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I i "Dievas ir Tėvynė" Nr. 6 

Mūsų tėvynėje 
Kovoje prieš Dievą vis išradingiau panaudojamos kultūrines ir moralines vertybSs, net 

jausmai 

turinės ir materialines vertybės, su, kaip laisvė, teisingumas, tie-
>nės ir jų silpnybės, fizinė jė- sa ir LL, todėl ir visas filosofi-
mokslas, žmonijos kova už nes sąvokas, terminus supranta ir 

(Tęsinys 2 Šeštadienio) 
Bet nebuvo atvejo, kad komu- ™:^ ~: ; ^ ? - ^ ' : — ' > ~ - - '*™ ;r «*« f^osc:;-

nistų partija net kritiškiausiose f ., , -
taiką, žmogaus teises, tautų ko- aiškina visai kitaip. Net komu situacijose suabejotų ar padary

tų nuolaidų savo materializmui. 
Taigi materialistinė pasaulėžiū
ra, kurią kitaip galime pavadin
ti ateistine pasaulėžiūra, ir yra 
tas kertinis akmuo, ant kurio sto
vi visas komunizmo bokštas, vi
sa jo ideologija ir praktika. Jei 
komunistų partija atsisakytų ma
terialistinės pasaulėžiūros, nu
griūtų komunizmo bokštas, ir vi
sai taryb"nės valstybės politinei 
ir ekonominei antvarkai reikėtų 
ieškoti kitokio pavadinimo. To-

"Siandien Lietuva dar išsiski
ria savo nepalaužiama lietuvis-
ka dvasia ir lietuvišku darbštu-

dėl argi neaišku, kad komunis- mu, išgarsinusiu ją visame pa
tą part'jos diktatūra niekados ne- sulyje. Ir jeigu šiandien pa-
ats'sakys kovos už materialistinę pūstų stipresnis vėjelis, lietu-
pasaulėžiūrą visų be išimties sa- viška dvasia bematant galinga 
vo vergų sąmonėje ir niekados liepsna išdegintų iš savo žemės 
neleis kitaip mąstyti. Taigi, kol visas okupanto pėdas*'. 
valdžia bus komunistų partijos — — — _ — — . 
rankose, tol bus kovojama prieš 
Dievą, tol bus žudomos s'elos. tų partiją, Tarybų Sąjungos po-

Žinoma, kovos prieš D:evą litinę sistemą — žūtbūtinė poli-
metodai, vieši ir slapti, keitėsi, tinė kova. 
keičiasi (ypatingai paskutinia's Žinoma, laisvojo pasaulio su-
dešimtmečiais) ir keisis, nes ko- pratimu, kovą už Dievą laikyti 
munistų partija, turėdama galin- politine kova būtų neteisinga. 
gą valstybinę mašiną, lengvai Tač au komunistai, kaip jie pa-
prisitaiko. Juk tam, be to, yra siskelbė savo komunistų partijos n e s 

visas demogogijos arsenalas. To- manifeste, kuo ryžtingiausiai iš- kiekvieno, net pavirsime suruse-
dėl šioje kovoje vis išradingiau sižada iš praeities paveldėtų idė- i™°> I l e t u v l ° slrdyJe-
ir išradingiau panaudojamos kul- jų, nepripažįsta jokių amžinų tie- (Bus daugiau) 

GULAGO SALYNO KRONIKA 
Vakarus pasiekė Permės lage

rio, 36-tos zonos "Gulago Salyno 
Kronika" (rusų kalba), apiman
ti 1977 metų liepos - spalio mė
nesius. Šioje kronikoje kalinamie
ji labai glausta forma užregistra
vo pol'tinių kalinių įstatymų 
pažeidimų faktus, jų protesto 
pareiškimus, sveikatos būklę, pri
žiūrėtojų elgesį ir bausmes. 36-
toje zonoje kalinami ir keli lietu
viai: Šarūnas Žukauskas, Petras 
Plumpa, Vytautas Kavoliūnas. 
Kartu su jais ir Viln'uje nuteis
tas Sergejus Kovaliovas. 

Duodame keletą ištraukų, ku
riose aprašomi lietuviai — kali
niai: 

Liepos 20 — 21 dienomis 36-
toje zonoje lankėsi visuomeninė 
Lietuvos delegac ja: KGB majo
ras Trakymas, dar vienas KGB 
karininkas, ekonomikos mokslų 
kandidatas Kinduris ir Lietuvos 
Mokslų akademijos kadrams pri
skirtas sekretorius Tupkevičius. 

RugpiūČio 18-tą KGB majoras 
Černiauskas išs Šaukė Kavoliū-
ną ir pokalbio metu pasakė, kad 
rašyti pareiškimą į TSRS Raudo
nąjį kryžių beprasmiška, kadan 
gi "pas mus nėra kryžiaus, yra 
tiktai raudonasis pusmėnulis". Jis 
pareikalavo, kad Kavoliūnas pa
pasakotų, kas jam padėjo sura
šyti gegužės 8 dienos pare škimą 
T$RS generaliniam prokurorui. 
Kavolūnas atsakė: "Skausmas pa
dėjo..." (Tame pareiškime Kavo
liūnas skundėsi širdies ir skran
džio skausmais ir prašė paskirti 
gydymą). Vytautas Kavol ūnas 
jau 24 metai kalinamas lageryje. 

RugpiūČio 29 zonoje vienos dre-

tiJ dalyvavo Žukauskas, Kova
liovas, Plumpa. 

RugpiūČio 31 majoras Federo-
vas grasino Plumpai iki minimu
mo sumažinti pasimatymus su 
Šeima už tai, kad jis kalbasi su 
administracija tik lietuviškai. 

Rugsėjo 5 Žukauskui išeinant 
i darbą, buvo iš jo at'mta duo
na. Surašytas raportas. 

Rugsėjo 24 išvežtas iš zonos su 
visais daiktais Plumpa. 

Spalio 4 pradėtas bado strei
kas ryšium su pasitarimais Bel
grade. Politinių kalini" pareiš
kimai, kur'e buvo adresuoti 
TSRS Aukščiausios tarybos prezi
diumui, pažeidžiant įstatymus, 
buvo pasiųsti Rusijos TFSR Pro
kuratūrai. Penkias paras badavo 
Kovaliovas, Žukauskas ir k t (E.) 

Nuostolinga audra 
Californijoj 

Los Angeles. — Pietinę Cali-
forniją penktadienį ištiko viena 
pačių didžiausių audrų, kokia ži
noma šios apylinkės istorijoj. 
Nuostoliai skaičiuojami milijo
nais. Iki šiol žinomi 8 žmonės 
žuvę ir 25 dingę. Los Angeles ir 
Long Beach kai kurios gatvė- vir
to upėmis, prinešta purvo, nepra
važiuojamos. Mažiausiai 703 
žmonių neteko pastogės. 

Ši žiema Los Angeles apylin
kėse yra viena iš drėgniausių. Iki 
šiol kritulių buvo 19.9 inčų, kai 
vidutiniškai, normaliai turi būti 
8.5 inčai. 

va už laisvę, net patys religiniai nistų internacionalas tebereika-
jausmai... Tačiau kova už sąži- lauja pasaulį seną išardyti iš pa
neš laisvę, ka:p mes ją supranta- čių pamatų ir tuoj pasaulį nau-
me, kova už teisę tikėti į Dievą ją pastatyti... 
ir yra kova prieš materialistinę , . . , „ 
pasaulėžiūrą, prieš marksizmo-le- . . . ' . \ . , , . 

. . ,., r. . - j • bmes — ateistines valstybės es-
ninizmo Filosofini pagrindą, jo . T , , . , , , . u ». i _ . me. Ir labai svarbu, kad jos ne-esmę, pr.es valdančią komunis- . v ., ' . ' , 

pamirštume ne tik formuodami 
mūsų elgesį bei pažiūras okupa-

« — — — — — — cinės valdžios, kolaboracionistų 
ar kolonistų atžvilgiu, vertinda
mi tarybinį gyvenimo būdą, 
mokslą ar kultūrą, bet ir žiūrė
dami į lietuvių tautos ateitį. 

Prieš apžvelgdami ją, bent 
trumpai žvilgterėkime į dabartį. 

Nors daugelis tautiečių apie 
Lietuvos nepriklausomybę net 
nebesvajoja, vis tik šiandien Lie
tuva dar išsiskiria savo nepalau
žiama lietuviška dvasia ir darbč-
tumu, išgarsinusiu ją visa
me pasaulyje. Ir jeigu šian
dien papūstų stipresnis vėje
lis, lietuviška dvasia bematant 
galinga liepsna išdegintų iš sa
vo žemės visas okupanto pėdas, 

ji dar dega ar bent rusena 

ĮSPĖJIMAS ETIOPIJAI IR JOS 
SĄJUNGININKAMS 

Klaipėda, švč. M. Marijos Taikos Karalienes bažnyčia 1962 metais, pa
statyta "atolydžio", Chruščiovo laikais, bet tuoj pat uždaryta, bokštas 
nugriautas ir paversta muzikos sale 

Sovietai tikrai ruošiasi 
bakteriologiniam karui 

Londonas. — Britų karin:ai 
I ekspertai tvirtina, kad nežiūVint 
sovietų paneigimų, jie tikrai ruo
šiasi bakteriologiniam karui. Tai 
parodė Satelitų nuotraukos ir kiti 
Šakiniai. Rusų paneigimas tik, 
patvirtina, kad jie laužo 1975 
Genevoj pasirašytą susitarimą to
kių ginklų negaminti ir esamuc 

sunaikinti. 'Kai paliečiama jaut
ri vieta, kai jie sugaunami nusi
kaltimo vietoj, visados tuo pačiu 
tonu neigia", sako oro vicemarša-
las Menaul. 

Maskva. — "Pravda" skundžia
si, kad Gruzijoj išsiplėtė juodo' 
rinka, daugiausia automobiliais 
Nežinia nei iš kur, nei kair: 
kiekvienas, kuris turi nors kiek 
daugiau pinigų, sugeba įsigyti 
automobilius ir pasidirba jiem: 
dokumentus. 

— 1978 metų sausio mėnesio 
"Posev" rašo, kad Sovietų Sąjun
gos Susisiekimo ministerija pa
dvigubino užsienio laiškams kai
ną nuo 16 iki 32 kapeikų, o už
sienio atvirukams nuo 14 iki 27 
kapeikų. Žinant, kad vidutinis 
kval fikuoto darbininko uždarbis 
yra 65 kapeikos į valandą, tai da
rosi aišku, kad toks drastiškas už
sienio korespondencijos siuntimo 
išlaidų padidinimas rodo rimtą 
valdžios susirūpinimą augančiu 
susirašinėjimu su užsieniu. 

Tame pačiame numery paskelb
ta žinia, kad Vakarų Vokietija 
turi valstybinį fondą politiniams 
kalin'ams iš Rytų Vokietijos ka
lėjimų išpi'kti. Pastaraisiais me
tais jis pasiekė bilijonus DM, ne
skaitant privačių "sandėriu". 
Kiekvieno išperkamoio kal'nio 

nos bado streikas, protestuojant kaina vra nuo 40 iki 100 tūkstan-
prieš draudimą imtis su savimi į | &ų DM. 
darbą maino produktus. Tarp ki- (E.) 

VVashingtonas. — Amerika pa
keistų savo politiką Afrikos at
žvilgiu, jei Etiopija, sovietų ir ku
biečių remiama, įsiveržtų į So-
maliją, sakė valstybės sekretorius 
Cyrus Vance. Bet Vance pridėjo, 
kad Amerika yra gavusi Maskvos 
užtikrinimą, kad etiopai iš ginči
jamos Ogaden srities neperžengs 
Somalijos sienos. Ogaden re
gionas valdomas Etiopijos, bet 
gyvena daugiausia somaliečiai. 

Vances žiniomis, Etiopijoj yra 
nuo 800 iki 1,000 sovietų pata
rėjų ir apie 3,000 kubiečių karių. 
Kai kurie kubiečiai valdo etiopų 
lėktuvus. Sovietų ir kubiečių įsi-
vėlimas blogina ir taip jau neko
kią politinei atmosferą. Sekreto

rius siūlo sulaikyti kovas, Soma
lijos kariniams daliniams pasi
traukti iš Etiopijos teritorijos, o 
sovietams ir kubiečiams iš Etiopi
jos. Amerika tada laikysis anks
tesnio nusistatymo ir ginklų ne* 
duos nei vienai pusei. 

Sovietų įsikišimas nesuderina
mas su derybomis dėl Indijos 
vandenyno demilitarizavimo ar
ba karo laivynų toj pasaulio da
ly apribojimo, o kubiečių daly
vavimas neleidžia kalbėti apie 
diplomatinių santykių su Kuba 
atnaujinimo. Neformaliom am
basadom, kokios yra YVashingto-
ne ir Havanoje, įtakos neturės, 
sakė Vance. 

Kai Castro lankėsi Angoloje, Luantias ajkfrtoK' buvo iškabinėti jo ir 
Angoios preaoamo Neto portrtuu 

Somaiija siunčia 
karulius patarėjus 

Mogadishu. — Somaiija prane" 
šė, kad somaliečiams sukilėliams 
Ogaden dykumoje padėti siunčia 
savo karinius instruktorius. Tai 
daro todėl, kad etiopams padeda 
sovietai instruktoriai ir Kubos 
kareiviai. 

Pranešime nieko naujo, nes 
Vakarai jau seniai skelbė, kad 
Scmalijos kariai jau nuo anksčiau 
neoficialiai dalyvauja sukilėiių 
dilėse. Nauja tik, kad tai paskelbė 
įtvirai. 

Nairobi, Kenija. — Žiniomis 
š fronto linijų, somaliečiai neat-
iikė etiopų puolimo ir pasitrau

kė viską palikdami netoli Dire-
dawa. Taip pat žinoma, kad vie-
*ias etiopų lėktuvas, sovietiškas 
MIG, buvo numuštas. Jo lakūnas 
buvo kubietis. 

Terorizmas P. Afrikoj 

Pretoria. — Pietų Afrikos tei
singumo ministeris Jimmy Kru-
ger sakė, kad praėjusių metų pa
baigoje 240 asmenų buvo su
imta dėl teroristinių veiksmų, o 

"-** visus 1977 metus 236 jau
nuoliai, neturį 18 metų ir 23 
mergaitės buvo sulaikyti irgi dėl 
terorizmo. Tie 259 nepilnamečiai 
užsiiminėjo 'padegimais, langų 
daužymais, užpuldinėjimais žmo
nių. 

Sadato - Begino susiti
kimas Washingtone? 

VVashingtonas. — Prezidentas 
Carteris gali pakviesti į Vvash-
ingtoną Izraelio premjerą Beginą, 
paskui ir Sadatą ir surengti visų 
trijų viršūnių konferenciją. Tos 
sugestijos buvo padarytos iš Ame
rikos žydų vadų, susitikusių su 
Sadatu, jam lankantis VvVhing-
tone. Baltuosiuose rūmuose atsa
koma, kad apie tai "nieko neži
noma". 

Su "provokatoriais" 
Maskva nesiginčys 

Maskva. — Sovietai labai pik
tai atsiliepė ir atmetė pasiūlymą 
per Laisvės ir Laisvos Europo 
radijus argumentuotai atsakyti ir 
paneigti visus jiems taikomus kal
tinimus. Tass sakė, jog toks pasiū
lymas yra "provokacija" ir norą' 
legalizuoti nelegaliai Amerikon 
pinigais išlaikomas "šmeižtų fab-
rikavimo" mašinas. 

Komunistai neįstengia sulai
kyti tų stočių transliacijų, nors 
ir kažin kaip trukdo, rašo "protes
to notas Amerikai, Vakarų Vo
kietijai, reikalauja sulaikyti jų 
veiklą. John Gronouski, buvęs 
Amerikos ambasadorius Varšu
voj, Tarptautinės radijo translia
cijų tarybos vadovas, ir pasiūlė 
sovietams padiskutuoti, faktais j 
faktus atsakyti, jei radijai skelbia 
neteisybę, atremti. 

I Gronouskio siūlymą tik tiek 
atsakė Tass: "Negali būti kalbos 
kad mes susėstumėm už vieno 
stalo su diversantais, kurių vie
nintelis tikslas yra ideologinė ko
va su socializmu, faktų iškraipy
mų, melų ir kaltinimų skleidimu. 
Joks sąžiningas žmogus negali sė
dėti drauge su kriminal'stais i 
kitomis visuomenės atmatomis". 

Finansų mmisterių 
konferencija 

Paryžius. — Čia prasidėjo pen
kių pramoninrų kraš'ų finansų 
ministerių konferencija. Apie ją 
iŠ anksto nebuvo skelbiama, ir jos 
posėdžiai vyksta prie uždarų du
rų. Dalyvauja Amerikos iždo sek
retorius Blumenthal ir Britani
jos, Vakarų Vokietijos, Prancūzi
jos ir Japonijos ministeriai. 

VVashingtonas. — Senatas tei
gėją Wi!!iam Webrterj vienbal
siai patvirtino naujuoju FBI di
rektorium. 

Mažiau miršta nuo 
narkotiku 

William H. Webster 

š . korėjiečiai vairavo 
Egipto lėktuvus 

Washrngtonas. — Kai buvo 
pradėta smarkiau gaudyti hero
ino prekiautojus, mirčių nuo nar
kotikų pernai sumažėjo 40 proc. 
Daug prisidėjo ir Meksika, pa
skelbusi kovą heroino auginto-, 
jams, jų laukų naikinimu. 

Sovietams su lėktuv
nešiais nesiseka 

VVashingtonas. — Amerikos 
žvalgyba turi žinių, kad sovie
tai antro lėktuvnešio, skirto Paci-
fikui, nestatys, nes pirmasis 
"Kiev", skirtas Atlantui, pasirodė 
turi daug trūkumų ir techniškų 
problemų. 

Bukareštas. — Egipto prezi
dentas Sadatas aplankė Rumuni
jos prezidentą Ceausescu ir išskri
do į Paryžių, susitiks su prez. 
Giscard. 

Pakelėj iš V. Vokietijos į Ru
muniją sustojo Austrijoj ir Salz-

( burge matėsi su Austrijos kancle
riu Kreisky ir Izraelio opozicijos 
vadu Smnon Perės. 

Tokijo. — Egipto vicepreziden
tas Has ei Tohamy spaudos kon
ferencijoje patvirtino, kad 1973 
kare prieš Izraelį Egipto lėktuvus 
valdė S'aurės Korėjos lakūnai. 

Porą mėnesių prieš tą karą, 
rugpiūčio mėnesi, Izraelio žinių 
agentūra skelbė apie šiaurės korė
jiečių atvykimą į Eg:rtą. Apie 10 
ar 20 sovietų Migų į Egiptą atga
beno š. korėjiečiai ir jie ten pasi
liko. 

%MJSSWHOVS 
Vasario 13: Benign3s, Maura, 

Algaudas, Raudė. 
Vasario 14: Valentinas, Kirilas, 

Saulius,'Žynė. 
Saulė teka 6:51, leidžias 5:20. 

ORAS 

Ii 

Apsiniaukę, laukiama daug 
sniego, galimybė 80 proc, apie 
28 laipsniai 

http://pr.es
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SIMAS KUDIRKA CALIFORNIJOJE 
Trečią S'mo Kudirkos atvyki- nas Adomėnas ir Jonas Činga. 

mą j Californifą (pirmus du fcar- Antrą ka"tą kviestai publikai Fil
trus lankėsi 1975) galima pava- imas srudiiose buvo rodomas sau-
drnti tiesiog triumfališku. Jis su- ' sio 18. Tąsyk dalyvavo veik v:sr 
tapo su filmo "The Defection oi" aktyviau lietuvių spaudoje rašą 
Simas Kudirka" sausio 23 CBS te- lietuviai žurnalistai ir kai kurie 
levizijos kanaluose demonstrav>" kiti Kudirkos šeimos bičiulia'. 
mu. Nedaug, tur būt, iš visoj Kudirkos laikas vizito metu 

Los Angeles buvo taip užimtas, 
kad socialiniam pabendravimui 
su tautiee'a 's progų veik ir nebe
liko. Tik Antano Adomėno priva
čia iniciatyva sausio 22 skubiai 
buvo suorganizuota Kudirkai pa
gerbti vakarienė Santa Monico-
ie. gražiame "Fox and Hounds" 
icstorane. t 

Į vakariene susVInko gražus 

is 
yra buvę atsitikimų, kad veik iš
tisą savaitę spauda, radijas ir te
levizija diena iŠ dienos būtų ro
dė tiek daug dėmesio, k'ek buvo 
rodyta Kudirkai. 

Laikraščiai talpino aprašymus, 
su juo pasikalbėjimus, televizijos 
stotys rodė jo vizitus miesto rotu
šėje, Los Angeles ir apylinkių 
mokyklose, miesto meras sausio 
23 paskelbė S :mo Kudirkos die- b ū r y s tautiečių k a r t u pasidziaug 
na ; visų didžiųjų dienraščių ti nepaprastais Simo Kudirkos 
("Los Angeles Times", "Herald laimėjimais lietuvių tautos la-
— Examiner'\ "Evening Out- bui. Vakarienę malda pradėjo 
look'* ir kt.) savaitinių televizi- Šv. Kazimiero parapijos klebonas 
jos programų viršeliai puošėsi prel. Jonas Kučingis, o v'sų lietu-
Kudirkos ar Alan Arkin nuo
traukomis ir talpino ilgus straips
nius. Spaudos konferencijose ir 
jo vizituose įstaigose ir mokyklo
se dalyvavo ne tik Los Angeles, 
bet ir kitų miestų laikraštinin
kai. Pav. bostoniškis "Christian 
Science Monitor" apie Simą Ku
dirką Califomijoje paskelbė du 
straipsnius. 

Filmo rodymo dieną (I. 23) 
CBS televizijos tinklas ir radijo 
stotis nuo pat ryto kas pusvalan
dis filmą reklamavo. Laikraš
čiai talpino išskirtinai dideles re
klamas, kurios daromos tik pir
maeiliams kino teatrų filmams. 

Vien Los Angeles ir apylinkių 
mokykloms išdalinta 360, 000 
frlmo skripto su kita medžiaga, o 
aplama : visuomenę pasiekė 700. 
000 skripto egzempliorių. (Skr'p-
tą, kaip priedą, gavo visi "Herald 
— Examiner" skaitytojai). 

Didysis "Los Angeles Times" 
sausio 23 išspausdino ilgą ir labai 
palank :ą filmo recenziją, para
šytą filmų kritiko Kevin Tho-
mas. 

Kai pirmą kartą filmas buvo 
demonstruojamas CBS ' studijos 
patalpose kviestiems svečiams, 
žurnalistams ir filmų kritikams, 
iš lietuvių dalyvavo artimi Simo 
Kudirkos šeimos bičiuliai Anta-

Los Angeles susitikę Kazlauskas. Kuprionienė, Kuprionis ir dr. Nemic-
kas Notr. A. Gulbinsko 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
VLADAS RAMO]US 

DIENRAŠČIO MIRTIS 

vių vardu pasveikino gen. kon 
sulas Vytautas Čekanauskas 

Gražų žodi pasakė pats Simas, 
o paskui atsakė j kai kuriuos klau
simus. B pagerbimo pietų Ku
dirka, lydimas Daivos Kezienės, 
išskubėjo i radijo stoti, kur turė
jo vienos valandos radijo progra
mą. Pas'kalbėiimo forma jis pa
pasakojo savo istoriją ir pristatė 
Lietuvos problemą, o vėliau atsa
kinėjo į klausytojų telefonu ke
l iamus klausimus. 

Šios programos metu išryškėjo 
dkfeli Daivos Kezienės ta
lentai radijo žurnalistikoje. Tai 
pastebėjo ir amerkiečiai, kurie 
tos programos klausėsi. 

Ryium su filmu keliuose Los 
Angeles amerikiečių laikraščiuo
se pasirodė Lietuviu Bendruome
nės darbuotoju laiškai, kuriuose 
ne tik komentuojamas filmas, 
bet ir plačiau pas'sakoma Lietu
vos okupaciios klausimu. Laiškus 
paskelbė D . 2ygaitė, V. Kazlaus
kas. N. Nyerges, dr. P. Pamatai
tis, J. Kojelis. Buvo ir amerikiečių 
laišku. 

Ne tik filmas, bet ir pats Simo 
Kudirkos atsilankymas Ca l fomi -
joje plačiai išgarsino Lietuvos by
lą Amerikos vakaruose... 

J- K]. 

Daugelį metų Chieagoje ėjo ke
turi amerikiečių dienraščiai. Iš 
jų du rytiniai — "Chicago Tri
būne" ir "Chicago Sun-Times" 
ir du pop'etiniai — "Daily Nevvs" 
ir "Chicago Today'', anksčiau 
vadinęsis "Chicago American", 
kuriame ilgus metus dirbo ir mū
siškis žurn. Stasys Pieža. Popie
tiniams dienraščiams sunkiau iš
silaikyti, ir todėl ilgesnį laiką ėjo 
kova, kuris iš popietinių dienraš
čių kris. Krito "Chicago Today", 
o "Daly Nev*s" išliko. Per pas
kutinius 10 m. nuolat ir nuolat 
kursavo gandai, kad "Daily 
News" vieną dieną kris. Bet dien
raštis ėjo, sulaukė 100 m. sukak
ties ir, ją atšventęs, neužsidarė. 
Tikėjomės, kad gandai ir liks 
gandais. Bet praėjusį rudenį dien
raščio le'dėjai, investavę daug pi
nigų, padarė didelius pakeitimus: 
visiškai pakeitė dienraščio veidą, 
įvedę visai naujus šriftus, naujo
višką, gana sunkų ir kombinuotą 
puslapių sudarymą. Takeitus 
dienraščio veidą, dešimtys gra
žių merginų buvo išleista į vidur-
miesčio gatves ir jos už dyką pra
eiviams dalijo naujo veido "Dai
ly News" dienraštį.. Leidėjai ti
kėjosi, kad tokiu būdu dienraš
čio tiražą pakels kokiu 100,000 
egz, 

| jus ir laikraščio pardavinėjimo 
dėžutėse diena iš dienos likdavo 
vis daugiau neparduotų dienraš
čio egzempliorių. Tai buvo gali
ma pastebėti ir lietuvių preky
bos pietvakarinėje Chicagos da 

židvau į Jarbą, • abiejų dienraš- j 
čių leidyklos rūmai buvo apsup-! 
ti TV kamerų ir reporterių. TV 
kameros buvo išstatytos prie vi-'• 
stj įėjimo durų. Tuo tarpu kont
rolė viduje buvo kieta. Neįleido 
nieko pašalino, tik tuos, kurie 
turi pažymėjimus, kad dirba tuo
se rūmuose. Kai kas sakė, kad tuo 
norėta apsisaugoti nuo įvairių re
porterių. L 

Beje, iki 5 vai. p.p. ofic:alaus 
pranešimo nebuvo, nors dauge
lio nuotaiką slėgė nežinia. 5 vai. 
šėję pietų, per žinias televizijoje: 

išgirdom, kad sprendimas jau pa- • 
darytas ir dienraščio paskutinė j 
laida bus išleista kovo 4 d. Ne 
vienas iš redaktorių bei reporte
rių, tai išgirdę, tuojau prasitarė: 
dienraštis mirė šiandien, o liūd
ni šermenys tęsis dar keturias sa
vaites. Taip, 102 m. amžiaus su
laukęs dienraštis mirė... 

Mes trise, grįždami po pietų, 
požeminiame leidyklos garaže a-
kis į akį susidūrėm su dienraščio 
le'dėju Marshall Fieldu. Kad iš
vengtų reporterių ir T V kamerų, 
leidėjas po lemiamo posėdžio bu
vo išvestas per požeminio garą-
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lyje. T;e ženklai rodė, kad 102 žo duris, kur jo laukė ne bran-
metus išsilaikiusio ir visame kraš 
te pasiekusio gana aukštą presti
žą dienraščio mirtis artėja. Tai 
kėlė nerimą ypač tiems, kurie dir
ba dienrašč o leidykloje. 

Trečiadienį ir ketvirtadienį, va 
sario 1 ir 2 d., turėjau laisvas 
dienas. Dienomis sėdėjau prie ra 
šomosios mašinėlės, vakarais da
lyvavau posėdžiuose, taip, kad 
radijo ir TV neteko pas'klausyti. 
Bet ketvirtadienio rytą daug kas 
per mūsiškį "Margutį" ir kitas ra
dijo stptis išgirdo žinią, kad ga
limas dalykas, jog bus uždarytas 
dienraštis "Daily News". Ne vie
nas iš prietelių ir man paskam
bino teiraudamiesi, kokios mūsų 
nuotaikos, ką veiksime? Aš tuo 
tarpu da r nieko konkretesnio 
nežinojau. 

MIRTIES DIENA IR 
ŠERMENYS 

r • T 
Penktadienį, vasario 3 d. 

"New York Times" ir kiti įtakin
gi dienraščiai pasirodė su straips
niais, skelbiančiais, kad "Daily 
News" likimas kabo ant plauko 

Bet tikrovė pasirodė ki tokia : ! i r k » d leidyklos direktoriai galu 
naujas dienraščio veidas skaitv- < t i n i sprendimą padarys kaip t f k ' l * " 
tojų tarpe neprigijo. Pas platinto-į v a s a n o 3 d- K a i vidurdienį nuva-

gus tradicinis limuzinas, bet pap
rastas automobilis. Sekretorės ir 
kūnsargio lydimas, Marshall Re i 
das prae'damas pro mus kiek šyp
telėjo, bet jo jaunam veide ne
bebuvo t'ddicinir lir.k>-» umo, 
kuris dažnai jį lydėdavo. Ir todėl, 
kad jis jau nebebus dviejų dien
raščių leidėjas, o tik vieno. Antra 
vertus, juk jis dirbančių žmonių 
draugas, o dabar teks atleisti vi
są eilę jų. Dėl atleidimų, aišku, 
kova su unijomis bus sunki, ir nė 
vieną sutarčių punktą spręs teis
mai. 

Sugrįžus jau buvo iškabinti o-
ficialūs pranešimai apie dienraš
čio uždarymą. Paskelbti ir moty
vai, kodėl dienraščio leidimas 
sustabdomas. Viena iš priežasčių 
— tiražo kritimas: 1974 m. turė
ta 397,598 skaitytojai, o paskuti
niu metu tik 329,078. Reiškia, ti
ražas krito apie 70,000 egzemp
liorių ir to išdavoje nuo 1974.DC 
30 iki dabar susidarė 21.7 milijo
no dol. nuostolių. Nuostoliai mo
tyvuojami spaudos pabrangimu, 
pakilusiomis algomis, bet nemini
ma tat, kad milijonai sukišti nau 

spaudos procesui — įvai-
(Nukelta į 4 pal.). 

Teisi. — PB S-3229 
DR. ARBA BALIONAS 

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GKRKLta LIGOS 

2858 West 6Srd Street 
/alandos pagal susitarime 

DU L £ SALIMAS 

6448 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medinai Baudine) TeL LU 5-6446 

Priima U*-onlu» pagai susitarimą 

M . VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGO* 
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DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th A ve., Cicero 
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« Iki 7:10 vai vakaro 

faitatd auo i iwi i »aj 
Pasai susitarimą 
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Rr. JOMS G. BYU-BYLAITIS 
GALVOS m STUBURO LIGOS 
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Ocago, BBnois 60629 

TeL — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 
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DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
KCDIKIC TR VAIM.V U G ( M 

S H t C I A U s T t 
MEDfCAIi BC"ILOIXO 
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OR. I. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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2454 Weet 71st Street 

(71-oa Ir Campbell A ve. kampa 
• a i : plrmad.. antrad.. icetvlrad. t; 
lenktad. S iki 7 v. p. p. Tik susitarus 

O P T I O A L S T U D I O 
VIOLETA EAROSAITt 

1061 So. Wasbtenaw — Tel. 778-S7* 
^rttaikom! akiniai pa«ai «ydytoJ-

receptus. 
Didelis akinių rsnan pastrlnkuno 

Vai pirm., trnir . penkt 1S-S:SS 
<et» 1-* v. vak. Sėst 10-4 v p. * 

Trečiadtentais uždaryta. 

Simas Kudirka ir JAV LB krašto vald. vicepirm. Jonas Cinga 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJ 
ITEIKTA DIRVOS NOVELĖS 

KONKURSO PREMIJA 

Per eilę metu mes losangelie-
eiai tapome išpaikinti savo tar
pe turėdami daug literatūros sri
tyje atsiekusių kūrėjų, laureatų, 
bet į mūsų tarpą atėjusiam nau
jam veidui nepagailėjome dėme
sio. Dirvos novelės premija šiais 
metais buvo paskirta Marijai Tū-
berrter-Kuhlrnan. kuri dar nėra 
dažnas svečias spaudos puslapiuo
se, bet akylesniam skaitytojui ji 
nebebuvo naujas vardas, o už
tinkamas "Moters" žumale ir ki
tur. Autorė daug metų gyvena 
Oriente, pirmiau Japonijoje, da
bar Tah rane ir mes skaitėme 
apie fos sėkmingas tapybos pi-
rodi: irioje ksaįtmae 

Prek i jo ; ; t e i k i r ^ ;vyko Tau-

n-.4 įva<Js i autores stilių :r a^-

ną aiplamai padarė daugkartinis 
laureatas Jurgis Gliaudą. Po to 
pati autorė paskaitė savo labai 
nuotaikingą aprašymą iš dabar
tinio krašto kasdienybės. į jį žiū
rint tš humoristinio taško. Sekė 
sveikinimai žodžiu ir raštu, ypa
tingai jautrus žodis buvo mece
na to Kašelionio, dėl staigios li
gos negalėjusio atvykti į šventę. 
Po oficialios pristatymo dalies 
svečiai dar ilgai dalinosi įspū
džiais vaišių metu. 

RKV 

SAN FRANCISCO LB 
APYLINKĖ PRANEŠA 

Vasario 16 dienos minėjimas 
ivyks sekmadienį, vasario 19 d. 
1:30 v.p.p Šoko! volėje. S4~ N. 
Sar. Matec Drive, S^r. Mateo, 
kjr*- * O ITs^sJCjLJUO aVu^ ^riJ Ti \ —I/* 

3ą, atvežta :! " P,-c 

lėlės, juostos, kaklaraiščiai ir; 
daug kitų eksponatų. Taip pat 
bus galima daug ką ir pirkti. ' 

\ Informacijas apie minėjimą gali-
j ma gauti dkambmarrt Viki Me1 

Į linauskienei tel. (408) 257-8632. 

TRUMPAI 

Wisconsino u-to prof. AJfred 
A. Senn sausio 24 d. skaitė pa
skaitą Calif. u-te Berkeley. Jis 
buvo kviestas u-to "Center for 
Slavic and East Uuropean stu-
dies". Prof. Senn pradžioje pa
teikė trumpą Lietuvos istoriją, o 
toliau kalbėjo apie okupuotą Lie
tuvą, išeiviją, jų išsiskyrimą ir 
to išsiskyrimo įvairias pasekmes. 
Tai buvo antra paskaita iš seri
jos Tautinės mažumos Sovietų 
Sąjungoje". Tos pačios serijos 
pirma paskaita buvo 1977, lap
kričio 29 d. Prelegentas dr. A. 
Štromas, kuris sekančią dieną dar 
kalbėjo Stanford u-to Hoverio 
institute. 

— Bibliotekininkė Julija Lie-
sytė-Fraser gruodžio-sausio mėn. 
suruošė gintaro papuošalų paro
dėlę EI Sobrante miestelio biblio
tekoje. Gintaras buvo didelėje 
sieninėje spintoje, skoningai pa
kabintas ir išdėstytas ant lietuviš
kų audinių ir juostų. Publika pa
rodėle labai domėjosi ir dažnas 
lankytojas teiravosi pas bibliote
kos darbuotojas, ar dsr spės atsi
vesti ir savo draugus gintaro pa
matyti. 

— S.F. Lietuvių bendruome
nės skyrius minės Lietuvos nepri
klausomybės šventę vasario 19 
d., Sokol salėje, San Mateo mies
te Minėjimas prasidės !:30 v.p.p. 
o po jo buc 1978 m. LB valdy
bos rinkimai Daugiau iinių ga-
!irr-a z^*i 2 Aldonos SeghaI, 
tel. 415-4S3-365C. 
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Mano mylimus tėvelius 

BIRUTE ir IGNĄ SALDOKUS, 
jų trisdešimt penkerių metų vedybų sukakties 
proga sveikinu- i r iuUw-Jauae»r-svrikato* i r^ j 
viso gero ateityje. 
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Kolomalfcn?** ^iMĮdntag, Bei 

LIETUVIAI TEBELAIKOMI VERGAIS 
"Ar mes, lietuviai, ne žmonės, ra nežadėjo ir nieko nedavė. Ir 

xad neturime jokių teisių ir lais- taip yra jau visi 37 metai. Lietu
vių? Ar ne:urime teisės reikalau- va daug kur buvo "pirkta, par-
ti, ^kad grobikai tučtuojau jas duota, mainyta, užstatyta", 
grąžintų? Ar mums, mūsų jauni- Patys gerai žinome, kad nesa-
mui ir vaikams, uždrausta savo me kaip "išrinktoji tauta", ku-
gyvenimą praleisti žmoniškose rią kiti ryžtųsi ginti. Taigi gerai, 
sąlygose? Ne! Ir Dievas, ir pa- kad ir okupuotoje Lietuvoje, kaip 
šaulio tautos nori, kad būtume iš išeivijoje, vis labiau įsigali 
laisva tauta, kaip ir kitos. Kiek nuomonė, kad Lietuvos ir kitų 
šimtų tūkstančių mūsų tautiečių pavergtų tautų likimą ne tiek 
žuvo už tai, kad norėjo apginti lems ipasaulio didžiūnai (JAV-
savo tėvynę, iškovoti žmonišką -bės, Anglija, Prancūzija ar kitos 
gyvenimą tautai! Kiek dar ka- šalys), kiek mes patys lietuviai 
muojasi lageriuose ir laikomi di- ir mūsų didžiausi draugai — pa-
džiausiais nusikaltėliais? Ar ne vergtosios tautos. Todėl ir laisvės 
tie, kurie atėmė tauots laisvas bei kovoje mūsų didžiausi sąjun-
veisas teises ir naikina tautiečių gininkai yra ne didžiosios pasau-
gyvybes? Ar gi jie patys neverčia lio valstybės, bet tokios pačios 
priešinti visomis jėgomis?" nelaimės ir kartaus likimo drau-

Šios eilutės —tai kenčiančios gai — latviai, estai, ukrainiečiai, 
lietuvių tautos balsas, išreikštas gruzinai, armėnai, uzbekai... Gal 
pogrindžio leidinyje "Dievas ir būt, dar tam tikra .prasme vokie-
tėvynė". Panašių minčių galima čiai, su kuriais mes turime daug 
rasti ir kitoje patriotiškoje po- bendrų interesu. 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBE VOKIEČIO AKIMIS 
Ano meto svajones, tikrove ir kovos 

grindžio spaudoje. 
Lietuvių tauta, kad ir skau

džiai kentėdama, nėra linkusi 
nusilenkti pavergėjams — oku
pantams, už kuriuos ji yra aukš-

Žinoma, visa tai dar nereiškia 
kad mes neturėtumėm nesidomė 
ti JAV-bių ir kitų Vakarų valsty 
bių politika ir jų santykiais su 

"Savo kultūra pralenkti oku" 
pantus. Juk lengva tokius bedie
vius, girtuoklius, melagius, tam
suolius nukonkuruoti kilnumu. 

tesnė ne tiktai dvasiškai, kultu- mūsų pavergėju. Ir Amerikoje, ir 
riskai, bet ir medžiagiškai. kitur mes turime gerų draugų. 

Lietuvių tauta nėra iš tų, kuri kurių draugystė mums gali būti 
pasitenkina pusėtino ėdalo davi- dar labiau reikalinga ateityje, 
niu. Mūsų tautiečiai žino, kad jie Tiesa, kraštas, kuriame mes gy-
negali būti vergais ir tai išreiš- vename, niekada pirmas ne-
kia minėtame pogrindžio leidiny- pakels ginklo prieš mūsų priešą, 
je šiais žodžiais: "Jau praėjo lau- jo politikai vengs griežtesnį žodį 
kinių žmonių laikai, kada vie- pavergtųjų reikalų priešui pasa-
nos tautos pavergdavo kitas. Ver- kyti, bet gali taip atsitikti, kad 
gija panaikinta. Todėl mes reika- vakariečiams teks gintis Sovietų 
laujame iš pavergėjų laisvės to- pajėgų užpultiems, o tada jie, 
kios, kokią turėjome, kokią turi gindami savo krašto laisvę, gins 
Afrikos negrai ir Amerikos indė- ir mūsų laisvę, 
nai. Reikalaujamae ne kaip malo- * 
nės, bet kaip iš mūsų pagrobtos Bet vėl grįžkime prie paverg-
Kūrėjo dovanos. Kolonializmas tosios Lietuvos balso. Mūsų jau 

. jau panaikintas, o mes dar ver- ne kartą cituotas "Dievas ir Tė-
gai". vyne" pateikia kai kurių nurody-

* mų pavergtai tautai — kaip ji tu-
Minėti žodžiai lietuvių tautos ri laikytis okupacinėse sąlygose. 

narių ištariami po 37 metų kie- Tie nurodymai naudingi ir 
tos vergijos, kai pagal okupantų mums žinoti, o kai kuriuos jų 
planus tauta turėjo būti jau 'ta- turėtume taikyti ir savo tarpe, 
rybiškai perauklėta", kai okupa- Štai keletas jų 
cijų metais išaugo jau bent pora 
naujų generacijų, kai nepriklau
somos Lietuvos laikus pergyvenu
sių ir juos sąmoningai pažinusių 
lietuvių Lietuvoje maža saujelė blaivumu, teisingumu, išsilavini-
tebėra. m". Kaip pavyzdį nurodo Rusi-

Kodėl pavergta tauta, nežiū- jos vokiečius, kurie per daugiau 
rint milžiniškomis prievartos kaip 200 metų išlaikė savo kalbą, 
priemonėmis jai brukamo indok- religiją ir visą laiką aukščiau ru-
trinavimo, veržiasi į laisvę, vėl sų stovėjo, 
teatsako minėtas pogrindžio bal- Skaitome toliau: "Branginti 
sas: "Pats gyvenimas verčia verž- savo kalbą, tautos papročius, 
.tis į laisvę. Mūsų tauta dabar no- dainas, vestuvines ir kitas tradi-
ri žmoniškai gyventi. Per 37 ver- cijas, švęsti religines ir tautines 
gijos metus užkasta daugybė šventes. Švęsti šventadienius ir 
tautos talentų ir gyvybių; mūsų sekmadienius. Saujelė bedievių 
tautos prieauglis sumažėjo ligi drįsta katalikiškai tautai primes-
minimumo. bedievybė ir neteisy- ti bedievybę. Jei visa tauta vienin-
bė niokoja mūsų jaunimą ir visą gai priešinsis, ką ta saujelė pa-
tautą, ekonominis gyvenimas at- darys? Kai Kaune jaunimas -per 
silikęs nuo kultūringų tautų; tau- Kalantos laidotuves pasiprieši-
tos kultūriniai paminklai naiki- no, okupantas pasijuto nejaukiai, 
narni, kraštas rusinamas, mūsų pasipriešinimą tik ginklu numal-
kalba šalinama. Kiek tautiečių šino." (Dievas ir Tėvynė), 
dėl jų tvarkos amžinai pražūna! * 
Argi galima į tai šaltai žiūrėti? Kitoje vietoje pogrindžio bal-
Net žudomas vabalėlis priešinasi, sas įspėja lietuvius nepasiduoti 
Ar mes esame menkesni? Vis- (provokacijoms, kai priešas ban
kas įkyrėjo, viskas nusibodo, do lietuvius skaldyti į atskiras 
Duokit mums laisvę, trokštame, grupes, nuteikia vieną lietuvių 
mirštame! Pasaulio tautos,galbė- dalį prieš kitą, kai skaldo netgi 
kitę (pavergtuosius! Tik dabar katalikų bažnyčios vadovus bei 
matome, kad laisvė — brangeny- dvasininkus. Tik vieninga tauta 
bių brangenybė." tėvynėje ir išeivijoje, atskirai sa-

* vo gyvenamose aplinkybėse veik-
TaČiau pasaulio laisvosios tau- dama ir nepasiduodama pro-

tos, ypač didžiosios valstybės, ku- vokacijoms, gali laimėti, 
rių šaukiasi pavergtieji, mums y- Rašinį baigsime pogrindžio 
ra kurčios, o dažnai ir nebylios, spaudos žodžiais ir tikėjimu į 
Daugybę kartų mes įvairiais bū- laisvės rytą: "Mes be laidyklės ir 
dais prašemės didžiųjų šalių ir jų akmenėlių išeiname prieš Gali-
sukurtų tarptautinių junginių pa- jotą, apsiginklavusį tankais ir 
galbos — mūsų balsas nebuvo atominėmis bombomis. Išeina 
ne tiktai išklausytas, bet ir durys me galingojo Dievo vardu ginti 
į tarptautines institucijas buvo ir Jo mums duotų teisių; pasitiki-
tebėra užtrenktos. Ar tai buvo me ne savo jėgomis, o Jo visaga-
jau mirusi Tautų Sąjunga, ar da- lybe, prieš kurią dreba visos tau-
bartinės Jungtinės Tautos, ar tos. Todėl esame tikri, kad su 
pagaliau Helsinkio — Belgrado Juo Galijotą nugalėsime ir būsi-
konferencijos, —visos šios ir me laisvi. Jei Dievas su mumis, 
daugybė kitų institucijų paverg- kas prieš mus?" 
tams tautoms niekada nieko ge- b. kv. 

Šiemet sukanka 60 metų nuo 
Lietuvos nepriklausomybės atkū
rimo. Lietuvos vokiečių 1978 m. 
metraštis "Heimat gruss" at
spausdino įdomų Wilhelmo von 
Krockar straipsnį "Pavasario vė
jas Lietuvoje prieš 60 m", kuria
me jis nagrinėja vokiečių ir tuo
metinės Vokietijos vyriausybės 
veiklą mūsų valstybės atstatymo 
darbe. 

Autorius sako, kad 1918 m. 
lapkričio 5 d. Vokietija bei Aus-
trovengrijos imperija įkūrė Len
kijos karaliją. Tai buvo vilties 
ženklas ir lietuviams. Lenkai vi
suomet turėjo Vienoje ir Berlyne 
vadovaujančių ir už juos kalban
čių įtakingų asmenų. Lietuviams 
to stigo. Daug lenkų dirbo Austri
jos ir Vokietijos diplomatinėse ir 
karinėse tarnybose. Jie turėjo di
delę įtaką tų valstybių vyriausy
bėms ir tuo pačiu pasidarbavo 
lenkų tautos gerovei. Prie įtakin
giausių asmenų (priklausė grafas 
Bogdan von Hutten Čapski, mar
šalas grafas Stanislovas Septyc-
ki, kuris turėjęs aukštą vietą ka
rinėje Liublino tarnyboje, dau
giau joje atstovaudamas lenkams 
kaip vokiečiams. Prie jų dar rei
kėtų priskaityti Berlyno užsienių 
reikalų ministerijoje kunigaikštį 
Lichnovskį. 

Lietuviai ir vokiečiai 

Lietuvių atgimime — judėjime 
negalima užmiršti suvaidintos vo 
kiečių rolės, kur pirmoje vietoje 
reikėtų pastatyti Lietuvos vokietį 
baroną Fridrichą von Ropp, tos 
pačios Vilniaus vyskupo Ropp 
giminėsjau 1916 m.baronas von 
Ropp suėjo į sąlytį su vadovau
jančiais lietuviais — A. Smetona, 
prel. J. Staugaičiu, suvesdamas 
Lietuvos veikėjus su užsienių rei
kalų ministerija bei sekr. Zimmer 
manu, kur kaip vertėjas dar da
lyvavo iš Klaipėdos ltn. Stepu-
tat. Roppas buvo patikėtinis už
sienių reikalų ministerijos ir gen. 
Ludendorfo. 

1917 m. lapkričio 30 d. von 
Ropp iniciatyva buvo įkurta lie
tuvių — vokiečių draugija, kurios 
norai ir siekimai buvo Vokieti
jos ir Lietuvos gražus sugyveni
mas, pripažįstant pilną suvereni
tetą lietuvių tautai. 

1917 m. gegužės 30 d. rytų 
fronto karo vadas princas Leo
poldas leido įsteigti tautos tarybą, 
tačiau joje šalia lietuvių turėjo 
būti atstovaujami vokiečiai, žy
dai, lenkai ir gudai. Si taryba tu
rėjo būti pagelbinis organas ka
rinei vyriausybei. Bet lietuvių no
rai buvo didesni: jie pageidavo 
tautinio organo, kuris būtų iš
rinktas pačių lietuvių, ty . visos 
tautos. Su tuo sutiko Reichas ir 
karinė vadovybė. Sušaukta 21 
asmenų konferencija 1917 m-Vil-

K. BARONAS 

niuje, išrenkant 3 asmenų komi
tetą, kurio pirm. tapo teisinin
kas Antanas Smetona, kartu nu
sprendžiant persiorganizuoti į 
Lietuvos Tarybą. 

Pulk. ltn. kunig. von. Isenburg 
-Birstein, Lietuvos karinės a-
pygardos karinis vadas, lietuvių 
siekimus ir norus perdavė prin
cui Leopoldui von Bayem, kuris 
pilnai sutiko su lietuvių tikslais, 
atstatant Lietuvos valstybę. 

Bolševikinėj revoliucijoj 
Kilus bolševikų revoliucijai — 

visi reikalai nuėjo kitu keliu. Vo
kietijos socialdemokratai reichsta
ge pareikalavo, kad Lietuvos ir 
Kuršių klausimas būtų išspręstas 
taikos pasitarimuose su rusais. 
Tačiau reichstage gulėjo taip pat 
Lietuvos Tarybos nutarimas, ku
riame lietuviai pareiškė savo no
rą, nutraukdami bet kokius ry
šius su Rusija. Taip pat didelį 
spaudimą darė Amerikos, Rusijos, 
Švedijos ir Šveicarijos lietuviai 
Stockholmo konferencijoje. 

Lietuva buvo okupuota Vokie
tijos, tad lietuviai stipriai veikė 
Berlyne. Spaudoi konferencijoje 
Berlyno viešbutyje Adlon A. 
Smetona pareiškęs, kad Lietuva 
atsisakanti ano DLK' žemių, rei
kalaudama tik etnografinių sienų. 

Kada 1917 m. lapkričio 29 d. 
Vokietijos kancleris grafas von 
Hertling pripažino lietuvių tautai 
savarankiškumą, Lietuvos Tary
ba jį paprašiusi priimti jos ats
tovus pasitarimui. Grafas von 
Hertling su tuo sutikęs. To išda
voje buvo išpręsti du punktai: 
1) Lietuvos Taryba pati skelbia 
Lietuvos nepriklausomybę, 2; Lie 
tuvos valstybė yra surišta glau
džiais ryšiais su Vokietijos rei-
chu. Tuo pačiu metu Vilniaus 
karinis gubernatorius kunig. von 
Isenburg buvo pakeistas Gardino 
— Balstogės valdytoju, sujun
giant šią apygardą su Lietuva. 
To pageidavo gen. Ludendorfas, 
nes Vokietijos generalinis štabas 
norėjęs Lietuvą matyti stiprią-
1918 m. sausio mėn. prie Lietu
vos vokiečių karinės apygardos 
vadovybės buvo prijungtos Au
gustavas ir Suvalkai. Taigi būsi
ma Lietuvos valstybė vokiečių ka
ro vadovybės pageidavimu turėjo 
būti sudaryta iš buv. Vilniaus, 
Kauno, Suvalkų, Gardino, dalies 
Kuršių ir Minsko gubernijų. 

Latvijos ir Estijos tautų atsto
vai išreiškė norą stiprios perso
nalinės sąjungos su Vokietija. 
Tuo tarpu lietuviai, praeityje tu
rėdami didingą kunigaikštystę, 
visai kitom akim žiūrėjo į ateitį. 
Sostą jie buvo numatę vėl atiduo 
ti savam kunigakščiui. 

Monarchija ar respublika 
Tarybos pirm. Antanas Smeto

na galvojo, kad jis pasieks susi
tarimą su Lenkija sienų klausi
mu. Tuo tarpu lietuvių atstovac 

Šveicarijoje J. Gabrys stipriai pa-
si'priešino, paimdamas prieš len
kus visai kitą kelią: jis norėjęs is
torines Lietuvos sienų, galvoda
mas su vokiečių pagalba atlietu
vinti nutautintas provincijas. 
1918 m. kovo 22 d. į Berlyną at
vyko lietuvių delegacija, praneš 
dama oficialiai Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimą. Tą ipa-
čią dieną čekė kaizerinės Vokie
tijos pripažinimas. Taip pat, kai
zeris "VVilhelmas II raštu pranešė 
savo džiaugsmą, kad vokiečių ar
mija išvadavo Lietuvą iš rusiš
kos priespaudos ir jis dabar galįs 
pripažinti Lietuvą suvereniniu 
kraštu. 

Vokietijos vyriausybė leido į-
steigti tris korpus (greičiauia: 
batalionus? — K.B.) iš caro ar
mijos lietuvių belaisvių. Jais turė
jo remtis būsimos Lietuvos kari
nės -pajėgos. 

Lietuviai tik su maža išimtimi 

Toronto Lietuvių Namų bibliotekos bendradarbiai. 13 kairės: G. Ado
maitienė, vedėjas P. Lelis, B. Strazdienė; stovi r St. Grizkkas, A. Stan
kus 

SOVIETU RUSIJOS LIKIMAS 
Mintys Vasario 16-tos pr:ga 

JUOZAS JURKUS 
Švenčame Lietuvos nepriklau-' cijos, užtaria mus, bet nei Ame-

somybės atstatymo 60-ties metų rika, nei kuri kita valstybė Lie-
sukaktį. Kaip anuomet, taip ir tuvos neišvaduos. Kaip anais iai-
šiandien tebesiaučia Lietuvoje kais, taip ir š andien mes turime 
sunki nelaisvės žiema, tik šiuo pasitikėti savo jėgomis. Tvirtas 
metu nepalyginamai žiauresnė, tikėjimas į Lietuvos prisikėlimą 
Jau 37-ri kančių ir nus'vylimų me grąžins jai laisvę. Basi knygne-
tai pareikalavo trečdalio mūsų šiai, menka! ginkluoti savanoriai 

.mūsų tautos gyvybių kovose už iškovojo Lietuvai laisvę. Vasario 
socialistų ir jų draugų buvo mo- j I a i s v ę # T a č i a u mi^ko b r o I i ų k o v o s j 16-toji turi būti vieninga de-
narchijos šalininKai. Tad, jeigu Į j v a 5 j a tebėra gyva. Neskaitant j monstracija, kad kovos neatsiža-
monarchija — kas gi turi užimti Darsįdavėlių okupantui, lietuviai' dame. Mūsų pareiga apeliuoti i 
kunigaikščio ar karaliaus sostą? j n e p a l ū ž o _ N e i t r ė m ; m a i ) n e i 1^. pasaulio sąžinę ir kalbėti vardu 

įėjimai ir kankinimai, nei Sibire į tų, kūnų šiandien burna uzčiaup-
taigos jų neatbaidė. Daugelį dar' ta. Si diena turi būti mūsų susi-
labiau užgrūdino. j kaupimo ir maldos diena už žuvu-

Kaip mūsų broliai ir sesės ne-, sius ir kenčiančius kalėjimuose 
la'svėje, taip pasitraukę į Vaka-', dėl L'etuvos laisvės, ši šventė ta
rus deda viltis į JAV-bes. Ameri
ka nepripažįsta Lietuvos okupa-

Šiuo opiu klausimu domėjosi Lie 
tuva, Vokietija, Europa. Monar
chine valdymosi forma lietuviai 
rėmėsi praeitimi bei istorija. Tik 
vieną karalių — Mindaugą — 
Lietuva turėjo. Tiesa, karūna ne
pasiekė Vytauto, tačiau Lietuvos 
(patriotai siekė įgyvendinti Vytau 
to norą, keliant kunigaikštystę į 
monarchijos laipsnį ir tuo pačiu 
įgyvendinti tautiškai — politinį 
testamentą. Neturėjo Lietuva ku
nigaikščių kilmės atstovų. Tiesa, 
buvo vienas gediminaičių gimi
nės palikuonis - Jonas Gediminas 
Beržanskis - Klausutis, bet jis ne-
rodęs didelio dėmesio politikai, 
be to, buvęs neturtingas. Taryba 
į valstybės sostą žiūrėjo iš politi
nio ir ekonominio taško, galvo
dama apie turtingus vokiečių ku
nigaikščius. Vokietijos atstovas 
M. Erzberger, lietuvių tautos 
draugas, pasiūlė Viurtembergo 
grafą Urachą. Jo kandidatūrą rė
mė ir kaizeris (metraštis įdėjo 
spalvotą grafo Uracho nuotrau-

chą. Jis sutikęs būti Lietuvos ka
raliumi, priimti Mindaugo II-ojo 
vardą. 

Pasitikėjimas tik savo jėgomis 

Vokietijos socialdemokratai 
buvo priešingi Lietuvos valstybės 
įrteigimui. Jų laikraštis "Interna
tionale Korrespondens" 1918 m. 
rugpiūčio 19 d. lietuvius laikė 
pusrūsiais, o Vilnių lenkiškai — 
žydiškai ;— gudišku miestu. Vo
kietijos socialdemokratų nuomo
ne, Lietuvą ir Vilnių geriausiai 
būtų priskirti prie boiševinės Ru
sijos. .; 

Atrodė, kad Urachui neatsiras 
jokių trukdymų sostui užimti. Ta-

• čiau Vokietijai pralaimėjus karą, 
ką, apačioje įraSydamas "Min-Į | t a k o s s f e r ą L i -e u ž ė m ė 
daugas II, Herzog Wilnelm von L- :_.-_i._.- T> ^... • t t r . . i . :_ . 
Urach — 1918 gewaehlter Koe- jungininkai. Paryžius ir Washing 

tonas iš principo buvo priešingi 
monarchijai, juo labiau nenorė-

; darni matyti vokiečių kilmės ka
ri g von Litauen" —KB.) 

Ir taip 1918 m. liepos 4 d. Li 
tuvos Taryba nutarė formaliai j raliaus Lietuvoje. Tad besiku-
Urachui pasiūlyti Lietuvos karu- i riančiam kraštui, atsižvelgiant. į 
ną. Už jo kandidatūrą pasisakė j karinį ir ekonominį gyvenimą, 
vfca Vokietijos spauda, o "Stutt-įteko susitaikyti su sąjungininkų 
garter Tagesblatt" 1918 m. kovo norais, paskelbiant Lietuvą res-
25 d. įrodė net Uracho giminin- .publika. Raudonosios armijos in-
gumą su gediminaičiais! Lietuvos, važi ja 1940 m. atnešė Lietuvos 
atstovai aplankė Preiburge Ura-; respublikai mirtį. 

ri būti protesto ir ryžt» diena. 
Mes negalime būti nejautrūs sa

vo brolių kančioms tėvynėje ir iš
trėmime. Kova dėl tautos egzis
tencijos užsitęsė per ilgai. Bet mos 
esame ne vieni šioje kovoje. La> 
via;, estai, ukrainiečiai ir visos 
bolševikų pavergtos tautos šian
dien kovoja joms įmanomais bū-
dais prieš Sovietų okupaciją. Pa
vergtų tautų kantrybė jau išsisė
mė. Tas laisvės troškimas Lietu
voje prasiveržė Kalantos ir kitų de 
gančių lūpomis, Kauno ir V j -
niaus jaunimo demonstracijomis, 
pereitą rudenį panašiomis de-

Į monstracijomis Rytų Berlyne. 
Dažnai pačioje Sovietų Rusijoje 
vyksta riaušės* kurias malšinti 
yra siunčiami tankai ir net lėk-
tuvav 

Ne tik mūsų, bet ir visos pa
vergtos tautos laukia išsilaisvini
mo, kuris ateis gal greič'au, negu 
mes manome. Supuvusi Sovietų 
sistema negalės ilgai išsilaikyti. 
Rusų komunistai sugebėjo išvog
ti atomo paslaptis iš Amerikos ir 
pas'gaminti bombas ir rakė as, 
bet nesugebėjo per 60 metų iš
maitinti savo žmonių. Komunis
tinė sistema —fantastinis ekono
minis bankrotas. Jeigu ne vakarie-

(Nukelta į 5 psi.) 

— Nuo 1970 m. 120,000 žydų Į Izraelį bijo vykti dėl galimo 
išvyko iš Sov. Rusijos. Dalis jų karo, kad vaikai nepatektų į 
atvyksta j Izn^h o dalis kitur, kariuosynę. 

MUŠKIT BŪGNUS 
JURGIS JANKUS 
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Ir čia papasakojo viską, ką Vytautas nelauktai 

sužinojo, o paskum užbaigė: 
— Labai gerai žinau, kad mazgą užmegsti tokių 

galų neužtenka, bet jau gera pradžia. Jeigu bus rūpes
tingi, galės lengvai ir prie kamuolio prisivynioti. Antrą 
vertus, mes juk nieko nežinom, ką jie jau žino. Gal to 
jiems ir betruko. 

Kitą dieną Bronius atsisveikindamas dar paprašė: 
— Tik susimildami mano pavardės niekur nemi-

nėkit. Yač su tuo pirkimu. Jau jeigu jie tokie, tai savas 
centas jiems brangesnis, negu svetima galva. 

Palydint akimis bekylantį lėktuvą, Juozą nusmel
kė graužulys, lyg tikrai būtų užsikabinęs ant kaklo 
girnapusę. Su tuo graužuliu ir namo grįžo, tik Vytau
tui' nieko nepasakė: jo senas nusiteikimas buvo nesi
traukti iš pradėto darbo, kol nebus užbaigtas arba kol 
neįsitikinsi, kad eini klaidingu keliu. O čia kelias tikrai 
buvo teisybės kelias. 

Tik dėl paties būdo abejojo kiek. Gal būt buvę 
geriau, jeigu policijai būtų viską tiesiai atskleidęs pats, 
neieškodamas tarpininko, bet kai vėl atvažiavo pro
kuroras, visi neramumai nuščiuvo. Jis atvažiavo su 
kitais dviem, bet į visų įėjo tik vienas. Susipažinęs su 
Vytautu, labai apsidžiaugė, kad tas net nepradarytą 
voką atidavė, o dar labiau, kai sužinojo, kad Vytautas 
pažino žmogų, kuris jam įsakymus davinėjo. Net ran
kas patrynė, kai pasakė, kad ir veidą gerai įsižiūrėjo. 

— Ir dar vienas dalykas. Ar t ^ n ^ u r tą vistą, 

kur aną sykį numetei pistoletą? —jau surimtėjęs pa
klausė. 

Vytautas valandėlę pagalvojo. 
— Manau, kad atsiminčiau. Kai tik išsukau į kelią 

šalia greitkelio, tuoj ir numečiau. Dabar žinau — nukri
to visiškai netoli medelio. Vienas buvo per pusę nu
laužtas, kitas sveikas. Nukrito netoli to sveiko. Buvo 
kupstas didelių žolių. Pataikiau tiesiai į tą kupstą. 

Išklausęs Vytautą, prokuroras kilstelėjo ranką: 
— Palaukit. Pasakysiu, kad dėl visko paimtų meta

lo detektorių, — pakilęs išėjo, pašnekėjo su dviem sė
dinčiais automobily ir vėl sugrįžo. 

— Atvirai šnekant, mūsų sekimas seniai vedė į tą 
pusę, bet vis buvo spėjimai, trupiniai. Dabar bus kitas 
reikalas, kai vieną pažinai. 

Ir ėmė smulkiai klausinėti, kaip jis atrodė, koks 
ūgis, svoris, veido, plaukų ir net akių spalva, kokiais 
drabužiais buvo apsivilkęs, net kokiais batais avėjo. 
Paskum išsitraukė iš kišenės voką, pravėrę spasklaidė 
popierius, išėmė fotografiją 

— Ar pažįstamas? — padavė Vytautui. 
Fotografijoj vyras stovėjo alkūne pasirėmęs j au

tomobilį, koją užmetęs ant kojos ir žiūrėjo į tolumą. 
Net kaktoje raukšlę sumetęs, lyg tenai tikrai ką ma
tytų, 

—: Tas pats. Tikrai tas pats. Tik čia trumpiau ap
sikirpęs negu vakar naktį mačiau. 

— Neabejoji? 
— Ne. Nebent turėtų dvynuką brolį. 
Priėjo ir Juozas. 
— Ei, palaukit, — ištiesė ranką ir paėmė fotogra

fiją iš Vytauto — Pažįstu ir aš. Nagi iš manęs jis na
mą nupirko. 

— Tu jau pardavei? — nustebo prokuroras. — 

Pagąsdino , ir atidavei? 
— Iš tikrųjų dar nepardaviau. Tik užpardaviau. 

Ir ne atidaviau, bet kai gavau, kiek norėjau, tai ir 
parduodu. 

— Kiek sakei? Septyniasdešimt? 
— Dar ir penkis. 
— Na, čia tai aš nesuprantu. Ką nors pajuto? 

Kad tylėtum? 
Čia Šeštokas buvo besižiojąs apie Broniaus įsi

painiojimą, bet vėl susilaikė. 
— Atsirado kitas pirkėjas. Kai du pešasi, trečiam 

kartais į naudą išeina, — pasakė, atsiminęs, ko Bro
nius prašė. 

— Kas toks atsirado? 
— Teisybę pasakius, nespėjau nė sužinoti. Vieną 

rytą iš taksio išlipo toks žmogus. įėjo, apžiūrėjo, pa
klausė, kiek noriu, pasakiau aštuoniasdešimt, pasiūlė 
septyniasdešimt du. Kai nesutikau už tiek atiduoti, 
pasakė turįs dar pasitarti, pasišaukė taksį ir išvažia
vo. Matyt, Konkos žinojo, kas jis per vienas, kad pa
siskubino paimti už tą kainą, kurios buvau užsiprašęs. 
Tur būt, būtų buvęs neparankus kaimynas. 

— O anas ir nebepasigarsino? 
— Vakar skambino. Sakė duoda septyniasdešimt 

aštuonis. Jei sutinkąs, galį pradėti tuoj visą reikalą 
tvarkyti, bet kai pasakiau, kad jau pardaviau, buvo 
nepatenkintas, nors ir teisinaus, kad gavau iš seno 
pirkėjo tiek, kiek buvau užsiprašęs. Labai nepatenkin
tas buvo, bet ką begalėjau padaryti. Jeigu nebūčiau 
laikęsis Konkoms pasakyto žodžio, būčiau trim tūks
tančiais turtingesnis buvęs. 

— Ir net nepaklausei nei kas, nei kam norėjo 
pirkti 

**P4 



E>SAUGAS, pirmadienis, ĮSrS m. vasario mėn. 13 

DR. JONO SAUDARGO 
GYVENIMO KELIUOSE PASIŽVALGIUS 

JURGIS JANUSAITIS 
Gražia vasario sekmadienio po

piete su daytoniškiu Adolfu And
ruliu aplankome Suvalkijos lygu
mų sūnų dr. Joną Sandargą. Jis 
prieš penkeris metus, atsisveiki
nęs su Clevelendu, gražiai įsikū

rė Floridoje, Daytona Beach, Or-' 
mond Beach apylinkėje. Puošni 
rezidencija. Ant pat didžiosios j 
Ha!ifax upės kranto. Vešli, rū
pestingai šeimininkų prižiūrima, 
augmenija puošia sodybą. Už, 
bloko ošia Atlantas. 

Dr. Jonas Sandargas gimė 1908 
m. vasario 27 d. Vaitiekupių kai
me. Sintautų valsčiuje, Sakių aps
krityje. Jo tėveliai vidutiniai ūki
ninką'Jonukas tretysis iš šešerių 
jų šeimoje vaikų. Pradinį mokslą 
pradeda pas "daraktorių". Pra
moksta poterių ir skaityti. Jam pa
tinka mokslas. Jis mokosi "Žibu
rio" gimnazijoje, Šakiuose. O Jur
barko "Saulės" gimnaziją baigia 
1926 metais. 

^vT-fT"""'>" **!** 

Dr. J. Sandargas 

Drauge su tūkstančiais savo 
tautiečių, artėjant raudonajam 
frontui, ir dr. Sandargas su 
šeima išskubėjo į Vakarus. Po
kario metais jis darbavosi didžio
je Hanau lietuvių stovykloje, Va-Pradžioje jaunas Sandargas gal 

voja būti advokatu ir, gimna-įkarų Vokietijoje. 1949 m. atvyko 
ziją baigęs, tais pačiais metais į-'Amerikon, tikėdamasis ramesnio 
stoja Kauno universitetan, teisių gyvenimo, apsigyveno Detroite, 
fakultetan. Paragavęs teisių moks Deja, čia gydytojams buvo taiko-
lo, nus-prendžia, kad naudinges
nis žmonijai būsiąs tapdamas gy
dytoju. Jaunas studentas Jonas 
Sandargas studijas tęsia jau medi
cinoj fakultete. Mediciną baigia 
1935 metais. Po to verčiasi prak
tika Skuode, o vėliau, okupacijų 
ir karo metais, iki pasitraukimo į 
Vakarus, yra Kretingos apskrities 
gydytoju. 

Buvo ypač sunkus darbas karo 
metais. Tačiau čia dr. Jonas 
Sandargas parodė daug sumanu
mo ir rizikos padėdamas savo tau
tiečiams išvengti karo frontų, 
sunkių, privestinų darbų Vokieti 
joje. Drauge jis našią duoklę ati
davė remdamas ir mūsų pogrin
džio veiklą. 

INFORMACIJA ARE LIETUVA MtANCOZiŠKAI 
Pokalbis su autakun di. B. Kask 

BALYS RAUGAS 

DVEJUOSE HORIZONTUOSE 
(Atkelta iš 2 p i . ) 

riems kompiuteriams bei labai 
brangiems aparatams ir techni
kams, kurie juos prižiūri. 

Daily News redakcmį štabą • l i n k m e 5 k a i s ušiu b avo sveikata, 

mi sunkūs nuostatai, nebuvo ga
limybių dirbti ligoninėse, todėl 
dr. Jonas Sandargas 1950 m. per
sikėlė Clevelandan, kur, metus 
padirbėjęs ligoninėje, vėliau atsi
darė savo kabinetą ir čia sėkmin
gai praktika vertėsi iki 1973 me
tų. 

Dr. Joną Sandargą geru žodžiu 
mini daugelis žmonių, nes jis 
jiems sunkiausiomis valandomis 
ištiesė pagalbos ranką, skubėjo 
gelbėti sergančius ir savo pacien
tams jis skyrė dalį savo gyvenimo 
ir rūpestingai juo gydė. Ne vie
nas jo pacientas, išgelbėtas nuo 
mirties, šiandien džiaugiasi gy
venimu. Iš daugelio artimųjų ir 
pažįstamųjų jis nepaėmė pridera
mo honoraro. Daugelį jis gydė 
nemokamai. O jo svetinguose 
namuose kas nebuvojo. Daugelis 
jo kolegų, daugelis prietelių, dau
gelis pažįstamų. Ir čia Aldona ir 
dr. Jonas Sandargai parodė savo 
širdies gerumą. Tik kai likimas 
gyvenimo kelius pakreipė kita 

Vasario 16 proga aukotojai su-
teik;a Lietuvių Bendruomenei 
galimybe plačiau planuoti ii 
efektingiau reikštis Lietuvos lais
vinimo talkoje. Šių darbų srity
je reikšmingiausia priemonė yra 
spausdintas žodis. 

Besidžiaugiant anglų kalba iš
leistais Lietuvos klausimu veika
lais, pasigendama literatūros Eu
ropai, nes Lietuvos klausimas yra 
europinis klausimas. Todėl yra 
būtinybė prancūzų, vokiečių ir 
kitomis kalbomis informuoti apie 
Lietuvos būklę JAV LBK valdy
ba sausio 28 d. susitarė sul 
profesorium dr. Br. Kasiu, kad 
jo parašytas veikalas "La Lithu
anie a la recherche de la liberte" 
bus išleistas JAV LB krašto val
dybos lėšomis. 

Šio veikalo pirmoji dalis suda
ro 77 puslapius, kur yra bendro 
pobūdžio informacija apie Lietu
vą, prancūzų kultūros įtaką Lie
tuvai, tų valstybių santykių rai
dą, Rusijos agresiją, deportacijas 
ir kt. Ši dalis turės ir anglišką 
tekstą. Antrąją dalį sudaro 334 
puslapiai ir apima laikotarpi nuo 
1920 metų iki dabarties. Ją suda
ro analitinė dokumentacija. Vei-, 
kalą spausdins viena didžiųjų 
Paryžiaus leidyklų. Į šį veikalą 
autoriaus įdėta daug metų dar
bo. 

Nors dr. B. Kasias visuomenei 
pažįstamas, bet šia proga verta 
trumpai paminėti jo gyvenimo 
kelią. Jis gimė 1910 m. kovo 27 
Rudaminoje. Teisės mokshis bai-

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

gė Vytauto Didžiojo universitete ria tautiniu atžvilgiu. Rusų žmo-

guma išeivijos skirtumą tarp oku 
pacinės valdžios ir tautos aiškiai! 
mato ir savo santykiuose su ok. 
Lietuva jie išskiria tautą nuo 
tautai primestos sitemos. Santy
kiavimas su kraštu yra aktyvus. 
Turiu galvoje privačių asmenų 
santykius su tautiečiais. Nema
nyčiau, kad yra kokių su primes
ta sistema. Savaime suprantama, 
kad be tos sistemos leidimo ne
galima įvažiuoti į ok. Lietuvą, bet 
tai yra formalumas, kurį reikia at
likti. Bet čia nereikia įžiūrėti san
tykiavimo su sistema, o tik prie
monę santykiams palaikyti su tau
ta. Nematau nieko pavojingo 
•vykstant aplankyti artimųjų ar 
net užsilikusių paminklų. 

— Ar "Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronika" teikia medžia
gos, kurią Jūs galėtumėte panau
doti? 

—Yra labai pagirtinas dalykas, 
kad "Kronika" leidžiama anglų 
kalba. Aš matau joje rimtą šalti
nį mūsų tautos dabartinio lai
kotarpio istorijai. "Kronika" yra 
svarbus dokumentas ir pasitar
naus ir ateityje mūsų istoriniams 
tyrinėjimams, 

^ — Ar disidentinis sąjūdis Lie
tuvoje tikrai, kaip Tomas Venc
lova teigia, turi būti bendras su 
Rusijos? Ar bendrą kovą laimė
jus negrįžtų į Lietuvą muravjo-
vai? 

— Tam tikru atveju mūsų tiks 
lai sutampa sii Rusijos žmonių 
tikslais. Bet mūsų tikslai išsiski-

IftNTJOMOJAMA — POR BENT 
— — • — Į— — Į — M Į Į I M , , | 

Išnuom. 4 karab. botas suaugu
siems, be vaikų, arba pensininkas. 
Jokių gyvuliukų. 45-os ir Fairfield 
apyl. Skambint tel. 523-9164 arba 
776-0784 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas Ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 
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PACKAGE EXPRF.S6 AGESCY 
MARIJA 

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rfišiea 

prekes. Maistas iš Europos sandeHu. 
2S08 W. ««tn St., Chicago, I1L «0«2» 
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REMODELING 
Atlieku įvairius namu taisymo 

darbas. 
JUOZAS VENCKAUSKAS 

Skambinti vakarais — 582-7606 

sudarė per 200 redaktorių, repor 
terių bei fotografų. Jų ateitis ne-
patikimiausia: jaunų žurnalistų, 
baigusių universitetus, darbo ieš
ko tūkstančiai, visame • krašte 
Taikraščių skaičiui mažėjant; dar
bą siūlančių leidyklų labai ma
ža. Apie 30 žada priimti "Sun -
Times" dienraštis, kuris po "Dai
ly News" uždarymo bus padidin
tas. Kiti gal gaus darbus televizi
joje. Bet jų ateitis netikra. Dien
raščio siuntinėtojai ir išvežioto-
jai sudarė atskiras unijas ir bus 
aišku. ką atleisti. Blogiau su 
spaustuvininkais. Čia buvo bend
ra "Chicago Sun — Times" ir 
"Daily News" unija ir todėl ne
be svarbu, kuriam tu laikraščiui 
dirbai, bet kiek metų esi čia iš
dirbęs. Taip ir laukiam, kurioje 
vietoje bendrame sąraše, sudary
tame pagal ištarnautą laiką, bus 
pabraukta linija. Ta linija ir bus 
riba, rodanti, kurie paliekami ir 
kurie atleidžiami. 

Tokiame nervų Įtempime 
plaukia dabarties dienos. Ir visa 
tai plačiau iškėliau todėl, kad 
skaitytojai geriau suprastų ir lie
tuviškų dienraščių, savaitraščių 
bei žurnalų padėtj. Ir juos spau
džia sunkios išsilaikymo proble
mos. Kainos visur kyla, leidimo 
išlaidos baisiai auga ir jų likimą 
gali pratęsti tik nuoširdžios skai
tytojo aukos ir skelbimai, kurie 
taip pat yra gyvybinis laikraščių 
išsilaikymo kraujas. O kaip ame
rikiečiu televizija ir radijas iššif
ravo, kad dienraštis "Daily 
News" užsidarys? O gi, kai stotys 
sužinojo, kad nutraukiami dien
raščio reklaminiai skelbimai. J-
vairus reporteriai kreipėsi į dien
raščio vadovybę, klausdami: ko
dėl? Atsakyčio ruckas nedavė. 
T3c ko!u!?ir.:stas M!ke fcbyko pir
mas atvirai pasakė, jog tikriausiai 
dienraštis užsidarys* . 

kažin ar visi tie bičiuliai beprisi
minė šį taurų gydytoją, tokį mie
lą, atvirą, geraširdį lietuvį. 

Dr. Jonas Sandargas gražią 
šeimą sukūrė 1938 metais, vesda
mas Aldoną Stanaitytę. O jų 
laimingo gyvenimo džiaugsmą 
turtina difgražiai išauginti ir iš
mokslinti sūnūs — jonas ir Do
natas. 

Dr. Jonas Sandargas visą savo 
gražų gyvenimą skyrė kitų lai
mei ir kitų džiaugsmui, saugo-
jant jų sveikatą. Jis visda giedrios 
nuotaikos, malonus pokalbiuose, 
tolerantas, atviras. Jautrus lietu
viškiem reikalam. Jis tūkstanti
ninkas Lietuvių fonde. Jo namuo 
se lietuviška spauda. Neatsakė 
aukos prašantiems. 

Jo darbai buvo pastebėti ir įver 
tinti amerikiečių. Jį randame at
sižymėjusių asmenų 1974 metų 
knygoje IT jo darbai, mokslas ir 
pomėgiai aiprašyti leidinyje Who 
is Who. 

Besišnekučiuodami apžvelgėme 
jo gražius namus, kur tiek daug 
sukaupta tautodailės, gražių me-
qp kūrinių, paveikslų. O šiuose j 
namuose plaka tauri lietuviška 
širdis, atidavusi didelę duoklę 
tėvynainiams tėvynėje ir išeivijo
je. 

Artėjančios sukakties proga, 
mielam dr. Jonui Sandargui. pa
linkėjome geriausios sveikatos ir 
ilgus metus krutėti Daytona 
Beach lietuvių kolonijoje, kurio
je jis vienas iš pirmųjų čia įaugo. 

1935 m. Tarptautinę teisę ir poli
tinius mokslus studijamo Stras-
go universitete, kur 1939 m. ga
vo daktaro laipsnį. Nuo 1939 iki 
1940 m. buvo Eltos redaktorius, 
universitete buvo asistentu, o 
1945 —46 m. Strasburgo univer
sitete - lektorius, atvykęs i JAV 
dėstė Detroito universitete 1947 
—49 m.). Nuo 1949 m. iki da

bar profesoriauja Wilkes Barre, 
Pa., kolegijoje. Yra paskelbęs 
daug straipsnių angliškuose ir 
prancūziškuose 'periodiniuose lei
diniuose ir parašęs kelis veika
lus: L'entente Baltiąue, 1939, 
The USSR — German agression 
against Lithuania, 1973, The 
Baltic Nation, 1976, ir dabar bus 

SIUliTINIM I LETUV* 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, IU. 60632, tetet 927-598© 

B E A L E S T A T E 

9 kamb. mūr. % miegami 65 Ir Tal
man. $27.500. 

Gražus bungalotr — 6 kamb. 2 židi
niai 83 ir Kedzie. $64.200. 

15 metų senumo. 5"2 kamb. 3 mie
gami. Daug rūbinių. 2VĮ mas. garažas. 
63 ir Narragansett. $54,000. 

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

56 akrų žemi* Lemonte. $10.000 
už akrą. 

S I M A I T I S ftEALTY 
InmiiiM — Income T u 

2951 W. 63id St.. 438-7878 

BLELP WANTED — VYSAI 
» — . . 

DESiGN Dfi AFTSMAN 
Foeitton availabte for esperienoed 
drat'tsman with a macbinery bacfc-
ground. E.\eeilent rring« benefits ln-
cludlng a 4% day vr6rk. MceeS. Sala-
ry commensūrate with espertenoe. 

Ask for Mr. Krokpp 

PRATEK EN'IH STKŪES INC. 
1515 So. .i.>th Court Cicero. BL 

T»4. — 656-8500 

MABQUETTE PARKE 
2-jų botų mūrinis po 5 kamb. 

Gazu šildymas. Mūr. garažas. Arti 
66-oe ir Talman. 2emiau $34,000. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Samu pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Income Tas 

N o taria tM — Vertimai 

BELL RE A LT Y 
M. B A C E V I Č I U S 

64K 8o. Kedzie Ava. — 778-22SS 

SHEET M f71 VI \YORKEB 
\Vraj)KR/.Vs$EMBLER 

Permanant f«U time poamons opea 
fdr esperienced pepople. Good sftart-
iftgr safery. exeeneat frfnge beneftta, 
aloag with 4 day 40 hour week. 

Apply in Person 
PRATEK INDUSTRIES INC. 
1515 So. 55th Couit, Cicero. BL 

V Y R A I I R M O T E R Y S 
•*ta 

MNING ROOM W ATTRESS 
Hoursr 10:30 a. m. to 2:S0 p. m. 

Cocfctail espesienee necess&ry. Call 
after 2 p. m. Aak for Amy. 

BITO THE YARDS 
1189 W. 47tb S t , — 354-4882 

nių disidentai ir rezistencija yra 
grynai ideologinė, —mūsų yra 
ideologinė ir tautinė. Rusų žmo
nėms tos sistemos išnykimas reikš 
laisvę, mums liks tautinis apsis
prendimas. Manyčiau, kad lietu-
yiai disidentai tai skiria ir, gal 
būt, jie mano, kad Lietuvos ideo
loginis išvadavimas yra kartu ir 
tautinis. Nemanyčiau, jog būtų 
jų -domonė, kad Lietuva pasilik
tų su Rusija sąjungoje. 

— Minėdami Vasario 16-ją ir 
LB-nės darbams paremti papra
šome auka, skatindami aukoti 
pagal laisvo apsisprendimo prin-
principa. Kaip jūs į tai žiūrite? 

Manyčiau, kad LB-nės siūly 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TEL. — WA 5-8063 

la liberte. 
La Lithuanie a la recherche de1rmas aukotojams remti pagal jų 

.p^iriiĮkimą yra labai gražus.Ben 
druomenė nepasako, kad aukotų 
tik Bendruomenei Kiti veiksniai 
turėtų būti dėkingi Bendruome
nei už tokį aukų rinkimo būdą. 

Pasirašius susitarimą dėl į kny
gos išleidimo, prof. B. Kasias bu
vo paprašytas jrekorduoti pasikal
bėjimą. 

— Kaip Jums atrodo dabartinė 
JAV LB veikla? 

— Man atrodo, kad LB veikla 
labai aiški. Aiški dėl to, kad yra 
labai jaučiama ir matoma. Jos va
dovybė išmintinga, kultūriškai 
ir politiškai ir veikla yra pagrįsta^ 
naujais metodais. Leidžiamoji li
teratūra yra gerai profesiškai pa
rengta. LB yra didelis ir lemia
mas veiksnys Lietuvos išeivijo? 
gyvenime. 

— Ar ryšiai su kraštu teisin* 
game kelyje, ar išeivija skiria 
tautą nuo jai užkrautos sistemos? 

—Kai kurie išeivijos sluoks
niai to skirtumo nemano, bet dau-

luiiMiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnmiiiiimiiii 
M. A. Š I M K U S 

SOTARY FCBLH3 
INOOME TAX SERVICE 

4259 So. Maplewood. tel. 294-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 

PrLIETTBfiS PRAŠTMAI ir 
kitokia blankai. 

i t tmii i i inmii i i i i i i i i i i i i imii i i i i i i i iHi i imi' 
i i i i ini imii i i i i i i i i i i i iui i i i i i i i imii iHHii i i i i 
Į vairi v prekių pasirinkimas nebran
giai <Š mūsą sandelio. 

COSBfOS PABGELS £XFRESS 
SIUNTIMAI Į LIETUVA 

33SS S. Halsted St.. Cbicago. m 606OS 
2501 W. «»tn St.. Cbfcago. IIL «0«2» 

Telef.: 92.V2737 — 254-3320 
Vytautą* Valantina«* 

'ilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlUIIIHIHIMIIIIIIIIIIIIIHIII 

V A L O M E 
KŪMUS IR BALDUS 
Pisvname ir vaškuojainR 

visa ruftiq grindVs. 
i VCBSYS — Tel RE 7-5168 

• y v 

Mūrinis. 2 gražus butai. Namas iš 
naujesniij. Dideli kambariai. Naujas 
gazo pečins. Geras ir nebrangus. Ar
ti "Paramos" krautuves. 

Prie 72-os už Kedzie. 6 kamb. mū
rinis. 27 metų. Kabinetinė virtuvė. 
Brangi vonia. Nauji kilimai. Sausas 
rūsys. Daug priedų. 

Mūrinis — 4 butų. Prie 72-os už 
California. Geras. Pelningas. Nebran
gus. 

Marquette Pke. už Kedzie. 21 metų 
mūro namas. 2 gražūs butai. Kabine
tinės virtuvės, keramikos vonios. 
Įrengtas sausas rūsys. 

BROKERIS P. 2UMBAKES 
PR S-6916 

Baltas Sniego Parkas 

BOOKKEEPING A&SLSTANT 
M a * type with accnracy. Boofekeep-
ing ezperieece, aooonnts recMvable, 

accounts payable: 
Cail — 243-4»W 

STCTUAL M A1XTEXANCE 
1053 W. Grand Avenue 

Pull time ar part time poattions 
open with establisbed printing flrm. 
FlexiWe hours. aalary eommensurate 
with skills. Mušt be able to type. 
E3i>erience desirable. For inter-

vtew appomtment cail: 

4S6-77S7 
ATLANTIC PRESS 1NCL 

6010 S. Kedzie Ave. 

^ 
i i imiiffUHini!" 

lladi jo Valanda jau viri 35 m tarnau
ja Nėw Jersey, New York ir Connecti-
cut lietuviams! 
Kas šeštadienį nuo 4 iki 5 vai. popiet 
is WEVD Stoties New Yorke 1330 
kil^ AM ir nuo 7 Ori 8 vai. vak 97.9 
meg. FM 

Direkt Dr. Jokūbas J. Stukas 
1467 Foree Drive 

Motmtaimide. N J. 07092 
TeL 232-5548 (code> 201 

Kviečiame taip pat klausyti Lietu-
vtskų taitūrinių valandų anglų kalba 
a Seton Hali Universiteto radijo sto
ties (New Jersey WSO*J 89.5 meg. 
Stt) Pirmad 7̂ 0-8̂ 50 vai. vakaro. 

(Vadovauja prof. J. Stukas) 
MUIHHimilHMMHHimilllHHIHIHIIIIIIMII 

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

Apdraustas perkraustymas 
Jvairiv atstumų 

TeL: 376-1882 arba 376-3996 
^ 

tA<% — 3»% — aūoj. piirtao mokėatt 
ni apdraoda nuo ogales tr statomo* 
Mito pas 

FfUHR ZAF0LIS 
Wese • « • 

TeL — GA 4-feAM 

NESENI ĮVYKIAI LIETUVOJE 
Atvaizdinti • i i i « t l l MŲltMIlii l> rTillltll« i n m i l 

A N T R O J I BANGA 
Apie šį romaną rado: 

"O. Nendrė lengvu stiliumi mum pristato I jetuvos ūki-
nėnką: nefantazuotą, bet tikrą tiek savo išore, tiek tavo vi
dumi: siekianti aukštu idealu, giliai religingą, suprantanti so
cialinius reikalus" (Darbininkas, 1070. 73 ar.) . 

"O. Nendres pasakojimas apie tai yra «rjbtflns b* patrauk
lus Ištisai visa knyga yra parašyta gyva ir sklandžia dialogi
ne forma. Todėl beskaitant t a n i iižaustritl kad tar i knygą 
rankoje, o tiem tSt klausaisi gyvų pokalbią. pats pasijunti ba* 
sąs tarp gyvų žraartų" CTUvflUi Aidai, tW0 42 * . ) 

"BB+VOSr tt pas platiBtojBA 
Kaina S3-S0. 

RAOIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio progra-

ioa Naujoj Anglijoj iš Stoties 
WNSR. 1360 banga, veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. fjo 
pietų — perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauką ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutės 
pasaka, šią programą veda Stepo
nas ir Valentina Minkai. Biznio 
reikalais kreiptis | Baltic Ftortsts 
— gėlių bei dovaną krautuvę, 582 
E. Broadway. So Bogton. Mass 
62127. Telefonas 26&0489 Tea pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" k 
rasite didelį pasirinkimą lietuviškų 
knygų. 

i i i i i i i i imii i i i i i i i i i iMimii 

VVith Liberty & Justice 
Amerikiečiu premijuota PAIT-

UAUS LEONO knyga, kurio
je atvirai ir drąsiai nagrinėja 
šio krašto negeroves bei pavo
jos b- tiesia kelius i saugo visų 
gerbūvi 

Knyga gsos&ma t? Dnmge. 
Tatririfote — $&£& 
Kaina kištais vbtanalB $W». 

4 vienetų mūras ir sjSSjpaą Mar-
tniette Pke. Naujas gazu Šildymas. 
Našl§ atiduoda už $38.800. 

Palikimas. 5 kamb. 18 metų mūras 
Ir garažas. Centr. oro šildymas ir vė
sinimas. Įrengtas betsmentas ir kiti 
priedai. Tuoj galima užimti. Gražioje 
gatvėje. Marąuette Pke. $29.900. 

Grąžas platus sklypas ir garažas 
Marąuette Pke. Vertingas pirkėjui. 

Liuksus "ranča*'. Beveik naujas 
romSnų mūras. 3 mieg. Radiant šil
dymo dvi kortrolės. 2 auto mūro 
garažas. Daug priedų. Tik pamatę 
nupirksite už $40.000. 

Gražus 5 kamb. apie 20 metų mū
ras. Pušų medžio beismentas. 2 auto 
garažas, Marcuette Pke. Tool galite 
užimti. $27500. 

Tvirtas 2-jų aukštų mana 2 butai 
ir maloni biznio patalpa. 2 auto 
garažas. Savininkas nusileido 9Ei 
$38,500 Marųuettfe Pke 

YaHis tol Estete 
2625 W§st I l s i Strtd 

Tel. 737-7200 tr 737-8134 

Į 8 I G Y K I T Ę DABAB 

HfWIIMHIItMIIWMWIHWIIMIWIIIIHIIMIHlHl 

K a z i o B a r a u s k o 

« a p « A r i i knygoje 

PRISIKĖLIMO ŽMONES 
A. a. kun KastmJeras 

parašė ksas. abatus pamokslų po-
puliartam "Draugo'' skyriui. Jo at
minimui kun. P. Patlaboa rnuešElu 
Akrysas Baronas atrinko aktoa-
uuoslua. V. BagdanaTiaua, lakkv 
Jant venoai sakė. kad -jokio 
straipsnio rašymas venonio taip ne
domino kaip reUghdo, JIS jooa ta
šydavo labai atsidėjęs ir gObu su-
saaupflT. 

. > • 
ss jo 

Mftr. « botai po 8 kamb. Q«ra# 
Investavimas. ltorquett« Parka, — 
$42.900. 

HedlniH. 9 butai po 6 kamb. Ma-
Jas tmokejima*. Ma*^raette Fsrk*. 
J20.9OS. 

H i i r v 4 
qu«tte Parke. 

. ir garais*. Mar-

Mtaml Beacfe. S kamb. naj 
parduodamas dR ĮUroa. $15.000. 

TO mJ ginimo tr 46 m. kunigystės 

Kaina $4.00. Gaunama "Draugą", 
igg w . » m^ ciieasio, m. ooata. 
(Pai siuntimas 25 centai, b* Illinois 
ksafih}) 

sjaiiiiiiiiiiaiii 

uujiiiiiSiiwiiiiiiiHiiiii»aisjsj|sasjasi 

niouos naiorai 
liMIITIS 

originali, dalykine s«ndl)s anto vie
ną t* Ivietlaush} Indų religijos lai-
kotarptų parašyta Vysssaa 

Mes turime p8**»Tftnml Flnikla] 
Ttooksa namn. dorintieji pirkti, par
duoti ar mainyti. «suwabmktt mums. 

VAINA REAL ESTATE 
UI _ 025-6566 
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ANDBIU8 NORIMAS 

"SANTAKA* 
lo-ka novelių D jų trys buvo pro 
mi juotos. Graliai Išleista, 304 pusL, 
1977 m Viršelis daiL Giedros Trs-
Mokaitea. Kaina sn perafatatsno 
$630. Ussakymus siųsti: 
DBAUOAB, 454A W. 
Cbteasjo. fB. 06Oi 

Ksd arijos rattgijos HaaaVa ser
ai nuaus savo mokslą br kai kai 
kurios jų sąvokos darosi kasdieni
niai mūsų sodsM, varta yra susi
pažinti kas tose religijose yra ver
tingo b* ko jose nėra. 

MB atspaudas ii Draugo kainuo
ja 3 doi. ir yra gaunamas Draugs 
k pas platinto jua. 
imimiiiimitiiit 

fTLtKMAS 

n it 

Apsimoka skelbtis džez. DRAUGS, 
ass j h psrthrawiai skatlssssa as> 
tuvių, diearašua. gi skelbimų kai-
fcvi vra visieTrs tir.̂ .:tixtr..-iS 

r . _ ,. a a i t . Wrtft^f n • • • i > , « | i r , , i I I Miimnim^V 

Skambantis laikas' 
DleraRiai 

Pe^ikryta laida. 72 pusi. MTT m. 
Viršelis dafi. A &sialsU>s flūt-
knvisnėa Kals*, su paratantbnu 

#.tet 
m. cėtas 

file:///YORKEB


Ilgamečio Baltimorės LB pirm. a. a. Juliaua šilgalio metinės ir antka
pio pašventinimas. Dabartinė Baltimorės LB valdyba su velionio našle 
ir sūnum. Iš kairės i dešinę: Jonas Kazlauskas, Vytautas Mildažis, Na-
das Rastenis, Rimas šilgalis, Emilija šilgalienė, Algis Veliuona, Aldona 
Marcinkienė, Antanas Gudonis ir Vytautas Eringis 

Nuotr. Kęstučio Cesonio 

• 

ĮSIKŪRIMO SĄLYGOS 
HOT SPRINGSE, ARKANSAS 

Išėjęs į pensiją ieškojau opau-
doje pasisakymų apie galimybes 
įsikurti šiltesniame klimate. Ne
sugebėjau nieko tinkamo rasti. 
Dabar, jau pats įsigijęs sakytų rei
kalą šiek tiek patyrimo, bandysiu 
pasidalinti žiniomis. 

Turime keturias valstijas, ku
riose yra gausiau mūsų pensinin
kų. Ta i Florida, Californija, Ar-
kansas ir Arizona. Mano many
mu, kiekvienoje minėtoje valctijo-
je reikėtų suorganizuoti bent po 
vieną lietuvišką kaimelį. Bend
rom pastangom būtų galima pi
giau įsigyti žemę, pasistatydinti 
namus ir sėkmingiau tvarkyti 
tautinius ir religinius reikalus. 
Namai galėtų būti apartamenti-

doja gėrimui ir virimui. Mieste y-
ra daug viešbučių, valgyklų, mo
kyklų, kasmetinės dviejų mėnesių 
arklių lenktynės. Baigiamas įreng 
ti Vidr. Amerikos muziejus, -
Smithsonian Institution. 

Miestas yra apsuptas neaukštų 
kalnų virtinės, apaugusios dau
giausia pušimis. Medžiai teikia 
•rveiką orą, kalnai apsaugo nuc 
sūkurinių audrų - tornadų. Trys 
dideli ežerai. Vienas jų šliejasi 
•prie pat miesto. Žvejojimui sąly
gos geros. 

Juodukų problemos čia nėra. Jų 
mažai. Mieste saugu net naktį. 

Lietuvių čia gyvena apie 300. 
Kas sekmadienį ir šventadienį es
ti lietuviškos pamaldos. Organiza 

"TfcVfeKJfcS ŽIBURIŲ" 
SPAUDOS BALIUS 

Vasario 4 d., Anapilio salėje 
įvyko metinis spaudos balius, 
kuriame meninę programą atli
ko solis.ė Anita , Pakalniškytė, 
akompanuojant pianistei L. 
Marcinkutei, ir Toronto mergai
čių dainos vienetas "Volungė", 
akomponuojant pianistei D. Vis-
kontienei. 

la ikraščio leidėjų vardu ati
daromąjį žodį tarė dr. S. Čepas. 
Po programos jis pareiškė •me
nininkams padėkos žodį. Taip 
pat j i s pasveikino i r dvi Kana
dos lietuvaites: Rasą Lukoševi-
čiūtę ir Rūtą Oną Šiūlytę už 
spaudos darbą gavusias premi
jas iš dr. P . Daužvardžio fondo. 

Spaudos baliuje įvyko dovanų 
dalinimas. Buvo spalvotas tele
vizijos aparatas, lietuvių daili
ninkų kūriniai ir k t . 

Menininkai baliaus dalyvių 
buvo labai šiltai priimti, iššauk
ti pakartojimams ir apdovanoti 
gėlėmis. 

Kaip kitais metais, ta ip i r 
šiais "T. Ž." spaudos baliuje 
žmonių netrūko, nes skaitytojai 
ir rėmėjai — savąjį laikraštį 
mėgsta. Programai vadovavo 
R. Urbaitė. P r . AK. 

Medicinos mokslininkai įrodė, Cheminės reakcijos gyvose siste-
kad, be baltymų, angliavande-j mose yra kokybiškai nauja fazė, 
nių, riebalų, mineralinų druskų palyginus su procesais, vykstan-
ir vandens, gyvybei reikia ir kitų čiais negyvoje gamtoje. 

KANADOJ t |ĮJinr z^^^us ORGANIZMUI PALAIKYTI :-:;.^:. ;:..:.•:.;: 

Mississauga, Ont-
labai svarbių maisto medžiagų, 
būtent: vitaminų. 

Jei žmogaus organizme trūksta 
vitamino A, sutr'nka regėjimas 
bei normalus organizmo augi
mas. Trūkstant vitamino B, su
trinka nervų sistema, normali 
širdies veikla, pakinta oda. Vi- denių 
taminas B-12 gvdo įvairias krau-
•o ligas,, be kitų, ir mažakrau
jystę, skatina hemoglobino susi
darymą. Kai su maistu nepakan-

Taigi be vandens, žmogaus or
ganizmui reikalingi baltymai, 

angliavandeniai riebalai, mine 
ralinės druskos ir vitaminai. Su-
auees žmogus per diena turi eau-
t5 2 litrus vandens. 80-100 gr. 
balrvmu. 400-SOO gr. an^liavsn-

80-100 gr. riebalų. Visos 
šios cheminės medžiagos orga
nizmo energijai palaikyti turi 
duoti 2500-4000 kalorijų per pa- Į 
rą, priklausomai nuo organizmo Į 

buvo paskelbti tokių bandymų skiria oda su prakaito liaukomis, 
rezultatai: 19 j>a»aičių 24 žmonės žarnynas, .kepenys, plaučiai ir 
gaudavo tik sintetinį maistą, ku- inkstai, kurie geriausiai atlieka 
ri sudarė 19 amino rūkšč.'ų, gli- šią funkciją, palaikydami pasto-
kozė, dvidešimt vitaminų, kai ku-' vią kraujo cheminę sudėtį. Su 
rios druskos ir mikroelementai, šlapimu iš žmogaus organizmo 
Po tokios neįprastos dietos visi išsiskiria vanduo ir įvairūs ga-
24 žmonės jautėsi gerai. Šie ty-> lutiniaf medž'agų apykaitos pro-
rimai, be abejo, turi įdomias per- dūktai bei mineralinės druskos, 
spektyvas. * pasisalina įvairios žarnyne pasi-

Galutinius medžiagų apykai- gaminusios toksinės medžiagos. 
tos produktus iš organizmo is-, Mšk. 

karnai gaunama vitamino C (as-, fizinio darbo intensvvumo. Ang-
korbino rūkštis), sutrinka nor- l'avandeniai ir riebalai, kaip ener-
mali medž'agų apvkaita ir suser- giios tiekėiV. organizme "sude
gama skorbut. Vitaminas D-2 gra" ir praranda savo cbem'nę in-
— antirachitinis vitaminas. Vita- dividualvbę. Ba'tvmai — vienin-
minas K didina krauio krešėjimą tėliai azoto tiekėiai organizmui, 
ir užkerta kelią krauiavimui.* Be Sudarvti iš amino rūkščiu, bal
to, yra visa eilė spec'finių vita
minų, kuriuos nūdien kiekvienas 
daktaras žino ir juos dažnai pa
naudoja gydymui. 

Tačiau vienas pagrindinių gy
vybės pažymių — medžiagų apy
kaita Visi gyvų organizmų me
džiagų apykaitų procesai — tai 
cheminės reakciios, kuria katali-
zuoja ir regul:uoja fermentai. 

tyma ; virškinimo trakte vėl į jas 
suskyla ir iš struktūrinių elemen
tų sudaromi savi baltymai. 

Kadangi baltymai viršk'nfmo 
tiaktate suskyla į amino rūkštis, 
mokslininkams kilo klausimas. 
ar negalima būtų baltymus pa
keist1 dirbtinai paruoštu amino 

rūkščių mišiniu. Pavyzdžiui, 
1965 m. medicinos literatūroje 

A. t A. ANNA ANDRIJAUSKAS 

niai ir pavieniai su sklypais.Bend-j cine veikla labai gyva. Yra lietu-
ram naudojimui galėtų būti viškos radijo programos. 
maudymos baseinas, salė ir kiti 
patogumai. 

Neseniai persikėliau gyventi į 
Hot Springs, Arkansas ir tą viete
lę tikrai pamėgau. Paminėsiu ke
lete--faktų, kurie prieš keliantis į 
Hot Springs pravartu žinotu 

Apskritai imant, pragyvenimas 
čia'pigesnis. Mokečiai už namus 
apie 70 proc. žemesni negu Chi-
cagoje ar Detroite. 

Miestas apie 40,000 gyventojų, 
kurortinis, garsus savo šaltinių 
mineralinėmis voniomis. Požemi
nių šaltinių karštas ar šaltas van 
du© fsu senovės indėnų buvo nau
dojamas gydymui, o dabar vieti
niai gyventojai jį dar plačiai nau-

.'' SOVIETU. LIKIMAS 
ik. ' J. ' * .- -

į (Atkelta iš 3 psl.) 
čių grūdai ir pinigai, tai ten jau 
seniai būtų buvusi dūmais pa
ves t a proletoriato diktatūra. 

Sfcvo atsilankymu minėjimuo
se ir aukomis paremsime mora
liškai ir materiališkai Vliko, A-
merlcos Lietuvių Tarybos L. 
Bendruomenės veiklą, kuria šian 
dien Lietuvos vardas yra plačiai 
žinomas pasaulyje. Mūsų bend
ros pastangos vis randa daugiau 
draugų ir užtarėjų šiose g rumty
nėse prieš Maskvos nutaut inimo 
ir nužmoginimo politiką. Į kovą 
už žmonių ir tautų teises jungiasi 
vis daugiau ir daugiau disidentų. 
Jų skaičius, nežiūrint persekioji
mų, nuolat auga. Tautinis judė
jimas rytų ir vidurio Europoje da 
rosi vis pavojingesnis Sovietams. 
Puslaukinės tautelės gavo nepri
klausomybes, tad atėjo laikas ne 
maldauti, o reikalauti Lietuvai ir 
kitoms tautoms laisvės. 

Tautybė yra didelė jėga, kuri 
sugriovė Romos imperiją, caristi-
nc Rus:ją. Ši galinga jėga pradė
jo judinti ir Sovietų imperiją. 
Kam rupi laisvė, turi suteikti pa
galba tiems, kurie, atėjus laikui, 
dar daugiau kovos už laisvę. O 
tas laikas neabejotinai ateis. 

Temperatūra —metų vidurkis 
63.3. F. Šalčiausias mėnuo sausis, 
vidurkis 43,4 F. Šilčiausias mė
nuo liepos, vidurkis 83.3 F. Meti
nis drėgmės vidurkis apie 60 proc. 

Automobiliai čia nerūdyja. 
Sniegas retenybė ir jo tirpinimui 
druskos nereikia. 

Golfininkams sąlygos geros. Že
miau trijų klubų įstojimo mokes
tis, mėnesinis mokestis ir skylių 
skaičius: a. 50 dol., 12,50 dol., 9 
skylės; b. 150 dol., 35 dol., 18skl., 
c. 300 dol. 50 dol. 45 skL . 

Planuojama Hot Springse su
organizuoti kooperatyviniu prin
cipu lietuvišką kaimelį, jei atsi
rastų pakankamai suinteresuotų. 
Žemės' pirkimui ko4"kas" yra p'aF 
kankamai. Bet spekuliantai, jaus

dami greit kylančias kainas, ban
do ją išgrobstyti. Žemės kaina 
nuo 700 dol. iki 3.000 dol. akrui. 

Prašome visus galvojančius kel
tis į Hot Springs ir suinteresuo
tus kaimelio reikalu kreiptis į 
Lietuvių Bendruomenės valdybos 
narį šiuo adresu: Kazys Saudar
gas, 125 Carl Dr. Apt: 59, Hot 
Springs, Arkansas, 71901 Telf. 
501—623-7672. 

Aišku, čia pateiktos žinios yra 
tik pradinė informacija. Pageidau 
jantiem prisiusime visus prašo
mus duomenis. Norime kurti, 
planuoti ir vietą parinkti visų su
interesuotųjų bendrom pastan
gom ir daugumos nutarimu, kad 
ne tik apsigyvenusieji, bet ir at
vykstamieji kaimelin atostogų bū
tų patenkiriti, nesiekiant sa
vųjų sąskaita pasipelnyti. 

K. Saudargas 

BAKUTYTĖ 

Gyvena Cicero, IDinois. 
Mirė vasario 10 d., 1978 m. 4:45 vai. 

Amerikoj yra 10 mile- al-
alkoholfkų, jų trečdalis y ra mo
terys. ' ^ 

popiet, sulaukus 87 m. 
Gimė Lietuvoje, Raseinių parapijoje, Aliejų kaime. Amerikoje 

išgyveno » metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Adam Andrijauskas, marti 

Anne, anūkė Joaime Amendala su vyru Brian, 2 proanūkai Tif-
fany ir Brian Amandala, Lietuvoje brolis Antanas Bakutis su šei
ma, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Adam Andrijauskas. 
Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, 1410 So. 50th Ave., Ci

cero, IHinois. Laidotuvės įvyks trečiadieni, vasario 15 d. iš ko
plyčios 9 vaL ryto bus atlydėta į 5v. Antano parap, bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
daivvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sūnus, marti, anūkė ir proanūkė. 
— 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus, telef. 863-2108. 

ĮDOMIOS KNYGOS MOŠŲ MAŽIESIEMS 
• DU BROLIUKAI, Anatolijus Kairys 
D DIENA PRIE EŽERO, A. Baronas. Pasakaite 
D DU DRAUGAI, V. Frankiene-Vaitkevičienė. Apysaka 
O GABRIUKO UŽRAŠAI, J. gvabaitė-Gyliene. Apysaka 
D KALNUOSE, Milda Kvietytė. Pasakos. 
O KIŠKUČIO VARDINES, S t Džiugas. U-ji laida. Eilėraščiai 
O KEffBRf^H^WTAI, ?«t Džiugas. Pasaka 
D ^KAIP ALGIUKAS V£JOIEŠKOJO, N. Jankutė. Pasakojimai $2.50 

LABAS ITEPAS. VOVERE, J. Minelga. Eilėraščiai 
LAUMC DAUME, St. Petersonienė. Pasaka 
M**r*INGSNIAl, Pr. Naujokaitis. Pasakojimai 
MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS, Vytė Nemunėlis. Eil. pasaka 
PARKAS ANAPUS GATVES, D. Bindokienė. Apysaka 
FUPUCIO PASAULIUKAS, Ona Mikailaitė. Pasakos 
SAULUTĖ DEBESĖLIUOS, L. Žitkevičius. Eilėraščiai 
VYSKUPO KATINAS, C Grincevičius. Pasakos 
NYKŠTUKŲ MOKYKLA, Adelė Jonušaitė-Abromaitienė 
PELIUKAI IR PLAŠTAKĖS, B. Pūkelevičiūte 
SKRAIDANTIS PARŠIUKAS, B. Pūketevičiūtė 
KLEMENTINA IR VALENTINA, B. Pūketevičiūtė 

A. t k JONUI MOTIEKONIUI mirus, 
dukterį JADVYGA ir žentą AMTOUJŲ LAKŪS, sū
nų VYTJHJT& anūkus KĘSTUTĮ, RASJį, LAIMĄ, 
RŪTJJ. bei kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame. 

Brone ir Stasys Juozapavičiai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

0OVYDAS P. SAIDAS ir GERALDAS F. 0AIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

f 

Mažeika 5/Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERNWE 

O RIMAS PAS KĘSTUTL B. 
" 

Pūketevičiūtė ri 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiHiiiiiiiHiiiiiiininimiminiiiiiuiiiiHniii 

Savanorio ir Konfrazvalgybininko Atsiminimai 
Tai Lietuvos žvalgybos ir kontražvalgybos paslaptys 

kurias aprašo I. DEMEBECKIS savo knygoje. 
Kaina niinkštaii viršeliai $4.00, kietais $5 00 

Gaunama _ 
DRAUGAS, 4549 W. 63rd St., Chicago, III. 60621 

iiHiiiiifiiiiiiiiiiiiiitiiiiiHiiitiniiimtmiifiiHimHiiiHiiiiiiiiiifiiiiiiittiiiiHfiiiiiiiiinii 

PaSymėjua kvadrate norimas knygas iškirpti Ir siųsti: 
DRAUGAS, 4546 W. OSrd S t , Chicago, EOL 60639. 

pridėt! 80 centų 

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST «trd STREET 
Telef oreii: PR 84833 ir PR 84634 

Tajp pat saujoj: Barboros ir 
GOBO Driskių krautuvž 

THE DAISY STORE 
MIS SoBŪnmst Hwy„ Oak Lawa 

TeL 490-1318 

JURGIS MATULAITIS 
Stasys Yla 

"Biografinė apybraiža, pirmoji tokios apimties... Autorius 
skaitytojams pažįstamas, nes j is savo rastais pririša skaitytoją, 
verčia mąstyti, gyvai ir vaizdžiai charakterizuoja asmenis... 

Šioje knygoje autorius susikaupia ties vienu asmeniu — ark. 
Jurgiu Matulaičiu ir jį ryškina f vykiais, pokalbiais, dienraščių ir 
laiškų ištraukomis, buvusių mokinių ir bendradarbiu liudijimais" 
— Valdemaras Cukuraa. 

Išieidc ir spaude Nek. Ii. Pr. Seserys, 370 ?til.. 1077 a . 
Kaina su persiuntimu $7.41 Užsakyasua siųsti. 

DRAUGAS, 4545 W. 63r t St> Cticago, HL 00629 

Supažindinkime Amerikiečius su mūsų tautos 
kančiomis ir tikinčiųjų persekiojimu — 

TIE VIOUTKMS 0F NUMAN RICHTS IN S0VIET 
OCC0PIED UTHUAMA, a reporl for 1976. 

Knyga dokumentuota ir akademiškai paruošta. 160 
pusL Išleido JAV LB Kraš to Valdyba. Kaina $4.25 su 
persiuntimu. Gaunama: DRAUGAS* 4545 W. 63rd SU 

B 

U £ . 

M M M 

įsigykite ši* populiarę plokštelę I 
RADVILA PERKŪNAS - LA GKXX)NDA - TOSCA | 

TURANDOT - AIDA - L A J U I V E - ANDRE A C H E M E R = 
CARMEN - MANON - L E S C A I T - PAGLIACCI I 

S T A S Y S B A R A S , tenoras Į 
Stottgart'o Simfoninis orkestras 
Dirigentas DARIUS LAPINSKAS 

Sti viena populiariausių ptokžtelių. Kaina su persiuati- j 
nm $7.30 Amerikoną. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St, Chicago, 10. 60629 
niMtMHtlWinHll im>tttWtW|HIHHIH«»II Į IMtlHipnnilUHHH^IMmillUIIHII I I IHl imi'? 
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r ~*^~mm—mmmmm 

| j 

DRAUGAS, pirmacGenia, 1978 nx vasario mėn. 13 &. ^PPPW * '"'» 

X Studentai lanką Universi-

x Juozas Sabas, Burbank, 
DL, prie prenumeratos mokes
čio pridėjo 17 dolerių ir tokiu 
būdu dosniai parėmė savo dien-

įraštį. Jis skelbiamas "Draugo" 
Garbės prenumeratorium. Už 
paramą nuoširdžiai dėkojame. 

x Kun. S. J. Bartkus, Ke-< 
wanee, UI., siųsdamas prenume-! 

ty of Illinois, Chicago Circ'e, ratos mokestį, gausiai parėmė 
švenčia Vasario šešioliktąją šį "Draugą". Jis ske'b .amas KJZ.T-
ketvirtadienį. 10-tą valandą ry- bės prenumeratorium. Labai 
to kalbos ir dainos — 104 SH ačiū. 
kambaryje; 11-tą valandą ryto 
Mišios Newman centre; 12-tą 
valandą p. p. lietuviškas užkan-

x Pranas Meilė, Chicago, JT..., 
dėkodamas už korteles, atsiuntė 
10 doL auką. Maloniai dėko-

: 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
BALFO VAJAUS 

UŽBAIGIMAS 

dis studentų kafeterijoje. Visi i jame 
studentai kviečiami dalyvauti. x Regina Kungienė, Los An-

x Jtož. Valdas Adamkus Vi-' 8e^es» Calif., atsiuntė malonų F c n j prekybos centre Chicagoje, 76 r,L ir Cicero Ave., vasario 15-17 d. lietuviai atliks programą, vadinamo 
dūrio regiono kovai su tarša 
ištaigos viceprezidentas, atei
nantį sekmadienį pasakys pa
grindinę kalbą Cicero LB ruo
šiamame vasario 16-sios minė
jime, kuris Įvyks tuoj po sumos 
parapijos salėje. 

X Union Pier, Mich., lietuvių 
draugija 1978 metus sutiko 
Cbies restoraną Dalyvavo 40 
narių. 

X Dr. A. Razma vasario 19 
G. kalbės Hot Springs, Ark., 
Vasario 16-sios minėnme. 

x 

Jaunimo centre. 
X Jurgis Janušaitis iš Day-

tona Beach, Fla., rašo: "Pas 
mus kad ir vėsoka, bet daug 
saulės, gero oro. "Draugas 

laišką ir 10 dolerių auką. Labai 
ačiū. 

x Stasys d o ž a s , Chicago, 
DL, prie metinio prenumeratos 
mokesčio pridėjo 9 doL auką. 
Ačiū. 

X V. Lapenas, nuoširdus 
"Draugo** skaitytojas, Oak Fo-
rest, m , atsiuntė malonų laiš
ką, įdomių nuotraukų, piniginę 

Lietuvių festivalio" metu. Šoks ir Lie'.uvos Vyčių ts. utinių šokių grupė 

IŠARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE >ut.-

ga Rasimavičienė, Ii"arija Šime-
lienė, Juozas Švenčionis, Petras 
Tūbelis, Marija Verbickienė, 

puoselėtoja, vėl pakviesta į Bal- j ta Krapovickienė, Konstancija 
zeko L. K. muziejų margučių I BaHukienė, Ignas Padvalskis, 

— Lietuvių studentų * r f u b a s skutinėjimų pamokas pravesti Stanislovas Verčinskas, Domin 
Iituanica Astos Baškauskaitės • chic&goje. Anksčiau jai talkin-

auką ir geriausius linkėjimus, iniciatyva buvo įkurtas ir su- j d a v 0 j a u m a u s i o i į dukrelė Al-
Už viską nuoširdžiai dėkojame, organizuotas Purdue universi- j ^ ^ b u v ^ į Moterų sąjungos 

X Leonas Baizaras, žinomas tėte, kuris yra West Lafayette, j gtįpendijatė, dabar jau baigusi! Juzė Mtortienė, Juozas Stalio-
Čikagiškis, atsiuntė savo dien-1 Ind. Klubas turi apie 25 narius, | moj^^is \j Astrienės sūnus i raitis, Antanas Žydelis, Juozas 

Cbicagos ateitininkai pla- \ raščiui sveikinimus ir auką. i kurie kas dvi savaitės daro su- į D a n u ^ dirbdamas savo pro-; Smalietis, Julė Smalietienė, Pet-
nuoja kovo 3 ir 10 d. religinio- j Ačiū. j sirinkimua. Turi taip pat lietu- f^j^ tęsia meno studijas, ras B levičius, Albinas Bičkus, 
visuomeninio pobūdžio seminarą x Po penkis dolerius aukojo: ^ k a l b o s kursą, kuris yra po- duktė Marytė su šeima gyve-i Agota Girdeikienė, Jurgis Jū-

Vincas Gelgotas, S. Charzaus- puuarus. Daugelis studentų no-
kas, T. Grikinas. Labai ačiū. I r i J08 Pramokti ir skaityti lietu-

x Aukų atsiuntė: po 4 doLj**** s P a u d a - Universitetas 
_ M. Šmulkštienė, J a d v v g a l ^ H vertina ir jau yra įregis-
Prokurat, Teresė Bakanienė; i ̂ ^ k a i P oficialią umversite-

mus aplanko vis vėluodamas,! po du doL — Anna Surkevi-;to'organizaciją. T-.rrr-:^e įs
tačiau jis labai laukiamas ir ma- čius. Vyt Mozoliauskas, Jonas 
lonus svečias. Sklaidydami Litvinas. Ačiū. 
"Draugą", jaučiame, kad 
vienos šeimos, neužmiršti, vai
kai'.' 

bą išrinkti: K. Bružas, B. An
driukaitis, V. Lapenas, JL Dam-

r,v. .. . brauskas. dr. V. Damų**, R. 
^rncagos pietų priemiesčių G r a ž u l i s ^ ^ ^oiašienė, I rev. 

Balfo 57-to sk. metinis M U * 1 _ A M o n a G r i n i e a ė _ 
kimas rvyko sausio 29 d. Jono . . . . . . T »_*i 
. « _ _ J _, , , . . . , pirmininke, nariais — J. Arei-

šauskas ir N. Macėnas. Susi
rinkimą pravedė Rimantas Gra
žulis, sekret Mūita Milašienė. 

Balfo vajaus užbaigimo po
pietė buvo baigta vakariene, 
paruoša Gražinos Talandienėe. 
Visi dalyviai skaniai vaišinosi, 
vesdami draugiškus pokalbius, 

M. M. 

na Havajuose. Gruodžio 27 d. jrėnas, Ona Jūrėnienė, Vytautas 
jų šeimoų gimė dukrelė Berna
deta Marija. Vyriausioji Ma
rytės duktė Monika penkių me
tų jau lanko mokyklą, o sūne-

ir Gražinos Talandžių rezidenci 
joje, Olympia Fields. 

Mirusieji Balfo rėmėjaič na
riai kun. Juozas Marčiulionis, 
Jonas Jagminas ir dr. Valenti
nas Bagdonas buvo pagerbti 
tylos minute. 

Sk. pirm. Kostas Bružas, ati
darydamas susirinkimą, nuošir
džiai padėkojb valdybos na
riams, aukų rinkėjams už 
kruopštų darbą, ir visiems Bal
fo aukotojams, broliškos šalpos 
rėmėjams. Taip pat, Vytautas 
Žilinskas ir Jadvyga Jankaus
kienė, ilgamečiai ir kruopštūs 
buvę 57-to sk. valdybos nariai 
dabar gyveną Marąuette Par
ke, susilaukė nuoširdaus ačiū 
iš skyriaus pirmininko. 

V. Lapenas perskaitė sk. iž
dininko Broniaus Andriukaičio 
paruoštą apyskaitą, iš kurios 
oaaiškėjo, kad per 1977 m. va
jų buvo surinkta 1,465 doL Vi
sa suma įnešta į apskrities 
Balfo iždą. Aukas rinko K 
Bružas, B. Andriukaitis, K 
Dambrauskas ir V. Lapenas. Po 
to rev. kom. pirmininkė Aldona 
Grinienė painformavo susirin
kusius narius apie rev. kom. 
veiklą. 

Susirinkime dalyvavo Anta-

CHICAGOS 
ŽINIOS 

GAUSIAU PARKŲ 

Chicagos parkų distriktas 
1977 m. parkų plotą padidino 
28 akrais, iš jų — net 24 akrai 
susidarė įgijus dalį tuberkulio
zinės sanatorijos ploto — net 
24 akrus. Iš viso dabar Chica
gos parkų susidaro 7289V2 
akrą 

AZALfcJT. PARODA 

Metinė Cbicagos parkų aza-
lėjų paroda Garfieldo ir Lincol-
no parkų šiltadaržiuose vyksta 
nuo vasario 11 iki kovo 5 d. 

PLAUKYMO LENKTYNES 

X Ekumeninės idėjos Dobilo 
romane "Bludas". šia tema pa
sikalbėjimą ruošia Liet Kat. 
mokslo akad. Chicagos židinys. 
Pasikalbėjimas bus kovo 12 d. 
Jaunimo centre. 

X Salomėja Vldiiūiuenė, gyv. 
Bloomington, BL, dėkodama už 
korteles ir kalendorių, atsiuntė 
10 dolerių. Labai ačiū. 

x B. šimukėnas, Grand Ra-
pids, Mich., aukojo 10 dolerių. 
Esame dėkingi 

dienraštį auka. Ačiū. 

rinkta Asta Baškauskaitė, kuri 
į šį universitetą yra atvykusi iš 
Bostono. Ten yra lankiusi li
tuanistinę mokyklą, taipgi gali 
pagelbėti ir kitiems. Kitų uni
versitetų lietuvių studentų klu
bai galėtų užmegsti ryšius, ra
šydami: Iituanica, % Interna
tional Center, 124 Marsteller 
St., West Lafayette, Ind. 47906. 

— Wasbingtono lietuviams 
kovo 3, 4 ir 5 dienomis ruošia
mas susikaupimo savaitgalis. Jį 
praves kun. A. Kezys iš Chica-

lis S as ūkas pustrečių metų. 
Urtiue Astrienė Kalėdų metu 
buvo nuskridusi į Havajus ap
lankyti Marytės šeimos ir tri 
jų vaikaičių. 

— Angelė ir Alfonsas Smi-
gelskiai, Šv. Kazimiero misijos 
St. Petersburg Beach rėmėjai, 
vasario 4 d. iš Toronto lankėsi 
St. Petersburge, Fla,, kur da
lyvavo vietos lietuvių parengi
muose. 

— Ueruvhj Bendruomenės 
darbuotojai Californijoje laiš
kais spaudai gyvai atsiliepė j 

RAŠYTOJŲ PASKAITOS 

Katunskis, Balys Kiesylis, Ona 
Kairienė, Jonas Petron'S, Ur-
Eulė Petronienė, Viktoras Pri-
dotko, Jonas Sudnius, Jonas nas Rudis ir Balfo c. v. pirm. j Baigusių jaunių paplūdimio 
Valys, Barbora Vilkišienė. Viso Marija Rudienė, kuri davė ben- sargų kursus plaukymo lenk-
46 diplomai. Diplomais pasirū- drą Balfo veiklos apžvalgą bei tynės Chicago je įvyks vasario 
nino ir jų visas išlaidas apmo-' atsakinėjo į klausimus, liečian- 25 d. Ercharat parko baseine. 
kėjo ALOS Taryba. Diplomai čius Balfo veikimą. Toliau M. I 
bus įteikti jų savininkams per Rudienė ypatingai pabrėžė, kad 
Vasario 16 d. minėjimo ak*ą Balfas yra neutrali organizaci- Trys Chicagos rašytojai: 'H. 
— vasario 18 d., šeštadienį, ja, nesimaišanti į kitų organi- M. Petrakis, H. Blakety ir L. 
SLA salėje, 21 vai. Diplomų iš- zacijų reikalus. Balfas yra šal- Winer miesto bibliotekų patai
kavimas pareikalavo labai daug pos organizacija, kuriai gali pose laiko paskaitas apie litera-
Iaiko ir daug rūpesčio tarybos priklausyti kiekvienas broliškos turą. 
valdybai. Diplomų išdavime da- šalpos rėmėjas. 

Jonas Talandis pasidalino įs
pūdžiais iš Europos kelionės. 
Visa Talandžių šeima praleido 

gos Juozapiečių pastoraciniam „., ^ , . 
centre, 1200 Varnum St. N. E . , j ̂ v i z i j o s Tumą* The Defecticm 
~™^.~i~ r>~~.riA~~^ u~~~i„~ of Simas Kudirka . Laiškus 
M * k T & a lparažė a žygaitė' v- Kazlaus-

' . įkas, J. Kojelis ir N . C. Nyer-
- Pasaulio l i e tuv i , jaunimo j g e g K o j e n o l a i š f e ą « H e r a l d . 

X Greeorius Radvenis. Los Chicagoje spaudos baliuje iš Dr. p. sąjunga susilaukė staigmenos E x a m i n e r „ dienraštis skelbė 
Angeles Calif, parėmė savo D a ^ r f i i o ' « * » . * • f™^™*: i š M«*realio lietuvių kredito; g e k m a d i e n k > ^ ^tradienio lai-
T^B .:. , " P . m e ^ ^ j tei, "Uetuvos Aidų" radijo vedėjai, kooperaU'vo "Litas" — gavo ^ _ a 

" - * I įteikia premiją Lietuvos gezi. kons. ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ 

lyvaus valdžios atstovai 

KANADOJE 

v \~m^> ir;^«M^ r«~. i J- Daužvardienė. Vidury matyti 
tmcasffcz',aitis,CIevelar.d R i m a J a n u l e v i č iQ tg i r Eug. Būtė — Kun. Izidorius Gedvilą, ARGENTINOJ 

Ohio, žinomas skautų veikėjas, n a s > lietuvių televizijos talkininkas ilontanoj aotarnaująs tris ka-j 
prie prenumeratos mokesčio ir Antro kaimo aktorius • talikų misijas, lankėsi St. Pe-' — ^ ^ ^ ^S^d 3 ** 6 * studija-

— Sol. Lilija šukytė dainuo
janti Muencheno ir kitose ope
rose, koncertuos Toronte va
sario 23 d. Town Hali of the 
St. Lawrence Centre. Jos reči
talis įjungtas į žymiųjų solistų 
koncertų seriją "Viva voce". 
Akompanuos Derėk Bampton. 

. . . 
QtUŲ PASODĄ 

Didžioji gėlių paroda McCor-
mick parodų rūmuose įvyks ba-

atostogas Prancūzijoj, Ispanijoj landžio 1—9 dienomis. Užims 
ir V. Vokietijoj. 

Į 1978 metų 57-to sk. vaMy-

SUVAUCM TRIKAMPY 
— Buv. Vilniaus Vytauto Di

džiojo gimnazijos absolventų, 
Rengia — "Toronto Arts Pro-' gyvenančių Lenkijoje, suvažia-
duetions". I vimas įvyko pereitais metais bendrovės patarnavimus. 

Punske. Nutarta platinti len
kų vkuomenės gretose lietuvių 

300,000 kvadr. pėdų, 

BTLA TELEFONISTAMS 

Keliama byla šešiems Illinois 
Bell telefonų bendrovės tarnau
tojams, kurie kaltinami nuo pu
blikos slėpę kai kurias infor
macijas apie pigesnius telefonų 

pridėjo auką Ačiū. K u o t r - J- K u p r i c į tersburge, Fla 
literatūrą (verčiant ją į lenkų 

įvusi 9 metus konservatorijoj, j į kalbą), Lietuvos 
- , , > t , „na .Hpkau.iaen, x Po 4 doL aukojo: Jonas! l ^ - a VTdfiūmenė, E l e n a 1 ^ 0 . " « * . • • ^ ^ a n o , šiuo | geografiją, 

yra pelniusi i a k š t u t ė s ^ T l Gumbelevičius, Antanas Maka-; Vilimienė ir Henrikas Paškevi- j m e t u *» baigė su pagyrimu. 
ras, Stasys Stulpinas, Sofija a u s L B c ^ t a Monicos (Calif.) s»«dama dar kartą stebins mus savo 

skambiai koloratūriniais dei- Galdikas; 3 dol. - Leonarda 
mančiukais kovo 19 d. J. Cent- s * i u k a ' B r o n ė M o t u š i e n ė -
re. Buietai gaunami Marginiuo- ^ ^ mal° n i a i deKOJame. 
se.. (pr.) 

X Lietuvos 

muzikos mokytojos 

X Velkmies Dr. Povilo Le-
gecko atminiinui Lietuvių Fon-Dokter^ dr-jos 

namuose, 2735 W. 71 S t . gah- ^ a u k o J ° : ^ f ^ , J^Vy. 
įsigvti a. a. kun. F e S g $10;«>' J - * Balandiene 

Gnreeko naujai išleistą knygą S 1 0 0 0 . Vytautas Tauras. M D.. 
"i^ame namaris-. (pr) S 1 0 0 ° J ^ ^ Š m u l k s t y S 

j $10.00. Pinigus atsiuntė R, Oš-
x LB Vidurio Vakarų apy- Ūpas. (pr.) 

gardos Valdyba pritardama { x Ocero LB apylinkė Vasa-
Krašto valdybos dedamomis Ho 16-tosios minėjimą ruošia 
pastangomis siekti Lietuvai vas. 19 d., sekmad. Programoje 
laisvės, kviečia visuomenę da- — iškilmingos pamaldos Šv. 
. /vauti Apylinkių vaidybų ruo-; Antano bažnyčioje — 10:30 vai. 
sianmose Vasario 16 dienos mi- į ryto Suma, Akademinė dalis 
dėjimuose ir prisidėti su auka parap. salėje 12 vai. Prelegentas 
prie LB Krašto valdybos pas- Valdas Adamkus. Meninėje da-
tangų. Negalint dalyvauti, au- i y Aloyzo Barono specialus šiai 
kas siųsti: K. Laukaitis, 17 W. Šventei poezijos montažas: 
056 91 S t , Hinsdale, DL 6052L -sapnavau. brolį Nemuną". 

(P*-)- Montažą atlieka aktoriai Stasė 
Kielaitė ir Jonas Kelečius. Da-

S S M L — U L.Į!W»r ' Ui .U^JJHMLIlMll į J - .^auJdme. 

RLt RŪTA ApyHnkės valdyba 
A- Venclova*, pirm. 

LAIŠKAI JAUNYSTEI 
Beletristika 

apvlinkės ruoštame Naujųjų! ^ P 1 0 ^ Ji su sesute šoka S L A 
lietu sutikime atliko trumpą; ansamblyje ir dainuoja "Žibu-
rr.erine programą. Vidžiūnienė'c ^ grupėje. 
:r Vilimienė dainavimo pamo- B u e , M ) s ***** * *» ^ ] i a ' 
kas ima pas buv. Lietuvos ope
ros soliste Alodiją Dičiūte-Tre-
čiokienę. kuri šiuo metu yra ap- i 

kiu lietuviai, išgyvenę ne ma
žiau 50 metų Argentinoje (at
vykę iki 1927 m. sausio 1 d.) 

sigvvenusi Santa Monicoje. v > i g a , J n a i š vyriausybės įstaigų 
si šie daininmkai solo oartijas i p a g e r b i m o diplomus. Diplomus 
atliks komp. Onos Metrikienės j ? a u n a š i e t*™^' Bronė Au-
muzikaliniame veikale, kurį re
žisuoja A. Žemaitaitis. 

gustienknė, Juiius Ascila. Mar
celė Barteškienė, Elena Buzienė, 
Petras Bironas, Balys Butkis, 

— Kun. Rafaetts Šakalys tris ! Konstancija Daratėnienė, Povi-
savaites atostogavo St. Peters- įas Jankauskas, Angelė Juknie-
burg Beach, Fla., tėvų pranciš- j nė, Pranas Galbuogas, Jonas 
konų šv. Kazimiero misijoje,' Kuoja, Marija Kanap nskienė, 
kur klebonauja kun. Tadas De-į Agota Kirdeikienė, KaroUia 
^ t i s - IKrutienė, Paulina Kitirienė. Jo-

SLEPIA SCNŲ 

Teismas pagrasė Marijonai 
istoriją ir Formeller, kad ji bus vai užda-

{ryta kalėjime, kur jau išbuvo 
Valinčių lietuvių dramos savaitę, jei toliau slėps sūnų 

ratelis surengė vakarą, kurio nuo savo buvusio vyro, anksty-
metu pasirodė scenoje su Mol- besnio Chicagos policininko R. 

•jero komedija "Daktaras per Formellerio, 29 m. Tačiau ji 
prievartą". Veikalą režisavo ra- teisme pareiškė, geriau eisianti 

I telio pirmininkas Jonas Vaz- į kalėjimą, negu pasakysianti, 
nelis, V. Valinčio vadovaujamas. kur sūnus. 
mišrus choras padainavo keletą ; 
lietuviškų dainų, šokiams gro- ••^"•"•"••••••••""••"•••••ii^""""""* 
jo kaimo kapela. Kiek vėliau fldvokattl JONAS GIBAITIS 

Antanas Stirbys. geologijos inži
nierius, gavęs magistro laipsnį 
1977 m. McGill universitete Mont-

tie patys vaidintojai pasirodė 
Sankūrų kaime. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Jono šliupo rinktinių raš

tų rinkinys, 612 psL apimties 
realyje. Dirba savo specialybėje ir'knyga, išleista "Vagos" leidyk-
studijaoja toliau | l o s Vilniuje. Sudarė, redagavo 

Nuotr. St. Dabkaus • . , x . ,.̂ . A- . 
ir }vadą paruošė literatūros is-

6247 So. Kedzie Avcsue ; 

TeL: 776-3599 
Chicago, Ennote 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 vai. iki 1 vaL d. 

OIDŽ. BRITANIJOJ 
— Londone gyvenąs buvęs 

torikas K. Doveika, 
— Rašyt J. Marcinkevičiaus 

— Uršulė Astrienė iš Grand nas Kliauga, Stasys Matulevi- [ mokytojas ir teisininkas Jonas drama "Mindaugas" buvo ii-
Rapids, Mich., liaudies meno čius, Federikas Koreikis, Elzbie- i Petruša.tis atšventė 75 metų versta į uzbekų kalbą ir pasta-

illliiliilllllill 

Yy tautai F. BEUAJ0S 
O N A 

Chicagos meras Michael Bi-
landic pirmadienį su'aukė 55 

MERO GIMTADIENIS 
Macai be kraujo. Pievos žydi. Skir

tingos kojinės. Paslėptu vardu, AŠ 
tau sakydavau, a£ tau sakau ir kiti 
• ^ ^ m. amžiaus. Tą sukak'į iš anks-

Spaudė Pranciškonų *»"stuv* 1 ^ to p r i a i m e n a n t penktadienį bū
ni. Kaina su persiuntimu $4.30. Už- . . . , 
jakymus 4*3*0* AUGĄS, 4545 W. v o ***&*- kurioms miesto rotu-
fSrd St, ClacacB, ŪL ma. išės tarnautojai parūpino 75 sva- Balfo 57 ak. suslriokimo preadiumaa. Pirm. 

1 tort*- - sekrot mok, Milžts Mtliiiani 

Įvairūs pasakojimai surišti su tie* 
sukaktį. Lietuvos universitete tyta scenoje Chorezmos sriUes S S a t L ' S a S ? 2 M r £ 5 * i į n 
baigęs humanitarinių moks.ų Ogachio teatre. Pje3ę išvertė m. Kaina su persiuntimu $5.30. 
fakultetą (1929 m.), Kėdainių A. Matčianas, autoriaus pade- Užsakymus siųsti: 
gimnazijoje dės .ė lotynų kalbą, damas. Drasaas, 4M5 W. 6Srd 9L, 
Mokytojaudamas lankė teisių į — W k ų ir Mišių Lietuvos miš j Chkmgo, OL 00628 
fakultetą, kurį baigė 1934 m.|kuose labai mažai beliko. 
Nuo to laiko buvo teisėjas Rie-j - -

iiitiiiiiimiimniii 

# n • ! 

tave ir Šiauliuose (nuo 1943 m. 
apygardos teismo teisėjas). Vo
kietijoje vėl dirbo mokytojo 
darbą Špakenbergo gimnazijoje. 
Atvykęs į Angliją (1947 m.), 
netrukus pradėjo dirbti spaus
tuvėse korektorium. Mokėda
mas daug kalbų (jų tarpe kla
sikines — lotynų ir graikų), 

Q l m jB |y darbe jis buvo labai pageidau
jamas ir vertinamas. 

T 

TEATRINIO VARGO KELIAIS 
Juozas Kaributas 

Memuarai. 50 mėtų teatrinio darbo sukakčiai paminėti, 
192 pusi. Spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m. Kie
tais viršeliais. Kaina su persiuntimu $1030. Užsakymus 
siųsti — 

Iv 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd Sk, Chicago, DL 80828. 
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