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"LKB Kronika" Nr. 29 

Vlado Lapienio teismas 
"Praiįus persekiojimo skausmui, kankiniai iškyla Šviesiais pavidalais, o persekiotojai 
ir kankintojai — pasmerktųjų veidais" 

V. Lapienio paskutinio žodžio 
teisme tęsinys. 

Kaip atrodytų marksistams, jei 
tarybinė visuomenė skelbtų ko
munistų partijai, kad antikomu
nistinės propagandos laisvė pri
pažįstama vis'ems piliečiams, o 
komunistinės — nepripažįstama. 
Tikriausiai komunistai sakytų, 
kad tai ne laisvė, o šlykšti de-
mogogija. Ar dž'augtųsi komu
nistai, jei jų idėjos būtų naiki
namos visuomenės ir jų pačių 
akyse, o jiems gintis nebūtų lei
džiama? Komunistai ne tik ne
sidžiaugtų tokia "laisve", bet pa
smerktų kaip pas'tyčiojimą iš ele
mentariausių žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių. Tai kodėl gi 
komunistai tokią "laisvę" siūlo 
kit'ems, kurios patys nepripažįs
ta už laisvę? 

Štai keli fragmentai iš ateisti
nių knygų apie religiją. Knyga 
"Pasikalbėjimai ap;e religiją ir 
mokslą" (Vilnius, 1963): "Tary
bų Sąjungos komunistų partijos 
tikslas yra komunistinės visuo
menės sukūrimas [...] komunis
tinę visuomenę neįmanoma su
kurti neįveikus religinių prieta
rų" (p.286). "Komunizmas ir re-
lig'ja nesutaikomi" (p.212). J. 
Galieka]a, "Mintys apie religi
ją" (Vilnius, 1963): "Negalima 
būti pamaldžiu žmogumi ir vals
tybiniu žmogumi, tikinčiu žmo

gumi ir geru piliečiu, ty. dory
bingu žmogumi" (p. 137); "Mo
ralė baigiasi ten, kur prasideda 
religija" (p.140); "Romos popie
žiai — didžiausi iš šarlatanų, 
kada nors išnaudojusių religiją" 
(p. 157); "Romos 'Kr.'staus vieti
ninkai' dvylika šimtmečių iš ei
lės dievo vardu darė siaubin
giausius nusikaltimus ir šlykš
čiausias begėdystes" (p.167); 

"Daugelis mokslin:nkų laikėsi 
idėjos apie 'tris apgavikus' — Mo-

"Rokia gali būti sąžinės lais
vė, kai Konstitucijoje yra tik 
antireliginės propagandos lais
vė, kai kiekvienas ateistas turi 
teisę brautis į tavo sąžinę, ją 
išvilkti, pajuokti, paniekinti, 
nors ji būtų ir nekalčiausia. Tai 
pasityčiojimas iš tikinčiųjų, tai 
sąžinės varžtai, tai pančiai, pa
sityčiojimas iš paties žmoniš
kumo — sušuktų kiekvienas 
kito krašto pilietis". 

zę, Kristų ir Mahometą" (p.234). 
Taigi, keik, plūsk Dievą, Baž

nyčią, popiežių, smerk dvasinin
kus, tikinčiuosius, vesk propagan
dą prieš bet kokią religiją, o 
partija ir vyriausybė dar pagirs 
už tai. Bet, gink Dieve, nė žo
delio prieš bed'evius, nebandyk 
gintis nuo ateistų išpuolių. Ta
da tuoj pasodins už grotų ir nu
baus, kaip padariusį nusikaltimą 

numatytą LTSR BK 68 arba 

1991 str., ty. kaip sistemingai 
vedanti antitarybinę ag'taciją ir 
propagandą arba už skleidimą 
žinomai melag:ngų prasimany
mų. Tai štai tau ir sąžinės lais
vė! 

Kokia gali būti sąžinės laisvė; 
kai Konst'tucijoje yra tik antire
liginės propagandos laisvė, kai 
kiekvienas ateistas turi teisę brau
tis į tavo sąžinę, ją išvilkti, pa
juokti, paniekinti, nors ji būtų it 
nekalč'ausia. Tai pasityčiojimas 
iš t'kinčiųių, tai sąžinės varžtai 
tai pančia', tai pasityčiojimas iš 
Dat;es žmogiškumo — sušuktų 
kiekv'enas kito krašto pilietis su 
žinojęs apie tai. 

Be pareigi! valstybei, aš kaip 
katalikas turiu pareigų rel^jai 
ir Bažnyčiai, įpareigojančių ma
no sąžinę. Ginti tikinčiųjų ir Baž
nyčios teises yra ne politika, o 
kiekvieno kataliko šventa parei-
g a -

Kai nebus tikinčiųjų persekio
jimo, tada nebus kas sukelia ne
pasitenkinimą, pasipiktinimą 
bei pasipriešinimą, o tuo pačiu 
nebus ir "LKB Kronikos". 

Laikas, praleistas už grotų, gi
nant žmogaus teises ir pagrin 
dines laisves nėra prarastas, o 
gražiausiai pasitarnauja dvasi
niam atgimimui. Vsada praėjus 
persekiojimo skausmui kankinia; 

iškyla šviesiais pavidalais, o per
sekiotojai ir kank'ntojai — pa
smerktųjų veidais. 

(Bus daugiau) 

A. KAIRYS-ROMANO KONKURSO 
LAIMĖTOJAS 

Venecijoj, kur Sv. Morkaus aikštę Hažnaj užlieja Adrijos jūra 

-

DISIDENTU BIENALE APLANKE 
209 TŪKSTANČIŲ ŽMONIŲ 

. 

EUROPA SOVIETŲ PUOLIMO 
NEATLAIKYTŲ 

WASHINGTONAS. — "NYT" 
jpjMrtt, Carterio administraci
ja apie pasaulio apsiginklavi
mą prieina išvados, kad Sovie
tų Sąjunga atominio karo lai
mėti negali, bet Amerikai ir 
jos sąjungininkams būtų didelė 
problema paprasti, tradiciniai 
ginklai, ginant Europą arba To 
Ūmuosius Rytus. Išvados pada
rytos po penkių mėnesių inten
syvią studijų. Siūloma daugiau 
dėmesio kreipti paprastiems 
ginklams, o mažiau krauti į 
sandėlius strateginių ginklų. 
Galimybė, kad Vakarų Europo
je, neprarandant teritorijos, ga 
Įima butų sulaikyti sovietus, 
gan tolima. 

Pesimistiškai atsiliepiama ir 
apie Korėjos pusiasali. Jeigu 
Siaurės Korėja netikėtai pultų, 
greit kristų P. Korėjos sostinė 
Seoulas. Nesaugūs nei vandens 
ketiai, kuriais Vakarai gauna 
naftą. Juo pultų sovietų laivy
nas jurose ir užatakuotų šalti
nius Persų |lankos rajone. 

Įffrff«"i rūpesčių dėl sovietų 
strateginių raketų. Amerika tu
ri visas galimybes nuo to atbai
dyti. Jeigu toks atominis karas 
kiltų, apskaičiuojama, kad Ame 
rika netektų 140 milijonų, sovie 
tai 113 mil. žmonių. Trys ket
virtadaliai ekonomijos abiejose 
pmft i būtų sunaikinta. Nei vie 
na pusė nebūtų karo laimėtoja, 
pridustai abi tik pralaimėtų, 

Amerika daug geriau yra pa
siruošusi jūroje ieškoti ir nai
kinti sovietų laivus su atomi
nėmis raketomis. Tas pats ir 
apie karo aviaciją. Amerikos ra 
ketos, ir bombonešiai pasiruošę 
sunaikinti 70 proc. potencialo, 
leidžiančio sovietams ekonomiš 
kai, politiškai ir kariškai ats?-
statyti . 

Sovietų ir jų sąjungininkų 
Centro Europoje pajėgos per
svarą prieš Vakarus turi san
tykiu 3:1, bet ekspertų teigi
mu to neužtenka pasiekti grei
tam ir dideliam laimėjimui. Var 
šuvos paktas galėtų mesti nuo 
86 iki 92 divizijų, o karui užsi
tęsus, iki 130 div. Vakarams 
vis dar trūksta pakankamai 
amunicijos ir atsarginių dalių. 
Amerika turi atsargų 90 dienų, 
o kai kurie NATO nariai tik 
30 d. 

Vakarų pajėgos nėra išbalan 
suotos tradiciniais ginklais il
gesniam karui vesti. Viltys 
esančios sudėtos j taktinius ato 
minius ginklus. Tik dar neiš-
ryškėjo, kokios būtų tolimesnės 
viso to pasekmės, kai panašių 
ginklų imtųsi ir sovietai. 

Kita alternatyva — sudary
ti karinę sąjungą su Kinija, pri 
versti sovietus savo ginklavimą 
si nukreipti j Aziją. Tik abejo
jama, kad greitu laiku galima 
būtų pajusti sovietų grėsmės 
sumažėjimą. Jei tik Maskva pa-

Tibete gyventa jau 
akmens amžiuje 

Pekinas. — Prieš kelis dešim
tis tūkstančių metų Tibeto aukš
tumoje, kur dabar niekas negy
vena, žmonės gyveno, rašo "New 
China" laikraštis. Kad ten seno
vėje, ankstyvojo akmens am
žiuje, buvo žmonių gyvenama, 
rodo rasti iš medžio ir akmens 
daiktai. 

Žmonės gyveno prie ežerų ir 
upių, maždaug tarp 4,700 ir 
5,200 metrų aukš:umoje. Klima
tas, galimas dalykas, tada buvo 
švelnesnis nei dabar, gamta lei
do žmogui prasimaitinti iš me
džioklė: ir žūklės. Ten rasti daik
tai labai panašūs į tuos, kurie 
buvo užtikti prie Geltonosios upės. 
Vadinas tarp tų gyventojų buvo 
prekybiniai ir kitokie ryšiai. 

Rodezijos kariai minų ieškotojai 

justų, kad Kinija ginkluojama 
ir dalinamasi su ja žvalgybos 
žiniomis, būtų užaliarmuota ir 
dar labiau stiprintųsi ir Euro
poje, ir Tolimuose Rytuose. 

Venecija. — Venecijoje pasi-; 
baigė Bienalė, skirta apžvelgti 
disidentiniam sąjūdžiui Sovietų 
Sąjungoje ir kituose komunistų 
valdomuose Centro bei Rytų Eu
ropos kraštuose. B:enalės orga
nizatoriai, jos pirmininkas socia
listas Ripa d' Meana, yra paten
kinti šios iniciatyvos rezultatais: 
disidentiniam menui skirtą Bie
nalės parodą, studijų simpoziu
mus, d'skusinius susirinkimus ap
lankė daugiau negu du šimtai 
tūkstančių žmonių; apie Bienalę 
visą mėnesį plačiai rašė ne tik
tai Italijos, bet ir kitų pasaulio 
kraštų dideji laikraščiai. 

Sovietų sukelta polemika dėl 
Bienalės surengimo ir jų pastan
gos sutrukdyti suorganizavimą 
nesumažino jos reikšmės, priešin
gai, dar labiau atkreipė Vakarų 
viešosios nuomonės dėmesį į kul
tūrinės laisvės ir kitų pagrindinių 
žmogaus teisių varžymą Sovietų 
Sąjungoje ir jos valdomuose 
kraštuose. 

"Venecijos Bienalė", — rašo 
įtakingasis Milano dienraštis "H 
Corr'ere della Serą, — "padėjo 
iškelti į viešumą disidentų prob
lemą ir ją įjungti į politiniai-
kultūrinių sluoksnių ideologinius 
deratus. Negalima nune'gti fak-
• u, jog Bienalė turėjo taip pat ir 
svarbios politinės reikšmės, nes 
disidentinis sąjūdis iš esmės yra 
politinio pobūdžio. Nėra tikslu 

Nepiliečiu registracija 

Washingtonas. —Teisingumo 
departamentas primena, kad visi 
nepiliečiai sausio mėnesį turi už
siregistruoti. Registracijos blan
kai gaunami kiekvienoj ipašto 
įstaigoj. 

Washmgtonas. — Amerikos 
laivynas ir aviacija ieško trijų 
amerikiečių ir jų jachtos, apie ku
riuos Vietnamas «akė, kad po tri
jų mėnesių sulaikymo leido jiems 
išplaukti, bet nežinia, kur jie 
yra. 

CHICAGA — Sausio 7 
"Draugo" romano konkurso tei 
sėjų komisija — pirmininkas 
Povilas Gaučys, sekretorė Da
lia Kučėnienė, nariai Pranas 
Razminas, Juozas Toliušis ir 
Česlovas Grincevičius ap
svarsčiusi visus konkursui pri 
siųstus rankraščius, iš 12 romą 
nų balsų dauguma išrinko pre
mijuoti Pelėdos slapyvardžiu 
pasirašytą romaną "Po Damok
lo kardu". Atidarius voką, pa
aiškėjo, kad autorius yra Ana
tolijus Kairys, gyv. Chicagoje. 
Jam ir skiriama 1,000 dol. pre
mija. Mecenatai yra Ada ir And 
rius Skučai iš Lake Worth, Fla. 

A Kairys mūsų literatūroje 
svarbiausia žinomas kaip dra
maturgas, laimėjęs ne vieni 
dramos ir taip pat romano kon
kursą. Premijuotam romano 
veiksmas vyksta II pas. karo 
metu Lietuvos provincijoj. Cha 
rakteriai ryškūs, o intriga stin-
ri. 

^•j**»Įr-»' ;- : : , . ..•'-.-,• -»' „ . 

Iš konkursui prisiųstų rank
raščių nemaža buvo ir kitų tik
rai gerų romanų, taip pat vertų 
premijos. Iš to matyti, kad mū
sų rašytojai nerodo pavargimo 
žymių ir tuo tenka džiaugtis. 

Kada premija bus įteikta, bus 
pranešta vėliau. 

kalbėti apie disidentinę kultūrą 
Tokios iš viso nėra. Yra tik di- j 
sidentinė problema, o ją sukelia 
totalistiniai režimai, kurie kiek
vieną nemeluojantį intelektualą 
paverčia d sidentu, verčia iį kur
ti pagal savo sąžinės reikalavi
mus ir gilius įsitikinimus. 

"Venecijos Bienalė nesiekė ap
spręsti disidentų — intelektualų; 
kūrybos vertės. Jos tikslas buvo; 
iškelti ir pabrėžti kiekvieno žmo-i 
gaus te"sę būti laisvam", rašė 
laikraštis. 

Uranas Juodojoje 
juroje 

Hamburgas. — Grupė vokie
čių mokslininkų iš Hamburgo 
universiteto atidengė Juodojoje 
jūroje, Turkijos vandenų terito
rijoje, urano klodus, didžiausius 
iki šiol žinomus pasaulyje, skel
bia Hamburgo universitetas. Klo
dai guli po vandeniu nuo 1000 
iki 2000 metrų. Radinio vertė pi
nigais pagal dabartines urane 
kainas bū:ų keli šimtai bilijonų 
dolerių. 

Šios Hamburgo tyrinėtojų gru
pės vadu buvo prof. Egon De-
gens, kuris apie urano atidengi
mą tuoj pranešė Turkijos ir Va
karų Vokietijos vyriausybėms. 
Tyrinėjimai Juodojoje jūroje bu
vo pradėti jau prieš keletą metų. 

Degens ir jo asistentai mano. 
kad uranas, galimas dalykas, yra 
sus:darcs iš mirusio planktono. 
nusėdusio ant jūros dugno. Au
galinis olanktonas — fitoplank-
tonas, randamas jūros vandeny
je, gali turėti didelį urano kie
kį. Žalių ir rudų dumblių ląste
lėse mokslininkai yra radę 
10.000 ka'tų daugiau urano kie
kio negu jūros vandenyje. 

Rasti klodai Juodojoje jūroje 
yra susidarę iš organinių medžia
gų ir turi savyje palyginamai 
mažai urano, bet ši medžiaga ga
li būti sudeginta, o pasilikę mine
ralų pelenai turi didelį urano 
kieki. .(0 

Prancūzų komunistai 
kaltina Carterj 

PARYŽIUS. — Prancūzų ko 
munistų vadas Georgės Mar-
chais apkaltino prezidentą Car
terj, kad tas nori prisidėti prie 
Prancūzijos kairiojo bloko ski
limo padidinimo, susitikęs su 
socialistų vadu Francois Mitter-
rand. 

Išklausyti ir tautos 
balso 

VARŠUVA — 14 vadovau
jančių komunistų, tarp jų ir 
buvęs prezidentas Edward 
Ochab, parašė raštą dabarti
niam šefui, komunistų partijos 
vadui Edwardui Gierekui, siūly
dami iš pagrindų peržiūrėti eko 
nominę programą. Reikalauja 
atsisakyti ikišiolinės prakti
kos viską diktuoti iš viršaus, 
reikia artimesnio kontakto su 
tauta. 2od| turi turėti kitaip po-

Daugausia kalinių 
yra spalvotų 

• 
WASHTNGTONAS. — Rev. 

Jessie Jackson, juodųjų PUSH 
organizacijos vadas, sako, kad 
Amerikos kalėjimuose iš 400,003 
žmonių 300,000 yra juodieji ir 
kiti spalvotieji. Ta dispropor
cija esanti, jo žodžiais, tik to
dėl, kad juodieji neturi 15šų 
samdyti advokatus arba uždėti 
užstatus. 

HONG KONGAS. — Pekino 
radijas apkaltino Sovietų Są
jungą noru tautas aplink Rau
donąją jūrą kontroliuoti ir iš
naudoti, 

litiškai galvojančios žmonių 
grupės. 

Valdžia, norėdama išbristi iš 
dabartinių sunkumų, 1976 bir
želio mėnesį buvo paskelbusi 
maisto kainų pakėlimą, bet dėl 
to kilo riaušės, ir kad neatsitik
tų dar kas blogiau, nuo projek
to atsisakė 

-Draugo" romano konkurso teisėjų komisija. Sėdi P. Razminas, P Gaučys. 
D. Kučėnienė, stovi J. Toliušis, č. Grincevičius. 

WASHINGTONAS. — Viet
namas painformavo Ameriką, 
kad trys amerikiečiai ir jų jach 
ta, sulaikyti ir nuo spalio 12 te
belaikomi, yra laisvi, bet neiš
plaukė iš Vietnamo dėl blogo 
oro. Anksčiau buvo pranešta 
apie jų išvykimą, o kai niekur 
jie nepasirodė, Amerikos lėktų-

į 

vai ir laivai aplink Vietnamą 
j buvo pradėję jų ieškoti. 

KALENDORIUS 

Sausio 9: Julijonas, Marei jo
ną, Algis, Gabija. 

Sausio 10: Vilhelmas, Juta, 
Gražulis, Ragailė. 

Saulė teka 7:18, leidžias 4:37. 
ORAS 

. 
Daugiausia apsiniaukus, la

bai šalta, naktį žemiau nulio, 
dieną apie 10 laipsniu. 



DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. sausio mėn. 9 d. 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
VLADAS RAMOJUS 

PRIEŠKALĖDINĖ DOVANA 

Chicagos Lietuvių opera 22-
-iain darbo sezonui ruošiasi sta
tyti G. Verdi "Nabucco" operą. 
Naujosios operos spektakliai į-
vyks balandžio 1, 2 ir 8 d. Nors 
iki operos spektaklių laiko dar 
daug, bet praėjusių Kūčių dienos 
išvakarėse, gruodžio 23 d. vaka
re, operos vadovybė padarė neti
kėtą staigmeną. I penktadienio 
repeticiją pakvietė eilę svečių ir 
spaudos bei radijo atstovų pasi
klausyti, kaip skamba "Nabucco" 
opera. Repeticijoje dalyvavo visi 
solistai, išskyrus Kanadoje gyve
nantį R. Strimaiti, gausus, aukš
to meninio lygio pasiekęs operos 
choras. Repeticiją pravedė jauna
sis operos dirigentas rauz. Alvy
das Vasaitis, kuris diriguos visus 
tris "Nabucco" operos spektak 
liūs. Kuogi buvome mes nuste
binti šioje repeticijoje? Visų pir
ma mažai pažįstamos "Nabucco" 
operos melodingumu, arijų bei 
dainų gražumu ir paties turinio 
įdomumu. Stebino ir tai, kad, iki 
premjeros likus dar net 4 mėne
siams laiko, opera jau neblogai 
paruošta. 22 darbo metai solis
tus, meno vadovus ir ypač ope
ros chorą riek subrandino, kad 
jie dirba jau kaip profesionalai. 
Todėl Chicagos Lietuvių operos 
įveikiami ir sunkiausi bei sudė
tingiausi kūriniai. Maloniai ste
bina ir tar, kad operai talkinin
kauja ir jaunosios kartos atstovai: 
chormeisterė E. Pakštaitė - Saka-
dolskienė, pianistas A. Kaminskas, 
neužmirštant ir dirigento A Va-
saičio. Jaunų veidų matyti ir cho
re. Jei visuomenė ir toliau operą 
rems aukomis ir išpirks bilietus 
visiems trims spektakliams, ope
ros ateitis bus užtikrinta, nes už
tenka idealistų, kurie sudaro vi
sai išeivijai garbę nešantį Chica
gos Lietuvių operos vienetą. 

aparatus. Ir tik tada paaiškėjo 
dienraščio "Chicago Sun-Times" 
(o gal ir krautuvių administraci
jos parengto skelbimo) klaida. 
Skelbime turėjo būti pažymėta, i 
kad už tą kainą parduodamos ne 
spalvotos televizijos, bet juoda -
balta spalvų aparatai. Ką paro
dė šį klaida, kurią vėlesnėse lai
dose dienraščio administracija a-
titaisė ryškiame pranešime skai
tytojams? Parodė, koks galingas 
ir kiek žmonių pasiekiantis yra pytiksliai suskaičiau visus univer 

teto turimus grožinės litera-
ir: tūros ir atsiminimų veikalus. 246 

Draugo" dienraštyje dedami į-j knygų tarpe suradau štai ką: 54 
vairūs skelbimai ta i? pat pasiekia ! jų išleistos prieš II pas. karą 
nemažo skaitytojų būrio akis ir! (dauguma jų nepriklausomoje 
jų davėjams atneša naudą. Antra j Lietuvoje ar ankstyvesnėje iŠeivi-
vertus, be skelbimų šiame krašte j joje), 68 knygos išleistos po II 
negali išsilaikyti joks dienraštis, | pas. karo V. Europoje ir išeivijo-
jokia TV ar radijo stotis. Todėl je, o 114 knygų išleista okup. 
lietuviškas dienraštis, radijo va- j Lietuvoje taip pat po II pas. karo. 
landėlės ir "Lietuvių televizijos" Ši apytikslė statistika rodo, kaip 
pusvalandis turėtų būti kuo dau
giau remiami lietuvių verslinin
kų skelbimais. Dienraščio "Chi-
cago 

Iš Los Angeles Įvykusių garbės konsulo Vyt. Cekana vičiaus pagerbimo iškilmių Nuotr. A. Gulbinsko 
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Wisconsino universitetas Madiso-1 klastojama Lietuvos istorija, ne- į telkimo koordinatoriumi Juozas 
ne. Turėdamas valandėlę laiko, a- j priklausomybės metai ir t.t. Jei Urbelis dabart inis Tautos Fon-

įgaliotinis 
dienraštis ir kaip skaitytojai seka į siti 
skelbimus. Man regis, kad ir tūi 

okup. Lietuvos atitinkamos įstai
gos stengiasi okup. Lietuvoje iš
leistas knygas įbrukti į įvairias 

Sun-Times" klaida parodė'bibliotekas Vakarų pasaulyje. Ži
noma, jų tarpe yra ir daug gerų 
knygų, kaip B. Sruogos. V. My
kolaičio-Putino ir visos eilės kitų 

"Li- autorių. Bet kai kurios atsimini-

skelbimų galybę. 

SOVIETINĖS KNYGOS 

Paskutiniame įdomaus 
tuanus" žurnalo nr. paskelbtas mų knygos, parašytos įvairių re-
pilnas sąrašas lietuviškų veikalų, voliucionierių, garbinusių Sta-

kada ateities studentai, pasinau
dodami tomis universitetų biblio
tekomis, rašys disertacijas lietu
viškomis temomis, gali vadovau
tis labai tendencinga medžiaga. 
Gink Dieve, nesiūlau tas knygas 
deginti, bet universitetų bibliote
koms išeivijoje gyvenančios lei
dyklos ir autoriai turėtų siųsti 
daugiau savųjų atsiminimų kny
gų; kurių gana svarių ir nemažai 
išeivijoje yra parašyta ir išleista. 
Tai turime daryti ypač ateities 
lietuvių studentų orientacijos la
bui, nes dar keli dešimtmečiai, ir 
nepriklausomybės laikų gyvųjų 
liudininkų gal nebeturėsime. Pvz. 
ir š iuo metu. skaitydamas Vyt. 
Alanto romaną "Liepkalnio so
dyba", su kokiu smalsumu sugrįž
tu pas nepriklausomos Lietuvos 
ūkininkus, "kurių atsiminimą bė-

kuriuos savo bibliotekoje turi liną, yra pavojingos, nes jose gančios dienos vis labiau temdo 

NAUJU METU SUTIKIMAI 

Jų Chicagoje buvo visa eilė. 
Naujų metų išvakarėse ypač gra
žiai atrodė Jaunimo centras, kur 
Naujųjų metų sutikimus rengė 
Chicagos Lietuvių opera didžio
joje salėje ir "Dainavos" ansamb
lis kavinėje. J abu pobūvius at
vykstančius svečius pasitiko vi
liojančiai apšviesti Jaunimo cent
ro rūmai. Didžiojoje salėje ir ka
vinėje žibėjo šviesos — švieselės 
tam momentui pritaikytų papuo
šalų fone. I operos Naujų metų 
sutikimą susirinko apie 300 sve-

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Melrose Park, 111. 
LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

EGLUTĖ 

Melrose Park Lituanistinės mo
kyklos eglutė buvo surengtai 
1977 m. gruodžio 17 d. Sacred 
Heart parapijos mokyklos patal
pose. (Šios katal. parapijos pa
talpomis mūsų kolonijos Kt. mo
kykla naudojasi jau 25-rius me
rus). 

Malonu pastebėti, kad litua
nistinės mokyklos rengiamomis 
eglutėmis vietos lietuvių visuo
menė vis daugiau domisi. 

Parengimą pradėjo Lituanisti
nės mokyklos mokinių tėvų ko
miteto pirmininkas Vytas Šuo-
pys. Savo trumpoje kalboje pa
sveikino dalyvius ir palinkėjo 
linksmų Šv. Kalėdų švenčių. 

Parengime dalyvavęs Melrose 
Park Lietuvių Bendruomenės apy
linkės valdybos pirm. Kazys Juk-

[*" nelis pasveikino visus JAV LB 
čių. į "Dainavos"' — apie 250,, Vidurio Vakarų apygardos prim 
nes po tiek tilpo abiejose vietose.; ^aZ\0 Laukaičio ir vietos LB apy 
Svečių tarpe abiejose vietose bu- j l i n k e s v a r d u g ^ u lbo je pa-
vo matyti nemažai lietuviškos r e i š k ė ^ k a d a p y g pirm K a z y s L a u 
dainos entuziastų bei puoselėtojų, 
taip pat abiejų dainos vienetų rė
mėjų bei mecenatų. "Dainavos'* 
ruoštame Naujų metų sutikime, 
prieš prasidedant vakarienei, 
trumpą žodį tarė "Dainavos" an
samblio pirm. Al. Smilga ir visi 
sugiedojom Lietuvos hhnną. 12 
vai. nakties, pasitinkant 1978 m., 
sugiedota Ilgiausių metų. Kavinę 
įdomiai dekoravo "damavietės"' 
dail. V Aleknienė ir N. Paulaus
kaitė su talka. Romantiškas vaiz
das buvo. kai šokant prie A. Stel
moko orkestro už stiklinių Jauni
mo centro šiaurinio prieangio sie
nų matėsi krentantis sniegas, per 
pusvalandį baltu klodu apklojęs 
Jaunimo centro sodelį ir gatves. 
Nors grįžtant gatvės ir keliai bu
vo pavojingi, bet laimei ta naktis 
i? lietuvių tarpo eismo aukų, ro
dos, neparetkalavo. 

DIENRAŠČIO GALYBĖ 

Dienraštis "Chicago Sun-
-Times'' sausio 1 d. ankstyvosiose 
lazdose idėtame skelbime padarė 
klaidą: paskelbė, kad GoMbUt-
t o krautuvės spalvotos televizijos 
19 inču aparatus parduoda papi
ginta saina — už 139,88 doT. 
Kaip skaitytojai į tai reagavo, pa
matėm v";i dieną TV 5 kanalo 
!Qva! Hniose. Eilės žmon'Ti 

fJstrf^ta- crie GoldMattc krau-
njijų : norėdami nusipirkt* net! 

Ramanauskienei — tautinius šo
kius. Melrose Park lit. mokyklos 
32 proc. sudaro mišrių šeimų 
vaikai. Ir su jais tenka dirbti 
Rasai Juknelytei. Komentarai čia 
nebereikalingi. Nedaug leng-

| viau, o gal ir visai ne, ir Auš-
relei Ramanauskienei. Turimas 
magnetofonas ir juostelės nevisa-
da yra geroje nuotaikoje glau
džiai bendradarbiauti. Tad pas
tarajai tenka ne tik šokius mo
kyti, bet ir dainuoti šokių melo
dijas. Bet esant geriems norams 
ir abipusiškam susipratimui vi
sos kliūtys yra įmanomos nuga
lėti. 

Stebėjusiam Kalėdų eglutės 
mokinių atliekamą programą su
sidarė įspūdis, kad tarp mokyto
jų ir mokinių yra šeimos meilės, 
paklusnumo ir pagarbos ryšys. 
Kad taip yra. galima spręsti iš 
mokinių elgesio. Niekam nėra 
paslaptis, kad, kai visi mokiniai 
atlieka programą, vienam kitam 
kartais kur prsieina ir suklysti, 
bet įprasto kikenimo iš draugo 
nesėkmių neteko pastebėti, lygiai 
kaip ir neteko mokytojams da
ryti pastabų, kad ramiai sėdėtų! 
ir dailiai elgtųsi. Visa tai atrodo 

ciją baigiančiųjų vieton. Kaden
ciją baigia: Kazys Juknelis, Jonas 
Rugelis ir Juozas Urbelis. D a 
bartiniu metu, kiek ž'noma, vyks
ta stipri' rinkiminė veikla, nes 
jaučiamas noras sekančių metų 
apylinkės valdybą amžiumi pa
jauninti. 

Apylinkės nariams pakvieti
mai jau išsiųsti. 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATSTATYMO SUKAKTIS 

Vasario 16 d. minėjimas įvyks 
1978 m. vasario 18. D. Minėji
mo organizaciniais darbais rūpi
nasi Bendras Lietuvių Melrose 
Park organizacijų komitetas. Įvy
kusiame organizacijų atstovų pa
sitarime 19*̂ 7 m. gruodžio 16 d. 
išrinkti : komiteto pirmininku 
Otto- Mejeris (Lietuvių Ameri
kos Piliečių klubo pirm.) , lėšų 

do įgaliotinis ir BALFo 117 
skyr. pirm.) ir sekretoriumi Sta
sys Vidmantas (LB Melrose Park 
apylinkės valdybos sekretorius). 
Tą pačią dieną naujasis komite
tas su organizacijų atstovais ap
tarė minėjimo programos kai ku
rias detales. 

Lietuvos vadavimui bus telkia
mos lėšos pagal asmenų pagei
davimą JAV Lietuvių Bendruo
menei, Amerikos Lietuvių Tary
bai ir Tautos fondui. 

Smulkesnės Vasario 16-tosios 
minėjimo detalės bus paskelbtos 
spaudoje ir kolonijos lietuviams 

BAIGĖ UNIVERSITETĄ 

Kristina Elsbergaitė, Vytenio 
ir Danos Elsbergų duktė, 1977 m. 
gruodžio mėnesį baigė Northwes-
tern universiteto Technologijos 
fakultetą. Studijavo kompiuterių 
teoriją ir įsigijo bakalauro laips
nį. 

Ji yra baigusi Melrose Parko 
lituanistinę šeštadienio mokyk
lą. Vietos lietuviai ją gerai prisi
mena kaip buvusią renginiuose 
.pranešėją. Jos vienamžiai, gimę 
TAV lietuviai užtikrintai ne vie
nas gali pavydėti jos žodingos ir 
gražiai tariamos lietuvių kalbos. 
Vietos lietuvių kolonijai būtų tik
rai malonu, kad Kristina Elsber
gaitė įsikurtų netoli Melrose Par
ko. Stasys Vidmantas 

,,„x;-, l savaime suprantama, siunčia i r 

kaitis apgailestauja negalįs eglu
tės parengime dalyvauti, bet su 
kalėdiniais sveikinimais 
lituanistinei mokyklai dovanėfę. j Kalėdų eglučių parengimuose 
Ta pačia proga apyl. pirm. Ka-1 neįmanoma išsiversti be Kalėdų 
zys Juknelis irgi lit. mokyklai I senelio. Papročiai buvo ir šį kar-
įteikė dovanėlę Melrose Park LB Į tą išlaikyti: ir senelis buvo (Vid-
apylinkės vardu. (Abi dovanėlės 
buvo vokuose, tad reikia many
ti, kad tikriausiai buvo lit. mo
kyklai pinieinė parama). Apyl. 
vald. pirmininkas ypatingai šil
tais žodžiais paminėjo glaudu j plonas! 
bendradarbiavimą lituanistines 
mokyklos vadovybės su LB apy-
Imkės valdyba, ar tai telkiant lė
šas, ar rengiant įvairius koloni
jos ribose parengimus. 

Po oficialaus parengimo ati
darymo sekė lit. mokyklos moki-

mantas). ir dovanų turėjo maišą, 
ir senas buvo. ir natūralią barz
dą turėjo, kurią galėjo papešioti, 
bei baimės seselio veidą apnuo
ginti, tik, deja, jis atrodė per 

Melrose Parko lituanistinė mo
kykla niekad nepasižymėjo dide
liu mokinių skaičiumi. Ypač kai 
pradžioje mokslo metų "tautų 
kilnojimosi pasėkoje*' neteko 
dviejų mokinių. Bet už tai trys 
nauji pradėjo lankyti., Kalėdų eg-
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Marian shrines of the 
Amerikas 

Parašė TH*s Narbutas 
{domi knyga anglų kalba, ver 

sta i§ lietuviSko leidinio, karią rei
kėtų kiekvienam perskaityti. 

Atsekant Marijos kultą nuo pu
mų misionierių, čia aprašomos 
svarbiausios Pietų, Centro ir giau 
rės Amerikos ir Marijos švento
vės. 

Knygoje gausų iliustracijų, ku
rių tarpe yra net du Šiluvos Ma
rijos statulos Washmgtone pa
veikslai ir platus naujausios JAV 
šventovės bei joje esančio lietuvių 
koplyčios aprašymas. 

Knyga patraukliai ir rūpestingai 
išleista, gaunama DRAUGE, kai
šą $3.50. 

Ta pati knyga čia gaunama ir 
lietuvių kalba. Jos kaina $2.50. 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
Telet — 337-1285 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas: 

700 North Michigan, Saite 409 
Valandos pagal susitarimą 

nių pasirodymas: eilėraščiu dek- . 
Iamavimai, tautiniai šokiai, da i - i . u . ^ . e . a y%a^.° a ^ f p r o c m o -

• » T J- x~ ~: i,, -c-i kyklinio amžiaus dar nepasieku-
nos ir kalėdines giesmes. Eglu-1 

tės programą koordinavo ir dainas bei giesmes dirigavo ir kar
tu dainavo mokyklos vedėjas Jo
nas Rugelis. Jis taip pat visus 
mokinius dainuoti ir giedoti iš
mokė. Tai nėra jau paprasta ne
turint pianino. Kai j dainas ir 
giesmes buvo įjungta ir publika. 
?trodo. kad mokiniai buvo ge
riau paruošti. 

N»m/.v.i;ii; ' !gų įf ttiilSO 
tekc įdsu mokytojoms Rasa: Jt:k-

sių, tad vra gerų vilčių tikėtis. 
Vad mokinių skaičius netolimoje 
ateityje padidės. . 

IHinois State gyventojai prie kai
nos turi pridėti 5% mokesčių. 

0r. Jonas G. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS m STUBURO UG06 

2858 West 63rd Street 
Chicago, m. 60629 

TeL — 476-3409 
Valandos pagal risttartmą 
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A d v o k a t a i 

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

Ofs. M . 776-5162; rez. 737-5047 
2649 W. 63rd St.. Chicago, m . 

Darbo vai. nuo 9 iki 5 vaL vak. 
Trečiadieniai* uždaryti 

SeStad. atdara pusę dieao* 
H M duodame {vairius teisinius 

patarimus 
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S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos ii vTOPA. 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki peni-tadienio 12:30 — 
l:0fj vaL popiet. — šeštadienį ir 

sekmad. nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto 
Teief.: HBmlock 4-2423 

1490 A M. 
7 1 » S. MAPLFWOOD AVE. 

CHICAGO, rUL. 6CIB29 

Subscription Rates: $33.00 — Chicago, Cook County, 
IUinois and Canada. Eisewhere in the U.S.A. $31.00. Foreign 
countries $34.00. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumera-i mokama iš anksto 
netams 

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

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

6 mėn. 
$19.00 

18.00 
19.00 
20.00 
15.00 

3 rain. 
$15.00 

13.00 
15.00 
15D0 
9.00 

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:0O, šeštadieniais 
8:30 — 1:00. 

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

Tefef. — Pfc 8-3229 
0R. ANNA 8AUUNAS 

AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
<JS2tKL.es UGOS 

28S8 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akaaerlja 1* moterų Hgoa 
GtnefcokietaB Chirurgija 

6 4 4 9 So . Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Boilding) Tel . L l 5-6446 
>e* — • — pitl, atuuubuit] 374-MMM 
Priima llgonlua pagal susitarimą 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGO? 

vai 

Karcoecte Medtaat Oenter 
• l a i 80. Kedzte AlMIPL 
plrmad.. antrad. Ir fcstvtrtao 
« lkl 7:S0 Tat Takaro. 

laMa*. nuo 1 Jkl S ni 
Parai •asitarlmą, 

Ofiso telef. WA S-2670 
(Cl . W AJfJCO'Oaa' 
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METINIS SUSIRINKIMAS 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Melrose apylinkės nariu metinis 
susirinkimas įvyks 1978 m. sau
sio 15 d. (sekmadienį) 2:00 vai. 
p.p. Eagles salėje. 145 Broadway. 
Yfpiropo Park. TU 

Svarbiausiai susirinkimo už- 5 
neTvtef. 'aunesrrfuosfu.- mokinius į davinys — tr'rinVti rauius vai-

Icėtai pigiu.- ?ps.h-o'o? tefertzfjosi eilėraščiu? mokant; ir AuSnrfsi į dyfccs narius dvejų metų Kaden- - ^ 

MARQUETTE AUTO CLUSflC 
^;.>5-59 So. CaUfomia AV. — T©L 471-02SS 

" « 6 - « 8 7 2 
Užsienio ir Amerikos automobiliai. 

Time u p ir vfcnnimaa (AIR CJONDTTIONING) 

STABDŽIAI 6 mėnesių a r 6 00Q mylių garanti ja 
a i mūsų darbą (patai^ynuia) Atdara nuo T v. ryto. 
9rJ V» va i vakaro ?>jv?.runka« Norber tas Lanjrjs 
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TeL ofise HE 4-9849; rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 Weat 7 lat Street 
VAI*,: pirm., antr., ketr. Ir peukt 
1:00 . 6 : 0 0 vaL popiet, treč Ir iest 
tik auMtaraa. 

Dr. A n t Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

tm West tmmt Streat 
TA — GB 6-2406 

VaL: pagal snaltaiima: plrmad. Ir 
kat*. 1-4 ir 7-*: antrad. Ir penkt 
10-4: saKad. 10-S vaL 

Of i s . teL 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRTJRGfi 

SpedalybS — Nmnrų to 

TeL ofiso ir bato: OLympie 2-4156 
0R. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

K4u«tlit'.r. >-S vai. ir 6-> v»> r*+ 
iSskyr-oa t r e č l a d i e n m » . 

Se*tad!enial£ 12 Ut 4 vai popMc 

TeL RFJiam* 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTU R 
jLietuvis g y d \ t o j a s ) 

3 9 2 5 West 59t Street 
Vai.. plra.a<i., antrad.. k.Ftvi-'<.id t> 
Ctenktad. nuo 12-4 vai. popiet Ir l-i 
vai. vak. Treč. lr iefitad. uždaryta 

CRAWF0RD BfERICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

vtuandoa pagal * unitarini* 

Bezld.taL — GI 8-6873 
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6131 So. Kedafe Ave. W A 5-2670 

DR. A. B. CfLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybe Aklu U*r* 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL — FR 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

J O K I A 
V A I K Ų L I G O S 
2656 Weet 63rd Street 

Irmad . . anti^d.. ketvlrfAd J p*nXi 
UJO 12 Ikt 2 vai. lr nuo i lkl <i v*l 
rak. AdKad. nuo 1 Ik) 4 v*J. 

Ois. PO 7-6000 Rez. GA 3*7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 Wf»t 63ni Stn*t 

Valandoa pagal susitarimo. 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
.VJIlNo. Westcrn ^ f̂>nll•• 
100? \ o . W<*<*t»rn \^enu^ 
Tai. atmkana 12 vulandų 

486-4441 —161-4606 

j l L FERD. VYT. KAIMAS 
įstaigos Ir bato teL 652-1381 

KBNDROJI MBDICTNA 
1407 So. 49tb Coort, Ckvro, IlL 

Katdtaa 10-12 lr 4-7 
Hakyros trsČImd ir iafttad. 

OR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KTDIKU IR VAIKI: u u o s 

SpKOIAOffT* 
MKDICAL BCiXDTira 

71M South Wee*«ra Av4«rae. 
valandoa: Kasdien nuo 10 >aL ryt> 

lkl 1 vai popiet 

Ofs. teL RE 7-1168; aez. 239-2919 
Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHTRTjRGAS 

Specialybė vidaus ligoa 
2454 West 71st Straet 

(71*oa lr Campbell Ave. kampa*, 
VaL: plrmad., antrad., ketvtrad. k 
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DABAR ŽYDAI KOMUNIZMĄ GRIAUNA 
Nei buržuaziniai, nei komu

nistiniai istorikai negali nuslėp
ti (ir neslepia) fakto, kad komu
nistinę sistemą Rusijoje žymia 
dalimi padėjo sukurti žydų tau
tybės asmenys. Žydų įtaka ko
munistų partijoje nuo jos įsikū
rimo pradžios (XIX - XX a. są
vartoje) buvo labai didelė. Tuo 
metu iš trijų žymiausių partijos 
vadų du buvo žydai. Žymiausias 
1917 m. spalio revoliucijos prak
tiškasis vykdytojas buvo ne kas 
kitas, kaip Leiba Davidovič Bron-
šein (1879-1940), reiškiąsis L.D. 
Trockio vardu. Jis, veikdamas 
kartu su Leninu, vaidino pagrin
dinį vaidmenį, organizuodamas 
revoliuciją. Paskirtas karo komi
saru, suorganizavo raudonąją ar
miją ir sumušė baltagvardiečius. 
Nebūtų buvę Trockio- kažin ar 
būtų pavykusi spalio revoliucija. 

Lenino — Trockio laikais žy
dai užėmė raktines pozicijas bo-
ševikų partijoje ir jų vyriausybė
je, o komunistų partijos politi
niame biure sudarė daugumą. 

ANTROJI SOVIETŲ EKONOMIJA 
rj neapykantai prieš žydus davė 
disidentinis judėjimas rusų tarpe, 
kurį bolševikai priskiria žydam 
ir kaltina juos disidentų organi
zavimu. Žydai kaltinami sukėlę 
disidentinį judėjimą ir kontrevo-
liuciją Čekoslovakijoje, iš dalies 
Vengrijoje ir Lenkijoje. Iš įvairių 
peticijų parašų, rašytų 1977 — 
revoliucijos sukakties metais, esą, 
matyti, kad pusė jas pasirašiusių
jų pavardžių skambančios žydiš
kai. Žydai vis dažniau kaltinami 
sukėlę disidentinį judėjimą, ku
rio tikslas sunaikinti bolševikų 
režimą Sovietuose. Bet tai dar ne 
viskas. 

Paskutinių šešerių metų bėgy
je Sovietų Sąjungoje išleista apie 
200 antisemitinio turinio knygų. 
Iš jų kelios yra ir lietuvių kalba. 
Pažymėtinas, kad okup. Lietuvo
je tokių leidinių autorius daž
niausiai yra Genrikas Zimanas, 
išsigimęs žydų tautybės komu
nistas, labai daug bloga padaręs 
lietuviams, dabar tą patį bandas 
daryti savo tautiečiams. 

Iš Markso biografinių aprašy
mų praleidžiamas tekstas, kur 
buvo pažymėta Markso žydiška 
kilmė. Sionizmas pristatomas ly
giaverčiu vokiškam nacizmui. 

Priešžydiška propaganda va
roma toliau "Der Spiegei" nese
niai paskelbė žinią, Sovietuose 
jau esą pagaminti priešžydiški 
kino .fOmai. Vienas tokių filmų 

Sovietų pirmoji ekonomija 
yra valstybės nuosavybė, centre 
suplanuota ir vadovaujama nu
statytomis kainomis ir tvarkoma 
kariniais nuostatais. Salia tos yra 
antroji ekonomija, kuri diriguoja 
krašto privatų ekonominį gyve
namą, nors dažnai užkliūdama už 
valstybinių nuostatų. Antroji 
ekonomija dar vadinama kontre-
konomija, nes ji išeina prieš vals
tybinę ekonomiją. Antroji ekono
mija yra surišta su korupcija, pa
pirkimais, juodąja rinka, vagys
tėmis. Antrąją ekonomiją vykdo 
beveik visi Sovietų gyventojai, 
ypač tie, kurie turi palankias są
lygas: aukštieji krašto pareigu- ^ bulvių. Sunku pasakyti, ar tos 
nai komunistai, specialių tarnybų į yj^s bulvės yra išaugusios jų 
pareigūnai, jūrininkai, keleivinių 

J. VAICELICNAS 
— — — . 

Panaši padėtis ir negausiuose 
Sovietų garažuose, kur ne mecha
nikai laukia darbo, bet automo
bilių savininkai prašo jo auto
mobilį kaip galint greičiau patai
syti. O tas "kaip galint" atseina 
šimtinę ir kitą rublių. Mechani
kai iš "kaip galint" daug daugiau 
uždirba, negu jų normalus už
darbis. 

Kolchozininkai mažai ką gali 
savo sklypeliuose išauginti, bet ir 
jie savo derlių veža į turgų par
duoti, nors labai nuskriausdami 
save. jie nuveža į turgų parduo-

kailinį paltą ir pamatyti Leniną. 
Draugas jam pasakė, kad jam tie 
reikalai nepavyks, nes teatre bi-

LIETUVOS ATSTOVAS DR. S. A. BAČKIS 
NAUJŲJŲ METŲ PROGA 

džio 15 d_, JAV prezidentaa 
prisimindami svarbes-1 Carteris pareiškė Žmogaus tei-

nius 1977 metų dalykus ir klaus i sių proga, kad "Mes sustiprino-

Sutinkame Naujuosius 1978 

lietai visuomet išparduoti, kaili-; , y m i į , į ^ m u m s įada 1978 me mūsų užsienio politiką žmo-
niai paltai taip pat išparduoti, o: j ^ ^ į 
Lenino mauzoliejus uždarytas, v i s ų vakaruose esančių lietu 
nes remontuojamas. Bet tas gru
zinas į Maskvą nuvyko ir visur iai-

gaus teisių klausimu ir mes lei
džiame aiškiai žinoti, kad JAV 

mejo. 

vių veikla 1977 metais buvo, yra priespaudos aukų pusėje, 
nukreipta į tai, kad tinkamai i Mes esame už kankinamuosius, 
būtų pateikta dokumentacija į už neteisingai kalinamus ir su 

Ilgainiui žydų įtaka komunis
tų partijoje Rusijoje ėmė pamažu 
mažėti, tačiau žydų tautybės as
menys labai įsigalėjo kituose 
svarbiuose postuose, ypač mokslo 
ir meno srityje. Dar 1970 metu 
Sovietų Rusijos gyventojų sura
šymo duomenys parodė, kad toje 
didelėje respublikoje tik 19 pro
centų rusų buvo įgiję aukštesnį I pradedamas atentato prieš Lėni 
bendrąjį ar techniškąjį išsilavi
nimą, tuo tarpu toje pačioje res
publikoje gyvenančių žydų tas 
procentas siekė 68 proc. Skaičiu
mi nežymi žydų m2Žuma pirma
vo ir kitose srityse Tais pačiais 
metais jie sudarė ketvirtadalį vi
sų akademikų. Maskvos mieste iš 
kiekvienų septynių daktaro laips
nį turinčių mokslininkų vienas 
buvo žydas. Žydų tautybės žmo
nas buvo vedęs ne tiktai Stalinas, 
bet ir visa eilė kitų aukštų ko
munistų funkcionierių. Net ir 
dabartinio Sovietų Sąjungos dik
tatoriaus žmona Viktorija yra 
žydė. Didelis žydų procentas ilgą 
laiką buvo įtakingiausiuose val
džios postuose, įskaitant saugu
mo tarnybas — NKVD ir MVD. 
Ir lietuviams, suimtiems bolševi
kų okupacijos metu (1940 - 1941, 
1944 - 1954 m.), teko ant savo 
kailio patirti žydų tautybės kan
kintojų — enkavedistų žiauru
mus. 

Priešžydiškos tendencijos So
vietuose pradėjo reikštis apie 
1948 metus, maždaug tuo laiku, 
kai buvo įkurta Izraelio valstybė. 
1948 - 1954 m. buvo ir keletas 
pogromų. Prieš pat Stalino mirtį 
"Izvestija" paskelbė kaltinimą 
žydams gydytojams, "bandžiu
siems nužudyti" kai kuriuos at
sakingus Sovietų darbuotojus 

II pasaulinio karo metu Pabal
tijo, Lenkijos ir Rusijos žydai išti
kimai tamavo raudonojoje armi
joje ir daug prisidėjo prie Sovietų 
pergalės. Tačiau jų nuopelnai ne
buvo komunistų iškelti. Nebu
vo kaip reikiant įvertintos ir žy
dų tautybės Hitlerio aukos. Nu
žudytųjų kapai daug kur buvo 
"užmirštr, o kur prisiminti ir 
pastatyti paminklai, jų įrašuose 
nebuvo paminėtas žydų vardas. 
Didžiuliai žydų kapinynai vadi
nami ne žydų, bet "vokiškų na
cių nužudytų tarybinių piliečių" 
kapinynais. Taip Babi Jar vieto
vėje prie Kijevo yra didžiulis ka
pinynas, kuriame palaidota net 
34,000 nacių nužudytų žydų. Pa
minklo įrašas: "Cia palaidoti Ki
jevo gyventojai ir karo belais
viai". Tokių kapų ir paminklų su 
minėtais ar panašiais įrašais yra 
apsčiai ir Lietuvoje Dėl jų var
do paminkluose ir kitur nepami
nėsimo žydai jautėsi užgauti ir 
prikišdavo bolševikams jų nedė
kingumą. 

ną atvaizdavimu. Kaip žinome. 
1918 m. tokio atentato metu Le
ninas buvo sužeistas. Atentato 
vykdytoja žydė Fanja Kaplan. Ji 
šovė į Leniną apkaltinusi jį, kad 
įis su Vokietiios kaizeriu Vilhel
mu Lietuvos Brastoje sudaręs tai
ką ir atsisakęs sukelti revoliuci
ją Vokietijoje. 

Pastaruoju metu priešžydiška 
akcija ypatingai išaugo. Priežas-

Minėtas filmas, tuo tarpu pla
čiajai visuomenei dar nerodomas, 
vadinamas "Slapti ir vieši daly
kai". Be ko kita, jame rodomas 
ir hitlerinės Vokietijos tankų įsi
veržimas į Sovietų Sąjungą 1941 
metais. Vaizdą seka filmo komen
tatoriaus žodžiai: "Žydiškas ka
pitalas padėjo Hitleriui ateiti į 
valdžią". Tačiau, kad 1917-1918 
m. Vokietija davė Rusijos komu
nistams 40 milijonų aukso mar
kių ir padėjo įsigalėti Leninui — 
filme nutylima... 

Ir Sovietų televizija nukreipia
ma prieš žydus. Viename "do
kumentiniame" filme žydai vadi
nami "sielų pirkliais". Kitame 
vaizduojamas žydas --užsienio 
turistas, atvežąs i Maskvos ae
rodromą ir platinąs priešsovieti-
nę literatūrą, perduodąs Rusijos 
žydams sionistams "nurodymus". 
Filmo komentatorius minėtą tu
ristą vadina "CIA agentu". 

Atrodo, kad minėtos ir kitos 
priežastys bus palenvinusios, pa
lyginti, didelę Sovietų žydų emig
raciją į Izraelį. Pastaruoju metu, 
kaip žinoma, ten emigravo 
140,000 Sovietų žydu* J5 jų tarpo 
gal apie 10,000 Lietuvos žydu. 
(Šiuo metu okup. Lietuvoje tegy
vena gal tik 10,000 žydų). 

Žydai Sovietuose dabar laiko
ma labiausiai pavojinga opozici
ne grupe. Pastaruoju metu netgi 
bandomos tam tikru požiūriu 
pateisinti vokiškų nacių įvykdy
tos žydų žudynės, kurių metu a-
pie 6 milijonai žydų neteko gy
vybės. Dėl jų kaltinami patys žy
dai, "nustatytu laiku neapleidę 
Vokietijos". 

Baigiant reikia dar pridėti, 
kad Izraelio valstybė ir Sovietų 
Sąjunga neturi diplomatinių 
santykių, o žydų — arabų gincve 
Sovietai visada palaiko žydų prie
šus. Nereikia tad stebėtis, kad ir 
Sovietų Sąjungos žydai, kaip ir 
visas tarptautinis žydų judėjimas, 
yra pakeitęs nuomonę komuniz
mo atžvilgiu. Žydai sukėlė Rusi
joje revoliuciją, bet jie dabar, 
lyg savo kaltę atpirkdami, bol
ševizmą griauna. 

lėktuvų įgulos, muitininkai ir 
kiti. 

Sovietų turtuoliai 

Jeigu Sovietų Sąjungoje yra 
turtuolių, tas rodo, kad jie tur
tus susikrovė tik antrosios ekono
mijos dėka. Iš gaunamo atlygini
mo didžioji Sovietų gyventojų 
dalis negali normaliai pragy
venti, o ką bekalbėti apie turtų 
susikrovimą. Sovietuose turtin
gais tampa iš korupcijos, stambių 
kyšių, juodosios prekybos ir 
pan. 

Štai viena sritis — automobi
liai. Ir po 60 metų sovietinio re
žimo sunku gauti pirkti naują au
tomobilį. Vieni naujus automobi
lius nusiperka greitai, o kiti eilė
je laukia labai ilgai. Vienas gy
ventojas automobiliui leidimą 
ir automobilį gavo po 12 metų 
laiko. Kurie gerai patepa tos sri
ties tvarkytojus, jų pavardės lau
kiančiųjų sąraše atsiranda prie 
pirmųjų. Kol paskutinieji gau
na nusipirkti vieną automobilį, 
tepėjai jų nusiperka po kelis, juos 
parduoda ir gerai uždirba. Čia ne
įskaitomi tie, kuriems automobi
lius nuperka laisvajame pasauly
je gyveną giminės. 

sklypeliuose, ar yra bulvių ir iš 
kolchozo lauko. Sovietų kol 
chozininkai yra laikoma vargin
giausia žmonių klasė, nes jie la-j dvasiškai, smugdo moralę, 
t„ ; ~,o*„,- t ^ U ^ „ ™o?*; v* Kremliaus vadovai į tai ne*ci 

Svaigalai — papirkimo priemonė H e I s i n k i o Baigiamąjį aktą 1975; tais, kurie buvo nutildyti". 
Kaip papirkimo priemonė Sovie

tuose plačiai vartojami svaiga
lai: vodka ir samagonas. Geres
nius gėrimus vartoja tik aukštes
nioji klasė — komunistai, nors že
mos kategorijos komunistai geria 
ir samagoną. Žinoma, samago
nas prieš vodką neatsilaiko, nes 
vodkos yra pilnos maisto krautu
vės. Tiesa, samagonas yra piges

ni, rugpiūčio 1 d. pasirašiu-1 šiandieninėj mūsų padėty pa 
šioms vertybėms, kada jų at-! minėtieji pareiškimai mus guo-
stovai susirinks Belgrade ap- - džia ir stiprina. Tiesa, realybė 
žvelgti ir įvertinti pasirašytų •, dabar tokia yra, kad pasaulinė 
nuostatų įgyvendinimo reikalą, j politika yra atsargi ir galimu-
Lietuviu gerai paruošta medžią mai ką padaryti, pasiekti yra 
ga buvo pateikta ne tik JAV I riboti. Bet, nežiūrint galimumų 
institucijoms, bet ir kitų vals- j ribotumo, tikėkimės, kad žmo-
tybių Helsinkio Baigiamąjį ak- j gaus teisių ir pagrindinių lais-

vodka naikina žmones fiziškai ir 
bet 

bai mažai teuždirba, o mažai ką i ^emnaus vaaovai | tai nekreipia 
dėmesio, nes jiems svarbu pini
gai, o ne žmonių moralė. 

P . T I tą pasirašiusiųjų vyriausybėms, i vių nuolatinis pnnnnimas pra-
ms, bet jis nėra sveika gerti Ir, T n , r b u v o a r ) r a š v t a lietuvių tau i dės reikštis didesniu tų teisių 

gali gauti iš šalies. 
Aukštoji korupcija 

Aukštoji korupcija yra vykdo
ma aukštųjų komunistų sfero
je: ministerių vietų pardavimas, 
o kartais parduodami ir komunis
tu partijos postai. Tokių postų 
pardavinėjimas vyksta visur, ypač 
Kaukaze (P.C 1977. DC, 32 pi). 
Ten mokama iki 10,000 rublių už 
mažesnius 

Brežnevo. Tuo metu buvo kiek 
praverta geležinė uždanga. Sovie
tų laivai ir keleiviniai lėktuvai 
plačiau pasiekė laisvąjį pasaulį. 
Jūrininkai ir keleivinių lėktuvų 

' p o s T u s r r u ž ' p r e k ^ Į ^ 1 0 5 2 . hisvoi° P*™"}™ P a r s i : 
ministerio .postą mokama iki 250,1 ***** *vami* PreKn* r • 2 I i ? ' a : 

000 rublių. Daugiausia tik minis-
teriai pajėgia pasistatyti vasarvie
tes už 200,000 rublių, nors jų te
oretinės algos tesiekia 700 — 800 
rublių per mėnesį. 

Kaukazo gyventojai daugiausia 
naudoja antrąją ekonomiją, dėl
to ten teko išvalyti komunistų 
partiją, nes ir jos nariai vertėsi 
juodąja rinka. Nenuostabu, kad 
Kaukaze yra daug turtingų gy
ventojų. Jau net spaudoje pra
skambėjo anekdotas, kai vienas 
gruzinas pasisakė savo draugui, 
kad norįs nuvykti į Maskvą pa-

į matyti baletą, nupirkti žmonai 

Joie buvo aprašyta lietuvių 
toš būklė, aspiracijos ir faktai, j ir laisvių pagerbimu. 
kaip Lietuvoje pažeidžiamos i Sutikime Naujuosius metus 
žmocuus teisės, pagrindinės į s u vįithni didesnio žmogaus tei 
laisves, tarptautiniai nuostatai, j gįų įj- pagrindinių laisvių įgy-
kuriuos Sovietų Sąjunga yra j Vend^iūmo, kas Belgrado kon-
pasižadėjusi vykdyti. Taip pat j ferencijoje svarstoma. Tad Lie-
buvo pateikta medžiagos apie \ tUVos pasiuntinybės vardu lin-

.i padėtį Lietuvoje Vakarų pašau-i ijįu visiems tautiečiams gražio-
nnka išsiplėtė prie Chruščiovo ir *""* 

Korupcijos plitimas 
Sovietuose korupcija, juodoji 

gausesnių lio spaudai I mis prošvaistėmis 
1977 m. lapkričio 25 d. JAV j Naujųjų metų. 

delegacijos narys Belgrado kon 
ferencijoje senatorius Dole sa 
vo kalboje priminė: "Faktas ' 
yra, kad JAV niekada nepripa 
žino Lietuvos, Latvijos ir Esti-1 

praeina muitinėse. Daugiausia 
nelegalių prekių ateina pro Le
ningradą, Rygą, Odesą ir Mask
vą. Pirmieji trys yra jūriniai uos
tai, o Maskva — didžiausias aero
dromas Sovietų Rusijoje. 

Kadangi Sovietų vyriausybė j ir ji yra remiama JAV kongre-
nėra pajėgi gyventojus aprūpinti so". 
prekėmis ir maisto produktais, tas Po to, 1977 m. gruodžio 9 d. 
spragas užpildo juodosios rinkos JAV delegacijos pirmininkas 
atstovai. Bet ir jie tas prekes dau- ambasadorius Goldbergas, kai-
į g a u n a S vietini, fabri- bedamas M g r ^ * * £ £ E ^ ^ S S ? S l ^ 
kų ir krautuvių. Nežiūrint gau-! joje apie 29 metų Pasauuier 
sybės inspektorių, revizorių rr vi- j žmogaus teisių deklaracijos su-

BOLŠEVIKAI PERSEKIOJA 
K STAČIATIKIUS 

Užsienio spauda rašo apie 
jos inkorporacijos į Sovietų Są-. n a u j a s sovietų valdžios represi-
jungą ir kad JAV oficiali nepn i ^ p r i e m o n e s p r i e š į į ^ ^ 8 c a . 
pažinimo politika nebuvo P a - j ^ n ™ j ^ ™ Dmitrij Dudko. 
liesta Europos saugumo konfe- į ^ ^ tekstų j a m n u Š £ i J 1 . 
rencijos rezultatais š is P ^ L Tačiau nei perkėlimas į nuo-
vus principas yra JAV P ^ ^ j ^ ^ p a rapijas , nei nevykusiai 

suorganizuota auto-katastrofa, 
nei visos kitos administracinės 
priemonės neįstengia atitraukti 
šio uolaus kunigo nuo jo pa-

sokių tikrintojų, į juodąją rinką 
patenka daug valstybinių gami
nių. Daug prekių į juodąją rin-

Pasaulinės! n i m o *** suaugusiųjų 
cijes. Po perkėlimo į kitą pa-

k a k t T ^ r i m ^ J T ' g e n r s e k r e t o - « B * ^ i g o Dudko tikinčiųjų 
riaus Waldheimo ir 32-sios JT į bendruomene nuolat auga, nes 
pilnaties pirmininko Moiscv io-\™™ės % susiranda net pacia-

i \ i • -x JX*J • • • „ I J«,,C. \,*A <T9;ta <u>i«nrma3 ir me tolimiausiame užkampyje, ką patenka ir iš užsienio pnsiu-n- ' azxus, kad laika, saaguma3 i. r . 
" - žmoeaus teisės yra neišskiria-! PasKut:nmoju metu sovieto čiamų dovanų siuntinėlių. 

sa, už dovanas siuntinėliuose So-l mi dalykai ir kad visi, kurie! nes valdžios -ahoanis rei p . 
vietai paima aukštus muitus,! siekia detentės, turi pripažin-1 mam reikaiam Maskvos rajo-
bet ir tuo atveju siuntinėlių tei- U, jog detentė, kurios siekia- į nui Trusmas, pareikalavo, kad 
nys yra. gera prekė juodoje rinko- j ma, turi turėti žmonišką išraiš-1 Grebnevo bažnytines 
je. Iš tų 
ir komom 
nes už vietines. 

druomenės taryba kunigo Dud-
ma, kad juodosios rinkos atsto- j mato ir Kremliaus valdovai, bet j ko veikloje nesurado jokio nu-
vams reikėtų pastatyti pamink-! jiems kito kelio nėra: jei dabar j sikaltimo prieštaraujančio įs-
lą, nes jie žmones aprūpina rei- sovietuose vergai bruzda, tai ge- tatymam ar rusų - ortodoksų 

riau pavalgę ir apsirengę jie bruz-

bendruo-
TiuntTnėlių pVekesperkaj ką,'jei norime, kad ji būtų efeki menės taryba nutrauktų sutar-
nistai, nes jos yra garės- \ tyvi ir patvari". tį su kunigu Dudko. "Bet ka-
ietines. Visai neseniai, 1977 m, gruo- j dangi Grebnevo bažnytinės ben-

Praeito karo metu buvo sako-

Sovietų slaptoji policija KGB suima Maskvoje prieš komunistinį rė
žimą demonstruojančius žydus. 

Bažnyčios kanonams, ji šį val
džios įgaliotinio Trušino pagei
davimą atmetė. . y 

kalingomis prekėmis ir maisto 
! produktais ir tuo išgelbėjo žmo- j dės dar labiau. Sovietų valdo-
Į nes nuo badą Sovietų karo saly- vams lieka tik vienas kelias: vi:us 
\ gos tęsiasi jau 60 metų ir vargu i krašto gyventojus laikyti priespau-
Į jos pasibaigs, nes jų vadovai vi-' doje ir skurde, kaip buvo Jono 

sus krašto resursus meta į apsi- j Žiauriojo laikais, o laisvajam pa- — Jeigu nebe taip arti prie 
ginklavimą, o žmonių pragyve- _ šauliui pasakyti: nesikiškite į mū- j Dievo, kaip buvai, tai katro nu-
nimui palieka tik nuotrupas. Tą Į sų vidaus reikalus. į tolta? 

RUMUNIJOJ APSILANKIUS 
B. BAŠLAVIČIEN fc 

Aerodrome jau laukia autobusas. Bet ir čia ka-iliuose vaikus. Tie gi kliurkina pieną iš bonkutes ir 
reiviai su šautuvais ir kulkosvaidžiais. Be to dar ir žiūri į ryškiai mėlyną dangų. Spalvos čia visur la-

b. lev. 

Į tarptautines prekybos aukštumas iškyla ketu
rių atvirukų su oro pašto ženklais pirkimas. Moteris 
skaičiuoja pieštuku ant laikraščio kampo, bet jos ma
tematika kažkaip nesueina. Už manęs didėja pirkė
jų eilutė, o mes nė iš vietos. Pagaliau sumoku tris ir 
pusę dolerio. 

Dan pataria nepasimesti, nes jis turi visų pasus. 
Žąsele žygiuojam prie lėktuvo. Čia išrikiuoti mūsų 
lagaminai. Kiekvienas bakstelim pirštu į savąjį, o pa
tarnautojas atžymi jį kreida. 

Prie laiptų kažkoks sujudimas. Vyrai nori lipti, 
bet jų neleidžia. Sustato juos šonuose lyg Špalerhis, o 
mes, moterys, pražygiuojam viduriu ūžimam lėktu-
tuve geriausias vietas. Tas pakelia mūsų moralę ir vi
sos nutariam, kad Rumunijoj pažanga. 

Tarom propeleriniai lėktuvai yra rusų gamybos 
ir taip ūžia, kad skrendant negalima susikalbėti. Apa
čioje lygumos, bet po kiek laiko jos pradeda banguoti 
ir susikūprina į kalnus. Saulė šildo pro langus, o viduje 
ankšta ir tvanku. Visos 47 vietos užimtos. Patarnau
toja atneša kavos ant puodelio dugno, o kiti geria 
konjaką. Už kavą užsimokam po 5 lejas. (12 lejų — 
1 dol.). Mano kaimynė jauna, labai maloni olandė. Ji 
laisvai kalba vokiškai, angliškai ir prancūziškai. Visi 
europietiškų agentūrų atstovai moka kelias svetimas 
kalbas. Raudonuoju už amerikiečius, nors visi žino, 
kad esu lietuvė. Nereikia nė aiškinti, kur u Lietu* 

i va, %r kas ją litajto-

kariniai lėktuvai su raudonom žvaigždėm. 
— O, čia nuo karo metų užsiliko, — numoja ran

ka Dan ir krypsta į kitą temą. 
Moldavija —Bukovina 

Per oranžiniais arbūzais nubarstytus laukus tįsta 
liepų alėja. Pravažiuojam kaimą, kurio trobesius ir 
daržus juosia tvoros, o už jų krypuoja antys ir ku
dakina vištos. 

Tolumoje nuostabus laukų žalumas, atrodo, dar 
drėgnas ką tik užteptais dažais, lyg užmirštas mirtį 
nešančios rudens rankos. 

Moldavija yra šiaurinės Rumunijos provincija, o 
šiaurinė Moldavijos dalis vadinama Bukovina. Ji gar
si senais vienuolynais ir bažnyčiomis, kurių paveiks
lais nutapytos sienos atvilioja čia nuo Rumunijos pa
jūrio turistus. 

Didžioji to meno dalis yra iš 15-16 šimt.. kai 
kraštą valdė Steponas Didysis. Kariuomenės vadas ir 
dvasinis Moldavijos tėvas jis suvienijo kraštą, pato
bulino pramonę ir prekybą. Bet sau amžiną paminklą 
pasistatė kultūrinėje srityje. Jo pastatyti vienuolynai, 
bažnyčios ir tvirtovės sukūrė savotišką moldavišką 
stilių, kilusį iš tautinio meno tradicijų bei bizantinio 
ir gotinio stiliaus mišino. Bet didžiausią įnašą į me
no pasaul} padarė išorinės bažnyčių freskos, vaiz
duojančios tautines legendas, papročius, istorinius įvy
kius bei biblines temas. 

Suceava 
Sustojam Suceavoj, buvusioj Moldavijos sostinė

je. Naujoje daly susispietusi pramonė, 3-4 aukštų na
mai ir plati aikštė su gėlynais, kurią supa krautu
vės, teatras, lauko kavinė ir kioskai su laikraščiais, 
knygomis, dešrelėmis ir ?edais. Moterys raudonais ir 
klijavaa* sijonai* sėdi ant suolelių ir supa vežimė-

bai tirštos, lyg palieti tempera dažai. Tas spalvingu
mas dominuoja ir freskose, kuriomis garsios Suceavos 
apylinkės. 

Dragomirna 
Nors religija Rumunijoj iš viešojo gyvenimo ir 

išstumta, pagal įstatymus ji nevaržoma. Bet seno
sios bažnyčios lankomos ne iš pamaldumo, bet dėl jų 
istorinės bei meninės reikšmės. Dauguma jų yra pa
liktos tik kaip muziejinė vieta, bet Dragornirnos vie
nuolynas dar veikia ir bažnyčioje šventadieniais lai
komos pamaldos. 

Mus pasitinka juodai apsirengusi vienuolė su 
sparnuotu gaubtuvu ant galvos. Aplinkui tuščia, ra
mu, vieniša, negyva. Tik kelios juodvarniškai juodos 
figūros slankioja šešėliuose. 

Dragomirnos vienuolynas yra vienas iš naujau
sių. 17 šimt. jį pastatė vyskupas Anestazijus, buvęs 
kareivis, tapęs kunigu, o vėliau ir visos Moldavijos 
metropolitu. 

Atremontuota bažnyčia atrodo kaip peraugęs ar
būzas su šone prisišliejusiu varpiniu bokštu. Viduje 
po dulkių sluoksniu slypi tirštų 3palvų freskos. Res
tauracijos darbai jau pradėti ir nuvalyta sienos da'.i3 
liudija jų grožį. 

Kiemą juosia mūro pastatai, kuriuose yra vie
nuolynas, koplyčios ir muziejinės patalpos su iš pra
eitų šimtmečių surinktomis apylinkės senienomis. Nuo
stabus "vaizdas nuo balkono. Lengvais kalneliais ban
guoja į tolį žaiiaš kilimas, o tamsaus miško juostos 
smailiom eglių viršūnėm remiasi į dangų. 

— Čia buvo susukti net du filmai, — pasakoji 
Dan. Jis labai paslaugus 5r atsako j visus klausim'is, 
nors kartais ir diplomatiškai. 

(Bus daufi&u). 
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BENDRI T A U T Y B I Ų RŪPESČIAI 
Per paskutinius šešius perei

tų metų mėnesius rytų ir centro 
Europos tautų atstovai turėjo 
Washingtone susirinkimus, ku
riuose diskutuoti bendri reika
lai ir jungtinė veikla. Susirin
kimai buvo vadovaujami Jung
tinio Amerikos baltų komiteto 
pirmininko dr. Jono Genio. Jie 
šaukiami Baltų komiteto ini
ciatyva. Per susirinkimus buvo 
pravesti įvairūs nutarimai kon
taktuoti valdžios įstaigas, pa
reiškiant šių tautų rūpesčius ir 
vieningus pageidavimus. 

Gruodžio 15 d. vengrų atsto
vai padarė pranešimą apie savo 
pastangas sulaikyti šv. Stepono 
karūnos grąžinimą komunisti
nei Vengrijos vyriausybei. Ven
grai lankėsi Valstybės departa
mente ir pas dr. Z. Brezinskį be 
rezultatų. Taip pat senatoriai ir 
kongresmanai pradėjo legalinę 
akciją šios karūnos grąžinimą 

sutrukdyti, nors vyriausias teis
mas pareiškė, kad nėra lega
laus pagrindo grąžinimą sulai
kyti. 

Gunars Meierovics. Latvių są
jungos atstovas, pranešė apie 

i paskutinį Baltų delegacijos ian-
į kymąsi Belgrade, kur jis ir 
Amerikos Laetuvių Tarybos pir-

jmininkas dr. Kazys Bobelis pa-
j skatino sen. R. Dole iškelti Pa-
i balti jo kraštų laisvės reikalą 
i saugumo konferencijoje. Tau
tybių atstovai Washingtone 
nutarė pasiųsti padėkos tele
gramas senatoriui Dole, amba
sadoriui A. Goldbergui, atsto
vams M. Fenwick ir D. Fascell, 
kurie buvo palankiausi mūsų 
reikalams Belgrade. 

Lenkų ir čekoslovakų atsto
vai kėlė klausimą, kad etninės 
grupės turėtų turėti didesnę 
įtaką krašto kasdieniniuose rei
kaluose. Juodukai, ispanai ir 

FGPIEZirS 
APIE ŽMOGAUS TEISES 

Kalbėdamas apie Bažnyčios 
i gyvenimą, popiežius visų pirma 
j prisiminė visame pasaulyje dir
bančius "mylimuosius" kunigus 
ir misijonierius bei misijonie-
res, kontempliatyvaus ir ak
tyvaus gyvenimo vienuoles, jau-

kiti yra pripažinti kaip "mažu
mos" ir gauna daug privilegijų, 
bet rytų Europos žmonės sių 
teisių neturi. Buvo nutarta t ą 
reikalą diskutuoti kitame susi
rinkime ir kreiptis į atitinka
mas įstaigas, kad būtų suteik
tas "mažumų" statusas. 

Kai visos rytų Europos tau
tybės kelia vieningą balsą, val
džios įstaigos turi skaitytis. 
Šiuo metu susirinkimuose da-

llyvauja lietuvių, latvių, estų, 
\ lenkų, rusų, ukrainiečių, rumu-
i nų, vengrų ir čekoslovakų cen-
: trinių organizacijų atstovai. Bus 
taip pat Įjungti gudai, jugosla

v a i ir bulgarai. Vadovauja lie
tuvis dr. J. Genys. 

Į atsakomybę už Bažnyčios ir 
žmonijos y ^ t j . jaunimo tarpe 
Šv. Tėvas atskirai paminėjo 
kunigų seaninarijų auklėtinius ir 
vienuolijų novicijus, kurie turė
jo drąsos šiais sunkiais laikais 
pasirinkti Dievui ir žmonėm tar
navimo misiją. 

Šv. Tėvas išreiškė visos Baž
nyčios solidarumą ypač tiem, 
kurie kenčia įvairius gyvenimo 
bandymus, nedateklius, prie
spaudą, gamtos nelaimių aukas. 

Apžvelgdamas Bažnyčios san-
i tykius su pasauliu, Paulius VI 
ypatingą dėmesį atkreipė į žmo
gaus teisių apsaugojimo proble
mą. Žmogaus teisių apsaugoji
mas — pažymėjo Šv. Tėvas, 
— yra didysis šiuolaikinio pa
saulio rūpestis. Pavieniai žmo
nės ir ištisos tautos vis labiau 
jaučia reikalą apsaugoti pagrin
dines žmogaus teises, nes šių 
teisių pažeidimai įvairiuose 
kraštuose yra nuolatinis reiški
nys. Paulius VI yra numatęs šį 

klausimą specialiai paliesti kita 
artimiausia proga. 

C L A S S I F I E D GLUDE 
l&NDUMOJAMA - IO»K K K . M 

IŠNUOM. 5 kamb. butas su šiluma 
ir šiltu vandeniu 1-me aukšte. Skam
bini 656-5452 arba 652-4748 po 6 V.v. 

I I 8 0 B L L 4 N E O r t 

R E A L E S T A T B 

2-jų butų mūrinis namas Mar-
quecte Pke. į vakarus nuo Kedzie. 
Geram setovy. Gera kaina. Skam
bint po 6 v. v. teL 778-1552. 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 
2846 W. 69th St., teL 776-1486 
l l l l l i l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l iuil l l l l l l l l l l l l l l l 

PAOKAGB L3LPRE8S AGENOT 
MARIJA NOREIKIKNft 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
Labai pageidaujamos g e r a 

preke>. Muistau iš Europos m 
2608 W. 69 SC, Chlcago, m . 

TEL. — WA 5-2787 

TIK SAVŲJŲ TARPE 

. 

! 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDOS 

Plauname Ir vaškuojame 
visu rftšfc} grindis. 

J. BUBNYS — TeL R E 7-0168 
HiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimmHin 
IIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII 

J\ airi v prekių pnrtrlnktmaa Drbnut 
įrfal iš mūsų gandelio. 
006MOS PARCELS EXPSE88 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
SSSS S. Halsted S t . Chlcago, m . «A«HM 

2501 W. BWh St-. Chteagn. m. MMM 
Telef.: t2&-273? — 2M-SS30 

Vytautas ValaotLna* 
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiiiiiiiniiiiin 
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4 vienetą mOm ir garažas. Mar-
auette Pke. Naujas gazu šiidymas. 
Našle atiduoda už 38,8000. 

Palikimas. 5 kamb. 18 meti maras 
Ir garažas. Centr. oro šildymas ir vė
sinimas, įrengtas beismentas ir kiti 
priedai. Tuoj galima užimti. Gražioje 
gatvėje, Marąuette Pke. $29,900. 

Mūras. 2-jų aukštą, • kambariu, 2 
auto mOro garažas. Gabią ranką gali 
boti atnaujinta*. Marąuette Pke. Kai
na $25,000. 

DideUa mūro tiiia,u1m ant plataus 
sklypą Gaza šildymą*. Marąuette 
Pke. $25,750.00 

apie 822400 metimą pajamų, naujas 
•togas, gazu šildymas ir elektra. Mar
ąuette Pke. Pinigingam pirkėjai kai
n a — t a i atradimas, 

Drlsfą Į į į a į ggan pytą, 18 nn-

muro garažas. įrengtas, beveik tre-
Oos butas, gražiam belsmonte, daug 
kitą priedą. Greit gnoma osasa — 

180,000. 

Pke. Vertingas atrktjuL 

VYRAI ]R MOTERYS 

COOK — &HORT OKDIM 
Mušt have exper'ce in Italian 
food and broiler. Nights, full or 
part time. 

CAPIZZI'S RESTACRANT 
6140 W. North Ave. 889-2100 

EXPERI£NCEO TELLEH 
For Long Established Savings 

& Loan Association 
GOOD SAJLARY 

COMPANY BENEFTTS 
Pleasant surroundings 

CALL PERSONNEL, 772.3600 

HELP WANTED — MOTERYS 

LTVE-IN HOUSEKEEPER 
For Dr*s famiry. Some child care. 
2 scbool age children 7 & 9. Own 
room, batu, & T. V. Good salary & 
bome for right person. Referenoes. 
Some English necessary. Lincoln 
Park area. •84-8145 

Valdis Reai Estate 
2625 Wnt 7lst S*rwf 

Ttl. 737-7200 ar 737-0034 

10% — 20% — S©<& pildau 
ai apdrauda nuo "g^i^s kr 
btttn pa* 

FRANK Z A P 0 L I S 

• 

-i«1 -r 
Move Up To 
Standard 
If you'ce not oarning a full 5Vk% o n your regular Passbook savings anrj 
u p to 73/4%onCertificate savings . it vvill pa y you to movo u p to Standard 
Federal Savings. At Standard Federal a 5V4% savings account actually 
y i e l d s 5.39% and a 73/4% certificate account y ie lds 8.17%, on jnterest 
accumulated over o n e year. . 

Intęrest at Standard Federal i s c o m p o u n d e d daily and paid quarterly. 
Your intęrest check c.an be sent to y o u monthly. rjuarteriy, semi-annual ly 
orannual ly . d o p e n d i n g o n your personai requinmi(>nts. Dopos i l s 
received by the lOth. earn interesl from the first and savings accounts 
are insured to S40.000 by the Federal Savings and Loan Insurance 
Corporation. 

Call a savings counse lorat onn of o u r c o n v e n i e n t l y loc.ated o f f i ce sand 
vve'll move your monoy to a high y i e ld ing Standard Federal savings 
account , tailored to your indiv idual needs. YVecan make the m o v e £ o r 
you ąuiekly. convenient ly and at n o chargu.. ,vvhv not call today! 

Chlcago. TlttBOte 
TeL — OA 4.8SM 

fimiifiiiHiMiiiiiiMiiiiminiiiMiiiiiiiMiiM 

SIUNTINIAI Į UETUV4 
ir kitas kraštus 

RED92N8KA8, 4065 Aressar Ava, 
Cstieago, H. 806S2. tokC »T7 

Moro tmngalow. 6 kamb. (SaAnc.), 
30 p. sklypas. Naujas sidlymas. Pa
likimas. Tuojau galima uttmti, 
65-ta ir Arteaiaa 

tnurm tom 
29S1 W. 63rd St . 436-7878 

H O U S E K E E P E R 
Mature. Liberal iaerease after 3 

months. Contact 
BL0OMLXGnALE PA\HJON 

TEL. — 894-7400 

EXPER'D WATTRESSES 
Pull or jxart time. ExcelL work-
ing conditions. 

CAPIZZI'S RESTAIJR4NT 
6140 W. North Ave. 889-2100 

tllllllllllllltfllHtffllllllllltHinitlfliHffIIM 
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NAMŲ APilLOTMAS 

T—j— aetma Ir muirttn 
ana. Pigiai #vnl*m tatpol 
penllrba dei duja. |deda 
l y t ų j ų * . 

A BANYS — Tek 447 
'iniiiniimiiiiniii 

MARQUE7TE r f l g 
M&rinls — H M M tr 1 butaL Ga-

aiiildyinas. Zcoūan $40,000. Aitf 
71-os ir CaUfomla. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 

- Vi 

CLEAN1NG HELP 
Local apartment complez needs 

full time clening help in hallways. 

Phone 755-3740 

HKLP WANTED — VYRAI 

—11111111111111111111—1 

A. V I L I 
M O V I 

Apdraustas 
Ivalrtg 

r«L _ S70-188S 

A S 
G 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

Ava. — 

M L S. 

illlllllllHMIMIMIIIIIIIIMnilIlIlIlIlMIlIHim 

M O V I N G 
fiERfiNAS parkrausto baldus tr 
kitus daiktus. Ir is toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TEL. — WA 5-806S 

wniiwiniminiHMiiiiiiiiinininiiiin»nw 

M. A, i I M K U S 
!fOTART FTBfilC 

ENOOBCB TKX S E R V U S 
42W 8o. Maplewood, teL ZM-74B1 

Taip uat daromi V E R T T M J M . 
OIMINTŲ UUcvtottanal, pfktoaU 

prLIETTBfia PRASTMAI tr 
kitokie Mankai. 

CCSTOD1AN—HIGH-RLSE 
APARTMENT BUILDLVG 

Reikalingas prityręs dženitoriTl vįr-
Sninkas, galintis pilnai užimti rezi
dencinio namo mechaniškas ir namo 
priežiūros pareigas bei susitikti su 
žmonėmis. Priimsime tik atsakingą su
brendusį, vedusi žmogų su rekomen-
daerjomis. Duodamas gražus 3-jų mie
gamą butas ir vieta automobiliui pa
sistatyti, šiaurinėje miesto daly — 
Belmont Harbor apyL 

Susitarimui skambint: 787-1144 
IBIO t v / , iki S v.v. tokiadieniak 

D Ė N E 9 I O 

Ė 
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THE BALTIC NATIONS 
Prof. dr. RROMO 1. BASLO 

naujas anglų kalboje veikalas, ku
rį sudaro trys dalys. Pirmoji pa
teikia Baltijos Valstybių istorija 
bei politinę struktūrą, antroji — 
•augumo siekius sritinėje integra
cijoje, trečioji — n D. karo įta
kos analizę tautiniu ir tarptauti
niu požiūriu. Veikalas gražiai iš
leistas tr tinka bet kokia proga 
amerikiečiams įteikti kaip dovaną. 
Kaina SlJLOft. 320 pusL UfaakytJ 
paštu. 
l>R*rfHS t,*** w«*t ftSrri Htrnet 

iMmen. ni SiW» 

85 ir Tfay. S kamb. 2-jų miegamų 
mūras. $28,000. 
•3 Ir Homaa. 6 kamb. 3 miegami, 
beismentas. $35,000. 
72 ir Falrlleld. 4 miegamų mūrinis. 
$31,000. 
C Ir rssuĮilislI Medinis 2-jų butų 
po 4 kamb. $21,000. 
M ir Waahtenaw. Medinis 2-jų botų 
po 5 kamb. $24-500. 
71 b* Boekwefl. Mūrinis 2-jų butų. 
Skiepas. $36,900. 
43 Ir Saeramento. 2-jų butų mūrinis. 
$41,500. 
68 ir Arteaiaa. Mūrinis S butų. 
$43,500. 
68 ir Tripp. 8 metų senumo, 2 ofisai, 
3 butai, įrengtas rūsys. Atskiros Ši
lumos. 2 maS. garažas. $88300. 

Budraitis ReaHy Co. 
4343 West 68rd Street 

TeL — 757-0668 

C U S T O D I A 
F U L L T I M E 

for a Skaidė. DL congregatioo. 
iESTperienced. Handy man know-

ledge. Mušt be willing to work 
balf-days on weekends. Salary 
open. Call — 

673-3370 9:00 to 5:00 p. m. 

CUSTODIAN—H1GH-RISE 
APARTMENT BUILDING 

Ejrperienced residential building head 
janitor able to assume full mecha-
nical and maintenance supervision and 
meet public. Only responsibie, mature, 
married mand with referenoes will 
be oonsidered. Attractive 3 bedrm. 
and parking provided. North Side — 
Belmont Harbor area. 

Phone 787-1144 
8 ajn. to 5 p.m. daily for appt. 

HELP W ANTED — MALĖ 
įiHiiiiiMiiiiiiiHinuimimuiiiiiiiniininiuiMMiiumiiuiiiimiiHiiiiHiuniiiMiiiniii-

| J ANITORS - GENERAL CLEANING f 
| Night work available — 10:30 p.m. to 7 d.m. 1 

Venture Stores, Inc. naa immediate openingn at 2 suburbau j§ 
locatkms for: = 

LEflD PERSON; fiSSISTMIT LEAD PERSON | 
(2) GENERAL CLEANERS | 

Expenence in operatiog automatic acrubbers and stnpping/ g 
refjniahing vinyl floors is reąuired. 

PLEASE APPL.Y IN PERSON 
10 ajn . — 6 p-m., Monday tbru Friday 

B — U 83 A Dempster 22nd Street & Summit Road i 
Mount Prospect, Iffinefe Oakbrook Terraee, Uinois I 

i 
TUlnois gyventojai prideda 60c 

mokėsi ų ir perB.inMmo uuaiifaa 

VENTURE STORES, INC. 
(A Wr«ce of ?!ay TMnsTtncrs l<cr~s 'į 

Aa Equ*! Oporuouty Smployer V/^ = 
P ! aV' ,U"'''.V'' ' 'M^MMjlM^IMl^l ĮY^ |<Jl»YI^MJIM.-»MV»W»'••»»»'... .j,. 
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UŽGAVĖNIŲ KARNAVALAS-M ar d i Gras 
įvyks š. m. sausio men. 28 d. (šeštadienį) 6:30 vai. vakare - JAUNIMO CENTRO ROMUOSE, 5620 So. Claremoni, Ave., Ghicago, Illinois 

v \ 

RUOŠIA ŠIOS ORGANIZACIJOS: 
Chkagos lietuvių opera, 
IM'nois gyd. mot. pai^ilb. vienetas 
Cicero medžiotojų ir meškeriotoja klubas, 
Korp! Neo-JLitkuaaia, 
Studentai ateitininkai, 
Skautai, 
Prez. Smetonos juru budžiu ir Nerijos gintariu įgnlos, 
Jaunimo Choras Vaiva 

Gražiausi kostiumai ir kaukes 
bus premijuojamos spec. sudarytos 
5 asmenų jury komisijos. 
Skiriamos 5 piniginės premijos. 
Kaukių paradas prasidės 
10 vai. vak. didžiojoje salėje. 

Paradą tvarko Algis Modestas (Telef. — 776-5383) 

Įvairi programa. Veiks užkandinės, 
barai, lošimo namai ir daugelis kitokiu pramogų. 
Gros du orkestrai. 
Visi kviečiami dalyvauti varžybose ar 
atsilankyti į šį didžiulį renginį. 
Bilietai gaunami pas minėtų organizacijų 
narius ir prie įėjimo kasoje. 
Įėjimo auka 5 dol. asmeniui. 
Kvrčia ORGANIZACIJŲ SUDARYTAS KOMITETAS. 7 

Lietuvaites, puošusios Pittsburge, Pa., lietuvišką eglutę. Matyti Danute 
Žilinskaitė, E. Maksvytytė, Aldona Žilinskaitė 

•-

- MQSU KOLONIJOSE 
Pittsblirah Po* t darbą ir išgarsinom lietuvių var-

dą. Tą darbą atliko tik saujelė 
GRAŽIAI PASIRODĖ trečios ir ketvirtos kartos lietu-

LlETUVIAI v ' a ^ kurie Lietuvos nėra metę, 
lietuviška žodį sunkiai taria, kaip 

Pittsburgho miesto centre (Mar- k u r i e m s vhai ne įprantamas , 
ket sąuare) kur didelis žmonių ju- ^ ^ j a u č i a r a ė s lietuviais, 
dėjimas, 600 šiaudinukų ir 1200 _,. , . . . . . 
baltų lempučių puošia 35 pėdų _, VU

ISUS' k ™ pnsidejo pne to 
aukščio lietuvišką eglutę. Prie- d a r b o > « » « " " * paminėti butų 
kyje lenta su užrašu "Linksmų" 
Kalėdų ir laimingų naujų metų" 
Pit tsburgho lietuviams tik
ra garbė turėti tokią gražią eglu
tę. Daug žmonių fotografuoja ir 
domisi šiaudinukais. 

Pittsburgho lietuvių radijo pus
valandžių vedėjai gražiai pagar
sino. "Tėviškės garsų" vedėjas 
Vytas Jucius, lietuvių programos 
vedėjas Povilas Dargis kvietė lie
tuvius atvykti pažiūrėti. 

Didžiausią darbą atliko Danutė 
ir Aldona Žilinskaitės. Jų pastan
gomis gauta 2glutė, šiaudai. Jos 
paaukojo lemputes, per jų prašy
mą atvyko ugniagesiai, be jų pa-
gelbos būtų neįmanoma pasiekti 
eglės viršūnę. 

Prie šio darbo daug prisidėjo 
Sv. Pranciškaus vienuolyno sese
lės Francesca ir Alverna. Jos pa
darė daugiau kaip 300 šiaudinu
kų, taip pat du vakarus mokė ki
tas lietuves kaip daryti šiaudinu
kus. Seselėms labai didelis ačiū. 

Puošėm gruodžio II d. Oras 
buvo labai šaltas, susirinkom 
daugiau, kaip 20 žmonių ir mūsų 
mylimos seselės Francesca ir Al
verna. 

Atvykus ugniagesiams pradė
jom puošti. Tuojaus prisistatė te
levizijos atstovas nufilmavo ir va
kare rodė per televiziją. "Post — 
gasette" kitą rytą įdėjo nuotrau
ką į laikraštį. 

Per tris savaites atlikome didelį 

sunku. 
Eglutė mūsų visų lietuvių pa

sididžiavimas. Reikalui esant 
Pittsburgh lietuviai dirba labai 
energingai. 

Man teko garbė, su ugniagesių 
pagelba, pačioj eglės viršūnėj pri
rišti didelę žvaigždę, papuoštą 
tautiniu kaspinu. 

Jane Žilinskienė 

New Britain, Conn. 
VYR. PILIEČIŲ CENTRO 

DARBELIU BAZARAS 

Gruodžio 13 ir 14 dienomis 
Senior Citizen Centre buvo dar
belių (Craft) bazaras. Anksčiau, 
kai centras buvo sename name, 

Į tai bazaras būdavo rengiamas 
kampiniame name prie Main St., 
o šiemet jau savame name. Tai 
buvo pirmą kartą. 

Siame bazare darbeliai buvo 
išdėstyti dviejuose kambariuose, 
kur jie ir dirbami, o viename, 
keramikos kambaryje, buvo par
davinėjama kava ir pyragaičiai. 

Čia buvo, kaip mes įpratę va
dinti, mezginiai: pirštinės, kepu
raitės, prijuostės, kilimėliai prie 
durų ar prie lovos ir kitur. Tai 
buvo labai gražūs darbeliai, tik 
pirkėjų buvo nedaug. 

Šiuos darbelius yra padariusios 
apie 20 moterų, kurios dirba at
važiavusios prieš pietus ir paval
giusios po pietų. Darbelių moky
toja (Craft instructor) Vivian 
Sarisley. 

negu kasdieniniuose pietuose. Pa
dėkos dienos pietuose dalyvavo 
250 žmonių, o Kalėdų parengi
me — 200 žmonių. 

Stalų buvo specialiai pristaty
tų valgomajame prieš sceną ir 
buvo panaudotas "bingo" kam
barys. Žinoma, valgiai abiejuo
se parengimuose buvo daug ge
resni negu paprastuose kasdieni
niuose įpietuose. 

Jonas Bernotas 

SPORTO REIKŠMĖ 
Sportas rnar.iržtina ne t ik ta i | j aunus zmon-s 

jaunimo fizines jėgas, be t ir įgyventi" 

dvasines galias, ugdo žmoguje 
moralines vertybes, pažymėjo 
amerikiečių katalikų jaunimo 
organizacijos vicepirm. kun. 
Pasciak, pranešdamas, jog si 
organizacija y ra įsteigusi spe
cialius krikščioniškosios doro
vės kursus amerikiečiam spor
to t reneriam i r sportininkam. 
"Sportas" , — pareiškė kun. 
Pasciak, — "yra taip pat prie
monė perduoti jaunimui Kris
t aus Evangeliją ir paskatinti 

krikščioniškai 

Taip pat Centras surengė du 
parengimus: vienas buvo Padė
kos dieną, lapkričio 17 d., ket
virtadienį, ir Kalėdų parengimą, 
gruodžio 20 d., antradienį. 

Abiejuose parengimuose buvo 
gana daug žmonių, net dvigubai, 

A A 
MARTINAS LASYTIS 

buvęs profesorius pedagogas ir ^ rhHkmn 
Gyveno 240 Laurel Avenue, Wilmettev Illinois. 

Mirė sausio 6 d., 1978 m. popiet, sulaukęs 92 m. amžiaus. 
Gimė Klaipėdoje. Amerikoje išgyveno 29 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukra Eva D. Waldtraud-

Baumann. Hamburge, V. Vokietijoj; dvi seserys: Elizabeth 
Brachulis S: Helene M. Dahlin, ir kiti gimiiėB. draugai ir 
pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioj, 6845 South 
Western Avenue. 

Laidotuvės įvyks antradieni, sausio 10 dieną iš koplyčios 
1:00 vai. popiet bus nulydėtais į Lietuvių Tautines kapines. 

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

'NidMdę: Dukra, seserys Ir kiti giminės. 
Laidotuvių dk-ekt. Evans ir Sūnūs — Telef. 737-8600. 

HEVEKLY HILLS GfcUNVCIA 
Tetot: PR 8-08SS b PB 8-08S4 
Taip pat naujoji Barboros Ir 

Gene Drishių krautuvė 
THE DAISY STORE 

K18 Soathwmt Hwy. Oak 
T*L 499-1318 

— G«16» Ttaoirs projroms 

Mylimam tėvui 
A.fA. 

ANTANUI SKIRPSTŪNUI 
m i r u s , 

liūdinčią dukrą IRENJį SLAVTNSKIENC ir arti
muosius nuoširdžiai užjaučia 

BUVUSIOS BENDRADARBES: 
L Brizgienė 
Z. GalIaglMr 
N. RacevMMtue 
M, Markulio** 
¥.. Mazsrezyk 

Y. lUiythtieni 
A. Rauohiene 
J, Sraakinaviiloni 
V. StrUrient 

Mielai mamytei 

A. t A. KAROLINAI ANKiENEI mirus, 
veliones dukrą gail. seserį BRONĘ C-ALECKIENĮ, 
Šeimos narius bei artimuosius didžio skausmo va
landoje nuoširdžiai užjaučia 

Liet. Gailestingu Seserų Sąjunga 

Smuikininkui 

A . t A . K A Z I U I M A T I U K U I , 
buv. Kauno konservatorijos direktoriui, mirus Lie
tuvoje, jo broliams smuikininkams POVILUI su šei
ma Chicagoje, PRANUI su seimą Australijoje ir 
VYTAUTUI Anglijoje didžią užuojautą reiškia 

Ona ir Antanas Nakai 
Jurgis ir Marija Kasakaičiai 

Mūsų mielam prieteliui 

A. t A. SIMONUI RADŽIUI mirus, 
jo mylimą žmoną p. RADZIENC, dukras ALDONA 
VAIČIŪNIENĘ irLAIMJį ALEKSIENĘ su šeimomis ir 

kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 
Vladas ir Ona Pajedai 
Sūnus Drąsius sv žmona ir duktė Vanda su šeima 
Worcester, Mass. 

Lietuvos 
Kavalierius 

Kariuomenės Savanoris - Kūrėjas, Vyčio Kryžiaus 

Pulk. ltru Antanas Skirpstūnas 
Gyv. 2530 W. 40 Street. Chicago, Uinois 

Rainiai iSejo amžinybėn 1978 m. sausio 5 d., 11:10 vai. ryto, 
sulaukęs 83 meta amžiaus. 

Gimė Mozuriškių kaime, Marijampolės apskrityje. 
Amerikoje išgyveno 26 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Olga, sūnus Algimantas, 

marti Nijolė, anūkai Vida, Ramoną ir Petras, duktė Irena ir žentas 
Eugenijos Slavinskai, pusbrolis kun. Alfonsas Petraitis, pusbroliai 
Viktoras Raulinaitis, Leonas Raslavičius ir pusseserė Agotėlė Janu-
Hene su Šeimomis, kiti giminės, draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko 
broliai Juozas, Alfonsas, seserys Agotėlė, Anastazija ir Elzbieta su 
šeimomis ir kiti gimines. 

Priklausė Lietuvių Karių Veteranų sąjungai "Ramovė"'. 
Kūnas pašarvotas Eudeikis-Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. 

California Ave. 
Atsisveikinimas bos sekmadieni, 7 vai. vakaro koplyčioje. 
Laidotuvės įvyks pirmai, sausio 9 d i? koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėtas į SvC. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

tsoam, sūrus- dūkta, ffiarti, testas ir anūkai 

S. Gabias ir G. Dainid. Tel. 523-0440 
Nubudę. 

P 
Laįdotevyi -iiraktcc^ 

A. t A. ANTANUI SKiRPSTONUI 
m i r u s , 

jo dukrai IRENAI SLAVINSKIENEI ir jos vyrui 
EUGENIJUI reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

Stase ir Steponas Vištai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

00VYDAS 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 Hennitage Avenuo 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

' 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN /B/E 

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

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 
Lletarlg Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

8307 SO. UTUANICA AVE. Tei. Y A r * 7-S491 

STEPONAS C. LACK (LACKAW1CZ) Ir SONOS 
ZS14 W. 2Srd PLACE Te*. Ylrghife 7-0871 
S424 W. S9th STREET Tel. REpabBc 7-121S 
11029 Sontirwe«t Hlglroay, Palos HUte, nu. TeL B74-441S 

PETRAS BIELIONAS 

4S48 SO. OAUFOBNIA AVE. SaL LAfajattB B-S97S 

POVILAS J. RIMKAS 
SSS4 SO. HALSTED STBEET Tel. T A l * 7-1011 

JURGIS F. RUDMIN 

M18 SO. LTTL AMCA AVE M . T A l * 7-llSS-Sf 

VASAITIS - BUTKUS 
144* SO. SOtfc Avcų OfOESO, U X . Tai 

• 

: 

\ 
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DRAUGAS, pirmadienis, 1078 m. sausio mėn. 9 d. 

CHiCAGCS 
tINIOS 
AR TURĖSIM 

PAŠTĄ SEšTADIEMAIS 

Deficito spaudžiamas paštas X Dainavos ansamblis balan-
džio 15 d. vyksta į Torontą, kur; planuoja sustabdyti laiškų, laik-

raščių išnešiojimą šeštadieniais. 
Norėdamas išn.-škin':! gyventojų 
nepasitenkinimą tokiam aptar
navimo siaurinimui, kongresma-

lietuviams duos muzikinio vei
kalo "Kūlgrinda" spektaklį. 

x Regina Bielkutė, Rockfor-
ho, EL, gvventojų dr. A. ir V. 

Lovolos n a s E d " D e r w m s k l < resV" J "J 

Jis saugojo Lieta** nuo krlmii-arlislu 
Praėjusiose Kūčiose 85 m. am-1 įlinkai bolševikams atrodė hai-

žiaus sulaukė buvęs Lietuvos i sus. 

Bielskų duktė, baigė 
universitete Chicagoje biologiją 
aukščiausiais pažymiais cum 

sausio 16 d. 2 v. p. p. Oak Fo-
rest priemiesty, Breman Town 

laude, gaudama bakalauro laips- j s h i P ^ a U - . 1 5 3 5 0 S ' 0 a k J į ? 
nį. Regina priklausė universi- Ave., šaukia gyventojų apklau-
teto lietuvių klubui, ir kitom sinėjimą. Norintieji pašto patar

navimą šeštadieniais išlaikyti. draugijom. 
Sesuo M. Clemeneia at-

turėtų ten nuvykti su savo pa
reiškimais. Tokie ankiausinėįi-

siuntė •'Draugui'* malonų laiš- m ^ j a u pravesti Denvery, Phi-
ladeiphijoj, New Yorke ir kitur. 

kriminalinės policijos vyr. val
dininkas Stasys Trinka, užsi-

; tarnautos pensijos dienas lei-
, džiantis Chicagoje dukros Re-
I ginos ir žento Vlado Andrijaus-
: kų globoje. Sukaktuvininkas 
j Stasys Trinka prisimintinas ne 
tik už jo ištikimą tarnybą ne
priklausomai Lietuvai, bet ir už 
tai, kad jis yra parašęs įdomius 
atsiminimus, kurie laukia lei
dėjo. 

Stasys Trinka gimė Žagarėje 
1892. XII. 24. 1913 m pašauk
tas į rusų kariuomenę. Prasidė
jus I pas. karui išvyko į frontą 

4. - r< -ix,- ir dideliame mūšyje Galicijoje | apie meno genijų M. čmrlionj. ziaijrengti ir patogus. Gruodžio ^ ^ ^ ^ J J 
\ Tiesiog stebinantis svetimšales 10 d. Munchene posėdžiavusi ju-

— A. a. Balys P. Lauciui, ži- j istorikės gilus, intuityvus įsi- biliejinei lietuviškųjų studijų 
nomo visuomenininko Juozo \ j a u t i m a s j ^ m e n o dainįų i r j 0 ravaitei rengti komisija išrin-
Laučkos brolis, mirė sausio 7 ; U a r n h Q r , t . wi^irtĄ _ M M A M ko- nmfcaili moderatoriais — 

Iš komp. VI. Jakubėno mirties metinių m nejimo Cb:c cagoje Nuotr. \L Nagio 

I Š A R T I Į R T O L I 
J. A. VALSTYBĖSE 

ką, kuriame rašo: "Šv. Šeimos 
vilos Lemonte gyventojai svei
kina Naujųjų metų proga. Pri
imkite mūsų auką už atsiųstus 
kalendorius. Norime prisidėti 
prie katalikiškos 
laikymo darbo", 
dėkojame. 

NEPUJEČIŲ 
REGISTRACIJA 

Sausio mėnesį turi registruo-

± Columbia, S. C. Velionis bu-
skambantį vaizdinį - muzikinį ko: paskaitų 
pasaulį. Paminėdama, jog lig- dr. K. J. Čeginską, dir. V. Nat-

vo baigęs Marianapolio kolegiją š i o U n ė U t e r a t ū r a a p i e Čiurlionį kevičių ir dr. J. Norkaitį; or-
i r > f a r ^ f ? t f ^ I ^ 5 ' ' % i , ^ r i d a u ? u m o J e y™ l i e t u v i u k a l b a ' ganizacinę komisiją _ A. Gri-

ji naudojosi ryšium su 100 nienę, inž. R. Hermaną, stud. 

kiai sužeistas. Po ilgesnių ty
rimų paleistas į atsargą, grįžo 
atgal į Žagarę. Prisikėlus Lie
tuvai laisvam ir nepriklauso
mam gyvenimui, 1921 m. įstojo 

1944 m. traukiantis iš l ie tu-
vos nuo tų pačių bolševikų, SL 
Trinkos šeima buvo išsklaidy
ta. Sūnus Vytautas liko Lie
tuvoje ir jo livirtum nežinomas. 
Žmona Klementdna TrinkSene 
mirė 1959 m. Chicagoje, o sū
nus Adolfas Trinka taip pa t 
mirė Chicagoje 1973 m- Abiejų 
palaikai ilsisi šv. Kazimiero ka
pinėse. Dukra Regina Trinksi
te - Andrijauskienė su šeima 
gyvena Chicagoje ir globoja 
gražaus amžiaus sulaukusį tėvą. 

S t Trinkos atsiminimų yra 
apie 150 mašinraščio puslapių. 
Tai tikrai įdomūs ir intriguoją 
atsiminimai apie tai, kaip kri
minalinė policija kovojo "sa 
žmogžudžiais, vagimis ir kitada 
kriminalistais. Atsiminimai dau
giausia liečia Žemaitiją, juose 

spaudos p a - t j g visi neturį pilietybės JAV vedėjas Maryland 
Nuoširdžiai gyventojai. Registracijos blan

kai gaunami paš^e. 
OPEROS DEFICITAS 

warke. N J . Jis gyveno Colum
bia, So. Carolina. Ten jis buvo 

Casualty 
kompanijos. Bet iš pareigų 
prieš kelerius metus buvo pasi-

rysium . ~ ^ , - -«« - Lietuvos nepriklausomybės pra 
metų gimimo sukakties mmeji- M. Landą ir Kr. Pauliuke*- n^mQ ^ ^ a r f S J 
mu (1975 metais) pasirodžiusia ciutę; meniniams renginiams - g e r a i ^ ^ b ^ ^ ^ 

mas pirmadienį Columbia mies 
te iš katalikų bažnyčios. 

Dr. Stasvs ir Laima Ja-

X SoL Algirdas Brazis vasa-! 
rio 7 d. dainuos St. Petersburge, i 
Fla. Chicagos Lyric opera baigė 

X Cap Codo, Mass., Liet. sezoną su 3.4 mil. dol. deficito. 
Bendruomenės apvlinkės valdv- Visus metus rinkę aukas, gavo 
ba, per Mykolą Biliūną, mums 2.8 mil. doL, bet deficitui išly- • * * * * ? f T ? * * * Į * 
atsiuntė malonius Naujųjų Me- ginti sausio 1 dar trūko 600, 1 s 

tų sveikinimus ir 10 dolerių au
ką. Dėkojame. 

X "Aš skaitau "Draugą** nuo 
jo leidimo pradžios ir noriu jį 
skaityti ligi savo mirties" — 
rašo mums maloni skaitytoja ir užbaigė su 475,000 dol., liekana pablogėjus, vėl paguldytas į Ii 

Dresdene vokiška monografija dr. B. Norkaitienę. Nutarta . ... _ #. . . ... 
. , ,. . , v- S M j -.-- IZ -i.- T- JI paliko tarnauti kur} laiką 

. .ir keliais metais anksčiau iš- Stud. savaitėje atžymėti Lie- r z T ., , »._^. 
traukės del reumato ligos. Liko , . - , . . T -i i u- cn _ 

"^r" „ ,. . I „ ; J ^ 0 i leistu rusišku leidiniu Lenin- tuvos nepriklausomybes 60 me-žmona Inka. Vėlioms laidoja-1 . <_ • ^ T • ^ - i • *. i grade, kur didelio atgarsio su- tų ir Europos Lietuviškųjų stu-

smulkiai užgriebiama ir preL 
tarnauti į kriminalinę policiją Olšausko byla, nes SL Trinka 
Šiauliuose ir čia tarnavo iki pat į asmeniškai dalyvavo liudininkų 

apklausinėjimuose. Skaityda
mas atsiminimus, stebiesi St. 
Trinkos objektyvumu ir atvi
rumu. Jis kalba tik faktais, 

kol visus nepriklausomos Lietu
vos valdininkus pakeitė savai
siais. 1941 m. birželio mėn. 

be jokios poezijos a r tuščiažo-

silaukė jo kūrimų paroda. Au- j dijų savaičių 25 metų sukaktis. v e ž i m u o a e . ^ ^ tremtinių 
tore tačiau neapsiribojo šia?Sj niTIIO IIETIIVIIC 
veikalais, bet, galima pasakyti, U M I r i LILIUVUJL 
su pagarbiu žavėsiu išvystė tiek — Liudui Girai pagerbti vie-

pra|eWo S a n ^ M ^ c o j e , , m o k s l i š k a i p a ^ ^ i r platų,)no Vilniaus senamiesčio skve
relyje pr. metų gale buvo pa
statytas ir atidengtas jam skir-

nežemiškos, vie- tas paminklėlis — biustas. Ati-

000 dol. C a l i f - J a s a i č h * ^ ^ D d i a ^ tiek poetiškai stilingą ir vaiz-
« r K x- i i-viA-FR^TTFTn ^""Z**' ̂ ? J . ^ 2 ^ ' ' «** t r a P u - "čiurUoniškai" a r ^ERAx.l U « l ! n R S J T M l 1 oastoviai isikure Cahformjoje. 1 . ^ . . ^J*. __£ ; . , „.^ 

i chitektoninį pastoviai jsikū 
Lojolos universitetas Chica- — Dailininkas Jonas Runša, | ni§os didybės ir sapnų pasaulio darymo iškilmėse dalyvavo lie-

goje stiprus finansiškai: metus Santa Monica. Calif., sveikatai \ audinį. % Į tuviai ir rusai komunistų par
tijos pareigūnai, o taip pat ra-

rėmėja Paulina Būdžius. Bor-
w\n, BĮ., siųsdama Naujųjų 
metų sveikinimus ir 10 dolerių 
auką. Nuoširdžiai dėkojame. 

X V. Snarskis, žinomas či-
kagiškis, palinkėjo '"Draugui" 

ižie. gonmę 

MOKESČIAI ŠVEICARIJOJE 
LENKIJOJE 

Šiemet mokesčiams piešti ter
minas bus dviem dienom ilges
nis. Dėl pripuolančio savaitgalio 

šytojo sūnus Vytautas Sirijos 
— Lenkijos literatūros istori- j Gira. Paminklėli sukūrė skulp-

kai, tvrinėdami XDC amžiaus: torius V. Palys ir architektas 
_ Straipsnis apie Čiurlionį., d o k u m e n t u S t n u s t a t ė f k a d Kris- S. Šeškevičius. 

laimingų Naujųjų metų, pade- d a r n e b u s \ ė l u ^ ^ b a l a n 
kojo už korteles ir atsiuntė 10 ^ 1 ? d i e n 
dolerių auką. Labai ačiū. 

x Kostas Bružas, IIomewood, 
BĮ., žinomas visuomenės veikė
jas, įsijungė j "Draugo" Garbės 
prenumeratorių eiles, atsiųsda
mas prenumeratos mokestį ir 
didesnę auką. Dėkojame. 

Nl 'ŠOVt UŽPUOLĖJĄ 
69 m. amžiaus turinti moteris 

"Neue Zuricher Zeitung" dien
raštyje išspausdintas straipsnis 

SENIEMS BR LIGOTEEMS 

ja saugojo Lietuvą tik nuo 
minalistų, bet buvę jcs valdi-

sios mokslo minties" muzieju
mi, kuris įsteigtas prieš ketver
tą metų. Muziejuje būsiąs ir 
lietuvių istorijos skyrius. Cia 
būsią demonstruojamos ir re-

mieji vertėjai buvo ne tiktai vo- senas komunistas, rašytojas, ^ g lietuvių knygos — origina-
kiečiai filologai — A. Šleiche- Buvo gimęs 1908 m. Liepojuje, l a i k a i p Martyno Mažvydo 
ris, G. F. Neselmanas, ne tik- 1935 m. Kaune baigė Teisių fa- ^£^i metų Katekizmas, M. 
tai lietuvis Liudvikas Rėza, bet kultetą. 1940—1945 m. buvo 

džiavimp. Įdomiai prisimenjf-
ma ir jo gimtoji Žagarė šimt
mečio audrose, 

sąrašus nebuvo įtrauktas, bet 
antruosiuose sąrašuose jau fi
gūravo Trinkos ir jo šeimos na
rių pavardės. Bolševikams iš 
Lietuvos pasitraukus, St Trin
ka tuos sąrašus matė savo aki-
mis. Nors kriminalinė P ^ « - ; n u ė j ę s ^ N a u j o 8 i o s Žagarės 

5 
Štai tik viena ištraukėlė: 

"1940-41 metais kokie ta i chu
liganai nakties metu iv . Barbo
ros palaikus iš grabo išėmė u* 
atnešę pastatė prie klebonijos 
durų. Klebonas tą vakarą buvo 

tijono Donelaičio "Metų" pir- — Mirė Aleksandras Bauža, 

Chicaeos miestas drauge su . . . _ 
^ * . . ° . ir lenkas Jukusas Janas Osovs- sovietines Lietuvos liaudies ko-

pašto įstaiga organizuoja naują k i g ( 1 8 4 4 _ 1 8 8 2 ) m ) . J i g ^ ^ ^ r e i k a J y a l d 
rooro'Vw o o n i p m o i r iicrntiPTns* . • -r ^ -z * 

tojas, nuo 1953 m. dirbo aukš-

. • f i_. IV1B ' Jum—ioo^; m.), uis uoa-naea'ba seniems ir ligotiems: . . . . . ._ , . 1 fe * v . , ,. b kutmia's savo gvvenimo metais Elizabeth Kelly savo bute. 3920 j i e g a U p a š ^ paduoti savo pa- ^ ^ ° MV,U « - v * c " ^ " ' . 
a T > ~ „ ; ^ ^IL» J_ „ . ^ „ „ A T - , , • • V^ buvęs paruošęs Kr. Donelaičio ciausiame Lietuvos soviete. Pir-
b. Praine, Cmcagoje, nasove L.. v a r ( i ę , adresą, savo giminių te-Bell„ 43 m., kuris norėjo ją nu- icf0nus. Ant jų pašto dėžučių 
skriausti. Bell su kitais dviem b u 3 prilipintas specialus ženk-

Sragauskas, Det- draugais gėrė anos moters bu- j ^ ^ jeigu paštininkas paste-
atsiuntė malonius te. o kai draugai išėjo, jis mo- ^ės. kad kraunasi neišimamas 

x Kazys 
roit, Mich., 
sveikinimus ir auką. Ačiū. 

X Helen Schanel iš Wood 
Dale, HL, mums rašo: "Nors 
"Draugas" dėl pašto blogo pa
tarnavimo mane pasiekia nere
guliariai, tačiau visada jo lau-

poemos vertimą. Tačiau verti
mo originalo Osovskio palikta
me archyve nebuvo rasta. Ty
rinėjimai tęsiami. 

kleboną. Apie vidurnaktį grį
žęs namo, rado prie durų pa
statytą kokią tai lyg baidykle: 
Manydamas, kad koka nottt ipo» 
sininkas norėjo % pagąsdinti, 
jis rastąją baidyklę atsinešė i 
savo miegamąjį ir, ją pastatęs 
į kampą, nuėjo miegoti. Sekan
tį rytą paaiškėjo, kad rastoji 
baidyklė yra Barboros palaikai. 

n , . , . • ! . - • , • Jie vėl buvo padėti atgal i g«Įr 
Daukšos postilė, jo Katekizmas, esaj^ bažnyčios rūayj*. 
pirmasis bVuviškas žodynas, ft ^ ^ ^ ^ ^ 
paruoštas K Širvydoir išleistas ^ k o # . , 
1629 m. ir panašus eksponatai. 

ESM TIESIA KELIUS 
JAV sukurta programa elek-

terį užpuolė, bet ji pagalvėj tu- p a§tas, praneš giminėms, kad 
rėjo revolverį ir jį nušovė. j patikrintų, ar neatsitiko kokia 

MIRĖ BILIJONIEKIUS nelaimė 

Chicagos bilionierius J. D 
MacArthur. 80 m., vienas iš; 
turtingiausių pasaulio žmonių i m o 

MIRTIS SPORTE 

masis jo literatūrinis veikalas 
"Ries ainis" išspausdintas 1937 
m. Bolševikų okupacijos metu 

i išleista keletas jo apsakymu 
i knygų, be to, V. Bauža į rusų troninei skaičiavimo masinai, 
: kaibą išvertė kai kuriuos J. Bal- j j ^ r į padeda projektuoti "tau-

— Europos Lietuviškųjų stu-! tušio, V. Krėvės, J. Marcinke-1 piausius" kelius automobilio su-
I dijų savaitė vyks 1978 m. liepos vičiaus raštus. Buvo apdovano- j deginamo kuro pažiūriu Ui-
116—23 d. Freisinge prie Mūn-' tas keliais rusiškais ordinais ir j programuojamos vietovės, kur 

VOKIETIJOJE 

Tinkamiausias paminklas 
žaus amžiaus sulaukusiam 
siui Trinkai butų jo atsiminimų 
išleidimas. Atsiminimai bus la
bai pravartus ir nepriklausomai 
Lietuvos gyvenimo tyrfnsto-

Besportuodamas Nottingha- c h e n o« Bildungszentrum ": 
mokyklos salėje 10 metų nal-D6pfner-Haus". Frei 

Kardi- garbės raštais. Palaidotas An-
Freisingas takalnio kapinėse, Vilniuje. 

bus tiesiamas kelias, reljefas, 
vėjų kryptis, oro temperatūros 

jams. V. B . 

AfNokattt JONAS 6IBAITIS 

kiu, nes be jo neturi progos su ^ ^ ^ggįįg^ W e s t P a l m i>.. J . L tuMkm Ro^r t j o r dan g y v e - i - S km- n u o Muncheno, se- — šv. Jono bažnyčios pasta-į kaita įvairiais metų laikais, taip 
kuomi nors lietuviškai pasikal- ,_• . . . * _•»-. -r- i I * _ .' . inoo vnUos;,, Uh , - < m ] T^^C-̂ -OC +~0 V-.I™;.,^ „^,.;^+;^;.. ^i_.___ .„* „ . , » , n * ^ . -,ntAmnk;i;„ 0«n,. kuomi nors lietuviškai pasikal- , ,ą,Tj> k a s o s 
beti. Taigi dienraštis padeda vez:u. 

apdraudų versle. 
ATOMINĖS JĖGAINĖS 

man nepamiršti gimtąją kalbą". 
Kartu, atnaujindama prenume-, 
ratą, pridėjo 12 dolerių auką, F e d e r a l i n ė s v a l d ž i o s i ų s t i ^ *° ̂  ' 
Nuoširdžiai dėkojame. j specialistai tiria Commonwealth S T A T O KOLEGMĄ 

x Bronius Gurėnas, Hay- atominių jėgainių saugiimą. Statomi Daley kolegijos rtt-
ward, Wis., anksčiau gyvenęs: j m a i 7600 So. Pulaski, Chicago-
ir dirbęs Chicagoje, atsiuntė 
malonius sveikinimus, prenu
meratos mokestį ^ 9 dol- auką. 

GRIAUS RESTORANĄ 
x 

IUVO !
 n a s 7138 w . 75 st. Chicagoje, i n a s v°kieč:ų kultūros miestas tas Vilniuje, sovietinių okupan- pat numatomo automobilių srau-

! susidūrė su kitu ir krisdamas j m da u ? e ' i u bažnyčių ir seniau- tų atimtas iš katalikų, šiuo ; to intensyvumas. Tokios pro-
i taip trenkė galva į grindis, k a d ! s u b r a v o r u pasaulyje. Studijų metu yra remontuojamas. Baž-, gramos efektyvumas jau prak-

namai iškilę virš miestelio, gra- nyčia bus paversta "Pažangio-

,r, j „ . ,. ~~. je. Kainuos daugiau kaip 17 Vladas Bielinis, Chicago, .. , , . „ , , b . F , / , mil. dolerių, Lzbaigs per dve-pne prenumeratos mokės-1 . J - - t * J , , jus metus, 
pridėjo 10 doienų auką,i J 

X 
m., 
čio 
Ačiū. 

Teodora E k l u ^ n ė , Chica-, x Sveikindami d r a u g ą - , au- G a i s r o ^ ^ ^ ^ S h a r k o s 
ga EI. paprašė išsiųsti jai ^ po 5 dol. atsiuntė: Gedimi- \ restoranas i m ^ W e s t e r n < 
Draugo naująjį kalendorių ir į ^ Bielskus, M. Palionis, B. į ̂ „ „ „ ^ , - , kuria l a i k a g ^ 

atsiuntė auką. Ačiū. ; Juozapavičius. Edvardas Pocius, i * ' m • • • •> 
, ^ , • ' d a r b i a s . Teismas savininkams 

X Joseph V. Roland, San M a ^ e w P o l l ^ k » . R o b e r t S u b e r t - 1 leido jį nugriauk 
Francisco, Calif., žinomas lie 

iD^laloniai dėkojame 
- r - „ • - ' - - » ! X K a z > s K^ior ius Lockport. 
maloniai pasveikino atsiųsda- N- Y ' m u s Pasveikino ir at-
mas 10 dolerių auką. Labai s i u n t ė 1 0 d o l e n u a u k ^ Dėko' 
ačiū. ]i*me-

x Adolfas Avižas, Do^-ners Po sept>Tiis dolerius au-
Grove. aukojo 9 dolerius. Dė-:k o-J° : 

kojame. I n a K a s i s - Chicago. 
Adolfas Armalis. Chicago, 

X J. E. Vysk. Vincento Briz- L į n da A. Bendoraitis, Cicero, 
gio kunigystės Auksinio Jubi
liejaus Minėjimo Akademijos ir 
iškilmingos vakarienės bilietai 
yra gaunami Marginiuose, Vaz-
nelių parduotuvėje ir BALF'e. 
2558 W. 69 St. (pr ) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. 

Simas Brizgys. Chicago. 
Visifms tariame malonų ačiū. 
X Aukomis po 5 oVH. savo 

dienraštį parėmė: B. Milaknis, 
V. Bublys, C. Černiauskas, Ed. 
Sakalauskas. V. A. Lesniaus-
kas, S. Kasrickienė, M. Kra
sauskas, Marijus Sajus. M. Ar-
;auskas. kun. L. Budreckas, J. 
J. Ardys, Zenonas Smilga, Jo-

CHL\PLINO FILMAS 

CIIICACOJ IK APYU1NKBI 
aCERO JCRŲ ŠAULIAI 
1977 m. gruodžio 31 d. Cice

ro jūrų šaulių kuopa "Klaipė
da", šv. Antano parapijos salė
je Ciceroje 3urengė Naujų Me
tų sutikimo balių, į kurį susi
rinko per 160 svečių. 

Skanius šaltus užkandžius ir 
karštą vakarienę paruošė kuo
pos šaulės, žinoma, tos pačios, 

6247 So. Kedsle A 
TdL T76-3HB 

Chicago, tlHimiH 

Darbo n J . nuo 9 Iki 7 vaL vak. 
aestad 9 vai iki 1 vaL d 

tiškai įrodjias. 

nmiMi imi iy i i imi l i i l l l l lH I IMI t l l l l lH 
1 iMiinilNiiHiiiniHiHiiHHnniniHni 

kurios kiekvieną kartą šį darbą 
Sausio mėnesį Mokslo ir pra- Į atlieka. Prie salės papuošimo 

monės muziejuje Chicagoje ro- i daug darbo ir energijos įdėjo 
domi keturi negarsiniai filmai,! A. Markauskas, talkininkaujant 
kuriuose vaidino Charles Cbap- kitiems šauliams. Baro reika-
linas. ' lus. kaip ir visuomet, tvarkė V. 

Mutual Federal Savings, 2212 nas Veselka, P. Milašius, Anna 
West Cermak Road — Telef. j Senionis, Jonas Kloris. Visiems 
VI 7-7747. (ak.) t maioniai outopm*. \ 

Omahos Aušros tautinių šokių grupes šokėjai šoka piemenėlį. Akordeo-

Tiknevičius, padedant K. La 
zinskai, jų darbas yra sunkus Į g 
ir nepavydėtinas, kai visi sėdi! 
prie stalų ir linksmai leidžia 
laiką, jie yra priversti darbuo-i 
tis. 

Kuopos pirmininkas K. Mil-
kovaiti3, atidarydamas balių, 
pasveikino visus susirinkusius 
ir pakvietė kuopos kapeboną 
kun. A. Rutkauską sukalbėti 
maldą. Smagiam A. Markaus
ko vadovaujamam orkestrui 
grojant, mėgėjai galėjo gerai 
pasišokti. Artėjant dvyliktai 
valandai, kuopos pirmininkas 
visus pasveikino su Naujais 
1978 metais, palinkėjo visiems 
geriausios sėkmės, ir orkestrui Į f 
pritariant visi traukė "Ilgiausių 
metų". Po to, kaip įprasta sa
lėje ūžė kaip bičių avilys: pūtė 
įvairias birbynes, vieni kitus 
sveikino, linkėdami laimės ir 
sveikatos. 

Nutilus paskutiniesiems or
kestro garsams, svečiai nenoriai 
skirs ėsi į namučius, o išėjus 
lauk. pasitiko sniego pūga, vie
tiniams — ciceriškiams dar šiap-
taip. bet kuriems reikėjo toliau 
važiuoti, tai buvo mažas malo-

• • 

• 

Nuo sausio mėn. lS-oa iki 

26-oe d. Tėvu Marijonų koply

čioje Romoje, prisimenant ar

kivyskupo Jurgio Matulaičio 

mirtį, bus laikoma šv. Mišių 

novena, prašant iš Dievo svei

katos ir kitų malonių per jo 

užtarimą. 

maiė — Mstytš čtarksviaūtš Nuotr. Texea«s ūudalytės i numaa. Alf- fir^Į'^it 

DRAUGO skaitytojai yra kvfcciami prisidėti prie šių 
= Mišių. 
| Prašomi kreiptis šiuo adresą: 

| Very Bev. Josepta Dambrsoaaaa. MJ.C. 
I 63S8 S. Kilbourn Ava. 
s Chicago M- 80629 

E 

Jūsų vardas ir adresas 
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