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Panaikino parapiją, 
uždarė bažnyčią 

Vietine valdžia išvijo ii visur, net iš parapijos sales, kur buvo laikomos pamaldos 

34 

Zvirgjždaic'ūi (Šakių rajonas) 

1977 liepos 4 Žvirgždaičių ka
talikų parapijos delegacija nuvy
ko i Vilnių ir įteikė Religijos rei
kalų tarybos įgaliotiniui K. Tu
minui pareiškimą, pasirašytą 
virš šimto tikinčiųjų. Pareiškime 
išdėrtoma neteisėtas Ž/irgždai-
čių maldos namų uždarymas ir jų 
religinės bendruomenės panaiki
nimas. Tikintieji reikalauja, kad 
fų pažeistos teisės būtų atitaisy
tos, nes bendruomenė jokiam įsta
tymui nenusikaltusi. Jų bendruo
menės likvidavimas yra vietinės 
valdžios nusikaltimas pagrindi
nėms žmogaus teisėms. 

Atvykusiai delegacijai įgalioti
nis paaiškino, kad jų bažnyčia 
uždaryta ir parapija panaiknta 
už savavališką bažnyčios statybą 
kapuose. Tikintieji teisinosi, kad 
juos vietinė valdžia išvijo iš vi-
$Ur — net iš parapijos salės, kur 
buvo laikomos pamaldos. Jie li
ko visai be pastogės. Viskas buvo 
sudeginta. Tuomet ir susikalė iš 
lentų pastogę kapų kampe ir te
nai kurį laiką meldėsi. Apie įsta
tymus, draudž'ančius statybą, jie 
nežinojo, nes tuomet jie niekur 

nebuvo skelbiami. Jau nuo seno 
Lietuvoje buvo paprotys statyti 
koplyčias ir net bažnyčias kapų 
viduryje. Parapijiečiai tą tradici
ją ir pratęsė. K. Tumėnas šiuo 
reikalu liepė kreipt's į rajono 
valdžią. 1977 liepos 11 šešių as
menų delegacija nuvyko į Šakius 
pas rajono pirm. pavad. Donatą 
Noreikienę ir nuvežė pareiškimą, 
kuriame išdėstė savo reikalavi
mus. Po pareišk'mu pasirašė 
taip pat virš šimto asmenų. Pa
vaduotoja oareiškimą priėmė ir 
pasakė, kad kai atvyks įgalioti

ni 
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nis K. Tumėnas, tuomet atvyk 
sią pas juos, viską apžiūrėsią ir 
aptarsią. 

Dabar Žvirgždaičių tikintieji 
su nekantrumu laukia atvykstan
čių. 

Vilnius 
1977 gegužės pradžioje į Ka 

nadą , išvyko buv. ilgametis poli
tinis kalinys (du kartus sėdėję: 
kalėjime, iš viso apie 17 jnetų) 
Kęstutis Jokūbynas. 

Vos jam išvykus, saugumas 
pradėjo prieš jį šmeižtų kompa
niją. Artimi Kęstučio draugai ir 
bičiuliai pritaria jo išvažiavimui. 
nes Tėvynėje jam grėsė morali
nė mirtis. 

Kęstutis Jokūbynas yra doras; 
geras žmogus ir lietuvis, visą gy
venimą paskyręs Tėvynei. 

Kadangi K. Jokūbynas asme
niškai pažįsta daug rusų disiden
tų, todėl jis galės būti geru tar 
pininku tarp lietuvių veikėjų fa 
rusų disidentų. Rusų disidentą 
yra gausūs ir įtakingi Tarybt 
Sąjungoje ir užsienyje, todė 
mums, lietuviams, mažos tautos 
atstovams, jie gali daug padėti 

"LKB Kronika" linki Kęstučiu: 
Jokūbynui gausios Dievo pa
laimos! 

Rokiškis. Buvę dvaro rūmai, dabar muziejus 

DEL ATOMINIO SATELITO 
NUKRITIMO NĖRA KO JAUDINTIS 

Sovietų satelitas Kosmcs 954 sekė Vakarų laivų judėjimą 

Washingtonas. — Amerikos 
oficialūs asmenys nesijaudina dėl 
sovietų atomine jęga užtaicyto 
satelito nukritimo Kanados vaka
ruose. Satelitas, patekęs į žemės 
atmosferą, sudegė. Amerika ir 
Kanada pasiuntė devynis lėktu
vus ištirti, ar netoli Great Slave 
ežero neliko radiacija užterštų 
pavojingų nuosėdų. 

Satelitas buvo sekamas Ameri-
kos stočių ir jo gedimas pastebė
tas gruodžio mėnesį. Kosmos 954 
buvo pakrautas 100 svarų urani-
Jaus. Jo paskirtis buvo sekti Va
karų valstybių povandeninius lai
vus. Sovietai, spalio 18 jį palei
dę sakė, jog jo užduotis yra "ty
rinėti erdvę". Į tolimąsias erdves 
sovietai tokių satelitų yra iškėlę 
bent 10. Jų amžius turėtų būti 
nuo 500 iki 1,000 metų. Po to 
Jie turėtų "išsisemti" ir nukristi. 

Kitokios rūšies, atominėmis ba
terijomis (ne reaktoriais) užtai
sytus 22 satelitus paleido ir Ame
rika. Prieš keletą metų nuo tos 
programos ateisakė, kai rado pa
togesni būdą satelitų elektros ce
les pakrauti saulės energija. Bu-
Tvo tik viena išimtis, kai 1965 
Amerika iškėlė satelitą SNAP-
10A, taip pat užtaisytą atominiu 
reaktorium. Satelitas greit nusto
jo veikti ir pasiliko erdvėse ne
gyvu kūnu. Jo amžius gali būti 
ckaug tūkstančių metų. 

Yellowknife, NW Teritorija, 
Kanada. — Policininkas Phil 
Pocts matė, kai sovietų atomine 

jėga pakrautas satelitas krito, 
Buvo tai 5:53 vai. ryto. Atrodė 
lyg ugnies kamuolys, po jo kri
to dar apie 20 mažų ugninių 
skeveldrų. Jis manė, kad tai eili-
tis meteoritas, kaip buvo ir nak
tį, ir nebuvo jokios priežasties 
aliarmui. 

Buvo ir daugiau mačiusių fan
tastinę ugnį, tik niekas nežinojo 
tikrenybės, visi manė, jog mete
oritai. 

Nustatys geriamojo 
vandens standartus 

Washin-gtonas. — Federalinė 
administracija nustatys geriamo
jo vandens standartus ir privers 
savivaldybes jų laikytis. Progra
ma kainuos apie 450 mil. dole
rių. 

Pabėgėliai iš 
Indokinijos 

Washing*Jonas. — Kiekvieną 
mėnesį iš Kambodijos, Laoso ir 
Vietnamo pabėga apie 4,500 
žmonių, sako Valstybės departa
mentas ir paprašė Kongreso suti
kimo įsileisti dar 7,000 pabėgė
lių. Tai būtų priedas prie anų 
15,000, '•kuriems buvo leista at
vykti praėjusių metų pabaigoje. 

Ratifikavimui 
balsu neužtenka 

Washingtonas. — Senato dau
gumos vadas Byrd ir mažumos 
Baker suskaičiavo savo partijų 
balsus ir sakė, kad dviejų treč
dalių, reikalingų Panamos sutar
čiai ratifikuoti, dar nėra. 

Kairas. — Egiptas sako, jog 
derybas atnaujins, jei Izraelis ne-
rtatys iš anksto sąlygų, būtent. 
kad nesitrauks iš visų okupuotų 
žemių ir neleis įkurti nepriklau
somos Palestinos. 

Su prezidentu Sadatu t>uvo su
sitikęs ir ilgokai kalbėjosi Ameri
kos ambasadorius Herman Eilts, 
ir abu sutarė kompromisą. 

Washingtonas. — Delavare 
valstija yra vienintelė Amerikoj, 
neturinti nei vienos televizijor 
stoties. Priešingai yra su Califor-
nija — turi 57 stotis. 

S t Paul. — Minnesotos gu
bernatorius vietoj mirusio sena
toriaus Hubert Humphrey laiki
nai, iki bus išrinktas kitas jc 
'erminui užbaigti, pa kyrė sena
toriaus našlę Mrs. Murie! 
Humphrey. 

Mogadishu. — Somaiijos radi
jas pranešė, kad jų remiami su
kilėliai paėmė nelaisvėn tam tik
rą skaičių kubiečių karių, pirmą 
kartą nuo nepaskelbto karo pra
džios. 

Upper Heyford, Britanija. — 
Amerikiečių karo aviacijos bazė
je gripu susirgo apie 300 suau
gusių ir vaikų. Medikai eksper
tai ištyrę pastebėjo, kad ligos vi
rusas yra toks pat, koks palietė 
Sovietų Sąjungą. 

Perorganizuojama 
žvalgyba 

Washingtona<. — Prezidentas 
Carteris perorganizuoja žvalgy
bos aparatą. Bus labiau apibrėž
tos agentūros ribos, įvesta dides
nė jų kontrolė ir suteikiama.di
desnė galia CIA direktoriui 
Stansfield Turneriui. Valstybės 
gynėjui suteikiama teisė nuspręs
ti, kada ir kur reikia panaudoti 
elektroninius sekimo aparatus, 
atidarinėti pašto siuntas. 

Prieš kurį laiką buvo pradėję 
sklisti žinios, kad Turner gali 
atsistatydinti. Carteris tuos gan
dus išskleidė, suteikdamas jam 
dar didemį autoritetą. 

Angliakasių streikas 
užsitęs 

Washingtonas. —Angliakasių 
ir kasyklų savininkų derybos, tar
pininkaujant Darbo departamen
tui, nutrūko, streikas gali užsi
tęsti ilgiau . Kada bus galima 
juos vėl suvesti, nežinoma. 

BAŽNYČIA NESIEKIA 
VALDŽIOS 

Viena. — Bažnyčia neatsto
vauja atskirų socialinių ar poli
tinių grup ų interesams; ji nesie
kia privilegijų ir juo labiau ne
geidžia valdžios. Bažnyčia atsto
vauja tiem žmonėm, kuriuos my
lėjo ir globojo jos steigėjas Jėzus 
Kristus, kuriem Kristus skelbė 
D evo karalystę, būtent, netur
tingiesiem ir vargstantiem, alka
niem, pavergt esiem ir persekio
jamiem, visiem, kurie neturi tė
vynės, kurie yra socialinia" ir mo
raliniai niekinami, žodžiu, kurie 
yra ištroškę teisingesnio pasaulio, 
— pažymėjo Vienos arkivysku
pas kard nolas Koenig per Aust
rijos radiją ir televiziją. Bažny
čios uždavinys yra padėti tiems, 
kuriems Kristus padėjo, drauge 
siekiant sukurti geresnį, teisin
gesnį ir žmoniškesnį pasaulį. Pa
syvus pasidav mas savo likimui 
yra priešingas krikščionybei; 
Bažnyčia skelbia džiaugsmą, 
o ne nusivylimą, nes Dievas ne 
tam sutvėrė pasaulį, kad žmonės 
jame aimanuotų ir verktų. 

ANGOLA - KUBOS VIETNAMAS 
Nairobi. — Užsienio spaudosstatyti vietiniai komunistai tebe-

korespondentai pradeda lyginti i silaiko didesniuose miestuose — 
Kubos įsivėlimą Afrikoj su Ame- j Serpa Pinto, Huambo, Bie ir Lu-
rikos tokia misija pietryčių Azi- so. Komunistams priklauso tik 
joj. Skirtumas tik toks, kad tenai Į valstybės šiaurė ir siauras ruožas 
amerikiečiai kovojo, norėdami i prie Atlanto. Sukilėlių rankose 
vietiniams gyventojams padėti į žemės ūkio produktai ir didesnė 
apsisaugoti nuo komunizmo, o 
kubiečiai bruka komunizmą. 

Jonas Savimbi, 43 metų, Uni-
tos, antikomunistinių angoliečių 
vadas, iš profesijos gydytojas, tei
gia, kad kubiečių likimas Ango
loje nepavydėtinas. "Nesvarbu, 
kad kubiečiai ir rusai prieš mus! 
kovoja lėktuvais, tankais ir mo
derniausiais ginklais. Svarbiau
sia, kad mūsų pusėje yra tiesa ir 
gyventojai. Neįveikė mūsų portu- j 
galai, gerai žinodami vietines są- j 
lygas, negeriau bus ir naujiems į 
atėjūnams", sakė Savimbi. 

Beveik didesnė pusė Angolos, į i 
pietus nuo 11 paralelės, valdoma 
Unitos dalinių. Kubiečiai ir jų pa-

dalis pramonės. Vienintelis gėle 
žinkelis, einąs nuo Benguela uos
to į Afrikos vidurį, Zambiją ir 
Zairą, seniai neegzistuoja. Jeigu 
ne 23,000 kubiečių karių ir 

ANGOLA 
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Pramonininke pagrobė 
vokiečių teroristai 

• Barono Edouard-Paryžius. 
-Jean Empain, belgo-prancūzo 
pramonininko, grobikai yra vo
kiečių teroristų' Baader-Meinnhof 
grupė, jau pra 
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Angolos žemėlapis. Įstrižai pažy
mėtas vietas kontroliuoja antiko-
munist&iai sukilėliai 

Kubiečiai skrenda 
į Etiopija; 

Washingtonas. — Žvalgybos 
sluoksniuose yra žinoma, kad į 
Etiopiją rusiškais transportiniais 
lėktuvais gabenami kubiečiai iš 
Angolos ir Havanos. Ruošiama
si didelio masto ofenzyvai. Šiuo 
metu Etiopijoj kubiečių jau yra 
apie 2,500. 

Prieš porą dienų Somalija sa-
Į kė apie prasidėjusią etiopų ofen

zyvą. Sako, sukilėliai etiopus at
mušė. Washingtone nemanoma, 
kad toji ofenzyva būtų didelio 
masto. Iki Etiopija pradės pulti 
visu frontu, turės praeiti dar ke
lios sar/aitės. Havana iki to lai
ko atgabens dar tiek pat karių 
ir sunkiųjų ginklų. 

Jugoslavų saugumas 
pagrobė pabėgėlį 

Belgradas. — Jugoslavijos sau
gumas pagrobė antitLoistą ir at
gabeno į savo kraštą. Miletą Pe-
rovič, 54 metų amžiaus, buvo di
delis šalininkas Jugoslaviją su
grąžinti į sovietų bloką, pabėgo 
pas sovietus, bet kai apsilankė 
Šveicarijoj, buvo nugirdytas, su-. 
muštas ir įšmugeliuotas į Jugos
laviją. Sėdi kalėjime ir bus tei
siamas. 

Kambodijoj baisus 
teroras 

Washingtonas. — Valstybės 
departamento atstovas, sekreto
riaus pavaduotojas Warren 
Christopher, patvirtino pasauly
je pasklidusias žinias, jog nuo 
1975 Kambodijoj buvo nužudyta 
šimtai tūkstančių žmonių, ir tai 
yra pats didžiausias nusikaltimas 
žmogaus tei.ėms, koks yra žino
mas mūsų dienomis. Tik nedaug 
kas už Kambodijos sienų žino 
apie ten vykdomo teroro ir ma
sinių žudynių baisumus. 

Automobilių gamyba 

Tokijo. — 1977 metais Japoni
ja pagamino 8.5 milijonus auto
mobilių. 4.4 mil. jų buvo skirta 
eksportui. 

V. Vokietija pernai pagamino 
4.1 mil. automobilių ir pusę jų 
eksportavo, Prancūzija pagamino 
3.1 mil. ir eksportavo irgi jų pu
sę. 

40,000 jų šeimų narių, Angoloj 
marksistų neliktų nei kvapo. 

Kubiečių karių moralė, sako-

Vodka vietoj antifrizo 

Maskva. — Kai Sovietijoj žie
mą trūksta ir antifrizo automo-

ie_ | tiliams, mašim. savininkai į ra-
deda aisKeti. Te- j ^ k a d j i e a t s i ų s t i k o v o U s u ka_ j diatormsJ p la vodką, rašo U.S. 

pareikalavo 1S »!*?!"» I ptalistais, imperialistais. Jie turi I ^ e w s <L30>-
paleisti jų gaujos narius V. Vo
kietijoj ir Prancūzijoj. Grasina 
Empain nužudyti. Yra žinoma, 
kad du iš grobikų yra vokiečiai. 
tie patys, kurie pagrobė ir nužu
dė vokiečių pramonininką Mar
tin Schleycrį, o trečias prancū
zas siudentas. 

maišytis grynai į vietinių juodų
jų reikalus ir netiki politinių va
dovų šnekoms. Anksčiau ar vė
liau kubiečiai bus priversti trauk-
t s, p'rma išgirdus, kaip Havana 
prabils, jog "jie savo misiją atli
ko". 
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Sausio 26: Timotiejus, Paulė, 
Rimantas, Singa. 

Sau io 27: Vitalis, Angelė, 
Auksuolis, Vėjanė. 

Saulė teka 7:09, leidžias 4:57. 
ORAS 

Uaita — antikomunistiniai partizanai »u raketsvaidžiu 

Daugiausia apsiniaukę, šal
čiau, galimas sniegas, apie 20 
laipsniu^ 
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Redaguoja Emilija Pakalniškienė, Rankraščius siusti adresu: 
E. Pakalniškienė, 3948 S. Vrtesian Ave., Chkago, UL 3063d 

Telefonas FR 6-6489 

PAGERBIAMAS ALGIRDAS BRAZIS 
Algirdas Brazis yra iškilusis 

mūsų dainininkas, baritonas. U ž 
gražų dainavimą yra laimėjęs ne
vieną premiją. 1938 m. su "Pir
myn" choru koncertavo nepri-

nmais . 
Be to, Algirdas Brazis yra "Pir

myn" choro pirmininkas, pri
klauso Lietuvių Susivienijimo A-
merikoje vyrų kuooai ir priklau-

klausomoje Lietuvoje. 1951 m. su- so daugeliui kitų klubų. Jo links-

Wayne State universiteto Detroite lietuvių 'kambario .šiaurinė siena. Kairėje Žalgirio mūšis, Gardino pilis ir 
kt. Centre istorinis viso pasaulio žemėlapis, kuriame a įžymėta ir Lietuva. Dešinėje — Vilniaus katedra, Ge
dimino pilis, danguje Čiurlionio vytis ir kt. Lietuvių kambarys atidaromas 1978 m. vasario 16, d. (ketvirta
dieni) 7 vai. vak. 

ruošė savo koncertą Carnegie sa
lėje, Xew Yorke. Po to buvo pa-, 
kviestas dainuot: Metropolitano 
operoje. Buvo kviečiamas ir į 
Olandijos operą nuolatiniu solis-

Nors ir amerikiečiams dainuo
damas, Algirdas Brazis niekuo
met neužmiršo lietuvių. Dalyvau
ja mūsų operoje Chicagoje. "Pir
myn" choro operetėse dainuoja 
svarbesnes roles. O kas suskaitys, 
kiek kartų yra pasirodęs lietuvių 
surengtuose koncertuose? Kas sus 
kaitys minėjimuose atliktas me
nines programas? Ir kiek bažny
čios yra giedojęs, laidojant mūsų 
tautiečius? Kiek yra išleidęs dai
n ų plokštelių? Skersai ir išilgai 
yra išraižęs Amerikos konti
nentą, lankydamas lietuvių kolo
nijas, savo gražiu balsu Žavėda
mas žmones. 

Algirdas Brazis gimė Chicagoje, 
S lietuvių tėvų. Lietuviškai kal
ba laisvai. Gerai susipažinęs yra 
su lietuviška kultūra, myli savo! 
protėvių šalį. Gyvenimo drauge! 
pasirinko lietuvaitę ir išaugino 
keturias dukrelės, mylinčias mu
ziką ir meną. Yra laimingas šei
mos tėvas. 

Algirdas Brazis daug dirba Lie
tuvos vyčių organizacijoje. Yra 
112 kuopos narys. Jo įžvalgumu 
buvo išmokėtos Chicagos vyčių I 
namo skolos. Kai buvo Illinois - . 
Inidianos apygardos pirmininkas, 
daug padėjo kuopoms savo patą-1 

mumas ir draugiškumas yra visų 
mėgiamas. 

Chicagos vyčiai, minėdami 
Lietuvos nepriklausomybės pa
vel i j imą, kiekvienais metais pa
gerbia asmenį, lietuviškam rei
kalui nusipelnusį savo darbu, kul 
tūriniu arba politiniu. Vasario 
5 Martiniąue salėje Chicagoj bus 
pagerbtas lietuviškos dainos A-
merikoje puoselėtojas solistas Al 
girdas Brazis. 
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Solistas Algirdas Brazis 

VYČIAI D E T R O I T O 
PRIEMIESTYJE 

Kai metų skaitlinė keitėsi 
Southfielde, keitėsi ir "viršinin
kai" 79-toje vyčių kuopoje. Nauja 
valdyba, išrinkta gruodžio mene 
sio susirinkime, perėmė pareigas 
sausio 4 d. Ji yra tokia: dvasios 
vadas — kun. Viktoras Kriščiū-
nevičius, pirm. — Frank Zager, 
vicepirmininkės — Helen Tucker 
ir Magdalena Smailienė, finansų 
sekretorius — Joseph Chaps, pro
tokolų sekretorė — Ruth Grasha, 
iždininkė — Jane Jakštienė, tvar
kos prižiūrėtojas - George Kasė, 
iždo globėjai - Antanas Dainius, 
Cheste- N'ashlon ir Violeta Pa
navienė. Dievo Apvaizdos para
pijos klebonas kun. V. Kriščiūne-
viČrus prisaikdino naująją valdy-
bą. 

Veiklos kr.miie.tams vadovaus: 
kultūros — Ste'la Hotra. Lietu
v a Reika'u — Julija Belickienė, 
Katalikiškos veiklos — Helen 
Tucker, Ritualų — Bertha Janus, 
Rožančiaus — Elzbieta Paurazie-

tišką -sūrį. laimėtus prieš keletą 
dienų Dievo Apvaizdos parapijos 
loterijoje. Juozas Jakštys paruošė 
skanius gėrimus, o Frank Zager 
filmus iš buvusių reimu. 

Sausio 4d. susirinkime turėjo
m e tikrą pokalėdinj banketą. Mū
sų jaunoji pora. Jane ir Juo
zas Jakščiai. parūpino visas vai
šes. 

Dabar kai 1977 metų užkam
pius išvalę esame, su viltingo
mis akimis žiūrime j 1978 metus. 
Mūsų viltys yra, kad kiekvienas 
kuopos narys pasidarytų vienaip 
ar kitaip veiklus. 

Sophie Zager 

LIETUVOS ATSIMINIMU 
BANKETAS 

Lietuvo- Atsiminimų banke
tą ~. Chicagos vyčių ruošiamas 
Lietuvos nepriklausomybei pa-
m'mė'i. bus vasario 5 d. Vlarti-
nique salėje, 2500 West 94th 
Place, Evergreen Parke. Svečių su 
sipažinimas prasidės 4:30 vai., va-

UŽGAVENIU BLYNŲ 
BALIUS — KONCERTAS 
Tradicinis Užgavėnių balius-

-kcncertąs, kurį kasmet ruošią 
Detroito ateitininkai, šiemet 
Įvyks vasario 4 d., šeštadieni, 
Kultūros centre. Blynų kepimui 
vadovaus nuolatinė įvairių rengi
nių šeimininkė, Sofija Dryžienė0 

talkinama viso būrio pagelbinin-
kių. Šokiams gros Rimo Kaspu
čio vadovaujamas orkestras "Ro
mantika". Stalus galima iš anks
to rezervuoti pas Vitą Neveraus-
kienę, skambinant: 268-7312. 

Meninę programą atliks sve
čiai :š Toronto: solistai Vaclo
vas Verikaitis ir Rimas Strimai
tis. Jiems akompanuos pianistas 
Jonas Govėdas. Solistą Vaclovą 
Verikaitį Detroite esame girdėję 
jau ne vieną kartą. Žinant jo 
šakotą muzikinj išsilavinimą ir 
kaip solisto, turėjusio vokalinę 
praktiką ne tik lietuvių kolonijo
se šiaurės ir pietų Amerikoj, bet 
ir Kanados radijotbei televizijos 
programose ir Karališkos operos 
pastatymuose, su nekantrumu jo 
vėl laukiame atvykstant j Detroi
tą. 

Soli: tą Rimą Strimaiti girdėsi
me pirmą kartą. Jis yra baigęs 
Toronto karališkąją konservato
riją ir buvo girdimas Lietuvių 
Operos pastatymuose Chicagoje. 

Muzikas Jonas Govėdas .jau .iš 
anksčiau mums. detroitieciams, 
pažįstamas, kaip akompaniato-
rius, savo atsilankymuose kartu 
su solistu V. Verikaičiu. 

Rengėjai kviečia visus gau
siai į baliū - koncertą atsilanky
ti ir nepraleisti retos progos pa
siklausyti mūsų iškiliųjų daini
ninkų. 

J.U. 

SUDARYTAS LIETUVIU 
R E N D R U O M E N E I AUKŲ 
TELKIMO KOMITETAS 

šiamame Vasario 16-tos minėji
me perduodamos Altai ir reikia 
imtis partizaniškų būdų. Aukų 
telkimas bus tęs iamas visą V a 

kario mėnesį . . Lietuvių Bendruo
menė laikosi aukotojo laisvo ap
sisprendimo principo ir visos au-

k u o p o s metinis susirinkimas, 
Balandžio 2 d, LB , Detroito 

apy l inkės 25 m e t ų sukakties 
paminėj imas , 

Balandžio 9 d. L B Detroito 
apy l inkės met inis susirinkimas, 

Balandžio 3 0 d. Clevelando 

Vie-

liks solistai. Iškilmėms vadovaus 
Marija Rudienė. Bus šokiai. Vis; 
lietuviai kviečiami dalyvauti. Vie 
tą užsisakykite skambindami J o 
riui Evans," tel. 737—8600. 

. karienė 5:30 valandą. Bus pa-
ne. "Vyčio Korespondente » « [ « » * * « solistas Algirdas Brazis. 
Sophie Zager. užuojautomis ru- ( p b i m e dalvvaus daus garbin 
pmsis Marge Nashlon, išgarsinu j a s m e n u . M e n i n ę programą at-
m u — Antanas Dainius. 

Sophie Bitnc- susižeidė koją ir 
turėjo sunkią operaciją. Ilgai pa
silikti reikės jai slaugymo namuo 
se. Ji norėtų palaikyti ryš] su 
kuopos nariais ir draugais bei 
draugėmis, todėl vyčiai turėtų jos 
neužmiršti ir bent mažą atvirutę 
paraŠvti. Jos adresas: Hoover Ma-
nor, 11700 E. Ten Hilo Rd , War-
ren Nficn, 4 8 0 8 9 — Rm. 1T4^W. 

Serga* ir Marija Vaičiūnienė 
Georgijoje, o Barbara Sackle tu
rėjo sunkią operaciją sausio 4 d. 

Gruodžio mėnesio sešrinkin*" 
H«slėr. Tucke- pavaišino •'"''': 
w:zg&&. 6ophič Zzg&: psie jq 

M ' K U B T A S APARATAS. 
GARSIAI SKAITO 

g ė l e s dramos sambūrio scenos 
vaidinimai . 

kos bus p e r s i ū t o s veiksniams, Į Taut in ių šokių grupės "Grandi-
pągaljų nurodymus. Būkime dos- n ė l ė s » p a s i r o d y m a s Detroite, 
nus .Aukų telkimui vadovauja Gegužės 6 ir 7 d. dail 
centrines ' apy. inkės valdyba. s u l o k ū r i n i aTQd& 

iems ,au yra sutikę talkinti se-1 f ^ ^ 2 Q į ^ d 

kantys aukų rinkėjai: dr. Adol
fas Darnusis, Violeta Abariūtė, 
Audronė Kasputytė, dr. Vytautas 
Majauskas, V a n d a Majauskienė, 
Algis Rugienius . Liuda Rųgienie-
nė, Vytautas Kutkus, Vladas Kar-
tanas, Jonas Leonavič ius , Petro
nėlė Pajaujienė, Juozas N a u m u s , 
Alfonsas Veia-vičius, Jurgis Ri-
binskas, . V a l e n t i n a .Černiaus
kienė. Janina "Udrienė, N a r i m a n 
tas U d rys ir G : n : ė Damušytė . 
Tikimasi aukų r inkėjų skaič ių 
dar padidinti: 

Be to, Centr inės apylinkės va l 
dybos in ic iatyva, Vasario 16-tos 
dijų radijo va landė lę , girdėsite 
LB Krašto va idybos paruoštas 
15-kos ir 3 0 m f minuč ių specia
lias ... programas . skirtas mūsų 
draugams amerikieč iams, prista
tant okupanto žiaurumą, žmo-

Telef. — PR 8-3229 
OR. ABBA BALIUKAS 

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 

2858 West 6Std Street 
Valandos pagal susitarime 

DR. R. 6. BALU KAS 
tįįįįĘąHį tr motery Ugoa 
GtnekotoKlne CHlrunclja 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medkml Boildlng) Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, akaraMutl 874-8064 
Priima llgonlua pagal «uattarttn* 

gaus teisių paneig imą, lietuvių 
tautos didvyrišką laikyseną prieš 
okupantĮ ir . laisvės troškimą. 
Datas* pratiėš va landėlės vado
vybė. Paraginkime kitus ir patys 
pasiklausykime.' 

Jonas Urbonas 

N A U J A D A R I A U S I R GIRfcNO 
K L U B O V A L D Y B A 

Sausio 22 d. sus ir inkime i š 
rinkta 1918 m e t ų va ldyba: A . 
Brazys, V. K u n č i ū n a s , A. P leč 
kaitis, D . P u s d e š r i s , J . Pusdeš -
ris f R. Š a l k a u s k a s ir A . Vait ie
kus. Į R e v i z i j o s komis i ją : P . 
BliudjSus, A . N o r u s ir M. 
Snapštys. 

P A R E N G I M A I 
Su Detroito, apylinkės ir. Mi-jį. 

chigano apygardos vaįdybų pir 
mininkų pritarimu, artėjant Va
sario 16-tai ir vėl. •sudarytas spe-
cialus komitetas aukų telkimui ^ n d o n ų yra užreg i s t ruot i a e 

] L B v e d a m ą pareng imų ka-

Lietuvių bendruomenei, Vasario 
16-tos proga, Detroite bei Michi-
gane. Aukų telkimo suorganiza
vimą Krašto valdyba yra pave
dusi Centrinės apylinkės valdy
bai, kurią sudaro: Jonas Urbonas, 
Martynas Stonys ir Vytautas Pet
ru-is. 

Sausio 22 d. sušauktame tuo 
reikalu suinteresuotų bendruo-
meninkų pasitarime aptartas au
kų telkimo būdas, pasidalinta 
aukų lapais bei Krašto valdybos 
ta proga išleista informacine me
džiaga. Apgailestauta, kad dar 
vis nepavyksta susitarti su Orga
nizacijų centro vadovybe, dėl su
teikimo aukotojui laisvo pasirin
kimo, kam jis skiria savo auką. 
o visos aukos surinktos jų m o 

delio ir truput] lukterėjus, kol 
mašina s u juo susipažins, gali
ma išgirsti neišraiškingą, ta-

parengunai: 
Vasario 4 d. — U ž g a v ė n i ų 

blynai, bal ius, r e n g i a Detro i to 
ateit ininkai 

Vasario 1 9 d. B a l f o met in i s 
susirinkimas, ; 

Kovo 5 d. S t . B u t k a u s šaul ių 

A L B E N D R U O M E N Ė S 
V E I K L A 

L B Detro i to apylinkės valdy
ba saus io 18 d. posėdyje, gautą 
pelną iš N a u j ų m e t ų baliaus 
pask irs to ta ip : Radijo valandė
l ė m s ir la ikrašč iams — 1 1 5 dol., 
l i e tuv iškoms mokykloms Detroi
t e — 1,110 dol., mokyklų moki
n i a m s paremti — 100 doL, šo
kių grupei "ši lainė" — 200 dol., 
Pasaul io Lietuvių bendruome
nei — 100 doL i. G . 

D A I L I N I N K Ė S 
S T A S Ė S SMALTNSKrENES 

K Ū R I N I Ų P A R O D A 

Dai l in inkės S t a s ė s Smalins-
k i e n ė s m e n o kūrinių paroda, ku 
rią ruošia Detro i to ateitininkai, 
v y k s Kultūros centre vasario 
11 -12 dienomis. Parodos atida
r y m a s v y k s šeštadienį 7 vai . v. 
Sekmadienį j i b u s atidaryta 
t u o j po l ietuviškų pamaldų ir 

(Nukel ta į 4 psL). 
illlllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIimilUIIIIII 

A d v o k a t a i 

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

Ofs . tel. 776-5162; rez. 737-5647 

DR. YL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marqcntte MedloU Cente* 
• Į S I 8 a Kedate Avcaoe 

Vai ptrmad., astrmd. tr ketTirta. 
« IkJ 7:10 vmt. rakaro. 

•aatma. n e 1 IU t tai 
Pa<al mrttartma. 

Oftoo taML Wa *>3«70 
tcL WAlbrook b_3l>4ft 

TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2238 

OR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS ER CHTRURGAF 

S4S4 Weat 71at Street 
VAI*: pirm., antr.. kety Ir penki 
1:00 -6:00 r*L ooplet treč tr WH 
tik 

TeL ofise Ir boto: OLympfe 2-41K 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 šo . 50th Ave., Cicero 
K&adlen I-a vai u 6-8 vtu T»A 

l*3kyrua trečiadieni n 
deMadlenlaia lt Ucl * •»» popiot 

Tel. REUance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
}Lietuvi8 g3'd>-tojas) 

S925 West 59t Street 
Vai.. plro*&<}., antr«ta k t ' v u ^ t u 
p«nktad. nut 12-4 va: popiet ir fc-t 
.-ai vak Tneč ir Sedtad. uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
HCD1KH. IK V ALK y UUOS 

SPEOlAIJOTft 
MEDICA1 BriLDLXQ 

: i M SouUi Western Aventie. 
'alandoa: Kaadlen nuo 10 >al. rrka 

iki 1 vai popiet 

Ofs. t e l B E 71168; rez. 2S9-2919 

Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801 

DR, 1. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligoa 
2454 West 71st Street 

(71-os tr Campbell Ave. fc«—r^ 
/aL: ptrmad., antrad.. ketvtrad. Ir 
^nktad. S lkl 7 \. p. p. Ttk 

Or. AaC Rudoko kabinetą perimi 

DR. EDMUND L CIARA 
(»>T01fl7rRlSTAS 

8769 Weat H*t Street 
Tei. - O B 6-2400 

vai pagal aofttartma: 
tetv. 1-4 IT 7-»: antrad 
.0-4: ieiUfl. 10-1 vaL 

plrmad 
tr penk 

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

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

SpertalybC — >'ervt| te 
>«tv* 

CRAWFORI> MERICAL BLDG. 
6449 So. PtUaski Road 

rainiidua pagal .ualtarimą 

tel. — OI 8-0873 

« . . . t, « ^ * ^ m 0R. W. M. EISIB-EISHIAS 
^ L ^ a L ^ f f i ? v a t 8 v a J \ ^ I S E R I J A IR MOTERŲ LIGOS 

^ ^ • U J * ^ i ^ J ^ ' GTNEKOLOGINB CHIRURGUA 
Trečiadieniais aždaryta _ , ._ _ »_,_._ « - , . . 

61H S*. Kedzle Ave. WA 5-2670 

O P T I C A L S T T O I O 
VIOI.lTTA K A R O S A n t 

U51 So. \%a.slitcnaw — Tei. 77H-«7*» 
9Htaikoml akiniai pagal ardytoja. 

recepto*. 
Dideli* akintų ramu paatrlnkiaaa* 

Vai.: pirm., antr.. penkt 1*-6:S0 
<etv. 1-8 v. vak Seftt 16-4 T. ». p 

Trečiadieniai* ui " 

Teief. — 282-4422 

DR. ROMAS PETKOS 
\KTT I.IOOS — l'HIKITWU>> 

OfkM<: 
111 Na WARASH <**•». 

4*06 5TO CKNTRAL AVK. 
Valaodo. pagal 

atdara puse dieaos 
M M (rjofkiHie įvairius tettinlua 

tMtarromB 

iiiiimiiiiuiHiHtiiiiniiiiiiiiiiiiiiiifiiHiii 

Or. Itnas G. BYU-BYUITIS 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2858 West 68rd Street 
Chieaso, IU. 60629 

TeL — 476-8409 
Valandos pagal rjsttartmą 

JAV Elektronikos skaičiavi
m o centras pagamino stalinį 
aparatą, kuris garsiai skaito! čiau s u būtinomis s intaksės 
spausdintą tekstą — knygas, \ pauzėmis elektroninio skaitovo 
laikraščius!, iąrmikm Pneta i - ! balsą Skaitymo sreitj ir garsą 
sa? skirta? akhesisrrr ?Amnfc*HW. galima reguliuoti 
J ie ^ i l : būti r.audc;c.2^ic bibiio- IČradčjai tikisi, kad po kcle-

.pr-id^t rausair.ius, a a a i e dar'- rekese ir kitur Padėjus epaus- rių *retq & ; prietaisas *bus ga-
tus ^IdairJu; :: ;kar.ų europi - į dintą. tekotą ant aparato .prie- m™**rn~ vapgį&lfĄį. j s t 

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS 
Lietavrw Karraometrę tr k i t a s lietuvKkrjs kaiinhia, ta i 
Nr. VI ir 38 . Viso 9 4 kariniai , kurios primina Lfetnv*, 

Karo Mokyklos choras: fOJR LYGŪS LAUKAI 
MARŠ MARŠ KAREIVĖLIAI 
GELEŽINIO VILKO MARSAS 
SUTEMS TAMSI NAKTU2£LČ 

J. Petrauskas tr V. Dineika: VATDYLOS MALDA 
SENAS KANKLININKAS 

Karo Mtmejuje — VOtevos aulekltmas I - O dalia 

Stepo GrauZinio Ir Antano Dvariono ivairda {dainavimai, 
visu* si;miu*ti reikėtų dane vietos, tfu abejų albanui tik 
(12.50 au persiuntimu. 

Uteakymua siųskite šiuo adresu: 

OfMUfiAS, 454S W. 63rd St., Chfuga, IU. 60629 

1\ 

an i-ooet. 

BU. A. B. 0LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tei. — BE S-5893 
Specialybė Akiu ligos 

St07 West lOSrd Street 
Valandos pagal sasitarlmą 

Oflso teL - PR 8-2229 

BU JANINA JACEVIČIUS 
J O K I A 

V A I K Ų L I G O S 
3688 West 8Sra Street 

DR. FRANK PLEPIAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikru* aala Pritaiko afcassss k 
"Contar* 1fiMia~ 

2818 W. Tlst SL — TsL 787-8118 
VaL pagal suaitorlma. U«daryta tr»e 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLftS IR 

PROSTATO CHIRURGUA 
2666 W. 6Srd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 poptat 
Ir ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso teL 776-2880, reUd. 448-5M5 

antrad.. ketrlrtad. tr p«nki 
nuo 12 lkl S TaL Ir nuo 6 iki t ra' 
»ak. saa%afl. nns 1 IU 4 T*J. 

Ofs. PO 7-6088 Res. GA 8^7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 68rd Street 
Valandos pagal ausitarima 

DR. J. J. SIMONAITIS 
O Y D Y T O J A I 

4W8 W. «8rd Street 
Ofiso « W . RE 5-441* 

Beatdendjoa tt*eL OR S-SSII 
Ofiso vai.: plrmad. ir ketvirtad. 
ano 1:00 Ugi 3:00 vaL popiet 

DR. YYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir moterų ngos 

tr n a sa&S W. 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA -

CHIRURGIJA 
S214 \ o . M/e*trrn A v m w 
1002 No. Western Avnnue 
Tai. atsakoma 12 valandų 

488-4441 — 181-4605 

TeL PRoapeot 8-i»M 
Oftoo vaL: pirm., antr., frsfi. fe 

i«nkl nuo 8 * vai. tr 6.6 v. vak 
W t 2-4 ». p. ir kitu laika 

3 E *l 

BR. FERD. VYT. KAUNAS 
Įs f '6 . • Ir batn tel. 6S%-1S81 

BENDROJI MBDICINA 
1487 So. 49th Ooort, Cicero, m 

Kasdlsa 1012 Ir 4-7 
•srtrjrrui traflad tr lattad 

Oftoo tel. H E 4-8188. \anro OI 8-81M 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
7*1.: pirm., antrad.. k«tr. tr ponatsS 
'-t a* 6-7 — S anksto misltarua. 

T*4. orko PR 8-6448 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 Went 71st Strest 
Vn.ian<lo.; l-« vai. popiet 

'>*' tr »»>«•« i o«.rai •usitarima 

Ofn. U4. 586-3166; nnmu .'IRI-3772 

0R. PETRAS ŽLI0BA 
GTTATO.IA.V TR CHIRURGAS 

6234 So. Narrivgansett Avenos 
^a1 pirm. antr. Ir penkt.: 2*7, 
i^tadi^uiAia pagal anritarlmą, 

http://kr.miie.tams
file:///anro


Mums daug talkiniirSaufa 

MENAS. KOVOJ112 U B V E KOVA UŽ ĮTAKA EUROPOJE 
Rodos, nieko nepolitiškesnio vo norima viso reikalo supropa-

nėra, kaip menas, o tačiau liais gandinti, kad buvo norima viską 
laikais meną, kaip šaltojo karo perteikti meniškai ir tuo pačiu 
priemonę, naudoja ne tik mažo- įtikimai. Mums lietuviams, nuo-
sios, bet ir didžiosios valstybės, lat kovojant už savo krašto lais-
Komunistiniai kraštai meną, vę raštu, norėtųsi daugiau visą 
kaip veiksmingą priemonę, pa- tą laisvės kovą pabrėžiančio ele-
jungė jau pačioj savo įsitvirtini- mento, bet filmo sukėjai ameri-
mo pradžioj. Tačiau ir šiuo me- kiečiai stengėsi to išvengti, nes 
tu menininkai siunčiami stiprinti kas lieka iš meno, kai per akis ki-
tarptautinių santykių ir repre- šamą propaganda, mes -matome 
zentuoti savo kraštų. Menas iš bolševikinių pavyzdžių, 
naudojamas vadinamai detentei Tiesiog daugeliui ašaras iš
ugdyti, lygiai taif) pat kokiems spaudė filme vieta, kur su-
nors režimams pasmerkti. imtas Kudirka aiškinasi žmonai, 

Lietuvai nuo pat pirmosios kodėl jis bėgo. Jis pamatęs, kaip 
knygos išleidimo raštas turėjo di- laisvasis amerikietis jaučiasi, kaip 
dėlės reikšmės. Menas ir šian- jis laimingas ir todėl norėjo nors 
dien tebėra viena svarbiųjų kovoj truputį pajusti tos laimės. Nors 
už laisvę priemonių. Mes neturi- emgebistai ar pagaliau kiti rusų 

. me ginklų ir brangiai apmoka- veikėjai parodomi mažai besiski-
mų diplomatų, bet spausdintu rią nuo vakariečių, tačiau, kai 
žodžiu galime prasiveržti pro už- Simas sviedžia savo marškinius, 
darytas duris. Ir šiuo metu, kaip teigdamas, kad jis grąžina val-
tik meno pasauly mums atėjo ga- džiai, ką buvo uždirbęs, yra jau 
na svarbi talka iš Šalies — Si- ir ekonominio skurdo iškėlimas 
mo Kudirkos filmas. PagaKau, pati laisvės idėja fil-

* me egzistuoja visą laiką. Vienas 
Vieni mūsų matėme filmą, kiti amerikiečių pusėje civilis žvejas, 

lietuviai neturėjo progos pamaty- kalbėdamas apie bėglius pasakė: 
ti, bet svarbiausia, kad filmą ma- "M ž i n a u> k a jie daro su bėg
te milijonai amerikiečių, kuriems l i a is- Jūs atsimenate Vengriją? 
šis filmas ir buvo taikytas. Si ga- !•» atsimenate Čekoslovakiją? Jie 
lingoji šio šimtmečio meno šaka, sutraiškė laisvę tankų vikšrais, 
filmas ir televizija, lietuvių lais- Nekalbėkit man apie tuos žmog-
vės kovoj buvo didelis laimėji- žudžius. Aš nuo jų pabėgau", 
mas, nes daugeliui parodė, kad V i s i filme užsiminimai apie 

, Lietuva nėra Rusijos dalis ir kad Lietuvą, apie vergiją ir laisvę, a-
lietuvis jūrininkas nėra rusas. P i e materialinę gerovę tėra tik 
Kudirkos šauksmas, kad Lietuva antraeilės priemonės. Pats visas 
yra nelaisvėje, padės daugeliui filmas persunktas laisvės ilgesiu 
geriau atverti akis, negu mūsų lT žmogaus noru bet kokia kaina 
tiesioginės informacijos. Be abe- t o s laisvės siekti. Ir visa tai mums 
jo mes galime abejoti viena ar Vasario lobios- išvakarėse, o taip 
kita filmo detale ar situacija, bet P a t i* visiems laisvę verti-
8 esmės filmas iškelia laisvės nantiems didžioji dovana, 
principą. Daugeliui amerikiečių * 
nebuvo ir šiandien aišku, kad Domėjosi filmu ne tik moki-
Sov. Rusijoj ir jos užgrobtuose niai, kuriems buvo privaloma, ne 
kraštuose draudžiama Vakarų tik bėgliai, kurie gerai susipažinę 
spauda. Kai filme pagrasinta jū- prievarta, bet domėjosi ir eilinis 

t rininkui už amerikietiškų žurna- amerikietis. Filmas juos paveikė 
lų pasiėmimą, daugelis pajuto, daugiau negu mūsų oficialios in-
kokia brangi yra laisvė. Kai iš formacijos. Menas žmogaus dva-
Rytų Europos ar Baltijos kraštų sią pasiekia giliau ir vaizdai pa-
atvykę žmonės kalbėdavo apie sąmonėje ilgiau išlieka, 
prievartą ir laisvės varžymus, tai Ne gana, kad mokyklos gavo iš 
daugeliui atrodydavo, kad tai anksto filmo tekstą, kad moki-
nieko nuostabaus, nes juk ir ki- iriai privalėjo šį filmą žiūrėti, 
tur yra įvairių varžymų, bet fil- bet taip pat malonu, kad kiti 
me daug įtaigiau ir supranta- dienraščiai pridėjo ir Simo Ku-
miau amerikietis žiūrovas pajuto, dirkos laišką mokiniams. Laiške 
kas yra tikroji laisvė. paaiškinamas, kas yra Lietuva, 

Matydama vaizdą kai primenamos partizanų kovos su 
politrukui pasirodžius visi išsi- okupantu rusu, džiaugiamasi, 
gasta, žiūrovas pajuto, kokia kad, patekęs į Ameriką be jokios 
šiurpi ta sistema, kur visko rei- baimės gali laisvai skaityti, kal-
kia bijoti. Amerikietis, kuris kar- bėti ir melstis. Laiške Kudirka 
tais juokiasi ar šypsosi daugiau kreipiasi į jaunimą, kurio pareiga 
negu reikia, filme pamatė, kad bus ir toliau tą laisvę branginti 
kitur nėra tokio džiaugsmo, kad ir saugoti, nes laisvė yra tokia 
yra tamsus, prislėgtas pasaulis, brangenybė, kurią, kartą prara-
kuriame virš juoko ir džiaugsmo dus, norint susigrąžinti reikia 
yra baimė. Ta baimė žiūrovą ly- daug pastangų ir aukų. 
dėjo ligi paskutinio momento, Menas pasitarnavo visiems 
kai net ir vežamas į laisvę Ku- laisvę mylintiems, o taip pat ir 
dirka dar tebebuvo terorizuoja- mažai ja besidomintiems žmo-
mas, jis vis dar nežinojo, ar bus nėms. Verti pagarbos visi, kurie 
paleistas ar sušaudytas. sudarė progą filmą apie Simą 

* Kudirką susukti ir pateikti visai 
Gali mums atrodyti, kad viena Amerikai, mylinčiai laisvę, glo-

ar kita scena galėjo būti susukta bojaričiai laisvę praradusius ir 
kitaip, mes gal pasigedom de- tačiau dažnai tos laisvės ne[-
monstracijų ir susirinkimų Ku- vertinančiai. O mums patiems 
dirkos išlaisvinimo reikalu, bet parodo, kad ir sunkiu keliu, bet 
reikia atsiminti, kad filmas buvo galima pasiekti pergalę, 
suktas amerikiečiams, kad nebu- AL B. 

• 

• • 

Vakarų Europa vis dar tebėra 
pasiskirsčiusi j įvairaus dydžio 
valstybes su skirtingais, per am
žius susikaupusiais interesais ir 
tikslais. Pirmieji supratę tame 
susiskaldyme glūdintį pavojų bu
vo generolas de Gaulle ir kancle
ris Adenaueris. Jie išlygino buvu
sius nesusipratimus ir susitarė, 
kad nuo šiol Prancūzija glau
džiai bendradarbiaus su Vakarų 
Vokietija. Tai reiškė dviejų di
džiausių Vakarų Europos tautų 
per šimtmečius užsitęsusių ko
vų pabaigą. 

Ckinė bendruomenė 

Tuoj po to buvo sudaryta Eu
ropos ūkinė bendruomenė, iš 
pradžių 6, o dabar jau 9 V. Eu
ropos valstybės, su kuriomis įvai 
riais ryšiais yra susirišusios joms 
draugiškos Europos ir Afrikos 
valstybės. Pagaliau tas devyne
tas stipriai susirišo ir su Anglijos 
suorganizuota Europos laisvosios 
prekybos erdve. Visa tai leido su
kurti didžiausią pasauly laisvą 
nuo muitų vienetą, kuris savo 
eksportu pralenkia JAV, o savo 
gamyba joms prilygsta. 

Gerai pradėtas ir kas kartą vis 
glaudesnis ūkinis susivienijimas, 
o paskui jį sekęs politinis ir ka
rinis jungimasis yra būtina tos sri
ties apsaugojimo nuo Sovietų vy
ravimo sąlyga. 

S. Sąjungos karinių jėgų per
svara, nepaisant jų ūkinio primi
tyviškumo, yra milžiniška ir, kas 
blogiausia, tolydžio didėja. Va
karų Europos valstybės mato ir 
gerai supranta tą pavojų, tačiau 
stengiasi išsisukti nuo prievolės 
sukurti savo pačių karinę jėgą, 
galinčią atremti Sovietų spau
dimą. 

Reikia laukti, kad pati Europa imsis atsakomybės 
P.GAUČYS 

" 

Atominė jėga 
Dar .prieš 15 metų atominių 

ginklų atžvilgiu fAV buvo pen
kis kartus pranašesnė uŽ Sovie
tus. Nūdien Sovietų atominių 
ginklų gamyba prilygsta ameri
kiečių, o kai kuriose jų rūšyse 
jau juos pralenkia. Kubos krizės 
metu Sovietų karo laivynas bu
vo visai nereikšmingas ir nega
lėjo pasipriešinti amerikiečiams. 
Po to rusai tuojau suskato tą tru
kumą pasalinti. Per 10 merų 
sovietai pasistatydino karo lai
vyną, kuris jau vien todėl, kad 
daug naujesnis už amerikiečių, 
techniškai jį pralenkia ir savo ga
lingumu laikomas antruoju pa
saulyje, o paskubom statomas po 
penkerių metų pralenks ameri
kiečių laivyną savo didumu. So
vietų ir jų satelitų kariuomenė, 
tankai ir aviacija keleriopai ga
lingesnė už NATO jėgas. Jie turi 
dvigubai daugiau karui paruoš
tų divizijų, triskart daugiau šar
vuočių ir penkis kartus daugiau 
lėktuvų. Kadangi Sovietų ir jų 
satelitų erdvė yra centrinė, jie 
turi strateginių ir taktinių pra
našumų, įgalinančių greitai vi
duje permesti savo jėgas. Jų va
dovybė vienose rankose, jų apsi
ginklavimas vienodas, o karo tar
nybos laikas daug ilgesnis už 
NATO valstybių. 

Tokioje būklėje svarbiausias Eu 
ropos apgynimo veiksnys yra 
JAV 300,000 kariuomenės buvi
mas jos žemėje. Tačiau čia laikas 
nuo laiko iškyla sunkumai, kurie 
vakariečius silpniną, o Sovietus 
stiprina. Jau ne kartą JAV sena
te buvo keliamas klausimas ame-

bomba, kuri sunaikina gyvybes, 
bet palieka sveikus pastatus. Tai 
labai svarbu europiečiams, bran
ginantiems savo miestų istorinius 
pastatus. Tačiau ji dar negami
nama, nes tuo reikalu europie
čiai, nei amerikiečiai neturi tvir
to nusistatymo. 

Šiaip ar taip Sovietai mėgina 
suardyti vakariečių vieningą su
tarimą išnaudoti prieštaringus 
jų interesus, trukdo Europos ūki
nės bendruomenės didesnį išpli
timą ir vilioja apgaulingais vi
suotinės taikos ir laimės pažadais, 
jeigu bus tęsiama detentės politi
ka, kuri įgyvendins visuotinį visų 
tautų saugumą. Ta kryptimi bu
vo išvystyta smarki propogan-
da, reikalaujanti sušaukti Euro
pos saugumo konferenciją Hel
sinkyje. Dėl jos reikalingumo va
kariečiai nebuvo vieningi. Mažo
sios valstybės jai nesipriešino, ta
čiau JAV ir Anglija jos nenorėjo 

Dr. K. Bobelis, sen. Robert Dole ir G. Meierowics po Dole kalbos 
Belgrado konferencijoj, kur senatorius iškėlė Lietuvos, Latvijos ir Esr 
tijos pavergimo klausimą 

POPIEŽIAUS ŽODIS ŽMOGAUS 
TEISIŲ KLAUSIMU 

įvairiomis progomis, kalbėda 

kų. Legenda pasakoja, kad Napo
leonas tą šautuvą buvo podovano-
jęs kapitonui Jean-Victor-Bessonui, 
kuris norėjo savo laivu nuvežti 
Napoleoną į Ameriką, bet Napole
onas pagaliau atsisakęs tos avan-
ttnros... 

Sotheby's varžytinių biuro pa
skelbtosios "Wildenstein" — baldų 
varžytinės neįvyko. 18-ojo širr.tm. 
Prancūzijos: baldus nupirko Saudi 
Arabijos magnatas Achram Ojjeb 
už 83 mil. svarų. Tais baldais jis 
nori mebliuoti "France" garlaivį, 
kurį jis prieš savaite buvo nupir
kęs už 80 .milijonui Fr. frankų. So
theby's lapkr. 17 d- parduoda se
niausią vanGuarneri (Cremona. 
1735) smuiką, šis smuiko instru
mentas įkainuotas šeši milijonai 
frankų. Už R. Schuznano pirmą 
veraiją-manuskriptą — opus 17 — 
fantazija fortepionui. parduodamą 
iš varžytinių lapkričio 23 d. tiki
masi gauti 2,5 milijonus frankų. 

A. T. 

mas tikintiesiems, Šv. Tėvas 
— Paulius VI pareiškė, kad ša
lia pirmosios žmogaus teisės į 
gyvybe, nemažiau svarbią vietą 
popiežiaus moksle užima ir vi
sos kitos pagrindinės žmogaus 
teisės, kurių apsaugojimas yra 
vienas svarbiausiųjų Apaštalų 

Bet, prikalbinus to meto V. Vokie- į S o g t o v e i k l o s uždavinių- Paulius 
tijos kancleri Brandtą, jau vyk-!vi pakartotinai pažymėjo, kad 
džiusj "Rytų politiką", Sovietams j A r ) a š t a l u Sostas savo santykiuo-
pavyko įvaryti pleištą j pat; NA- U ^ pasaulio valstybėmis me-
TO gynimosi vidurį. _ ! s i l i a u i a „ y ^ k a d 

Po to ir I\;xonas pritarė So
vietams, kad saugumo konferen
cija būsianti "tikras kelias" į tai
ką. 

Sienų pripažinimas ir 
žmogaus teisės 

žmogaus 
orumo apsaugojimas yra neat
skiriamai susijęs su jo pagrin
dinių laisvių bei teisių užtikri
nimu Paliesdamas šią temą, 
Šventasis Tėvas nepraleido nė 

I būtų užtikrinta teisė nevaržo
mai, pilnoje laisvėje, visur ir vi
sada skelbti Kristaus tikėjimą. 

Priimdamas Vengrijos komu
nistų partijos sekretorių Kada
rą, Paulius VI priminė, kad 
Bažnyčia dialoge su crvilinėrnis 
valdžiomis, siekia pirmoje eilėje 
apsaugoti teisėtus Bažnyčios ir 
tikinčiųjų interesus, trokšdama 
sudaryti tokias sąlygas, kuricse 
tikintieji, kaip pilnateisiai ir ly
gūs krašto pileč:ai, galėtų prisi
dėti prie socialinės pažangos ir 
visuotinės gerovės kūrimo. Su
sitikime su Vietnamo katalikų 
vyskupais, Paulius VI pakarto
jo šią mintį, pabrėždamas, jog 
Bažnyčia, bendradarbiaudama 

vienos progos pabrėžti ir religi-1 su civilinėmis valdžiomis, ne
neš laisvės apsaugojimo proble- i paisant socialinės ir politinės 
mą, nuolat primindamas, jog 

ko atbulai. Maskva dar smarkiau j • 

santvarkos, nereikalauja nieko 
kito, kaip tik pilnos laisvės vyk
dyti savo apaštalinę misiją, tai 

nėm religinį tikėjimą. 

rikiečių kariuomenę Europoje su- , 
mažinti pusiau. Tik griežtas anuo-| P " į j ° varz> r t I P ^ W - - a ' 
met prez. 'Nixono pasipriešini 
mas neleido senatui tokį nutari 
mą priimti 

Jėgų balansas 
Jeigu vakariečių jėgos pasiliks 

tokios silpnos kaip nūdien, o gal 
ir dar silpnesnės, nes ūkinė V- Eu 

ropos krizė ne tik neleidžia dau
giau lėšų skirti ginklavimuisi, 
bet ir verčia juos mažinti, o tai 
reiškia, kad V. Europa jau pirmo
mis karo dienomis butų privers
ta panaudoti atominius ginklus 
arba pasiduoti Tačiau atominių 
ginklų panaudojimas nėra užtik
rintas, nes sunku patikėti, kad 
JAV, gindamos Europą, būtų pa
siryžusios paaukoti savo miestus 
ir milijonus gyventojų rusų ato
miniam atsikeršijimui Dabarti 
niu metu plačiai diskutuojama 
amerikiečių išrasta neutrono 

1975 m. Helsinkyje susirin.<c: 
35 valstybių atstovai pasirašė 
pagarsėjusį suritarimą, kuriuo Scr į d a g y j e kraštų tikinčiųjų reli-
vietams oripažįstami jų užkaria-1 ^ ė l a i s v ė * • ^r nėra pakan-
vimai Europoje; vakariečiai ture karnai apsaugota. Ši problema yra nevarzom r-r-rauot: zmo 
jo tenkintis vykdomos galios ne b u v o iškelta ir popiežiaus susi-
turinčiais žmogaus teisių nuosta- i tikimuose su Rytų Europos 
tais. Vakariečiai tuščiai tikėjosi., j k r a š t*J vadovaujančiais asmeni-
kad tie nuostatai paskatins Sovie- į mis, ls:wrie šiU metų «g°3« ap-
tus bent kiek suliberalėti, bet įvy-į lankė Šventąjį Tėvą. Tokiuose 

susitikimuose Paulius VI pa
kartotinai pažymėjo, jog Baž
nyčia nereikalauja sau jokių 
privilegijų; ji tetrokšta, kad jai 

NAUJAS 
DIENRAŠČIO 

VATIKANO 
REDAKTORIUS 

, | ir disidentus. Kai po dvejų metų 
Belgrade susirinko Europos vals
tybių atstovai patikrinti HeHn-
kio nuostatų vykdymą. Sovietai 
nepaisant daugybės pateiktų f ak 
tų, juos kaltinančių laužant 
žmogaus teisių nuostatus, atme
tė tuos kaltinimus kaip kišimąsi 
į jų vidaus reikalus. 

Atsižvelgiant į tai, kad JAV vh 
dar labai brangina detentės poli
tiką su Sovietais, derybose su jais 
dėl ginklavimosi apribojimo daro 
didelių ir nepagrįstų nuolaidų, 
kyla rimtų balsų, įspėjančių 
amerikiečius, kol dar ne vėlu, ap
sigalvoti, nes, Sovietams be ato
dairos besi ginkluojant, o JAV 
tupčiojant vietoje, greitai gali at
eiti laikas, kai Sovietai taps pa
saulio galybe nr. 1. Tada V. Eu
ropai neliks kitos išeities — rei
kės sutikti sutikti su jos "susuomi-

nimu". Tai reikštų, kad jai būtų 
leicta pasilaikyti plačią vidaus au
tonomiją, bet ji nebetektų savo 
įtakos pasaulio reikalų tavrky-
me. Tai vestų į NATO ir Varšu
vos pakto panaikinimą ir JAV pa
sitraukimą iš Europos. Jos nusto
tų buvusios politiniu ir kariniu 
veiksniu Europoje. 

Reikia tikėtis, kad taip neįvyks, 
nes, nepaicant viso Vakarų pa
saulio silpnumo, moraliai jis dar 
nėra pasiryžęs pasiduoti. Šiaip 
ar taip tai yra tik vienas epizodas 
visoje Sovietų ir vakariečių ko
voje už vyravimą Europoje. Tikra 
V. Europos gynyba reikalauja pa
čių užinteresuotų valstybių 
pastangų ir rėkia tikėtis, kad jos 
pagaliau to uždavinio imsis. 

Popiežius Paulius VI priėmė 
į naująjį Vatikano dienraščio 
"L'Osservatore Romano" vy-

! riausiąjį redaktorių profesorių 
J Valerio Volpini Profesorius 
į Voipini, gimęs prieš 54 metus 
• kumečio šeimoje, yra pagarsė
jęs žurnalistas, rašytojas ir 
ilgametis literatūros dėstytojas 
Urbino universitete. Antrojo 
pasaulinio karo metu dalyvavo 
rezistencinėje kovoje prieš na
cius. Yra buvęs įvairių svarbių 
Italijos dienraščių ir žurnalų 
redaktorius. Vatikano dienraS-
čio "L'Osservatore Romano" vy
riausiojo redaktoriaus pareigas 
jis perėmė iš Raimondo Manzird. 
kuris dėl amžiaus pasitraukė į 
pensiją. 

— širdis per dieną pripum
puoja 4,300 galionų kraujo per 

[60,000 kraujo gyslų. 

MUŠKIT BŪGNUS 
. 

JUBGIS JANKUS 

Spaudoj ii gyvenime 

ANTIKINES 
Paryžiuje per "Napoleonica", se

nienų varžytines, sumokėtos pasa
kiškos kainos už daiktus, kuriuos 
kadaise buvo panaudojęs karinga
sis valdovas Napoleonas, ir tai ro
do kokį garbinimą jis dar turi pas 
prancūzus. Bet juk nacių relikvijų 
varžytinės Vokietijoje ir parodė 
aukštas įvaržytas sumas... 

Taip 1975 m. birželio mėn. skry
bėlė, kurią būva nešiojęs Napoleo
nas, buvo parduota iš varžytinių 
už 1,5 milijonų frankų, o š. m. va
sario men. už dvi imperatoriaus 
nosines iš varžytinių buvo sumokė
ta 488.000 frankų: 348.000 frankų 
už jau panaudotą nosinę, j kurią 
imperatorius jau buvo iššnirpštęs 
savo nosį ir 140.000 fr. už dar šva
rią nepanaudotą nosinę! 

š, m. spalio mėn. 25 d. iš var
žytinių ėjo "Napoleonica" iš Vig-( 

"SKIEDROS" 
botoje 8v. Elenos saloje. Vienuoly 
no, kuris paveldėjo iš Napoleono 
100.000 frankų, "Napoleonica" su
darė imperatoriaus testamento 
nuorašas, parduotas iš varžytinių 
už 150.000 fr. ir antras Napoleono 
kaukės egzempliorius; padarytas 
imperatoriui mirus 1833 metais, 
parduotas už 180000 frankų. Už 
padėklą su imperatoriaus herbu 
sumokėta 341.000 fr., o už bokalą 
su Biennais firmos ženklu — 472. 
000 frankų. Visai menkutis "suve
nyras" — sausgyslės gabaliukas ir 
keletas Bonapartės plaukelių pa
šalintu darant autopsiją, parduoti 
už 82.000 frankų vienam amerikie
čiui. (Taigi Napoleono svoris pri
lygsta aukso svoriui). 

Brangiausia "smulkmena" pasi
rodė imperatoriaus medžioklinis 
Šautuvas su "Le Page, Paris" ženk-

caj* vienuolyno, imperatoriaus glo* lu. Ui jį tusokėU 2.71&000 fran« 

11 
— Galėčiau galvą guldyti, kad ne, — net 

galvojęs, ką sako, atsiliepė Juozas ir, atsirėmęs uoga" 
ra i kampą knygų lentynos, pridėjo: 

— Bet iš kur tas Įtarimas? Ką jis reiškia? 
Svečias dabar žiurėjo tiesiai i akis ir vėl keistai 

šypsojosi. 
— Ką jis reiškia, pasakyti negaliu, bet kad tams

ta esi ne Joe, bet Juozas šeštokas, esu visiškai įsitiki
nęs. Tikrai galiu skaityti visas knygas nuo pradžios 
ligi galo, ir jis kitoks nesugrįš, negu čia dabar yra. 
Juk taip? 

— Bet kam tamstai to šeštoko taip prireikė? I r 
dar vidurnakti? —pagaliau pasakė tą, kas visą laiką 
knietėjo. 

— Ne ta i svarbu, — atvertė jaunuolis. — Svar
bu, kad tamsta ir esi tas pats šeštokas. Juk a i ne
klystu. Tas pats? — įsispyrė į akis, bet nešautojo 
šypsojęsis, o Juozas svyravo. Pagaliau pasiryžo: 

— Na, gerai. Aš esu t a s pats. Esu tikrai Juo
zas šeštokas, pensininkas, profesorius emeritas, jeigu 
nori. Ką dabar man pasakysi ar padarysi ? Sakei, kad 
turi perduoti šeštokui žinią. Kokia t a žinia? 

Vyras sėdėjo nenuleisdamas akių, tik nustojo iyp-
sojęsis. 

— Kokią? — pakartojo Juozas. 
— Ir kam man tamsta taip padarei? — svečias 

staiga prašneko lietuviškai — Kai laužėm plotkelę i r 
aiškinai apie Kūčias, galvojau: tai kad a i tokį tėvą tu
rėčiau. Ir kad būčiau turėjęs. Gal geriau, kad b&Ueu 

turėjęs. Bet butų labai gera, jeigu ir dabar turėčiau, trimitą vėl išbandyti, bet dabar vėl pradedu kitą. Ne 
Tor būt, viską žinojai, kad taip mane sumaišei. Galvos mokslišką, taip sau, tik pažaisti. Iš tikrųjų tai pra-
nesumaišei, bet sumaišei vidų, viską apvertei aukštyn dėjau tik galvodamas paskutinėse gyvenimo dienose 
kojom. Viduje aš pats buvau susimaišęs, bet ne taip. kiek pažaisti. Prieš Kalėdas įlipau jau į septynias-
Dabar jaučiuos taip, lyg būčiau parėjęs namo, ir viskas 
staiga susimaišė. Nesusimaišė, bet tamsta sumaišei. 
2inojai ir todėl sumaišei Juk žinojai kodėl atėjau ? 

Juozas atėjo nuo sienos ir atsisėdo į kėdę, ku
rioje sėdėdamas nežinia kiek puslapių buvo prirašęs. 
Dabar juodu sėdėjo labai arti vienas kito ir žiūrėjosi 
tiesiai į akis. 

— Gali tikėti gali netikėti, bet aš visiškai neži
nojau, kad kas nors žada ateiti. Ir kai atėjai, neži
nojau nei ko, nei kodėL Ir dabar nežinau. Nežinau, 
nei kas esi nei ko nori ar norėjai. 

— Tai kodėl nepasisakei ? 
— Irgi nežinau. Gal instinktas, gal gyvenimo pa-

dešunt trečiuosius. Tai kiek tų dienų man ir beliko. 
Sakiau, pažaisiu, kol galva tebėra šviesi. Bet kai 
ėmiau galvoti, žaislas virto rimtu darbu, kurio neno
rėčiau nutraukti. Žinoma, jeigu mano valia nu
traukti ar ne. Juk atsitinka: kas nors ištiesia ranką 
ir nuspaudžia kaip musę, besigretinančią prie ant sta-

j lo palikto trupinio. Gyvenau ne trumpai, mačiau daug 
j žmonių ir daug įvykių, tai ir panorau parašyti apie 
| save ir apie juos. Tik taip, kaip aš mačiau, tik taip, 
kaip aš pergyvenau. Taip. kaip apie tuos pačius žmo
nes ir atsitikimus niekas kitas neparašys. Arba ir vi
siškai neparašys. 

— Kiek to rašymo ištesėsiu, kas gali pasakyti. 
tyrimas. Kai vidurnaktį ateina nepažįstamas žmogus, \ jeigu ir aš pats negaliu. Gal knygą, gal dvi, gal kele-
pasibeldžia ir paklausia, ar tu tas pats, kurio jis ieš- į tą. Va, krūvelė popierių. Cia dar ne pradžia, re. Tik 
ko, nueina per nugarą nejaukumas. Bent man nuėjo. į užrašinėju, kas į atmintį atlekia. Žmogaus atmintis, 
Tur būt, laiko dvasios ir praktikos rezultatas, kad žmo- kaip dangus vėjuotą dieną. Debesys ateina ir nueina. 
gus linkęs slėptis nuo žmogaus. Nuo nežinomo ir ne- Atsiminimai irgi ateina ir nueina, švysteli, opo kelių 
žinomais tikslais pasirodžiusio. Tik pasakęs tepagal- j minučių jau kiti užkloja. Kartais taip užkloja, kad nė 
vojau: jeigu tikras reikalas, išsišnekės, o jeigu kas ne-' su šake nebeatversi. Pralėkė pro akis ir dingo. Kai tik 
gera, tegu praeis taip. Dabar žinai, kas čia sėdi. Dėk pagaunu, tuoj užrašau. Jie ne tik nebedingsta, bet 
savo kortas ant stalo. Aš savo atverčiau. daugiau prisišaukia. Ir veidus ir žodžius, ir drabužius. 

Žmogus ilgai tylėjo. i r vietas. Atsikuria gyvas gyvenimas. Ne man. Aš jį 
Bite, <jar paragino. i J a u atgyvenau, bet kitiems, kurie gyvens po manęs. 

— Aš ne Rikis. Taip atėjo į galvą ir pasakiau.' — T a i *•» k o d ė l d a r nenorėčiau būti nudaigotas. 
Aš Vytautas. Galiu pasakyti ir viską: Vytautas Stir- Name esam vienu du. Pats jaunas, aš senas. Nei muš-

. tis, nei ristis neišmokau. Šaunamo ginklo savo gy-
Gerai. Dabar esame tikrai pažystami, ir versk venime rankoje neturėjau. Apskritai, fiziškai pačiam, 

toliau. Sakyk, ką turėjai pasakyti ar" daryk, ką rei- Vytautą:, būčiau labai menkas priešas. Protiškai, dva-
kėjo padaryti. Tik jeigu norėjai ar turėjai nudaigoti, s i š k a i ; žiniomis gal ir galėtumėm paaigalinėti bet čia 
tai dar nenorėčiau. Neseniai pabaigiau knygą, po ku-, J a u v*841 ^tt* sritis. 
rios galvojau visus darbus padėti į šalį. Galvojau net! (Pof lanflaųl 

nagia 
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LIETUVIŠKOS SUTUOKTUVĖS NEW HAVEN1 
Vaiva Vėbraitė, Genovaitės ir Evangelija buvo parinkta apie 

Juozo Vėbrų dukra, susituokė su vestuves Galilėjos Kanoje. 
Džimiu Gustu $v. Kazimiero baž
nyčioje 1977 m. spalio 22 d. Mi 

Muzikinė dalis bažnyčioje 
daug prisidėjo prie sutuoktuvių 

šias laikė ir motervsfės sakra-' rimties ir romantiško nusiteiki-
mentą suteikė kun. Albertas Ka
ralius, iam avstavo svečias kun. 
Jonas Rikteraitis ' š 'New Britain. 
Iškilmės bažnyčioje ir pokylvie 
vyko pagal lietuviškas tradicijas. 
Jaunoii. pssmoošnsi lietuviškais 
tautiniais drabužiais (dail. A.Ta
mošaitienės išaustais"), dėvėio rū
tų vainiką, perpintą baltomis 
steDhanotis gėlvtėmis ir rugiu var
pomis. Jaunosios gėlių ouokštė. su 
darvta iš rūtų, ruaraeėliu ir raus
vų lelijų, buvo perrišta lietuviš
ka iuostele. Pirmon pamergė Jū
ratė Krokvtė iš Philade^riiios ir 
Vitos pamereės — Daina 2er"> 
liauskaitė iš Providence, R.I.. Ri
ta Čenulvtė iš Xew Yorko ir Ja-
n :ee Izenberg iš Bostono — rišos 
dėvėio lietuviškais tautiniais dra 
bužiais. o jų gėlių puokštės buvo 
sudarytos iš rūtų, rudagėlių ir 
ramunių. Pirmuoiu pabroliu bu
vo Joseph Sacco iš Farmineton. 
Conn.. kiti DabroVai —Robert 
Gust iš Boulder, Conn.. Linas 
Lipeuis iš Londono ir William 
Conklin iš Atlanta, Ga. Jaunojo 
sesutė Karen nešė gėlių krepšelį. 

Bažnytinės apeigos buvo atlik
tos lietuviškai ir angPšlcai. Abu 
Jaunieji paskaitė ištraukas iš 

mo. Sol. Salomėja Nasvytytė pa
giedojo Guidi "Maria Mater Gra-
tiae" ir Johartn Sebastian Bach 
"Atpirkėjau maloningas''. Izido
rius Vasyliūnas smuiku atliko Jo
hann Sebastian Bach Largo (iš 
Sonatos C dur), Antano Račiūno 
"Daina variacijų formoje" (iš so
natos Fantazijos) ir Zigmo Alek
sandravičiaus "Sveika Marija", šv. 
Kazimiero bažnyčios choras iš
kilmingai sugiedojo A. Aleksio 
"Veni Creator", Juozo Strol'os 
"Kaip grįžtančius namo paukš
čius" ir lotyniškai Mišias. John 
Bernardo, Bažnyčios vargoninin
kas, bažnytines iškilmes užbaigė Į kėlė tostą, palinkėdamas jaunie-
vargonais Felix Mandelsohn į šiems laimės. Ta ip pat kėlė tos-

. 

Vaiva Vėbraitė-Gustaitienė 

Bartholdy vestuvių maršu (iš tą ir pirmasis pabrolys Joe Sacco. 
"Vasaros Nakties Sapno"). ' Dr. Elona Vaišnienė nepaprastai 

Sutuoktuvių pokylis įvyko Bill • vaizdžiai ir įdomiai aiškino lietu-
Miller's Dance Village, Branford, j vaškas vestuvines apeigas ir jų tra-
Conn. Lietuviškus užkandžius, į dicinę prasmę lietuviškai nekal-
raguolį ir medauninką pagami- j bantiems svečiams, 
no V. Steponis iš New Yorko. j Sveikino dr. Kęstutis Valiūnas, 
Puota prasidėjo muziko P. Loro, apygardos bendruomenės pirmi-
vadovaujamo orkestro dzūkiškų n į n k ė Albina Lipčienė, LMK fe-
trejinių maršu. Jaunuosius pasi- j deracijos New Haveno klubo pir-
tiko Vaivos tėveliai su duona ir minkė Salomėja Valukienė, poe-
druska. Tik jaunimas — p a m e r - j t a s Stasys Santvaras padeklama-
gės ir pabroliai — užstojo kelią. Į v o s a v o p a t ies sukurtą ir aplin-
Jaunieii išsipirko dovanėlėmis — i kybėms pritaikytą eilėraštį Ru-jnėse 

Giesmių Giesmės, pamergės ir j lietuviškomis Įuostomis pamer- v - a t ą jaunasis Džimis 'lietuviš-
pabroliai skaitė is eilės ištraukas' gėms ir knygomis pabroliams. Pa-, kai pareiškė, kad mokosi lietuviu 
iš šv. Povilo laiško korintie- brolys Linas LipČtus tvarkė poky- į kalbos ir kad "su jūsų pagalba, 
čiams apie meilę ir iš 148 psal- lio eigą. Kun. A. Karalius sukai- į kantrybe ir pasitikėjimu tikiuosi 
mės "Tegarbina Viešpatį žemė", bėjo maldą. Jaunuosius tėvas pa- j t o l iau susipaž:nti ne tik su lietu-

:**•' •"«?••' « s viu kalba, bet ir su visa tautos 

kuriuos labai gražiai ir darniai 
4*šoko "Birutės Vaičiūnaitės va
dovaujama jaunų šokėjų grupė 
"Liepsna" iš New Jersey. Ši gru
pė "turėjo Tr dvi Savo akordeonis
tes. Čia Vaiva su Džimiu įsijungė 
į grupę, pašokdami vestuvinį šo
kį razginėlę. Po tautinių buvo 
bendri šok:ai, pasilinksminimas 
ir pabendravimas su svečiais, ku
rių buvo iš Clevelando. Washing 
tono, New Yorko, Bostono, Cali-
fornijos. Dalyvavo daugiau kaip 
200 svečių, jų tarpe daug 
jaunimo. 

Paskutinis jaudinantis momen 
tas buvo nuometo uždėjimas. Jau 
-nasis, dalyvaujant šioje gražioje 
lietuviškoje tradicijoje abiems 
motinoms, pakeitė jaunosios vai
niką baltu nuometu. Po to vyko 
atsisveikinimas su jaunaisiais. Ki
tą dieną jaunimas dar tęsė šven
tę Vėbrų vasarvietei Durham, 
Conn. kar tu su Vaiva ir Džimiu. 
Spalvingų rudens lapu aplinkoje 
vėl jaunimas pabendravo ir pasi
linksmino, o "Liepsnos" šokėjai 
mokė kitus jaunuolius šokti vė
darą ir kirus šokius. 

Džimis Gustas yra baigęs Mas-
sachusetts Institute of Technolo
gy chemijos ir miestų planavimo 
skyrius, o dabar studijuoja teisei 

M I S C E L L A N E O C S 

uiiiiimiitmmimiiimiMininimiiiiiiiiiti 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas Ir Taisymas* 

M I G L I N A S T * 
2346 W. 68th St.t tel 776-1488 
UIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIHIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIM 

aaasamak * *ama^msammsaM»»am 
PAOKAGE KXPRE88 AGENOI 

M AKI 1A N O R E H i l E N * 
SIUNTINIAI į LIETUVA 

Labai pmgektmaimtaom 
prek&i. Maistas Ii Buropo» 
MOS W. «S 8C, ChJk»«o. OL 

TEL. — WA S-37S7 
m • • M M M «< 

• • » > • • 

REMODELING 
Atlieka įvairins nurau taikymo 

darbas . 
JUOZAS VENCKATJSKAS 

Skambinti vakarais — 582-7606 

E S T A T E 

>fūr. 6 hutai po 5 kamh. Geras 
investavimas. Marquocte Parkę. — 
$42.900. 

Mecltais. 2 butai po 5 kantb. Ma
žas ĮmokSjimas. Marąuette- Parke, 
$20.900. 

Mūra* i vienetų ir garažas. Mai-
quetto Pai*ke. Piffus. $39.500. 

Miami Beach. 6 kamb. namas 
parduodamas d£i ligos. $35,000. 

Mes auuni nuiUiuucu Floridoj 
vLsokjc namų. Norintieji pirkti, par
duoti ar mainyti, skambinkit m u s . 

VAINA REAL ESTATE 
Tel. — 925-6565 

M L S 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo Valanda jau virš 35 m. tarnau
ja New Jersey, New York ir Connecti-
cut lietuviams! 

H r - - , „ , , . , . . . . Vėb - l K a s 8 e S t a d i e n i ""O 4 iki g vai. popiet 
Bostono universitete, vai\a veo g W E V D S t Q t i e s N e w Y o r k e 1 3 3 Q 
raitė irgi yra baigusi M.I. I . bio-1 KI., AM ir nuo 7 iki 8 vai. vak. 97.9 
logijos skyrių, dabar tęsia studijas meg. FM. 

| kultūra 
į žmona 

ir kraštu, kurį su savo 
pamilau. Kiek galėsiu, 

remsiu ir pats palaikysiu Lietuvą 
Į ir lietuvius visur ir visuomet". 
j Savo kalbą Džimis užbaigė 
I paskaitydamas eilėraštį. 

Vaišes lydėjo lietuviškos dai
ros. Orkestras grojo lietuviškų 
dainų melodijas. Dainoms ir mu
zikai vadovavo dr. E. Vaišnienė. 

Iš sveikinimų raštu buvo pa-
4 telegramos iš Lietu-

Yale universitete. Vaiva dalyvau
ja lietuviškoj veikloj nuo mažu
mės. Yra mokytojavusi lituanisti-

mokyklose Nevv Havene 
ir Bostone. Dalyvauja jaunimo 
organizacijose. Yra Nevv Haveno 
Bendruomenės valdybos narė, 
Moterų Klubų federacijos Nevv 
Haveno klubo narė. domi
si lietnvių politine ir kultūrine 
veikla, dalyvauja VLIKe, yra ra
šiusi spaudofe. 

Džiaugsmo, laimės ir gerovės 
linkime jaunajai šeimai. Gvven-
kite lietuviška dvasia, mylėkite 
Lietuvą ir jai dirbkite. 

L.M.Ž. 

Direkt. Dr. Jokūbas J. Stukas 
1467 Force Drive 

Tel. 232-5565 (code) 201 
Tel. 232-5505 (code) 201 

Kviečiame taip pat klausytis Lietu
viškų kultūrinių valandų anglų kalba 
iš Seton Hali Universiteto radijo sto
ties (Nevv Jersey WSOU 89.5 meg. 
FM) Pirmad. 7:30-8:30 vai. vakaro. 

(Vadovauja prof. J. Stukas) 

Cape Cod stiliaus mūras. 28 metų 
senumo. 2 miegami su jrengta pasto
ge trečiam miegamam. Įrengtas rūsys, 
baras. ll/2 maš. garažas. Salia tuščias 
sklypas. Tik $31.200. ApyL 76 — 
ir Maplewool 

2-jų butų medinis. Po 4 kamb. (2 
mieg.). Apyl. 42 ir Campbell. $21,000. 

2-jų butų meduiis po 5 kamb. (3 
mieg.), 2 maš. garažas. $21,000. Apyl. 
50 ir Washtenaw. 

Atnaujintas 3-jų butų medinis. La
bai geram stovy. 2 po 3% kamb., vir
šuj 514 kamb. (3 mieg.). Pilnai iš
nuomotas. Prie 46 ir Washtenaw. 

Mūrinis. 2 botai po 4 kamb. Už
dengti porčiaL Pilna pastogė. Rūsys. 
Gazo šiluma. Garažas. $41,500. Prie 
43 ir Sacramento. 

4-rių butų mūrinis. Pilnai išnuomo
tas. Rūsys. Garažas. $52,000. ApyL 34 
ir Hermitage. 

Marųuette Parke pardavimui mūri
niai 4 — 5 — 6 — 8 arba 13 butų 
pajamų namai. Interesuoti prašomi 
kreiptis j 

Budraitis Realty Co. 
767-0600 arba 778-3971 

•••imiiiitiuiiniM 

skaitvtos 

• 

100 METŲ SUKAKTIS 

*. Katalikų Bažnyčia Ugan
doje šiais metais minės šimto 

vos ir prof. Algirdo J . i r Onos , m e t ų ^ ^ n u o įgikūrimo šia-

Stasė Smalinskienė prie savo kūrinių 

DETROITO ŽINIOS 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

veiks visą dieną. 

šeimą, dvi dukras ir sūnų, kurį 
laiką negalėjo skirti daug laiko 
menui, bet vis nerimo. Studija-

Greimų iš Paryžiaus, taip pat laiš
kai kun. prof. St. Ylos, Vai
vos krikšto tėvo dr. H . Lukaše-
vičiaus. ministerio St. Lozoraičio, 
Sr., ir S t Lozora'čio, Jr., mm. dr. 
Stasio ir Onos Bačkių, St. Barzdų-
ko, Br. Railos, St. Jakšto. Tele
gramomis sveikino Aleksandras 
ir Laima Plateriai, Stasys Lūšys, 

1 Ardytės ir kt. Sveikinimus skaitė 
Gediminas Mažeika iš Washing-
ton, D.C. J. Krokvtė. R. Čepulytė, 
D. Čemliauskaitė. Jan. Izenberg, 
Spontaniškai buvo padainuota 
' Lietuva brangi" prisiminti 
tiems šeimos nariams, kurie ne
galėjo iš ok. Lietuvos atvykti. 

Toliau sekė tautiniai šokiai, 

Nors dailininkės Stasės Sma- vo meną privačiose studijose ir 
linskienės re tas kuris detroitie- 1964 m. įstojusi į Insti tute of 
t i s nepažysta ir daug ką naujo fine a r t s and crafts, tapybos 
negaliu pasakyti, mėginsiu pa-, klasę baigė 1972 metais. 

me krašte. 1878 metais Baltų
jų tėvų vienuolijos misijonie-
riai čia įsteigė pirmąjį misijų 
centrą. Šiandien katalikų skai
čius Ugandoje siekia beveik 
4.000.000 tikinčiųjų-

Dvi rankos, sujungtos mal
dai, .atlieka kilnesnį darbą ant 
žemės, kaip visas žmonių artile
rijos griausmas. 

VktOT Hugo 

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

Apdnu»feM 
Jvatrtų 

rei. — 376-1X82 
tmšm 

Baitas Sniego Parkas 

HELP W W I * t ) — AptERVS 

GENmAL OFFICE 
Neat person to answer 

phone. 
Take care oi insur^nce. 
Kn<ywledge of typmg re-

quire<L Ii interested 
Ctll — 737-tt«0 

A K ibi BBL LBSBLI 

Smgle Needle Sewing 
Machme Operators 

Mušt be tiper'd. Tow work 
on kdies dresset. Sedion 
work. Piece vrork. Apply 

3021 M0, PUUSKIUD. 

Tel 283-8006 
GENERAL ORFICE 
. Need person for onr office ia Loop. 

Should speak Eo«ltsh. Mušt have good 
hMMhmtiBg. Good vorking eoad. .... 

A * for DOROTHY 726-M15 

HELP WANTED — VERAI 

SHIPPING CLERK 
For small but ftat growing manu-

facturing co. Some expencnce desired, 
but not necessary. 

Phone — 738-1031 — MRS. KAY 

ittinttimimtiMrratnni 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDOS 

vfa« rftAj gTtadta. 
I . BUBNYS — TsL B E T « M 8 
tiiiitiiiiiiiiiiitfHiiiinmfiiimnininHiim 
HiiiuiniMifii'iiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiimniiH 

įvairia peėkhf pa si rinkimai B L U — 
Ctal M mflaq muvVUn 
CXKOf06 PABOEL9 RXJPBE8R 

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 

— Jeigu nori priešų, pralenk 
kStos. Jeigu nori draugų, leisk 
kitiems pralenkti tave. 

Cotton 

teikti Jums t ik suglaustą jos 
biografiją. 

Stasė Smalinskienė - Vaitie-

Dailininkė Stasė Smalinskie
nė su savo kūriniais yra daly
vavusi amerikiečių parodose ir 

kaitytė gimė 1929 m. gruodžio į keletą kar tų laimėjusi premijas. 
25 d. Kudirkos Naumiestyje. Ša ! Priklauso A.L..D. Sąjungai ir 
kių apskrityje. Pradžios mokyk į yra dalyvavusi grupinėse lietu-
lą lankė Gaisrių km.. Pilviškių ; vrų dailininkų parodose Kana-
valsč. Gimnaziją pradėjo lanky-' doje i r Amerikoje: 1968 metais 
t i Pilviškiuose. 1944 m. vasarą' Woreesteryje ir Balzeko meno 
s u tėvais pasitrankė j vakarus. •' galerijoje su skulptorium Dagiu 
Karui besitęsiant, gyveno Aus- ir dail . Pautienium; kanadiečiai 
rijoje. Vienoje, o Vokietijoj — 
Lindau ir Schvveningen mies
tuose. Po karo susitvėrus lietu
viškom gimnazijom, mokslą tę
sė Oldenburgo mginazijoje. Už
ėjus pirmajai emigracijos ban
gai , 1948 m. išemigravo j Ka
nadą. Ten prasidėjo jos kaip 
dailininkės karjera. Goderich 

jos kūriniais grožėjosi jų su
ruoštose parodose Toronte ir 
Wasagoje. Paskutiniu metu jos 
kurmiai buvo išstatyti Lietuvių 
Mokslo ir kūrybos suvažiavime 
Chicagoje. 

Be to. dail. Stasė Smalinskie
nė y r a aktyvi lietuviškame vi
suomeniniame gyvenime. Kelio-

A. t A. Agr. PRANUI RUDMSKUI minu, 
nuoširdžiausią užuojautą reiškiame žmonai GODAI, 
dukrai ROTAI, sūnums RIMUI ir ALGIUI su Seimą, 
ir kitiems girna nemt, karta iiikiedami skausmo va
landoje. 

• 

ir Alfonsas Juškai 

SSSS «. Hafeted St.. Chlc««r», m. 
KOI W. «»Ui S t . CbkSMto. m . 60«M 

T*iet.: S9S-97S? — 2M-SS90 
Vytantag Vateatiaa« 

ittififtifftfitiitiifttfiifffinttii 

tn% — 20% — 30% rietou mcikSslt 
nž apdrandą irao ugnies Ir antomo-
biUo pas 

F R A N K Z A P 0 L 1 S 
3 2 0 8 ^ West »5tn Street 

Chlcaico. niinntt 
Tel. — OA 4-S«54 

4 vienetų mūras ir garažas. Mar-
quette Pke. Naujas gazu šildymas. 
Našle atiduoda už $38.800. 

Palikimas. 5 kamb. 18 metą mūras 
ir garažas. Centr. oro šildymas ir vė
sinimas. Įrengtas beismentas ir kiti 
priedai. Tuoj galima užimti. Gražioje 
gatvėje. Marąuette Pke. $29300. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Pke. Vertingas pirkėjui. 

Liuksus "ranča*. Beveuc naujas 
romėnu, mūras. 3 mieg. Radiant šil
dymo dvi kontrolės. 2 auto mūro 
garažas. Daug priedą. Tik pamatę 
nupirksite už $40,000. 

Gražus 5 kamb. apie 20 metą mū
ras. Pušų medžio beismentas. 2 autb 
garažas. Marąuette Pke. Tuoj galite 
užimti. $27,900. 

Tvirtas 2-ju aukštą mūras. 2 butai 
,ir maloni biznio patalpa. 2 auto 
garažas. Savininkas nusileido iki 
$38,500. Marąuette Pke. 

Valdis Reii Estete 
2625 West lįst Strett 

Tel. 737-720S K 737-8584 

IietaviŲ Tautinėms 
nf ta f ingas 

Darbas pastovas, geras a t ly
ginimas. Reikalinga turė t i savo 
transportaciją. Dėl daugiau in
formacijų skambinkite — 

STANUCY KASLAS 
4 5 8 - 0 8 3 8 •*••" 

MACHINIST 
Lookittg for Part Time Machinist or 
Tool & Die Maker. Can be rettred or 
semi-retired. Part time work 4J5-6 
hrs. a day. See Ralph. 

678-5653 or 625-2227 

MAJAM JACHTKLUBO 
REIKALINGAS 

Nagingas pensininkas 
(arba vedusiu pora) prižiūrėti ir 
tvarkyti namą, kiemą, t. t. 

AtlygmimmH ir priedai. 
Skambint po 6 *• vakaro 

49 9 - 2 4 8 8 

V Y R A I I K M O T E B Y S 

•iiii imiiiiiiHiiiiii i i i i i i iHiimiiHiiHiiiim 

SIUNTINIAI Į UETŪV8 

ir kitas kraštus 

cM«f». OL 4Mtt, «rt«t. wnmm 
4tiiifiiiifiMiiiiiiiniiiiiNimiUHuainiuaiii 

r v » ix 

miestelyje atlikdama vienerių ae kadencijose ji yra dirbusi 
metų darbo sutartį laisvu Liet. Bendruomenės valdybose, 
laiku domėjosi menu ir piešė. Eilę metų mokytojauja Detroi-
Vėliau. persikėlusi j Torontą, 
pr ik laraė tautiniu Šokių grupei. 
1950 m išvyko gver . t i i Wor-
oester, Mase. feftt ::i:!gair. 1961 
grįžusi j Torontą, ištekėjo i r 
nuolatiniam gyvenimui .pereik*-
| 6 į Detroite, P r a d e - : - 4Ug±ti 

to L B Žibrcrio lituanistinėje mo 
kykloje. Priklsaso ateitininkų ir 
Lietuvių Frca to Bičiuliu orga-
sizacijeraė 

thnrgžja- Cricbte. vicue atsi
lankyti ir pamatyti, ką turime 

MARQUETTE AUTO CLINIC 
6S55-.59 So. Oattfornia Aiw. — Tel. 47148S3 

iHiiiiiiiiiMiniHiimiiiniiiuiiimtiiMiitini 
NAMŲ APiUDYMAS 

TataMi J U M tr oodeda 
H K Pigiai ftralM tMp«1 at/rteto* ar 
perdirbo dft dojo. Idadn 

A BANYS — VBL 447*MM 
lllHlMWII 

Užsienio ir Amerikos automobiliai. 
Turte up ir vėsinimas (AIR CX)NDmONTNG) 

STABDŽIAI 6 mftnfatių a r 6,000 myli^ garant i ja 
o i mūsų darbą (pata isymus) . Atdara nuo 7 v. ryto. 
V 10 vai. vakaro 

Perskaitę "D ia ig į " , duokite ji kitiems. 
- h M 

luiiiiiHiimimtimiiiiiiiiiiiiinimiiimim 

M O V I N G 
SERfiNAS perkrausto baldus tr 
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei-
dinmi ir pihta spdrauda. 

TEL. — WA &-8««S 
ui—iiinmiiWiHWHiHiHmiiwiiiMmii 

JfOTARY PCBLilC 
rvnriMF T\n SKKVicil 
8e. MapimnMd. »eL 2SV7a»» 

Talr 0>»t darrym'. VRRTrM.Al. 
(JJVfV V 'Akv-latlin&l. o1W*o«U 
prr rFrrrJHSs pnA«T«*i «T 

PLATINKITE -ttfJLUGA". 

S kamb. mūr. 3 miegami. 65 ir Tal-
man.. $27.500. 

Gražus a—aalaaf — 6 kamb. 2 žadi
niai. 83 Jr Kedzte. $84,200. 

15 metų senumo. 5% kamb. 3 mie-į 
gami. Daug rūbinių. 2 % m^- garažas. 
63 ir Narragansett. $54,000. 

2-jų aukštų — 2 po 6 kamb. mtu* 
65 ir Talman. $32.500. 

50 akrų fen 
už akrų-

Š I M A I T I S K I A I T Y I 
Imsmnce — income Xsx 

2951 W.S3Kd^.. 436-787* 

MAD^TTENANCE 
Metai Fabricating Company 

needs eTperienced MaiiltenanOe 
Macftizdsts and Mechamcp. Htte-
prmt rea&ag reąuired, Full dr 
Part Time. day or evening shifts. 
Full benefits including profit 

Lemoste. $10^0tH "baniųi. _ 
CaD or Apply 

6 8 1 - 1 8 8 8 

MAKQUETTE P A B K E 
2-jų tmtų mūrinis po 5 kamb. 

Gazu šildymas. Sfur. garažus. Arti 
66-os ir Talman. Žemiau *34,000. 

BCTŲ NUOMAVIMAS 

Namų p M d m u — Psrdnvbmw 
Ya ldyms 

I>ra*jdiTnai — Income Tax 
Notariatss — Vertimai 

BELL REALTY 
J R % C E V I f I F * 

64J15 «U> HMMr 4v#i . - TT«-WS8 

• • - • • • • ^ ^ • ^ • • • • • < • • • • • • • • ! 

Į S I G Y K I T E D A R A l t 

aKAY 
IWwH0r H v I Unr^Rl W i 

2700 So. i m Aveiue 
ttroa<hiawi, ItHainafl 

A.c Pąaal Ovportunitr l?lmi>V»jr«r 

IftNCOMOrAM.% — FOR 
w*m 

Perskaitę *T>rauxsy',, 

\i »i*i«rysf DMP'fkaitvtJ, 

duokite 

VI/l'l'LNIŲ KORTELIŲ REIK M T1 

Vlzitlmij kortelių niiudojkBaa yra 
graŽDA paprotya Bioiierisi .iss pls-
MRI namd' m Ŵ » t%iWx Ir yrittų hs> 
i - "2 «••.-f' *••<».T?«" h».r<«»-.i 8*r>«LMf» »rir«-
•ine?* k o r t e l e s 

Krstpldtec \ T*rw^,n sdatsav 
tmeijų vnaia psaiisjs railmlam 
BBm&tm patmaklod mUų psaarr^vf 
3aZ ' 

ISNUOM. miegamaFis kamb. ir ga
ražas vyresnio amiiaias vyruL fja-
Umybt- naudotis virtuvei. Melroe*' 
P;u*k. Sk^mb. po 5-toa vai. vakarf: 
T P W . 344-OOSH. 

ISnuom. 5 kamb butas Cicero 
apyl 1-rne aukSte. Ap5ikL ir iallas 
vaflsuo. Raudom kilimai. Po 6 v. v. 

skambina «5t6462 

ar-ar! 
TJaUTJtaL 

osi ĮSa plattwataj (fft^t»niatf Va 

te*ų; VskiaiSa. ai 

« < y m ttatrnm 
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UŽGAVĖNIŲ KARNAVALAS-Mardi 
t 

įvyks š. m. sausio men. 28 d. (šeštadienį) 6:30 vai. vakare - JAUNIMO CENTRO ROMUOSE, 5620 So. Claremont, Ave., Chicago 

Gras 
Gražiausi kostiumai ir kaukės bus premijuojamos 
Skiriamos 5 pinigines premijos ir organizacijų dovanos 
Kaukių paradas prasidės 10 vai. vak. didžiojoje salėje 
Programą atliks sesutės Drūtytės 
Šokiams gros VYČIO ir Ą. STELMOKO orkestrai 
Visi kviečiami dalyvauti ir atsilankyti į šį didžiausią 
sezono renginį. 

Bilietai gaunami pas organizacijų narius ir prie įėjimo — kasoje. 
Įėjimo auka 5 dol. asmeniui 
Informacijas teikia V. Markevičius, telef. 737-5750 

Dalyvauja šios organizacijos: 
Liet. Montessori mokykla, 
Chicagds lietuvių opera, 
Chicagos neolituanai. 
Cicero liet. medž. ir mešker. klubas, 

Illinois liet. gyd. moterų pagelb. vienetas, 
Studentai ateitininkai, 
Skautai, 
Prezidento Smetonos jūrų budžių ir gintariu. įgulos 
Jaunimo chorai VAIVA ir AUDRA, 
L.B. (Jage Parko apylinkė, , 
Lemonto lit. mokykla. 
Tautinių šokių grupė "SUKTINIS". 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
East St. Louis, Illinois 

MINfcS KAKALIAIS 
MINDAUGO VAINIKĄ YIMO 

JB U E T U V O S NKPKIKLAl-
SOMYB^S ATSTATYMO 

SIKAKTLS 

1251 m. Lietuvos valdovas 
Mindaugas ka r tu su būriu savo 
dvariškių priėmė krikščionybę 
ir tuo j po t o išleido pasiunti
nius pas Popiežių prašyti kara 
liškojo vainiko. 

Popiežius Inocentas IV Min
daugo pasiuntinius priėmė Mila
ne (del neramumų Romoje j i s 

jas Antanas Vaicekauskas ir 
savanoris Juozas Kučiauskas. 

Lietuvių bendruomenė kviečia 
visus iŠ arti i r iš toliau atsilan
kyti. Pasikvieskime savo drau
gus bei kaimynus ir pasakyki
me jiems, kad mes esame ainiai 
Karaliaus Mindaugo suvienytos 
lietuvių tautos, kurios istorijos 
pradžia šiandien j au peržengė 
725 metus. K. G. 

Aurora , 111, 
NORS K U K U , BET 

VERTINGA 

buvo pasirinkęs Milaną) ir su- Sausio 12 "Draugo" koresp. 
teikdamas Mindaugui Lietuvos skyriuje parašiau apie lietuvišką 
karaliaus vainiką labai šiltais eglutę Auroros bibliotekoje. Ją pa-
žodžiais pasakė : "Pri imdamas vadinau kuklia, nes ant jos buvo 
Mindaugą Apaštalų sosto globon 
bei šv. Pe t ro nuosavybėn, t i tu-

ne per daug šiaudinukų ir tie pa
tys atrodė — kuklūs. Taigi man 

luoju j i ypatinguoju Romos 
bažnyčios sūnumi. 

Mindaugas buvo pirmas ir iki 
dabar vienintelis teisėtas Lietu
vos valdovas, katališkąjį vaini
ką priėmęs iš popiežiaus rankų. 

Dėl neramumų krašto viduje 
ir dėl aplink siautusių karų j o ! Iš D. Vizgirdienės korespon-
vainiką^imas įvyko tik 1253 m. dencijos matyti, kad seselė savo 
Naugarduke ir.fce metai reikia j sugebėjimais nepasitikėjo ir ięš-

atrodė, kad seselė Josetta juos pa
darė nusižiūrėjusi į kitų padary
tus kuklius pavyzdžius. 

Sausio 20 "Drauge" D. Vizgir
dienė rašo, kad mano įvertini
mas Tetuviškos eglutės "neati
tinka tiesai". 

laikyti suvienytos ir nepriklau
somos Lietuvos valstybės p ra 
džia ir tą pradžią šiandieną 
minime j au 725 kartą. 

Ki ta šiandieninė sukaktis , 
tai Lietuvos nepriklausomybės 
a ts ta tymo 60 metų jubiliejus. 
Minime atstatymo, nes lietuviai 
tautoje nepriklausomybės j aus 
mas ir Mindaugo paliktos val
stybinės tradicijos tebėra gyvos 
ir labai ryškios. Mes netekome 
nepriklausomybės ne dėl mūsų 
kaltės, ne dėl mūsų pradėto i r 
pralaimėto karo ar dėl kitokių 
tarpvalstybinių ar tarpkaimyni-
ninių nesusipratimų, mes nete
kome nepriklausomybės dėl di
džiųjų Vakarų pasaulio valsty
bių vadų rreapdairumo ir t rum
paregiškumo. 

Sekmadieni, vasario 19 d Šią 
brangią mums dvigubą sukaktį 
ruošiamės paminėta Eas t S t . 
Louis, I1L 

Minėjimo pradžia 11 vai. Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje. šv. Mišias a tna 
šaus ir t a i dienai pritaikytą 
pamokslą pasakys klebonas 
kun. P . Long. 

12 vai. persikelsime į parapi
jos salę, k u r Jvyks minėjimo 
at idarymas, invbkacija ir h im
nai. B u s trumpos kalbos ir 
meninė dans (dainos ir muzi
ka) . Meninę dalį paįvairins I re 
nos Gifrtautienės baleto studi
jos mokinės. 

Visą meninę dalį atliks mūsų 
jaunimas. Programai pasibai-. 
gus seks vaišės, šokiai ir atsi- į 
gaivinimas. Vaisos paruoš LB 
apyl. moterys. 

Šia projra bus prisiminti ir pa
gerbti mūsų kolonijos veteranai 
(peržengę jau 75 m. amžių) : 
dipl. miškininkas ir ats. leite
nantas Juozas Juodakis. Nepa
prastai darbštus ir sumanus i 
mūsų kolonijos ūkio reikalų 
tvarkytojas , savanoris - kūrė-

kojo pagalbos. Atseit daugiau 
nusimanančių asmenų apie šiau
dinukų įvairius narstymo būdus, 
bet kai pagalbos nerado, tai pa
puošalai išėjo kuklūs. Nenorėda
mas bereikalingo ginčo tęsti, 
konstatuoju, kad bibliotekos ve
dėjos ir seselės įdėtą triūsą ir pas
tangas turėti lietuvišką eglutę, 

LIETUVIAI 
FLORIDOJE 

St. Petersburg, Ha. 
SIMPOZIUMAS TIKĖJIMO 

TEMA 

Donna Kamm iškėlė mintį 
ruošti simpoziumą Lietuvų Klu
be viciems besidomaujantiems 
platesniu išaiškinimu pakeitimų, 
liečiančių divorsus, išsiskyrimus, 
išpažintis, homoseksualus, šv. 
komunijos priėmimą rankoj ir 
kitais klausimais. Pirmininkė 
kvietė kun. Degutį šiuo iškeltu 
reikalu pasicakyti. Jis pasakė, kad 
šv. Mišių pamokslų laike tikrai 
negalima tokių reikalų giliau iš
aiškinti. Sutiko su simpoziumo 
ruošimu ir žadėjo tuo reikalu pa
sirūpinti, pagalvojęs ir su pirmi
ninke pasitaręs paskelbs bažny
čioje ir spaudoje nustatytą datą 
ir detales. 

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

Kadangi mūsų Moterų sąjun
gos kuopa imasi iniciatyvos ruoš
ti šv. Kazimiero šventės minėji
mą su akademija, programa ir 
vakariene, pirmininkė pranešė, 
kad minėjimas įvyks Lietuvių 
klubo patalpose kovo 1 d., t re
čiadienį, po pietų 3 vai. Kun. Ta
das Degutis pareiškė, kad minėji
mo šv. Mišios bus laikomos 1 
vai. po pietų kovo 5 d. sekmadie-

tarp kitų tautybių bibliotekoje, 
vertinu teigiamai ir esu joms dė
kingas. 

B. Jablonskis 

A. f A. MATAS MILUKAS 
1885 -1978 

vo šeimą j Ameriką, buvo įgyveno su sūnum Juozu, o že-
Brooklyno "Amerikos" admi- j mutiniame bute gyveno sūnus 

' nistratorius. I Matas su šeima. 

Sausio 1 3 d. Richmond Hill, mokytojų seminarijoje, j is 1905 ! H aJiShi kalbos išvertė kelis j Su velioniu susipažinau Kau-
N. Y., m i r ė vienas ankstyves- m. įteikė vadovybei moksleivių romanus. Išaugino gana gausią ne 1922 m., kai jo sūnūs Anta
nės imigracijos veikėjų — a. a. reikalavimą, kad visi dalykai šeimą, jų tarpe vieną medicinos nas ir Matas dalyvavo mano 
Matas Milukas, gimęs šeštokų seminarijoje būtų dėstomi lie- g y d v t o B - Pagaliau su žmona vadovautose skautų ir jū rų 
km., Krosnos v., Marijampolės tuviškai. Dėlto buvo priverstas i r s u v a U j u t a l k a nusipirko na-'. skautų draugovėse, 
apskr . Mokydamasis Veiverių pasitraukti į Vokietiją, o 1908 m u s Richmond Hill, N . Y., i r i K R . Jurgela 

i m. atvyko pas brolį kun. Anta-
nį, mūsų misijos bažnyčioje i r ' n a - Miluką dirbti jo leidykloje 
prašė visų narių ir jų draugių bei "* spaustuvėje Shenandoah, Pa . 
visų moterų, ypač tų, kurios turi j Netrukus įstojo į ALRKS, buvo 
tautinius rūbus , organizuotai da- vienas ALRK Federacijos stei 
Iyvauti pamaldose. 

Vakarienės ruošimo komisijos 
pirmininkė apsiėmė būti Stare, 
Stanelienė. Visos jai dėkingos, 
nes ji antrą kartą tik metams pra-
ėjus apsiima tokį * * d a r b ą J ^ U m t u Į ^ I r t k T l i S m Į J i U 
mėsos gaminimo apsiėmė Brone . , _ _• . « . -• AI i TT-VI . y. , . : ke. Jo sunūs Matas dirbo ir Aleksas Uiski. Jie nuolat p n e i T . - r . . . . , , - - j j v* i • . JAV pasiuntinybėje, sportavo, 

gėjų, o 1917 m. perėjo dirbti 
į "Garso" redakciją. 

Po karo 1920 m. grįžo Lietu
von ir ten pritapo: dirbo pra
monės įstaigose, 1930-40 m. 

visų darbų prisideda. Kitos komi 
sijos narės yra Liuda Sprendžiū-
nienė. Emily Mikalauskas ir vieš
nios Ona Rinkienė, Jadvyga 
Mockūnas. Prie visų darbų prisi
dės ir valdybos narės. 

buvo vienas iš skautų sąjūdžio 
veikėjų. 

Pasi traukęs 1944 m. į vaka
rus, gyveno ir dirbo vertėju bei 

| sekretorium lenkų ir ukrainie-
Koresp. čių stovyklose. Grįžęs pas sa-

1978 m. sausio 19 d. Lietuvoje, po sunkios ir ilgos ligos, 
mirė mūsų miela buv. korporantė, bendradarbė ir draugė 

A. t A Nijolė Vienozinsloite - Gastiliene 
Šioje skausmo valandoje liūdime kartu su jos vyru LEONU, 

dukra ELONA, tėvo APOLINARU ir broliu TALIU Lietuvoje, 
seserim BIRUTE NIUNAVEENE Toronte ir pusseserėmis ir 
pusbroliais bei?-jų • šeimomis Lietuvoje, Lenkijoje, Kanadoje ir 
JAV. 

Vlrgines BaUtensis ir 
Fraternitas Bartiensis korporantai 
Chicagoje 

A. t A. Pulk. Itn. ANTANUI SKiRPSTŪNUI 
m i r u s , 

žmoną 0LG& dukrą IRENJį ir EUGENIJŲ SLA
VINSKUS, sūnų ALGIMANTE su šeima ir visus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame. 

Albina ir Vytautas Gaveliai 

i t A. VYTAMS KONKULEVICIUS 
Gyveno 2645 W. t l Street, Chicago, Illinois. 

Staigiai mirė sausio 24 d., 1978. 11 vai. ryto. sulaukęs 58 
m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje. 
Amerikoje ižgyveno 28 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 4 dukterys: Rimgailė Kotna-

tina, žentas Miljan. Jaunė, Vaida ir Ramunė, 2 sūnūs: Vytau
tas, marti Suaan ir Kęstutis, marti Jane. 2 anūkai, 2 seserys 
Lietuvoje: Ona ir Vailė su šeimomis. 2 broliai Lietuvoje: Jo
nas h* Vladas su šeima. Įeiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas MašeiTcos-Evans kopi., 6845 S. Western 
Ave. Laidotuvės įvyks penktad., sausio 27 d. iš kopi. 9 vai. ryto 
bus atlydėtas i švč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks ged. pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus r gimines, draugus ir pažįsta
mu* dalyvauti šiose laidotuvėse. 

NvliAdę: T>uktw>s. Hftnfis. marčios. žentą* ir anūkai. 
Laid. direkt. Evans ir Sūnūs. tel. 737-8600 

Celės visoms progoms 
BEVERLY HDLLS GĖLINYCIA 

2*4$ WE!ff ttrd STREET 
Telefonai: PR 84»M ir PR W»S4 

Taip pat naujoji Barboros ir 
Gere Drtinhi •?ratmi»* 

THE DAISY STORE 
N U SuuBHf* Hwy. Oak 

T*L — 4*9-1319 

A. t A. EMILIJAI NEMAMENEI mirus, 
sūnui — mūsų mieam draugui — ALBINUI su šeima, 
sūnui FABIJONUI ir visiems kitiems giminėms bei 
draugams reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdi-

&ntf!)t !r Vytautas Kulka! su fe!mt 

DVEJŲ BETŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A , f A. 

JUZE ČIUŽIENĖ 
Praėjo dveji metai dideliame skausme, kai negailestinga mirtis 

amžiams atskyrė iš mūsų tarpo mylimą žmoną, dukrą ir sesę, kuri 
mirė »«7« m. sausio zė d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. 

* Už jos sielą šv. Mišios atnašaujamos šeštadienį, sausio 28 d. 8 
vai. ryto SvC. M. Marijos Gimimo bažnyčioje ir T. Marijonų koply
čioje. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti 
a. a. Juze Ciužienę savo maldose. 

Nurniaę: vyras, sunūs, tėvai ir brolis. 

Brangiai motinai 

T E K L E I S M O L I N S K I E N E I 
iškeliavus amžinybėn, sūnų Albiną ir jo 
seime nuoširdžiai užjaučiame 

A, Balchuitas 
S. Fiizelis 
P. Grigalavičius 
V.JuJka 
JiMockaitis 

V. Momkus 
G. Puodis 
V. Radys 
L Ragas 
A. Stoikus 

A* ^ A. 

B A L I U I L A U Č K A I 
mirus, jo broliui JUOZUI LAUČKAI ir kitiems arti
miesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Elena !» Povilas m&*\ 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

OOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 74741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VYESTERN AVE. 

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

-• 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

MODERNIŠKOS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

s»: SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS CC LACK (LACKAWICZ) ir SONOS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrgbda 7-9971 
2424 W. «9th STREET Tel. REpubBc 7-1213 
11029 Southwest Highway, Palos Hills, m. TeL 974-4410 

4348 SO. 

3354 SO. 

3311 SO. 

PETRAS 1 

CALIFORNIA AVE. 

POVILAS 
HALSTED STREET 

JURGIS 

LITUANICA AVE. 

BIELIŪNAS 

Tel. LAfayette $-3572 

J. RIDIKAS 
TeL YArds 7-ltll 

F. RUDMIN 

TeL YArds 7-1138-39 

VASAITIS • BUTKUS 
1446 SO. 50* Ave^ CICERO, ILL. TeL OLympic 2-1093 



- ^ ^ ^ T ^ P ^ P ^ F ^ 

-

* DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. sausio mėn. 26 3. 

X PreL Ladas Tulaba, Šv. 
Kazimiero lietuvių kolegijos 
rektorius, buvo atvykęs j Chi-
cagą dalyvauti vysk. V. Briz-
gio kunigystes 50-ties metų su-

x š v . Kryžiaus ligoninės 
kraujo bankas, paskelbus krau
jo dovanojimo savaitę, pirmiau
sia gavo kraujo iš sen. F. Sa
vicko ir kongr. M. Madigan, 
kuris yra kartu ir šios ligoni
nės patikėtinių tarybos narys. 
Šia proga taip pat ir daugiau 
žmonių atsiliepė j svarbų reika
lą — dovanojo kraujo tiems, 
kurių gyvybes kraujo perpyli
mas gali išgelbėti. 

X Lietuvių fondo tarybos po-

IŠ ARTI IR TOLI 

kakties iškilmėse ir pasakyti ! s ė d i s . b u s f o n d o būstinėje sau-
pamokslą iškilmingų šv. Mišių į ̂  ^ <*-. sekmadienį, 10:30 
metu. Sausio 24 d. svečias i š , v a l - P " ^ P i e t u s -
Romos aplankė Marijonų vie- i x Brighton Parko lituanisti-
nuolyną ir dalyvavo pietuose, į n ė s mokyklos vakaro progra-
taip pat lankė ir kitas l i e t u v e j " ^ 
kas įstaigas Chicagoje. Sausio 
25 d. išvyko į Torontą, iš kur 
grįš atgal į Romą. 

Dainuoja Gintaro oktetas Nuotr. L. Tamošaičio 

SKAUTAS IŠVYKO ATLIKTI 
GERĄJĮ DARBELĮ 

Birutė Maureckaitė, 
akompanuos Geraldine Niw-
ranski. 

X "Lithuanians in Multi-Eth-
X Vakaronėj Jaunimo centro ' n i c Chicagow knygos sutiktuvė-

kavinėj š j penktadienį, sausio x k a I b ė s **• Kęstutis Girnius 
27 d., 7:30 vaL vak. kur.. 'A. "* knygos autorius dr. D. Fain-
Saulaitis, SJ, rodys garsinį fil- h a u z a s -
mą ir skaidres iš Pietų Ameri-1 x "Spausdintas lietuviškas 
kos Lietuvių kongreso. Rengia z o d i s y™ m u s a * išeivijos gyve- j J o ^ ^ ^ 0 y^ta Filipinai 
LB Gage Parko apvL valdyba, i n i m o veidrodis. Vienas iš tokių ; G i n t a u t a 3 užaugo skautų or-

X Rašyt. Vanda Vaitkevičie- >Ta "Draugas", besisielojąs g a n i z a c i j o j e > j ^ ^tojes būda-
nė dalyvaus su savo kūrvba ' m u m a ^tori^s uždėtais uždavi- m a a 6 m a m ž > D g ą j ^ pri_ 

niais" — rašo mums Liet. Ben-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
asistentu Charles Pepp, kuris rinkimas abiem pirmininkams 
pažadėjo daugiau kreipti dėme-1 gausiai piojo. Juozas Skeivys 
sio į Marąuette Parko apylin-1 perėmęs pirmininkavimą dėko-

Gintautas Būtėnas, praėjusj . 
mrJr ' saugumą, padidinant pat-: jo senai valdybai u: jos pirm. 

rulių skaičių. Jis papasakojo ir; J. Bacevičiui už atliktus darbus. 
Simo! Kvietė visus 

pavasarį baigęs finansų 
lus Dlinois universiteto Circle 
Campus Chicagoje, sausio 21 d. 
išvyko į JAV "Taikos korpusą1' 
atlikti savanoriškos tarnybos. 

vaikams "Lietuvos Aidų" radi-
kuriai vadovau-! R o m ė n ė s Brighton Parko apy

linkės valdyba (pirm. Vytenis i 
jo programoje. 
ja K. Brazdžionytė. Taip pat šj 
šeštadienį bus perduota žurna
listų surengto spaudos baliaus 
meninės programos dalis. 

X Aldona Juškaitė, viešnia 
iš Melbourno, Australijos, porą 
savaičių viešėjo Chicagoje, ap-
aistoiusi dr. Jono Reinio šei
moje. Ji lankė muziejus ir gra
žesnes Chicagos ir apylinkių 
vietas, lietuviškas institucijas 
ir jaunimą. A. Juškaitės tėvai 
Jonas ir Vanda (Dramytė) Juš
kai, yra gyvenę Anglijoje, o da
bar gerai įsikūrę Melbourne. 
Tėvas yra muzikas ir iš savo 
dviejų dukterų — Aldonos ir 
Ramutės bei dviejų Bruožiu turi 
puikų kvartetą, o dabar rengia
si sudaryti didesnį ansamblį. 
A. Juškaitė jau aplankė Euro
pą, Anglijoje 3&vo senelį. Chi
cagoje lankėsi ir "Draugo" re
dakcijoje. Ateinančią savaitę 
jau grįžta į Australiją. Ji šie
met yra baigusi mokslus ir turi 
mokytojos ir bibhotekininkės 
diplomus. 

x Marąuette Parko lietuviu 

Šilas. iži . Simas Jokūbaitis),! 
siųsdami 50 dolerių auką. Labai 
ačiū. 

X Kun. Simonas Morkūnas, 
Šv. Kazimiero parapijos klebo-' 
nas Sioux City, Iowa, žinomas 
^bdarybės darbuotojas, yra di-
delis ir lietuviškos spaudos rė
mėjas. Neseniai jis maloniai 
pasveikino savo dienraštį ir at
siuntė 55 dol. auką. Už didelę 
paramą nuoširdžiai dėkojame. 

X Vincas Akelaitis, žinomas 
klevelandiškis, 
"Draugą" ir kitus lietuviškus 
reikalus. Ir šiuo metu, atnau
jindamas, prenumeratą, atsiuntė 
19 dolerių auką. Jis skelbiamas 
Garbės prenumeratorium. Už 
didelę paramą esame labai dė
kingi. 

x Juozas Duoba, Chicago. 

klausė "Lituanicos" tuntui, vė
liau studijuodamas — skau
tams akademikams. Vienais 
metais ėjo berniukų skautų sto
vyklos komendanto 
Rakė. 

Dar tebestudijuodamas sva 

apie ruošiamą televizijoj 
Kudirkos filmą Susirinkimas 
nutarė pareikšti padėką Chi
cagos dienraščiui "Sun-Times" 
ir televizijos 2-ro kanalo stočiai 
už Simo Kudirkos ifilmo rody
mą. Padėką pareikšti pavesta 
namų savininkų draugijos val
dybai 

ryžtis vieningai 
šią koloniją išlaikyti tokią ko
kia ji yra šiandien. Vasario 16 
minėjimui pakviesta paskaiti
ninke istorikė A. Rūgytė. Kvie
tė visus gausiai atsilankyti į se
kantį susirinkimą, Nepriklau
somybės akto paskelbimo mi
nėjimą, kuris įvyks vasario 
17 d. 

Susirinkimas vyko darbinga 
Susirinkimas pasisakė prieš j 

tendencingų korespondencijų ra-1 
pareigas Symą apie namų savininkų' nuotaika, pasisakymai buvo 

draugijos veiklą. Revizijos ko-, konkretūs, nuoširdūs ir kultū-
misijos aktą skaitė Kostas Juš- ri-gi. Po susirinkimo vyko vai-

J. A. VALSTYBĖSE 
— Poeto Stasio Santvaro li

teratūros vakaras ir pagerbi
mas bus vasario 12 d., sekma
dienį. Pagerbimas rengiamas 
ryšium su jo 75 metų sukakti
mi. Prie literatūros vakaro bus 
prijungta ir koncertinė dalis. 

— Gražina Kriviekien«\ nuo
latinė "Draugo" bendradarbė ir 
atstovė Baltųjų rūmų informa-
cijai, buvo susirgusi ir turėjo 
operaciją Dabar jau pamažu 
sveiksta savo namuose v ir vėl 
tikisi informuoti "Draugo" skai
tytojus iš TOlshingtono, D. C , 
veiklos ir politinių pasikeitimų. 

— LB St. Petersburgo apy
linkė rengia solistų Danos Stan-
kaitytės ir Stasio Baro kon
certą vasario 22 d. (trWladierų) 
6:30 vai. p. p. Floridos Lietu
vių klubo salėje, 4880 — 46th 
Avenue N., St. Petersburg, Fla. 

— Ieškomi buvę tautiniu šo
kių šokėjai iš Klein Koetz ir 
Dillingeno stovyklų Vokietijo
je. 1945 metais Klein Koetz 
stovykloje, Vokietijoje, susior
ganizavo lietuvių tautinių šo
kių grupė. 1946 metais ši gru
pė buvo perkelta į Dillingeną. 
Vienas iš tuometinių UNNRA 
viršininkų su tos grupės daly
viais susidraugavo, kai jie dar 
gyveno Klein Koetz, 1956 me
tais jis padarė tų šokėjų spal-

iojo apie savanorišką tarnybą kaitis, pranešdamas, kad pati- šės. kurių metu susirinkusieji votą filmą, kuriame buvo pa-
JAV "Taikos korpuse". Norėjo krinimas r.uodugniai atliktas ir dalijosi dienos įspūdžiais. 

J. Kaunas 

KNYGOS PRISTATYMAS 

Sekmadienį, sausio 29 d., 3 

atlikti gerąiį darbelį šiam kraš- rasta, kad atskaitomybė veda 
tui ir atsilikusioms pasaulio ša-' ma labai tvarkingai. Pateisina- į 
!ims. Sausio 21 d. rytą jis pa- mieji dokumentai pavyzdingai 
kilo kelionei į San Francisco, o tvarkomi. Iždininkui A. Ūseliui, 
sausio 26 d. su kitais savano- už kruopštų sąskaitybos vedimą 
riais amerikiečiais į Filipinus, rei'kiama padėka. Protokolai vai. p. p. Chicagos Jaunimo cen-
Kai tik bus žinoma jo nuolati- rašomi tvarkingai ir švariai, tre įvyks naujai išleistos prof. 

paremia r ė gjWemLrnojį vieta, tėvai jam Turtas surašytas Į knygas ir D. Fainhauzo knygos "Lithua-
\ užprenumeruos dienraštį "Drau- laikomas tvarkingai. A. Ūselis nians in Multi-Ethnic Chicago" 

draugijos kasą tvarkė 7 metus, pristatymas lietuvių visuomenei. 
Jis padarė trumpą draugijos Naujasis leidinys yra įdomus, 
pinigų apyvartos apžvalgą, gausiai iliustruotas, labai gra 
Daugiausia kasoje pinigų priau-' žiai išleistas. Tiek lietuviams: 

Sausio 20 d. Marąuette Parke' go 1977 m. 1978 m. sausio 1 d. \ tiek angliškai kalbančiai visuo-
kasoje buvo su l'kučiu iš praė- j menei šiuo leidiniu ne tik auto-
jusių metų 11,677 dol. 74 et.; ritetingai, bet ir lietuviams pa-

NAUJA NAMŲ SAVININKC 
VALDYBA 

Švč. M. Marijos Gimimo par. 
salėje įvyko lietuvių namų sa-

Hl.. dėkodamas uz kalėdines; vįninjcų susirinkimas, kurį pra- Pinigai laikomi banke. Buvo ke- į 'ankiai yra kalbama apie lietu-
korteles. aukojo 10 dolerių. La- j ^ ^ p į ^ ^ Juozas Bacevičius,' lėtas paklausimų, į kuriuos A. j vių įsikūrimą, gyvenimą ir veik 
" a i a " u - ^ | paprašydamas atsistojimu pa- j Ūselis ir revizijos komisijos 'ą Chicagoje. 

"Švyturio-^ jūros šauliu j g e r b t i 1£rĮ7 metgtiB minusas pirm. K. Juškaitis tiksliai at ' 
kuopos valdyba Detroite pasky- d r a u g i j o s J^J^^ 
rė "Draugui" 20 dol. auką ir ją j J o n a s s t o n k u s perskaitė pra-
per kuopos pirmininką Alfą •: ! ėjusio susirinkimo protokolą. 

sakė. 

Susivienijimas Lietuviu 
Argentinoj išsirinko naują val
dybą 1978-1979 metama. Pirm. 
— Juozas Raul StalioflBtia, vi
cepirm. — Juozas Deveikis, 
sekret. — Alicia Mikučionytė, 
sekret. padėj. ^ A l b e r t a s $ta-
lioraitis, iždininkas p l a n a s Ba
kaitis, padėj. —^Robertas Ve~ 
kelis, nariai — Petras Makare-
vičius, Antanas Bačanskis, An
tanas Mikučionis, Marcelo Sta
nevičius. Nariai kandidatai: Al-
bertas Stukas, Gerardo Marti-
nes. 

IMUfiVsUtJJ 
— "Rintukai", vadovaujami 

Marcelės Doreiytės - Mockevi
čienės, su šokių programa da
lyvavo San Raf ael parapijos 
pavasario šventėj. Akordeonu 
grojo A. Siniauskas. <P» 

— Jose K. Ciesiinska*, tar
naująs kariuomenėje, beero per* 
keltas į Riverą ir jam patikėtos 
atsakingos pareigos — naujokų 
apmokymas. 

— Bfirė Antanas Paidanskas, 
Alfonsas Goda. * ^ * | - - . į ' 4 

AUSTRALIJOJ* 
— l i e t skautu \ 1 Tautine 

stovykią plačiai aprašė Austra
lijos spauda, garsino teleVLrijo* 
bei radijo stotys. Nemaža ža
nrų ir nuotraukų pateikė Met> 
bourno dienraštis "The Sun", 
leidžiamas 610,000 egz. tiražu. 
Kelių laikraščių koresponden 
tai buvo atvykę į stovyklą. 

— Mokyt. Vj t . Karazija bai
gia ruošti Australijos, lietuvių 
dienų 30 minučių filmą, .g jan 
reikalui 1100 dolerių pašalpą 
paskyrė ir Australijos filmų 
institutas. Filmos gamybą re-

šokti rugučiai, žiogelis, malū
nas ir lenciūgėlis. Šokėjai šo
ko basi ant Dunojaus kranto. 
Filmas yra gana aiškus, gal 
būt, ir dokumentinis. Minėtas 
amerikietis dr. Milo Karsner 
dabar gyvena Floridoje, Jis no
rėtų atnaujinti senas pažintis su 
tos šokėjų grupės vadovu bei 
buvusiais šokėjais, Dr. Kars- lmia Australijos l i e t u v i ų "fbn 
ner neatsimena pavardžių. Bu
vę grupės vadovai, šokėjai ar 
kiti asmenys, atsimeną šią so
dų grupę, yra prašomi atsi-
iepti Vytautui Beliajui, P. O. 
Box 1226, Denver, Colo. 80201. 

— WaUy Gustaitis, inžinie
rius, industrialistas, yra savi
ninkas Ideal Gage Co. Garde-
na, Calif. Šiuo metu Gustaičio 
kompanija mini 20 metų gyva
vimo sukaktį. Jo firma gamina 

parapijos jaunimas ruošiasi šo- j Šukį atsiuntė. Kartu palinkėjo į j ^ ^ p r i i m t a s ^ pataisų 
kių vakarui vasario 4 d. 8 vai. j sėkmingai tęsti "mums visiems j BlįBmm^ perskaitė keletą 
vak. parapijos salėje. Jaunimo į taip reikalingą bešališką infor- į ^ ^ l a i ž k ų p ^ f c n o ^iet 
grupei vadovauja kun. Antanas; maciją". Dėkojame, 
Puchenski, kuris uoliai darbuo
jasi jaunųjų tarpe. Šokiams 
yra pakviestas garsusis lie
tuvių orkestras, pasivadinęs 
"Mist". Jam vadovauja Sau-

reikmenis kelioms raketas ir sa
telitus gaminančioms kompani-

X Irena Šalčiuvienė, Chicago, 
m., dėkodama už korteles, at
siuntė 10 dol. auką Ačiū. 

- valdybos atstovų susitikimą su 
Chicagos miesto policijos vado 

x P o 4 doL aukojo: KL Pra-
leika, St. Mineika, K Aukštikal
nis, Feliksas Zavisha; po 3 dol. X Clevelando Lietuvių pensi 

liūs Stankus, kuri* dovanoja I rinkų klubas, dėkodamas "Drau-, ^ _ . petruškevičicr^ So-
dalį savo honoraro jaunimo gui" už gerą informaciją, per yiibins, K Leonaitienė, So-
draugijos reikalams. Parapijos klubo darbuotoją V. Mariūną! D avidauskas, Marcelė Plie-
jaunimas turėtų susidomėti atsiuntė 2o dolerių auką savo; n a i t i e n ė . ^ d o L _ JoQaj& 

šiuo šokių vakaru. (Pr.) . ' dienraščiui stiprinti. NuoSr- L y ^ ^ . į n ' " 1 "'. J. 
_ • . « . . . . ižiai dėkojame. [-. ' -, T, n . _ a 

X Opera visus kviečia apsi- ! į Varnas, Sr., Fr. Pranckunaa, S. 
lankyti šio šeštadienio vakarą į , x Ona Gustienė, Los Ange- į Karalėnas. Visiems dėkojame 
Jaunimo centro kavinę, kurioje, les, Calif., dėkodamas už kor- į x Juozas Vencius, S t Peters-
be įvairių gardumynų, dar bus: teles, aukojo 10 dolerių. Labai burg, Floridoje, aukojo 9 dole-
keliskart atliekama ir kaukių : ačiū. Į rius. Labai ačiū, 
baliui — linksmavakariui pritai-! 
kinta meninė programa, (pr.). 

x Už a. a. Agr. Praną Če-
ėergj, šešerių metų mirties su-1 
kaktį minint, Šv. Mišios bus at
našaujamos sausio 28 d., 8 vai. 
ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. ! 

Knygos leidėjas — Amerika 
Lietuvių bibliotekos leidykla sr 

Buvo iškviesti ir prisaikdinti i savo leidiniais jau pasirodo ket-
naujai išrinktos valdybos na- j virtą kartą. Leidykla yra lietu-1 
riai: Juozas Skeivys — pirmi-Į vių visuomeninė organizacija, I JOJ"ls* kompanija turi Dek 
ninkas, Ignas Petrauskas — I i registruota Ulinois valstijoje ir' u ž 8 a K y i n u , **» ^T^^ P ~ ^ 
vicepirm., Stasys Patlaba — n ! jau atleista nuo federalinių mo- ^mon^ ^^ G^ 8 1 * 1 ^ • ™ » 
vicepirm., Vladas Garbenis —I kesčių mokėjimo prievolės. Lei- J e a n t u n ^U l k™8 n a m u s R e d o n " 
sekretorius, Bronius Andriukai- Į dyklos tikslas yra spaudos bū- r 

tis — ižd., Stasys Lukoševičius: dais tarnauti bendriesiems lie- &* MTTmw^aZ € 8 t 

finansų sekr., Petras Martinai-j tuvių interesams. Visuomenė i ̂ r^^P^1 J ! ^ ^ ^ l 1 1 0 8 6 -
tis ir Alfonsas Gudauskas — j yra kviečiama šias pastangas 
kasos globėjai, Adomas ūselis. Į remti, įstojant į leidyklą na-
Julė Stačauskienė ir Aleksand- j riais ir perkant, platinant lei-
ras Atutis — r^tikėtiniai, Char- į dyklos leidinius. Nariu gali 
les P. Kai — teisinis patarėjas, tapti kiekvienas asmuo. Lei-
ir anglų spaudos koresponden-! dyklai vadovauja kiekvienaic 
tas, Jurgis Janušaitis — lietu- i metais renkama direktorių ta-
vių spaudos korespondentas, I ryba, kurios pirmininkas yra 

das, sutikęs pridėti trūkstamą 
****** . ...... :^M' 
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CHICAGOS ŽINIOS 
STATYS 5 MOKYKLAS šv. Mišias aukos kard. 

prof. J. Puzinas. Leidyklos 
valdybos pirmininkas yra kun 
A. Kezys. K. 

SUSISDZKDIO IŠLAIDOS 

X 1978 m. kelionių f Vflnh> 
tvarkaraštis jau pamoštas. Tei 
raukitės pas Marių Kielą. telef 
7S7-1717. (sk.) 

IIIUUIlIinillllllllllltMUIHIIIIIIIIIIIIIHIIIII 

ATEITININKU KELIU ! 

jaus. 
įCody 

Šiemet bus pradėtos statyti 5 
Prašome prishninti mirusį savo naujos mokyklos Chicagos pie-
maldose. (pr.). i tuose. Jos kainuos 16.5 mil. i Chicagos regiorialinio susisie-

doL Tikimasi statybą užbaigti kimo valdyba sudarė naują biu-
: iki 1979 mokslo metų pradžios, džetą, siekiantį 288 miL doL 
Kiekviena mokykla turės skir- SOVEUO ^LTIEATAI 

• tmgą programą ir paskirtj. 
Mokslo ir pramonės muzieju-

.VREŠTAVO 88 je, Chicagoje, sausio 30 d ati-1 

daroma Nobelio laureatų paro
dų salė, kur bus pagerbti ame
rikiečiai, laimėję chemijos, fizi-' 
kos ir medicinos Nobelio pre
mijas. Nuotraukose, skaidrė-
so, filmuose, istoriniuose doku
mentuose bus rodomas jų įna
šas žmonijai. 

46 SU MOKSLO LAIPSNIAIS 

Sv. Ksavero kolegijoje, Chi-

Bruno Klemka — parengimų va
dovas, Juozas Zenkus ir Alfon
sas šidagis — maršalkos. J. 
Bacevičius dėkojo senos valdy
bos nariams, komisijoms ir 
spaudai už nuoširdų bendra- . Qn eens, N. Y . LB išrinkta 
v u n ** valdyba pasiskirstė pareigom: 

J. Bacevičius, perduodamas: pirm. Povilas Ališauskas, vice-
pirmininkavimą J. Skeiviui, lin- pirm. Jurgis Zabielskis, sekre-

į kėjo sėkmės veikloje ir žadėjo į tore Eugenija Donohue, ižd 
paramą visuose namų savinin-! Bronius Sutkus, kultūrinių ren
ku draugijos darbuose. Susi- į girdų vadovė Elena Legeckienė. 

do-Pales Verdea, taipgi vertin-
tlm 
Jie 

kalba lietuviškai ir retkarčiais 
dalyvauja Los Angeles lietuvių 
parengimuose. Jo brolis inž. Jo
nas, dabar gyvenąs Seminote, 

PATIKSLINTA IR PAOKAUNT* 
LAIDA ••-'«•• 

Draugo 

Fla., buvo Chlef Design Engi-
neer, Chevrolet Co., Detroite. 
Viena sesutė Agnės Benko yra 
mokytoja Denver, CoL, kita se
suo Donna Kamm gyvena Semi-
nole, Fla. Užaugo ir mokslus 
ėjo Detroite, kur jų tėvai buvo 
pionieriai buvusios šv. Jurgio 
parapijos. 

rios virimo knygos. J. 
a* f i l pstacslteo Ir 
laids aaajafc 

Tai fpeHaoi 
tmtmom ar mai-etom. DanisHi «p> 
dovanoja kitstsučhai suĮMllBiliu 
darni juos su Uetuvllas Mttstn k 
• u Mum. m aujaa yra SOMMMH IS 
bal daug paaMkteo lktavk) ta- U-

IMONfcS — LAIKAI 
(1911 - 1927 -

— DARBAI 
1977) 

Redacavr, STASYS BARZDUKAS 
Išleido ATEITIS Ateitininkų šal
pos Fondo lėšomis 1977 m. 216 
pusi. 

Kaina su parsiuntimu $2.30. Už
sakymus sių3ti: 

DRAUGAS, 1545 W. «Srd S t 
Chkago, I1L 60629 
tmiHiOiUiiMiHninMHtrHamt 

Federaliniai agentai Niles 
plastikinių garriinių fabrike areš
tavo 88 dirbančius, neteisėtai 
atvykusius kitataučius, jų tarpe 
47 moteris. Juos nusistatyta 
gražinti j jų kraštus. 

KARDINOLAS 
AUKSINfej SITCAKTĮ 

<njos* 

— Buenos Aires l ietuvių 
tre suruošė Naujųjų Metų suti
kimą. Centro pirmininkas Ju
lius Mičiūdas pasveikino susi 
rinkusius ir pristatė svečius is 
S. Amerikos: dr. Augustiną ir 
Mariją Laucius ir jų sūnų Petrą, 
Violetą Muskėtaitę su vyru Vy
tautu Paikausku Ir vaikais, Ma
riją ir Eduardą Liveikius su 
naujagime Karin, Walterį Rask-
Rasčiauską, kuris jau keliolika 
metų kaip lankosi Argentinoje. 
Jis ta proga pavaisino svečius 
savo sąskaita šampanu. Vladė 
Survilienė padėkojo svečiams už 
atsilankymą, o svečiai sugiedojo 
Ilgiausių metų. 

— Karolis Štombergas, audi
mo fabriko technikinis direkto
rius, su savo fabriko seiminin
kais gruodžio 13 d. keletai sa
vaičių išskrido į Europą to fab
riko reikalais. Lankysis Belgj-

immmmtmnmmmmmmmmmmmm 

Aidas tarp dangoraižiu 
O. K B N M t 

Tremtinių, ką tik atvykusių ) 
Ameriką, gyvenimo aprssytn— 
kurte atitiks daugumos prisimini-

Daugiau kaip 400 porų ir jų 
Bvečiai sausio 29 d. 3 vai. p. p. 'cagoje, 46 studentai gavo įvai- 2 i n o m o s dainininkės 5ikagiškės seserys (i; k.) Joana, Ramutė r Teresė 
Sv. Vardo katedroje susirinks rius mokslo laipsnius išleistuvių( Drūtytės išpildys meninę programos dalį Užgavėnių vakare (Marai,J°J- Olandijoj, Italijoj ir kitose 
švęsti auksinio vedybų jnhilie- j HkOmėm sausio 15 d. i Gras) iio Wtadie&» vakare, Jaunimo centre Į Europos valstybėse. 

Pirmieji fspOdfisf , Mass> sveti 
kraite, sutiktos «te pnb\» 

mos, teikurlmo sunkusaai, aupsss 
kojssaJ Uetovis aailės Hrpomis ku 
rf atvykusi su trinus v a t e k eten 
giasi čia B u kurti Jtenfe tr s s s a4«it| 

Rasius vsisdsi, kasdteaisks kslhs 
lengvas stilius neturt jokia vsrgi 
nančiių puošmenų, knygą psvsrčts 
lyg (mties skaitytojo sutoMografl 
Js-

nisnim nmAroc*. Ida* -
IMI 

Diktate gtste gyventojai tari erU 
kainos prtdMJ ! l * taksu 
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