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Teismo eiga 
"Suimtųjų kančia išlauks naują tiesos troškimo bangą jaunose širdyse!" 

12 

Ką rašė "Tiesa''(1977.VIU.21) 
apie Vlado Lapienio ir kitų dvie
jų teismą. Tęsinys. 

* 

KJ.Matulionį, turintį filologi
ni išsilavinimą, V. Lapienis pa
naudojo antitarybinių šmiežikiš-
tų leidinių kalbai taisyti. Be to, 
K-J.Matulionis pats padėjo pla
tinti šiuos leidinius. O Pranskū
naitė, nors ir būdama mažaraš-
tė, baigusi tik 4 klases, spausdi
no ir daugino šmeižikiškus lei
dinius. Nuo jos spausdinimo ma
šinėlės nukeliavo gandas apie ne
įvykusi tėvų susirinkimą Šiaulių 
J. Janonio vidurinėje mokykloje, 
Šmeižtas apie Budėnų šeimą iš 
Marcinkonių, kiti prasimanymai. 

Teisme šmeižtų platintojai, 
manding, suprato, kad buvo tik 
parankiniai reakcingų klerikalų 
veikloje, kad dėl jų klystkelių 
pirmiausia kaltas Vatikano radi
jas, taip piktdžiuginiškai skleidęs 
t eterį jų platinamas melagystes. 

— Kuo esu nusikaltęs ir da
bar kaltinamas, prie to daugiau 
niekada neprisidėsiu, — teisme 
savo neapgalvotų poelgių gailisi 
Kastytis Jonas Matulionis. 

— Gailiuosi, kad taip pasiel
giau. Dariau ne viską gerai su
prasdama. Pasižadu, kad ateityje 
tai niekada nepasikartos, — at
gailauja ir Ona Pranskūnaitė. 

Tarybinis teismas yra huma
niškas. Atsižvelgiant į tai, kad 
K-J.Matulionis suprato savo klai
das bei pasižadėjo nesiimti nusi

kalstamos veiklos, teismas nu'a-
rė bausti ją tik lygtinai. Dabar 
KJ.Matulionis laisvėje ir tik nuo 
jo elgesio priklausys jo ateitis. 

Teismas, atsižvelgęs į tai, kad 
O.Pranskūnaitė yra mažaraštė ir 
buvo įtraukta į nusikalstamą 
veiklą, bei į tai, jog ji teisme 
gailėjosi savo neapgalvotų poel
gių ir žadėjo taip daugiau ne
sielgti, paskyrė O. Pranskūnaitei 
irgi žymiai sušvelnintą bausmę. 

Šie budrumą praradę ir Vati
kano radijo suvedžioti žmonės 
turbūt dar ne kartą, prisiminę 
savo klystkelius, gailėsis. Ta pro
ga pravartu prisiminti, kad Vati-

"Tu pareikalavai, Viešpatie, 
iš jų pačios sunkiausios aukos: 
didelės kančios ir savųjų aplev-
dimd". 

kano radijas bei kiti Vakarų pro
pagandos centrai pastaruoju me
tu dar labiau išplėtė imperialis
tinės propagandos srautą. Prisi
dengę geradarių kaukėmis, jie 
ieško sau aukų, skleisdami įvai
rius prasimanymus, gandus. Be
viltiškos bus jų pastangos, jei vi
si būsime budrūs". 

Iš teismo dalyvės dienoraščio... 

1977 metų liepos 25. 
Šiandien Ill-ji" teismo diena. 

Po ilgų kankinančių tardymų jie 
tikriausiai tikėjosi salėje pamaty
ti prijaučiančius žmones, jausti 

jų žvilgsnį, žinoti, kad šią sun
kią minutę kažkas už juos siun 
čia Viešpačiui karštą maldą. De
ja, pirmąsias d.i dienas į juo: 
žvelgė klaiki tuštuma. Tik vie 
nas kitas saviškis, pavėluotai su 
žinojęs aipie teismo datą, ir sa
lės gilumoje, lyg spygliuota vie 
la, būrys saugumiečių —tai bu 
vo teismo publika. Tu pareika
lavai, Viešpatie, iš jų pačios sun
kiausios aukos: didelės kančios ii 
savųjų apleidimo. Saugumiečiai 
atrodo, turėtų džiaugtis, kad tair 
gudriai suveikė, — paskyrė teis
mo datą, kada dauguma žmoniv 
atostogose. Nesidžiaukite! Suim
tųjų kančia iššauks naują tiesosj 
troškimo bangą jaunose širdy 
se! 

Mes jau salėje. Šį kartą mū v 
net visas puskapis. Pirmųjų eilių 
kėdės taip tankiai sustatytos, kad 
tik jose niekas nedrįstų atsisėsti. 
Ką gi — užėmėme toliau esan 
čias dvi eiles. Jautėmės, kad vis
ką matysime ir v'ską girdėsime. 
Mūsų džiaugsmas buvo laikinas] 
— atėjo būrys kareivių ir gavo 
me griežtą įsakymą — persikel-j 
ti į tolimesnes eiles. Ko jūs bi
jote, draugai saugumiečiai?! Mū
sų vienybės? Bijokite! Mes jau 
člamės stiprūs ir tada, kai skiria! 
mus tūkstančiai kilometrų ir ka 
Įėjimo sienos, o dvi kėdžių eilės.J 
niekai! 

Pagaliau įėjo tersmas ir karei
vių lydimi suimtieji. Išblyškę vei 
dai, netvirti žingsniai bylojo apiej 
teisiamųjų pralaužtą sveikatą. 

(Bus daugiau) 
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"Chicago Sun-Times" pradėta kasdien viso puslapio reklama apie 
Simo Kudirkos filmą, kuris bus rodomas Amerikoj per CBS tinklą 
(Cfcicagoj 2 kanalas) sausio 23 dieną 8-10 vaL vak. (Chkagos laiku) 

Lenkų protestas 
del blogo vertėjo 

Chicaga. — Ryšium su skan
dalingu atsitikimu, kai oficialus 
Amerikos vertėjas Varšuvoj pre
zidento Carterio sveikinimo žo
di išvertė taip, kad juokėsi len-
kai,Amerikos lenkų kongreso pir
mininkas Alojzy Mazewski pa
siuntė protesto raštą valstybės 
sekretoriui Cyrus Vance, kuria
me tarp kito parašė: "Valstybės 
departamento parinkimas tokio 
vertėjo yra nedovanotinas. Var
šuvos lenkai buvo tiek manda
gūs, kad iš to nepadarė labai 
blogų išvadų, bet milijonai Ame
rikos lenkų tuo buvo įžeisti. Ko
dėl iš tų milijonų negalima bu
vo parinkti tokio, kuris labai ge
rai moka abi kalbas? Matyti, kad 
parenkant vertėjus standartai yra 
labai pasenę, ir tai labai kenkia 
Amerikos diplomatijai". 

Susirūpinimas 
Akropoliu 

Atėnai. — Graikijos Kultūros 
ministerijos ir UNESCO inicia
tyvi Atėnuose buvo sukviesta 
konferencija Akropolio apsaugo
jimo reikalu. Tas beveik pustre
čio tūkstančio metų senumo pa
statas pastaraisiais metais ėmė 
labiau nykti nei bet kada anks
čiau. Priežastimi laikoma užterš
tas oras. Konferencijoj buvo nu
tarta tuo tarpu nors susirūpinti 
Akropolio kai kuriom detalėm, 
)i$ perkelti į muziejus su pasto
vi! temperatūra, kur būtų apsau-
&tft nuo klimatiniu oasilteitimu. 

Kai Chaplinas 
neįtiko Stalinui 

Mažiau amerikieSu; 
Šveicarijoj 

New Yorkas. - Kad Charlie 
Chaplinas nebuvo didelėj sovie
tų malonėj, "NYT" laiškų sky
riuje rašo Nougzar Sharia. Chao-
linas filmuose mėgdavo pajuok
ti vad. "buržuazinę" visuomenę, 
ir tai komunistams patikdavo. 
Stalinas jo buvo yapč didelis ger
bėjas, bet kitaip buvo nuo 1940. 
Tais metais Kremliaus salėje 
Stalinui ir jo draugams buvo ro
domas naujasis Chaplino filmas 
"Didysis diktatorius". Stalinas 
džiaugėsi ir juokėsi kaip mažas 
vaikas, bet kai į pabaigą filmo 
Chaplinas pradėjo kritikuoti vi
sus diktatorius, Stalinas liepė nu
traukti filmo demonstravimą: 
"Mums daugiau jo nereikia". 

Kai tą atsitikimą sužinojo 
Chaplinas, parašė laišką rusų re
žisieriui Aleksandrovui ir jam pa
sakė, kad daugiau jokių filmų So
vietų Sąjungoj jis neleis rodyti. 

Kelias niekur neveda 

Paryžius. —Kaip kartais blo
gai planuojama ir dešinė neži
no, ką daro kairė, yra pavyzdys 
greitkelių tiesimo Prancūzijoj. 
Prieš daug metų vyriausybė pa
vedė privačiai kompanijai nuties
ti greitkelį iš Grenoblio ir Lyo-
no iki Ispanijos. Beveik dešimt 
metų užtruko, kol buvo iškasti 
tuneliai, pastatyt! tiltai, nuties
tas kelias, ir paaiškėjo, kad ke
lias niekur neveda. Kitoj pusėj 
ispanai nei pradėjo, nei žinoma, 
ar jie iŠ viso nori pradėti tokį 

i KeLą tiesti. 

Bernas. — Šveicarijos viešbu
čių savininkai skundžiasi, kad 
mažėja amerikiečių turistų. Kal
tos dėl to kainos ir dolerių ver
tės mažėjimas. Reikalavo, kad 
Šveicarijos valdžia už dolerius 
duotų daugiau frankų. 

Kairas. — Egiptas ir Izraelis 
negali susitarti, ką daryti su Izra
elio naujomis sodybomis Sina
jaus pusiasaly. Egiptas įspėjo, 
kad, jei Izraelis nesulaikys pradė
tos statybos, bus nepageidaujami 
rezultatai, žadėjo nutraukti at
lyginimus už Izraelio įrengtus 
naftos pumpavimo įrengimus jau 
atgautoje Sinajaus daly. 

Tik trečdalis 
žmonii| laisvi 

Washingtonas. —Tik vienas 
trečdalis rpasat*lio_<2monijos nau
dojasi pilna laisve, skelbia Free-
dom House, tą klausimą gerai 
išstudijavusi.Freedom House yra 
privati organizacija, susirūpinusi 
žmogaus teisių gerbimu bet kur 
pasauly. 

1977 metais buvo didelis lai
mėjimas Ispanijos ir Indijos gy
ventojams. Daugiau, bet ne tiek 
daug, laisvės įgijo Egipto, Gha-
nos, Kuwaito, Panamos, Senega-
lijos, Sri Lankos ir Taiwano gyven 
tojai. Dar šiek tiek laimėjo Ma
dagaskaro, Nepalio ir Sirijos pi
liečiai. 

Mažiau laisvės 1977 susilaukė 
Argentinos, Angolos, Burmos, 
Kongo ir Etiopijos žmonės. 

Washingtonas. — Kodėl lėk
tuvas "Air Force One", vežęs 
prezidentą iš Lenkijos į Iraną, 
neskrido virš Sov. Sąjungos teri
torijos ir būtų sutaupęs 90 mi
nučių? Yra žinoma, jog Maskva 
reikalautų, kad jų navigatorius 
lydėtų lėktuvą, o Amerika kaip 
tik to nenorėjo, rašo "U.S. 
News" (1.16). 

Amerikoj niekas 
nesekamas 

Washimjtonas. — Valstybės 
gynėjas Griffin Bell ir CIA di
rektorius Stansfield Turner Ats
tovų rūmų komitete patvirtino, 
kad šiuo metu jokio amerikiečio, 
piliečio ar ne piliečio, telefonas 
nėra sekamas. 

Pekinas. — Kinija ir Vietna
mas pasirašė prekybinę sutartį 
1978 metams, nežiūrint kad 
abiejų šalių skiriasi nuomonė dėl 
Vietnamo ir Kambodijos karo. 

LIETUVIAI GOLDBERGO 
SU5AUKT0J KONFERENCIJOJ 

Telefonu B YFashingtono 

Washingtonas. — Sausio 10 
Valstybės departamente buvo su
šaukta konferencija, kurioje pra
nešimą apie Europos valstybių 
Saugumo konferenciją Belgrade 
pateikė Amerikos delegacijos pir
mininkas Arthur Goldberg. Jį su
sirinkusiems pristatė departa
mento patarėjas Mathew Ni-
metz. Konferencijoje dalyvavo 
51 asmuo, jų tarpe ir lietuviai: 
Lietuvių demokratų veikėjas Ant. 
Varnas, Moterų federacijos pir
mininkė R. Žymantaitė, Altos 
pirmininkas dr. Kazys Bobelis, 
JAV Liet. Bendruomenės atsto-

Lenkijoj vel 
pabrangs maistas 

Varšuva. — Lenkijoj bus pa
keltos kainos maisto produktams 
ir kitoms prekėms, bet, atsime
nant 1976 metų riaušes, tai bus 
padaryta ne iš karto, bet 'pa
laipsniui. Taip buvo nutarta ko
munistų partijos vadovų susirin
kime. Žadama tuo pačiu metu 
pakelti ir atlyginimus. 

Prancūzai giria 
• 

Chicagę 

Paryžius. — "Chicaga yra pa
vyzdingiausias Amerikos did
miestis", rašo Paryžiaus "Le 
Monde". Čia ir emigrantai, kurie 
sukūrė Ameriką didelę, geriau
siai jaučiasi. Pagyrė ir Chicagos 
architektūrą, ir estetinę išvaiz-
vaizdą. Miestas daug patraukles
nis, palyginus su Los Angeles 
ekstravagancija ir New Yorko 
chaotišku dekadansu. 

vai — Algimantas Gureckas ir 
dr. Vitolis Vengris. 

Po pranešimo visa eilė klau* 
sytojų palietė Pabaltijo valstybių 
klausimą. 

Belgrado konferencija po Ka
lėdų pertraukos šį mėnesį bus 
atnaujinta. 

Komunistai tikinaŲJu 
atžvilgiu nepasikeitė 

Roma. — Komunistinių reži
mų laikysena tikinčiųjų atžvilgiu 
po Helsinkio akto pasikeitė tik 
iš paviršiaus, ne iš esmės", sakė 
Vienos kardinolas Franz Koenig 
suteiktam pasikalbėjime italų 
laikraščiui "Famiglia Cristiana". 

"Vatikanas žino, jog kai kurie 
režimai palaiko ryšius su įvairio
mis Bažnyčiomis ir veda derybas 
vien dėl to, kad to reikalauja 
viešoji opinija, kitaip būtų la
bai nepopuliaru... Kad iš to ga
lima būtų pajusti naudos ir pa
sikeitimo į gerą pusę, negalima 
pasakyti", sakė kardinolas. Jis 
bent artimiausioj ateity nemato 
nieko džiuginančio. Jis tik džiau
giasi, kad Sovietų Sąjungoj didė
ja susidomėjimas religija, ypač 
jaunimo ir intelektualų eilėse. 
Anksčiau ar vėliau ir sovietai 
bus priversti savo nusistatymą 
religijos ir tikinčiųjų atžvilgiu 
pakeisti: "Šių dienų Kremliaus 
valdovai gal dar to nepadarys, 
bet padarys tie, kurie bus po jų". 

Washingtonas. — Nevados dy
kumoje buvo išbandyta 18 pėdų 
ilgumo vairuojamoji raketa To-
mahawk. Raketa skirta nunešti 
į taikinį atominį sprogmenį, tik 
neskelbiama, ar ją radaras suge
bėjo susekti. 

Medžiaga Belgrado konferencijai 

BALIO GAJAUSKO SUĖMIMAS 

Japonų 47 tonų buldozeris, galįs ope 
lyti kanalus, uostus, skirtas ir jurų 

' rn.ka.i>,7na 

moti iki 200 pėdu po vandeniu, va-
tyrinėjimatr * •*.• tiems inžinerijos 

HELSINKIO SUSITARIMU 
VYKDYMUI REMTI 

LIETUVOS VISUOMENINĖ 
GRUP£ 

DOKUMENTAS NR. 10 

1977 balandžio 20 į Vilniaus 
saugumą buvo iškviestas ir suim
tas Balys Gajauskas. Jis gyvena 
Kaune, ir š.m. gegužės 4 sukako 
ketveri metai, kai grįžo iš Mor
dovijos lagerių, bet ligi pat nau
jojo suėmimo Lietuvoje nebuvo 
registruotas, o išvažiuoti iš Lie
tuvos atsisakė, už ką jam ne 
kartą teko pabuvoti įvairiose ins
titucijose bei teisme. 

Anksčiau Balys Gajauskas bu
vo apkaltintas 58 straipsniu ir 

j 1948.V.3 nubaustas 25 metams. 
Visą bausmę atsėdėjo kalėjimuo
se bei lageriuose. Ir grįžęs ne 
kartą buvo tardytas, o 1974.12. 
23 ir. 1977JL7 — kratytas. Pas
kutiniosios kratos tikslas proto
kole pažymėtas: paimti "daiktus 
ir dokumentus, galinčius turėti 
įrodomąją reikšmę byloje". Taip 
pat buvo iškratyti Leonardas 
Stavskis ir Ona Grigaliūnienė, 
ieškant pas juos Gajauską komp
romituojančios medžiagos. 

1977.rV.22 Klaipėdoje, Giru
liuose buvo padaryta krata pas 
Birutę Pašilienę, kratos orderyje 

pažymint, jog kratoma, ieškant 
medžiagos Balio Gajausko bylai. 
Kratytojai iš Pašilienės paėmė 
rusų "Kronikos" Nr. 43, rankraš
tį "Projektas" ir dvi spausdina
mąsias mašinėles (lietuvių ir ru
sų kalba). 

Balys Gajauskas 1964, koncentra
cijos stovykloje 

Balio Gajausko šeimos bėra 
likusi tik viena serganti septy
niasdešimt trejų metų motina, 
kuriai Gajausko arešto metu li
goninėj buvo daroma operacija. 
Praslinkus dviem savaitėm po 
Gajausko suėmimo, jai raštu bu
vo pranešta apie sūnaus suėmi

mą ir kad jis kaltinamas bau
džiamojo kodekso 68 straipsnio 
II-ja dalimi. Tokiu būdu jam 
gresia nuo trejų iki dešimties 
metų laisvės atėmimo ir ištrėmi
mas nuo vienų iki penkerių me
tų. Liudininkais Balio Gajausko 
byloje sauguman buvo kviečia
mi Leonardas Stavskis ir Ona 
Grigaliūnienė. 

Pagrindas: 
1. Birutės Pašilienės kreipima

sis — pareiškimas. 
2. Birutės Pašilienės kratos ap

rašymas. 

Kun. Karolis Garuckas 
Eitanas Finkelšteinas 
Ona Lukauskaitė-Poškienė 
Viktoras Petkus 
Tomas Venclova 

Vilnius, 1977.VI.16 

KALENDORIUS 

Sausio 12: Modestas, Tatjana, 
Vaigėdas, Gintė. 

Sausio 13: Benediktas, Veroni
ka. Dargaudas, Gilvė. 

Saulė teka 7:17, leidžias 4:40. 
ORAS 

Debesuota, galimas sniegas, 
šilčiau, apie 25 laipsniai. 

» 
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Redaguoja Emil i ja Pakalniškienė. Rankraščius s iųst i adresu: 
E. Pakalniškienė. 5948 S. Artes iaa A ve.. Chicago, DL S06S9 

Telefonas F R 6 4 4 8 9 
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O R G A N I Z A C I J O S 
D V A S I O S V A D A S 

miero parapijai, bū t i Worceste-
r io tautinių mažumų reikalams 
vicepirmininku, Worcesterio lie j 

Lietuvos vyčių organizacijos j tuvių radijo valandos iždininku. 
dvasios vadas y ra kun. Antanas J a m patinka visuomeninė veik-
Jurgelaitis. Su vyčiais jis dirba: la lietuvių tarpe. 
nuo 1930 metų. Dabar yra 1031 , , „ , _ „ , „ T . . 
JT . , J _,. . ! vadovaudamas Lietuvos 
Providence kuopos narys. Gimė 
Pietiniame Bostone. 1950 — 
1960 metais buvo Naujosios 
apygardos dvasios vadas. 

Kun. Jurgelai t is yra Provi
dence kolegijos moderniųjų kal
bų skyriaus ispanų kalbos pro
fesorius, y ra buvęs to skyriaus 
vedėju i r drausmės dekanu: do
misi fotografija i r tapyba 

O R ..t 

vy-! 
čių organizacijai, An tanas M5-
ner stengiasi sustiprinti Lietu
vos reikalų komiteto veiklą, kad 
visa organizacija toje veikloje! 
dalyvautu Jis ta ip na t sten°ia- i Chicagos vyčių choras dabartiniu metu. Pirmoje eilėje sėdi: Jonas Aukščiunas — vicepirmininkas ir banke-

. J - J - V - - •• * • i *° o r g a n ! 7 a torius, Stasys Čepas — vi<jepiirnininkas Estelle Rogers — piraiininkė, Faustas Strolia — choro 
si padidinti organizacijos narių ^ 0 ^ . Loreta Grigaliūnienė — sekretorė, Birutė Pumputienė — vicepirmininkė. Juozas Juška — iždi-
skaicių. į oinkas Nuotr. D* Vakarės 

Antanas Miner didžiuojasi! -
esąs lietuvis, o mes visi. vyčiai, j <*. 

Savo didžiausiu indėliu j Lie-: f į £ f ! " £ k a d £ Į v J g * *»™1™° ^ sendraugių pirmi-
tuvos vyčių organizaciją kun. - d v e j U S m f 3 P 1 ^ ^ *>da- \ ^ a ir jo pagelbirunke Bajoru 
Jurgelaitis laiko relisinės veik- m a s " s u s t l P n n o Lietuvos vyciųj nus. Buvo pasidalinta mintimis 
£ * £ £ £ k ^ t u su ta. i o ^ n i z a c i j ą . fli «VycioV . Įvairiais ateitininkų gyvenimo 
Alb. Kontautu^ sudarė 1956-57; I * v e i k l o s klausimais. Gyvai pri 
metais. Dabar ryžtasi ateinan-j 1 
čiais metais pagerinti ryšį t a rp j Lietuvos Atsiminimų banke-
organizacijos padalinių, kad bū t a s , Chicagos vyčių ruošiamas 
tų galima iš anksto viską pla- Lietuvos nepriklausomybei pa-
nuoti ir greitai atsižvelgti j minėti , bus vasario 5 d. Marti-
centro valdybos pageidavimus. nique salėje, 2500 West 94th 

Kun. Jurgelai t is dalyvauja j Place, Evergreen Park . Svečių 

j simintas at-kų kongresas. Ta 
pačia proga daugelis pasisakė 
nž dvasinį — religinį atsinau
jinimą. T. L. G. 

SPORTO KLUBO "KOVO" 
KONCERTAS — BALIUS 

"Lietuva, g in taro kraš tas" te
levizijos programoje, duodamas 

Artėjant Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėms, kurios įvyks susipažinimas prasidės 4:30 

^ , ~ . ™ v-~-~- j ~ , vai. , vakarienė 5:30 va landą . . . . _ . _ __ 
"T' -T T „fe "^ , -r, v. ,. AI • j sią vasara Toronte, Kanadoje, 
lietuvių kalbos pamokas, no r s ' B u s pagerbtas solistas Algirdas "* . . , ' UTT ' „ 7 V J 

, į,. 7 , , § r \ , ,, į T5 rJ r. v J I sporto klubo Kovas nariai ne 
kukliai sako. kad pats ta kalbą' Brazis. Pagerbime dalvvaus į .tr . . . . . 7. . 

j ~ u- •», • tik intensyviai joms ruošiasi, 
tebesimokąs. daug garbingų asmenų. Meninę J J 

, , . . . . , . f,-, ,. . T»i -i • t r i s vakarus savaiteie treniruo-Kaip organizacijos dvasios I programą atliks solistai. Isk^" j d a m i e s i ^ . a u s d a m i D a r e i £ r a 
vadas, tikisi aplankyti kiekvie- i mėms vadovaus Marija Rudie- .„ . . . , ! J_. . . p . . s<* 

, . f . . , . - o - , . . . . . . . . . . išpildyti savo fmansimus įsipa-
reigojimus. žaidynėms paremti, 

ną kuopą, kai bus joje paskir ta I nė. Bus šokiai. Visi lietuviai 
"Dievui diena". (Is "Vyčio") j kviečiami dalyvauti. Vietą užsi

sakykite skambindami Jonui 
MCSU PIRMININKAS Evans . 737-8600. 

š. m. sausio 28 d. (šeštadienį) 
Kultūros centre ruošia 'koncer
tą — balių. Baliaus pradžia 7 
vai. v. — kokteiliai. Meninė pro 
gramą prasidės 8-tą vai. J ą at
liks svečiai iš Chicagos -— so-

ir 
Bernardas Prapuolenis. J i e su 

Mūsų pirmininkas Antanas I ^ « C CHORO BANKETAS 
Miner vyčių organizacijai pri-j Chicagos vyčių choro banke-
kiauso j au 25 metus. Visą laiką į t a s bus sausio 21 d. B. Pakšto l i g t a i ~ "ber i ja Linkevičiūtė 
buvo ir tebėra 116 Worcesterio į svetainėje, 3800 S. California 
kuopos narys . Gimė Worceste- j Ave . Bus šalti užkandžiai ir 
ryje. Dabar j is gyvena Grafto-
no mieste. Massachusetts vals
tijoje. Yra istorijos ir anglų kai 
bos mokytojas vidurinėje mo-1 Uos. i-raazia < vai. vakaro.; ^ ^ d e t r o i t i e t i s Vidas Ne-
kykbje . Choro pirmininkė Estelle Ro-į v e r a u s k a s P o to v a i š ė s i r ^ 

Jo visuomeninė veikla neap- j g e r s prašo neužmiršti vyčių j k i a i į ^ ^ ^ ^ ^ Vvtauto Pet 
siriboja vien tik vadovavimu choro, paskambinti J. Zakar- j ^ ^ 0 "Atžalyno" "orkestras. 

savo koncertais y ra aplankę 
k a r š t a vakarienė. Meninę pro- d a u g u ^ didžiųjų lietuviškų ko 
gramą atliks pats vyčių cho- • l o n i ^ i r gėkmingaj gastroliavę 
ra s , vadovaujamas Fausto S t r o j p i ^ Amerikoje. J iems akom-

Pradžia 7 vai. vakaro. 

Lietuvos vyčių organizacijai: 
suranda laiko padėti šv. Kazi-

kienei. HE 4-7785. 
vietą prie stalo. 

užsitikrinti 

ARK. J . MATULAIČIUI 
PAGERBTI AKADEMIJA 

Daugelis lietuvių kolonijų 
y r a surengę didingus arkivys
kupo J ' i rgio Matulaičio minėji- ^ „ _ _ , . . , , , 
_ „ . . . . . . . , - o Danute Petrulvte padeklama 
mus. AteitimnKų kongrese buvo — r rr a y .,. 

Įėjimas 6 dol. suaugusiems, 3 
! dol. jaunimui ir pensininkams. 
j Stalus iš anksto galima rezer-
! vuoti pas Stasę Matvekienę, 

skambinant : 477-8765. Sporto 
! klubo vadovybė ir tėvų komite-
i t a s maloniai kviečia visus kon

certe — baliuje dalyvauti i r tuo 
paremti mūsų sportuojantį jau-

Į nimą bei ateinančias Pasaulio 
j lietuvių sporto žaidynes — olim 

žindino su Dievo t a rno Jurgio i piadą. • •, ' • 
gyvenimu ir jo didingais dar-j 
bais . 

Rasa ir Krist ina Veselkaitėsi 
gražiai atliko kanklių muziką,, 

mą kartą šv. Komuniją, prašomi 
registruotis pas parapijos klebo
ną, kun. Viktorą Kriščiūnevičių. 
Pamokos bus pradedamos sekantį 
mėnesį. Pirmoji komunija prama-
toma gegužės mėnesį. 

— Sutvirtinimo sakramento 
reikalu. Sausio 8-tą vėl prasidėjo 
pamokos sutvirtinimo sakramen
tui pasiruošti. Visi kandidatai 
prašcmi punktualiai lankyti pa
mokas. Kada sutvirtinimo sakra
mentas bus teikiamas, dar nėra 
nustatyta data. 

r—Dėl lietuviškumo Kultūros 
centre. Jau antrą kartą skaitėme 
žinutes, Danguolės Jurgutienės ir 
Martyno Stonio, nusiskundžiant 
lietuviškumo trūkumu. Kultūros 
centro svetainėje. Gaila, bet ten
ka konstatuoti faktą, jeigu ne pa
gal mano"' pasiūlymą daroma, 
tuoj bėgame į spaudą ir kartais 
klaidingai informuojame lietuviš
ką visuomeng. Kiek žinau, nei vie
na parapijos taryba nuo pat jų į-
steigirao, nebuvo nusistačiusi 
prieš lietuviškumą, o kaip tik dėl 
jo daug kovojo. Kas liečia svetai
nės papuošimą, taryba irgi yra 
pasisakiusi už lietuviškų motyvų 
įvedimą, bet. visur turi būti tam 
tikros normos. Negi Rūpinto-1 
jėliais apsodintame joje esamą 
barą? 

Jonas Urbonas 

PASIRODYMAS 
TELEVIZIJOJE 

Detroito Kultūros klubo 'pas
tangomis sausio ld. 7 vai. ryto 
per televizijos 4 stotį programoje 
"Family living" stoties kultūri
nio skyriaus vedėja Janie Rukšė-
naitė-Criner pravedė pasikalbėji
mą su klubo vicepirmininke Ste
fa Kauneliene ir šiaudinukų me
nininke Antanina Jonyniene. 

Stefa Kauneliene papasakojo a-
pie Lietuvoje valgomą kūčių va
karienę, parodydama ir kai ku-

(Atkelta i š 4 psL) . 
J 

0r. Jonas G. BYU-tYUITIS 
GALVOS OI STUBURO LIGOS 

2 8 5 8 W e s t 68rd Street 
Chieago , DL 6 0 6 2 9 

TeL — 476-S469 
Vmlando* pagal rnitarimt 

HiiiinmimmiitiMMiiiniwwimmtHBm 
A d v o k a t a i 

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

Ofs. tei. 776-5162; K*. 737-504? 
2649 W. G3rd St.. Chkago, 01. 

Darbo vai. nuo 3 iki 5 vaL vak. 
Trečiadieniais uždaryta 

tettad. atdara pua« dtaaos 
Met duodame ivalrlun tatetoiai 

oatazlmua. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinu 
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Pašto ižlaicta.s 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*a mokama i i anksto 
.netams 6 mėn. 3 mėn. 

Chicago ir Cook apskr. $33.00 $19.00 $15.9* 
Kitur JAV 31.00 18.00 13.0C 
Kanadoje 33.00 19.00 15.00 
Užsienyje 34.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9.0© 

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

• Redakcija dirba kasdien 
8 3 0 — 4:00, šeštadieniais 
8 3 0 — 1:00. 

* Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotu straipsniu 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anka 
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turinį neatsako. Skelbimu, 
kainos prisiunčiamos gavus pra
šymą. 

Telef. — PE 8-8229 
0R. ANKA BALIUKAS 

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GiKRKLftS LIGOS 

2858 West 6Srd Street 
Valandoa pagal susitarimą 

S K. G. BALUKAS 
ftkaiertia Ir motery tigua 
Gtoa&aAotfi* Chirurgam 

6 4 4 9 So . Polaski Rd. (Crawford 
Medioal Boilding) Tel. LC 5-6446 
•e* aMUtUepta, atuuubuin S74-MMM 
Priima llgonlua pagal •tulUurlina 

TeL ofiso Ir boto: OLympie, 2-4186 
0R. P. KISiaiUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1 4 4 3 So. aOth A v e , Cicero 

Kasdien 1-3 vai Ir 6-8 vaj.. 
jjtakyrua trečladieirtuh' 

ftoHadlenlala 12 lkt 4 ssd popiet. 

DR. VL BLA2YS 
P L A U Č I Ų IR V I D A U S LIGOS 

/ • L . 

Medioal CenUsr 
«1S9 So. Kedzie Avenoe 
plrmad., antrad. Ir ketvlrtad 
< tkl 7:X0 va:, vakaro. 

•efttad. nuo 1 )kl > Tai 
Pagal •UBltarlma. 

OrJao tetet WA 5-2*70 
«eL WAibtD0k ft-«048 

^timiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiitiiiiiHiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiiHiiiiiiiniiiiii 

• • • 

net rezoliucijoj atkreipta j tai 
dėmesys kad darytume minė
jimus, asmeniai melstumės ir 
į trauktume į šv. Mišių tikinčių
jų maldas, kad Dievas suteiktų 
malonę ir net rukus sulauktume 
paskelbimo šventuoju Dievo t a r 
BO Jurgio Matulaičio. 

Gruodžio 4 d. Detroito ateiti
ninkai surengė gražią arkivys
kupui pagerbti akademiją Kultu 
ros centre. Šv. Mišias Dievo Ap 
vadalos bažnyčioj a tnašavo 

kun. St. Yla ir kun. Ant. Paškus . 
J minėjimą susirinko iš viso 

Detroito. Didingą įspūdį padarė 
scenos apipavidalinimas. Atsi
dengiant scenai, išgirdom iš 
Handelio Messiah muziką. Gra
žų į«pūd| darė žvakių uždegi
mas. Scenos šone lyg garbės 
sargyboje stovintį išvydom kun. 
St. Ylą. kuris giliai ir pagarbiai 
visą dėmesį sukaupęs stovėjo 
prieš gražiai įrėmintą į lietuviš
kų raštų kilimą arkivyskupo 
Jurgio paveikslą. 

ATVYKSTA TORONTO 
SPORTININKAI 

Po malonaus pereitais metais 
priėmimo ir vėl savo sportines 
jėgas išmėginti bei atsirevan
šuoti sausio 28 ir 29 d. į Detroi
tą atvyksta Toronto "Aušros" 
klubo tinklininkės ir krepšinin
kai draugiškoms žaidynėms su 

T a proga ateitininkų sendrau» 0 ^ ^ s rto k l u b o " j ^ v o " 
_ 1 5 _*_ - a __ a_ _ — _ »T*- _ I 

MARQUETTE AUTO CLINIC 
6*55-39 So. California Ave. — TeL 471-0253 

M 476-S872 
Užsienio u* Amerikos automobiliai 

Tune up ir vėsinimas (AIR CONDTTIONING) 
STABDŽIAI 6 mėnesių a r 6,000 mylių garan t i j a 

d* mūsų darbą (pata isymu*). A t d a r a nuo 7 v. ryto. 
Ja1 \U vai. vakaro Savininkas Norber tas 

TeL of iso H E 4-5849; rez. 388-2233 

1 DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 W«*t 71st Street 
VAI*: pirm, antr., ketv. ir peakt 
1 :00-5:00 ral popiet, treč Ir teftt 
tik •oritarua. 

Or. Ant. Rudoko kabinėta perfnrf 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRLSTAS 

r m I f e s t SUt Street 
TeL — OS 8-3400 

Vai.: pagal susitarimą: plrmad. Ir 
katv. 1-4 ir ?-»: antrad. Ir penki 
l e -« : teatad. 10-» vaL 

Offa. teL 785-4477; Rez . 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SuBdalybP — Nerrq tr 
EBMMtata meoa 

C R A W P O R D MERICAJL BLDG. 
6449 So. Polaski Road 

valandoa pasai anaitarlma. 

TeL BEUaBos 5 - I « u 

OR. WALTER J. V*rrm 
jLietuvis gydytojas)' 

3925 West 59t Stn4t 
VaL: plrtLAd.. antratl KetrinrM. t» 
penktad. nuo 1J-4 vai. popi«« Ir *-? 
nl. rak. Ti'efi. ir *<̂ ita«l u*.lax>-ta 

DR. IRENA KURAS 
G Y D Y T O J A m C H I R Ų t G f i 
&CDI&IŲ IR VAlKl I.14.U6 

SPECIALISTE 
MEDICAL 811LDIXCJ' 

7166 Soutn WeMern Avoroe. 
/alandoa: Kasdien nuo 10 »aL rrM 

ik] 1 vai. popiet 
Ofs. teL R E 7-1168; rez. 239-2919 

Ofs. H E 4-1818; rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRttBGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os tr Campbell Are. kampai. 
VaL: plrmad., antrad.. ketvtead. k 
penktad. 3 iki 7 v. p p. Tik auattarat 

O P T I C A L S T C 9 I 0 
VIOLETA KAROSArra 

7051 So. WA9htenaw — TeL T7*-«7«A 
Prltaikom! akiniai pagal ardytoja 

receptus. 
Didelis akiniu ramu patrinkima* 

Vai.: pirm., antr.. pe&kt lft-6:t0 
Ketv. 1-8 v. vak. dest 10-4 yt. 

Trečiadieniais uMaryta. a » 

, i vo Fausto Kiršos eilėrašti 
"Smūtkelis". Programos suda
rymą ir nepaprastai gražų sce
nos apipavidalinimą atliko J. 
Damušienė. 

gių valdybos narys Antanas Tu 
moša su pagelbininkais r inko pa 
rapiečių ir minėjimo dalyvių pa 
rašus , kurie bus siunčiami šv. 
Tėvui, prašant pagreitinti bylos 
eigą ir paskelbti ark. Jurgį Ma
tulai t i šventuoju. Yuatingai 
stebino ir graudino jaunimo 
aktyvus atsiliepimas j šį reika
lą.. Parašai persiųsti tėvų ma
rijonų žinion. 

Tą pačią dieną Kultūros cent 
r e buvo atidaryta dailininko 
Adomo Galdiko paroda, kurios 
gražų apipavidalinimą atliko 
menininkas Viktoras Veselka. 
Daug detroitiškių įsigijo po vie 
ną a r du paveikslus. 

I minėjimą ir parodą buvo a t 
vykusios seselė M. Margarita ir 

nariais, žaidynės vyks Kultū
ros centre. Pradžia šeštadienį 1 
vai. p. p. ir sekmadienį tuoj po 
lietuviškų pamaldų. Paremkime 
savo dalyvavimu sportuojantį 
jaunimą. 

SKAUTU IŠVYKA I DAINAVĄ 
• 

Žiemos malonumais pasi
džiaugti, kasmetinė Detroito skau 
tu išvyka j Dainavą šiemet į-J 
vyks sausio 21 ir 22 dienomis. 
Smulkesnių informacijų jums su
teiks tuntininkai: Liuda Rugie-
nienė ir Jonas Asminas. 

DIEVO APVAIZDOS 
PARAPIJOS 2TMIOS 

— Pirmoji Komunija lietuviš-
seselė M. Augusta iš Putnamo. j kai. Kaip parapijos biulete-

Idomus ir naudingas susi-1 n v , 0 skelbiama, visi vaikučiai, ku-
Kun. SI. YlA ijfeamiai supa- kima* « i kun St. YU įvyko po; rie'iiais metais norėtu priimti pir-

EKSKURSUOS 1 LIETUVA 1978 METAIS!! 
• M U i e U TRAVEL SERVICE M M t M 

Įs te ig ta 1 9 5 9 m. 

1727 So. Wf$tern Ave., Chieago, Illinois 60643 
Tel. —(312 ) 238-9787 

B VIENOS SAVATTftS K E L I O N E S : 
# 1 — gegužės mėn. 1 d.; # 2 — gegužės mėn. 8 d.; 
# 3 — gegužės mėn 14 d.: # 15 — rugsėjo mėn. 25 d.; 
# 16 — spalio mėn. 9 d.; # 17 — spalio mėn. 16 d. 

DVIEJŲ SAVAIČIŲ K E L I O N E S : 
# 4 — birželio mėn. 12 d. (Vokietija); 
# 5 — birželio mėn. 18 d. (Roma) ; 
# 6 — birželio mėn. 26 d. (Leningradas); 

. # 7 — liepos mėn. 2 d. ( R o m a ) ; 
# 8 — liepos mėn. 10 d. (Šveicarija); 
# 9 — liepos mėn. 17 d. (Paryžius); 
# 10 — liepos mėn. 24 (Ryga-Leningradas); 
# 11 — liepos mėn. 31 d. (Leningradas); 
# 12 — rugpjūčio mėn. 7 d. (Šveicarija); 
# 13 — rugpiūčk) mėn. 14 d. (Paryžius) . 
# 14 — rugsėjo mėn. 4 d. (Ryga-Leningradas); 
# 18 - gruodžio m6n. 20 d. (Kalėdinė) 

Dėi kainų ir platesnių informacijų kreipkitės į American Travei 
Service Bureau! 

Visos ekskursijos aplankys Kauną ir Trakus. Visos skrenda su 
palydovu. 

Taipgi parduodame papigintus skridimus (čarterius) i Londoną, 
Frank&mą, Zuricftą. Varšuvą, Havajus, Las Vegas ir kitur. 

teL — GI 8-087S 

DU W. M. EISIN-EISIMAS 
A K U Š E R I J A IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGTNfi CHIRURGIJA 
t l S I So . Kedsle Ave. W A 5-2670 

VmiMMAm pagal anatterfma. Jai me 
ę—ttefia * M i W m l : W »-OQ»l. 

S " £ l BLEVECKAS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

» B L — B E S-S89S 
Specialybė Aklų Ilgos 

8907 West 103rd S tree t 
Valandos pagal sus i tarimą 

Ofleo teL — P S 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVIciUS 
J O I I A 

T A I K U L ' I G O S 
2656 West 63rd Street 

.nrm*d.. aiitnul., ketrlrtad. Ir o»ni 
•ao l t Ik J 2 TS1. t- nuo S tki « n ' 
ak. flltad. nuo i Al 4 v*l. 

Telef. — 282-4422 . 

DR. ROMAS PETKUS 
4 S U LIGOS — OHraTBOUJi 

Oftaal: 
111 BTo. WABASH ATK.' 

4200 NO. CENTRAL AfTt 
Valaodoa pa«aJ 

Ola, PO 7-6000 Rez. GA S>7278 
0R. A. JENKINS 

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 
8844 Weat 6Srd S tree t 

Valandoa pagal sus i tarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGUA -

CHIRURGIJA 
5214 No. Westeni Avenue 
1002 No. Western Avenne 
Tat atsakoma 12 valandų 

489-4441 — I61-4606 

S PERD. VYT. KAUNAS 
|a«af*ea Ir tarto taL 682-1881 

BENDROJI MEDICINA 
1407 So. 4&th Coeart, Cfearo, m . 

10-12 it 4-7 
traėtad tr 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
TikrbM akta. Pritaiko akta*aa Ir 

"Ooatact leasea* 
2618 W. 71st S t — Tel. 787-6149 
vai. pasai scaltorlma. Uždaryta trafi. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
26S6 W. 6Srd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
tr ketv. nuo $-7 vmksrr 

Ofiso teL 778-2880, rerid. 448-6545 

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

Adresas 4255 W. 63rd Straet 
Oftoo U-lfsf. RE a-4410' 

ReskfeocUoa Ml«L GR a . a t l l 
Ofiso vaL: plrmad. Ir ketvfrtad 

nuo 1:00 Ugi 3:00 vaL popiet 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CTORUlgĮAB 
Bendra praktika ir moterų TJgos 
Otimmm tr rea. SftM W. ftttti S t 

TeL irtoapect 8-iasa 
Oflao vai.: pirm., antr., traČ. 9 

jenkt nuo 1-4 Tai. Ir »-8 V. vafc 
U*t 2-4 p. p. ir kita laika aualtama 

OfLso tel. HE 4-2123. Namo OI ft-«l*ft 

0R. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2464 vVest Tlat Streat 

VI.: pirm., antrad.. ketr. tr 
M tr «-7 — W ankato anaUaraa. 

TeL ^ ^ ^ ^ 
OR. F. 0. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHmU«6AS 
8107 Waa4 71st Stveat 

•alandoa: 1-4 Tai. poplst. 
Trrf Ir l a t a i . {Murai mmttMrtuą 

Oh. t e l . 586 3166; namų 839-4860 

DR. PETRAS tUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

6334 So. Narragaasett Averme 
Vai. pirm., antr. ir penkt:'2-T, 
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Apie voratinklius arba 

KUR TRŪKSTA ORO 
Prie? penketą metų iš Vakarų 

pasaulio į pavergtą Lietuvą grį
žo po trisdešimties metų Vytau
tas Alseika. Būdamas vakaruose, 
buvo kelių laikraščių bendradar
bis ar redaktorius. Tenka pasaky
ti, kad jis buvo gana neblogas 
'darbininkas, mokėjo svetimų kal
bų ir dažnai gerai ir tiksliai suge
bėdavo demaskuoti Sov. Rusijos 
užmačias. 

Šiuo metu Vakarų spaudoje at
skleidžiama, koks tironas buvo 
Leninas. Solženicynas jį laiko 
koncentracijos stovyklų steigėju, 
bet dar būdamas Amerikoje Al
seika vienas pirmųjų paskelbė 
1970 m. straipsnį "Leninas — 
teroro Sovietuose skatintojas". 
Tame straipsnyje Alseika cituoja 
Leniną, 1918 m. rašiusi, "Reikia 
organizuoti masinį terorą, nu
kreiptą prieš buožes, dvasinin
kus ir baltagvardiečius". V. Al
seika prirašė geru straipsnių, de
maskuojančių komunizmą ir 
Maskvos terorą. Visa tai labai ge
rai žino jo naujieji šeimininkai, 
bet taip pat labai gerai Alseika 
padarė, kad Lietuvoj, nors ir em-
gebistų padedamas, parašė kny
gą apie išeiviją. Kaip J. Jurašas 
teigia, komunistai yra įsivedę 
cenzorius, kurie skaito tarp eilu
čių- Tarp eilučių skaityti moka ir 
pavergtieji. Ir jie iš tos Alseikos 
knygos "Trys dešimtmečiai emi
gracijoje" sužinos daug įvai
rių faktų, apie išeivijos veiklą. 
Tiesa, ne visi faktai tikslūs, bet 
pavergtieji moka atskirti pelus 
nuo grūdų. Apie Alseikos knygą 
nebūtų ko daug ir kalbėti, bet 
mums čia įdomesnės tos knygos 
recenzijos paskelbtos pavergtos 
Lietuvos spaudoje. 

« 
Tos knygos vetinimai buvo iš

spausdinti "Literatūroje ir mene" 
ir "Tiesoje".' Gruodžio 3 d. "Li
teratūros ir meno" numery Al
fredas Kazlauskas savo recenzijoj 
"Trūko gimtinės oro" rašo, koks 
sunkus išeivių inteligentų gyve
nimas. Ir kadangi Sov. Rusijoj ir 
jos užgrobtuose kraštuose že
miausias luomas yra darbininkai, 
tai recenzentas, pasiremdamas 
V. Alseikos knyga, tyčiojasi taip: 
"K. Bradūnas dirbo Baltimorės 
kapinių darbininku, J. Kralikaus-
kas — kasyklose Kanadoje, A. 
Škėma — liftininku, J. Tininis — 
naktiniu sargu, S. Santvaras — 
vaistinės darbuotoju". 

Bet jie visi dirbo, todėl tarybi
niai recenzentai turėtų džiaugtis, 
kad šie- išvardinti poetai buvo 
darbo luomo žmonės, o daro prie
šingai, nes darbininkas Sovietuo
se yra žemiausios rūšies žmogus. 

Bet jeigu tie suminėti ir tikrai 
būtų labai sunkiai dirbę, tai ma
nome, kad Santvarui vaistinėje 
buvo lengviau, negu A. Miški
niui dirbti Sibire 10 metų, muša
mam ir stumdomam. Jeigu K. 
Bradūnui ir nebuvo lengva, tai 
buvo lengviau negu K. Inčiurai 
kalėjimuose, jei Tininiui nebuvo 
lengva sargauti, tai vis tiek šiek 
tiek geriau negu K. Jakubėnui, 
kuri enkavedistai nužudė. "Nebu
vo gal lengva ir J. Kralikauskui, 
tačiau lengviau negu kasyklose 
Sibire kritikui Juozui Keliuočiui. 
Nebuvo lengva gal ir Škėmai, bet 
vis tiek lengviau negu poetei O-
nai Lukauskaitei Sibiro taigose. 

Recenzentas teigia, kad buvo 
sunku kalbininkams Skardžiui ir 
Saliui, bet nebuvo jiems sunkiau, 
negu enkavedistų nužudytam 
kalbininkui J. Kazlauskui. Kiek 
Sibiro kančias praėjo poetų, kri
tikų, žurnalistų, profesorių, dai
lininkų ir solistų, reikia manyti. 

gerai žino ir recenzentas Kazlaus
kas, o jei nežino, tai kiekvienas 
vyresnis Lietuvos gyventojas ga
lės paaišlcinti. Recenzija pavadin
ta, "Trūko gimtinės oro", bet jo 
trūko Sibire, o ir gimtinėje to oro 
trūksta, kaip teigia naujieji į Va
karus atbėgėliai Venclova ar Ju
rašas. 

"Tiesos" recenzentas Apolina
ras Sinkevičius teigia, kad imi
grantų padėtį Amerikoje nulem
davo ne protas ar išsimokslini
mas, o meterialinės vertybės, pi
nigai, sąskaitos banke ir k t Re
cenzentas, pasiremdamas knyga, 
rašo: "JAV nepagarba kultūrai, 
nesirūpinimas kultūros kūrėjais 
yra vienas iš gyvenimo būdo 
bruožų. Ten į ateivius., kultūros 
darbuotojus žiūrima, kai pį pavo
jingus varžovus. Belieka tik vie
na išeitis, tiems kultūros darbi
ninkams pasilikti savo emigraci
nėje aplinkumoje, atsiriboti nuo 
profesionaliojo meno ir kultū
ros". 

Tenka sutikti, kad Amerikoje, 
kur viskas remiasi gera valia, kur 
menininkas gal? veikti ką nori 
ir kaip nori, nėra lengva, bet vie
na tai aišku, kad menininkas nė
ra partijos pajungtas žmogus, 
kad jis atsakingas tik sau, kad jis 
dirba, ką nori ir ką nori kuria. 
Jis čia nėra verčiamas garbinti 
tironą, rašyti jam eiles, piešti te
roro kūrėjo Lenino paveikslus. 
Bet jau visiška netiesa, kad JAV 
nesirūpina kultūra. Iš viso JAV 
mokslininkai ir literatai, kurių 
didžioji dalis buvo atvykėliai ar
ba atvykėlių vaikai, šiam kraš
tui gavo 141 Nobelio premiją, 
Britanija gavo 68, Vokietija 55, 
Prancūzija 45, Skandinavija 40. 
Rusiai lieka toli užpakaly visų 
kraštų. Priešingai Alseikos ir jo 
knygos recenzentų teigimams, 
Amerika negaili pinigų nei 
mokslui, nei kultūrai. Tiesa, A-
merika gavo literatūros tik septy
nias Nobelio premijas, bet ką ga
vo rusai? Ne tik maža ką gavo, 
bet rusai tiesiog niekino tuos, ku
rie jiems uždirbo šią garbę. Pas
ternaką ir Solženicyną vadino iš- j 
gamomis, nebuvo rusams prie 
širdies ir emigrantas Buninas, 
tik vienas Šolochovas, gavęs pre
miją Sovietams buvo priimtinas. 
Tačiau tragedija, kad buvęs če
kistas Šolochovas ne pats parašė 
"Tylųjį Doną", o kaip įrodo 
mokslininkai, jis paėmė vieno 
nukankinto rašytojo kūrinį. 

* 

Recenzentas teigia, kad Alseika 
suplėšė voratinklį ir demaskavo 
vaduotojus ir jų veiklą prieš Lie
tuvos liaudį. Tačiau visiems aiš
ku, kad ne laisvajam pasaulyje 
trūksta oro, bet trūksta oro tė
vynėje, ir išeivijos pareiga rūpin
tis, kad ten tos laisvės būtų dau
giau, kad okupacija greičiau 
baigtųsi Jei čia išeiviją pančioja 
voratinkliai, tai okupuotuose 
kraštuose gyventojus pančioja 
grandinės. 

Suprantama, kad svetimas 
kraštas yra svetimas kraštas, kad 
čia ne tėvynė, bet kai tėvynę už
puola pavergėjas, tai svetimi 
kraštai pasidaro-vieta, iš kur ga
li tu savo namams pagelbėti. 
Tiems namams išeivija gelbsti, 
nors ir vadinama įvairiais "va
duotojų" vardais. Ir ji tol rūpin
sis, kol Lietuva bus laisva. Tai ge
rai žino išeivijoj 3 m. išgyvenęs 
Alseika. Ir jie jis knygoje to ne
parašė, tai galėtų bent privačiu 
žodžiu apie tai pasakyti savo 
knvgos recenzentams. 

Al. B. 

AUSTRALIJA - ANTROJI AMERIKA 
Politikos ir ūkio gerinimo AmtriTimt 

Kadaise Australija buvo vadi
nama "laiminga šalimi" dėl sa
vo gamtos tunų ir nuotolio nuo 
pasaulio neramių vietų. Tačiau 
nūdien australiečiai nėra tikri, ar 
iš tikrųjų jie yra laimingi. Slegia
mi vis kylančių kainų ir nedarbo, 
nuostolingų darbininkų streikų 
bei ūkio nuosmukio, australiečiai 
abejoja, kokiu keliu jų kraštas 
turi žengti. Anot to krašto žino
vų, australiečiai turi didelę prob
lemą nuspręsti, kuo jie nori būti 
ir kur nori eiti. 

Nepaisant savo saitų su Angli 
ja, jie nenori būti laikomi esą 
Anglijos globoj, ir nors kraštas 
norėtų turėti vyraujantį balsą A-
zijos reikaluose, australiečiai širs
ta, kai juos kas laiko azijiečiais. 
Mat, daugumas australiečių sten
giasi tapti "nauja Amerika", nes 
jų kraštas yra lygiai didelis ir 
turtingas. 

Ryšiai su Amerika 

Australija jau nuo seniai drau
giškais ryšiais susirišusi su JAV. 
Tačiau, kai 1972 m. po 23 m. bu
vimo opozicijoje rinkimus laimė
jo darbo partija, naujas min. 
•pirm. G. Whitlamas atšaukė aust 
ralijos dalinius iš Pietų Vietna
mo, užmezgė diplomatinius san
tykius su komunistine Kinija, 
Šiaurės Korėja ir Šiaurės Vietna
mą bei pripažino Sovietams Pa-

Spaudoj ir gyvenime 

SESERĮ METAI NELAISVĖJE 
JAV laivyno kpt. Richardas 

Strattonas 6 metus praleido Š. 
Vietnamo nelaisvėje, kur komunis
tai žiauriai kankino ir blogai mai
tino. Minint Auroroj Pearl Harbor 
japonų puolimą n pas. karo metu, 
kpt R. Stratonas buvo pakviestas 
pagrindfc'.in kalbėtoju. Ji? kalbėjo 
apie £?reois§ Jz tenktergia & 

Vietnamo nelaisvėje. 
Jo pasakojimą paskelbė Auroros 

"Beacon News" dienraščio bendra
darbis Charles S. Ward, Nelaisvės 
metu 18 mėn. praleido vienutėje be 
jokio nusikaltimo, rašo laikraštis. 
Į ją buvo patalpintas išgauti "me-
lag*ngns politinius kaltinimus." 

\W$BĘ0ĘM ?ne£ JAV dajvvavkaą j 

Endokinijos kare. Vienutėje gauda
vo labai menką maistą, bet su juo 
tekdavo dalintis su žiurkėmis ir ta
rakonais. Jis pastebėjo, kad žiur
kės labiau civilizuotos kaip tarako
nai Kai jos gaudavo trupinėlį duo
nos, tuoj smukdavo į savo olą, o 
tarakonai gautą maisto davinį 
greit surydavo ir vėl reikalaudavo 
daugiau. 

Apie 30 dienų praleido vadina
moje "skylėje!", kur nebuvo švie
sos. Į ją pateko, kai atsisakė kal
bėtis su amerikiečiais disidentais, 
palaikančiais š. Vienamą ir nieki
nančiais JAV. Kai pirmą kartą 
bombardavo Hanojų ir vėliau pa
teko į nelaisvę, buvo priverstas 
viešai prisipažinti. Tokiu būdu ga
vo prisipažinimus &• iš kitų 95 proc. 
belaisvių. Ką tik kankintojai dikta
vo, belaisviai turėjo patvirtinti sa
vo parašu. Dažnai tekdavo stovė
ti 80 vai. be jokio miego. Dažnai 
ir gerti neduodavo ilgesni laiką.. 
Sukinėdavo rankas ir jų sąnarius 
mėgindavo išnaryti. Kankinimų 
net labai stiprūs vyrai nepakelda
vo. Būdamas nelaisvėje įsitikino, 
kad žmonių rašomi laiškai val
džioms turi įtakos. Kada amerikie
čiai pradėjo rašinėti tūkstančius 
laiškų g. Vietnamo komisarams ir 
kaltinti juos belaisvių kankinimu, 
1969 gale belaisvių gyvenimas kiek 
pagerėjo. 

Blogiausią kpt. Strattonui įspūdį 
padarė, kai S. Vietnamą pradėjo 
lankyti prokomunistiniai gaivalai 
ir pulti JAV belaisvius. Jie aiškiai 
tarnavo komunistų propaganda; ir 
niekino JAV politiką 

B. Jablonskis 

P. GAUČYS 

baltijo valstybes ir reikalavo, kad 
JAV karo laivynas nepatruliuo
tų Indijos vandenyne. Bet. įsitiki
nęs, kad daugumas australiečių 
yra palankus JAV* nutildė darbo 
partijos kraštutinius kairiuosius, 
priešingus JAV, leido ir to
liau veikti JAV karinėm bazėms 
Australijoje. 

JAV čia turi tris karines bazes, 
kurių įrengimas kainavo 500 mil. 
dol. ir kurios laikomos gyvybiš
kai svarbiomis JAV saugumui. 
Tose bazėse amerikiečiai kartu su 
australiečiais dirba ir naudoja ne-
paptrastai jautrius elektroninius 
prietaisus ir visas surenkamas in
formacijas dalinasi tarpusavyje. 
Viena tų bazių centrinėje Austra
lijoje seka ir registruoja atomi
nius sprogdinimus Azijoje ir Ra
miajam vandenyne. Ten dirba 
200 amerikiečių ir 200 australie
čių. Pietų Australijoje veikianti 
bazė su 100 amerikiečių ir 100 
australiečių persiunčia į JAV 
skraidančių satelitų surinktas in
formacijas Ramiojo vandenyno 
erdvėje. Vakarų Australijos įreng
ta trečioji bazė palaiko radijo ry
šį su paviršiaus bei povandeni
niais laivais ir lėktuvais, ope
ruojančiais vakarų Pacifiko ir In
dijos vandenynuose. Joje dirba 
370 amerikiečių jūrininkų ir 237 
australiečiai. Ji labai naudinga 
priimant ir perduodant žinias 
pavandeniniams laivams, kurių 
siųstuvai ir priimtuvai netoli sie
kia jiems esant pasinėrus. Šias la
bai svarbias abiem kraštams ba
zes Whitlamas buvo pasiryžęs 
anksčiau ar vėliau uždaryti, bet 
nebesuskubo to padaryti, nes bu
vo nušalintas. 

Kairieji Australijoje 

Kairioji darbiečių vyriausybė 
taip pat buvo pasiryžusi nusavin 
ti didžiąją pramonę ir stambias 
kasyklas, kurios daugiausia pri
klauso užsienio bendrovėms. Jis 
siekė ir visą valdymą sutelk
ti centre, susilpninant atskirų 
valstijų autonomiją.Visa tai sukė
lė didelį krašto gyventojų nepa
sitenkinimą. Juo labiau, kad ne
prityrę darbiečiai nesugebėjo tin
kamai tvarkyti krašto fikį, kuris 
susmuko, kainos vis kilo ir artėjo 
chaosas. Daug -netvarkas į*- žalos 
darė darbininkų unijos, komunis
tų valdomos. Didžiųjų unijų va
dai primeta savo valią Australi
jos darbo unijų tarybai. Darbo 
partija, vyriausybei ir visam kraš
tui. Nuolat buvo keliami atlygi
nimai, bet gamybos našumas ne
kilo. 

Prieš darbieciams pradedant 
valdyti, Australijos doleris buvo 
viena stipriausių pasaulio valiu
tų. Vėliau jis buvo kiek nuver

tintas. Australijos tvirtos valiutos 
rezervų fondas siekė 6 bil. dol. 
ir vis didėjo pagal tai, kaip augo 
eksportas ir užsienio kapitalų in
vestavimai. Vis naujų gamtos 
turtų atradimas ir milžiniški na
tūralių dujų ištekliai žadėjo ne
paprastą pralobimą. Tačiau šitie 
nepaprasti lobiai krašte bemaž 
tokio pat dydžio kaip JAV ir tik 
su 13 milijonų gyventojų negali 
būti pilnai išnaudoti ir daryti a-
titinkamos įtakos. 

Užsienio kapitalas 
Užsienio kapitalai nesulaiko

mai plaukia į Australiją. Nuo II-
-}o pas. karo 'pabaigos iki dabar 
čia buvo investuota 13 bil. dol., 
iš kurių 5,5 bil. atėjo iš Anglijos. 
Pastaraisiais metais amerikiečiai 
pradėjo vytis anglus su 4,5 bil. 
dol. ir tikimasi, kad netrukus juos 
pralenks. Dauguma stambiausių 
ir pagrindinių pramonės šakų be
veik išimtinai priklauso užsienie
čiams: 88 proc. automobilių pra
monės ir 80 proc. alyvos bei mi
neralų, 72 proc. ne geležies me
talų apdirbimo, 75 proc. chemi
jos ir vaistų pramonės. Tas už
sieniečių vyravimas pradeda kelti 
australiečių nepasitenkinimą. Vy
riausybė pradeda imtis priemo
nių kontroliuoti užsienio kapitalų 
investavimus. Tuo būdu, nors tų 
kapitalų investavimas krašte pa
geidaujamas, bet pernelyg dide 
lis jų vyravimas dažnai būna ža
lingas. 

Šiuo atžvilgiu Australijai labai 
pavojingas Japonijos vyravimas 
Australijos eksporte. Japonai yra 
didžiausi pirkėjai australų vilnų, 
geležies rūdos, anglių. Kasmet jie 
įsiveža už 1 bil. dol. įvairių žalia
vų. Kai jie sumažina ar visai su
laiko kurių žaliavų užpirkimus, 
tai neigiamai atsiliepia į krašto 
ūkį. Šiaip japonai labiau skaitosi 
su Australija negu su JAV, nes 
nepersistengia daugiau parduot: 
savo gaminių, bijodami netekti 
jiems labai svarbių žaliavų. Pa
leisdami labai pigiom kainom 
šarvo Toyotas, jie lengvai galėtų 
subankrutyti Australijos automo
bilių pramonę, tačiau to jie neda
ro. 

Unijų bloga įtaka 
Kita didelė Australijos negero

vė yra darbo unijų nuolat skel
biami streikai dėl pačių menkiau
sių priežasčių, pvz. vieno darbi
ninko atleidimo ar perkėlimo į 
kitą darbo skyrių. Per tokius strei
kus prarandami milijonai drabo 
valandų ir didelės sumos pinigų. 

Turtas ir pajamos Australijoje, 
kaip ir daugelyje kitų kraštų, yra 
nelygiai paskirstyti. Netgi ir dide
lius mokesčius sumokėję, 10 proc. 
turtingųjų turi 70 kartų didesnes 
pajamas už 10 proc neturtingų-

-~*; 

Daugiabučių namų statyba Miami Beach, Floridoje. Jų gyventojų tarpe 
yra ir lietuvių 

DĖL POPIEŽIAUS — 
GIEREKO SUSITIKIMO 

Vatikano radijo dienraštis, 
j komentuodamas pereitų metųi 
1 pabaigoje Lenkijos jungtinės 
darbininkų (komunistų) parti- \ 

įjos sekretoriaus Giereko vizitą; 
1 pas Popiežių, pažymi, jog Po-' 
; piežiaus susitikimas su Giereku 
yra labai reikšmingas įvykis,: 

neatsižvelgiant į tai, kokie bus; 
šio pasimatymo rezultatai. Ra 

jų. 11 proc. savininkų priklauso 
40 proc. visų Australijos tunų, 
tuo tarpu 15 proc. neturtėlių val
do tik 5 proc. likusių turtų. 

Kapitalistinė sistema stipriai lai
kosi Australijoje. Krašto konsti
tucija proteguoja konservatišku-
mą, o senatas sudaro kilūtis stai
giems posūkiams į kairę. Darbie
čių partija aktyviai reiškiasi, bet 
tik 15 metų tevaldė, tuo tarpu 
konservatoriai išbuvo valdžioje 
60 metų. Tokiose sąlygose, 1972 
m. darbiečiai laimėjo valdžią, bet 
jų valdymas buvo nesėkmingas. 
Min. pirm. Whtilamas po 3 metų 
valdymo buvo nušalintas ir se
kančius rinkimus laimėjo libera
lų ir tautinės partijos koalicija. 
Naujas min. pirm. Fraseris atšau
kė Pabaltijo valstybių pripažini
mą Sovietams, pagerino santy
kius su JAV ir leido nekliudomai 
JAV bazėms veikti. Dabar Aus-
lija savo užsienio politiką nu-1 
kreipė nuo trečio pasaulio ir su
artėjo su JAV ir jų sąjunginin- j 
kais. 

dijo dienraštis, priminęs, jog 
katalikai Lenkijoje sudaro 95 
procentus visų krašto gyvento
jų ir kad 85 procentai katali
kų atvirai išpažįsta savo tikė
jimą, toliau pabrėžia didelę ka
talikų Bažnyčios įtaką visame 
krašto gyvenime. Radijo dien
raštis nenutyli tačiau ir to 
fakto, kad Lenkiją valdanti so
cialistinė vyriausybė dar smar
kiau tebevaržo Bažnyčios gyve
nimą ir jos veiklą. "Dėl tos 
priežasties", — rašo Vatikano 
radijo dienraštis, — "Bažnyčios 
ir Valstybės santykiuose Len
kijoje tebepasireiškia konflik
tai ir kontrastai, nors ir ne taip 
aštrus, kaip praeityje. 

NAUJA DANGA 

Europoje viena danų firma, 
bendradarbiaudama su austrų 
chemijos kombinatais, pagami
no naują pohpropileninį dirbtinį 
puoštą, kuris gali būti plačiai 
taikomas praktikoje. I š šios 
medžiagos pagaminta danga la
bai praverčia, tiesiant kelius, 
{vairioms statyboms medžiagų 
sluoksniams atskirti. Labai pa
togu, dirbant pelkėtose vietose, 
pakloti tokią pluošto dangą po 
mašinomis ir agregatais, kad 
jie negirmztų, tose vietose nu
tiesti šios dangos keliai atlaiko 
sunkiausias mašinas. J a galima 
sutvirtinti žemės paviršių žaidi
mų, mašinų stovėjimo aikšteles 
bei remonto dirbtuves. jm 

RUMUNIJOJ APSILANKIUS 
B. BASLAVIčDENfc 

5 
Pajūrys. Platus balto smėlio paplūdimis. Išlindu

si saulė sidabru nudažo horizontą siekiančią jūrą. Pu
tojančios bangos lyg įtūžusios puola krantą, šiaudi
niai lietsargiai suglaustom kepurėm, gelbėjimo valtys 
ir jauna moteris maudymosi kostiume. Net šiurpas 
nukrato žiūrint, kaip ji neria į kunkuliuojantį van
denį. Vėsu. stiprus vėjas, o žuvėdros plasnoja ore ir ne
juda iš vietos. 

Nuostabi jūra, puikus palūdimis. baltas smėlis 
primena Palangą ir kelia nostalgiją. 

Visas Juodosios jūros pakraštys nusėtas vasar
vietėmis. Anot Dan, vasarą Čia karšta, bet viešbučiai 
vėsinami, vanduo švarus, neužterštas industrijos. Va
sarotojų privažiuoja iš visų kraštų, nes kainos neaukš
tos. Vietiniai gyventojai, priklausą unijoms, turi savo 
atskirus vasarnamius, kur atostogas leidžia pusdykiai. 

Tarp didelių, erdvių, architektūriniai įmantrių 
viešbučių, tarp medžių ir gėlynų driekiasi visa eilė 
naujų vilų. Nuostabiai švaru, tvarkinga. Moterys švei
čia kiemo akmenis, ten ir atgal zuja uniformuoti vieš
bučių tarnautojai su užrašais ant krūtinių: Europa, 
Topaz, Carpati... Vasaros metu čia daug žmonių 
gauna darbą, kuris užsibaigia su sezonu. 

Kadangi istorijos bėgyje Rumunija pergyveno vi
sa eile okupacijų, joje gyvena visokių tautybių miši
nys: graikai, tarkai, alavai ir k t . Jg įtaka itniarpiiuli 

statyboje, kultūroje, papročiuose ir net religijoj. Sto
vi mečetės su aukštais bokštais, iš kurių skardžiais 
balsais rytą apskelbia šventikai, tarp namų nesvetin
gai uždarom durim slepiasi sinagogos, svogūniniais 
aukso kupolais blizga cerkvės ar kryžiaus ženklu kvie
čia tikinčiuosius bažnyčios. Dan kalba apie religinę 
laisvę, bet nežinia kaip tikrumoje čia yra, 

Lenino bulvaras veda į Mama ją, 8 km. ilgiu ant 
pakrantės ištįsusią vasarvietę. International Hotel čia 
talpina visus kilminguosius užsienio turistus. Puikus 
platus paplūdimis. visa eilė krautuvių, restoranų, ka
vinių, fontanų tęsiasi iki akis aprėpia. Net ir šio 
meto laiku dar jauti tarptautinę, aukštos klasės atmo
sferą. 

Akis persisotina kurortiniais vaizdais. Norėtųsi 
viską mesti, išsitiesti ant smėlio ir žiūrėti į mėlyną 
dangų, nuo kurio nulakstė visi debesys. Saulė kepina 
lyg užsimiršus, kad jau ruduo. 

Pusdienis greit prabėga. Važiuojam į aerodromą. 
Pusiaukely Bill pasigenda švarko. Laimė, kad Dan 
tokio gero ir šalto būdo — liepia šoferiui grįžti. Laiko 
iki skraidos nedaug ir pradedam nerimauti, ar su
spėsim. Atgavę švarką lekiam atgal. Uždusę skubam 
į pastatą, o čia niekas nesijaudina, kad vėluojam ir 
kaip ir visus kitus, sulaiko prie magnetinių vartų. 
Moterys be kliūčių praeina, bet kai tik vyras kelia 
koją, vartai cypia lyg užminta uodega šuo. Vienas 
turi kryžių nusūmti, kitas iškrato pinigus iš kiše
nės, trečias net cigarečių pakelį palieka ir tik tada 
praeina. 

Vėl kurtinantis ūžimas, kava. konjakas ir paga
liau Bukareštas, šį kartą plačiau jį apvažiuojant, čia 
daug puošnių, barokinio stiliaus pastatų, skveru, P?""-
ku. Dąa. rodo komunistų partijos namus, akademiją ( 

bei tautos universitetą. Carų, imperatorių bei karalių 
laikais pražydusi sostinė dabar apsigaubusi proleta
rine skraiste. 

Atrodo, kad rumunai karingi žmonės, nes pilna 
kariškų stovylų bei paminklų ne tik iš gilios praei
ties, bet ir iš šių dienų. 

Prie senosios sostinės prisišliejusi naujoji miesto 
dalis. Čia apartamentiniai namai darbininkams, kurių 
darbovietės kitoje miesto pusėje. Vedamas požeminis 
traukinys, kad būtų patogesnis susisiekimas. Netoli 
tik fabrikas, kuriame dirba vien moterys. Jos eida
mos į darbą palieka vaikus darželiuose, o grįždamos 
juos atsiima, čia pat ir apsipirkimo centras, ameri
kietiško tipo krautuvės. 

Sustojam Patriach, klasikinio bizantinio stiliaus 
bazilikoje. Tai Rumunijos bažnyčių galva, pastaty
ta 17 šimt Viduje pamaldos. Žmonių nedaug. Jie eina 
apie bažnyčią, iš eilės bučiuoja visus paveikslus ir 
dega žvakes .Kunigas kiekvienam jų duoda po šaukš
telį vyno, o prie durų susirinkusi eilutė laukia iki gaus 
duonos gabalėlį. Čia pat pardavinėjami atvirukai ir 
barška pinigai. 

Laisvės parke fontanas su zodiako ženklais ir 
aukštas 34 metrų paminklas, kurio mauzoliejuje pa
laidoti garsūs žmonės, kariai ir tautai nusipelnę did
vyriai. 

Vienoje aikštėje ant aukšto pedestalo iškėlęs ran
ką karys, o po jo kojomis sukritę draugai. Tai rusų 
kareiviams, žuvusiems Rumunijoj per Antrą pas. karą 
paminklas. Dan pasakoja, aiškina, bet nieko negiria, 
nieko nepeikia, nekritikuoja, laisvai kalba apie pra
eitį ir dabartį, bet nedaro jokių išvadų. Jas mes kiek
vienas pats saų pasidarom. 

(Bus daugiau) 
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Laiškas iš Australijos 

PASVEIKINOME AUSTRALIJOS SKAUTUS 
S y d n ė j a u s lietuviai gruodžio melbourniškiai rinkosi Naujųjų 

2 8 d. vakare surengė išleistu- Metų sutikimui, kuriame daly
v e s i š J A V ir Kanados atvyku- į vavo apie 600 asmenų. (Tuo pa
s ienis sveč iams. Vakarienės čiu metu v y k s t a lietuvių sporto 
m e t u Vyriausiej i skautininkai šventė Tasmanijos sost inėje 
I. Kerel ienė ir S. Miknaitis įtei- Į Hobarte) 
k ė dovenė lę tunt ininkui J. Biel- i 
kuL 

••.M mm -n 

ko į s tovyklą Melbourno kal
nuose. Ją aplankys sausio 14 

r d. aukštas pasaulio skautų va-
įdovas. Stovykla Giiwellio par-
;ke atminimui paliks lietuvišką 
I kryžių. 

Keliautojai sausio 15 d. at
skrenda į Los Angeles ir i š ten. 
išsiskirstys namo po J A V iri 
Kanadą. Dalyvauja skautų ir 

| skaučių bei vadovų iš Los An-
į gėles, Chicagos, Omahos, Det-

Naujųjų Metų dieną pamaldo- roito. Clevelando, PbiladelphK 

^ustral i io* sost inės Canberros l 8 * g t e d ° j ° C h 0 r a S ^ c h o r v e - ; J°s- Washingtono, New Yorko, A u s t r a h j o s s o s t m e s Canberros d ž i a i s p e t r u M o r k ū n u N B i . W a t e r b u r i Bostono, Toronto, 
l ie tuviai 115 svečiu sulaukė t •»» * J. M. • . . -

J - on J u. i m t e Prasmuta i te ir vargomron- Montrealio u* dvi skautės i š 
gruodžio 29 d. rytą aerodrome. , k e a t a P r a š m u t a i t e p ^ ^ ^ u - atskridusios per In-
Tr inus autobusais j u o s n u v e z e j , g ^ . Vvm. 
į l ie tuvių klubą, erdvias patai - ' 
pas netoli centro. Priėmimo 
k o m i t e t o nariai buvo sktn. Vik
torija Kerait ienė, Eugenija 
Alyt ienė , Audronė Kovalskienė, 
K a z y s Kerait is . Jūras Kovals-
kis, A . Budzinauskienė. Svečiai 
nuo a u k š t o ka lno apžiūrėjo pla
nuotą miestą, sus tojo prie Karo 
muziejaus , parlamento rūmu, 
450 p ė d ų aukščio kapt . Cook 
fon tano . Lie tuvių klube pietus 

s!os raSLus. Š-jsitriIra su Siri
jo s ambasadorium, Paulius VI 
kalbėjo ap ie Apaštalų Sos to pa
s tangas , siekiant padėti atsta
ty t i Art imuosiuose Rytuose tei 
s ingą ir pastovią taiką. įsak
miai pažymėdamas, jog turi bū
t i atkreiptas reikiamas dėme
s y s ta ip pat ir į palestiniečių 

C LA S S I F i ED G U I D E 
R E A L E S T A T E 

BEVERLY SHOR0S, INDIANA. 
3 miegami, ll/2 vonios. Ant 2-jų skly-

_ pų, 3 blokai nuo ežero. Rūsys ir pri-
teutos p r o b l e m ą . ' A t s a l d a m a s i ^un^s S^Us. Su visais įrengimais. 

Tnrwian ualima uJimti Galimas "Fu-

_ 
B E A L E S T A T H | **» L'OMIMAMA — *Ofc KE> T 

1% aukšto mflr. namas. Modemus, j ISNUOM 5 kamb. butas su šiluma 
Geram stovy. Ant to paties sklypo! ir Šiltu vandeniu 1-me aukšte. Skam-

Pamoks - Anglijos, atskridusios per 
A Saulaitis i š diją. V. Saulaitis 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Aurora, Illinois 

KALĖDŲ EGLUTĖ 
BIBLIOTEKOJE 

Kasmet Auroros miesto biblio
tekos vedėja Ms. Clark (lietuvai
tė) surengia įvairių tautybių 

paruošė še imininkės Elvyra j papročiais ir papuošalais papuoš-
Daubar ienė ir Elena Lamanaus- į tas eglutes, ir jas išstato biblio-
kienė . tekos ipatalpose. 

Tą patį v a k a r ą sktn . Reginos 1 Šiemet kalėdines eglutes turė-
Kuč ienės v a d o v a u j a m a ekskur- i ° *ų valstybių tautybės: Airi-
s ų a a t skr ido i Melbourną ir j ą ; ) 0 5 - Anglijos, Graikijos, Italijos, 
pas i t iko b ū r y s skautų ir skau- į Kinijos, Lenkijos, Lietuvos, Mek-
čhj s u plakatais -Sve ik i a tvvkę I s i k o s ; . N o f 'ef^ Prancūzijos Ru-
j \ T Taut inę stovvklą". V i k i - i 1 ™ " 1 ^ ; *?*}?*> Vietnamo, V e n -
nis la ikraš t i s jdėjo atvykusių j S n >° s Voiuetijos ir JAV 
nuotrauką sekančią dieną. 

Gruodžio 30 d. M e l b o u r m ! k l ' e k ^ e n ^ t a u t ^ ^ o č
i ; u s - V i e 

, . v . : nos ne tik paDuosasais buvo ao 
s k a u t a i sveč ius į sveze j avių r -
ūkį, kur iame buvo parodytos 
av ių veis lės , jų kirpimo būdas, 
v i lnos rūšys , avių sargo šuns k u r i u 0 s ^ fc g 5 m u s . ^ 
a p m o k y m a s , galvijai ir arkliai. v a i t ė v i e n u o l e P e t r a i t y t ė . 
V y r e s n i o s i o s s k a u t ė s iškepė 
austra l i šką iešminę. Grįždami 
apžiūrėjo m i e s t o vaizdus, kpt. 
Cook (Austral i jos atradėjo) na
mus , botanikos sodą, karių pa
minklą . 

Už jūr io skautų ir skaučių 
koncer to programa lietuvių 

Eglučių papuošalai atstovavo 

papuosasais buvo ap
kabinėtos, bet saldainiais, vaisiais 
ir kitais skanėstais? Tačiau lietu
viška vien kukliais šiaudinukais. 

lutė būtų buvusi gražesnė ir 
gražiais šiaudinukais papuoš
ta, nes viena apylinkės narė yra 
šiaudinukų specialistė. Ji būtų su-
narsčiusi kiekvieną šiaudinuką 
kitaip — įvairių kombinacijų. 

Dėl to kaltinti bibliotekos ve
dėją ir vienuolę būtų neprotin
ga, nes jos turėjo gerų norų iš
statyti ir lietuvišką eglutę, pa
puoštą šiaudinukais. Jų pastan
gos yra sveikintinos turėti tarp 
daugelio tautybių ir lietuvišką. 
Pageidautina, kad kitais metais 
pasikviestu į taiką LB Auroros 
apylinkę. B. Jablonskis 

1 8 C E L L A N C O V I 

, , Tuojau galima užimti. Galimas "Fu 
į Salvadoro respublikos amba- j tw^ National Park leaseback". 
sadoriaus sveikinimo žodį, Šven j $46,900. Kreiptis į Renard, Callahan 
tas i s T ė v a s plačiau kalbėjo apie į Realty — Skambint 219 — 9264298 
katal ikų pastangas , s iekiant 
įgyvendinti pasauliniu mastu 
socialinį te is ingumą ir visuoti
nę gerovę Evangel i jos ir Bažny f w*~u I B V I S * 
ž ios moralinio bei social inio; R k M O D C L l N ( j l 
mokslo šviesoje. Galop, Tailan- j Atlieku įvairius namų ta i symo 

darbus. 
JUOZAS VENCKAUSKAS 

Skambint vakarais — 582-6706 

** > » * • « » . « > » • • 

do ambasadoriui tar tame žody
je Paul ius VI pažymėjo, jog 
Bažnyčia nesiekia nieko kito. 
kaip t ik tarnauti žmogui, rūpi
nantis j o medžiagine gerove ir 
kovojant už tokią visuomeninę 
santvarką, kurioje kiekvienas 
žmogus ga lė tų pilnai ir nevar
žomai v y s t y t i s a v o protines, 
moral ines bei dvasines galias. 

IIIIIIIIIIIUimilllllllllllllMIIIIIUMMIHIlIMI 
Klmftii 1*0 mūsų prozaiko, stilistinio 

kalbos virtimo 

ANTANO VAIČIULAIČIO 

Vakaras sargo namely 

iiimiiiimuHiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii 
P L U M B I N G 

Vonių, virtuvės sinkų ir vandens 
šildytuvų specialistai. Virtuvės ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir fct. 
plytelės. Glass biocks. Smkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Kreip
tis nuo 7 iki 8 vaL ryto arba po 5 
vai. vak 

SERAPINAS — 6S6-2960 
HitiiiHiiifumitliiiiiiiiillliUMlimUHIHII 

dar 3-jų kamb. namas su pilnu rūsiu-, 
karštu vand. apsiki. Idealu giminin
gom šeimom gyventi arba pajamom. 
Taip pat galima pirkti dar 2 tuščius 
sklypus d&l erdvesnės vietos arba in
vestavimui. Arti Šv. Symphrosos 
baž., Clearinge. Skambint nuo 8 v. r. 
iki 2 v. popiet 73S-1938. 

M. L S. 

bint 656-5452 arba 652-4748 po 6 v.v. 

k lubo teatre buvo skirt inga nuo 
S y d n ė j a u s koncerto. Apie vi
s u s jaunus menininkus kalbė
jo s k t n . R. Kučienė i š Chicagos. 

Aišku ji nėra susipažinusi su 
šiaudinukų darymo kombinaci
jomis. Tik nusižiūrėjusi spaudo
je ar kur kitur juos darė. Tad lietu 
viška eglutė buvo viena iš kuk
liausių. Prie jos išskyrus parašą 
"Lithuania" daugiau nieko nebu
vo. Žiūrovai pasigedo lietuviškos 
vėliavėlės ar vėliavos, kurias ne
sunku buvo gauti iš naujųjų 
ateivių. 

Jei bibliotekos vedėja Clark ar 

N A U J I AMBASADORIAI 
VATIKANE 

apsakymu Knyga — 
Pirmoji Jos laida buvo išleista Ne 

priklausomoje Lietuvoje ir turėjo m-
delį pasisekimą. Si laida papildyta 
keliais naujais apsakymais. 

Užsakymus siųsti — DRAUGAS, 
4645 W. «rd Street. Cbicago, Iii. 60629 

Katea — SiJūtL 168 pusi. niinojaus 
gyventojai prašomi pridėti 5% (20 Sirijos. Salvadoro respubli

kos ir Tailando nauji ambasado i centt) mokesčiams 
riai prie Apaštalų Sosto atski-1 niiltiinilliimilHtffllliiiutiiitiittiiiiiliiiiii 
rose audiencijose įteikė popie- | — 
žiui Pauliui VI savo skiriamuo-1 SKELSKTPfcS "DRAUGE". 

S t a m b i a u s i a programos dalis I vienuolė Petraitytė būtų kreipu-
t e k o Stepo Kairio muzikinio; šios šiuo reikalu i LB Auroros 
v i e n e t o l iaudies instrumentams j apylinkės valdybą,!ietuviška 
iš Toronto , vadovaujamiems A. 
Kal inausko , č ikag i e t ė Daiva 
Kere iy tė dek lamavo du eilėraš
č ius , V y t i s Grinius i š Washing-
t o n o skambino pianinu, ta ip pat 
Gintarė G e č y t ė i š Pbiladelphi-
jos . Pas irodė kanklininkė Dai
na U r b a i t y t ė iš Clevelando, dai
n a v o Ramutė Kemėžaitė ir iš
ra i škos šok į šoko Aldona Bu
lo ta i tė 1 abi i š VVaterburio). 
De tro i to "Gabijos" tunto skau
čių s e k s t e t a s ir Reg ina ir Kris
t i n a Butkūnai tės sulaukė daug 
ploj imų. Scena buvo papuošta 
Taut inės s tovyk los ženklu — 
l a u ž u ir P i e t ų Kryžiaus žvaigž
d ė m i s . 

A. t A. VYTAUTUI AVIŽAI mirus, 
broliams dr. ALBERTUI AVI2M, hm. prel. JONUI 
AVIŽRI ir seseriai MONIKAI D0MENEI reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. 

Brone Balėniene 
Ramūnas tuzinas su seimą 
Arūnas Buiinas su šeima 

iiiitiiiiiiiiiiiiiiittiiiiitiitiiiitiitHMimmiit 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S T f 
2S46 H 6 9 t h *t.« tei 776-1486 
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PACRAGE EXPRESS AfiKNCT 

ftfABUA NOBraRIENf . 

SIUNTINIAI I UETUV4 

CS ir Troy. 5 kamb. 2-jų miegamų 
mūras. $28,000. 
65 ir Homan. 6 kamb. 3 miegami, 
beismentas. $35,000. 
72 ir FairfiekL 4 miegamų mūrinis. 
$31,000. 
42 ir CampbeO. Medinis 2-jų butų 
po 4 kamb. $21.000. 
9t ir Washtenaw. Medinis 2-jų butų T 
po 5 kamb. $24,500. 
71 ir RockWeB. Mūriais 2-»U butų. 
Skiepas. $36300. 
43 ir Sacrameuto. 2-jų butų mūrinis. 
$41.500. 
68 it Artssiaa Mfirinis 5 butų. 
$43,500. 
63 ir Tripp. 8 metų senumo, 2 ofisai, 
3 butai, įrengtas rūsys. Atskiros ši
lumos. 2 mas. garažas. $86,500. 

i o i e i K i f f i D A B A * 
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N U d o n ų * — be* karia 

proga! 

Popular Liffiuanian 
Recipes 

Budraitis Realty Co. 
4St4S W<*t 63rd S tree t 

T B L — 767-6606 

OautvardleaS 

PATrKHTJNTA IR PAGRA2ISTA 
LAIDA 

MHp dienom Draugo spaustu ?€ 
Hteido septinta laidą šios poplia-
rioa virimo knygos. J. Daužvardie-
ne vėl patikslino ir pagražino ai*. 
laida naujais paruoMmais. 

TIK SAVŲJŲ TARPE 
4 vfanetų mOras ir farsžas. Mar-

ųuette Pke. Naujas gazu ftildyma*. 
Našle atiduoda už 38,8000. 

Psinrl—n S kas* . 18 metų 
j ir garažas. Centr. oro Šildymas ir vė

sinimas, {rengtas beismentas ir kiti l*t>ai paicetdMijaaMM ęemrn 
prekgK. Maistą* Sk Bnrepo* saadeUu. i . . _ _ 
ssos w. ss sc . c%ioaso, j p i tscM j pnedao. Tuo} galima užimti. Gražioje 

gatvėje. Marąuette Pke. $29300. 
Mina. 2-jų ankstų, • kassksafų, 2 

Suto muro ganOas. Gabių rankų geli 
būti Atnaujintas. Marąuette Pke. Kai
na $25,000. 

Didelis mBro bto*galow ant plataus 
Alypo. Gazu ttldymsa Maitiuette 

Tai geriausia dovana naujom 
faunom ar b a r t o m . Daugelis ap
dovanoja kitataučius aupažindin-
dami juos su lietuvišku maistu ir 
virimu. 81 knyga yra sukėlusi la-

} bai daug pasisekimo lietuvių ir kl-
tatsvačių darbo vietose ir organifet-
djoee. 

Knyga yra labai gražiai Jrlftta it 
su spalvotomis Uiustradiomis. La> 
bai patogi vartojimui 

Cknsakykite paAtu-

DRAIft%S, Ksrygų skvrlns 
4641 V a s S S t o d Stree* 
CMoaea. BHnois «0A29 

Kaina $4.00. Prtdėklto 30 centus 
pašto išlaidoms. ELMnois gyvento-
isi prtdAkit* 20 centu moke»4am*. 
HliliniHIHHMnilIlIlIlIlIlIlIlIlIlHHIIMMH 

TEL. — WA &.S7S1 
r » < » I M • M I H M M M I 
miiiiuiiiuiiiiiiiiimiimmiiiiimiiirniiit 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname b- vsskuojam* 
visų rflShj grindis. 

i . B U B N Y S — T e t B E 7-6168 
iitmuiuiimiitiimmimittiiiminiiiiim 
tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifit*«*Mifiifiitiiiititni 

lTtktrių |iiekl<| pasirinkimą* • n » W • 
Cha M mūsa sandelio. 

OOSMOS PABCELS EXPBES8 

SIUNTINIAI Į LIETUVI 
SSSS S. Halsted St.. Ctitrago, rn, SStUS 

ssoi w. sstti st, Chksco, m. sesss 
Telef.: S46-27S? — aM-SSSO 

Vytautas Vaiantinas 
iiiimiiiimmiiiiiiiiiimitiMtimniitiHiiin 

APSIPIRKITE DABAR! 
KIAUŠINIŲ IŠPARDAVIMAS 

EKSTRA DIDEU tuzinas 5 9 ei 
DIDELI tuzinai 5 6 ei 

Nedaugiau 3-jų tuzinų 

RNJ0IJ KRIAUŠES $ 1.00 
CAŪUFL0WER ir EROCC0U 

I š s i k i r p k i t e 
SMIlIliniHIMIIIilIlIlIlIlIlIlIlIHIlimilllHIIIIIIIIIIIMIIHIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIItlItlI^ 

10% — a s % — SO% ptstoD mokeaSl 
i i apdrrad* ano SSaSal ar SStSSSO 
Mik {MM 

F R A N K Z A P 0 L I S 
tsesH V M asm sttmm 

CUK»e». nunaai 
T d . — O A 4.8SSA 

<iHim»uiMnnnnnnmtiimmmiiiintm 
SIUNTINIAI Į UETUV& 

ii kituf kraitus 
NEDZINSKAS, 4MS Archsv Ava, 
Oriosgo, m . UUIIT, fteM. m -

Pke. $25.750.00. 
t% bucų 

apie $22,000 metinių pajamų, naujaj 
stogas, gazu Šildymas ir elektra. Sfar 
craette Pke. Pinigingam ptrkeiiM hftt> 
aa — tai atradiisa*. 

Dvtetų kutų, getevų plytų, l t sas> 
tų MsooaimM ssoass it ekstra dtdetti 
maro gnražaa įrengtas, bevelk tre-
Bos butas, gražiam bei«moote. dang 
kitų priedų. Greit galrma uUmtt «— 
ssrtss $80,000. "' 

Oiasss ptatm sklfpss s? 
Harouetts Pks. Vertingas pirkėjui 

Valdis Real Estate 
2625 West Tlsf Street 

Tei. 737-7208 ar 737-SS34 

V EZITENIC KOBTELIŲ B E K A L O 

Vizitinių kortelių naudojiinaa yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės | 'Draugo*' adminis
traciją visais panšiais reikalais. 
Busite patenkinti mūsų patarnaviV 

-"' 

Mftro bsmgalosr. C kamb. ( S arieg.), 
30 p, sklypas. Naujas Kdrymaa. Pa
likimas. Tuojau gauma užimti 

P o programos L B vardu dė
k o j o pirm. Albinas Pocius ir 
t u n t i n i n k a s sktn. A . Ramanaus
k a s . Vakaras , kuriame dalyva
v o daugiau kaip 400 asmenų. 
ba igės i va i šėmis . 

P o la i svos dienos svečiai ir 

DETROITO 2INIOS 
(Atke l ta i š 2 pusi.) 

riuos kučiose valgomus valgius: 
Plotkelę , sližikus. aguonų pieną, 
grybus, kisielių ir kitus. 

Šiaudinukų menininkė Anta
n i n a Jonynienė rodė. kaip iš šiau
d ų padaromi jvairūs gražūs išdir-! 
b iniai — puošmenos Kalėdų eg
lute i . 

St. Butkaus Šaulių kuopos 
kankl in inkės Rasa Veselkaitė, As
t a Šepetytė ir Aida Petersonaitė, 
kankl in inkių vadovei sol. Danu
tei Petronienei giedant, kanklė
m i s pakankliavo Alfonso Mikuls
k i o "Lapšinė Jėzusėliui". 

Tenka džiaugtis ir laikyti dide
l iu raimčiimu gauti televizijos 4 
s tot i š iam 30 minučių pasirody
m u i . 

A . G r . 

i I No. 11DAHO BULVĖS, regu!, kaina $13.50 
H 100 svarų 

i KUPONAS 
| $2.00 nuolaida su šiuo kuponu 
TfiHiimtftiiitiiiftiiiiiniiiitinittiiitnitiiiiiiiiKiitNniinniininiiimiimii 

Mlitllllillllllllllliuilllllllllllllliuilllllllll 

luiiiriiiitiiiiiimiiinmii 
NAMŲ APŠILDYMAS 

numn nems tr fludedn 
Štai*. PWM &r*Jan taiptd atynatoa Jr 
perdirbo del da,ų. |deda 

85-ts Ir Artesian 

tIMAITtS REALTY 

2951 W. 63rd St., 43S-7878 

ATEITININKŲ KELIU 
i 

t a t O M S — LAIKAI — DARBAI 
(1W1 - 1927 - 1977) 

Redagavo STASYS BARZDUKAS 
ISleido ATEITIS Ateitininkų Šalpos 

t Fondo lėšomis 1977m., 216 pusL 

j Kaina sa persinntimn $2-30. Užsa
kymus siusti: 

DRAYJOAS. 4545 W. 6Srd S t , 
• 

Ohfcago, 1U. 60629 

GIANT COKE SALE 6—12 oz. cans 3 9 ct-
C0KE. SPKITE, TAB FRESCA 

3 case limit 
case $3-^6 

BALTAS GRAPEFRUIT (88-Jewel) 5 sv. maišeU* 7 8 c t 
MTCHIGAH OBUOŪJU: RUSSET. (rOii^mičioSš"" 

BED HOME, RED DELICIOŪS buielii $Q.8S 

EGG STORE 
DABAR TIK ftIUO ADRESU 

6190 Archer Avenue, Chicago Tei. 284-8704 
VAJL.ANDOS: 9 vaL ryto flri 8 v a t vak. — plimadVuio M pasktsiliHsiii. 

8 K » vaL ryto 0d 6:00 vaL vakaro Wrt»dV»taK. 
9:09 •**• ryte iki 4:69 «s& 

t. 

A BANYS — Tet 
'llltlllHIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIinillllllllWMM 

MARQUETTE PARKE 

zn iiidynsKs. Zesuan $49.069. 
71-cs) k Califorada. 

BUTŲ HTOMAVmjn 

Ga-
Aitll 

iniHiimimmmimiiHiiimn 

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

Valdymą* 
Tas 

ApdrauMta* 
i vai rh| atstumsi 

TOL — 576-1*82 
378-5996 

«M<mitmiu«i» 

— Vi 

REALTY 
JI. B A C E V I Č I U S 

9491 Stt, Kedzit AT*. — 77S-239S 

Biznieriams aps imoka ske lb 

t i s dienraštyje "Drauge". 

VTT«rraS ALBHTK 

LIEPKALNIO SODYBA 
— o — 

R o m a n a s i š Ldetuvos ūkinin
kų g y w n i m o . I l i i istracijos Dr. 

j a g r . Antano Verbicko. 440 pBl. 
1 Ka ina s u pers iunt imu $10.51. 
I įžeidėjas — L i e t u v i ų agronomų 

sąjunga, 1977 m. 

U ž s a k y m u s s iųs t i : 

DBA17GAS, 454.i W . 6Srd St. 

Chfcs^o, VL 60629 

iiini!iiM!iuii:i!iHmuiHiiuiiitnniitmm 

M O V I N G 
6ER£NAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir i i tnH missto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TKU — WA 5-8668 
iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii 

M. A, t I M K U S 
. UOTABT FCBf*C 

IHOr>MF TAX 8t-JlVlC» 
St So. Slissss>iiil, tsL «M-74 
Taip pat darom VKRTTJlAi 
OTMINIŲ l**tietfcnat pikomi 

PTXJRTTBea PRAATMaJ tr 

Perskaitę "Draugą", duokite 

D E M E 8 I O i 

mmtmmmmmmm 
• 

Viena Iš įdomiausiu šiais metais Išėjusiu knygų 

ARKIVYSKUPAS MEČISLOVAS REINYS 
Knyga yra fdbffii jau Viet* a f kad yra paraiiyta Lietuvoje ir 

ISleista JAV. Ji yra K**ra prtemonA nH^tM»?ti galvcsenon skirtumus 
ir panašumus šiapus ir anapus geležines uždangos. 

ftalia to, ši knyga apibūdina vieną iš spalvingiausių Lietuvių 
tautos asmenybių, kuri tur€jo daug įtakos visuomeninio, kultūrinio 
Ir religinio gyvenimo formavimui nepriklausomoje Lietuvos. Arki
vyskupo Reinio gyvenimas, užbaigtas kankinio mirtimi komunistų 
kalėjime, ją kovos už_Įiet}iv1o tespęs Vilniaus arkivyskupijoje prieš 
aei^kimai ^mas_lenkinimo r>as*.^ngas 4ioje knygoje iškyla doku
mentuotu realizmu. 

Knyga yra 14?, psL LiPtu'rių krlk.V'oniu l*r<r)*r** ; ,A--^T-
r*-raT?»* D'tAl 'nE. U M f e •fr*sn*l« kMkfY^ 7 ir. 

rsssmsrrzr^-^z 



A. i DIPL TEISININKUI 
PETRUI STANKEVIČIUI IŠKELIAVUS 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Kiekvieno žmogaus gyvenimas 

yra skirtingas romanas su džiaug
smais, skaudžiais pergyvenimais, 
su tragiška užbaiga. Vieni bijo 
mirties — su ašaromis akyse ne
nori nutraukti plačiai įleistas šak 
nis į šeimos ar visuomeninius 
dirvonus, kitus kamuoja ligos ir 
nelaimės. A a. Petras buvo arti
mesnis šiai daliai. Jo gyvenimo 
kelias buvo ilgas, vingiuotas, ne
lygus. 

Jis gimė 1908 m. Ramanavo 
km., Krosnos ivalsč., Marijampo
lės apskr. Pirmas smūgis — jis iš
vydo pasaulį, o mama mirė. Sa
vo kūdikystę, vaikystę, jaunystę 
praleido prie pamotės, kuri jį my
lėjo kaip savo vaiką, nesigailėjo 
išlaidų mokslui, jo geresnei atei
čiai, nors vidutiniame ūkyje dar
bo jėgos trūko.Kai jis buvo 5 m., jo 
tėvelį rusai paėmė į kariuomenę. 
Kare pateko į vokiečių belaisvę, 
grįžo tik po I pasaulinio karo. 

Baigęs pradžios mokyklą, Pet
ras 1922 metais įstojo į Marijonų 
gimnazijos antrą klasę Mari
jampolėje. Ją baigė pirmoje lai
doje šeštuoju iš 24 abiturientų. 
Čia jis ne tik įsigijo žinių aukš
tajam mokslui tęsti, bet ir termi
nologijos bei iniciatyvos. 1929 m. 
jis įstojo į V. D. universiteto Teo
logijos — filosofijos fakultetą, fi
losofijos skyrių, studijavo lietuvių 
literatūrą, lietuvių, lotynų ir 
graikų kalbas. Priklausė ateiti
ninkų abstinentų korporacijai. 
Pajamoms papildyti mokytojavo 
Suv. Kalvarijos progimnazijoj. 
T u o pačiu metu dr. Gylys, Blai 
vybės draugijos pirmininkas, jį 
pakvietė reikalų vedėju. Čia jis 
visuomeniniam labui paaukojo 
daugiausia laiko, parodė kūrybi
nių gabumų ir energijos. Jis dir
bo 7 dienas savaitėje ir neapleido 
paskaitų. Jo išsamūs priešalkoho-
liniai straipsniai buvo kiekvienam 
"Sargybos" numery. Jis per radiją 
vedė blaivybei skirtą valandėlę, 
daugiausia pats užpildydamas ar 
surasdamas paskaitininkus. Va
dovavo taip ipat Angelaičių są
jungai, redagavo jiems aplinkraš
čius, lengvo stiliaus paskaitėles, 
sekmadieniais važiavo su paskai
tomis ar steigė naujus skyrius. 
Jam tvarkant blaivybės idėja, jos 
praktiškas pritaikymas, angelai
čių skyriai ir narių skaičius pa
siekė aukščiausią tašką. Kad sėk
mingesnė būtų kova su girtuok
liavimu, jis suorganizavo bealko
holinių gėrimų gamyklą Kaune 
Liaudies namuose Lukšio g-vėj. 
Įvairių vaisių skoningai paruoš
tus butelius per blaivininkų, pa
vasarininkų, jaunalietuvių, Šau
lių ir kitas organizacijas pasklei
dė po visą Lietuvą 

Pedagoginis darbas Petrui ne
patiko. Gavęs baigimo pažymėji
mą, 1934 m. įstojo į Teisių fa
kultetą su metų užskaitų ir per 
6 semestrus gavo diplomuoto tei
sininko laipsnį. Tada dirbo krimi
nalinės policijos administracijoj. 
Nauja specialybė, kita aplinka, 
skirtingas darbas jo gyvenimą nu
kreipė kita kryptimi. Kai raudo
noji armija okupavo Lietuvą, Pet 
ras planavo bėgti į Vakarus. Ne
laimė — jo įstaigoje tarnautojas 
Vitulskis ji sekė, Aleksote arešta
vo ir Įgrūdo į kalėjimą. Pirmomis 
vokiečių okupacijos dienomis jis 
išėjo iš Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjimo su kankinio žymėmis. 

Trečios okupacijos grėsmėje su 
kitais pabėgėliais pasitraukė į Vo
kietiją ir apsistojo Dresdene. 
Per miesto bombardavimą jis 
smarkiai apdegė ir to ženklus ne
šiojosi iki mirties. 1945 m. su ki
tais artimaisiais suorganizavo 
Braunschvveige, vėliau Watensta-
ete lietuvių gimnaziją ir jai va 
dovavo, 

Amerikoje nelaimės jo neaplei-

Miami, Fla. 
do. Mėgino mokytojauti, išleido 
lit. mokyklos biuleteni, bet ilgos, 
sunkios fabriko darbo valandos 
atėmė tolimesnes galimybes. Prieš 
mirtį skundėsi, kad jo sveikata su
ardyta per klaidą: prieš kelerius 
metus jį apalpusį nuo plaučių už
degimo nuvežė į ligoninę, pada
rė operaciją, o iš tikrųjų 1942 m. 
jis buvo piktadario užpultas, per 
nugarą peiliu perdurtas ir plau
čiuose likusi žymė galėjo sukelti 
įtarimą. 

Diplomuotas teisininkas Petras 
Stankevičius mirė 1977 m. gruo
džio 22 d., palaidotas gruodžio 
24 d. Jo paminklas — jaunystėje 
nuveikti darbai, kurie ir šiandien 
Lietuvoje yra žinomi kiekvienos 
parapijos administracijoj. 

Alb. Beniulis 

onu grojo — Edvardas Lukošius 

DEMOKRATIJA IR 
PASTOVIOS VERTYBĖS 

Ispanijos vyskupų konferen
cijos vykdomoji komisija pas
kutinėje savo sesijoje t a r p kitų 
klausimų apsvarstė kraš to so
cialines ir politines problemas, \ talkininkavo Viktoras Jurka, sū 

T O R O N T O ATŽALYMAS 
LIETUVIŲ KLUBE 

Toronto šokėjų grupė Atžaly
nas, tėvų komiteto ir Toronto vi
suomenės remiamas, Kalėdų atos
togų metu lankėsi Floridoje ir at
liko programą St. Petersburge — 
Lietuvių klube ir Bricken Ridge 
hotelyje. Naujų Metų išvakarėse 
atvyko Miamin ir čia klube da
vė programą. Pasisvečiavę važiavo 
į Disney Land, kur irgi atliko 
•programą. 

Grupės 40 asmenų 
pareikalavo labai didelių lėšų ir 
pastangų. Ypatingai daug pasi
darbavo grupės vadovė — Silvi
ja Laparskienė ir visas tėvų komi
tetas, jo pirmininkė Joana Bubu-
lienė, kuri rūpinosi ne tik finan
siniais reikalais, bet ir susitarė su 
Floridos vietovėmis pati iš anks
to jas aplankydama. Administra
torius Vladas Dauginis, tiek To
ronte, tiek ir atvykęs Floridon 
vietovėse taip rūpinosi visais rei
kalais savo jaunimu, tartum bū
tų didžiosios šeimos tėvas. Jam 

gastrolės 

rimui u? gerus norus Miamin DRAUGAS, ketvirfadJenis. 1978 m. sausio men. 12 d 
atvykti. 

12 vai. palydint senus metus 
( _ ir sutinkant naujuosius, klubo 

Snieguolė Underytė. ' pirmininkas — Petras Šilas pasvei-
Programa tęsėsi vieną valan

dą. Tokia gausi grupė į Miami 
atvyko pirmą kartą. Visas Naujų 
Metų sutikimas Miami Lietuvių 
klube praėjo labai linksmoj, jau
natviškoj, lietuviškoj nuotaikoj, 
kurią ir suteikė programos daly
viai. Jų šokiai, dainos, jaunatviš
ki šypsniai visiems patiko ir liks 
ilgai minėtini. 

Ansamblį ir jo jauną, gabią va
dovę atsilankiusiems svečiams 
pristatė klubo kultūrinių reikalų 
vadovė Gunda Kodatienė. Ji pa
dėkojo ir po programos vado
vams už didžias pastangas ir jau-

1 kino visus svečius, kurių iš viso 
buvo apie 230 asmenų, ir palin
kėjo visiems geriausių, laimin
giausių Naujų Metų. Operos so
listę Antanina Dambrauskaitė 
drauge su visais sugiedojo Ame
rikos ir Lietuvos himnus. 

Atžalyno jaunimas smagiai pa 
sišoko, pabendravo su kitu at
vykusiu jaunimu bei vyresniai
siais. 

Tikime, kad su jaunatviška 
dvasia pradėti Nauji metai, klu-
nri bus sėkmingi, susilauksime 
daug svečių, ir būsime pajėgūs at
likti daug naudingų darbų. K.K. 

nurodydama katal ikų siekimus 
Šiose srityse. Komisijos pa
skelbtame dokumente pažymi
ma, jog tikroje demokratinėje 
santvarkoje privalo būti pilnai 
pripažintos žmogaus orumą ap-
saugojančios pagrindinės lais
vės ir pilietinės teisės. Demo
krati ja turi r emt i s tam tikro
mis pastoviomis žmogaus ver
tybėmis, kuriomis vadovaujan
tis, visuomenė galėtų atsakin
gai pasinaudoti turimomis lais
vėmis. Demokratinės santvar
kos, kurios nesiremia jokiais 
religiniais ir moraliniais prin
cipais, palaipsniui tampa neto
lerantiškomis, išsigimsta ir 
žlunga. Socialinėje srityje, pažy 
mi Ispanijos vyskupų konferen
cijos komisija, katalikų užda
vinys y ra kovoti prieš visokį 
neteisingumą, kad visi kraš to 
piliečiai jaustųsi lygūs. 

nus Ričardas ir Aldona Lukošie
nė. Be suminėtų tėvų komiteto 
narių dar Toronte likosi visa ei-1 
lė pasišventėlių, padėjusių išvyk
ti, bet mes jų nežinome ir nega
lime suminėti. Vertinamos labai 
ir pačių jaunuolių pastangos, nes 
ir jie prisidėjo savo lėšomis prie 
kelionės ir atvykę Floridon turė
jo ne tik džiaugsmo ir įdomumo, 
bet ir nuovargio bei papildomų 
išlaidų. 

Mes juos tik svetingai priėmė
me ir jie liko dėkingi visiems kur 
buvo apsistoję, kurie jais rūpino
si. , 

Atžalynas Naujų Metų sutiki
me pašoko: malūną, vijūrą, že-
kelį, audėjėlę, pasiutpolkę, senių 
šokį, aštuonytį, jaunystės šokį ir 
su dainos pritarimu subatėlę. 
"Vasaros garsai" — 3 mergaitės, 
akordeonui pritariant, padainavo 
keletą romantinių dainų. Akorde-

A. t A. PETRONĖLEI DUNDZUIENEI 
m i r u s , 

sūnui AMTAITOI, broliui ALOYZUI SIRUČIUI ir vi-
tiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

Dabitai 
Griktoai 
Jodeles 
Radai 

Polikatčiat 
Variakojai 
Valančius 

•IVEBLY ULLA OSLINYCIA 
Mtf.: fB S4SSS tar FB frOSSt 
Tilp pat naujoji Barboros Ir 

Gene Driahių krautame 
THK DABY 8TOBE 

WU &Mtkw«tf Hwy. 0*k L*w« 
T*, m-isi* 

- OtUm v i ra i progpnm -

A. t A. Pulk. Itn. ANTANUI SKIRPSTŪNUI 
mirus, HAdesto gaubiamus dukrą IRENĄ, ir žentą EUGENIJŲ 
SLAVINSKUS, *&nu ALGIMANTĄ ir marčią NIJOLĘ SKIRPS-
TCNUS bei artimuosius nnošird&u užjaučiame. 

GABRIELE IR ALBINAS DZLRVONAI 
IRENA IR VYTAS RAMIAI 
JONAS PASfTUKAS 
ALEKSAS SMILGA 

A. + A. MATT A. W ALL 
MOTIEJUS VALAVIČIUS 

Gyveno 6929 S. California Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirė sausio I i <L, 1978, &30 vai. ryto, sulaukęs 88 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 72 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Irene Weber. žentas Anthony. 

sūnus Matthias Wall, marti Mary Martha, 3 anūkai Mark Matthias, 
Michael Raymond Wall. Anthony Weber su žmona Sandra, 2 proanū-
kai Jimmy David ir Danny Jason Weber, ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Western 
Avenue. 

Gedulingos apeigos bus atlaikytos koplyčioje penktad.. sausio 13 
d., 1 vai. popiet ir velionis bus nuvežtas } Mt. Hope krematoriumą. 
O pelenai bus palaidoti Lietuvių Tautinėse kapinėse šalia žmonos. 

Sausio 14 d., šežtad.. 10:30 vai. ryto šv. Mišios bus atlaikytos 
už veliomes sielą švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje. Giminės, 
draugai ir ptažįstami prašomi pamaldose dalyvauti. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti savo organizacijoms a. a. Matt 
A. WaH atminčiai. 

Nuliflde: Duktė, sOnu*, žentas, marti, anūkai ir proanOkal. 

LuA. direict. Evans ir Sūnūs. Tel. 737-5600 

PETRONĖLĖ DUNDZILIENE 
(SIRUTYTE) 

Gyv. 6802 S. Maplevvood Ave., Chicago, m. 60629. 
Mirė antradienį, sausio 10 d. ryte, sulaukusi 85 metų amžiaus. 
Velionė paliko nuliūdusius artimuosius: sūnų Antaną su anūkais 

Vilium ir Tomu, dukteris Mariją Abromaitienę su šeima, Aldoną 
Sutkaitienę, brolį Aloyzą Sirutį su žmona, Birutę Drungienę ir Vy
tautą Sirutį su šeimomis. Lietuvoje liko numylėtos seserys ir jų 
šeimos — Kastulė Akelaitienė ir Ona Bendorienė; Lietuvoje ir Ang
lijoje liko mirusio brolio, seserų vaikai su šeimomis. 

Šermenis ir laidotuves tvarko Mažeika-Evans direktoriai, 6845 
S. Western Ave., 737-8600. Laidotuvės penktadienį: 9 vai. bus išly
dėta iš koplyčios į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią ir 
po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines. 

Seimą nuoširdžiai kviečia prietelius ir pažįstamus dalyvauti lai
dotuvėse. Vieton gėlių prašoma aukoti lietuvių organizacijoms. 

ŠEIMOS NARIAI 

A. t A. Pulk. Itn. ANTANUI SKIRPSTŪNUI 
miras, >o sūnui ALGIMANTUI, maičiai NIJOLEI, anū
kams VIDAI, RAMONAI, PETRUI bei giminėms 
feiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

V, ir G. Sauliai 
M. ir R. Staniūnai 

L ir A. iarūnai 

Pulk. I k . ANTANUI SKIRPSTŪNUI 
rainis, sūnų ALGIMANTĄ ir ŠEIMĄ nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Nerijos Juru Skaučių Tuntas 

Mūsų mielai bendradarbei 

EMILIJAI BRIZGIENEI ir jos šeimai, 
netekus mylimos mamytes 

A. t A KAZIMIEROS MNIUKAITIENĖS, 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

V. Brazienė. S. Grybauskienė 
A. Enriquez. Z. Galiagher 
A. Juozevičiene, M. Markulienė 
M. Mikliene. N. Bacevičiene 
V. Rašytrnienė, A. Rauckiene 
J. Stankūnavičiene, Y. Strikiene 
V. Tumasonienė, L Valančienė 

Mylimam tėvui 

A. t A. ANTANUI SKIRPSTŪNUI mirus, 
liūdinti sūnų ALGIMANTĄ SKIRPSTŪNĄ ir jo šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Aldona ir Jonas Jovarauskai 

A. t A. JOSEPH BANASS, Sr. 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyL 

Mirė sausio 10 d., 1978, sulaukęs 87 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Vilniuje. Amerikoje išgyveno 67 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Veronika (Terožaitė), 

sūnus Joseph Jr., marti Shirley, 2 posūniai: John Kerulis, mar
ti Lucille ir Telesfore Karulis, marti Mary, j anūkai, sūnėnas 
Stanley Strakus su žmona Mary, gyv. West Lynn, Mass. ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas ketv., 6 vai. vak. Mažeika - Bvans 
kopi., 6845 S. VVestern Ave. Laidotuvės įvyks šeštad., sausio 14 
d. iš kopi. 9 vai. ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks ged. pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas i Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, posau ai. marčios ir anūkai. 

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

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAiMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN W E . 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-3401 

STEPONAS CC. LACK (LACKAvVICZ) ir SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE 
2424 W. 6&th STREET 
11029 South* est Highway, Pales Hills, III 

Tel. VTrghtia 7-«67] 
Tel. REpublic 7-1213 

Tel. t74-4418 

PETKAS BIELIŪNAS 

4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-l»ll 

JURGIS F. RUDMIN 

3J1I SO. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-1138-» 

VASAITIS - BUTKUS 
1440 SO. soth *ve.. CICERO, ILL. TeL OLympic MOtt 

• . . . • ••. - • 



• 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. sausio mėn. 12 d. 

X Kuo. Ausrustinas Sabas 
Blind River, Ont., Kanadoje, 
mums atsiuntė malonų laišką, 
kuriuo nuoširdžiai padėkojo 
"Draugui" už atliktus kai ku
riuos patarnavimus, palinkėjo 
laimingų Naujųjų Metų ir at
siuntė 50 dolerių čeki — auką. 

x Kard. J. Vfflot. Vatikano. M:elam Rėmėjui esame labai 
valstybės sekretorius, parašė dėkingi, 
vysk. V. Brizgiui laišką, padė
kodamas šv. Tėvo Pauliaus VI 
ir savo vardu už kalėdinius 
sveikinimus ir perduodamas 

x švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos tretininkų brolijos 
susirinkimas įvyks šį sekma
dienį 2 vaL p. p. parapijos 

IŠ A R T I IR T O L I 
J. A. VALSTYBĖSE KANADOJE Į psichologiją San Salvador kata-
. „ . _ , , ,. . likų universitete Buenos Aires 
Lie t in i , Fronto bjcĮubų, - T h u n d e r Bay, O * , symi „ ^ ^ i m ^ gruodžio 2 * 

d., išlaikiusi paskutinius egza-

vysk. Brizgiui ir per jį visiems bažnyčioje 
lietukams šv. Tėvo sveikinimus 
ir palaiminimą. 

x Kun. Timothy Roth, MIC, 
Marijonų vienuolijos pašauki
mų direktorius, iš Marianapoio 
yra atvykęs į Chicagą. Čia ;-is 
lanko šioje apylinkėje gyvenan
čius kandidatus į vienuoliją ir 
tariasi su provinciolu kun. J. 
Dambrausku dėl kelionės į Ro
mą, kur balandžio mėnesi vyks 
vienuolijos provinciolu ir atsto
vų suvažiavimas — konventas, 
kuriame bus svarstomi vienuo
lijos pašaukimų reikalai. 

x švč. M. Marijos Gimimo 
mokyklos Motinų klubo susirin
kimas įvyks pirmadienį, sausio 
16 d., 8 vai. vak. mokyklos sa
lėje. Nijolė Kaveckienė ir Re
gina Matonienė. padedant penk
tojo skyriaus vaikų mamytėms, 
paruoš karštą kavutę ir skanu
mynus. 12 motinų bus pagerb
tos šio mėnesio gimimo dienos 
proga. Bus rodomas filmas 
"Festivalis Meksikoje". Malo
niai kviečiami visos narės ir 
svečiai šio mėnesio susirinkime 
dalyvauti 

X Vyresniosios giedrminkės 
šaukia susirinkimą sausio 15 d., 
sekmadienį, 12 vai. Julijos Lun-

Los Angelei prie šv. Kazimiero par. bažnyčios stovi iš kairės: jen. kon
sulas A Simutis, ir. K. Bobelis J- gen. konsuks V *~u '— Čekanauskas 

N'uotr L. Briedžio 
X Lietuvos gynėjai bus pa

gerbti Lietuvio sodybos pažmo-
nyje šį sekmadienį, nuo 1 vai. 
po pietų. Programai vadovaus 
aktorius Alfa Brinką. Bus ir 
užkandis. Visi laukiami. 

x Jonas Tijūnas prašo pa
tikslinti, kad jis nėra Lietuvių 
paštininkų komisijoj, kuri per
žiūrės ar leisti lietuvių pašū-
ninkų veiklos antrąjį tomą. 

X Lietuvių fronto bičiulių 
susirinkimas - vakaronė įvyks 
šį penktadienį 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centro kavinėje. 

X Kun- Edvardas Statkus, 
Grand Rapids. Mich., maloniu 
lai'keliu palinkėjo "Draugui" 

I ir "Laivui" laimingų Naujų me
tų, atnaujino prenumeratą ir 
pridėjo didesnę auką. Jis skel
biamas Garbės prenumerato
rium. Už viską dėkojame. 

X Antanas Monkevičius, Dor-
chester. Mass.. žinomas bosto-
niškis. atnaujindamas prenu
meratą atsiuntė 15 dolerių au
ką ir tokiu būdu grąžai parė
mė dienraštį. Jis skelbiamas 
"Draugo" Garbės prenumera-: 

toriu. Nuoširdžiai dėkojame. 
X Juozas Kriščiūnas, Chica-

go, 111., mus maloniai pasveiki- į 

CHICAGOJIR APYLINKĖSE 
VYSKUPUI PAGERBTI 

Apie vyskupo Vincento Briz-
gio kunigystės 50-ties metų su
kaktį mūsų spaudoje praėju
siais melais buvo nemažai ra
šyta. Buvo nušviesta jo as
menybė, išryškinti darbai, da
barties ir ateities rūpesčiai. 
Bet Chicagoje platesnės apim
ties pagerbimo nebuvo sureng
ta. Buvo girdėti, kad sukaktu
vini-kas tokio pagerbimo pats 
nenore įo. 

Jubiliejiniams metams gero
kai persiritus į antrą pusę. Ma
rijai ir Antanui Rudžiams pa
sisekė vyskupą Brizgį perkal
bėti. Maria ir Antanas Rudžiai 
ėmėsi iniciatyvos jo auksinio 
kunigystės jubiliejaus proga 
pagerbimą surengti. Jų su
kviestas organizacijų atstovų 

pasitarimas buvo gausus. Čia 
buvo sudarytas pagerbimui 
rengti komitetas. Jo pirminin
kė — Maria Rudienė. 

į Įvairioms aplinkybėms susi-
1 dėjus, pagerbimas negalėjo 
į įvykti numatytu laiku — praė-
; jusiu metų pabaigoje. B2t pir-
j mininkė parengiamuosius dar
bus vykdė ir kai sukvietė viso 

; komiteto posėdį gruodžio 30 d. 
| į savo namus, turėjo ką pra
nešti. 

Pirmininkė pranešė, kad pa
gerbimas įvyks sausio 22 d. Vi
sa pagerbimo programa susidės 
iš trijų dalių. Iškilmingos Mi
šios 2 vaL p. p. Švč. Mergelės 

centro valdyba jau ruošiasi j veikėja ir meno kritikė Rita Ub-
1978 metų studijų — poilsio sa- riaco, pakviesta kalbėti soropti-
vaitei. kuri šiais metais vyks mistų klubo susirinkime, prisi-
rugpiūčio 5—12 dienomis Dai- j minė anksčiau buvusį lietuvių 
navoje. Bei balandžio pradžios' koncertą, kurio programą atli-
planuojama susidaryti stovyklos'. ko solistai - G. čapkauskienė,' ^ ^ į į J u a n ą J į j į " ^ p r o _ 
studijų planą. Administracinis V. Verikaitis ir akompaniato- „ gveikma. 
štabas jau sudarytas. Stovyk-1 rius J. Govėdas. Esą tokiam 
los komendanto pareigas eis koncertui reikėtų ne 200 vietų 
Alfonsas Velavičiua. Stovyklau- Į salės, bet 1.000 arba 2.000. kad 
tojų registracija prasidės kovo augšto lygio programa galėtų 
15 d. ir registracijos informa-; pasigėrėti plačioji visuomenė. 
cija bus paskelbta vėliau. j Lietuviai džiaugiasi tokiu puikiu 

— Devintoji dailės paroda vertin'mu jų pastangų, 
'engiama vasario 11—12 d. Į — SoL Rimas Strimaitis, te-
KidtūTn židiny. Rengia LB noras, vėl pakviestas dainuoti 
New Yorko apygardos valdyba, j Chicagos lietuvių statomoje G. 
norėdama pagerbti Lietuvos j Verdi operoje "Nabucco". Savo 
nepriklausomybės 60 metų FU-j vaidmenį ūs rengia, vadovauja-
kaktįj. Dail. Česlovas Janusas mas muz. P t Gailevičiaus, dir-
dabar nori sutelkti lėšų jvai- busio nepriklausomo* Lietuvos 
riom premijom. Kas tie mece- operoje. 

minus, gavo psichologijos licen
ciato diplomą. Ne tik seselės ir 
mokytojos, bet ir visi Argenti
nos lietuviai bei pažįstami vie-

D I D * BRITANIJOJ 
— Birrainghamo D B L S aky-

rians valdyba praneša, kad 
1978 m. sausio 25 d. Birming-
hame. Lenkų katalikų klube, 
įvyks plataus masto lietuvių 
suvažiavimas Vasario 16 d. 
sukakčiai paminėti. 

ŠVEICARIJOJE 

na+ai, aukoję ?ios parodos nre-
miiom. b'is paskelbta vėliau. 
Visi New Yorko apvlinkės dai
lininkai h* dailininkai, gyveną 
toliau nuo N e w Yorko. kviečia
mi registruotis pas dail. Česlo
vą Janusą, New Yorko LB 
anvgardos valdybos vicepirmi
ninką kultūros reikalams. Jo 
adresą*: 101-05 107 Street, 
Ozone Park, N. Y. 11416. 

— Dail. A. Tamošaitienės 

— Kilimas Montrea'io mies
tui "Eglė žalčių karalienė" pa
gal specialų dail. A Tamošaičio 
projektą sparčiai audžiamas. 
Genė Montvilienė jj audžia be
veik dieną ir naktį, kad butų 
baigtas sausio 12 dienai — tau
todailės parodos atidarymui. 

— Konferencija Luoerno je. 
Sausio 13—15 d. Lucernoje 
įvyksta Europos Žmogau* tei
sių konferencija, kurios pagrin
dinė mintis — Sovietų S-gos 
prispaustųjų nerusiSkųjų tau
tų išlaisvinimas. Konferencijoje 
skaitys paskaitas šie tarptauti
nio masto žinomi kalbėtojai: dr. 
Jaeger Claus, Bona, prof. R. 
Laszlo, Bern, prof. dr. Dobrian-
sky Lew, JAV. Be to, bus pa-

Kultūros komisija pasikvietusi j skirų tautų pranešimai, disku-
talkon visą eilę talkininkų, pla-1 sijos ir simpoziumas, kuriame 
nuo ja tautodailės parodą, kuri I bus nagrinėjama religijų padė-

,» • «- - i. - «• • L n ^ t n ««w^« ~>n<»<.~,<. •lOTciivy'13 Montrealio Meno Centre j tis Sovietu S-soje 
Marijos Gimimo bažnyčioje audmių paroda rengiama 1978 \* % . c^?Z~r_ 

y Bronius Burba, Dearborn, 
Mich.. dėkodamas už kalendo
rių ir korteles, aukojo 10 doL 
Labai ačiū. 

Marquet le Parke, 3:30 vai. p. m. rusrsėio 30 ir spalio 1 d*e-
p. akademija Marijos aukšt. nomis Kultūros židiny. Bus iš-
mokyklos salėje ir 5 vai. p. p. statvti fra austi kilimai, tau*i-
vakarienė Marijos mokyklos niai kn«?tiumai ir kiti kūriniai, 
sporto salėje. Komitetą sudalo Ta račia proea bus ir audimo 
45 Chicagos lietuvių organiza- kursai. Parodą ir kursus ren-

X Buv. Lietuvos policijos 
gienės bute. 4209 S. Washte- »<>• ateusdamas 10 dolerių auką t a r n a o t o ^ , K r i v u l ė s , ^ Z 
naw Ave. Visos narės prašo- * prenumeratos mokestį, 
mos dalyvauti, .ačiū. 

x A." a Domiiunkas Zdanis,' * "švyturio" juros 
ilgokai sirgęs senosios kartos ^ ^ P * 8 vadovybė Detroite. įver-
lietuvis. mirė sausio 5 d. Brid- tindama "Draugo" gerą infor

maciją, paskyrė ir per mūsų 

Latai 

šauliu 

fria LMK Federacijos 
Yorko klubą*. 

New 

KAS GERO PAS SAULIUS 

geporte. Buvo palaidotas i š 
Šv. Jurgio parapijos sausio 9 d. 
po šv. Mišių, kurias atlaikė 
kun. Juozas Budzeika, MIC. B 
Plano, HL Velionis buvo kun. 
Budzeikos vienintelis dėdė ir 
paskutinis giminė šiame krašte. 

y Joana Druktenienė, žino
ma omahiškė, parėmė savo 
dienrašti didesne auka. Ačiū. 

cijų atstovai ir atskiri visuo
menininkai. Tai rodo, kad mūsų 
vyskupą visuomenė gerbia ir 
vertina. 

pasveikino "Draugą" ir per klu- J £ 2 L * ^ j į fal-lil Vakarų Vokietijoje lietuvių 

aa S ^ J L ^ Š S J Z S S ^ S a T i X ^ bendruomenė H a m b i g o mieste 
ke 10 dolerių auką. D ė k o j a m e . 1 ^ ^ ^ y ^ m.j yra įsteigusi knygyną, šiuo 

x Aukomis po 5 doL "Drau- j dėlė ir patogi. Vakarienei pa-1 w k a h i "Drauge" buvo kreipi-
gąM parėmė: Tony Dameika,' tiekalai bus gerai paruošti, to - l 0 1 * 8 1 3 * visuomenę, prašant pa 

Ačiū. 

X Juozas Kukarskas, dėko
damas už korteles, aukojo 9 dol. 
Dėkui. 

x Ponas Kelmelis Viktoras 
bus baro vadovu Pedagoginio 
Lituanistikos Instituto absol
ventų išleistuvių vakare, 1978. 
L. 14, 7..vai. 30 muv .Jaunjįmo 
Centre. Stalus užsisakyti pas 
p. S. Pranckevičienę tel. 776-
2191, o pavienius 
pas p. V. Orpntienę tel. 778-
2922. Joms skambinti po 7 vai. 
vak. (pr.). 

X JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos valdyba sausio 15 d., 
sekmadienį, 10 vaL ryte, Jau
nimo centre šaukia apylinkių 
pirnuninkų ir jų valdybų narių 
konferenciją. Pranešimus pa
darys PLB pirmininkas Br. 
Nainys ir JAV LB Krašto val
dybos vicepirm. M. Jakaitis. 
LB Tarybos nariai ir visuome
nė laukiami. (pr.). 

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

Mutual Federal Savings. 2212 
West Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747. f«k ) 

bendradarbi Antaną Grinių at- J. Virskus, Jonas Vaitkus, Juo-' dėl niekas nesigailės vakarienė- remti M lietuviškomis knygo-
siuntė 10 dol. auką. Ačiū. zas Galinis. Juozas Arvydas, P. j e dalyvaudamas. Vilhelmina TC^S- Vytauto D - Saulių rinkti-

X Antanas Šeduikis, Brock- Vedeikienė, Elena Kriščiūnienė, Lapienė painformavo, kaip bus n ė i S 8 a v o knygyne turimų dji-
ton. Mass., aukojo 9 dolerius. <E- Vaišvila, S. Jakūbonienė, papuošta salė ir čia pat parodė I pnkatų sudarė^ siuntą ir prieš 

Erv. E. Werner. V. Vaitkus, Į papuoialų pavyzdžius. Papuoš-
D. ir S. Stasiai, L. Biknevičius, ta salė bus graži ir jauki. Ma-
A. M. Cieminis, Viktoras Endri- į rija Remienė pranešė, kad kvie-
jonas, Juozas Vaičiulis, Algir-jtimai į vakarienę jau atspaus-
das Jakš>-s. Visiems nuošir-: dinti ir pradedami platinti. Jie 
džiai dėkojame. C u n a m i Marginiuose, Vaznelių 

x Aukų po 5 doL atsiuntė:; krautuvėje ir Balfo centro jstai-
Jonas Mikšys, Irena Veblaitis, j goję. Komiteto nariams M. 
J. M. Beleckis. Teklė Ivanaus- j Remienė išdalino po 10 kvieti-
kienė. Jonas Paovys, A. Milčie-1 mų platinti. 
nė, Pranė Lauraitytė, Stasys! p 0 diskusijų pirmininkė pa-

:J™?°1 i Jurkšaitis. Balys Karazija, Zig- dėkojo už dalyvavimą posėdyje 
mas Mikužis. Visiems tariame > ir pakvietė prie gausių vaišių 

[malonų ačiū. j stalo. 
x Aukų atshmtė: po 3 doL! Vyskupas Vincentas Brizgys 

— Bronė Lukoševičienė, H. yra mums brangi asmenybė. 

(Montreal Arts Centre) prie 
Beaver Lake — nuo 1978 m. 
sausio 12 iki vasario 12 d. Ten 
bus rodomi mūsų audiniai, kili
mai, juostos, lėlės, skluptūros, 
medžio dirbiniai ir visa, kas bu
dinga mūsų tautodailei 

ARGENTINOJ 

X Kun. Kazimieras Pugevi-
čras. Liet. katalikų šalp>s 
Brooklyne reikalų vedėjas, dė
kodamas už kalendorių, atsiun
tė sveikinimus ir auką. Ačiū. 

X P. šhnoliūnas, 
DL, maloniu laiškeliu išreiškė 

kvietimus pasitenkinimą savo dienraščiu, j 
palinkėjo jo darbuotojams sėk
mės ir atsiuntė 7 dol. auką. 
Dėkojame. 

X Antanas ir Paulina Mita
lai, žinomi čikagiškiai, savo 
padėką už "Draugo" kalendorių 
išreiškė maloniu laiškeliu ir 10 
dol. auka. Ačiū. 

X Petras Maleta, "Draugo' 
foto bendradarbis, remia savo 
dienraštį ne tiktai geromis nuo
traukomis iš Chicagos lietuvių 
gyvenimo, bet ir kitais būdais. 
Neseniai, dėkodamas už korte
les, atsiuntė didesnę auką. 
Ačiū. 

X Lionė Juodytė - Mathews, 
Brook'yn, N. Y., žinoma mūsų 
solistė, padėkojo už 'Draugo" 
kalendorių ir atsiuntė auką. 
Ačiū. 

Bernotas; po 2 doL — V. Ma
šiotas, Bladas Daukantas, Adol
fina Czizauskienė, P. Domenas; 
po 1 dol. — P. Matekūnas, Ig. 
Žilionis. Dėkojame. 

x Jonas Vidžiūnas, Valen-
j cia, Calif., atnaujindamas pre
numeratą atsiuntė malonų laiš
ką ir 25 dolerių auką, tuo dos
niai paremdamas dienraštį. Jis 
skelbiamas "Draugo" Garbės 
prenumeratorium. Nuoširdžiai 
dėkojame. 

X 1978 m. kelionių j Vtmio 
tvarkaraštis jau paruoštas. Tei
raukitės pas Marių Kielą, telef. 
737-1717. (ak.). 
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todėl jo kunigystės auksinis 
jubiliejus yra mums svarbus ir 
reikšmingas įvykis. Pasistenki
me sausio 22 d. dalyvauti visose 
trijose pagerbimo dalyse. 

1. Alksnė 

NESKIEPYTC NEPRIIMA 

1,148 moksleiviams Gary mie
ste buvo uždrausta lankyti pa
mokas, ko! jie įsiskiepys nuo 
tymų. polijo, difterito, tetano, 
kokliušo. 

X Lz a. a. .Anelės Stančikie
nės sielą, vienerių metų mirties 
sukaktį minint, šv. Mišios bus 
atnašaujamos sausio 14 d., šeš
tadieni, 9:30 vai. ryto T. Jėzuitų 
koplyčioje. Sūnus A. Stancikas 
ir duktė A. Vileišienė kviečia 
visus draugus ir pažįstamus at
silankyti ir kartu pasimelsti už 
velionės sielą. fpr.). 

X I*ž a. a. Jadvygos Grigą- į 
liūnienės sielą, vienerių metų 
mirties sukaktį minint, šv. Mi- \ 
šios bus atnašaujamos sausio 
15 d., sekmadienį. 8 vai. rytoj 

šventes pasiuntė. 
Rinktinės tautinių šokių gru 

pė, vadovaujama Jūratės Jašai 
tytės ir muziko Ąžuolo Stelmo
ko, jau yra pasiruošusi pasiro
dyti visuomenei. Užgavėnių 
baliuje vasario 4 d. šoks savo 
namuose, taip pat vasario 19 d. 
atliks programą Rockf orde Va
sario 16-tos proga, kovo 5 d. 
VI. Putvio minėjime ir kt. 

Sausio 7 d. rinktinės valdy
bos posėdyje buvo priimti 18 
naujų narių. Bražinskų bėdoms 
mažinti paskirta šimtas dolerių. 
Brazas ir Jonušas išrinkti spor
tinio šaudymo vadovais vietoj 
atsisakiusio J. Platakio. 

Vasario lS-tai nusamdyti du 
dideli autobusai važiuoti į Rock-
fordo saulių rengiamą Vasario 
16-tos minėjimą. Norintieji gra
žiai ir reikšmingai praleisti die
ną ir pabendrauti su to miesto 
lietuviais prašomi užsirašyti pas 
mot. pirm. S. Cecevičienę. 

Rinktinės darbuotojai Juozas 
ir Felicija Gurevičiai praeitus 
metus užbaigė Havajų salose. 
Jie savo atostogomis labai su
žavėti ir negali atsidžiaugti ma
tytu grožiu bei žydinčia gamta. 

Darbščioji sesė Marytė Dap
kienė prieš keturis mėnesius 
pergyveno skaudžią operaciją. 
Jai buvo pertvarkyti kojų pėdų 
pirštai. Operacija buvo nesėk
minga ir dar šią savaite iš nau
jo bus operuojama. 

Sesė Emilija 
šaulių namuose yra daug prisi
dėjusi prie įvairių ruošos darbu-
šiuo metu ji yra sunegalavusi 

f 
— Ses. Joana NUda Vara-

nanskaitė, šv. Kazimiero seserų 
vienuolijos narė, gimusi ir au
gusi Argentinoje, studijavusi 
Argentinoje ir JAV-bėse, dabar 
yra Aušros Vartų parapijos 
mokyklos direktorė. Tobulin-
damasi moksluose, ji studijavo j veikė jo garbės vardas" 

— Straipsnis apie Lietuvą. 
Ryšium su Vilniuje buvusiomis 
jaunimo demonstracijomis fut
bolo rungtynių su rusais pro
ga, Švencarijos sostinėje lei
džiamas šveicarų Rytų Instituto 
leidinys "Zeitbiidung" paskelbė 
ilgoką straipsnį apie lietuvių 
tautos priešinimąsi sovietiniam 
okupantui Išsamiai atpasako
ta ne tik pati demonstracija, 
bet ir paminėti kiti anksčiau 
pas r e i k ę rezistencijos įvykiai 
Laikraščio žiniomis, Rusijos pri
verčiamųjų darbų stovykloje 
Permėje esama 1.500 politinių 
kalinių iš Lietuvos. Tačiau, pa
sak gen. Grigorenko, bendras 
kailnamųjų lietuvių skaičius tu
rįs būti žymiai didesnis, nes 
neturima Žinių, kiek žmonių 
esama kitose stovyklose. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Poetas Eugenijos Matule

vičius buvo pagerbtas jo 6 0 me
tų amžiaus sukakties proga. 
Vilniuje, Meno darbuotojų rū
muose, suruoštas jam skirtas 
literatūros vakaras. Poetą .e i 
lėraščių, rinkinys buvo. atžymė
tas premija, pačiam rašytojui 
suteiktas "nusipelniusio meno 

CHICAGOS ŽINIOS 
DEGĖ DEL PRADO 

VIEŠBUTIS 

Chicagos viešbutis Del Prado 
pietinėj miesto daly, paežerėje, 
netoli Mokslo ir pramonės mu
ziejaus, antradienį apie 5 vaL 
p. p. užsidegė. Buvo išvesta 
240 ten gyvenančių žmonių J 
labai šaltą orą. Nuo gaisro nu
kentėjusių 18 žmonių buvo nu
gabenti į Billings ligoninę, bet 
tik 3 pasiliko gydytis. 

RADIOAKTYVIOS 
MEDŽIAGOS 

Susekta, kad Sheffielde, m., 
kur "laidojamos" radioaktyvios 
medžiagos, jos pradėjo sunktis 

Baškauskienė i žeme, plisdamos po 25 pėdas 
per metus ir net pora netoli 
esančių šaltinių rasti užteršti 
tomis pavojingomis medžia-

ir yra Ugoninėje. Visi kiti 
anksčiau skelbti ligoniai gražiai 
sveiksta namuose. 

Salia šaulių namų yra erdvus 
mūro garažas, kuris iki šiol bu-

gomis. 

"VALYS- INSPEKTORIUS 

Naujas ugniagesių inspekto
rių viršininkas Chicagoje J. 

vo vartojamas sandėliu. Pirm. į Newbold pareiškė, kad bus ap-

Akt. Alan Arkin (kairėj) su Sanu Kudirka. Filmas apie S. Kudirką 
T. Jėzuitų koplyčioje. Prašome į b u s -odomas sausio 23 i per 2 stotį 3-10 v. v Aktorius ir S. Kudirka 

uutuuutttuiauni tn«UmHm,HtitmHMi i ją prisiminti maldose (pr.). i čia matyti Port&mouth, Si. O. 

V. Išganaitis pranešė, kad bus 
išdekoruotas ir paverstas į ma
žų sueigų posėdžių kambarį. 

j. r» 

sivalyta nuo nesąžiningų tar
nautojų, gal net įsteigiant vi
daus "žvalgybą" prieš kyšinin
kus. 

ĮKLIUVO 15 

Chicagoje patraukta teisman 
15 žmonių, jų tarpe 6 valdinin
kai už apgaulingą ėmimą šal
pos sumų. 

NAUJA ESTRADA 
Chicagos Grant Paiift bus 

koncertų sezonui pastatyta 
nauja laikina estrada prie Jack-
son ir Cohunbus gatvių sankry
žos. Vietos paruošimas ir sta
tyba kainuos 2,6 miL doL,. 

KUDIRKOS FILMAS 
Dienraštis "Sun-Time" pakar

totinai deda skelbimus per išti
są puslapį, reklamuodamas Si
mo Kudirkos filmą. Šis filmas 
Chicagoje per televizijos antrą 
kanalą bus rodomas sausio 23 
d. 8-10 vaL vak. Drauge bus 
rodomas per 200 CBS televizi
jos tinklo stočių. 

— - r i 
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