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Teismo eiga 
Dar viena nuoskauda TIESAI 

13 

Vlado Lapienio teismo aprašymo 
tęsinys 

Buvo suteikta paskutinis žo-

Pagaliau atėjo ir 15 valanda, buvo suoluose. Ką gi, mūsų ken-
Sugužėjome visi į salę. Užėmė- čiantiems buvo pagailėta net pa-
me savąsias vietas ir rodėsi, kad siųsti žvilgsnį savo draugams 
ir su traktoriumi mūsų neišju- Nugaromis atsukti į mus jie sto-
dins iš salės, nors teismas susi- vėjo ir buvo baksnojami kareivių, 
rinktų kad ir apie 20 vai. Bet, jei kuris bandė atsigręžti. O 
traktoriaus nereikėto. Griežtas brangieji, mūsų žvilgsniai nesu-

dis~ Onutei Pranskūnaitei. Kaip saugumiečio balsas: "Prašau vi- sitiko, tačiau Jūs mus stiprinsite 
norejome išgirsti tą mielą balsą sus apleisti salę" pasirodė galin- savo dvasios galia, o mes ne-
— paskutinį jos žodį. Deja, mes gesnis už techniką. Nuleidę gal- nukreipsime savo akių nuo Visa-
netšgirdome nė vieno tikslaus vas išėjome, nesuprasdami išvary- galio, kad Jus stiprintų neroisko-
sakinio. mo priežasties. Nejaugi ir vėl je kančioje. 

Kas toliau? Teismas skelVa mikrofonų Skaitomas teismo sprendimas. 
partrauk* maždaug iki 15 vai. O laime! la.30 vai. durys pla- V i s { a k l a u S 0mės: "Šmei-
Musų veidai ištįso, išgirdus šią čiai atsidarė, kviesdamos mus . . ^ l i t e a t S r a _ u ž š m e i ž i k i š . 
nauiiena. Ka dabar veikti, iuk ieit. Vienas vaikinas buvo besi- ^ UtenSmm p l a t i n i m ą i r dau-
dar tik 10,30 vai. Budėsim ir nešąs bukietą gėlių. "Gėles pa- rf pareiškimų rašy-
niekur neišeisim iš salės. O gal likti , — astnai sunko saugu- m ą „ N u o s p r e n d ž i a i . t r e j i m e . 
tai saugumo klasta? "Apie 15 mietis. "Aš į gimimo dieną ei tai, dveji metai... Nuosprendis g 
vai." Ko gero, kad nebūtų apie s-u - < švelnia, teisinos. ,aunuo- ^ ^ R e J k i a i š e i t i i š ^ 
12 ar 13 valandą. 1 s. "Palikit, pasakiau. Ga ne vie- g ^ ^ ^ ^ k o j a s ^ 

Qaifa, mūsų godos ir šį kartą ta gėlėms! - lyg peilio smu- r a l i ž a v a S t o v ė j o m e k a i p basliai 
neišsipildė - sekretorė "dailiai" giu užkirto saugumietis. ^ v f e t o s e h ] y g n e g i r d ė j o m e 
mus išprašė iš salės. Bandėm čia ne vieta gėlėms? O kur jų griebto kareivio įsakymo isVtl. 
spyriuotis — juk sekretorė be ro- vieta? Kūdikis motinai tiesia gė- Norėjome įsižiūrėti į nuteistųjų 
veiverio — nenušaus. Vargšė lyte už jos pasiaukojimą ir meilę, veidus, pakvėpuoti tuo kančios 
jauna mergna nervingu balsu herojų kapa; apklojami gėlėmis, i r pažeminimo oru, kuriuo taip 
lyg pro ašaras pasakė: "Išeiki- kad nepagailėjo gyvybės už tau- įlgai kvėpavo mūsų Broliai. 
te, nes kartais esantieji salėie tos laisvę, o tikintieji, paaukoju-
BUUDS mikrofonus nupjausto". šieji savo gyvenimą už tiesos at- Pagaliau nerangiai, lyg kuo 
Išėjom ne tiek iš paklusnumo, skleidimą, neturi teisės priimti abejodami, vienas po kito išėjo-
kiek iš užuojautos vargšei sek- nė kuklaus žiedelio E savo drau- me. Nesinorėjo dalintis mintimis, 
retorei... Vaje, kaip įdomu "Nu- gų. Č'a ne vieta... O broliai, Jū- nuotaika — lyg ką brangaus pa
plausto mikrofonus!" sų kančia tegul pražysta nuosta- laidojus. Kiek pastovėję prie 

Būriavomės, šnekučiavomės, biausiomis gėlėmis amžinybėje. Aukščiausiojo teismo salės, pri 
meldėmės ir vis žvilgčiojome į Čia tikroji vieta įteikti Jums ir trenkti įspūdžių ir įtampos, pa 
salę. Saugum'ečiai mus varstė nuostabiausias sodo gėles. likome Aukščiausiojo teismo rū-
akimis ir tikriausiai ausimis, ta- Tik dabar mes supratome, dėl mus ir nuėjome į Aušros Var
čiau kas jie (vargšai mūsų bro- ko mes buvome išvaryti iš sa- tus sudėti ant altoriaus dar vieną 
liai), jei mūsų pusėje Tiesa! lės. Teis'amieji su kareiviais jau nuoskaudą, padarytą TIESAI. 

VASILJEVO SEIMĄ 1SMETEI GATVE 
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Vilnius, reformatų bažnyčia, statyta 19 amžiaus pradžioje 
(Prieškarinė nuotrauka) 

Castro brolis Etiopijoj Teroristus remia 
sovietai 

Kl 
Times jįvfag. Thursdaj 
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^Si^ias Kudirka in America 

Sumažėjo bedarbiu 
procentas 

"Chicago Sun-Times'* vakar dienos visas puslapis paskirtas Simo 
Kudirkos istorijai 

Plinta rusiškasis 
gripas 

Geneva. — Tarptautinė svei
katos organizacija pataria į skie
pus nuo bendrojo gripo įdėti ir 
serumo nuo rusiškojo gripo, ku
ris pradeda plisti ne tik pačioj 

Kompromisas 
Rodezijoj 

Salisbury. — Rodezijoj galima 
tikėtis kompromiso, sako juodųjų 
vadas Rev. Silhole. Premjeras 
Ian Smith ir trys juodųjų grupės 
baigia susitarti dėl baltųjų ma-

Washingtonas. — Praėjusį mė
nesį Amerikos bedarbių procen
tas sumažėjo iki 6.4 proc., žemiau
sio lygio per trejus metus. Dar
bo sekretorius Marshall mano, 
kad iki šių metų pabaigos pro
centą bus galima sumažinti iki 
5.5 ar 6. 

. 

Gandhi nori eiti 
į kalėjimą 

New Delhi. — Indira Gandhi 
gali gauti šešis mėnesius kalėji
mo. Ji atsisakė atsakyti į klausi
mus apie savo valdymo laikų kai 
kurias policines priemones. Jos 
politiniai oponentai irgi mano, 
kad ji nori būti kankine ir geriau 
eis į kalėjimą, negu atsakinės į 
specialaus tardytojo klausimus. 

Washingtonas. — Į Etiopiją 
slaptai atvyko . Kubos diktato
riaus Fidel Castro jaunesnysis 
brolis RauL Washingtono sluoks
niuose sakoma, kad jis tariasi su 
etiopais apie kontraofenzyvą, ir 
bus panaudoti kubiečių daliniai. 

Etiopijoj yra apie 2,000 kubie
čių, kai praėjusį mėnesį jų buvo 

1 tik 800. Daugiausia kautynėms 
parengtų kareivių. Dar ten yra 
apie 1,000 rusų patarėjų, apie 
200 rytų vokiečių ir apie 2,000 
iš Pietų Jemeno arabų. Kubiečiai 
į Etiopiją buvo perkelti iš Ango
los, kur jų skaičiuojama apie 
23.000. 

Žvalgyba turi žinių, kad Raul 
Castro atvyko praėjusią savaitę. 
Buvo imtasi visų priemonių, kad 
niekas nežinotų apie jo atvykimą 
ir nebūtų jam pavojaus. Jis iš 
lėktuvo išlipo tik tada, kai lėk
tuvas buvo nutemptas į Addis 
Ababa angarą. 

Komunistu j valdžia 
neįsileis 

Roma. —Italijos krikščionys 
demokratai nubalsavo į vyriau
sybę neįsileisti komunistų, o kai
riųjų blokas pasiryžo nusodinti 
dabartinį premjerą Giulio Andre-
otti. 

New Yorkas. — Henry Ki-
ssingeris vakar dieną per NBC 
televizijos tinklą kalbėdamas ao-
kaltino sovietus teroristų rėmė-
mu. Jis sakė, kad sovietai netie
sioginiai prisideda prie arabų te
roristų treniravimo Libijoj ir Li
bane. Gauna sovietų paramos pi
nigais ir kiti teroristai — vokie
čių, japonų, italų. 

Mažins Mao kulta 
Pekinas Pastebima vis dides

nė tendencija mažinti Mao gar
binimą, lėtai, bet vyksta "dema-
oizacijos" procesas. "Liaudies 
Laikraštis" kaip taisyklė pirmojo 
puslapio dešiniajam kampe dė
davo kokią nors Mao citatą, bet 
jau pradedama ten kišti dabarti
nio partijos pirmininko Hua 
Kuo-fengo nuotraukas. 

Egipto ir Izraelio 
nesutarimas 

Kairas. — Egipto ir Izraelio 
derybose dėl Sinajaus perleidimo 
tikriesiems šeimininkams yra 
daug sunkumų. Egiptas nori, kad 
Izraelis, pasitraukdamas iškeltų 
ir ten kai kuriose vietose įkurtus 
žydus, o Izraelis nori jų sodybas, 
kaimelius palikti. Derybas veda 
abiejų šalių gynybos ministeriai. 

Sausio 6 dienos "Baltimore 
Sun" laikrašty jų specialaus ko
respondento iš Maskvos paskelb
ta žinia, kad Vilniuje gyvenan
tis Viktoras Vasiljevas prievarta 
išmestas iš savo buto. Jis telefo
nu pranešė korespondentui, kad 
sausio 5 dieną, apie 20 vyrų iš 
KGB įsiveržė į jo butą ir išve
žė jo baldus ir kitus reikmenis 
į sandėlį, o jam pačiam pasiūlė 
persikraustyti su šeima į bendra
butį. Vasiljevui atsisakius ten ei
ti, jis su šeima paliktas gatvėje. 
Tai paskutinis veiksmas jo gyve
nimo dramoj, kuri jau tęsiasi 20 
metų. Sovietų Sąjungos valdžia 
jį persekioja todėl, kad jis pri
klauso krikščionių bendruomenei 
— penkiasdešimtininkams (pen-
tecostals). Vasiljevas taip pat bi
jo, kad jam neatimtų jo vaikų, 
nes jau skleidžiami gandai, jog 
jis yra netikęs tėvas. 

Helsinkio susitarimų vykdy
mui remti Lietuvos visuomeninės 
grupės dokumentas Nr. 8 buvo 
paremtas V. Vasiljevo pareiški
mu, kai jis ne tik kreipėsi raš
tiškai į šią žmogaus teisių gru
pę, bet kartu ir "į visus krikš
čionių kraštus, į visas krikščio
nių evangelikų misijas, į visas 
krikščionių sąjungas", prašyda
mas pagalbos. 

Dokumente Nr. 8 rašoma: 
"Tarybinė administracija "nenu-! 
traukia žūtbūtinės kovos ne to- Į 
dėl, kad mes kokie blogi žmonės, 
o. .tik todėl, jog mes giliai tikin
tys žmonės — penkiasdesimti-
ninkai. Ši srovė ilgą laiką buvo 
už įstatymo ribų, o kai kurie as
menys ir šeimos ir šiandien re
presuojami, kaip esantys už įsta
tymo". 

Viktorui Vasiljevui dar Terme-
zo mieste tarnaujant kariuome
nėje (1959-1960), spec. tarnybos 
kapitonas Šaronovas liepęs raš
tiškai atsisakyti Dievo, nes ki
taip jis neįstosiąs į institutą: 
mums geriau turėti penkis blo

gus mzinienus, nei vieną gerą, 
bet tikintį, pareiškęs kapitonas. 

Alma-Atoje buvusi nuolatos 
saugumo persekiojama jo žmona 
Nina Vasiljevą. 

Trejus metus Vilniuje išgyve
nusio Vasiljevo tarybinė admi
nistracija irgi nepamiršo. Vil
niaus miesto Spalio rajono pro
kuroras Bukašievas šeimos gal* 
vą pavadino antitarybininku. 
Vaikus Valentiną ir Timotiejų 
Vilniaus vidurinėje mokykloje 
Nr. 36 ėmė versti stoti į spaliu
kus, o jiems atsisakius, mokslo 
dalies vedėja pasiūlė susirasti to
kią mokyklą, kur nėra spaliukų. 
Galop Viktorui Vasiljevui buvo 
teismo įsakyta iki 1977.6.15 iš
sikelti gyventi į gatvę; nors jis 
išdirbo 24 metus ir darbovietėse 
buvo įvairiai pagirtas ir atžymė
tas, bet vald ško buto dar ne-
užsi tarnavo. 

Saugumo darbuotojai apie šią 
šeimą ėmė skleisti įvairiausius 
prasimanymus ir gandus. 

Todėl jie abu su žmona ir 
vaikų vardu kreipėsi į tarybinę 
administraciją, prašydami leidi
mo išvažiuoti iš TSRS". 

Gruodžio 14 dienos laidoje 
"The New York Times" įsidėjo 
Vasiljevo pasikalbėjimą su dviem 
amerikiečiais reporteriais, su ku
riais jis susitiko gatvėje ir vieš
bučio kambary, kai policija su
trukdė jam priimti koresponden
tus savo bute. Vasiljevas papa
sakojo jiems savo vargo kelius, 
bet ir pripažino, kad Lietuvoj" 
jam esą lengviau gyventi kaip 
Baltgudijoj, kur spaudimas esąs 
didesnis ir kur dažnai pasitaiky
davo, jog vaikai būdavo atima
mi iš tėvų, kad užaugę netaptų 
religingais. 

Dabar Viktoro Vasiljevo per
sekiojimas pasiekė itin dramatiš
ką fazę. Tikėsimės, kad laisvojo 
oasaulio susidomėjimas jo kan
čia sudarys jam ir jo šeimai są
lygas išvykti į Vakarus. (E.) 

v 

Medžiaga Belgrado konferencijai 

BANDYMAI PADEGTI DISIDENTŲ NAMUS 
HELSINKIO SUSITARIMŲ 

VYKDYMUI REMTI 
GRUPĖ 

DOKUMENTAS NR U 

Sovietijoj, bet persimetė jau į žumos atstovavimo būsimajam 
Ameriką, Kanadą ir Japoniją. I parlamente. 

lageriuose iškalėjo devynerius tarėme šį Enno Tarto raštą pa
metus. Grįžusio saugumas nepa- skelbti kaip dokumentą, 
liko ramybėje ir ne kartą tardė. p ag r i nc | a s : 
J's buvo pašalintas iš aukštosios 
mokyklos, taip pat tardomas dėl Enno Tarto "Leedu Helsingi 
ryšių su Natalija Gorbanevska- grupile avaldus" (estų kalba). 

Kun. Karolis Garuckas 

Moshe Dayan 
pas Paulhj VI 

Vatikanas. — Vakar su popie
žium Paulium VI susitiko Izraelio 
užsienio reikalų ministeris Moshe 
Dayan. Buvo pasikeista nuomo
nėmis apie Jeruzalę. Vatikanas 
nori, kad tas miestas turėtų tarp
tautinį statusą, o Izraelis — jį 
visą kontroliuoti. Susitikimu šio 
klausimo niekas ir nesitikėjo iš
spręsti, bet sakoma, kad buvo su
daryta geros valios atmosfera. 

Riyadh. — Energijos sekreto
rius James Schlessingeris atvyko 
į Saudi Arabiją. Pirmiausia jis 
pagyrė S. Arabiją ir Amerikos 
vardu padėkojo už naftos kainų 
užšaldymą. 

I mus raštu kreipėsi estas ja. 
Enno Tarto, g m. 1938.9.25, gy- Šiais metais keturis kartus bu-
venantis Tartu mieste. vo bandyti padegti pastatai, kur 

T? T _* i(,-f • inM t jis gyvena (Tartu mieste, Anne 
Ennas Tarto 19o6 .r 1962 bu- J . .. NT o m Z T v V . 

gatvėje Nr. 20). Prisimindami, 
vo suimtas ir kaip politinis kali- j o g paskutiniu metu gaisrai išti-
nvs tarybiniuose kalėjimuose ir ko keletą Maskvos disidentų, nu- Vilnius, 1977.VL26 

Eitanas Finkelšteinas 
Ona Lukauskaitė-Poškienė 
Viktoras Petkus 
Tomas Venclova 

Gaisrininkai 
ar vandalai 

Londonas. — Britanijos strei
kuojantieji gaisrininkai pradėjo 
balsuoti dėl naujo kontrakto. 
Yra vilčių, kad streiką baigs. Tri
jose vietose, kur buvo nubalsuo
ta valdžios siūlomas sąlygas pri
imti, streikuojantieji įsiveržė i 
gaisrines, paleido vandenį iš 
hidrantų ir nuleido padangas. 
Atlikę tą "žygį", nuskubėjo ki
tur tą pa į padaryti. 

Londonas. —Britanijos gaiš* 
rininkai dviejų mėnesių streiką 
baigia ir pirmadienį grįžta į dar
bą. 

Sniegas ir šaltis 

Nashville. — Sniego audra ir 
šaltis slenka per vidurinę Ame
riką, nuo Texaco šiaurės iki Te» 
nnessee. Daugely vietų neprava
žiuojami keliai ir neveikia mo
kyklos. 

Sovietų ambasada Washingtone. 
Ant stogo įmontuotos antencs. 
skirtos klausyti telefoniniams pa-
ĮJkilfr ĵifTl0 ITIff 

KALENDORIUS* 

Sausio 13: Benediktas, Vero
nika, Dargaudas, Gilvė. 

Sausio 14: Feliksas, Makrima, 
Laimutis. Auksė. 

Saulė teka 7:17, leidžias 4:41. 
ORAS 

Daugiausia apsiniaukę, gali
mas sniegas, apie 22 laipsniai 
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ttAUR. AMERIKOS UETUVIf FI2INI0 AUKLĖJIMO 
» SPORTO KREIPIMASIS 

Pasaulio Lietuviu dienos 1978. mo "garbingumui" kelti. Tarptau 
m. Toronte, Kanadoje, kurių j tinis Lietuvos vardas išjungtas iš 
programoj, kaip atskira dalimi pasaulines sporto šeimos. Fizinis 
yraPasauiio Lietuvių sporto žaidy 
nes, 60-mečitii nuo Lietuvos ae-
priklausomybės atsatymo ir 
40-aaečiui nuo I-sios Tautinčs 
Lietuvos olimpiados sukakčių, 
įpareigoja centro v-bą tarti šiuos 
žodžius, išplaukiančius iš užsi
brėžtų uždavinių atsakingumo. 

auklėjimas ir lavinimas, skiepi
jant jaunimui komunistinę ideo
logiją, visiškai sutrypiąs, o var-
ž.vbinį lietuvių iškilimą ir ryž
tingumą teršia rusiško suktumo 
apraiškos, nustumiant lietuvį iŠ 
laimėtų pozicijų užnugarin. 

Garbingoji šv. Kalėdų šventė Būdami pavergtos Lietuvos vai- . , . . , . - . . . ir prieangis 1978 m. tesunsa mukai, privalome tevvnei aukot: i r ~ . .r~ . „ 
T J . T . - , . : J , « I. ' — .,x Sl* išeivijos gausią taką ir para-atiduoti viską, kas ten yra už
gniaužta, nuolat persekiojama ir 
naikinama. Sportinė veikla irgi 
pažabota komunistinio judėjimo 
tikslams, kur sporto organizacijų 
ir paskirų sportininkų individu
alus pasireiškimas tautinėj ar as-j 

mą Pasaulio Lietuvių Sporto Žai
dynių pravedimui, o plati ir jau
natvišku vitališkumu sportinė 
SALFASS-gos šeima, jos rėmėjai 
ir visi sportinės veiklos žadinto
jai, kreipkime kruopštų ir sąži-

rT~.~~ I ningą pasiruošimą žaidynėms, mens laisves snrv vra sukaustv-i, °-»_«- - -i * T ? - . ' • . . . . » . ' .<ur mūsų taurus ir pilnas sporti-tas. Jaunuomenes oirmieji z:ngs- . . . , , . . . . . . . . . . . : ,. . . , nio išauklėjimo ir tautines savi-mai nuzvmen antirehemiu au.<-
JėfLmu, o sportiniai, — lietuvių 
Jaunėtų pergajų nuvertinimu, 
viską perkošiant raudonojo rėži-' 

: garbos žingsnis spindėtų išeivi-
• jos sp. siekių kilnumui ugdyti. 

SALFASS-go* centro valdyba 

.. 

Lituanicos f u t b o l o k lubo va ldyba 1977 meta i s . Sėo : š ka ires : Jonas Kaunas , aldermanas Kenneth B. Jak
š y — k l u b o g a r b ė s p i r n r n i n k a s . Gediminas Bielsk- - — pirmininkas. Jonas Lisauskas. Stovi iš kairės: Pra
nas G u d a i t i s . J o n a s J u š k a , J o s e p h K u h s L e o n a s Jurait is , A n t a n a s Viktorą, Bruno Trapikas ir Juozas 
V e n c k a u s k a s . Trūksta Pi jaus S t o n č i a u s 

FUTBOLAS 
PUIKI PRADŽIA 

Salės futbolo pirmenybės pra
sidėjo praėjusio penktadienio va
karą Chicago Avenue Armory sa
lėje, 234 East Chicago ave. Pra
ėjusi kartą rašant apie tas pir
menybes, komandų paskirstyme 
į divizijas, Įvyko klaida: italų k > 

į. Mūsų komandos vadovo Ged. 
Biekkaus nuomone, pirmoje divi
zijoje visos komandos apylygaus 
pajėgumo, todėl iš anksto numa
tyti, kas rungtynes laimės — ne
įmanoma. 

Papigintų bilietų į rungtynes 
kviečiama įsigyti iŠ anksto pas 
klubo žinomus narius Henr. Je-
nigą, sr., Don Brondon'sio, klu-

nianda Maroons buvo paskirta į lbo pirm. G. Bielskų ir šeštadie 
pirmą diviziją. Iš tikrųjų ji pri
klauso roajor divizijai, kur dabar .klubo patalpose, 2614 West 69 
ir rungtyniauja- Kadangi Ma
roons vartininku žaidžia Liths 
komandose kaip žaidėjas užau
gęs Jonas Putna. todėl jaučiu pa
reigą, kad ir ne dėl mano kaltės 
įvykusią klaidą atitaisyti. Major 
divizija yra major... Pirmąsias pir-
aaenybių rungtynes Maroons žai
dė taip pat prieš major drvisi-
jos komandą lenkų Wislą. Pa
skutinieji į reikalą žiūrėdami gry
nai iš garbės taško, italams "už
metė" 4:0. 

Taupydamas Sporto apžvalgos 
skyriaus redaktoriaus vietą Drau
go' dienraštyje, savo iai£ą ir po
pierių, aprašydamas salės rung
tynes", ateityje'j?a'grindinį' dėmesį 
skirsiu wfmal drrizfja?: kurioje 
mūsų komanda Liths varžosi. Pir
mąsias rungtynes l i t h s žaidė 
praėjusį penktadienio vakarą 
prieš arabų Winged Bull koman
dą, kuri pirmenybių organizato

riais tarp 10-6 vai. p.p. naujojo 

Street. Iš anksto pirkti bilietai 
galioja visą salės pirmenybių lai
ką. 

Salėje šilta ir aplinkuma jau
ki. Tik prieš porą metų ten pat, 
skersa; gatvės, kažkoks nesusipra
tėlis juodis paprašė net patį kar
dinolą John Cody ištuštinti ki-
šenius ir jų turinį pervesti iam. 
Didelis miestas — visko atsitin
ka. 

JJ-
—Brazilijos vieno užkampio 

Campo Grande meras staiga už
draudė vietos fū'tbolistams išeiti 
į'.aikštę savo.įprastine' apranga 
Mat, apžėlusios ir-kreivos kojos 
nėra -joks estetinio pasigėrėjimo 
vafzcftš. » 

Sekančioms rungtynėms pa
klusnūs žaidėjai pasirodė apsiren
gę raitelių jojimo kelnėmis ir ba
tais, ilgomis juodomis pirštinė
mis ir plačiabrylėmis skrybėlėmis 

zių apžvalgoje minima, kaip šios j ant galvų. Tačiau vėl nelaimė: 
divizijos favoritas į nugalėtojus.' atvykusi komanda atsisakė žaisti 
Liths atstovavo: T. Landi. H. Je- j sakydama, kad ji atvyko rungty-
nigas, jr-, Audrius Kry gėris, X. j nėms, o ne į maskaradą. 
Markulin, V. Pikšrys. J. Ringas,! Taip svečiams sustreikavus, vie-
A'gfs Krygeris. Leonas Jonikas,!tiniai nebeturėjo progos įtikti sa-
Ritas Žiupsnys ir J. Keamy. Žai-1 vo vyriausybei, 
džiant prieš Winged BulĮ Liths! 
žaidėjai pasirodė žymiai ištver-

1962 ir 1970. antra 1950, t rečia! 
1938. 

3. Italija — meisteris 1934 ir 
1938, antra 1970 

4. Argentina — antra 1930 
5. Švedija — antra 1958, trečia 

1950 
6. Vengrija — a a t r a 1938 ir 

1954 
7. Olandi ja — antra 1974 
8. Austrija — trečia 1954 
9. Lenkija — trečia 1974 
10. Prancūzija — trečia 1958 

| 11. Meksika, 12. Peru. 13. Ško
tija. 14. Ispanija 15. Tunisas ir 
16 Iranas. 

Paskutinieji du dalyvaus pirmą 
kartą. Burtų traukimas į grupes; 
įvyksta sausio 14 d. 

V y t A. Krikščiūnas 

LAUKO TENISAS 
V. SMETONA LAIMI 

CLEVELANDE. DALYVAUS 
T O R O N T E 

Vytautas Smetona, jaunas ir 
talentingas mūsų pinaistas, kaip 
žinome, pereitą pavasari Chica-
goje, lietuvių " O P S S " - turnyre, 
pateikė nemažą staigmeną, fina
le nugalėdamas St- Solį,--taip 
pat la imėdamas ir vyrų dvejetą. 

Gruodžio pradžioje jis dalyva
vo Clevelande didžiuliame, A-
merikos Teniso Sąjungos sankci-
jonuotame, turnyre ir pateikė 
dar didesnę staigmeną. Pirmame 
rate jis paklupdo E. Goff iš Det
roito, tolian A. Bradskau iš Pains 
ville, kvartfinaliuose M. Hughes 
iš Akron, pusfinalyje sutvarko J. 
Fister, favoritą iš Cievelando 7- į 
6, 6-3 ir finale G. Yilly iš Pains-
ville 6 — 4, 6 — 3 . 

Kitame turnyre dvejetuose jis 
vėl pasiekia finalą, kur pralaimi 
prieš* *F'.-Kissr ir j . Frster/ffesCTifai 
la-mėfusius didelį "Westem'" tur
nyrą Detroite, 

Su šiais puikiais laimėji
mais Vytautas ruošiasi Torontui , 
kur jis jau sutiko dalyvauti Pa-1 

šaulio Lietuvių sporto žaidynių 
teniso varžybose. 

Tuo būdu abu mūsų geriausi 
tenisininkai Vyt Smetona ir Ste-
•pas Solys iš Toledo jau spėjo pa- j 
sisakyti, kad dalyvaus Toronto! 
žaidynėse, tuo garantuodami ge
rą varžybų lygį ir pasisekimą. 

AUSTRALIJOS UETUVIAMS 
SPORTININKAMS 

Lygiai po metų man vėl ten
ka džiugi proga per pasiuntinį 
pasveikinti tolimosios Australijos 
lietuvius sportininkus bei sporto 
darbuotojus Australijos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo Sąjungos me
tinio suvažiavimo ir sporto šven
tės metu. 

Jums linkime našios sportinės 
darbuotės ir malonaus sportavi
mo giedrioje lietuviškoje nuotai
koje. 

1978-ji metai prasideda lietu
vių išeivijos sportinio pajėgumo 
ir tarpusavio susiklausymo ženk
le, f šiuos- rietus žvelgiame su 
viltimi, jog Pasaulio Lietuvių 
sporto žaidynėse pasirodysime 
sportiniai brandūs ir vieningi su 
"viso pasaulio tevainiais sportinin
kais. 

Laukiame jūsų —mielų Aust
ralijos lietuvių sportininkų gau
saus dalyvavimo visų mūsų di
džioje sporto Šventėje — Pasaulio 
Lietuvių sporto žaidynėse birže
lio 27 - liepos 3 dienomis Toron
te, Kanadoje. 

Iki pasimatymo Toronte. 

Jūsų, 
Pranas Berneckas, 

§ALFASS-gas centro valdybos 
pirmininkas 

IŠ PLSŽ INFORMACIJOS 
BIULETENIO 

Baigiama paruošti visų sporto 
šakų žaidynių programa ir grei
tu laiku bus išsiuntinėta sporto 
klubams, žaidynių dalyviams ir 
suinteresuotiesiems. Pravedus 
1978 m. apygardines varžybas ir 
žinant tikslų dalyvaujančių ko
mandų žaidynėse skaičių, bus su
daryta ir žaidynių visose šakose 
lentelė, nurodanti komandų var
dus, laiką, vietą ir kitą reikalingą 
informaciją. 

Nors šie žaidynių pranešimai 
skirti informacijai apie žaidynių 
ruošą ir eigą, tačiau talpinama 
ir bendroji Sporto sąjungos žinių 
santrauka. Viena, tuo norima 
plačiau supažindinti lietuviškąją 
visuomenę, o, antra, parodyti, 
kad einamieji Sporto sąjungos 

(Nukelta į 4 psL). 
• ' • ' ~ — — — • — " - — — — * a m 
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M. ARNĄ SALIMAS 

AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GBBKLft* UGOS 

2858 West 63rd Street 
Valandos pagal auaitarima. 

WL K. G. 8ALURAS 
Iv 

6 4 4 9 So. Puiaski B d . (Crawford 
• o i i d i a g ) Tel. L U 5-6446 
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Prlteia Hgontei paaml auattartma 
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• 11d 7:10 • • ! . vakaro 

noo l Jki t vai 
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W a 6-S«7» 
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DR. WALTER J. KIRSTIIK 
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8 9 2 5 W e s t 5»t Street 
•1.. pirmu) . antrad. keivinaa. to 

ieaktad. nuc 12-4 vai. popiet Ir *-• 
.n\ v>«.k T)W Jr inAtad uMarytu 

0R. IRENA KURAS 
G Y D Y T O J A IR CHTRURGft 
RfDIKJV K VAIKt UfitOa) 

spicciAMtfri 
MEDIGAIi BCILDOra . 

71S« 8oath Weatera A mainą. 
Valandos: Kasdien ooo 10 v 

Iki 1 vai po«4<jt 
Ofs. tel. RE 7-1168; rea. 

l e t elito 10B 4-5849; rez. 888-2233 

DR. KTER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

t iM We*t 71a* Street 
VAZ*.: atrak, antr., ketv Ir paokt 
1:00 -1:«0 vai' poptat. trae ir 
tfk 

Ofs. HE 4-1818; rez. PB i 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
Specialybė vldaua Uga»-
2454 West 71at Streat 

(Ti-ea ir Caaaajeai Ave. kaaaaaa. 
VaL: clrmad.. antrad., ketvtrmd. » 
penktad. s lkl 7 v. p. p. Tik 

nminmiMminiMmmmiliiiiiuimimti 

mfngesni ir ningt>-nes pelnymai 
hfanėjo. Laba! gftžftž abo n-ar-
Čius Įkirto V. Pikšr>'s. -Po pirmų
jų rungtynių Liths komanda at
sistoto pirmoje vietok. Galima 
tikėtis, kad ir po paskutiniųjų ją 
artatysime ten pat. arba bent arti 
jos. Nors tos sudėties komanda ir 
sužaidė tvirtai, bet joje dar būtų 
We*os Edm. Sirrkui ir B. Frame. 
Tenka džiaugtis, kad ir be jų 
Liths turi v:>u> svarbiausius ele
mentus: entuziazmą, jaunystę, 
jėgą h patyrimą. Tik užnugario 
žiauriai trūksta. Rungtynes sekė 
apie 1800 įvairių tautybių žiūro
vų. Mūsų tik S. KoiėY* Ar vieni 
taip pasenom ir kiti dar neūžau
gom? 

Kiekvieną penktadienio vaka
rą žaidžiamos 8 sutrumpinto lai
k o — 30 mirt. rungtynės: 4 pir
mos JrVirios ir t major. Bung-
tynių pT&c.:a 6:30 --a!. §į penk-
ik i ien io TaViTą, " v * l , Li*Jn kc-
2 U s 4 a žaii oriai sr^eitiniečių 
Flyfefi, Vurl ':-:'.%'JX% r/T.į^ĮT.tt 
pncS *<sū« Z ^ . „ sužiidė 1:1 

— Tarptautinėse rungt>-nėse I-
talija Įveikė Belgiją 1-0. 

— V. Vokietijos taurės varžy
bų pusfinaliuose sausio 25 d. su
sitiks F.C Koeln — Werder Bre-
men ir Fortūna Duesseldorf — 
MSV Duisburg. 

— Geriausiai 1977 mt. Euro
pos futbolininkais išrinkti: 1. da
nas A. Sinonsen. Borusia Moen-
chengladbech —74 taškai, 2. 
anglas K. Kugan. Hambrug SV. 
— 71 t. 3. prancūzas M. Platini, 
F.C. Nancy —70 t.. 4 italas R. 
Bettega. Juventus Turin — 39. ir 
o. olandas J. Cruytt. F£. Barcelo-
na — 23 t. 

ŠEŠIOLIKA RINKTINIŲ 

Pagaliau paaiškėjo visos 16 
rinktinių, kurios kvalifikavosi 
1978 mt. pasaulio pirmenybėms 
Argentinoje: 

!. Vokietija — dafcartinis pa-
^ . . t : „ . : . . . " * - . • A * . - - 'ir' •-

:rečic:= ".334 :r 13191 '• 
2. Braaiija — meisteris 1953, 

LIETUVIŠKA VAISTINE 
2557 W.69th Street Tel. 776-4363 

J. & J. PHARMACY 
. -. 

Vaistai, yštaninal Importuoti kvepalai, gydomos iotts Irtt 
Važiuojamos Ridas, remental (r kt., pirkti ar nuomoti; 

Nenokamat supakuojame dovanas. 
- . 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

mm 
Vyt. S m e t o n a , po p e r g a l ė s t en i so 

v a r ž y b o s e C h i c a g o j e . 

S 0 P H I E B A R Č U S 
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Mutual Federal 
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l U . ~ e B t - M 0 0 

•aX aaaal aoattartaaa> 
katv. 1.4 tr T-»: antrad 
»•-«: mm*. 10-« «al. 

plnaad to-
ir pankt 

Ofla, tot 735-4177; Bes. 248-2830 
M . L DECIYS 
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O P T I C A L S T U D I O 
VTOLFTA KAR08ATTt 
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CKAWF6RD KER1CAJ. BLDO. 
8448 So. Ptiaakf Road 

auattaruaa 

ri. — 018-8873 
M t W. M. EISIN-CISINAS 

AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 
OTNEtOLOGINft CHIRURGIJA 

aU> ta, U * AT*. WA 8-2878 

DR. ROMAS PETKUS 
axir; LIGOSI — o R m n u M * 

Oftaal: 
111 .fo WABABB AVaV 

<M9 JTO. CHĮjrrHAf, 
•alandoa pa«ml 

. FRAirpueus, 
.{Kalba lietuviikal) U* 
OPTOMĖTRlŠTĄa 

atda, n lialip 

8818 W. 71at S t — TeL 7S7<<148 
vai paąaj moMt*mrtm%. CKUryta tra* 

M . A. R. RUVECKAS 
GYDYTOJAS TR CHntURGAS 

W . — mM 84888 
Spaeiarjrba Aktn Ilgoa 

3887 Weat lOSrd Street 

L JARIRA JAKiEVIAIUS 
f O I l a 

V A I K Ų L I G O S 
2856 Weat 6Srd Street 

antrad.. ketvtrtad u 
rao l t Iki S vai tr nno * Iki I va' 

1 iki I r r l 

Ma. FO 7-8888 Wm. OA 3-7278 
•R. A. JERKIRS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 Weat6Srd Street 
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OrL K* A* JUČAS 
DS»atATOLOGUA -

8314 N<x Wmmtm Avenve 
1882 Ne. Waa#)f Avenue 
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l i l k ' i ar M t tai. 882-1381 
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10-U »r 4-7 
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DR. LE0RAS SEIRUTU 
INKSTŲ, PŪSLSS TR 

PROSTATO CHIRURGIJA 

VaL antrad. n o 1.4 pofįgt 
tr katv ano S-7 «mk 
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DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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DR. V. TUMASORIS 
C H I R U R G A S 

2454 H>st 71st Street 
katv. tr pirm., antrad 

H t - I 
/ a i 
t-t 

Tel7 
UR. R. U. WIRSf URAS 

GYDYTOJAS D* CHIRURGAS 
3107 Wast 7Ut Street 

Valandos: 1-8 vai. popiet 
frae" Ir 

Ofs. tel. 588-8188; 
DR. KTRAS aJORA 

GYDYTOJAS IR CHTRURGAS 
6234 So. Karraganaett Ammm 
VaL pins., aatr. ir pankt; i t , 
ae«tadienL»ia pagal fttattkrflaą. 



Nauji liuĘlmal 

APIE KREMLIAUS PUVĖSIUS 
Dr. A. Štromas padarė įsidėmė

tiną pareiškimą, kurį paskelbė 
žurnalas "Sėja" Nr. 2: "Reikia 
suprasti, kad šiandieną tarybi
nėje visuomenėje neliko nė vieno 
žmogaus, kuris būtų nuoširdus 
marksistas ar komunistas, kuris 

nors per nago juodymą tikėtų į tą 
santvarką, kuri Tarybų Sąjungo
je viešpatauja". 

Dr. Štromas gerai pažino So
vietų Sąjungą, ėjęs mokslus jos 
mokyklose, lankęs daugelį vietų 
ir sutikęs daugelį įtakingų žmo
nių. Tačiau jam tiesa buvo ma
lonesnė kaip asmeniškieji pato
gumai ir jis išvyko į laisvąjį pa
saulį, kad galėtų plačiau skelbti 
apie tos totalistinės sistemos ne
pakeliamą prievartą ir priespau
dą. Šio paskelbto sprendingumo 

••: Sfeisingumą paliudija kaskart dau
giau kitų liudininkų. Prisiminki-

. ane JAV vadovaujantį komunistą 
Marvin Olasky. Jis jau aukštes-
aiosios mokyklos paskutiniaisiais 
metais tapo ateistu. Studijuoda-

~*'inas Yale universitete ėmė sim
patizuoti komunistams. Baigęs 
tą vieną iš pirmaujančių univer
sitetų, dirbo kaip žurnalistas ir 

;|stojo į komunistų partiją. Jis 
kontaktavo JAV komunistų parti
jos vyriausią vadovą Gus Hali, 
tapo komunistų laikraštininku. 
Pagilinti komunizmo pažinimą 
buvo nuvykęs į Sovietų Sąjungą. 

Buvimas Maskvoje ir matytos 
ten liūdnos scenos jį supurtė, bet 
dar nepakeitė. Grįžęs į JAV savo 
straipsniais rėmė komunistų 

x.j spaudą. Bet jį ėmė slėgti mintys 
apie komunistų Sibiran išvežtuo
sius opozicijos Žmones, nelei
džiant nė artimiesiems palaikyti 
žmoniško ryšio. Jam ėmė daryti 
gilesnį įspūdį iš Rusijos ištruku
sio lingvisto pasakojimai apie mi
lijonus išžudytų vykdant kolekty
vizaciją. Gilindamas studijas Mi-
chigano universitete, jis giliau 
pažino marksizmo klaidas ir įsiti
kino, kad tai sistemai kelią pa-

• - ruošė sekuliarizmas. Ruošdama
sis doktoratui ir gilindamas kal
bos mokslus, M. Olasky ėmė ru
siškai skaityti Naująjį Testamen
tą ir ilgainiui jo studijos ir religi
jos pažinimas atgrasė jį nuo ko
munizmo. Nors būdamas žy
dų kilmės, jis tapo krikščioniu ir 
dabar važinėja su paskaitomis po 
JAV-bes, skelbdamas, kaip žiau
riai klaidinga yra komunizmo 
sistema. ^ 

• Komunistinį melą ir prievartą 
atskleidžia ir 1977 m. Urizen 
Books leidyklos New Yorke išleista 
A. Stemo redaguota knyga: 
^The USSR vs. dr. Mikhail 
Steni". Šiame veikale pirmą 
kartą įrašyta Sovietų Sąjungoje 
teismo eiga, išleista knygos pa
vidalu, duoda pilną bylos eigą ir 
parodo, kaip komunistinis reži
mas prievartauja liudininkus, 

..versdamas duoti melagingus pa
rodymus, kad galėtų nuteisti di
sidentą. Šią knygą suredagavo va
karus pasiekęs ir rekorderio juos
teles iŠ už geležinės uždangos 
gavęs sūnus apie savo tėvą dr M. 
Stemą, žymų gydytoją. Sterna. 
yra žydų kilmės, ir Sovietų Są-

- jungos komunistų pareigūnai no
rėjo- ji priversti, kad jis įsakytų 

. savo sūnums nevykti į vakarus, 
- kai patiems komunistams nebu

vo patogu jų išvykimo sutrukdy
ti. Dr. Sternas Vinicos miestely 
Ukrainoje buvo nuteistas aštuo
neriems metams kalėjimo. Tačiau 

8 jo sūnūs suorganizavo penkias
dešimties Nobelio laureatų raštą 
•Maskvai, kad paleistų dr. Stemą. 
Prezidento Carterio duktė krei-

--•pėsi į Kremliaus valdovą, prašy-
.damą Stemą išleisti. Net Amster
dame buvo sudarytas Tarptauti
nis Stemo tribunolas, kuris išryš-

-kino, kaip neteisingai jis buvo 
nuteistas. 

Maskva Sterną išleido. Dabar 
' Jis važinėja po įvairias valstybes, 

skelbdamas kruvinas Maskvos ne
teisybes ir komunistinės sistemos 
supuvimą. Jau minėtoje knygoje 
jis primena, kaip vienu metu jį 
teisęs teisėjas Orlovsky atėjo prie 
geležinių grotų, už kurių Sternas 
buvo laikomas, ir jam tarė: 
"Daktare Stern, esi nekaltas, bet 
aš esu priverstas tave nuteisti. 
Aš turiu šeimą ir vaikus. Aš irgi 
noriu gyventi". Ir dr. Sternas iš 
komunistinio pareigūno dabar 
laisvame pasaulyje pasidarė ko
munistų sistemos supuvimo skel 
bėju. 

* 
Net palankesnieji Sovietų Są

jungos stebėtojai įžvelgia atstu
miančius komunistinės sistemos 
bruožus. Prancūzų rašytojas, 
laikraštininkas Alfred Max, dau
gelio knygų autorius, po kelionės 
Sibire parašė knygą, kurią J.H. 
Lesh išverstą 1977 m. išleido 
Prentice Hali, Inc. leidykla 
Englewood Cliffs, N.J., pavadi
nimu "The Siberian Challenge". 
Šiame veikale plačiai kalfcama a-
pie Sibiro gamtos turtus, ypač 
koncertuojamasi į Jakutiją, pasa
kojama apie šiurpius šalčius, kai 
temperatūra nukrinta 58 laips
nius žemiau nulio, aprašoma Ja
kutijos gyventojų ryžtas sunkiose 
sąlygose, bet kartu primenama, 
kad Sovietų. Sąjunga, siekdama 
išvystyti tuos kraštus ėmėsi prie
vartos darbų, apgyvendindama 
•tremtinius vietose, kur įšalimas 
siekia net iki 5,000 pėdų gilumo. 
Primenama, kaip žmonės buvo 
prievartaujami atsižadėti savo re
ligijos. Pažymima, kaip "auto
nominė" Jakutija yra kontro
liuojama rusų. Autorius atsklei
džia, kad tik nedidelė parinktų 
Maskvos režimo rėmėjų būna iš
leidžiami išvykoms i vakarus. 
Veikale primenama, kad Sovie
tų paštas siuntas cenzūruoja ir 
kas nepatinka sulaiko. 

* 

Autorius pažymi, kad Sovietų 
Sąjunga neapseina be kapitalistų 
pagalbos. Prancūzai jiems talki
na su telemechanika Ust-Ilimske, 
parūpina gręžimų įtaisus ieškant 
naujų žibalo šaltinių, gabena 
vamzdžius dujoms tiekti, stato 
aliuminijaus fabriką būsimai 
hidroelektinei stočiai Janisiejaus 
upėje, padeda išnaudoti vario 
klodus Udokane. 

Autorius rašo: "Vidutinis So
vietų pilietis turi sunkų gyveni
mą. Ne tik dėl materialinių ir ki
tų gyvenimo sąlygų, bet ir dėl ne
užmirštamų atsiminimų civilinio 
karo, užsienio karų, kalinimų, 
trėmimų, skurdo, trūkumų, mo
notonijos, kasdienių sunkumų... 
2mones skudžiasi maisto men
kumu..." Butų statybos atžvilgiu 
Sov. Sąjunga toli atsilieka nuo 
vakarų kraštų, o ir pastatytuose 
namuose keltuvai neveikia, net 
iš viso keltuvų nėra iki penkių 
aukštų namuose, bent 50-je pro
centų prausyklos sugedusios, 
trūksta ventiliacijos, izoliacijos. 
Butų kolonijos neretai statomos 
•toli nuo darboviečių ir nėra rei
kiamo susisiekimo, nesuderinant 
kartu mokyklų statybos ir preky
bos centrų kūrimo. Ir dabar dau
giau kaip pusė šeimų neturi savo 
atskiro buto. 

Max liudija, kad Sovietų kol
chozinis ūkis skurdus. Ten vie
nas kolchozininkas teišmaitina 7 
žmones (ir tai su privačių darže
lių pagalba), o JAV-se vienas ū-
kininkas išmaitina 46, Dėl blo
go ūkio iki 15 proc. grūdų su
genda, sunyksta dėl piūties ar 
tmsporto netvarkos. 

Čia suminėjome tik kelis iš 
daugelio liudijimų, bet ir jie įtiki
nančiai kalba, kaip komunistinė 
sistema yra žiauriai negyve
nimiška, žmogų laikanti skur
džioje priespaudoje ir tegalinti 
išsilaikyti tik policijos ir KGB pa
galba. 

J.Pr. 

PASITARIMAI SU TAUTINĖMIS GRUPĖMIS 
Valstybės departamento ini- pasaulio spauda, radijas turi 

ciatyva sausio 11 d. JAV žydų kelti ir palaikyti žmogaus tei-
komiteto pataipose Chicagoje sių gynimą, JAV delegacija po 
buvo suorganizuotas Belgrado kiekvieno posėdžio pateikia 
konferencijos atstovo pasitari- spaudai informacijas, kas buvo 
mas su tautinėmis grupėmis, svarstoma. 
Ambasadoriui A. Goldbergui, P r o f . Hughes pabrėžė, kad 
susirgus, pasitarimą pravedė g a n d a i j J A V k e i č i a ^ -
dr. Joyce Hughes, Northwes-1 I i t i k ą fr ^ ^ ripažmti 

tern univ. profesorė ir Belgra- dabartines sienas, nėra pagrįs-
do delegacijos narė. Ji painfor-, ū Ambasadorius Goldbergas 
mavo, kad Belgrade JAV dėle-1 F a b r ė ž e S ) k a d Amerika nepripa-
gacija daugiausia kėlė Šeimų ž l s t a priverstinės inkorporaci-

Burlingrton Northern geležinkelių Co. traukinys, traukiamas penkių garvežių, rieda Gassman Coulee tiltu, 
North Dakota, šis tiltas ištiestas per slėnį yra 1.7*2 pėdų ilgumo ir 117 pėdų aukštumo 

KANADOS PROBLEMOS 
Ar išbris i i politinis ir ekonomines krizes 

. 

PASKIRTA PREMIJA 

- įžymia jam pasaulinio garso 
"psichoanaliatui profesoriui Vik-

tor Frankl buvo paskirta Aus
trijos katalikų v f f ^« i^» j ^ ^ . 

t2erio vardo premija už nuopel
nus moraliniu, mokslų srityje. 
Premiją iškilmingai įteikė Vie
nos arkivyskupas kardinolas 
Koenig. 

Jei prieš kelerius metus Kana
doje buvo nelegalių ateivių pro
blema, nes į Kanadą daug jų pri-
garmėjo, ypač negrų. Dabar pro
blemą sudaro prancūzai, nes Que-
beco provincija nori atsiskirti nuo 
Kanados. Tam nepritaria didžiu
ma Kanados gyventojų, nes vie
nos provincijos atsiskyrimas suar
dys Kanados vienybę ir apsun 
kins Kanadai sausuma susisiekti 
su Atlantu ir Kanados rytinėmis 
provincijomis. Atlante stovi Ka
nados laivynas, o geležinkeliais 
aprūpinamos rytinės provincijos. 
Ar atsiskirti nuo Kanados, tą 
sprendimą balsavimo keliu darys 
Quebeco provincijos gyventojai, 
kurių dauguma yra prancūzai. 
Apie tai visos Kanados gyvento
jams pasisakyti balsavimo keliu 
neleidžiama. Išeitų, kad mažu
ma padiktuotų daugumai. Ką 
pasakytų prancūzai, jei nuo Pran
cūzijos norėtų atsiskirti Norman
dijos provincija? Ką pasakytų 
amerikiečiai, jei nuo JAV norėtų 
atsiskirti Califomija. 

Ouebeco provincijos min. pirm. 
Rene Levesxue lankėsi Prancū
zijoje. Čia jis buvo apdovanotas 
Garbės Legiono ordinu, kuris 
duodamas kitų valstybių gal
voms. Tas rodo, kad Prancūzija 
nori Quebeco atsiskyrimo. Pran
cūzijos parlamento pirmininkas 
E Faure pakėlė stiklą už Leves-
xue, kad tas Quebeco provinciją iš 
kolonijos padarytų laisvu kraštu, 
o gal ir valstybe. Kanadai Quebe-
cas nėra kolonija, kai Prancūzi
jai nėra kolonija Normandija. 
Levesxue pasakė, kad kai kurios 
jėgos nori sulaikyti Quebecą ženg
ti i laisvę. Taip pat jis pasakė, 
kad Quebeco vyriausybė palaikys 
ryšius su Prancūzijos vyriausybe. 
Per Levesxue lankymąsi Paryžiu
je kai kas minioje prie krūtinės 
turėjo prisisegę korteles su užrašu 
— Quebeco respublika. 

Kanadoje gyvena per 30 tautų 
žmonių. Jei atskiros tautos pra
dės dalytis Kanadą ir skelbti savo 
atskiras nepriklausomas valstybes, 

J. VAICELIŪNAS 

kas liks iš Kanados? Dar Napole
ono laikais Prancūzija turėjo di
deles kolonijas Š. Amerikoje Tas 
kolonijas už 15 mil. dolerių parda
vė JAV. Dabar prancūzai neban
do JAV kurti atskirą savo valsty
be. 

Ar įvyks tokie balsavimai, ar 
Quebecas atsiskirs nuo Kanados, 
tai paaiškės vėliau. Jei Kanados 
federalinė valdžia nesutiktų su 
prancūzų sprendimu atskirti Que-
becą nuo Kanados, galėtų kilti 
civilinis karas, nors Quebecas sa
vo karinių pajėgų neturi. Jei už 
Quebecą užsistotų Prancūzija, 
už Kanadą — Anglija, tada iš
kiltų pavojus sumenkėti NATUI, 
o bolševikai to ir lauka. Iš Kana
dos 22 mil. gyventojų, Quebece 
gyvena apie 6 mil. 

Nedarbas Kanadoje 
Kanadoje labai padidėjo bedar

bių skaičius — netoli 800,000. 
Daug kas aiškina, kad tai inflia
cijos ir unijų kaltė. Kainų kili
mo krašto vyriausybė nesustab
do. Unijų vadai reikalauja dar-

ibininkams laisvės streikuoti ir iš-] 
i sikovoti geresnius atlyginimus. 
Drbininkams keliami atlygini
mai, keliamos prekių kainos, mo
kesčiai ir pragyvenimas labai 
brangsta. Dėl aukštų darbinin
kams atlyginimų užsidaro darbo
vietės ir bedarbių skaičius didė
ja. Krenta Kanados dolerio vertė. 
Jei kadaise JAV darbininkai gavo 
geresnius atlyginimus, tai dabar 
geresni darbininkų atlyginimai 
Kanadoje. Bet blogi "atlyginimai" 
tiems, kurie darbo neturi. 

Kanadoje žemiausias valandi
nis atlyginimas 2.8 dol., o JAV 
tik 1978 m. sausio mėnesį žemiau
sias valandinis atlyginimas bus 
2.65 doL, o 3 dol. peržengs tik 
1980 m. 

Dėl infliacijos ir nedarbo labai 
puolama federalinė liberalų vy
riausybė, ypač jos pirmininkas P. 

Trudeau. Puola opozicijos vadai 
ir pavieniai krašto gyventojau 
Vienas kanadietis sako: "Jei P. 
Trudeau nepajėgia sutvarkyti sa
vo šeimos, kaip jis gali sutvarky
ti visą kraštą". Iš opozicijos vadų 
min. pirmininką daugiau puola 
NDP vadas E. Breadbent Jis sako
si esąs darbininkų draugas, bet 
per darbininkų unijas savo parti
jos reikalams iš 2.2 mil. darbinin
kų kasmet išplėšia per 2.5 mil. 
dolerių. Tai tokia jo draugystė 
su darbininkais. 

Didel's kainų ir atlyginimų 
iškėlimas kraštą veda j blogą pa
dėtį, nes didesnė dalis darbinin
kų gauna mažus atlyginimus. 
Bedarbiai, kai pasibaigia valsty-
nė šalpa, visai neturi pajamų. 
Tokiems tenka kreiptis į sociali
nės šalpos organizaciją, kurią 
taip pat remia valstybė. 

sujungimo reikalus, radijo truk- į 
dymus, žurnalistų darbo kliu
dymą, kalinimą. Tuo būdu su
darytas precedentas kelti šiuos 
klausimus tarptautiniuose pasi
tarimuose. Nebuvo keliami at
skiri atvejai, tai paliekant kelti 
diplomatiniu keliu. Saugantis 
pakenkti žmonėms už geležinės 
uždangos, buvo vengiami minė
ti vardai, o buvo minimi kraš
tai, kur suvaržymai vyksta. 
Tokia konferencija, kaip Bel
grado, yra priemonė kelti Hel
sinkio susitarimo punktus. 

Rusai spaudė, kad pasitari
muose būtų koncentruojamasi į 
taikos klausimus, bet amerikie-i 
čiai stengėsi pabrėžti, kad žmo
gaus teisių pagerbimas yra ge
riausias kelias į taiką. 

Goldbergas pabrėžęs, kad 
Amerika neis į Helsinkio susi- Į 
tarimų persvarstymą, perdirbi
mą, o sieks įgyvendinti nuosta
tus, ypač žmogaus teisių reika
lu. Goldbergas siekia, kad Bel-

jos. 
Religinės laisvės klausimą 

ambasadorius Goldbergas taip 
pat kelia. Sausio mėnesį 
įvyksiančioje Belgrado sesijoje 
naujų klausimų nebus keliama, 
o bus ruošiamas užbaigiamasis 
pareiškimas. Numatoma, kad 
vasario vidury Belgrado kon
ferencija baigsis. 

Amerikos delegacija susilau
kia paramos iš Vakarų valsty-
bių delegacijų ir iŠ kai kurių 
neutraliųjų. Amb. Goldbergas 
sekmadienį vėl išvyksta į Bel
gradą, J . Pr . 

KATALIKAI IR VAIKU 
AUKLĖJIMAS 

Energijos reikalai 

Kanadoje aktualūs ir energijos 
reikalai. Nors Kanada turi pože
minių turtų, ypač natūralių du
jų, bet, neskaitant Albertos pro
vincijos turimų išteklių, dar nė
ra paruoštas jų paėmimas. Vaka
rinėje Kanadoje tiesiami vamz
džiai iš šiaurinės Kanados natūra
liomis dujomis ir naftai paimti, 
bet tie darbai dar nebaigti. 

Yra ir naujų projektų tiems 
energijos šaltiniams panaudoti. 
Kalbama ir apie antrą dujotiekį 
rytinėje Kanadoje. Juo natii-a-
lios dujos taip pat būtų perduo
damos iš šiaurės į pietus. Bet tas 
dujotiekis dar tik projektuoja-
įamas. Ir jo statyba pare'kalaus 
daug bilijonų dolerių. O kada 
jis bus pradėtas vykdyti? Tų pro
jektų vykdymui labai priešina
si Kanados šiaurės gyventoja*" es
kimai ir indėnai, nes, esą, tie įren
gimai sužalotų jų kraštą ir su
mažintų jų pragyvenimą — me
džioklę ir žvejybą. Ateities pers
pektyvos gražios, bet dabar ir Ka
nadoje natūralių dujų ir naftos 

"Katalikai tėvai yra pirmieji 
savo vaikų auklėtojai,' todėl 
valstybė privalo jiem užtikrinti 
iš prigimties gautą teisę parink 
ti savo vaikam tokias mokyk-

I las, kurios atitinka jų reli^i-
grado baigiamasis dokumentas nius įsitikinimus", — pažym" jo 
apimtų žmogaus teises, kad pas- Sydnėjaus vyskupas pagelbi-
kiau vyriausybės skelbtų,' ką ninkas, Australijoje, atidary-
šioje srityje yra padariusios, j damas Nauįjoje Valijoje pasta-

Tačiau nelengva pasiekti su-. tytą naują krikščioniškųjų stu-
' sitarimo, kai reikia visų dalyvių dijų centrą. "Auklėjimo srity-
| vieningo pritarimo, kai maža je", — pažymėjo vyskupas, — 
valstybė, kaip Malta, gali vetuo- j valstybė privalo tarnauti šei-
ti. Goldbergas tikisi, kad Bei- j mai, atsižvelgiant į jos reikala-
grado konferencija baigsis nu- ; vimus. Iš to seka, kad valstybė 
sprendimu vėl susirinkti pasita- privalo finansiniai paremti ka
riniui dvejų metų bėgyje. Ame- talikiškas mokyklas, tuo būdu 
rika siekia, kad Helsinkio tarp- pašalinant bet kokią diskrimi-
tautinio susitarimo dėsniai bū- naciją tarp konfesinių ir valsty 

j tų perimti valstybių teisinėn 
• santvarkom Derybos neleng-
| vos, nes kai kurios valstybės lai-
i kosi nusistatymo, kad asmens 
teisės turi nusilenkti prieš val
stybės teisę. 

binių auklėjimo įstaigų. 
SUPERKULTIVATORIUS 
DIRBA DEŠIMT DARBŲ 

Ekspertų nuomone, Italijoje 
sukurta mašina atspindi tenden
cijas, kurios pastaraisiais me-

Belgija yra pasiūliusi ir JAV į ^^ įm3L vyrauti pasaulinėje že
mės ūkio mašinų gamyboje. 
Atrodo, kad šis agregatas gali 
dirbti apie 10 darbų. Jis aria, 
sėja, tręšia, lygina, voluoja dir-

remia, kad ir ne vyriausybės 
grupės galėtų pateikti savo pa
reiškimus, remiamus savo kraš
to vyriausybės. Belgrado kon
ferencija bus tęsiama sausio 1 7 j v ą ^ i r t ' t Grūdai byra eilėmis 

i d. Amerikiečiai, kurie remia j įš 4 3 m pločio pneumatinės sė-
žmogaus teises, turi tą mintį j j a m 0 s ios . Juos galima įterpti į 
kelti prezidentui, nes yra linki- j i o _ 3 0 cm gylį. Nunkero talpa 
mas, kad pasitarimuose būtų j — 1>5 tonos. Darbo našumas 
keliami tik pohtikos, o ne žmo- j _ 13 h a y ^ Naujuoju agrega-
gaus teisių reikalai Laisvojo j ^ galima gėti įvairias kultūras, 

nuo ryžių iki runkelių. 
Superkultivatorlu8, kaip jį 

pavadino konstruktoriai, kabi
namas prie 200 AJ galingumo 
traktoriaus. Juo dirbant, pa
vasariniai lauko darbai paspar
tėja 3—4 kartus. jm 

kaina gerokai pašoko. 
Sunku pasakyti, kaip Kanada 

išeis iš politinių ir ekonominių 
cija, depresija, nedarbas ir kitcs 
sunkumų, kada kartu eina inflia-
negerovės. 

RUMUNIJOJ APSILANKIUS 
R. RASLAVIOENfe 

6 
Vakare sėdim prie ilgo, gėlėmis papuošto, žvakė

mis apšviesto stalo, o salės vidury, ant paaukštinimo 
smuikus virpina čigonai. 

— Hanul lui Manuc yra tipiškas rumuniškas res
toranas, —sodindamas už stalo kalba Dan. — O jus 
esat pono Koletti, šveicarų linijos atstovo, svečiai. 

Netrukus prisistato ir pats ponas Koletti, pra
žilęs, arabiškų bruožų labai malonus ir mandagus bei 
paslaugus žmogus. Jis kalba dešimčia kalbų, čia per
keltas prieš porą mėnesių iš Ceilono ir jaučiasi la
bai nelaimingas. 

— Jokios tvarkos, jokios paramos. 2monėa be 
jokio atsakomybės jausmo. Jei ko reikia, nieko nepri-1 
siprašysi, niekam niekas nerūpi. Žinoma, visa tai tik 
tarp mūsų, čia visur reikia diplomatijos. 

Valgom rumuniškus patiekalus, geriam rumunišką 
vyną, klausomės čigoniškos muzikos ir stebimės, kas 
tie visi žmonės aplinkui, kurie gali taip gyventi. 

— Svetimšaliai ir valdininkai, sako mūsų šeimi
ninkas ir rūgščiai nusišypso. 

Įdomiausias betgi susitikimas kitą rytą nunisterijų 
pastate, kur susodina mus prie ilgo, Žalia staltiese 
apdengto stalo ir kiekv.enam prieš nosj padeda obuo-

1 \ių makos stiklą. 

— Rumunų gamybos, —paaiškina kažkas. 
Skani sunka, lyg namuose gaminta. 
Laukiam rumunų turizmo mimsterio. Su keliais 

palydovais jis įžygiuoja į kambarį lyg karo vadas 
pasitarimui Visi sustojam ir laukiam iki priėjęs pa
spaus ranką. Apėjęs visus sustoja stalo gale ir pra
deda savo propagandinę kalbą. Prisimena televizijo
je matyti Chruščiovas, Castro ir kiti to paties tipo 
propagandistai, kurių na tik tonas panašus, bet ir min
tys mažai skiriasi: mes tą turim, tą padarėm ir tą 
dar padarysim... Ir rumunų propaganda ta pati: 

— Mes turim miškus, paplūdimius ir kalnus. Tu
rim obuolių sunką, saulę ir maudyklas. Mūsų kraštas 
toks turtingas, kad negalim patys visko sunaudoti, 
todėl norim savo gėrybėmis su kitais pasidalinti. To
dėl siųskit čia turistus, mes juos priimsim. 

— O kaip su viešbučiais? — kažkas išsišoksta. 
— I visus jūsų klausimus atsakys mano padė

jėjai, kurie kalba visomis kalbomis ir yra čia jūsų 
paslaugom. Aš turiu atsiprašyti ir skubėti į pasita
rimą, — ir kaip kino žvaigždė, sužvilgusi minutei, už
kurią gavo tūkstantį dolerių, pranyksta. Jo padėjėjai 
pakyla jam išeinant, mūsiškių irgi kai kas iš pagar
bos atsistoja, o aš sprunku pro šonines duris ir į 
aerodromą, nes skrendu į Jugoslaviją. 

Rumunija gražus kraštas, turi viską, ką minis-
teris sakė, tik trūksta tvarkos, sąlygų turizmui ir nuo
taikos. Eini, važiuoji ar vien tik sėdi ir nežinai, kas 
tau gali atsitikti 

(Psbsifa) 

; Komunistinėj Rumunijoj pr. metais netikėtai sustreikavo 
35.000 anglies kasyklų darb-ninkų. čia matome valstybės 
galvą N. Ceausescu. apsivilkusį angliakasio drabužiai, ir 

į žadantį pagerinu padėti. Vis dėlto 4-000 buvo sųuntą ir.jd-
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LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO 
STASIO LOZORAIČIO ŽODIS 

Naujųjų metų proga nuo-1 prezidento Carter'io sukeltas tarp-
lirdžiai sveikinu lietuvių tautą tautinis sąjūdis pašalinti žmo-
krašte ir užsienio lietuvius Lie-; gaus teisių pažeidimams, liečia 
tuvos Diplomatinės tarnybos var- taip pat tas skriaudas, kurios vyks-
du. į ta okupuotoje Lietuvoje ir ku-

&uo momentu mus visus ypač į rios yra keiiamos tiek lietuvių dip-
jungia mintis apie tautos dabar-; lomatų, tiek mūsų svarbiųjų 
tį ir apie jos ateiti. Mūsų kraštas j politinių bei visuomenės organi-
tebėra svetimoje okupacijoje, lcu-i zaeijų užsieny. Sis sąjūdis tebū-
ri snerktina nuo pat jos pradžios! nie mums paskatinimas tikėtis, 

J940 metais birželio 15 dienos. Ši į kad ateityje bus apsaugota vy-
okupacija yra neteisėta civilizuo-j riausioji žmonių teisė, būtent tei
tojo pasaulio teisės bei moralės at-j sė gyventi savo nepriklausomoje 
žvilgiu. Ji neteisėta, nes priešin
ga lietuvių tautos valiai būti lais
vai ir nepriklausomai. Toks tau
tos nusistatymas yra pagrįstas taip 
pat mūsų daugelio šimtmečių 
vadybinėmis tradicijomis ir ly
giu būdu tautos interesais ir visų 

laisvoje valstybėje. Tačiau tam 
svarbiausioji sąryga yra pavergtų 
tautų pasiryžimas išlaikyti savo 
sąmonėje laisvės bei nepriklauso
mybės troškimą, kaip jį išlaiko 
lietuvių tauta. 

Kalbėdamas apie civilizuotojo 
lietuvių jausmais, kurių neįsten-! pasaulio nusistatymą Lietuvos rei-
gė pakeisti svetimųjų smurtas. kalais, aš dėkingai iškeliu tą fak-

Lietuvių tautos reikalai nėra tą, kad Jungtinių Amerikos Vals-
užmirsti tarptautinėje bendruo- tybių vyriausybė praėjusių me-

„ menėje, kurios gausūs nariai ne- j tų gale pripažino naujai paskir-
prfpajzįsta jėga primestos mūsų j tą Lietuvos garbės generalinį kon-
kraštui padėties. Visuotiniai pri- sulą Los Angeles mieste. Sis pir-
imtų žmogaus teisių pažeidi- i mosios pasaulio galybės garbin-
mai, kurie nesiliauja okupuotoje 
Lietuvoje, yra žinomi ir svarsto
mi tarptautiniuose pasitarimuo
se, kaip Belgrado konferencija. 
Jungtinių Amerikos Valstybių 

SPORTO APŽVALGA 
(Atkelta ii 2 pusL) 

reikalai atliekami lygiagrečiai su 
žaidynių paruošiamaisiais dar
bais. 

PLSZ informacija dėkoja lie
tuviškai spaudai už talpinimą 
žaidynių žinių, tačiau ypač nuo
širdi padėka tenka mūsų Sporto 
'Apžvalgos redaktoriui Vytautui 
Grybauskui. Sporto Apžvalga pa
sirodo "Drauge" kiekvieną penk-

gas veiksmas teįkvepia mums pasi
tikėjimo Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo iylos teisingumu. 

Brangūs tautiečiai, brangios 
tautietės krašte ir užsiemyje.Nau-
jiesiems metams prasidedant, aš 
linkiu jums geriausios kloties as
meniniame gyvenime, kuris te
būnie įkvėptas taip pat, vieningo 
pasiryžimo saugoti lietuvių tau
tos reikalus ir išlaikyti gyvą Lie
tuvos nepriklausomybės idėją. 

Š A C H M A T A I 
— Šveicarę dienrašti* BLIC 

XIL 30 d. paskelbė sensacingų 
žinių apie dm Korčnojaus pralo
šimus Belgrade. Kai Korčnojus 

buv 

Žr mis | l f . i&DAtel itmitĮty 
"To nėra atsitikę per viją mano 
karjerą ir negaliu pateikti jokio 
pasiteisinimo". Gruodžio 28 d., Į 
Korčnojus 33 ėjime pastato 
mušimui savo valdovę. Tik grį
žęs į viešbutį pamato, ką jis 
padarė . . . 

15 ir 16-oji partijos baigėsi 
lygiomis. 8*4—TV? Korčnojaus 
naudai. Katras pirmas surinks 
10^o tš., bus šio mačo laimėto
jas. 

— Pasaulio meisteris A. Kar
povas, žaisdamas Sovietų rinkti
nėje, kuri laimėjo Europos pir
menybes, surinko 5 taškus iš 5. 
galimų. Jis įveikė žymiuosius 
didmeisterius: J. Smejkal 
(Čksl.), Gheorghiu (Rum.), L. 
Portisch (Vengrija) ir R. Keen 
(Britą.). Karpovas 1977 m. lai
mėjo tarpt, turnyrus Vak. Vo
kietijoje, Ispanijoje, Olandijo
je ir Anglijoje. 

— Groningen. Europos jau
nių pirmenybes (iki 20 m.) la> 
mėjo anglas Taulbut, surinkęs 
9 tš., tiek pat taškų surinko 
sovietų S. Dalmatovas ir bulga
ras K. Georgijevas, tačiau 
meisterystę iškovojo anglas, 
nes pasiekė daugiausia laimėji
mų — 8. 

— Hastingso tradiciniame tur
nyre pirmauja Vengrijos dm. D. 
Sax, po 8 ratų turėdamas 6^4 
taško. Buv. pasaulio meisteris 
T. Petrosjanas turėjo 5 tš., o 
kitas sovietų dm Sviešnikovas 
— 3 taškus. 

— Raginame visus mušu 
šachmatininkus rimčiau pasi
ruošti Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėm Toronte. Dalyvauki
me viešuose šio krašto ir vietos 
šachmatų turnyruose, kad pa
keltume savo žaidimo lygį. 

Kazys Merkis 

_. i pirmavo prieš buv. pasaulio 
tadieni per ištisus metus. Tai pla- • f • « o-^ u; g£i __oV 
čiausia informacija, liečiaritiSAL j ^ e ^ t e d ^ ^ZŠ&L į 
FASS-gos veiklą bei sporto įvy-Į g a a t 8 k r i € ! o ' L**™** -
kius aplamai. Ir leidėjams, ir re-i Maskvos sovietų Kultūr. minis-

daktoriu. liekame ne tik dėkingi, t e n s * ? ? * • ? * V o m n a S * ^ 
bet ir skolingi. Sporto Apžvalga J a u " " ^ J * ***** m. J ^ \ 
jau spausdinama 27 metus. laXl^ v a l d z i o s a t e t o v a i s d e l 

busimo pasaulio p-bių maco tarp 
• A. Karpovo ir B. Spaskio, nors 
tuo metu keturiais taškais pir
mavo Korčnojus prieš Spaskį. 

— Kiekvienas žmogus turi 
norą pasirodyti įžymus savo 
gimtinėj. SamuH •lohnaoa 

Mfisfl kolonijose 
New Britam, Conn. 

PALAIDOTAS A. A. 
VIKTORAS ABECIŪNAS 

Gruodžio 25 a., per Kalėdas, 
atsiskyrė su šiu. pasauliu Vikto
ras Abeciūnas, ilgametis New Bri-
taino gyventoja>. 83 metų am
žiaus. 

Velionis buvo pašarvotas Venc-
kūno koplyčioje. Antradienio va
karą į koplyčią buvo atvykęs Šv. 
Andriejaus lietu, ių parapijos kle
bonas kuii. JOTIES Rikteraitis ir 
keletą perskyrimų paskaitė iš Šv. 
Rašto. 

Trečiadienio rytą velionio kū
pąs buvo atlydėtas į Šv. Andrie
jaus lietuvių parapijos bažnyčią, 
ir čia kun. Rikteraitis atlaikė Šv. 
Mišias ir pasakė pamokslą. Po 
pamaldų buvo nulydėtas į Šv. 
Marijos kapines ir palaidotas. 

A. a. Viktoras Abeciūnas į šį 
kraštą buvo atvykęs 1912 m. ir 
apsigyveno New Britaine. Per vi
są laiką, gyvendamas čia, vertėsi 
prekyba, turėjo mėsos parduotu
vę, į kurią atvykdavo ne tik New 
Britaino, bet ir kitų miestų, kaip 
pvz., Hartfordo gyventojai. Mat, 
a.a, Viktoras Abeciūnas atpjauda
vo mėsos iš didelio gabalo, o tai 
gyventojams ir patikdavo.Dabar 
jau kuris laikas buvo pensijoje, 
gaudavo soc. draudimo čekį, ir 
gyveno drauge su savo sūnumi 
irgi Viktoru. 

Sūnus Viktoras turi vieną sū
nų ir dvi dukteris. Sūnus yra 
vedęs, dukterys ištekėjusios, ir 
visi turi savo vaikų. Vadinasi, ve
lionis V. Abeciūnas jau buvo su
laukęs ketvirtosios kartos. 

.Viktoras Abeciūnas priklausė 
Šv. Andriejaus lietuvių parapijai, 
lietuvių pensininkų klubui, 

"Varpo" klubui ir dar kai kurioms 
organizacijoms. 

Lankydavo parengimus ir duo
davo auką. 

Jonas Bernotas 

Žaidynių varžybinis komitetas, 
vad. Andriaus Klimo ir Algio 
Nausėdo, turi rezervavęs visas 
žaidynėms reikalingas patalpas ir 
aikštes. Žaidynių teisėjų kolegija 
•ir-pirnas raržybmis komitetas pa 

Po to sekė mistiški Spaskio 
laimėjimai 11, 12 ir 13-toj par
tijose. 13-toj partijoj Korčno
jus -pakišo • mušimui savo -val-

• C n 

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

K E A L Į S T A T E 

DARJEN, ELI JNOLS 

1 blokas iki Svč. Marijos bažnyčios 
(T. Marijonai ir Seselės kazimierie-
tės). Parduoda savininkas. Namas sta
tytas pagal užsakymą. 3-jų miegamų 
"bi-level. 1*4 vonios, didelis šeimos 
hamb. Pusė akro sklypas. Centr. oro 
vėsinimas: užuolaidos, indams plaut 
maš.. šaldytuvas ir kt. Kilimai. Ne
vaškuojamos grindys virtuvėje, pus
ryčiams vieta. Gazo "grill". 2% maš. 
prijungtas garažas, su automatiškom 
durim. Užimti galima gegužės mėn. 
S82.50O. Skambint 323-8828. 

BEVERLY SHOROS, INDIANA. 
3 miegami. 1̂ 4 vonios. Ant 2-jų skly
pų, 3 blokai nuo ežero. Rūsys ir pri
jungtas garažas. Su visais įrengimais. 
Tuojau galima užimti. Galimas "Fu-
ture National Park leaseback". 
$46.900. Kreiptis i Renard, Callahan 
Realty — Skambint 219 — 92*42*8 

TIK #39,900 
3 batai ir krautuvė 

Mūrinis namas su pusiau įreng
tu rūsiu. Stogas ir šildymo vie
netas 4 metų. 2 maš. garažas. 
Kreipkitės į Marge. 

SIRLES —425-6666 

M1SCELLANEOUS 

REMODELING 
Atlieka įvairias na mų taisymo 

darbas. 
JUOZAS VENCKAIJSKAS 

Skambint vakarais — 582-6706 
• • t M M H I M M M M M H 
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TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas Ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69tu St., tai 776-149$ 
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiimiitiimnii 

•pfidotnas' ir* fcai^ainas' ^addryti. "dovę (*?}. Xat*nrrjus -despera-
'• - \ . '•'•;•; 7 " * ' ' - • •/ ' t&fcfc 'It&Btęr sovietų . slaptąją 

•PLS2 Organizacinio komiteto (tarnybą, kari kaRokiais spin-
posedžiai vyksta kiekvieną sek-įdūliais persekioja jį. Vėlesnės! 
madienį, 1:00 v. p.p. Toronto I žinios nusako, kad Korčnojus' 
l ie tuvių namuose. Komitetui tai \ pralaimėjo ir sekančią 14-ją 
kininkauja, finansų, informacijos i partiją, tai yra ketvirtą iš ei-
ir nakvynių .<onusijos. 

Kaip jau skelbta, PLS2 biudže
tas siekia 70,000 dol Todėl lėšų 
telkimas šalia paruošiamųjų dar
bu užima raktinę vietą. Tam tiks
lui gautas bus dovanų dalinimas. 
Bus išleista 10,000 bilietų po 
1 dol. Bus galima laimėti: 1978 
m. Chevette Standard automobi
lis ir spalvotas televizijos apara
tas. Automobilis gautas V. Ignai-
čio dėka už savikainą iš Ford-
ham Motors Ltd., Rodney, Ont, 
vieno didžiausio General Motors 
atstovybės savininko Ontario pro 
vincijoje. Jonas Aukštaitis, Mo-
hawk Fumiture savininkas To
ronte, mums irgi parodė didelį 
prielankumą . Finansų komisi
ja mecenatams lieka didžiai dė
kinga. Sausio mėnesį bilietai bus 
išsiuntinėti platinimui. 

PLSZ suvenyrų platinimas vyk 
domas sėkmingai. Platinami žai
dynių dviejų ir trijų spalvų marš
kiniai su lietuviškais ir angliš
kais užrašais bei žaidynių ženk
lu, alaus ir kokteilių stiklai, auto
mobilių langų ir atatrankų ženk
lai. Chicagofe vien suvenyrinių 
marškinių Jonas Bagdonas išpla
tino per 400, Toronte Aud-
tor* StbkFe ^paltino per 10C. 
U* a'rrfntrao tuka oiboįtae. 
Gautomis žiniomis pora suvenyri
nių marškiniu randasi jau ir Lie-
tuūoja. -

lės. Korčnojus pareiškė B U C K 
atstovui, kad jis nuo 10-tos par
tijos pradėjo jausti galvoje ir 
visame kūne tam tikrą spaudi
mą, kuris su laiku padidėdavęs. 
Spaskis pradėjo gana dažnai 
išeiti iš lošimo salės, matomai, 
kad nebotų paveiktas tų pas
laptingųjų spindulių. Korčno
jus tikras, kad sovietai naudo
ja PSI (paropsychologiscbe 
Phanamene) tikslu jvesti savo 
Žmogų į pasaulio pirmenybių 
baigmę. Korčnojus teigia, kad 
PSI buvo Sov. S. jau anks
čiau naudotas įvairiuose bandy
muose su šachmatininkais. 
Korčnojaus žmonės jau kens 
kartus šio mačo metu buvo at
kreipę dėmėsi į įtartiną akty
vumą priešais Korčnojaus vieš
butį esančiuose namuose. Dr. 
W. Eisenbeias ( S t Galien) pri
leidžia, kad lošimo metu gali 
būti panaudota Indijos hipnozė. 

BLTCK pateikia ištisą sąra
šėlį Spaskio "komischen Erfol-
ge" prieš feką Hort ir vengrą 
Portisch, Kai Spaskis pralošti-
nose padėtyse rinko taškus iš 
savo varžovų, nes krisdavo jų 
laikrodžių rodyklės. Itugp. 12. 
pav., Portiadh suUnka !ygiom 
viaakericpa! :škižt5^je ^algme-
3* Xx>p ta» jazUtc s u s , zc-
ga^u i&Biaiiiaatir* 8&v\ krai
pydamas sako dm Portisch. 

JGrnnrffio 2& d , Kocčnojua per-

[DOMIOS KNYGOS MOŠŲ MAŽIESIEMS 
DU BROLIUKAI, Anatolijus Kairys e 50 
DIENA PRIE E2ERO, K Baronas. Pasakai* $3 00 
DU DRAUGAI, V. Praakienė-VaitkevičJenė. Apysaka $4.00 
GABRIUKO U2RAŠAI, J. Svabaitė^ylieBS. Apvsaka $3 00 

__ KALNUOSE Mada Kvfetytė. Pasakos $3*00 
• KALfiDINfi DOVANA B. Pfikelevi^ūtė. Eiliuota pasaka S150 
O KIŽKUČID VARDINES, 3 t Džiugas. H-ji laida. ESBėrašfiai $2 50 
D KETURI VALDOVAI, S t Džiugas. Pasaka §2 50 
D KAIP ALGIUKAS VfiJO EESKOJO, N. Jankutė Pasakojimai $2^50 
n LABAS RYTAS. VOVERE. J. Sfinelga. Eilėraščiai $2.50 

LAUME DAUMfi, St. Petersoniene. Pasaka $5.00 
MA2I ŽINGSNIAI. Pr. Naujokaitis. Pasakoįmai $2 00 
MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS, Vytė Nemuaėlis m. pasaka $3.00 
PARKAS ANAPUS GATVES, D. Bindokienė. Apysaka $3.00 
PUPUČIO PAgALTIJUKAg, Ona Mikailaitė, Pasakos $4.50 
SAULUTE DEBESELIUbS; L Žftkevičius. Eilėraščiai $L50 
VYSKUPO KATINAS, & Grtocevicius. Pasakos $2 50 
VrTCSTUKŲ MOKYKLA, Adelė Jawsaiefe-Abroma:tienė $3.00 
PELIUKAI IR PLAŠTAKĖS, B. Pūketevįčiūt* $1^0 
SKRAIDANTIS PARŠIUKAS, B. POkeievičiūtė $1.50 
KLEMENTTNA IR VALENTINA B. Pfiketeviciutė $1.50 
RIMAS PAS KĘSTUTI, B. POkelevičiūJė $1.50 

D n • • • p n o 

m M I U M I K U mm 
PACK AUK EXPfOBBS AOKKGZ 

MARIJA NOBEIKTENft 
SIUNTINIAI f LIETUVA 
Mbmi mtĘftttmįfmm 

MaMM a Dora 
MOS W. — St^ Obtetma, HL 

TEU — WA &-STST 

B 1 A L E S T š. T l 

1% aukšto nflr. namas. Modemus. 
Geram stovy. Ant to paties sklypo 
dar 3-jų kamb. namas su pilnu rusiu, 
karštu vand. apšild. Idealu giminin
gom šeimom gyventi arba pajamom. 
Taip pat galima pirkti dar 2 tuščius 
sklypus del erdvesnės vietos arba in
vestavimui. Arti šv. Symphrosos 
baž., Clearinge. Skambint nuo 8 v. r. 
iki 2 v. popiet 735-1938 

M. L S. 
SS Ir Tf»y. B kamb. 2-jų miegamų 
mūras. $28,000. 
•S k Hnsian. 6 kamb. 3 miegami. 
beismentas. $36,000. 
72 ir Fairfieid. 4 miegamų mūrinis. 
$3L000. 
42 ir Campben. Medinis 2-jų butų 
po 4 kamb. $21,008. 
m k VYashtemv. Medais 2-jų butų 
po 5 kamb. $24.500. 
71 ir RoekveO. Mūrinis 2-jų butų. 
Skiepas. $36300. 
43 ir Sacramemo. 2-jų botų marinis. 
$41.500. 
M ir Artsriaav Mūrinis S butų. 
$43.500. 
«3 k Trlpp. 8 metų aanumo, 2 •rlsai, 
3 butai, {rengtas rūsys. Atskiros Ši
lumos. 2 maS. garažas. $86,500. 

Budraitis Realty Co. 
4JM3 We*t 6»rd Street 

TeL — 767-l6t0 

TIK SAVŲJŲ TARPE 
4 1 kinų oatns k psribsa, Mar-

ųuette Pke Naujas gtt 
Nail* atiduoda už S8.8OO0. 

k garataa. Centr. oro Šildymas k 
sinimas. {rengtas briameatas k kiti 
priedai. Tuoj gaBma nWniti Ontsoje 
gatvėje. Marųuette Pke. I2O.908. 

HELP WAVTED — V1BAI 

CUST(H>IAN-^IGH-BISE 
APABTMENT BOIJMNG 

. t 
Experienced residential building baad. 
janitor able to assiane full mecha-
nical and maintenance sapervision and 
meet public. Only responsrble, mature, 
marhed mand with referenoes will 
be coušdered. Attractive 3 bedrm. 
and parking provided. Nortb Side — 
Belmont Harbor area. 

Phoae 787-1144 
to 5 pjn. daily for appt. 

CTSXODL\X—HIGH-RISE 
A P A B T M E N T B O L D I N G 

Reikalingas prityręs dženitorių vir
šininkas, galintis pilnai užimti rezi
dencinio namo mechaniškas ir namo 
priežiūros pareigas bei susitikti su 
žmonėmis. Priimsime tik atsakingą su
brendusi, vedusį žmogų su rekomen
dacijomis- Duodamas gražus 3-jų mie
gamų butas ir vieta automobffiuf pa. 
sistatyti. siaurinėje miesto daly — 
Belmont Harbor apyl. 

Susitarimai skambint: 787-1144 
t *x. fld 5 v.v. 

ISNUOM. 5 kamb. butas su šiluma 
k šiltu vandenai 1-me aukšte. Skam
bint 434-5452 arba 432-4748 po 6 v.v. 

Ižnuom. miegamas kamb. ir gara
žas vidutinio amž. moteriai ar yy-
rtd. Galimybe naudotis virtuve. €7 
k Artesian apyl. Tel. 778-6675 

3818 WEST 64TH STBEET 
Išnuomojamas 2-jų 
batas. $196.00 mėn. 

miegamų 
.r -

HcKEY & VOAGVE 
TeL — 2 S M 9 9 0 

t<-i!T 

sklypu. Geso 
¥k». $05,79800. 

Mft4«4 

i i i i iniiitiii itfilinnininMiliiHiiiJrMinm 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

4 M 
J. B U B N Y S - T©l. RE 7-9168 
niiiHiiMHHnimiHiiiiHHtiiiHiHiminiiai 

iHiuiiiiiiiminmniimiiinnminimiiirtr 
{Taftrto prektn 

PABOEUi 

D £ M E 8 I O 
, 

VakKs Real Estete 
2625 Ww» 7lst Strttf 

TiL TO-THI#f 737-8534 

Z 
Pažymėjus kvadrate norimas kaygas iškirr.a k siusti 

MtAUGAS, 4545 W. 4Srd SL, CUeago, m. 60«29. 
CJ penhasrfknų ap4JeQ 99 oastų 

SIUNTINIAI Į LIETUVA) 
SSSS S. Halsted 8C, OUnajn, IBL 

SSOi W. SSth St, OMotfo, m. 
"" VtVt — 

Vytentas Vafaurtkaaa 
iiiuittH«iwi»muiiiuinm«iinumiwM 

ai *pdraad« ano nąiilwa k 
bfHo 

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

Nuo 
1914 Metų 

Ifidland Savma}i ap
tarnauja taupomo k 
namų paskolų reikalais 
visas mūsų apyliaksa. 

Dėkojame Jums ui 
mumis parodytą pasiti
kėjimą. Mes norėtume 
bftti Jums naudingi k 
ateityje. 
Sąskaitos apdraostM 

fld 949.W9.89 
FRANK ZOGAS. 

Pi'eskkint 

2957 W. 89tb Street 
CkJeago, m. 99929 

9LOAN ASSOCtATION 
4049 Arrih«r Avanae 
CMeago. m. 99993 

2S4-4474 
8929 8. Harien Asesaae 
' Pridgevless. BL 994M 

TeL £98-9400 

~— 

V4% 

4 Tear Savtngs L-i 4J' tABO«B«S< 
pnonded dasly — 
paaahook 8**k4P 

Chlcng*. nUnoai 
Tmh GA 

«iii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniMtii ini» 

M9fD kaafaaoar, f laMse. ( 9 srfefj.), 
39 p. ekljFpaa. Nanjaa sMaymas. Psv 
Ukknas. Tooks 

k 

!«HMauinHMrwnHiiimnHiiwinMmB» 
NAMŲ AFSffTVARKYMC 

Ruošiatės ką perstatyti, pakeisu, 
atnaujmti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro 

TctefiHiu 478-3854 
' • • 

-c 

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

i K' 

' TT. 

• taurre KALTY 
2951 W. 63rd S t , 43S-T87S 

•AKODETTE PARKE 

n lOdymaj. 2Sfl9jM I4B.908. AKI 
71-os k 

VYTAUTAS KLSSmS 

LIEPKALNIO SODYBA -•. 

9VTŲ NPOHAVBaAS 

snnrrniui IUETUYI 
ir kitas kraštu* 

NEDZENSKAH. 4999 Areker Ava. 
flhkaurs, m . 0fl999, k M . 
ii"iMiuiimiwnwiiiiiiMwittt 

iiniHiiuiiiiiiiiiiniiiiiiMinimriiirniiiiiiii 
NAMŲ APŠILDYMAS 

Mim. flirtai Î TMIIUI tnlpffl n*r**9*>* k 
p*T'1trt>ti d«'i dujtj. Iduim famkai iaV 

A BANYS — Tat 441-9999 
iiiiiiiiHiiiiiiiiiHninnniir 
llllMIIIIIIIMIIIIIMMIlIlIim 

M O V I N G 
fiETRftNAR perkrausto baldu* k 
kitua riaiktUR. Ir iš toH miasto lei
dimai rr pilna sndrauda. 

XIX. — WA 5*9989 
HIIIIIIIIIIMIIHIIIHIIIIIIlllllllllHHIIIHHBn 

*^%T k. i IMK 0 S 
HtfTHK\ r r B t a c 

HiOOMF TSJC SKRVHJB 
4199 HA »4apl»«H>od. 

1T>4r*-r% • 5Vt->t1inal. pfiSomi 
TCJJGTTBfa PRASTICAJ k 

kttoklt »a«ka l 

P ^ T I N T O T E •'DHAUOĄ", I 

Rctnanas i i Lietuvos ūkinin
kų gyvtBacto. Iliustracijos Dr. 
agr. Antano Verbicko. 440 pat 
Kaina su persiuntimu $1051-
Leidejas — Lietuvių agrouoaių 
sąjunga, 1977 m. 

BELL REALTY 
L 8 A C I V I C I U i 

BfaBPieriaean apsimoka 

tis dienraštyje "Drauge". 

TJ%8akyuiuu aiusli: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St. 

: • ' 

Perskaitė 'Draucą". duokite 
% mmm ririBinitytt 

D I M F 8 I O 1 

VliM • {dtmtMtl! m i t rntttis m\n\ų knygy 

ARKIVYSIUPAS MEČISLOVAS REINYS : 
Knyga yra {domi jau vien tuo, kad yra parašyta Uetuvoje k 

Išleista JAV. Ji yra gera priemone pastebėti galvosenos akirtumua 1 
k p&nasumua Riapun ir anapus getefines usdangon. 

salia to, si knyga »p<HAaiw> viMOą IŠ apalvutfftauaių Uatuvia 
tautos asmenybių, kuri turėjo daug jtakos visuomeriinio. kultūrinio 
k MUsjkiso gyvankdo Buti i i tas i nepiaVaaiiisule tAshm)*. Arki. 
vyskupo tlHioio gyvnaimaff uftaigtas kankauo mir^-ir kociujusUi 
ka!4jace jo kotuos uk lietuvio taisee ^foniaos ,srW^BBVn:jcjoy» prie* 
iecgl±3ar: »»!tas Iftr'firfat.', jegstaflau "''' * 

HBSktm yra TH8 pat, 11 ii , 1 ^ 
gaaaamae DRAIK», lrietals ilraeMak. kakauoja 7 dot 

http://949.W9.89


MOŠŲ KOLONUOSE 
Brockton. Mass. 

C L! VE LANDO ŽINIOS 
Pasiruošimai Iietuvos 

valstybės atstatymo 60 m. 
suJcakčtai paminėti 

Petras Viščinis per Laisvės Var
po radiją pasakė ilgesnę kalbą, 
kurioje iškėlė Vasario 16-sios mi
n t i n o klausimą. £są, dar ligi 
SJc3 negirdėti, kad atskirose kolo
nijose butų rimčiau ruošiamasi 
tai didžiajai sukakčiai. Atrodo, 
kad bus pasitenkinta šablonu, 
kartojamu kiekvienais metais, ne-
bes*ttraukiančiu į minėjimus nei 
lietuvių, nei neįstengiančių tais 
minėjimais atkreipti rimtą ameri
kiečių dėmėsi. 

.Šiuo atžvilgiu išimtį sudaro 
^rockton^.Mass., lietuviai, kurie 
Vasario 16-tosios minėjimams 
jau yra davę vieną reikšmingą 
naujovę, dabar priimtą beveik vi
sose Eetuvių kolonijose. Tai mū
sų tautos Šventės ir tragiškųjų 
birželio įvykių minėjimai anglų 
kalba per amerikiečių radijo sto
tis. Tokie minėjimai Brocktone 
pradėti 1950 m. (dabartinio Lais
vės Varpo vedėjo P. Viščinio ini
ciatyva ir pastangomis — E. R.)-
Paskutiniu metu tiems minėji
mams atatinkamas programas jau 
ruošia Lietuvių Bendruomenės ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos cen
trai. 

puota, bet, jei kiltų tarp JAV-bių 
ir Sovietų S-gos karas, — Lietu
va sukiltų kovoti JAV-bių pusėje. 
Sį jo įsitikinimą sutvirtino jo ap
silankymas Lietuvoje. Laikraštis 
dar pabrėžė, jei prez. Jimmy Car-
ter atvyks, tai Vasario 16 minė
jimo iškilmėse F Wallen tikisi 
apie 25,000 žmonių, o jei ne, tai 
jose dalyvaus apie 1,000 asmenų. 

Minimo reportažo paskelbimas 
"Brockton Daily Enterprise" jau 
sudaro didelį pasitarnavimą Lie
tuvos laisvės reikalui. 

Pabrėžtina, kad viso šio įplano 
iniciatorius ir pagrindinis vykdy
tojas "yra Frank Walten, kuris sa
ve pirmoje eilėje laiko lietuviu, o 
tik antroje eilėje — amerikiečiu. 
Jo kabinete miesto savivaldybė
je kabo puošnus Lietuvos Vytis, o 
ant durų užrašas "Labas''. 

MIRTYS CLEVELANDE ATŠAUKIAMAS 
SUSIRINKIMAS 

naa indų kaimas turėjo s&vo daini
ninkų i r pasakorių. Iš kartos j kar
tą jie perduodavo senovės mitus, 
padavimus, įvairias legendas. Ta
čiau gorokai vėliau šie liaudies kū
riniai buvo užrašyti ant palmes la
pų, pergamento ir popieriaus. 

Kadangi žodinė tradicija Indijo-
Nuo 1977 m. liepos 1 d. iki 

1978 m. sausio 1 d. Clevelamieį Pranešame Žalgirio kuopos 
mirė šie lietuviai: Liudas Jo- šauliams, kad visuotinas narių je dabar°sparčiai u . - . . . . tu
naitis, Kazys Degutis, Magdė susirinkimas sausio 15 d. ne-nimas mažai tažino savo tautos 
Motiejūnienė, Jurgis Baliuky- įvyks. 
nas, Vincas Juodis, Miglinienė,; Apie kitą susirinkimo datą 
dr. Edis Mekys, Jonė Aštraus- pranešime vėliau. Valdyba 
kienė, Ona Kazlienė, dr. Stasys 
Tamošaitis, Jonas Kazickas, 
Antanas Lakačauskas, Teofas 
Janulis, Marė Šimelionienė, Zo
sė Bartkūnienė, Marė Abiekū-
nienė, Antonia Vaičiūnienė, Pra
nas Vaičiūnas, Veronė Vidrienė, 
Victė Žiburytė, Pranė Montvi
lienė, Mykolas Venclauskas. 

D. 

SUKILIMO MINĖJIMAS 

Sausio 22 d. 3 vai. Lietuvių 
namuose A. Juozapavičiaus šau
lių kuopa, talkininkaujant Žal
girio šaulių kuopai, ruošia Klai
pėdos sukilimo minėjimą. Pa
maldos už žuvusius šaulius 

Jurgio bažnyčioje 
Paskaitą skaitys 

lnd« tautosaka 
Delyje anglų kalba gan masiniu 

t iražu išleista indų mokslininko ir 
rašytojo Bridžo Bfaalos knyga 
"Nemirtingos legendos apie meilę." 

Tai popuHari ir įdomi Pendžabo 
klasikinė tautosaka. 

Mat, nuo senų senovės kiekvie-

folklorą. Penddžabo legendos apie 
meilę pirmą kar tą buvo išverstos j 
anglų kalbą XIX a. ir jau seniai 
tapo bibliografine retenybe. Tad 
Bridžo Bhalos darbas indų spau
dos pirmiausia dėl to ir vertina
mas, kad sugrąžino garsųjį litera
tūrinį palikimą savo tautiečiams. 
Dauguma lagendų sukurta anksty
vesniais viduramžiais. Rūpestingai 
suredagavęs tekstą, autorius pa
teikia jį populiaria, šiuolaikiniam 
skaitytojui suprantama apysakų 
forma. jm 

Pamaldos ir akademija 
Susikaupimu, maldos ir aukų 

sudėjimu Brocktono ir apy
linkių lietuviai iškilmingai pa
minės 60-ja Lietuvos atkūrimo fvyks Šv. 
sukakti Vasario 26 d., sekmadie-; 10:30 vai. 
nį 10 vaL iškilmingos pamaldos kap. Eidimtas. Mižtrinfo skai-
Šv. Kazimiero liet. parap. bažny- tys sukilimo proklamaciją. Me
čioje giedant chorui, dalyvaujant ninėj dary muz. Vyt. Smetona 

atliks piano koncertą, o Čiur
lionio ansamblio kanklininkai, 
vadovaujant O. Mikulskienei, 
atliks kanklių muziką. K. 

Parašiutininkas ir Lietuvos 
trispalvė 

Kad būtų galima labiau išju 
dinti lietuvius ir sudomin-J 
^amerikiečius, šįmet Frank Wal-! 

len (Pranas Volungevičius), Brock • 
tono miesto viešųjų darbų sky
riaus večfėfas (koji^onierhrs) pa-
r&b&e riaają Vasario 16-sios mi
nėjimo planą, kuriam pritaria vi
sos lietuvių patriotinės organi
zacijos. Pagal tą planą minėjimas 
vyks tblria tvarka: 

Va^trio 11 <L, SeStadienį 12 vai. 
iškilmingas Lietuvos vėliavos pa
kėlimas. Legion Parkway, Brock
tono miesto centre, tą gatve pa-
vadiiutit Mindaugo gatve. Vė
liavos pakėlimo iškilmių metu į 
aikštę nusileis parašiutininkas su 
lietuves vėliava. Tai simboliškas 
gestas, kuris neabejotinai pa
trauks ne tik amerikiečių visuo
menės, bet taip pat spaudos, ra
dijo ir teievizi jos dėmesį. O tąi-sw 
dary* įeikaJingą pasitarnavimą 
Lietuvai. 

Tuoj po .vėffcfvos pakėlimo iš
kilmių*ma*dau« j v*Į p p. Ju-
nipt j į g h Sd*>oif saiėįvP*Jf St-
vyks fskilpttnggg susirinkimas, 
įuriame kalbės .šio kįašto. admi-
a i | t e r a ^ - # ^oaįfrts© aistoįrai, 
o meninę dali atliks ansamblis 
Sūkurys. Ten tafp pat bus frengta 
riešįrvfų tautodaįės paroda, sve
čiai -bus vaištoąmi lietuviškais 
vąljoais. 

Pasibaigus pagrindinėms rskil-
mftns National Čafe patalpose, 
660 N. Main St., bes pasilinks-
minrmas su užkandžiais ir šokių 
muzika. 

Į visas šias iškilmes pakvies
tas .šio krafto prezidentas Jhmny 
Carter, afru Masstfcbusets senato
riai — Brooke ir Kennedy, vals-
"tįbs gn&ernatorius Dukakis, koti-
gifcsmanai, Brocktono miesto me
ras fr visi miesto tarybos nariai, 
spaudos, radijo-ir televizijos at
stovai bei kiti aukšti pareigūnai, 
iškilus visuomenės veikėjai. 
Apie prez. Carterio pakvietimą 

Apie prez. Jimmy Carterio pa
kvietimą i šias iškilmes vietos 
lailcraštis "Brockton Daily Inter-
prise" gruodžio 22 d. laidoje stam
bią antrašte paskelbė ilgoką re-
j^prtaŽą, kuriame pateikiamos iš
traukos it Frank Wa!!en parašyto 
prezidentui rašto. Tame ra?te F. 
Walle* pažymi, kad nuo 1940 m. 
Lietava tebėra Sovietų S-gos oku. 

& - " 

organizacijoms su vėliavomis. Ir 
3 vaL po pietų parapijos salėje 
akademija su paskaita. Lietuvos 
laisvinimo reikalams aukų rinki
mas, parap. choro ir Sūkurio 
programą. 

E. R. 

— Jauni žmonės galvoja, kad 
seni žmonės kvaili, tačiau seni 
žmonės žino, kad jauni žmonės 
kvaili 

— Jeigu žmonės nevaldomi 
Dievo, jie bus valdomi tironų, 

WUlLuu Penu 

LAIMĖJO RINKIMUS 
George Gamber, Rūtos Gai-

džiūnaitės vyras, Willoughby 
mieste kandidatavęs 4-tam ra
jone j miesto tarybą, rinkimus 
laimėjo dvigubai balsų surinkęs, 
negu du kiti jo varžovai. Tame 
rajone gyvena daug lietuvių, o 
p a t s rajonas yra labiausiai au
gantis. K. 

j 

* » • T * » • . j 
[ B A L I U I L A U Č K A I 

• i ra i , reUomei OKMfft, brolį JU0Z* ir kitus 
art£muoshis nuoširdžiai užjaučia 

Aloyzas Baronas 
Vladas Bitinas 
Uonardas titkev ičius 

A. t A. VYTAUTUI AVIŽAI mrms, 
.rusmmrmaii 

AvTŽAI ir seseriai MOHIZAI D0IHEKEI 
nnolinffia. užuojauta^ 

Broni Butėnienė 
ĮUntanas Balinas sa seimą 
Arūnu Balinas sa stirna 

ftfet qp fMMk a-M aaasi 
jfap pat aaojbj By****** * 

•TTCr 

t H E OAJST 9RMCE 

T*L enVisu 
pruajunav 

A. f A. 
Pttlk. Itn. ANTANUI SKIRPSTONUI 

m i r u s , 
liūdesyje pasilikusiems žmonai 0LGAI, dukteriai 
IRENAI, sūimi ALGIUI ir ju Šeimoms reiškiame 
nuoiirdiią užuojautą ir karte liūdime. 

Viktoras Ir Birnti Rauiiaaitiai 
Rita Ir Rimas M u lakai 

1 1 L ANTANUI SKIRPSTONUI 
m i r u s , 

minu, žmoną 0LG4, dukrą IRENį ir EUGENIJŲ 
SLAVINSKUS, smra ALGIMANT* su seimą ir visus 
flfemnes mioiirdliai uljaučiajnc 

AOIM !r Vytnifu 0»«lbl 

DRAUGAS, penktadienis, 19TS m. sausio mėn. 13 d. 

A. t A. JOSEPH BANA5S, Sr. 
Gyveno Chicago, Elinois, Marąuet te 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 posūn-ai: John Kerulis, mar
ti Lucille ir Telesfore Kerulis, mar t i Mary, 9 anūkai, sūnėnas 
Stanley Strakus su žmona Mary, gyv. West Lynn, Mass. ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje 6845 South 
Western Avenue. Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio mėn. 14 
d. iš kopi. 9 vai. ryto bus at lydėtas į švč. M Marijos Gimimo 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks ged. pamaldos už vehonies sielą. 
Po pamaldų bus n u l y d ė t a į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, samts, posūniai, marčios i r anūkai. 

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

PETRONĖLE DUNDZILIENĖ 
(SIRUTYTĖ) 

Gyv. 6802 S. Maplewood Ave., Chicago, m. 60629. 
Mir§ antradienį, sausio 10 d. ryte, sulaukusi 85 metų amžiaus. 
Velionė paSko nuliūdusius artimuosius: sūnų Antaną su anūkais 

Vilium ir Tomu, dukteris Mariją Abromaitiene su šeima, Aldoną 
Sutkaitiene, broi| 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 riko 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 Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią ir 
po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines. 

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

ŠEIMOS NARIAI 

A. t A. Pulk. Itn. ANTANUI SKIRPSTONUI 
mirus, skausme prislėgtiems ŽMONAI, dukrai IRE
NAI SLAVINSKIENEI su vyru, sūnui ANTANUI ir jo 
Urnai reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

— < Marija Tyrutienė 
H. Kirkylienė 

L t A. KAZIMIERAI BANRJKAITIENEI 
mirus, vyrą AKTANJJ, dukras dr. EMILIJA BBIZGU-
NC, JANINA, BBOfUlfc ir jų šeimas nuoširdžiai už-
jaučUme ir kartu liūdime. 

Antanas, Elena, Antanas, Jr., 
Mis Razmai 

ir 

Brangiai motinai 

A. t A. Kazimierai Bsniukaifienei mirus, 
veKones dukrai kolegei dantų gyd. EMILIJAI BRIZ- i 
GIENEI, jos šeimai ir kitiems giminėms gilią užuo-, 
jautą reiškia 

Uatavif Daaty Cydytojy Sąjunga Chicigoje 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS Ir &ERALBAS F. DAIMtD 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. Callforaia Avenue 
Telefonai U 3-0440 ir U 3-9852 

4605-07 South Nermltage Avenna 
Telefonas — YArfs 74741-2 

Mažeika ̂  Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH VVESTCRN AfiL 

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

PETKUS 
MARQUEITE FUNERM, H(»fE 

TBTS HODEBNISK08 KOPUrCSOS 

2533 West 71 St. Tai. GRetenhilI 6-2344-0 
I4I0 Sa. 50Hi Ave,, Cictra Tfhnrimll 3-2100-0 

AIKSTa ACTOMOBIL1AM8 WZATTH 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvhį LaUetgvIn Dirtktodf Afatiaci|at Hartal 

ANTANAS M. PNIUIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITUANICA AVE. Tel. YAnte 7<Mtl 

STEPONAS CC. UCK (LACKAUIOZ) ir SOMOS 
2314 W. 23rd PLACE 
2424 W. 6»th STREET 
11KB Southwest Highway. Palos Hills, m . 

Tel. Vlrglnia 74671 
Tet REpoMic 7421S 

TeL J74-M1B 

PETRAS BIELIŪNAS 

4348 SO. CALIFORMA AVE. TeL LAfayette S-3572 

POVILAS J. niDlfvAS 
33S4 SO. HALSTED STREET Tel. TAr* M t l l 

JURGIS F. RUDMM 

3SH SO. LITUANICA AVE. TeL Y Arte 7.113*3* 

VASAfTIS » 
I44C SO» iOti 4 m , OCESA tLU 

BUTfUS 
TeL 

1 / 
: '. ; . 

:AX ; 



. 

s DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. sausio men. 13 d. j 

Draugo" atkarpoje šian-

X Algirdas T. Antanaitis kai- ' 
bės apie rašytojo Aloyzo Baro-

jno kūrybą Sophie Barčus šei-
'mos radijo programoje sekma-
!dienį sausio 15 d., 8:30—9:30 
i vai. ryte. Banga 1490 AM iš 
\VOPA radijo stoties. 

X Lemonto Maironio litua
nistinės mokyklos Kalėdų eg-

dien baigiami spausdmti Regi- : l u t ė s programa sausio 8 d. ge-
nos Raslavičienės įspūdžiai 
"Rumunijoj apsilankius". Rytoj 
pradėsime spausdinti rašyt 

rai pavyko. Buvo atliktas vi 
cedirektorės Jūros Jakaitienės 
parašytas vaizdelis apie Kalė-

Jurgio Jankaus ilgesnę apysa- dU šventes. Mokytojos Rasos 
ką "Muškit būgnus". Kadangi į šoliūnaitės paruošti mokiniai 
iš spaudos jau išėjo te paties 

CHICA GOJ IR APYLINKĖSE 
NAUJŲJŲ METŲ 

SUTIKIMAS 

Amerikos Lietuvių inžinierių 

PASKIRTOS PREMIJOS 
JAUNIMUI 

. . . - • . . 

Iš dr. Daužvardžio fondo pre-
ir architektų sąjungos Chica- mijos paskirtos šiems redakto-

rašytojo novelių rinkinys "Ir 
nebepasimatėm", tai bus įdomu 
sekti šią niekur nespausdintą 
atkarpą ir jau platinti pradė
tą knygą. 

X A- Mauragis LSS Australi
jos rajono vadas, pasveikino 
PLB valdybą iš VI Tautinės 
stovyklos Australijoje ir padė
kojo už gražius linkėjimus. 

X Jaunesniųjų skautų Litua-
nicos vilkiukų metinė sueiga bus 
aausio 22 d., sekmadienį, 10 
va i Jaunimo centro mažojoje 
salėje. Sueiga prasidės su įžo
džiu. Po to bus linksmoji da
lis — laužas, šaškių turnyras 
ir žaislų turgus. Kviečiami vil
kiukai, bebrai, jų tėveliai ir pa
žįstami dalyvauti sueigoje ir 
šv. Mišiose, kurios bus Jaunimo 
centre 9:30 vai. r. 

x Lina ir mi. Eduardas Zit-
kai atostogauja savo mėgiamoje 
Juno Beach, Ra,, vietovėje. 
Jie yra apsistoję pas savo drau
gus A. ir A. Pilipavičius, L.! 
Žitkienė yra ilgametė Lietuvos 
Dukterų draugijos narė. 

X švč. M. Marijos Gimimo 
par. choras giedojo kalėdines 
giesmes sausio 8 d. Trijų Kara
lių šventėje. Giedojo ir solistai 
M, Momkienė, V. Momkus ir G. 
Mažeikienė. Chorui vadovauja 
muz. A. Linas, vargonais groja 
K. Skaisgirys. Dabar choras 
pradeda ruoštis Velykų šven-
tpi ir Dainų šventei, kuri vyks 
ateinančią vasarą Toronte, Ka
nadoje. Choro pirmininkas 
Zigmas Moliejus rūpinasi choro 
reikalais, kad viskas gerai, 
vyktų. 

padainavo linksmų dainų ir pa- L „ ^ „__ . _ . . . . . . . __ , , ... , , , . « . . . __ "_ 
; . . v : J ! LKS 163 kp. Chicagoje susšrmkimas ir 50 m. sukakt les minėjimas pradedamas malda. Is k. j d.: Pranciš-
soko tautinių šoklų. Programą, k a Ivanauskienė — kuop. narė, Antanas Balčytis — fin. sekr., Julija Smilgienė — prot. sekr., Bronislava 
ir vaišes pravedė direktorė Lai-į Ukrinienė — vicepirm., Juozas Paškevičius — ižd.. k'eb. kun. Antanas Zakarauskas — dv. vadas. Juozas 
ma Trinkūnienė. Dalyvavo. česna — pirm. ir Albina Poškkfnė — centro tarybos direktorė Nuotr. Algimanto Stasiulio 
daug tėvų ir svečių. x Harrison aukšt. mokyklos 
buvę mokiniai — 1928 metų kla-

jsė — prašomi atsiliepti Harry 
Labow tel. 743-8506 arba Bob 
Lamont tel. 439-7380 (po 6 vaL 
vak.), nes norima surengti 
50-ties metų mokyklos baigimo) 
jubiliejų. Toje klasėje buvo į J A V L B a t s tovas VVashingtone, 
aip pat ir ketuvių. I pereitų metų gruodžio mėnesį 

IŠ A R T I I R TOLI 
U L VALSTYBĖSE 
Alg. Gureckas, PLB ir 

bos, kuri prašo "remti lietuvių kęs į Los Angeles trumpų atos-
tautos teisę į nepriklausomybę",. togų ir buvo sustojęs Šv. Kazi-
nepripažinti jėga įvykdyto Lie-. miero klebonijoje. 
tuvos įjungimo į Sovietų Sąjun- MiCini in i in iS 
gą ir Jungtinėse Tautose, tarp- Sf t lCARlJUJt 

x Daū. Mikalojaus Ivanus- įteikė komunistinės Kinijos ry- t&ntinėse k o n f e rencijose ir ki- __ r * A . Geručio paskaita. 
frtto - graf ikos '•ftvipsa iš Siu ™*r»+r-m i,. »tat/wiii Tiri* I. 7 1 . . J . " r * "** w r u u o !*«»"**«-

tuose atitinkamuose forumuose; šveicarų ūkininkų sąjungos 
reikalauti Sovietų Sąjungą nu- i pakviestas, dr. A. Gerutis skai-

ko foto - grafikos "šviesa iš šių centrui ir atstovui prie 
šviesos'' parodą, kuri yra atida- Jungtinių Tautų specialų memo-
ryta Marijos Aukšt. mokyklos randumą, paruoštą PLB valdy-
meno galerijoj, galima aplanky- į 
ti mokyklos darbo metu. Šeš
tadieniais ir sekmadieniais rei-

traukti okupaciją ir išvesti iš 
Lietuvos savo kariuomenę, po-

x LB Lemonto apylinkės i lici ją ir administracinį perso-
vaJdyba, vadovaujama pirm. Ro- j rialą". Kiniečiai šiuo klausimu į 
mo Burbos, Lietuvos Nepri-į domisi, nes tai bendras frontas \ į j m o c e n t r e Dulliken prie 

tė įvadinę paskaitą minėtos 
sąjungos veikėjų politinio lavi
nimosi kursuose, surengtuose 

j pranciškonų išlaikomame švie-
Ol-

gos skyriaus ruoštas Naujųjų 
metų sutikimas Landmark sa
lėje gruodžio 31 d. praėjo nuo
taikingai. Svečių apie 200. Jų 

j tarpe daugiau kaip trečdalis 
j jaunų porų — inžinierių ir šiaip 
j prof esionalų. Prieš dvyliktą 
skyriaus pirmininkas inž. Me
čys šilkaitis pasveikino sąjun
gos ir skyriaus vardu svečius, 
palinkėdamas sveikatos ir lai
mės ateinančiuose, 1978 metuo
se. Nuoširdžiausius sveikini
mus ir linkėjimus išreiškė pa
vergtiesiems mūsų tautos vai
kams okupuotoje Lietuvoje, 
linkėdamas ir jiems sulaukti 
laisvės rytmečio. Dvyliktą va
landą sugiedota Ilgiausių metų, 
pakeltos šampano taurės, o 
svečiai savo tarpe sveikinosi, 
išreikšdami savo artimiesiems 
geriausius linkėjimus, šokiams 
grojo Walter Tenclinger orkest
ras, kuris grojo daug ir lietu
viškosios šokių muzikos. Nau
jų metų sutikimas buvo gerai 
organizuotas, praėjo kultūrin
goje ir malonioje aplinkoje. 

jj. 

rių, radijo ir TV valandėlių pri
statytiems jauniesiems bendra
darbiams. . : 

. . . .̂ 
Premijas gavo: po 100 doL — 

Eug. Būtėnas, Myk. Drunga, 
Saulius Kuprys, Eglė Juodval
kytė, K V. Šlotkus (Kolumbi
joje). 

Po 75 doL: R. Strikas, K. 
Braždžionytė, Rasa Lukoševi-
čiūtė (Kanada), R. O. ftHUyte 
(Kanada), Rima Janulevičiūtė, 
Jonas Kuprys, O. Baršketytė, 
P. Kisielius, Vikt. Nakas, Vida 
Kuprytė, Birutė Šaulytė (Aus
tralijoje), Marytė Dambriūnai-
tė, Nelida Burbaitė (Argenti
na) , Lili Burbaitė (Argentina). 

Po 50 dol. — Asta Motašytė, 
Aušra Gečytė, Rasa Bobdytė, 
Ritonė Ivaškaitė, Karolė Vesel-
kaitė. Tomas Baltutis (Austra
lijoje) ir Jonas Rukšėnas (Aus
tralija). 

- • . 

Iš viso premijoms išdalinta 
1900 dol. Premijos bus įteiktos 
spaudos baliuje sausio 21 d. 
Martinique restorane. VL 

kia prie įėjimo pakviesti tos 
—okvkkMl meno skyriaus vedėją i,"Tv ~%~~^w* *~" "Z"1!"," t -•-« — "« - ~ — - M w „ D T ^ i l 0 l5 ftC <į klausomybes atstatymo šventės ipneš Sovietų Rusiją. e n o Prelegentas išsamiai nusės, riosane. Jejimas iš oo St.• . . . . . . <• » _ »„•„„- r»i^.-«.„;.: -
fnr^ešais šv Krvžiaus ligoni : " ^ J 1 " 0 * Remonte rengia vasa- Į — A. a. Antanas Plečkaitis> ; v i e t ė v a k a r ų i r rytų E u r o p o s 
neT I ^ r o d a ^ T ^ i « ^ S o i r i 0 12 d., sekmadienį. 2 vai po ^ Clevelande, Ohio, mirė sausio ^ t y k i u s . Savo paskaitoje jis 
nę j^ r-arooa .esis ua sausio i . ^ } m ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ 3 4 Nubudime liko duktė Don-į y ^ p a b r ėžė, kad Europoje 

• bažnyčioje, o 3 vaL p. p. iskil- j na Keefer ir anūkai, gyv. Ea-1 esamos įtampos viena svarbiau-
^mingas 60 metų minėjimas. tontown, N. J., taip pat gimi- 3 i ų j ų priežasčių glūdi ^Maskvos 
: įvyks lituanistinės mokyklos' nių ir artimųjų ok. Lietuvoje. mperialistinėje politikoje. Ant-
patalpose (Central School, 410 į — "New York Times" dien-'rojo pasaulinio karo ir pokario 
McCarthy Rd., Lemont, UI.)-(rastis gruodžio 30 d. laidoje I metais Sovietų Sąjunga vien j 

! Pagrindiniu šventės kalbėtoju | įsidėjo savo korespondento iš j Europoje pasisavino 497.000 
'. pakviestas akademikas skautas, Į Vilniaus reportažą, kuriame ra- kvadratinių kilometrų svetimų 
žinomas politinių mokslų specia- Į go apie lietuvį dailininką Leo- i žemių. Be tiesioginių aneksi-

;listas, istorikas ir "Violations; nardą Tuleikį. įdėdami ir jo j jų, Maskva uždėjo leteną ant 
of Human Rights on Soviet Oc- j nuotrauką, kurioje matyti ir į vadinamųjų satelitinių valstybių 

dailininko darbų. su daugiau kaip 100 milijone 
— DaB. Elena Urbaitytė Į ^'ventojų. Po dr. A. Geručio 

paskaitos vyko diskusijos, o va
kare buvo surengtas politinis 
seminaras, kurio metu prelegen-

Balfo Ohicagos apskrities skyrių ir kiti drabuotojai BALTo vajaus-

užba-gtuvių metu šaulių namuose Nuotr. P* )f^'w^ 

eupied Lithuania" metinių kny-
• gų autorius dr. Tomas Re-
meikis. 1976 ir 1977 metais su savo ko-

X Pirmyn choras ruošiasi ^žais dalyvavo kilnojamoj gru-
I pastatyti "Hoffmano pasakas" p i n ė j p a r o d o j _ «Art:sts ' Choi-
; šių metų gegužes mėn. Choro ^ p a r o d ą ruošė Women ir 
; repeticijos vyksta jaukioje Ane- m j ^ F o u n d a i o n ? ^ c . P a 
lės Kojakienės salėje. 4500 S o . ^ v v k o a,^. i r S u n n y 

CHICAGOS 2INIOS 
*~Jt$lU.2 

'..: 

ce . Parodą ruošė Women in tas turėjo progos nušviesti, k o - j - j ^ , ^ . . ketvirtadienį paskyrė 

College, Binghamton; Randolph Balfo Chicagos apskrities praves-1 Talman Ave., sekmadieniais, 
to vajaus pabaigtųjų metu prane-j 3 vaL p. p. Macon Woinen's College; Vir-

, X , * ? * " " ^ ą g ^ * ^ | Į ^ j ^ ! ? f j * * y j . ' l ! ! ' ^ J l B - x * ^ t e ^ S ^ ^ S * ^ S W ginia PoH-technic Institute ir dradarbis u- PLB valdybos na- jos darbuotojas Jul. Mackev.c us. i chicaeos skvriaus valdvbą 1978 S T U TT -Ar jn , TM*Z h«i 
T-VR n? lralpHinP«» kort^l^ nri- Sėdi G. Giedrait\tė ir V. Žilinskas . . A ' . . . , * „ . State Lraversity, Lehigh l^ni-

" • " ' ' - N u o t r . P. Male tcs : m e t a i s " Į g pirmminkas Gm- y e r s i t y . c ; t y Colleie N Y fr 
v <i P On, TAkiiriiin^ teraS A u k š t u o I l s ( 5 0 1 C e d a r

i V i a Gallery Soho, N. Y. C. Yra! jos dalyvavo gausus būrys 
x * , „ . . U " a . ^ k a c , u n a s » Court, Munster, Indiana 46321), i š l e i s t a s " ^ k a t a l o e a s ku- i ūkininkų veikėjų, kantonalinių 
\Llv,-aukee. \ \ : s . . siųsdama pre- Sekretorius Raimundas Merkys ' ' 

rys, už kalėdines korteles pri-; 
siuntė 10 dol. auką. Labai ačiū. 

kokioms aplinkybėmis. Maskva 
paglemžė Lietuvą ir kitas Bal
tijos valstybes, kaip ižimtuose 
kraštuose varoma nuožmi rusi
fikacija bei kurdinami rusai ir 
kt. Minėtuose politinio lavini
mo kursuose iš visos Šveicari-

x Aukų po 4 doL "Draugui* 
atsiuntė: John Baublys. Stasys ^ ^ ^ ^ r p ^ ^ ^ % ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ ^ * * ^olažo irnotrau-1 vynau^bių narių bei šiaip po-

"Draugo" darbuotojams Jt-l^™*** V ^ u t a s K a m a n - | k a . Katalogo išleidimą rėmė 1 : * a bes.dommcių 
mes. pasidžiaugė gera informa- į x K n n . Jnmas J < t t B p m i t t a , ? ™ ^ S ^ Z H ^ H S Z 
cija, atnaujino prenumeratą ir L ^ evangehkų Huteronų Sio-i ^ f ^ ^ p ^ 
pridėjo 20 dolerių auka. U ž j n o p a r a p i j o g ^bonu, O a k į m e n t F ° r * " A r t S ' 
viską nuoširdžiai dėkojame u* į I j a w n t m t m u g maloniai pasvei-1 — Los Angeles, Calif ̂  Šv. 

RŪPINASI BEDARBIAIS 
Chieaga susilaukė pagyrimo 

iš federalinio Ekonominės pa* 
aprašymui apie S. Kudirką. Pri- žangos komiteto, kuris pagyri 
minęs jo kalinimą, dienraštis programas įvesti į tarnybai 

DAUG APIE KUDIRKĄ 
Visą puslapį dienraštis "Sun-

Vaičiūnas, Jurgis G. Baublys; 
po 3 dol. — S. Bernotas, K 
Germanas, H. Buchinskienė, 
Stefa Daukša, Juozas Jusys, St 
Vosylius. Jonas ?voba. Ant. 
Panuškis. Visiems tariame ma
lonų ačiū. 

AUSTRALIJOJE 

X Spaudos Baliaus kvieti
mus įsigyti ir stalus užsisakyti 
malonėkite paskubėti. Balius 
įvyksta sausio 21 d, 7 vaL vak. 
Martiniąue restorano pokylių 
salėje. Kreiptis į Jurgį Janu-

Kazimiero parapijoj 1977 m. bu-
bo pakrikštyta 15 kūdikių, 27 į 

skelbiame Garbės prenumera- j k j n 0 i atsiųsdamas auką. Dėko-
tore. jame. 

X Liucija Kurkulienė, Ro- x Stasys Žilevičius. Marąuet- mirė ir buvo 8 santuokos. Nors 
chester, N. Y., nuoširdi "Drau- j te Parko LB veikėjas, už kalėdi- •' gimimų ir mažiau, tačiau kolo-1 
go" skaitytoja, buvo rimčiau; nes atvirutes ir kalendorių pri- j nija padidėjo atvykusiais iš; 
širdimi sunegalavusi. vSugrįžusi siuntė 15 dol auką ir palinkę jo i kitų valstijų šeimomis ir vien-' 
iš ligoninės, parašė "Draugui" i redakcijai ir administracijai j gungiais. Parapijos žinioje vei-

SsJtį Paramos prekyboje. TeL 1 numeratos mokestį ir atsiuntė se. 
737-3332 
7S7-173L 

arba 

kia dvi mokyklos: parapinė su 
266 mokiniais ir šeštadieninė Ii-

X Albinas Kurkulis, akcijų ford, Conn., atnaujino "Draugo" 
brokeris dirbąs su Rodman & prenumeratą dvejiems metams 
Renshaw, Inc., patarnauja ak- j ir atsiuntė 10 dolerių auką. La-
cijų bonų. fondų bei kitų verty- bai ačiū. 

malonų laišką, apmokėjo pre- geriausios sėkmės 1978 metuo-
Širdingai dėkojame. 

i - » - telef.iaujją D ė k 0 j a n i e x Ant Matukas, Chicago, tuanistikos mokykla su 110 mo-
(pr.). j x F e j i k s a s Bociūnas. H a r t - I m - P r i e prenumeratos mokės- į kinių. Pastarajai vadovauja 

čio pridėjo 7 dol. auką. Ačiū. j Vladas Pažiūra. Parapinė mo-
X Jurgis Matusevičius, Chi- i kykla perėjo į pasauliečių mo-

cago, UI., įteikė "Draugui" j kytojų rankas. Šiai mokyklai 
7 dolerių auką. Ačiū. I dabar vadovauja lietuvaitė mo-

x Antanas Mažtati*, Boston, į kytoja Dolores Varpucen. Mo-
Mass., žinomas lituanistas, už-! kykloje dėstoma kasdien lietu-

gia Anglijos - Britanijos Lietu- s j s a kė "Drauge" įvairių lietu-1 vių kalba. Mokytoja Ona Ra
viu klubas vasario 4 d. Jaunimo j viSkų k n v ? ų ^ 4 5 d o l e r i u s ^ ; zutienė. 
centro kavinėje. Programoj: d a r a t a i u n t ė 5 d o l a u k f t i ^ _ ^ ^ D a b $ i e n ė ^ 

gfo kuiiigjstės Auksinio Jubi- A- L a k o humoreska "Piršlybos", g^į^i paremdamas mūsų kny- i ^^^e j^ 'CaM s u g i l a u ž ė ' k a i . 
Bejaus Minėjimo Akademijos ir V l s U 3 n u k e ' s i 1 ? u s v o s Lietuvos g o s ieidimo darbą. Ačiū. j ^ ^ nnkfS a l k ū n e 
iškilmingos vakarienės bilietai k a i ™ merginų ir vaikinų susi-į x ' '• 
yra gaunami Marginiuose, Vaz- P i r S : m o tradicijas. S;alus re

zervuoti pas J. Joknbką telef. 

bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 332-0560. 
arba 925-0035. (pr.). 

X J . E. Vysk. Vincento Briz-

X Užgavėnių Balius. Ren-

cituoja Kudirkos Žodžius: "Iš 
tamsumos aš atvykau į aukš
čiausių žmoniškumo sąlygų ša
lį"- Antraštėje pažymima, kad nith. Continental bankas, 
jis lietuvis. Nupasakojami jo 
sunkūs pergyvenimai, kai nu
teistas dešimčiai metų kalina
mas jis badavo, kentė šaltį, bu
vo mušamas, kasė griovius, kur 

asmenis, kuriems sunku gauti 
darbo, čia talkina įvairios ben
drovės, kaip Borg-Warner, Ze-

In* 
land Steel, Sears ir kitos. 

MIDWAY — 
AUTOMOBILIAMS . 

Nuo vasario 6 d. Chicagos 
rasdavo ankstyvesnių kalinių pietvakarių gyventojai galės 
kaulus. Laikraštis nupasakojo (palikti savo automobilius Mid-
io visą istoriją ir primena, kad way aerodromo aikštėje ir i i 
filmas apie jį bus rodomas te-j čia autobusu važiuoti greitke

liu } miesto centrą. Sutaupys 
keliolika minučių laiko ir nėtų-

levizijoj sausio 23 d. 8 vaL vak. 
LATVIŲ SUKAKTIS rės brangių išlaidų už automo-

Chicagos latviai šeštadieni, I bilio statymą mieste. Midway 
sausio 14 d., iškilmingai minės automobilių aikštėj tilps L200 
savo centro — namų 20 m. su- į automobilių. ' -
kaktj. Tą savo centrą latviai 
vadina Mažąja Latvija. Namai 
yra miesto šiaurėje, 4146 N. 
Elston. Drauge bus švenčiama 
ir Chicagos latvių s-gos 20 m. 
sukaktis. Ta proga latvių bus-

* 
• • ' . 

KAS PRANĖS APIE 
DINGUSIA? 

Stephany Lyng, 39 m,, spa
lio 25 d. išvykusi aplankyti sa
vo kaimynų Palatine priemies

tinėje atidaroma meno paroda. į ty, dingo be žinios. Jos motina 
Namams per visus 20 m. vado- Dorsey Connors paskelbė duo-
vauja V. Liksninš, Pavergtų sianti 10,000 dot atlyginimo, 

nelių parduotuvėje ir BALF'e, 
2558 W. 69 St. (pr.) 

MfiiimiiiiiHitiiiHnminiiiiiiuniiiiiiiiii 
ANDRIUS NOROIAX 

^AlSfTAKA** 
t6>ks ooveln) U jų try* mivn prr 
•djuotos Gratiai :ft1enrt» Vu> r<»*l 

gos leidimo darbą. Ačiū. 
IJetuviškų knygų "l>rau-! 

ge" už didesnę sumą pastaruo
ju metu nusipirko: Antanas, 

— Aldona Juškaitė išleido 
knygą "Lithuanian literature in 
Australian Libraries". Aldona 
pradžioj suminėjo lietuvių Ben
druomenėje veikiančias bibliote
kas, jų apimtį, ir tik vėliau pa
darė apžvalgą australiškų bib
liotekų, kuriose yra veikalų apie 

LA 3-9084; vakarais pas 4. La- XT-, V' ~ «* r « x i » J Australijos lietuvių, 
Zailskas, Stasys Eičinas, Reda _A .J _JX._,._ H ^ ,., J r ė sumini lietuvių leidinius, ėju-kienę telef. 778-2615. (pr.). 

x "Neo-Lithuanu", jr. "Vy
čio'' orkestras gros Pedagoginio 
Lituanistko^ Instituto absol-

Ardienė. 1 sius ir tebeleidžiamus Australi-
™ joje, duoda plačią apžvalgą lie

tuviškų leidinių pasaulio lietu-

tautų komiteto pirmininkas, lie
tuvių geras draugas. 

VOKIETIJOJE 
— Europon lietuviškųjų studi

jų savaitė vyks 1978 m. liepos 
16—23 d. Freisinge prie MUn-
cheno, Bildungszentrum 
"Kard. Ddpfner-Haus". Gruo
džio 10 d., MUnchene posėdžia
vusi Studijų savaitei rengti ko^ 
misija išrinko: paskaitų mode
ratoriais — dr. K. J. Čeginską, 
dir. V. Natkevičių ir dr J. Nor-

kas ją suras. Dingusioj turi 
4 dukteris 8—15 m. *m*t*ų« 

PLfcS GREITKELI 

Ulinois transportacijos depar-
tamentas planuoja Stevenson 
greitkelio vidury įrengti dvi nV 
nijas greitiesiems autobusams, 
kurie važinės nuo Harlem gal* 
vės iki Chicagos miesto centro 
ir turės ryšį su Midway aero
dromu. 

— li» r nardąs Brazdžionis, , 
gyv. VLsta, Calif.. kviečiamas L i e t u v ą : k a i P ?* I r s t y t i ir 

vasa r io ' k a l p P n e m a r m - I pabaigą auto-
mėnesio pradžioje išvyksta j 

x"savo dienrašti aukomfc \ Australija, kur didesnėse lietu- j 
parėmė, po 3 dol. aukojo: Bi-! m \ k<*>" W **"?*. **™ 
rutė Bilvaišas, P. Dambraus-į * - h ' • A l™) išeivijoje, pristato žymesnes kaitį; J organizacinę komisiją 

ventų išleistuvėse, kurios bus | kas, Dalia M. Nicholson, kun. Į e n us u s a p i e m nes )* j lietuvių leidyklas. Šis apie 100 j — A. Grinienę, inž. R. Herma-
šį šeštadienį. 7 vai. vak.. Jauni- Pr. Jokūbaitis, Albina Cepėnie- — Žnrnalfetas Juozas Kojelis, psl. A. Juškaitės veikalas lie-j ną. stud. M. Landą ir Kr. Pau-

107? oT VVšeilib daU^GiMtmii' Tr* m 0 centre. Stalus užsisaky'i nė; po du dol. — Fr. Janusas,! S. Monica. Calif., Australijoje tuvio akimis yra neįkainojamas liukevičiūte; meniniams paren- j laikyti įrengimus, 250 pėdų po 
Aofcattė* R*in»i au pemiunnm. pas p. S. Pranckevičiene telef. Pranas Zailskas, Ant. T. Jam- Į Vasario ',^-sioe minėjime skai-, įnašas ir raktas į lituanistinę Į gima m« ruošti — dr. B. Nor-Įieme, netob Lemonto. Užfriu-
$6u3u Vim**yti>»- "««*«ii ;776-2i91, o pavienius kvietimus dolis. V. Bačinskas, Ant. Mar- tys paskaitą. literatūrą Australijoje. Knygos kaitienę. Ni)tar*a studijų sa- • vus žemei \-ieną užmušė, o ki-
MUOOAA, I54A » *&** .«»*r»̂  ; pas p. V. Orentienę telef. ma, C. Choromanskis; po 1 dol. j — Kun. Vytautas Mamėnas, viršelis su tautiniais rastais ir vaitėje aižv-mėti Ljetuvos ne- tam nepagydomai sužalojo sma

ili, i m ^8-2922. Joms skambinti po — Aug. Ašoklis, A. Juzaitis, J. Į klebonaująs amerikiečių para- simboliais patį leidinį daro dar priklausomybės 60 m. ir ELS genis. W. Cbeney, 35 m,, gaus 
7 vai vaJc (px.), Baublvs. Labai a&O. |pUoje Mokeaa, d , buvo atvjf- patrauklaani. į savaičių 25 m. •uktlrtii. '2.75 mii. doL 

GAUS S MIL. D O L 
Apylinkės teismas priteisė 

3,400,000 dol. kompensacijos 
dviems darbininkams, kurie dir* 
bo statant "propane" dujoms 

- , 

file:///VOPA

	Chicago IL Draugas 1978 00036_2
	Chicago IL Draugas 1978 00037_1
	Chicago IL Draugas 1978 00037_2
	Chicago IL Draugas 1978 00038_1
	Chicago IL Draugas 1978 00038_2
	Chicago IL Draugas 1978 00039_1

