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Bažnyčia katakombose 
Slaptai veikiantieji kunigai ir vienuoliai persekiojami ir vadinami Vatikano agentą' 
arba užsienio žvalgybos darbuotojais 

(Tęsinys iš šeštadienio) 
Katalikų Bažnyčia išimtinai 

katakombiniu būdu ar pusiau 
katakombiniu būdu veikia pla
čiuose Rusijos pietuose. J' gali 
vc'kti todėl, kad nepaiso ateistų 
varžymų. Tok>'a ve:k'a labai sun
ki, nes ateistų labiau persekio
jama. Tačiau sunkiai įveikiama, 
ka.?a tinkamai susirogan'zavusi. 
V'e'ai ve;k:anč"ą katal'kų Baž
nyčią ateistai gali sunaikinti kiek
vienu momentu — uždaryti baž
nyčias, suimti vyskupus ir kuni
gus. Tačiau jiems labai sunku 
nuga'ėti katakombinę Bažnyčią, 
nes TOS ve;klos nepajėgia sukont
roliuoti. Katakombinėse sąlygose 
veikianti Bažnvč'a nekliudo ofi-
cialia: veikiančiai vietos Bažny
čiai, ries:ekia ardvti ios drausmės 
ar ją skaldyti, bet kaip įmanyda
ma stengiasi paoildyti ios veiki
mą. Kiek galėdama ji pala'ko 
rranvtoio autoritetą, stengiasi :šsi-
kovoti sąlygas laisviau veikti, 
gina ganytojus nuo valdžios per
sekiojimo ir prievartavimo, užker
ta kelią klaidinantiems jų pa
reiškimams. 

KatnJ-omb'nės Bažnyč:ns 
r,antvkiai su ateistine valdž'a 
Valdž'ai labai nepatinka ka'a-

k">mbmės Bažnyčos veik!a, nes 
jos negali kontro'roti. Je' vie'a; 
veikianti Bažnyč a turi šiokias 
tokias privi]egija-. *ai katakom-
b'nė persekiojama. Tcdėl slaptai 
veikiantieji kunigai ir vienuoliai 

vad'nami Vatikano agentais ar
ba užsienio žvalgybos darbuoto
jais. Patys kaltintojai žino, kad 
tai net:esa. Net ir katakombinėse 
sąlygose veikianti katalikų Baž
nyčia nesirengia ruošti sukilimo 
nei jėga kovot7 prieš tarybinę 
santvarką. Ji nedrau^ž-a katali
kams tarnauti tarybinėje armiio-
ie, dalyvauti visuomeninėje veik
loje, dirbti valstybinėse įstaigose 
ir fabrikuose. Dauge1 is kataliku 
yra pavyzdingi '"r pasitikėjimo nu
sipelnę darbuotojai. Net į kata-
kombinį gyvenimą suvarytos se-
servs vienuolės vertinamos, kaip 
sąžiningos medicinos darbuoto
jos, rūpestingai slaugančios par
tiečius ir saugumiečius. Katakom-
fc'nėse sąlygose veikianti Bažny
čia nesiekia ardyti gerų santy
kiu tarp Apaštalų Sosto ir Ta
rybų Sąiurvos. Ji siekia nekliu
domai skelbt' Kristaus mokslą vi
siems žmonėms. 

Buvo nada-vta dirVė pastora
cinė klaida, kad Lie'uvos vysku
pai, kunica' ir t'kintVi *aiku ne
buvo paruošti pastoraciniam dar
bui katakomb'nėse sąlygose re: 
jur'diniu, nei pastoraciniu a'žvi1-
giu. Kuo tikėi:mo laisvė Ą'-^įa. 
tuo Katakombinės Bažnyč os 
reikšmė ma'ės. Kuo peiscJJ6*i-
mas bus didesn"s. tuo Bažnvčia 
bus priversta eiti vis giliau į ka
takombas ir jos reikšmė d dės. 
Turėdami šiuos faktus prieš akis, 
mes tik'rrės, kad nū^u broliai 
užsienio lietuvia* be: viso pasau-
Vo vvsVi'pa! ir dk'ntieji ntims 
pa'ės išlaikai katalikų tikėjimą, 
padės mums savo maldomis ir au

komis, visomis jėgomis gins mus 
nuo tikėiimo persekiotojų. Kiek 
gal'ma jie geriau pas:naudos ka
talikų ir kitų gerų žmonių ran
kose esamomis žinių perdavime 
priemonėmis. Kiek įmanoma dėr 
pastangas, kad katalikų Bažny
čios vadovybė padėtų ne tik vie 
ša;ai, bet ir katakombinėse saly 
gose veikiančia7 Bažnyčiai. 

Paskutiniu laiku pagerėjo san
tykiai tarp Apaštalų Sosto ir Ta
rybų Sąjungos. Šios valstybės at
stovai nuolat ap'anko Šv. Tėvą. 
Kaidinolai lankosi Maskvoje ir 
Leningrade. Niekas neneigia, kad 
reikia naudot's visais diplomati
niais kanalais, ieškant kelių net 
ir su ateistine valdžia, siekian* 
pasaulio taikos, teisingumo ir ra
sinės lygybės. Ateistai nrelai ieš 
ko gerų santykių su Apaštalų 
Sostu. Tačiau ta diplomatine 
veikla jie nori išsiderėti nuolai
dų, kuriomis galėtų labiau pa 
kenkti Bažnyčiai. Kaip ta'syklė, 
jie savo pažadų ir sutarčių ne 
vykdo. Nedžiugina mūsų naujų 
Vengrijos ir Čekoslovakijos vys 
kupų pareiškimai. Ate'stai gąs 
dina, kad, jei nebus skaitomasi si 
iii re ka'avimais, jei nebus var 
'nma uiJ ; 't :u katalkų veikla 
tai gal? būti iš nauo sukeltas 
^mvinas tik:nč:ųjų persekioii 
mats, koks yra bi-ves 1017 —192' 
~>e*ais ar 1930 —193S metais. 
f ftnns ne toks navoj n^as kruvi
nas '-P'-sekVi'mas. ka:n lė'as, ty
li;*; otjrs'irjnas smarojriattt ^amv-
Są savomis rankomis. 

(Bus daugiau) 

Žiema Klaipėdoje 
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Konfiskuoja literatūrą 
Jiteme Lietuvos herbą — Vytį, prieš karą leistus žurnalus 
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LTSR PROKURORUI, VILNIUS 
Petkevičiaus Jono, s. Jono, 
gyv. Šiauliuose, Lenono 42-1 

Pareiškimas 
Š.rrr. vasario 7 d. Valst sau? 

k-to Šiaulių skyriaus darbuotojų 
grupė, vadovaujama majoro Mi
kulskio Prano, mano bute pada
rė kratą, kurios metu paimta: 
istorines Lietuvos herbas — Vy
tis, knygos: "Kristaus istorija", 
"Bhagavad Gitą", žurnalai "Tri
mitas" (1938-39 m.m.-41 egz.), 
keletą religinio turin'o brošiūrų, 
fotoaparatas "Zenit-E", foto reik
menys, foto negatyvai, magneto
fono kasetės ir juostos, nuotrau
kos ir atvirukai. 

Laikau, kad v si šie per kratą 
pa'mti man ir mano šeimai pri
klausantys daiktai nėra įstatymų 
uždrausti. Todėl prašau Jus duo
ti atitinkamoms instancijoms nu-
rndvmą — grąž nti man atimtus 
daiktus. 

/. Petkevičius 
1977.III.1 

I ši pareiškimą atsakė LTSR 
prokuroro vyr. padėjėjas J. Ba-
kučionis* pranešdamas T- Petkr-
vičioi, kad šį reikalą spręsti pa-

Okinlnkai susitiko 
su Cartedlu 

PLATNS, Ga. — Prezidentas 
Carteris susitiko su streikuo
jančių ūkininkų atstovais, iš
klausė jų pageidavimu, pažadė
jo pasirūpinti, kad jų produktų 
kainos pakiltų, bet ne tiek, kiek 
jie nori, kitaip Amerikos pre
kės negalės konkuru ti su už
sienio. Susitikimu su preziden
tą ūkininkai buvo patenkinti. 
bet streiko atšaukti nežada 
Streikuojančių vardu kalbėda
mas Thomas Kersey iš Georgia 
sako, kad jis nežada pavasarį 
pradėti sėjos, jei jų reikalavi-
bai nebus patenkinti. 

HAVANA. — Kuba išleido 13 
politinių kalinių moterų. Spėja
ma, kad tai manevras, norint Į 
pagerinti santykius su Ameri
ka 

vedė Valstybės Saugumo Komi 
tetui prie Lietuvos TSR Minist
rų Tarybos. Praėjus dviems mė
nesiams po kratos ir neko iš 
atimtų daiktų negrąžinus, J. Pet
kevičius parašė antrą pareiški 
mą LTSR prokurorui (1977.IV. 
7). Po to Valst. saug. k-to Šiau
lių skyrius grąžino kratos metu 
atimtus daiktus, išskyrus istori
nės Lietuvos herbą — Vytį ir 
41 egz. žurnalo "Trimitas". Dėl 
te J. Petkevičius balandžio 11 pa 
kartotinai kreipėsi į prokurorą, 
reikalaudamas grąžinti ir liku 
šias vertybes. Pareiškime savo tei
se laikyti pas save panašaus po
būdžio daiktus grindė tok'ais ar 
gumentais: "...kodėl, kokiais įsta
tymais remiantis yra atiminėja
mi iš piliečių daiktai, turintys 
istorine, kultūr'nę bei materiali
nę vertę? Didžiosios Lietuvos Ku
nigaikštystės herbas — Vytis yra 
žinomas ir gerbiamas jau apie 
spptvneta amžių ne tik L'etnvo-
je, bet ir užsienyie. Tai —ne
atskiriama Lietuvos is'orros da
lis. Pagaliau, ir šiandien dar ga
lima Vytį matvti ant išlikus:ų 
istorinių paminklų, meno kūri
niuose, muziejuose Tad kuo re
miantis ir kodėl šis herbas yra 
atimamas iš privataus buto? 
Taip pat ir prieškarinis lietuvis-

Wroclaw, Lenkija. Neišvengiama blogybė — eiles prie maisto krautuvių 

Sudanui parduos 
lėktuvu 

WASRTNGTONAS. — Ame-; 
rika Sudanui parduoda tam tik
rą skaičių kovos lėktuvų, tarp i 
jų ir 12 F-5. Sudanas yra Egip- j 
to ir Saudi arabijos sąjunginin i 
kas, veda provakarietišką poli-; 
tiką, savo laiku išvarė rusus 
patarėjus, panašiai kaip padarė į 
vėliau Egiptas. 

Brežnevo gasdin'mai 

MASKVA. — Praėjusio penk : 
tadienio "Pravda" paskelbė pa
sikalbėjimą su Brežnevu, kuria-' 
me so\ ietų bosas pažadėjo taip j 
pat pradėti gaminti neutrono 
bombą, jeigu nuo jos nesusilai-
kys Amerika. Tos rūšies gink-: 
lą jis pavadino "nehumanišku". 

Mirė Charl'e Chaplin 
Vevey, Šveicarija. — Kalėdų 

rytą mirė Charlie Chaplin, le-
gendarinis, didžiausias nebylių 
filmų komikas, sulaukęs 88 me
tų. 

Antrai Sadato — 
Begino susitikimas 

ISMAILIA, Egiptas. — Kalė
dų dieną Izraelio premjeras Me-
nachem Begin atskrido į Egip
tą. Dvi dienas tarėsi su prezi
dentu Sadatu. Nedaug ką suta
rė, nuomonių skirtumas paliko 
didelis, bet sakoma, jog "buvo 
padaryta pažanga". Sutarė toli
mesnes Kairo derybas iškelti 
iki ministerių lygio, sudaryti 
jungtinę karinę komisiją ir iš
dirbti Vid. Rytų saugumo pro
jektą. 

Popiežius džiaugiasi 
dialogu 

VATIKANAS. — Paulius VI 
Kalėdų dieną didelei miniai, su
sirinkusiai šv. Petro aikštėje, 
pasidžiaugė prasidėjusiu Egip
to — Izraelio dialogu ir tikisi, 
jog taika Vid. Rytuose bus pa
siekta. Savo žodį popiežius pa
sakė 12 kalbų, tarp jų svahili, 
kinų ir lenkų. 

Mūšiai Indokinijoj 

BANGKOKAS. — Vietna
mo ir Kambodijos pasieny vėl 
įvyko didelio masto mūšis, pa
naudota aviacija ir artilerija. Į 

j mūšį įvelta ne mažiau kaip po 
vieną kariuomenės pulką abie
jose pusėse, ir nuostoliai buvo 
dideli. Apie mūšius pranešė tik 
užsienio diplomatai, tos komu
nistinės šalys to nenori minėti. 
Abu kraštai turi ginčų dėl sie
nų. 

Išvadavo 8 prancūzus 

PARYŽIUS. — Kurt Wald-
heim, JT gen. sekretoriui, pavy 
ko išvaduoti 8 prancūzus, kurie 
ilgesnį laiką buvo Polisario, 
buv. Ispanų Sacharos, partiza
nų, belaisviais. Paryžiuje juos 
pasitiko užsienio reikalų minis-
teris de Guiringaud ir ta proga 
padėkojo ne tik VValdheimui, 
bet ir Carteriui, kuris irgi tar
pininkavo. 

CHICAGA. — Čios savaites 
"Chicago Tribūne" TV priede 
yra toks klausimas: "Pagrin
dinė 7 kanalo pranešėja Terry 
Murphy yra airių ar lietuvių 
kilmės?" Atsakymas: "Gražio
ji raudonplaukė vienu ketvirčiu 
yra airė, t r im ketvirčiais lietu
vaitė". 

Medžiaga Belgrado konferencijai 

NELEIDŽIAMA GYVENTI SAVO TĖVYNĖJE 
Helsinkio susitarimų lykdymu* i 
remti Lietuvos visuomeninės gru
pės dokumento Nr 9 tęsinys. 
Pradžia ketvirtadienio numery. 

LONDONAS.. _ Londonas 
susilaukė 'legionierių ligos". 
Paslaptinga liga panaši į plau
čių uždegimą, kuria numirė 29 
žmonės Amerikoj, dabar užre
gistruota ir Britanijoj.. 

kas žurnalas "Trimitas"'' buvo 
leidžiamas valstybėje, su kuria 
Tarybų Sąjunga palaikė norma
lius ir draugiškus santykius. Tai 
yra taip pat Lietuvos praeities 
paminklas, turintis savo istorinę 
ir kultūrinę vertę. O jeigu kieno 
nors manymu še žurnalai "nebe 
turi vertės", tai dar nereiškia, 
kad tą nuomonę galima padary 
ti privaloma visiems". 

I šį pareiškimą atsakydamas 
LTSR prokuroro vyr. padėjėjas 
J. Bakučionis pareiškė, kad 
likusių daiktu grąžinimo klausi 
mas bus sprendžiamas vėliau... 

Neranda naujos 
tėvynes 

HAMBURGAS. — Buvęs CIA 
agentas Philip Agee apie savo 
buvusią tarnybą yra paskelbęs 
knygą "CIA Diary". joje atiden 
gė jam žinomų CIA agentų są
rašą ir kitų slaptų informacijų, 
o dabar neranda vietos, kur ga
lėtų gyventi. J) išvijo Britani
ja. Prancūzija. Olandija, norė
jo persikelti j V.. Vokietiją, bet 
neleido vokiečiai, grąžino olan
dams, o tie neranda, kas j j ga
lėtų priimti. 

ATLANTA. — 11-koj valsti 
jų ir Puerto Rico užregistruoti 
gripo susirgimai, bet jie nepri 
klauso "rusiškajam" gripui, 
tvirtina užkrečiamųjų ligų tyri
mo centras.. 

7. Ištremtieji dažniausiai bū
na šeimos galvos —tėvai. Pas 
tėvą į ištrėmimo vietą keliasi vi
sa šeima. Ten labai aktualus 
mokyklų gimtąja kalba klausi
mas. Savo metu Sibiro lietuviams 
tremtiniams buvo uždraustos lie
tuviškos mokyklos, nors jose ne
stokojo kvalifikuotų lietuvių 
mokytojų — taip pat tremtinių; 
taip sužlugo ir visos lietuvių Ryt
prūsiuose (dabar Kaliningrado 
sritis) pastangos įkurti savo vai-

5. Šiems be jokio teismo, be jo
kio termino ištremtiems žmo
nėms nėra žinomas sugrįžime 
aikas. Viskas priklauso nuo ad

ministracijos užgaidų. Negali
ma pasakyti, jog niekam nelei
džiama sugrįžti; pvz., virš dešim-
ies metų buvo Latvijoje išlaiky- į karnS'liStuv7š£ls"mokyklai 
ri kungai Petras Tašas, Antanas' _ , . . . . . . . . . 
Mitrikas. Kazimieras Vaičioni,. / ? k n ' b u . ? u tarybme Lietuvos 
Kazimieras Vasiliauskas ir kt, bet i a^ in is t raa ja nesiskaito su tarp-
oaskui jiems leido sugrįžti. Tik | t a U t m , a S TSRS is.pare.goj^ais, 
tokiu būdu ištremti žmonės nė | n P S tT^!a. t i c k *,.VUSI.U?.1 P 0 1 ' 1 " 

mus kalinius, tiek ir visiškai ne
teistus piliečius be jokio teismo 
kur t'k nori, kada tik panori ir ku
riam nori laikui, o kartu su tre
miamuoju tremtyje atsiduria ir 
jo >cima. 

venas nežino, kada galės grįžti į 
Lietuvą. 

fi. Panašūs be jokio teismo trė
mimai yra taikomi ir žmonėms. 
anksčiau visiškai netrintiems. 
Taip jau beveik dvidešimt me
tu tebėra ištremti, nušah'nant 
juo*; nuo pareigu, Vi!niau> arki
vyskupijos ir Kaišiadorių vysku
puos apaštališkie'i administrato
riai vyskupai Julijonas Steponąr> rybos atsakymas, 
čius ir Vincentas Sladkc-fiEitfll 4. Pareiškimas (rusu kalba). 
Tiesa juos ištrėmė į Lietuvon S. Pažyma Nr. 049912 (rusų 
pakraščius, bet ne už jos ribų. kalbi). 
Tokioje tremtyje mirė anksčiau į 6. Pažyma Nr. 045589 rusų 
kalėiimus ir lagerius praėics arki- kalba"). 
vyskupas Teoflis Matulionis ir 7. Pažyma Nr. 094225 (rusų 
vyskupas Pranciškus Ramanaus- kalba), 
kas. I 3u Formos Nr. 15 pažyma (ru-

Pagrindas : 
1. Pareiškimas. 
2. Pra'ymas. 
1 Lietuvos TSR Ministrų Ta

šų kalba). 
9. Formos Nr. 20 talonas (ru

sų kalba). 

Kun. Karolis Garuckas 
Eitanas< Finkellteinas 
Ona Lukauskaitė-Poškiene 
Viktoras Petkus 
Tomas Venclova 

Vilnius, 1977.VI. 14. 

KAJLENDORIŪS 
Gruodžio 27: Jonas ap.. Fa-

bijolė, Dautaras. Eglė. 
Gruodžio 28: Nekalti Berne

liai; Teodoras. Rimas, Vyga. 
Saulė teka 7:16, leidžias 4:26. 

ORAS 
Dalinai saulėta, šalčiau, apie 

18 laipsnių. 



DRAUGAS, antradienis. 1977 m. gruodžio mėn 27 d. 1 laimei, iiems teko augti tokio* šei
moj, kunoj tikro prisirišimo tarp 
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KELIAS f SVEIKATA 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M D. 
KELLAS 1 SVEIKATA. 1601 VTest G&rfield BlvcL. Chicago n. 60638 

reietona* FR 8-o489 

ŠVENČIŲ LAIKOTARPIS — 
GERAVALEJIMO PAMOKOS 

Bukime geros valios žmo-j vartoti, gauk tam leidimą; 11. Jei 
nėmis., mylėkime artimą • nemoki su kuo apseiti, palik jį 
darbais ir padėkime ki-j ramyJbėJe; 12. Jei tave kas nedo
riems*, j mina, neprasidėk su juo. 

Prisilaikydamas aukščiau mi
nėtų taisyklių, daug sau ir ar
timui gero padarysi. O kad pa
jėgtum minėtas taisykles išpildy
ti, turi didinti savyje geravališ-
kumr>. 

Nesenai praė; \ Kūčių vie
nybės dvasia, Kaleną Geroji Nau
jiena ir ateinančių Naujųjų 
Metų viltys tesuriša mus visus 
stipresniais vien darbais pasireiš
kiančios meilės ir tarpusavinės! Kiekvienas Žmogus, kaip aš ir 
pagalbos ryšiais. Šitok'e b pana- j tamsta, turi šešis pagrindinius — 
šūs linkėjimai visur dabar girdi- ; instinktyvinius reikalavimus — 
mi ir dažnai kartojami taps pras- į jęšis psichologinius norus. Jie 
mingais tik tada. kai mesi Nau
juosius Metus paversime kiekvie
nas savęs žmoginimo kursais, ge-
ravalinlmo pamokomis. Švenčių 
metas ir yra tas laikotarpis, mū-

šeimos narių nebuvo. Tokioj šei- j 
moj tėvas su motina vienas su ki- j 
tu nuolat žodžiais kariavo, o kar- I 
tais net lėkštėmis apsimėtydavo. | 
Tokie tėvai savo kariones perda ! 
vė vaikams. 

. • • 

Vaikai mokosi pamėgdžioda-! 
m . Persistatykim tokioj šeimoj 
nuolatinius barnius, neapykan
ta, ginčus, pagiežą —-tai vai-1 

karas tokioj šeimoj dvasinis — 
psichologinis maistas. Todėl to
kioj šeimoj broliai ir seserys kumš
čiu ats lygina už kumštį. Kiek
vienas tokioj šeimoj jaučiasi vie
nišas, išnaudojamas, nemaloniai 
nusiteikęs, atstumtas ir nuolati
niam ap igynime prieš vienas ki
tą esąs. Tokios šeimos berniukai 
ir mergaitės gali suaugti, net pa
senti ir nežinoti, kad yra ant že
mės tokie dalykai kaip prisiriši
mas, meilė, vienas kitam pagar
ba bei pagalba. Tokie nežino, 
kad yra an t žemės žmonių pa
jėgiančių vienas kitą mylėti, vie
nas kitam padėti, patarnauti, pa-

ir tucmi visiems 
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tūno giliai žmoguje ir jis priva
lo juos apturėti. Jei bent vienas 
iš šešių būtinu žmogui reikme- | , 
nu esti nepatenkinamas, žmogų- 1 ^ i k r a i k a I e d l s k ^ 

Masažistė Emilija Bagdonaitė Lietuvio scdybos paimonyje pataria ir 
nurodo, kaip reikia masažuoti veidą. Ji masažuoja Prancišką Jankaus
kienę. Savo eilės laukia Antanina Skinkienė Nuotr. M. Nagio 

, i l - ; 

jausmų — nusiteikimų — emo- į 
cijų sukeltomis kūno ligomis. Kai 
gydytojas jos vyrui ir jos uošvei! 

išaiškino Katriutės sunegalėjimo 
priežastis, tai vyras ir uošvė ėmė 
rodyti dirbtiną prisirišimą. Kat-

SKIEPAI PRIEŠ RAUPSUS 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenuaie-
ratas nesiuneiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo "ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima iki kada yra užsimokąs. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto * 
metams 6 mėn. 3- rrtėn. 

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

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

$19.00 
18.00 
19.00 
20.00 
15.00 

$K.OO 
. 13.00 

15.00 
15.00 

; 9.00 

Redakcija dirba kasdien 
4:00. šeštadieniais 8:30 

8:30 — 1:00. 

je kyla gilusis nerimas, kažkoks il
sų -gyvenime, kada gimusiojo j gesys apima, žmogų ir nepasiten-
«r i staus esame raginami išmok- i kinimas, kur s nepalieka zrno-

Bet.vis vien tokiems vienas kitą 
nekenčiamiem žmonėm — bro
liams ir seserims viduje randasi 

ti pajėgti artimą -nuoširdžiai dar- i gaus ramybėje nei dieną, nei nak- | Psichologirvs būtinumas _ meilės, 
bais pamilti ir visiems, ypač la
biausiai pagalbos reikalingiems 

•i--

ri. Tie šeši žmogui psichologi
niai būtinumai yra sekantieji: 1. 
Meilė; 2. Saugumas; S.Kūrybinis 
išsire'škimas; 4.Priimtinumas; 5. 
Naujos patirtys ir 6. Savigarba. 
Trūkstant bent vieno minėtų še
šių žmogui būtinumų, jis ima 
negaluoti. 

Toks su minėtu trūkumu as
muo, nors šiaip gyvenime neblo
gai prisitaiko, net šypsot's pavir
šutiniškai pajėgia, bet jis esti ne
laimingas —• tokio žmogaus vidu
je tūno kankinantis troškimas, 
nes bent \ienas pagrindinių žmo 
gaus trošk:mų nesti išpildomas. 
Yra nemažai tokių žmonių, ku
rie nė nejaučia, kad jų pažeisti 

prisirišimo. Taip jau Tvėrėjo su
daryta. Todėl tie vienas kito ne
kenčia broliai — seserys darosi 
neramūs, vietos sau nerandą ir 
trokštą, ko jiems būtino jie nega
vo. Tokie žmonės yra labai ne
laimingi. 

Nelaimė, kad tok'e savo sąmo
nėje nesusigaudo — nežino, kad 
jų visokio neramumo pagrindas 
yra stoka prisirišimo, stoka mei
les artimui. Kalėdiškai kalbant, 
tokie žmonės stokoja geravališ-
kumo — asmenybės brandos, 
jausmų sužmoginimo. Nekaltin-
k-'me »ų— iie tokiais tapo nuo 
mažens, nes nežmoniškai jų dva
sia — jų asmenybė buvo maiti-

Sulfonen — vaistai pr ieš rau
pus kai kuriose šalyse pradeda 
nustoti savo tikslo. Mokslas 
;;au ilgesnį laiką ieško skiepų 
prieš raupsus. Neseniai buvo 

riutė tą juodviejų apsimetimą pa- r a s t a > k a d l e p r o s b a c i l o s g a u s i a i 

stebėjo. Viens vienintelis dalykas g a U d a u g i n t i s p e i . s k ruzdedą i 
Katriutei liko — savo gyvenimą atogrąžų Amerikoje, bet da r 
ji turėjo pradėti iš naujo. Tik 1 a- • nežinoma, ar bus galima pa-
bai sunkiai besistengdama ir sa- Į j į ^ sfiefns raupsuotiems 
ve tvarkydama — disciplinuoda- i gydyti! 1978 m. susirenka 
ma ji pradėjo atgauti savimi pasi- ; tarptaut inė komisija, k a d nu-
t kejimą ir savo vertę. Ji pradėjo į s ta tytų sąlygas kovai prie: 
dirbti ligoninėje su kitais gerava-hP r , ro ^kau-urnytma knd d»- , . _ 
j - • v . . ~, . . . ^P 1 *- -va lcuojama, Kaa aa- M e d J c a , Building). Tel. LF 5-644* 
haisrmonemis. Taip ir mums mę-; b a r m ū s ų ž e m ė j e 15 milijonų i ,« ^ M . K - p U > !L.n.b«u S7*-H«O4 
kada nėra vėlu imtis savęs kalė-! žmonių y r a raupsuoti. Iš jų t ik Priima ligonius pa^ai *ujmarima 
dininamųjų pastangų. Tik ryž- | 3 milijonai yra gydomi. ( t ) . 
kimės tvirtai ir dirbkime stipriai 

laimėjimas bus mūsų pusėje, 
— Amerikoj šiuo metu di-

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunauaotų straipsnių 
nesaugo. Jaos grąžina tik iš anks 
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turinį neatsako. Skeihimų 
kainos prisiunčiamos gavus pra
šymą. 

TeL Pr 8-8229 
0R. ANNA BALIUNAS 
IBIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 West 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR.K.G. BALUKAS 
•VkoĮertJa ir motertg UKU« 

r n ( 1 į Ginekofcxriiig »-hii-urulla 
p n e s 1 į ^ ^ p ^ j ^ y g , , ^ (Crawford 

J . Paliūtis skaito savo rašinį Lietu
vio sodybos Cbicagoje pažmonio 
metu Nuotr. M. Naaio. 

energingiau 
reikaluose. 

talkinti visuose jų 

iutimai esti pagrindas jų turimų Į >f ,.r¥,:, .„._„ n e t a . 
!\*airiop>r negalavimų —netvar
kingų emocija sukeltų ligų. 

Meilė 
Kiekvienas žmogus, net tas, 

kuris, atrodo, nekenčia visų, tū

pusių jų tėvų. Todėl pirmiau
sia turime vyresnieji tvarkytis — 
tėvai turime kalėdiškėti. ypač š:ų 
švenčių nuotaikos veikiami visi 
ryžk'mės senų klaidų nekartoti 

ri vidinį.troškimą ir būtinumą su- i l r bent per milimetrą geravališ-
laukti iš kitų meilės, prisirišimo. | kūmo link paslinkti. 

Šitokio pramokimo * Žmogus trokšta priimti kito mei-[ 
mus geriausia skatina Naujų Me- | !e ir didžiai gerbti nors vieną ki-s 
tų dvasia, tik geravaliams tai
ką ir ramybe pažadėdama. 

tą žmogų, 
meilės bei 

geroti nors vieną 
Sulaukimas iš kito l 
prisirišimo nuteikia j 

r- h 

Du blogiai nesudaro 
vieno gėrio 

Štai Katriutė, graži mergaitė, 
mus gerai: mes įauciames svar-r neteKo motinos, būdama maža 

Geravaliu visada buvo ir yra '• u - . . . . ^ , v , T- - - . - • . _ . 
., „ _ -r- j - i bus ir vertingi esą. Tada žmogus J°? t e v as visai įąm nesirūpino — 

tik mažuma mūsų tarpe 
Todėl 

šiandien kiekvienac ryžkimės pa
didinti jų gretas. Toks mūsų 
stengimasis teišjudina mus sun
kiam savęs žmogin :mo darbui, 
nes be jo mūsų geravalėjimas ne
pajudės iš vietos. Geriausios žmo
gaus savybės — geravališkurrto 

ima jaustis turis vietą tarp žmo- I jokio prisirišimo — jokios mei-
nių ir daiktų. I lės jai, savo dukrai neturėjo (to-

Šito žmogaus meilės troškimo k i ų pasitaiko ir lietuvių šeimo-
tinkamas patenkinimas teikia | * ) - Jj_^uvo patalpinta prieglau-

vietoj prisiri-mūsų gyvenimui šilumos, pras- ! ^ o n - ^ e n mergaite 
mes ir grožio —be to būrų labai 

.pilkas žmogaus gyvenimas. Jei 
kiekvienas turime išmokti — k H ^ k * s žmogaus,nemyli, jei iš nė 
l ^ r r i e s - patys.nuolat sirgsime ' r. >.:-...•.. - . , . • - . -
įvairiomis mumyse esamo bloga-
vąliškurao suke}tom:s negalėmis 
ir Teitus tokiomis ligomis ūžkrėsi-
me. Todėl dabar pats laikas, švėn 
čių nuotaikomis gyvenant, imti 
suteikti tikrą švenčių- prasmę: ' 
mylėjimą kits kito naud'ngais 
darbais ir pagalba vienas kitam 

—ypač labiausiai nuskriaustam. \ 
Nuo dovanų laukimo — gavi
mo visi gręžkimės prie dovanų 
teikimo ir pagalbos davimo kiek
vienam, ypač labiausiai jos reika
lingam. Net ir menkiausias žmo
gus galt šiek tiek gero kitam pa
daryti, nes kiekviename žmogu
je tūno nors ir paslėpta, nors ir 
nedidelė geravališkumo žarija, 
įžiebkime šių Kalėdų rr. 'tu ją 
— tesučėri ji paftintama jėga ar
timui gyvenimą gerinant — se
kantį tuziną kasdieninių prati
mų atliekant. 

Tuzinas pratimų 

1. Jei tu ką nors atidarei, už
daryk: 2. Jei ką nors atsukai, už
suk: \ Jei ką nors atrakinai, už
rakink: 4. Jei ką nors sulaužei, su
taisyk; 5. Jei pats negali sutaisyti, 
pasikviesk galintį; 6. Jei ką nors 
pasiskolinai, grąžink; 7. Jei kurį 
įranki vartoji, tvarkingai elkis su 
juo; 8. Jei ką priteršei, išvalyk; 
S. Jei k* paėmei, grasink; 10. Jei 

tokio žmogaus viduje atsiranda 
didi tuštuma, kurią užpildo ne-

Marija Bosienė noriai teikia pagvil-
bą kitiems Nuotr. M. Nagio 

žmoniški nusiteikimai — liguis
tos emocijos: sielvartas, aistringi 
norai, nulūdimas ir net visuome-

šimo — meilės, apturėjo dar dau
giau išnaudoj'mo ir psichologinių 
kančių. Sulaukusi 15 metų, ji su
tiko savo nelaimę: Aleksą, vien
turti turtingų tėvų sūnų, kurio 
mot :na buvo savanaudė ir labai 
tą savo sūnų dangstanti. 

Aleksas prisirišo prie Katriu-
! tės lytiškai patrauktas — kitokio 
į prie jos patraukimo jis neturėjo. 
į Pirmą kartą savo gyvenime jis 

pasielgė kitaip, negu jo savanau
dė motina jam patarė: jis vedė 
Katriutę. Katriutė neturėjo malo-

1 nios globos —prisirišimo prie
glaudoje, ji dar mažiau meilės 

I ra do būdama Alekso žmona. 
į Aleksas buvo perdaug savanau

dis, perdaug savimi rūpinąsis ir 
perdaug priklausąs nuo savo sa
vanaudės motinos, kad jis pajėg
tu rodyti prisirišimą savo žmo
nai. Tik už kelių blokų gyve
nanti Alekso motina kerštavo 
Katriutei ir savo sūnų įvairiais 
būdais nustatinėjo prieš ją. kaip 
trk ii kur galėjo. 

Metai slinko. Katriutė vaikų 
ninis priešingumas. Taip nesvei-j susilaukė. Jos vyro motina ėmė 
ki nusiteikimai esti nuolatiniai — 
dieną ir naktį žmogų kankiną ir 
jo gyvenimo užnugarį sudarą. 

Prisirišimo —meilės 
stokojama nuo vaikystės 

Yra daugelis nelaimingų žmo
nių, kurie negavo prisirišimo — 

kas kitam priklauso ir tu nori jį! meilės nuo mažens, nes, jų ne-

ios vaikus nustatyti prieš ją. Taip 
atsitiko, kad šešiolikametė Kat
r iutės d u k t ė ėmė savo motiną 

pakartot nai niekinti, sakydama — 
Aš tavęs nekenčiu. Taip stoka 
prisirišimo — meilės šeimoje ir 
dar kiti negenimai privedė Kat
riutę prie invalidumo. Ji ėmė me
tų metais negaluoti nesveikų 

Are visi supranta kito jausmus 

Taip atsiliko Katriutei su Alek-

metu 
džiausios bendrovės yra Exxon 
(buvusi Standard Oil). General 

su — abu labu buvo tokie — be I Motors, Mobil corp., Texaco ir 
meilės išauginti. Dar blogiau bū- j IBM. Pe r pastaruosius 60 m. 
na tai mergaitei, kuri ją mylinčių \ daugiausia augo alyvos ir auto 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Mar«.oette Medical Oeoter 
6IS2 So. Kedzie Avenut 

U pirmad., a a t r a d tr ketvirtao 
6 Iki 7:80 vai. raVa.ro 

Seštad. nuo f Ik! S rai . 
P a g a l susi tarimą. 

Ofbto telef. WA 5-2670 
Rezld. leL UAJbrook S-S04* 

tėvų užauginta išteka už pana
šaus f Aleksą vyro. Tas, būda
mas šahas kaip agurkas, nesu
pranta, jog jo žmona yra irgi žmo
gus su žmoniškais iausmais, no-į 
rais ir troškimais. Deja, daug to- I 
kių vyrų^randasi mūsų šeimose. 
Jie nesupranta, kad yra Žmonių i ' 
su nora :s ir jutimais, šalia jų pa- j 
čių norų ir jutimų Tokie vyrai ! i . 
jau vaikystėje neišsivystė vieno- Į 
je savo asmenybės dalyje reikia- į 
mai. Jei iie pajėgia mylėti, tai jie į 
tos meilės — to prisirišimo savo 
žmonai neparodo. Tikrumoje, jie 
galėtų labai lengvai kasd'eną 
parodyti savo prisirišimą savai j 
žmonai. Apkabinimas, pabučiavi
mas, pagyrimas ios išvaizdos ar 
jos pagaminto valgio... pagausin
tų šypsnį jos veide. 

Pagaliau, neapsimoka netiku- '• 
šiam vyrui būti nemeiliu, nes į 
žmonai netikusiu elgesiu jis suke
lia emocines ligas — tada vyrui 
prisieina mokėti dideles gydymo
si sąskatas. Bet minėtai nejaut
rus vyras kaltina ir tada žmoną 
dėl jos išlaidingo gydymosi, nors 
jis jai tas ligas sukeŲa savo 
šiurkštumu. Tokie asmenybe pa-
silpusieii — tikrai nekalėdiški vy
rai še'moie sukelia savo žmonai 
daugelį įsijautrinimo sukeltų li-

llvada. Bent švenčių laikotar
pyje visi, iki vienam, ryžkimės 
tvarką savoje asmenybėje pradėti 
nuo savos. Pamažu bet nuolati
niai saw kontroliuodami, būki
me geresni. Tada. ž'noma, ims 
tvarkytis ir aplinkinių gyveni
mas. 

našihų pramonė. 

DR. ŽIBUTI ZAPARACKAS 
Telef. — 337-1285 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas; 

700 North Michigan, Suite 409 
Valandos pagal susitarimą 

3r. i onas G. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2858 W. 63rd St 
Chicago, IU. 6063 

Tel 4764401 
Valandos pagal ' įsitarlmą 
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A d v o k a t a i 

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

Of. tel. 776-5162; rez. 737-5047 
J64<> W. 63rd St., Chicago. II t 

Darbo vaL nuo 9 iki 5 vai. vak 
Trečiadieniais uždaryta 

Sešt&d atdara pusę dienos 
Mes duodame įvairius teisintu? 

patanicus. 
<?:5§.f;:itt«1lf»rtMlli"««*">:«l»«tM'«»»««*'»> 
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TeL ofiso HE 4-5849, rez. 388-223? 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

2434 West 71st Street 
VAL.: pirm., antr . . ketv. ir penkt 
1:W> • 6:0« * a l popiet , trač lr fceSi 
*.tk susi tarus . 

Dr. Ant Rudoko kabinetą perem£ 
DR. EDMUND E, GŪRA 

CPTOMETRISTAS 
2709 West 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
VaL: pagai sus i tar ime: p irmad. 1 

cetv. 1-4 it- 7-9: a n t r a i . tr penkt 
0-4: ieStad. 10-S va, . 

Ofa. teL 735-4477: R*z. 246-283* 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA LR CHIRURG£ 
Ir Sp*«rt»ly»ws 

F.nMxlne> 
Ner»ų 
USCOia 

R 4 W F O R I ) MKDfCAL B n i J D I > < 
e44» So. Pula.»ki R o a d 

va landos paga l sus i tar imą 

Rerfd. teL — OI 8-0873 
0R. W. M. EISIN-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGO^ 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

61S2 So. Kedzie Ave. WA 5-2670 
»'aIao<fc» pa«a! -ii»(tarima> 4tt a r 

atsi l iepia s t a m b i n t i : V i 5 «X»1 

TeL ofiso ir bato: OLys^ic 2-4159 
0R. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
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Kasdien ,-S va i . lr 6-S vai. rak*. 
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flestadieniala 12 IJM 4 %-tt popiet. 
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0R. WALTER J. 1C?3STUX 

(Lietuvis gjifyvojgk, 
S92S We*t 5Dth *>H«ri 

VaX: pirnuad.. tnitraa ' • į f y—rf tl 
s enktad . nuo 12 -4 vai. p(Vi,-.»t lr S-8 
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0R. IRENA ZVŠŪ 
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lkl 1 vai. popiet 
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Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-980' 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJA? IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 We*t 71 st Street 

<?1 oe |r Cacmpt»'U \n'. kampa*) 
- a i . : pirmad. . antratl.. *«tvlrad. tr 
eaktad . 3 iki 7 v. p. p. Tik susi tarus 

O P T I C A L S.TiJJ O I O 
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*051 So. W a s h t e n a w — TeL 778-S76* 
'•"itaikoml ak in ia i pajpa) '• irydytoji. 

receptus . ĄB 
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Va!.: pirm., antr . , penkt . 10-5:*0 
<etv. 1-8 v. v a k . ŠeAt- 10-4 v. p. p 

Treč iadienia is uždaryta. 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKJTC JLIGOS — C H I B C R G M A 
OfLsal: 

111 ?So. W A B A S H &TE. 
4200 NO. C F A T R A L AVE. 

Valandos pagal suart&rtma-

Pashknityti. /ohn A. Scr -'ndler, 
M. D. How to Live 365 bays a 
Year. Prentice — Hali, Inc. 

ttINDERS MEDICAL ARTS 
3213 W. 63rd Street 

Tel. WJl 5 - 4787 
rKESTATYUAS NEMOKAMAI 
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MARQUETTE AUTO CLINIC | 
6S55-oe So. Californ a Ave, — TeL 471-0233 | 

" 476-8872 1 
Užsienio ir Amerikos automobiliai. = 

Tune up ir vėsinimas (AIR CX)NDITTONING) | 

STABD2IAJ 6 mėnesių ar 6,000 mylių garant i ja | 
už misų darbą (pataisj-raus). A tda ra nuo 7 v. ry to . 1 
•ki U) v»J. vakaro .Savininkas Norbertas Langys = 
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DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHlRLUGAf 

Tel. — BE S-5893 
Specialybė Akių n>oe 

S90n West lOSrd Street 
Valandos pagsU susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 
OR. JANINA JAKŠEVI6IUS 

i O S 6 A 

V A I K Ų L I G O S 

K 5 6 W e s t RSrd S t r e e t 
pirmad . antrad , ketvt i tad. Ir p e n k t 
nuo 12 iki 2 vai lr nuo S tkl l n u 
rak. &i»«ad. n u c ! iki 4 v e i 

DR. FRANK PLEKAS 
(Kalba !ietuvis«»I) 
OPTOMETRIST.'i 

Tlkrtna akis . Pr i ta iko akinio* k 
"Conotrt i e n s e f -

2618 W. 71st S t — TeL 737-5149 
->u pa*rai S ig i 'a - lmą. Uždaryta tr*r 

OR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLfig IR 

PROSTATO CHIRL^GIJA 
2656 W. 6Srd Street 

VaJ. antrad. nuo 1-4 popiet 
lr ketv. nuo 5-7 vafcare 

Ofiso tel, 776-2880, reritf. 448-5545 

Ofa PO 7-«008 Re» O | 8-727>-
OR. A. JEHKINS 

GYDT'rO.TA'5 TT= CHTRirROAS1 

8844 W o t 63rd Street 
Valandoe r>a«aJ susitarimą 

DR. J. i. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J * S 

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Oft-o Wle*. RF. 5-4410 

Rerldenci}o> telet. GR (l-OStl 
Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad 

nuo 1:00 ugi 3.00 vai. popiet 

OR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHTRIJRGIJA 
ittl4 No. Western Avenne 
1002 No. Western Avenne 
Tel atsakoma 12 vaiandų 

489-4441 — 5614605 

0R. FERD. VYT. KAUNAS 
įstaigos fcr bate teL 652-1381 

BENDROJI MEDTCINA 
1407 So. 49th Coart, Cirrro, m 

Kasdien 10-12 lr v 1 
išmkyruB treiMad tr fceAtad 

DR. VYT. TACRAS 
GYDYTOJAS IR CTHRURGA5 
Bendra praktika ir moterų ligo* 
>fta^« tr res . WS2 VV 5Btb 8a 

TeL PR««p««rt H.iart 
Oflao vai.: pirm., antr,, traC fc 

yenkt. n u o 2-4 vai. tr <-8 • . vak 
W * 2-4 p. p ir vitu latk«> <raa1tanw 

»fl«0 tel . rTF. *-212». rwmi) GI 8-«te» 

0R. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
I a i : p irm. , aotrad. . ketv . tr ponktad 
1-4 tr 8-7 — t* »-ik«t<~. aonltarTia. 

TeL otVo PR 6-6446 
DR. F. C. VVINSKBNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
$107 We«t 71st Steset 

V a l a n d o s : t 
Trafi. Ir aeAt&d. 

« v a i 
paijal 

popiet, 
nueita rim% 

Ofiso teL sm-SIOa: nanr* 636-485t 
DR. (METRAS JUOBA 

GYDYTOJAS IR OHRURGAS 
6234 Ko. Narrasansett Avenne 

Vai pirm., aatr u> penkt.. 2-7 
Aeatadieniaia oagaj sarttarimą 
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Visa skiriama 

PAJUNGTI ŽMOGUI IR PASAULIUI 
Komunistinė "Tiesa*' paskel- deputantų tarybų žinion", 

bia buvusių spalio revoliucijos Kaip matome, šio Lenino 
talkininkų ar dalyvių atsimini- priesako tebesilaiko komunistai, 
mus. Vargu ar kas gali patikrin- tačiau priesako apie taiką komu-
ti, kaip ten buvo, kaip kalbėjo ar nistai nesilaiko, ir Leninas tik 
nekalbėjo Leninas, kai jau pačiai tiek reikalingas, kiek jo vardu 
revoliucijai šešiasdešimt metų, galima engti žmogų. 
o gyvieji liudininkai jau yra ar t i # 
aštuoniasdešimties. , . . T , 

Jeigu jau Lenino priesakus 
Neseniai paskelti "Tiesoj" An- vykdant buvo išžudyta keliasde-

tano Šimkūno atsiminimai, ku- šimt milijonų gyventojų, tai tegu 
riuose jis pasakoja apie Leniną, ir būna, kaip Maskva sako, jos 
Šių metų lapkričio 4 d. numeryje vidaus reikalas, bet nėra vidaus 
Šimkūnas pasakoja apie revoliu- reikalas pavergtų tautų okupacija 
cijos detales ir cituoja Lenino pa- ir tų valstijų gyventojų nuolati-
sakytus žodžius viename revoliu- nis persekiojimas. Leninas kalbė-
cionierių susirinkime. Šimkūnas jo apie taiką, bet jo įpėdiniai 
viską gerai atsimena, ir Leninas tos taikos nesilaiko, o laikosi tik 
pasakęs: "Pirmiausia mūs dar- teroro įsakymų.Šįmet komunistai 
bas turi būti paskutiniai žings- švenčia nuo revoliucijos šešias-
niai taikai įgyvendinti. Visų ka- dešimt metų sukaktį, o ateinan-
riaujančių šalių tautoms mes tu- čiais metais minėsime nuo kon-
rime pasiūlyti taiką tarybinių są- centracijos stovyklų įkūrimo taip 
lygų pagrindų, be aneksijų ir pat šešiasdešimt metų sukaktį. 
kontribucijų laisvo tautybių ap- Tai žiauri sukaktis, liudijanti ko-
sisprendimo pagrindu". Komu- munizmo skelbėjų išsigimimą. 
nistam įsigalėjus, komunistai Tose koncentracijos stovyklose 
puolė visas savo kaimynines vals- nukankinti ir tūkstančiai lietuvių. 
tybes, norėdami užgrobti ir Lie- Tačiau nereikia manyti, kad to 
tuvą, nes, ką kalbėjo Leninas, ką nemato laisvojo pasaulio spau- \ 
jis teigė, viskas buvo melas, tik da. "Chicago Tribūne" gruodžio 
vienas dalykas išliko — tai tero- 6 d. išspausdintame straipsnyje 
ras. Lenino įvesta teroro mašina kolumnistas Bob Wiedrich, ne 
tebegalioja šiandien Lenino kartą Iškėlęs pavergtųjų klausi-
žodžių, įsakančių engti žmogų, mą, rašo, kad pasaulis kenčia 
ir šiandien komunistai tebesilai- nuo Maskvos įvairaus teroro, kad 
ko. Maskva savo jėgą, kuria ji atgavo 

„, po antrojo pasaulinio karo, nau-

JAV ŪKIS 1978 M. 
Numatomas pagerėjimas lydimas netikrumo 

GEDIMINAS GALVA 

1918 m. rugpiūčio mėnesį Le
ninas pasiuntė telegramą Penzos 
revoliuciniama komitetui. Toje 
telegramoje, kaip rašo A Solže
nicynas savo knygos "The Gu-
lag Archipelago" antro tomo 17 
pusi., Leninas pabrėžė: "Uždary
kite visus abejojančius koncent
racijos stovykloje už miesto". 
Solženicynas dar primena, kad 
tie uždaromieji buvo ne nusikal
tėliai revoliucijai, bet abejojan-
tieji. Dešimt dienų vėliau. 1918m. 
rugsėjo 5 d., Lenino raštas buvo 
paskelbtas oficialiu dekretu, kuris 
skambėjo: ''Saugokit Sovietų Res
publiką nuo liaudies priešų ir 
izoliuokit juos koncentracijos 
stovyklose." Taip gimė koncent
racijos stovyklos, kurios niekada 
nebuvo panaikintos, nes visada 
buvo laikomasi teroro išradėjo 
Lenino žodžio. 

Prieš kiek laiko paskelbta 
naujoji Sovietų Rusijos konstitu
cija. Šioje konstitucijoje, kaip ra
šo "Chicago Tribūne" dien
raštis, viskas yra tik komunistų 
režimo stiprinimui. Esą, konsti
tucijoje kalbama, kad viskas turi 
eiti socialistinės valstybės gerovei, 
o visi piliečiai turi teisę stiprinti 
ir ginti socialistinę valstybę. Pa 
gal Leniną, jeigu tu nestiprini 
sovietinės valstybės, tu jau eini į 
abejojančiųjų eiles, o koncentra
cijos stovyklos pradžioj kaip tik 
ir buvo skirtos abejojantiems. Le
ninas yra koncentracijos stovyk
lų pradininkas, iš kurio vėliau 
pasimokė Hitleris. 

doja ne gėriui, bet blogiui ska 
tinti ir įgyvendinti. 

Savo straipsnyje Bob Wiedrich 
rašo, kad Sovietų Rusija pasau
liui pasirodė, kaip nepakenčiami 
tironai, kad Maskva brutualiai 
kontroliuoja Jungtines Tautas ir 
profesionališkai trukdo įvairias 
kos pastangas pasauly. Sov. Ru
sija stengiasi kontroliuoti, erzin
ti, terorizuoti visą pasaulį, ir visi 
kiti, kurie kitaip mano, yra jos 
priešai. Savo vyresniškumą 
Maskva parodė ir Japonijai, reikš
dama protestą dėl Japonijos 
sutarties su Kinija.jMaskva tero
rizuoja Vidurio Rytų valstybes, 
nenorėdama ten taikos, kursto 
riaušes Afrikoje. Pasak žurna
listo, Maskva stengiasi visur už
dėti savo ranką, visur ruošti int
rigas, vesti prie neramumų, kurs
tyti karo židinius, trukdyti 
normalius tautų santykius 

Ką visa tai reiškia? Tai rodo, 
kad Lenino priesakai, kuriuose jis 
kalba apie priešų naikinimą, te
begalioja, o kur jis kalba apie. tai
ką, . yra -nesvarbūs. Ir Maskvos 
nuolatinis kartojimas, kad ko
munistai siekia taikos yra įgrisęs 
ligi baisaus nuobodumo. Mask
vos kumščių kilnojimai, burnoji-
mai tarptautiniuose posėdžiuose, 
visam pasauliui žinomi, tik ne 
visi iš to daro reikiamas išvadas. 

Čia visa tai primename, nes 
yra ir lietuvių teigiančių, kad ko
munizmas nebūtų toks blogas, 
jei būtų laikomasi viso to, kas re
voliucijos metu žadėta. Revoliu-

Minėtoje "Tiesoje" senasis re- cijos metu gal ir buvo kai kas 
voliucionierius Šimkūnas liudija, pakalbėta ir gero, tačiau jos me-
kad Leninas revoliucionierių susi- tu įsteigta teroro mašina, kon-
rinkime ir taip pasakė: "Dvari- centracijos stovyklos, tebeveikia 
ninku dvarai, lygiai, kaip visos šiandien, nes komunizmo tikra 
caro šeimos, vienuolynų, bažny- paskirtis yra griauti gėrį ir grožį, 
čių žemės su visu jų gyvu ir ne- naikinti ramybę, nutildyti varpų 
gyvu inventorium, sodybiniais skambėjimą ir siekti ne taikos, 
pastatais, pereina valsčių žemės bet neramumų, 
komitetų ir apskričių valstiečių Al. B 

1977 m. išvakarėse daugumas 
ekonomistų numatė ryškesnį 
ūkinį pagerėjimą, kuris, deja, 
nepasiteisino. Vyriausybės eko
nomistai pranašavo ryškų ūkinį 
persilaužimą 1977 m. antroje 
pusėje. Daugelio amerikiečių 
ekonomistų optimizmu nuspal
vinti pranašavimai neatitiko 
tikrovės. Jie kalbėjo apie ūkinę 
raidą, kurios geidė. 

Vyriausybės pastangos vie
nu metu išspręsti infliacijos ir 
nedarbo klausimus vertė daryti 
prieštaringus veiksmus, neiš
sprendusius nė vieno galvosū-
sio. Prieš infliaciją kovojant 
skatino nedarbą, o priemonės 
nedarbą mažinti pravėrė duris 
infliacijai. 

1978 m. federaliniame biudže* 
te numatytas stambus nepritek
lius vers infliaciją pašokti. Nie
ko gero nežada milžiniškas už
sienio prekybos nepriteklius, 
siekiantis apie 30 bil. dol. Už
sienio prekybos nepriteklius ne 
tik sukrėtė dolerio vertę užsie
nyje, bet vertė svarstyti ir prie
mones varžyti kai kurių prekių j 
įvežimui Krašto pramonės įmo- Į 
nių apsauga, kai kurių prekių į 
įvežimo varžymas skatins in
fliaciją krašte ir pažeis laisvą 
prekybinį bendravimą. 

Ūkinis svyravimas 
JAV ūkiniame gyvenime ryš

kūs ūkiniai pakilimai, kuriuos 
lydi atoslūgiai. Šiame pokary
je, valstybei panaudojus prie
mones apsiginti nuo ūkiško įkai-
tinimo ir spekuliacijos, išveng
tos krizės. Ūkiniai svyravimai 
nebuvo labai aštrūs. 

Šio pokario metu ūkinio kili-

Biržos svyravimai 
Akcijų, paskolų lakštų ir ki

tų vertybinių popierių biržose 

POZITYVŪS BENDRUOMENES POSLINKIAI 
LB pirm. Alg. Gttio poka'bis 

su Detroito b«ndruom«nininluds 
*v_i • _* t._m i LB mažiau kalba apie save, o I Tos mokyklos Ir visi krti reikalai, 
Dolerio vertės kritimas Į daugiau dirba. Tie bendruome- susiję su mokykla. 

Amerikietiškas doleris, kelis • niški darbai pastebimi ir teigia- Yra problemų, kurios žinomos 
kartus nuvertintas. 1977 m. ru-i mai vertinami net tų lietuvių,! krašto vaidybai. Svarstomas ir 
denį, ypač gruodžio mėnesį, su 
laukė naujų smūgių. Nuo 19771 n i oJ ' lietuvių dalis žiūri į LB su 

vyrauja meška. Vertybės po-1 m. sausio mėn. iki gruodžio: pagarba ir ja didžiuojasi. 
vertė krito 21% per 15 j antrosios pusės dolerio vertė Atmosfera prasiblaivė ir pra-

1976 m. rugsėjo mėn. į krito 22^r. lvginant su japonu giedrėjo. Sumažėjo tarporganiza-
cinė įtampa, liovėsi tuščio; ir ne-

| kurie stovi šalia LB, Todėl didės-į lituanistinės mokyklos mokymo 
vilčių 

pienų 
mėnesių. 
Dow Jonės rodiklis siekė 1,015,! jena, 19 cč su šveicarų franku 
kai 1977. XL 4 nuslinko ligi j ir 11% su vokiečių marke. Do-i 
810 taškų. 1977 m. lapkričio | leris pasirodė esąs silpnesnis 
ir gruodžio mėnesiais meška Į net už prancūzų franką ir net, . . , . ., 
karstėsi beveik vietoje, kiek j paliegėlį ang'ų sterlingą, kari | ^ J ^ ^ ^ J ^ ^ ^ i -
pasišokėdama ir vėl nusileis
dama. 

Meškos vyravimas biržose 
sukrėtė ne tik vertybių popierių 
pirkėjus, bet ir pensijų fondus, 
pelno fondus įmonėse ir versli
nius fondus, pardavinėjančius 
savo akcijas. Milijonai asme
nų, paliesti meškos žaid'mo, vis 
dar puoselėja viltis, kad verty
bės popierių kaina pakils ir ga
lės atgauti bent įdėtą kapi
talą. 

Vertybės popierių kainos svy
ravimas, dažnai neparemtas : mo varžytis ne tik užsienio, bet 
blaiviu protu, priklauso nuo ir vietos rinkoje, 
masės nuotaikos, bet vis tik 

neseniai Washingtonas ramstė 
JAV vyriausybė nepanaudojo 
priemonių dolerio vertei pakel
ti. Iždo sekretorius dolerio ver
tės kritimo reikalu lankėsi Eu
ropoje, bet ši kelionė nebuvo 
sėkminga. Jam grįžus, dolerio 
vertė vėl krito Europoje ir Ja ' 
panijoje. 

Dolerio vertė krito dėl kelm 
svarbių priežasčių: delsimo 
spręsti energetikos klausimą, 
milžiniško naftos įvežimo ir 
amerikiečių įmonių nesugebėji-

reikalingos kalbos, mažiau atei-
| na iš šalies priekaištų ir men
kaverčių pastabų. LB niekada 

tuš
čias kalbas nekreipė dėmesio: ne

rodo ūkinės raidos linkmę. 
1977 m. ryškus meškos vyra

vimas priklausė nuo daugelio 
priežasčių: nepasitikėjimo fede
ralinės valdžios prieštaringa 
ūkio politika, infliacijos grės
mės, neigiamo prekybos balan
so, kai kurių pramonės įmonių 
nepajėgumo varžytis su užsie
niu, pramonės gamybos smuki
mo, ūkininkų sukeltų neramu
mų, Federalinio banko palūka
nų kėlimo ir kitų. 

Ar šios priežastys bus paša
lintos 1978 m.? Daugumas jų 
liks net pavykus išspręsti 

Plieno klausimas 
Dolerio vertės kritimas pa

tarnauja tik vienam tikslui — 
išvežimui skatinti. Ši priemo
nė gali tik laikinai minėtam 
tikshii tarnauti, jei JAV įmo
nės bus pajėgios rungtis užsie
nio rinkose. 

Didžiausią 

turėjo laiko, nes daug darbų lau
kia. 

Tas kuklus nuolaidumas ir ne-
sidomėjimas nuramino iškalbin
guosius. Tuo džiaugtai LB kraš -
to valdybos purm. Alg. Gečys, or
ganizacijos ir Detroito bendruo-

• menininkai. Tuo poslinkiu dž'au-
I giasi ir visa JAV Lietuvių Bend
ruomenė. Džiaugtis yra kuo, nes 
LB rūpi, kad ne tik ji pati dirb
tų "pozityvius lietuv'škus darbus 
bet ir visos kitos lietuvių orga
nizacijos bei pavieniai lietuviai. 

LB didžioji našta 
LB neša sunkiaurią naštą — 

švietimą. Lituanistinės mokyk
los yra didžiausias LB rūpestis. 

žinus mokesčius. 
mo ilgiausias tarpsnis tęsėsi 39 j energetikos klausimą ir suma-
mėnesius. Dabartinis ūkinio ki
limo laikotarpis, prasidėjęs 
1975 m., jau užtruko 35 mėne
sius. Jis gali ilgiau užsitęsti už 
anksčiau buvusį, 1978 m. tautos 
pajamos prašoktų 2 trilijonus 
dol., nors gyventojų išlaidos 
gali nežymiai sumažėti, lyginant 
su 1977 m. Jų pirkimo santū
rumas gali padidėti. Įmoninin-
kai santūriau įdės kapitalą ga
mybai skatinti ir stengsis lai
kyti mažesnes prekių atsargas. 
Glaustai tarus, 1978 m. ūkio 
"pagerėjimas" gali būti tik 
infliacijos kilimo riboje, nors 
darbininkų atlyginimas ir kai 
kurių įmonių pajamos gali pra
šokti infliacijos įsibėgėjimą. 

Mokesčių apkarpymas, sie
kiant 20 bil. dol., gali paskatin
ti ūkinį kilimą tik trumpam 
metui. 

Vidutinis plieno liejyklų dar
bininkų vienos valandos atlygi
nimas siekia 8,75 dol.r kai vidu
tinis kitų JAV pramonės įmo
nių atlyginimas neprašoka 5,64 

z triukšmą sukėlė j d ° l - Minėtas plieno darbininko 
JAV plieno liejyklos ir jų pro-1 atlyginimas su įvairiomis papil-
fesinės darbininkų sąjungos domomis priemokomis siekia 
dėl užsienio plieno įvežimo. Jos 1 2 .75, kai kitų pramonės darbi-
kaltino Japonijos plieno liejyk-j m n k U — 7 » 7 9 ^ol Japonijos 
las dufpingu. t, y. valstybės plieno liejyklų darbininkų va-
priemokomis skatinimu plieno landos vidutinis atlyginimas 
išvežimu. Darbininkų sąjungos tesiekia 5,9 dol., taigi nesiekia 
ir plieno liejyklų vadovybės n e t P118*8 amerikietiško atlygi-
net nebandė ieškoti tikrų nesėk-; m m o -
mės kaltininkų. 

Riverside. Calif., viena firma pradėjo statyti tokio ir panašaus 3tiliaus 
namus 

Kita priežastis JAV liejyklų 
gamybinis atsilikimas. Japoni
jos liejyklos yra mechanizuo
tos, kai šio krašto techniškai 
atsilikusios ir besistengiančios 
verstis gaminių kainų kėlimu. 
Nuo 1972 m. plieno kainos pa
keltos net 70%, taigi 24% dau
giau už kitų gaminių kainas. 
1971 m. gruodžio mėn. plieno 
kainos vėl buvo keliamos, teisi
nantis darbo atlyginimo ir ki
tų gamybos k a s ų padidėjimu. 
Tai blogas ženklas. Valstybes 
apsauga padėtį dar pablogintų, 
nes plieno kaina būtų keliama, 
infliacija skatinama. 

JAV yra daug pramonės ša
kų, kurios jau nepajėgia varžy
tis su užsienio įmonėmis, nors 
JOS turi už. važmą, draudimą 
mokėti muitą ir kitas išlaidas 
padengti. 

suintensyvinimas. Daug 
dedama į jaunuosius mokytojus 
ir jų vis ieškoma. Šiais metais bu
vo suplanuota parūointi ir iš
leisti 8 vadovėlius. Nė viena k i a 
organizacija neišdrįstų dėl š rie
timo varžytis su LB. 

Antra naštos dalis — kultū
ros darbai. Jų vadovą: kul'.ūros 
tarybos pirmininkas J. Gaila. Jis 
nėra kultūrininkas, bet su savo 
padėjėjais ir patarėjais sumaniai 
r gerai dirba. 

Politika ir socialiniai darbai 
LB mano, kad politiniai dar

bai nea'skiriami nuo kultūrinių, 
nes visiems lietuviams ir visoms 
lietuvių organizacijoms rūpi Lie
tuvos laisvė ir nepriklausomybės 
atkūrimas. Visi kovojame. Kovo
ja ir LB jai įmanomais būdais ir 
turimomis priemonėmis. Vėl ra
šoma nauja "Violations" knyga, 
kurios autorius dr. T. Remeikis, 
kaip ir seniau, už darbą atlygini
mo neima. Tuojau bus sudaryta 
sutartis su dr. B. Kasiu parašyti 
knygą apie Lietuvos okupaciją 
prancūzų kalba. Dr. Remeikis 
greitai baigs knygą anglų kalba 
apie pavergtos lietuvių tautos re
zistenciją. 

LB iki šiol mažai rūpinosi so
cialinių darbų sritimi. Dabar 
krašto valdyba netrūks informa
cijos ir paragins LB apylinkes 
pradėti rūpintis socialiniais reika
lais ir darbai:. Juk turime nema
žai pensininkų ir kitų proble
mas turinčių lietuvių, kuriems 
patarimai ir pagalba reikalinga, o 
ji iš kitur ne visada ateina. 

Bendruomenė auga 

Auga LB ne tik darbais ir pa
jėgumu, bet ir skaičiais. Nese
niai įsikūrė kelios LB apylinkės 
Floridoje, o dabar vėl nauja apy
linkė Atlantoje. Tos 69-tos apylin
kės pirmininkas dr. Jonas Paukš-
.eli". Įsijungė į LB Siaurės Ameri
kos lietuvių fizinio auklėjimo ir 
sporto sąjunga — SALFAS. Atei
na į LB daug'au įaumrao, dėl 
';urio vises lietuvių organiza. ij:>s 
"uka galvas. 

Plečiasi LB veikla visose :Ti f 
se. Šiuo metu sunku rasti sritį, ku
rioje nedalyvautų LB. Ji rūpinasi 
"Lituartus" žurnalu, leidžia mo
kytojam: ir auklėtojams laikraštį 
"Švietimo gairės", laikraštėlį "Bri-
dges" angliškai kalbantiems, 
"Pasaulio lietuvį". LB padeda 
rengti mokslo ir kūrybos simpo
ziumus, remia Čiurlionio galeri
ją, turi atstovą Lietuvių inžinie-

(NukeJta 1 S p u L ) 

BASTĮ SENIAUSIEJI 
ŽMOGAUS ĮRANKIAI 

H akmens padarytus peilius 
apie 2,3 milijonų metų senumo 
rado antropologas Arts Poulia-
nos Šiaurės Graikijoje. Taigi 
rasta iki šiolei nežinomi seniau
sieji žmogaus įrankiai. 

Poulianos yra Graikijos an
tropologijos draugijos pirminin
kas ir jis yra atidengęs, kad 
Pentaurissos apylinkėje prie 

1977 metų liepos mėn. Poulia
nos rado Petralonos oloje, į pie
tus nuo Solonikų, žmogaus 
skeletą apie 700.000 metų se
numo. Tai bus patys seniausi 
žmogaus griaučiai iki šiolei 
Europoje rasti. Londono an
tropologas pripažino šį "Petra-
lono žmogaus" radinį labai 
svarbiu atidengimu. Tikras to 
"Petralono žmogaus" criaučių 

TARP GYVENIMO IR MIRTIES 
ZENONAS STABAKALN18 
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Kai priėjo prie "Dies irae, dies illa" (Diena rūs

čio ir teisimo), jo rankos pradėjo virpėti. Ne, to gie
doti ar kalbėti jis negali —jis nenori nė girdėti apie 
teismą savo tėvui... Jis užsimerkė ir savo mintyse vis 
kartojo: "Viešpatie, pasigailėk tik jo, pasigailėk ge
rojo tėvo, atleisk visus jo nusikaltimus, būk jam ma
loningas..." Iš jo užmerktų akių srovelėm tekėjo aša
ros. 

Tik kapuose pastebėjo savo motulę, susigūžusią 
prie kapo duobės. Ji čia daugiausia netenka —jos 
gyvenimo dalis bus čia tuojau žemėmis užversta... 
Jam pasidarė jos taip gaila, kad turėjo vėl valandė
lei užsimerkti ir leisti įtampai veido skruostais nute
kėti. 

Vėl susigriebęs, jis energingai pradėjo kalbėti pa
skutiniąsias maldas prie kapo ir staigiais mostais 
šlakstė kapo duobę: "Ilsėkis ramybėje...". 

Sugrįžęs atgal į Kauną, kun. Karuža stengėsi 
susitelkti savo pareigoms. Visi mokytojai jj gerbė. 
Mokiniai pradėjo jį pamilti. Jiems patiko jo dėstymo 
būdas: jis mokė taip nuoširdžiai, su tokiu dideliu už
sidegimu, taip kalbėdavo įdomiai ir intensyviai, kad 
jie tik klausydavo nustebę ir viską gerai įsidėmėdavo. 

yra išlikęs ir toliau labai klierikiškas, gilus krikščio- —ji dabar vieniša našlauja, šeimai vedybomis išsi

sėmimas kol kas nenustatytas 
Ptolemais. Šiaurės Graikijoje, i P o u n a n o s spėja, kad skeletas: j į e m s njeko daugiau nebereikėdavo skaityti, o ir jis 
yra gilioje senovėje jau g y v e - j t u r i b ū t i a p i e 700.000 metų se-į p ^ nerasdavo laiko jų klausinėti. 
nę žmonės. Ten jis taip p a t i n u m o - ^S** Afrikoje antropo- į Mokytojų terpe jis rado vyresnįjį brolį iš tų klie-
rado ir raganosic fosiliją į I o ^ a l i r y1"* n ^ antikinius j n^ų Riaubų, kurie buvo iš kunigų seminarijos at-
dantį, kuri tur būt yra tokio pat! * n i o ? a u 8 įrankius, kurie turi j leisti dėl jų motinos. Mokytojas Riauba ėmė jį laba 
senumo. Peiliai eulėio netoli 1^"^ daugiau kaip dviejų mili-1 globoti, savo visa patyrimą pasakoti, n^s jis jau an*-

nis, tur būt, būtų buvęs ir geras kunigas, jei nebūtų 
jo motina jo likimą taip staiga pakreipusi. 

Riauba vedėsi jį į namus, supažindino su savo 
neseniai vesta žmona. Žmona nebuvo iš gražiųjų — 
buvo ramaus būdo, religinga "darbo pelė". Tačiau jis 
ją labai saugojo ir buvo aiškiai pavydus ir baugus, 
kad jos neprarastų. Jis pats jam pasakojo, kaip giliai 
jis išgyvenęs savo motinos neištikimybę. 

Vėliau jie girdėjo, kaip kun. Paukštys iš savo 
sesers skaudaus patyrimo ypatingai uoliai kalbėdavo, 
kaip jaunos merginos turi būti labai atsargios su vy
rais, kad net geri vyrai gali būti kartais niekšiški. 

Buvo prasidėję neramūs laikai — vis skaudesni 
įvykiai jaudino visus. Rusų kariuomenės įgulos išgąs
dino labiausiai, nes visi suprato, kad greitai rusai už
ims ir visą mūsų tėvynę. Buvo ir mokykloje susijau
dinimas, kuris labai trukdė susitelkti mokslui. 

Kun. Karuža nuolat meldėsi ir kitus ragino mels
tis, kad Dievas apsaugotų mūsų tėvynę. Eidamas žiū
rėdavo į prisikėlimo bažnyčią, ką tik pastatytą ant 
aukštojo Nemuno kranto, toli iš visur matomą. Ten 
netoli, ant žemojo Nemuno kranto, tebestovėjo Vy
tauto Didžiojo įžadinė bažnyčia iš tų laikų, kai Rytų 
ordos veržėsi į mūsų tėvynę. Jis norėtų, kad šita nau
joji bažnyčia būtų mūsų visos tautos įžadinė, kad visa 
tėvynė Šauktųsi karščiau Dievo pagalbos prieš naują
sias Rytų ordas. Jis Šventame Rašte randa taip aiš
kius Kristaus nurodymus, kad Dievo reikia tik pra
šyti ir bus išklausyta. Prašyti karštai ir nepaliau
jant, kantriai ir nuolankiai, su giliu pasitikėjimu. Jei 
taip nėra prašoma, tai tam nėra tikro noro ar būtino 
reikalo —kaipgi galima tikėtis ko iš Dievo tokiu at
veju 

Mokslo matams baigiantis, kun KaniJa i8slmb*-*o 
Ar^mtijifr sulaužytu kauln> io&n y ^ n 4L X. | rnoeu» metus mokytojavo. Jam atrodė, kad Riauba lankyt; savo motulės. Jia jos dabar labiausiai gailiai 

skirsčius. Jis žino, kaip ji juo dabar rūpinasi, prisi
mindama aną kapeliono pamokslą, 

Tik sugrįžęs į tėviškę, per radiją išgirdo blogiau
sias žinias: Rusija padarė didelius kaltinimus Lietu
vai, pareikalavo, kad būtų sudaryta Lietuvos vyriau* 
sybė tokia, su kuria ji galėtų lengvai susitarti, ir kad 
įžengs daugiau rusų kariuomenės "tvarkai" padaryt i 

Motulė žiūrėjo į ji susirūpinusi Jis atsikėlė ir 
išėjo į laukus vaikštinėti — jis didesnių išgyvenimų 
metu visuomet nori būti vienas su savo mintimis. J is 
tuojau peržingsniavo tėviškės laukus, o kažkoks dide
lis vidaus nerimas traukė jį eiti vis tolyn ir tolyn... 

Jis laukų keliukais ėjo be tikslo tolyn į šiaurės 
vakarus, giliai susimąstęs, beveik nebematydamas vėl 
sužydėjusių laukų. Toliau jo keliukas vedė į smiltin
gas aukštumas, prasidėjo sausi pušynėliai. Jam čia 
taip nauja ir svetima. Jis čia niekuomet nėra buvęs, 
nors ta vieta taip netoli nuo jo tėviškės. Jų traukos 
kryptis visuomet yra buvusi Kražantė-Piliukas-Duby-
sa-Tytuvėnai-Šiluva. Ten jis Žinojo viską teveik kaip 
savo tėviškės plotuose. 

Jo keliukas leidosi vėl žemyn ir vedė į dideli miš-
\ ką ir įvedė į platų vieškelį. Nežinomas miškas, tuščias 
vieškelis ir tokia klas.inga tyla jam sukėlė šiurpą... J is 
apsisukęs ėjo atgal. 

Pasiekęs vėl tuos kvepiančius pušynėlius, jis pa
stebėjo kitą laukų keliuką, vedantį į šiaurę. Jis pa
suko į jį ir norėjo ištirti, kur jis galėtų ves i . Juo ei
damas, jis jautė, kad jis veda į vis didesnes aukštu
mas. Vienoje vietoje pušynėliai baigėsi ir jis išvydo 
tolimą panoramą. Pe.sukęs iš to keliuko, susibado dar 
didesnį vietinį pakilimą, iš kurio į visas puses toli 
matyti 

(Bus daugiau) 
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ICO METU NUO PEDAGOGO 
STASIO MATJOŠAICIO - ESMAiČIO GIMIMO 

JONAS MIŠKINIS 

Jis buvo gim?s 1877 metais (mė-; stebdavo St. Matiošaičio drąsa ir 
nešis ir diena nežinomi) Krauju- j atkaklumu lietuvių teisių sargy-

valse.,; boie. 

Vadovėlis, sulaukęs 30 laidų 

Okupantai dažnai keitėsi, pat-

• . . 

ei u vienK-emv. 'eivenu 
Marijampolės apskr. 

Lietuvoje plačia: žinomas, kaip 
pedagogas, kultūrininkas ir visuo
menininkas. St. Matjošaitis — Es-J rankos kasdien skardėjo Vilniaus 
maitis buvo vienas iš tų kilnių- I gatvėse, o St. Matiošaitis. Tumas 
jų kovotojų, išvarčiusių dideles į Vaižgantas ir kiti Vilniaus veikė-
kliūtis lietuvių įautinės kultu- • jm per lietuvišką spaudą barė vi-
ros veiklos kely. Gerai prisiminus i sus atėjūnus tiesos žodžiu trum-
jo ryžtingus darbus, tenka džiaugs- j pai ir aiškiai — išeikite, mes esam 
mingai pažymėti, kad tai buvo! Vilniaus viešpačiai, 
stipri asmenybė: uolus, tylus, į Jis i spaudos darbą įsijungė ak-
kantrus. atsargus, visada sąrame! tyviu rašytoju 1907 metais. Rašė 
darbe giliai susikaupęs, lietuvis i slapyvardž'ais: Kraujučių Stasys. 

n a m u s . Glasgovo arkivyskupi
jai, kuri y r a didžiausia Škoti
joje, pr ik lauso apie 300.000 ti
kinčiųjų. 

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

— Žodis suvedė žmogų su 
į ž m o g u m . J i s pasidarė žmonių 
j tarpusav io jungt i s ir raktas į ki-
i to ž m o g a u s pasauli. Per žodi 

aps ire iškė ž m o g a u s dvasia ir 
n e m a t o m a m e žodyje ji pasidarė 
matoma. 

J H » C t , t L i > £ " > L » 
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T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Siereo ir Oro VėsintuvaL 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 
2S46 W. ęOth St., tel. 776-1486 

R JC A L E S I A T f l 

TIK SAVŲJŲ TARPE 
HELP WANTED — VYRAI 

A I X A B O U N D FACTORY 
WORK 

We will train. Work close 
to Grand & Western. 

Appry in person: 
S T A R K * S 

452 N. Claremom. Chi&ųuo 

OELP UANTED — MOTKRk'S 

CIevelando sk. d-vės pirm. s. J. 
Budrienė taria atsisveikinimo žo
džius išvykstantiems CIevelando 
skautams j Australiją 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

prek* • 

P A S A U L I E Č I A I 
D A L I N S I V . K O M U N I J Ą mokytojas, kultūrininkas, laikraš-' Esmaitis ir Sauliukas. Rašydavo 

tininkas ir aktyvus rašytoias. Ta- Į labai daug pedagoginiais ir lietu-
čiau jo darbo kelias buvo itin vybės išlaikymo klausimais. Ta-
sunkus. bet tiesus, be vingiu. Tai į čiau labiausiai pasižymėjo mo- Į tijoje, išleido potvarkį , p a g a l į 
va, buvo toks vieškelis, kuris iį ve- j kyklinių vadovėlių rašymu. Pi r-! kuri taip pat ir pasau l i eč iam | 

masis io vadovėlis, kuris buvo iš- '• bus leidžiama, reikalui 

:IIIHMINMIHinilNHHI<IIIIIIIIIIIM!2!!llll!llt 

P L U M B I N G 
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens 

ettdytuvų specialistą! Virtuvės ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir k t į siu^T w* «» st.. Chfcmgb, OL 
plytelės. Giaae blocks. Sinkos . f*4% . T . ? .* /ZV™. 
vamzdžiai Išvalomi elektra Kreip- •*~*~*-~**~****~~*-*~"-* 
tis nuo 7 iki 8 ra ryto arba po 5 
ral '."ak 

SERAPINAS — 636-2960 
iltlJ)lltllill||||inHIIII!I!lt>iillUIIIIIItlillJil 

^ S 0 P N I E BARČUS 
KADUO &EIMO> VALANDOS 

Visos programom iŠ W 0 P A 
e s a n t > • l i e tuv ių kalba: kasdien nuo nirma-

spausdmus Voroneže SakaJeKs j dalinti šventąją Komuniją . P i r - : dierūo iki peuktaoienio 1 2 l £ T T 
(elementorius) sulaukė nepnklau-į mieji vadinamieji nepaprast ie j i i 1:0G va i popiet. — Šeštadienį ir 
somos Lietuvos metais net 30 lai- į Eucharistijos dal intojai Skot i -

Sakalėlio'' " 

dęs į lietuviu tautos rūmus 

Šakota veikla 

Jis baigės Veiverių mokytoju į 
seminariją buvo naskirtas mokv-! <*ų. B e T0- ""»r«ieDūr buvo au:<s- l joje pradės veikti pr ieš š i ų rrte-
toiu į Lenkiją prie Liublino. k u r ! t ^ n į e , T , s Pėdžios mokyklų v a i k ų \ t ų pabaigą. Pasau l i eč iam b u s 
ten išmokvtojavo aštuonerius me- j skyriams 8 dalys (po keiis kartus), leidžiama dalinti šv. K o m u n i j ą 
tus. 1905 m Lsekmadienių ir švenč ių M i š i o s e 

4 viešėtų mūras ir garažas. Mar-
quette Pke. Naujas gazu šildymas. 
Našlė atiduoda UŽ38.800©. 

Palikimas. 5 kamb. 1S metų mitras 
ir garažas. Centr oro šildymas ir vė
sinimas. Rengtas beisraentas ir kiti 

llllililIlIltlIlIilIlIlilIUIIIiItliHIilimillHIll į priedai. Tuoj galima užimti. Gražioje • 
— gatvėje. Marąuette Pke. $29,900. J 

^ S T b C S n S 2 . - S ? S | COOK-MANAGER 
SIUNTINIAI | LIETUVĄ | » S2M>00. į CathoHc retrear house. Generous 

u»h«i ..̂ uf* Hjaui»mu*. gero* IĮMBI Į Dideite maro tangaloar ant plataus j s&iarj 2tn<i ^rielits. Live in accomo-
M..:-uk- t£ Nuropok *untgtti» Į sklypo. Gazu siicvtnas Marquette J . 

" • ° * * f į pfce. $25.750.00. ^ aauons availabie. 
»»• •»; 10 butą .rvarktngaa mfiro aamaa 

Į apie $22,000 metinių pajamų, naujas į 
stogas, gazu Šildymas ir elektra. Mar
ąuette Pke. Pinigingam pirkėjui kai
na — tai atradimas. 

Dviejų botų, gelsvą plytų, 18 a*»» 
į tų modama namas ir ekstra didelis 

\ r- q rusių grindi*. i muro garažas, {rengtas, beveik tre-
4. B U B N Y S — TeL E E 745168 j &* ***** gražiam beismonte. daug 
iiitiiiMiiKiiiiiiiitiiiiiiiinimminiiimiin **"» priedų^J?Mlt 8*Bn* ožtott ~ 

I vartas $60,000. 
tKtMilIHIlillHlIllllllHtIUlIHilIlIIHIHUlUi į Gražus cUtus sklypas Ir 

i \ . i.- n. prelūiį piî inakimiu> aebnui • Marauet* P«.e. Vertingas pirkėjui. 

tliflIlttttfiltfiUftltftaitlIItlIIUItllUKtlMlII 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname Ir va&knoj 

CALL CO 1-0212 

VYRAI BB MOTERfS 

buvo aukš-
aekmad. auo 8:30 :id 9:30 v. ryto. 

Tėtei.: BŪOnlock 4-2423 
1490 A. M. 

TUO 8 . MAPLEWOOD A\*E. 
CH1CAOO, ILJ> WMJ»» 

eini i* musp sandelio. 
COSMOS PARCEL8 

BINDERY 
Expd. Foiders & curters. 

Frkise benefits. Holidays. 
Pd. vac. aft. 1 yr. 

Eik Grove VUlage. 595J028 

EXPEESS 

SIUNTINIAI į LIETUVĄ Veldls Real Estate 
2625We$t7lstSfK«t 

. 
D Ė M E S I O ! 

Ten tuo metu kaip tik Lietuvoje! m * T a ' P P a t ''is P a r a S e p c d a f i r ' \ 

; 2501 W. K9tb St,, CbAakįgo, UL SO«2t i 
Telef, tmSIį - 254-M30 į ? e | ^.-įVft „ 737^534 

Vytautas V alau tanas 
i miiiiiiiiiitiiiiiiiiiiMiiiii! 

Rusiios caro priespauda tirpo. !a;s-
vė lietuviams pamažu kilo. Jis pra
džioj mokytojavo Žemaitkiemio 
pradžios mokvkloie, Ukmergės 
apskr., vėliau Kauno Saulės mo
kykloje. Tuo metu Lietuvos mo-
kvklose žvmiai re'^kėsi rusų ir 

srikos istoriją, Lietuvos istoriiė1^, j \ 
\adovė'i paišybos pradžiai bei < u 
oaue kitokių veningų vaikams j 
knygelių. Yra išleidęs ir grožinės: j 
literatūros dalykėlių, būtent: Var
pininkai (4 veiksmų drama"). 
Pluksnelės rūpestėliai. O iš St. 

lenkų dvasia. St. Matjošaitis nie- I Matio^ičio vertimų mokyklos 
ko nebodamas, drąsiai skelbė tam ! reikalui : Ewaldo Dvikoiis. R. Vi-
visam griežtą kovą. Tą kovą vedė > perio Senovės F.uropa "r R>tai. 
re tik mokvto ;o, bet ir laikrašti-, . . , . . 

• i t • I / T * • * •* j " - n * Mokyklų inspektorius 
nmko bei beletristo žodžius, c e to, y ' r 

akrv\na: veikė lietuviškose organi-j 1923 m. St. Matjoša'tis buvo 
žarijose. Mokvklo'e jis mokiniams \ paskirtas Vilniaus miesto. Švenčio-
skier>?''o tautiškas lietuvvbės idė- j nių, Ašmenos ir Lydos apskr.. 
jas. Nors anuomet mokyklose vy- | pradžios mokyklų inspektorium. 
ravo rusų kalba, bet St. Matjošai- į bet tas pareigas teko jam trumpai 
tis lietuvių vaikus mokė lietuvis- | eiti. 
kai. Jo žodis buvo nuoš:rdusT | v : lniu?e dėl lenkų klastos. l?e-
grkžtas, drąsus ir aiškus. Pasak jq, j tuviams nebetekus laisvės, St. Mat 
lietuviškos kūrybos ir savo tvarkos f0?aftis buvo pri%'erstas pasitrauk-
sudarvmas. tai tas vaistas, kuris j t5 i š laikraštininko darbo, todėl 
pakelia lietuviu tautos s;elą. su- j o r a c iė , - 0 v ė l mokytojauti. Vilniaus 
teiks nauju icrų. nurodys tvir- į i ? e t u v į u g{mnazijoie dėstė lietu-
tesnius. padoresnes kelius. | v : u k a ] b o s i r literatūros dalykus. 

Pirmoio Lietuvos seimo metais į Aktyviai dalyvavo Vilniaus įvai- į p 
jis organiza\-o lietuvių mokvto'ų i r ; 0 se lietuviškose organizacijose ir 
slaptus susirinkamus, suvažiavi- \ Į * , * , Vilniaus Mokslo draugijos 
mus ir ^-kdė nutarimus. 1008 m . , valdvbos narys. 
jis atsidūrė Viln'uie , dirbo Vi i - j OkuDantam lenkam 

Visiems kolegoms, savo draugams bei 
bičiuliams 

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
p r o g a 

linki gausios sveikatos bei Dievo palaimos 
VET. DR. JUOZAS LESECKAS 

^ 
- ^ 

to% — 20% — 50% pigtaa nokestt 
>u apdrau«i4 nao ugnleti ir *ntomo-
bilio ; î-

F R A N K Z A P O L I S 
S2itN^ W«*« SSUi Knta* 

TeL — G\ 4-S&&4 

<>iMitH!»uiminii»»iimniitHmiinittM' 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

ir kitus kraštus 

ilUlIlIlIlIiilIlIlUtflIlIlIlIHIMIIIIItlIMIIUMt 

RADIO PROGRAMA 
Mūro bangalow. 6 kamb. ( 3 mieg.), Beaiansla Uetuvlą Radlo progra-
30 p. sHypas. Naujas šidlymas. P a - | " » Naujoj Anglijoj iš Stoties 
likimas. Tuojau galima užtarti, WNSB» 13% baa^a, veikia sekma-
65-ta ir Artesiaa 

ŠIMAITIS REALH 
ienirsnce — Ineome Tas 

2951 W. 63xd S t . 436-7878 

MARQUFTTE PARKE 
S kamb. mūrinis. Gazu šildymas. 

VEDZINSKAS, 4665 Archer J p i Garažas. $19,750. Arti 71-os ir 
Cbicago. OL 6MS2, W>1. 9H-898*' Camubell. 

Klubo nariui 
A. + A. 

KASPARUI KRIKŠČIŪNUI miras, 
jo šeimą Lietuvoje ir gimines Amerikoje nuošir-

Mūrinis — laverna ir 2 butaL Ga
ru Sūdymas. 2ermau $40.000. Arti 
71-os ir Califoroia. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namą pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Ineome Tas 

Nstariatss — Vertimai 

džioi užjaučiame. 
Panevėžiečiu klubas 

niaus ŽinUi redakcijoje. 

Vėliau išvažiavo Rygon, čia kuri 
•aiVa mokytojaudamas, taip pat 
griebėsi lietuviško darbo, rašė 
patriotin:u.s straipsnius Ryeos Gar
se, Rygos Naujienose ir Lietuvos 
ūkininke. Čionai jj užklupo Pir
mas pasaulini*: karas. Buvo mobi 

jo veikla 
labai nenatiko ir todėl 1933 metai-
lenkų administracija iš Vilniaus 
ji ištrėmė už administracijos li
nijos. Buvo priverstas apsigyventi 
Kaune. 

Kai Vilnius buvo bolševiku 
gražintas Lietuvai. St. Matiošaitis 
vėl persikėlė gyventi Vilniun. Ta-

A. t A. SIMONUI RUTKUI mirus, 
jo žmonai VALENTINAI, dukrai MARGARITAI ir 
žentui ZENONUI BŪTEKRMS reiškiame gilią už
uojautą ir kartu liūdime. 

REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

MSB So. Kedzfe Ava. — 7784233 

Mykolas Milaitls 
Danguole ir Aleksas Vifkai 

lizuotas. Išsilaisvinęs iš kar iuo- i^™ čia neilgai teko jam laisve 
menės tęsė s v e t i m o darbą Voro- i džiaugtis. Antroji bolševikų oku-
neze. Čia iis parašė ir išVido pir-: o a c i i a visiškai jj susmukdė. pa-
mąją Sakalėlio dalį. 1918 m. grįžo i *«t)0 sveikatą, 
i Vilnių, kur jo laukė sunkus dar- Į Palūžės plačiašakis Viln'aus 
bas ir kova su okupantais: vokie-į ąžuolas St. Matjošaitis daug var-
čiais, bolševikais ir lenkais. Jis i co. skurdo ir kentėjo nuo okupan-
tuometmėio lietuviškoje spaudo- to teroro ir pagaliau 1949 m. va
je — Darbo Balse, Vilniaus Aideisario 6 d. galutinai palūžo, amži-
rašė drąsiai ir karštai vanojo nai užgeso jo gyvybė. Jo kaulai il-
okupantus. Perskaitęs jo rašinius,: sisi Rasn kaninėse. šalia dr. Jo 
kiekvienas susipratęs lietuvis, nu 

«ifcš«K*«f*,; 

no Basanavičiaus. 

A. f A. 

BRONEI ŠiRVYDIENEI mirus, 
dukrai DR. BANŪTEI BIELIAUSKIENEI ir įos šeimai 
gilią užuojautą reiškia 

ianina Liaubiene, Rimas, Algis, Aldona 

uiHiimiHiHHiiiiiiiiiimiiMiiiiuuiiiiimi 
IliliiilIlIlIlilinilIlIlHIIIIIIHIUHIlIiniIMt! 

MAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau aeon tr sudeda naaius pe-

<Hn*. l'urial igralaa tatp^l »lj-u»iu*i O 
perdirba del du Ų. {dedu vaudeaa iO-

i !)uvn-. Kreipti — 

A BA NVS — TeL 44?-880ft 
iH»i'fHHiHiiimn»nniniiininmw«ui 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiiiiimiiminMHaMį 

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

ApdrasHtM 
|rairto s t s t a m o 

Tet — S76-188? 

•lll»tHiituiHUnftMHHU*9HMManMHBB» 

ii:iHi:>M«iiiiuiiMiiiiiHiiiiiinmiiiiimnn 

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

TTEU — WA -5-80« 
lllllllllllllllilIMIIIIIIIIIIIIIIIIIiniHIIUIIIHI 

M, A. ŠIMKUS 
VOTAKY PTBLIC j -

42S® So. Haplevood. toL 254-74*> ' . Į ' Į_ ' 
Taip psit 1surwnl VERTTMA1 • —. .__. 
OTMIvrŲ įSk^lptbuai, pildomi IIHHIHflllfHlnmNMMmillHIIIIIIIIIIIIIIS 
PIUETTBfia PRAŠYMĄ* ir 

| dieniais nuo 1.00 iki 1:30 v a i po 
pietų — perduod^^a v51 anajų. pa-
ssurrntu širdų aastrauką ir kozaec-
t&rsl, muzika, daines ir Magdutes 

fiią pre^ramą veda Stepo-
ir Valenriūs Minkai. Biznio 

reikalais kreiptis į Balti, Ftorta* 
— gelių bei dovanų kraotave, S02 
B. Broadwsj So. Boston, l b s a . 
6BU7. Telef o o u 268-C4«9. Ten 
pat gaunamas dienra&cia "Dra-j-
gas** ir rasite dideli paairtrkirpą 
lietuviškų knyje*. 
(UHUMIHUniUllll»IH,IHIUIHiltlll«*t><MI 

ANDRIUS NORIMAS 
aSANTAKA?' 

15-ka novelių, tš jų trys b'ivo pre-
mijuotos. Gražiai išleista 304 pusi.. 
1077 m Viršelis daiL Giedros Tre
čiokaites. Raina su persriuntimu 
56.30. Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 454fi W. 6£rd Street 
ra. «>«» 

m» L* •!• 
MABQTETTE P A R K E I B 

PIrTrVAKARrrOSE 

Turime nsmų snotaraakas 

Budraitis R^lty Co. 
DRAUDIMAI rVAOtlU ROiTU 

BUTU NUOMAVIMAS 

Parinksime miomtamkos. 

424S W 6Srd St. , ta*. 7(^-0600 

K A I P S U D A R O M I 
T E S T A M E N T A I 

— ParooSe — 

IMpL teis. Pramu Aalas 

Testamentai su legališkomis 
fermomis bei afidavitais 

jau gaunami 
Tai nauja pagerinta laida 

K I T S D A B A B 

klt&klo bla&lcal 

* -'• 9 

^iitiiiuiiiitriiiiiiiiiMtiiiiiiiiiiMiuiiiiituiiiHiiimiiiifinimiminniitiniiniiMiMHiir^ 

| L A I S V E T A I P P A T | ! 

i Į P A R E I G O J A i 
= Ar mes atliekame laisves pareigą savo tautai? 

f Bent vienu tžvilgiu mes glime ją oesunkiai atlikti, būtent I 
3 agdydami lietuvišką knygą. ~ 

S pridėdami $5.00 'stojimo mokesčio. Jokių kitų mokesčių nerei- 5 ' 
H kes, išskyrus už pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos. r 

= Klubas siunčia savo nariams informacijas *pie naujai is- g 
S leidžiamas knygas. = 

I Už $5.00 ar daugiau paimdami lietuvižkų knygų per metus. E, 
s mes galime per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAIS- Ę 
E VA LIETUVIŠKA KNYGĄ. Už tai mes gausime pasirinkti vi- g 
E BUS Klubo leidinius trečdaliu pigiau, = 

• —' 
Rašykite prie pirmos progos: 

UETUMSKOS KNYGOS KLUBUI 

. 

Mielam prieteliui 
A. + A. 

HENRIKUI MORKŪNUI staiga mirus, 
žmonai MARYTEI, mainai BRONEI, broliui dakta
rui BERNARDUI su šeima ir kitiems giminėms nuo
širdžią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime. 

Ona ir Alfonsas Kinduriai 

Popular Lifhuanian 
Recipes 

Bnredsgsv* 
Inozapioa Dantvarrites* 

i545 W«-«t 63rd Street 
Cicago, Dlinob 60629 

!̂l̂ lU î̂ l«»iUiiuuiiū»uHi*uMnUiiūiimul4.uii4û ûllHiî UiU»«ial»llnHlllî llli, ! 

A L E X A U T O R E P A I R 
eOMPLETE B0DY - FERDER 

W0RK. 
TAIKI IR DAŽYMAS 

Tarime patyr ia* rinw Iv Aanrikss sataaaoMHiiose. 

5757 S. Kedzie, Chicag* IN. 6 0 6 2 9 , Tel. 436-3699 
Bavinajkjui AJUDC KUNISKZ3 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

NAMŲ APSITVARKYKI 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar i i lanko 
narna Rūpinatės? Visuomet čia Jua* 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa 
dės. skambinant po 6-tns v. v. vakaro ' 

T e k i n o «7*4Ml 
V>OO<>O<»<V-K><><>O<V<X><V>OO<><><><»«»O. I PATIKSLINTA IR PAGRASINTA 

_ r j U D A 
Šiom dienom Draugo spaustuve! 

šios puplia-; 
rios virimo knygos. J. Danivardie į 
ne vėl patikslino Ir pagražino šia 
laida &3-;?&i<» paruošimais. 

Tai geriausia dovana oanjoit 
^TAncm ar marčiom. Daugelis »p 
dovanoja kitataučius supažmdJB-
darni juos su lietuvišku maistą ir 
virimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose fa* orgaaisa 
etJoas. 

Cla nuosekliai aptariamas testa-
i mentų reikalingumas ir ju galia 
' bei nurodoma jų forma ir paduoda-
t mi pavyzdžiai ne tik pagal JAV-se 
1 veikiančius įstatymus, bet ir Vo

kietijoje, Anglosaksų pasaulyie bei 
Nepriklausomoje Lietuvoje. 

Gaunama "DRAUGE" 

SLS0: be tą fermą — $8.00. 
Sa eenta peraiantimo išlaidams 

DUaais gyventojai praAoml pridftJ 
dar 5 pvne. aaobeM'iama 

•**. ^ ^ 
*^>*«aiK^sapesaaaa^aaaawBBaaaD į J*iom dienom Draugo spaustuv*: s » j . i •» • 
\IZ1TTMŲ KORTTXir RKEKALC j «Ę^o^ septintą laidą šios puplia-', A l d 3 S 1311) d d n Q 0 f 3 i Z i l l 

O. NENDRE 
Vizitinių kortelių naudojimas yra 

gražus paprotys. Biznieriai jas pls 
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės į "'Draugo" admrms 
traciją visais paiišiais reikalais 
Busite patenkinti mūsų patarnavi
mo 

>-»»*» m • •-•« . 
f 
I 

Apsimoka skelbtis G:*m. DRAUGE 

i oes jis piačlaaatį skaitomaa B» 
1 Į "rvių dienraštis, gi skelbimą kai 

trm yr* -rlmit-rm pri«4B«rB08 

SKELBKTTfiS "DRAUGE. 

Tremtinių, ka tik atvykusių į 
Ameriką, gyvenimo aprašymas, 
kuris atitiks daugumos pmimmi-
tttUS-

Pirmieji jspūdžiai šiame sveti
mame kraite, sutiktos čia proble
mos, isilriirimo sunkumai, nupasa
kojami lietuvės našlės lūpomis ku
ri atvykusi su trimis vaikais steo-

Knygą yra labai gražiai Jr»ta h 8»aai čia sukurti jiems ir sau ateitį. 
Realūs vaizdai, kasdieniška kalba, 

lengvas stilius neturi jokių vargi
nančiu) puošmenų, knygą paverčia 
lyg paties skaitytojo autobiografi
ja. 

Gaamauna "DBAFGE". Eaiaa — 
S5.00. Tai graži dovana švenčiu 

Kama $4.00. Pridekite 36 centas P™**-

su spalvotomis iliuatrad foaiis La 
bai patogi vartojimui 

Užsisakykite pastų-

DEAUGAS. Knyga skyrins 
4MS West tttrė 9areet 

Dlincls 

Dlmois gyvsoto- jllinois State gyventojai turi prie 
Jai pridekite *) centų mokesčiama • kainos pridėti 5% taksų. 

v*-*'.: 
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M U ± Ų i \ U L U N I J U J t 
New Britain, Conn. I tas suriestas tūno. Čia ir neiŠvar-

j dinsi tų negala\imų ir skausmų, 
ANDRIUI RĖKUI 82-JI METAI kuriuos \ie kenčia. O tvirti buvo 

anais laikais, kaip, pasak Vinco 
Tie lietuviai, kurie buvo atvy

kę į šį kraštą šio amžiaus pra
džioje ir čia atvykę tada statydi
no bažnyčias, kūrė klubus, orga
nizavo chorus, juose dainavo, gie
dojo, rteigė teatrus, juose vaidino, 
režisavo, — šiandien jau gyveni
mo palaužti. Vienus reumatas ar 
artritis kankina, kitus sklerozė 
graužia; vienas kojos nepakelia 
(ar abiejų) ir paeiti negali, o ki-

L B D A R B A I 

(Atkelta iš 3 psl.) 

rių ir architektų sąjungoje, re
mia Tautinių šokių institutą, 
Lituanistikos kursus prie Kento 
universiteto* Galvojama tuos kur
sus išplėsti ir paraginti besimo
kantį jaunimą jais labiau susido
mėti. 

LB biudžetas 

Kudirkos. Lietuvos tiltas. O dar 
daugiau tų lietuvių, didžiųjų 
darbininkų, jau ilsisi po žeme. 

Vienas iš tokių anų laikų 
Lietuvos ąžuolų buvo Andrius 
Rėkus, kuriam lapkričio 10 d. su
ėjo 82-ji metai. Anais laikais tvir
tas buvęs, chorus organizavęs, 
juore dainavęs, giedojęs; steigęs 
teatrus, juose vaidinęs, režisavęs, 
perrašinėjęs roles ir t. t. šian
dien gyvena tik gražiais prisimi
nimais apie savo ir 

vo sukakties proga archyvo kurato-
rija vėl atsiuntė A Rėkui, kaip 
rėmėjui, sveikinimą su prof. J. Ži
levičiaus ir J. Bertulio parašais. 

baigę, abu Brockto 
Sūkurio vyresniosi 
kėjai, abu studijuoj 
cinos technologiją, 
žineriią. Būdami ' 
rinčių tėvų vaikai, 

• «n<->Wt-'as i nef^i M*"1"?* h S+acv* T_u*?a'. t e - ' DRATT("JA?. antradienis. 1977 m. crruod?i<"» men 27 d. 
iaun. ansb. 

5 

kitų nuveik
tus darbus. 

Andrius Rėkus i šį kraštą iš 
Lazdijų, nuo Dusios ežero, buvo 

i atvykęs pas savo tetą Agotą Me^a-
lienę 1912 metų spalio 8 d. į Bro-
oklyną, X Y.. Kaip matome, jis 
jau 65-ri 
koje. 

Tačiau ten, Brooklyne, gyveno 
tik trejus metus. ]į 
lietuvių kolonijos, 

grupes so-
Vida Medi-

1 i mantas in-
ržTnj pasitu-
> toliau stu-
ina ir Pranas 

žmogus. Jis vasaromis per 3-rius | Cepkauskai dar aux: ta du sūnų, 
metus išvažiuodavo su savo tru- \ gyvena Brocktone. Rimanto te
pė į Melfordą ir ten buvo įkūręs 
restoraną (tik vasaromis). Vė-

Andrius Rėkus buvo apsukrus! dijas. Vidos tėvai Ja 

tos, dėdės, abiejų broliai, pussese- — — — — — — — — — 
rės ir draugai. Po retos, gražios — Nieko taip laisvai 
šeimos šventės vaišių su giedria dame, kaip patarimą. 

ncduo-

JAV krašto valdybos biudžetas, 
atsimenant jos darbus, nėra dide
lis — tik 109,000 dol. 1977 me
tams. Todėl krašto valdyba netu
ri ne "tik liuksuso, kuris įprastas 
ir be kurio nebeišsiverčia mū:ų 
politinės organizacijos, bet ir bū
tiniausių raštinės dalykų. Val
dyba neturi savo raštinei nuosa
vų ar nuomojamų patalpų, sa
vo telefono, nė vieno apmokamo 
tarnautojo. Visi krašto valdybos 
nariai dirba patys prie savo dar
bo stalų poilsio valandomis. Ke-1 
lionės į tarybos serijas neapmoka- i 
mos krašto valdybos, kaip ir LB I 
tarybos nariams. Iš čia aiškėja, 
kodėl LB daug padaro didelių 
darbų su mažomis pinigų sumo
mis. 

Lietuvių visuomenė tebėra 
politiškai orientuota. Ji atiduo
da didžiausias aukas politinei 
veiklai ir pol'tinėms organizaci
joms, o LB švietimo ir kultūros 
darbams paliekami tik trupinėliai. 
Leiskite pailiustruoti tik vienu pa
vyzdėliu. Detroito lietuviai Va
sario 16 proga suaukoja politinei 
veiklai tarp 5 ir 6 tūkstančių do
lerių. Rugsėjo mėn., kuris vadi
namas LB mėnesiu, švietimo ir 
kultūros darbams suaukoja vos 
arti 800 dolerių. Tai tik nuotru
pos, iš kurių reikia sudurstyti 
109 tūkstančius, kad įstengtų 
vežti sunkų švietimo ir, kultūros 
darbų vežimą. Lietuvių Fondo, 
kuris kasmet skiria nutartas su
mas pinigų švietimo ir kultūros 
darbams, dėka švietimas ir kultū
ra laikosi. 

Pasaulio lietuvių dienos 

Atrodo, kad greitu bėgiu arti
namės į Pasaulio lietuvių dienas, 
kurios bus penktoji dainų šven
tė, Lietuvių sporto olimpiada ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdybos rinkimai — seimas. 
Visi renginiai Toronte, Kanadoj. 
Tiems renginiams reikia pinigų, 
kurių nėra. JAV LB turi surink
ti 35,000 dolerių. Nenustebkite, 
kai pasirodys rinkėjai su aukų la
pai:. Prisiminkite, kad LB netu
ri kitų šaltinių, o tik jūsų pa
sitikėjimą ir dosnumą. Nuo jūsų 
aukojamo dolerio priklausys ir 
tie 3 didieji renginiai, kurie ir va
dinami Pasaulio lietuvių dieno
mis. 

Pokalbis vyko Jono Urbono 
namuose Clawson, Mich. Dalyva
vo 2 LB tarybos nariai. LB Mi-
chigano apygardos pirm., Detroi
to apyl. pirm. ir du LB centro 
apyl. valdybos nariai: pirminin
kas ir sekretorius. Po Alg. Gečio 
išsamaus pranešimo atsirado klau
simų. Diskutuota kultūringai, 
santūriai ir objektyviai. 

M. Stonys 

liau trejus metus buvo išvykęs į 
Hartfordą. 

Grįžęs į New Britainą, čia su 
Antanu Čečkevičium ir Mataušu į 
Grimaila Andrius Rėkus buvo 
įkūręs pieninę. Bet po 5-rių metų 
jis iš tos pieninės bendrovės iš
stojo, o anie du partneriai jam at
mokėjo. Po to Andrius Rėkus įsi
gijo motelį ir prie jo restoraną. 

1920 m. Andrius Rėkus vedė 
žmoną, Sofiją Rasytę. Jų jungtu
ves palaimino S>v. Andriejaus lie
tuvių parapijos klebonas kun. 

metai, kaip yra Ameri- Edvardas Grikis. Juodu susilaukė 
dukters, kurią pakrikštijo Liudvi-
ie (Liuda) . Dabar ji yra ištekė-

kitosj jusi už Kust niuhaus. Duktė yra 
didesni dar-į labai gera, rūpestinga ir tvarkin-

bai, platesni užsimojimai. Na, ir ga ir mylinti savo senus tėvus. 
1915 m. Andrius Rėkus atvyksta į Tėvą aplanko prieglaudoje, o mo-
Xew Britainą, Conn. Čia randa ' tina iš "apartmenthouse" atveža 
jau beveikiantį vyrų chorą. Tą j beveik kas sekmadienis į šv. And 
vyrų chorą jis praplečia ir suor-į riejaus lietuvių parapijos bažny-j] 
ganizuoja mišrų chorą. Vėliau j čią. 
sukuria "Varpo" klubą, kuris ren-j Kai Andrius Rėkus pradeda 
gia vaidinimus, koncertu.^. And- j kalbėti apie savo jaunystę ir nu- I 
rius Rėkus ne tik režisuodavęs, bet įveiktus darbus, tai, rodos, jis jau-

vai Irena Lušytė ir inž. Brutenis 
Veitai gabūs versli .'-kai. gyvena 
Miltone, s t a m b i lietuviškųjų 
reikalų rėmėjai, da ' turi du su
nūs. 

Jaunoji pora, kofl baigs studijas, 
gyvens Irenos ir Br-:enio Veitų 
namuose. 

Vestuvinė iskilnr tga puota įvy 
ko jaunojo tėvų erdviuose na- j 
muose. Puotoje daly.avo artimie-Į 
ji .jaunimas. Sūkurio vadovai, se- Į 

nuotaika skirstėsi svečiai, išsineš
dami geriausius įspūdžius" ir 
džiaugsmą iš vaišingų Veitų na
mų. 

Vidą ir Rimantą Veitus telydi 
kantrybė, teneužpusto žiaurūs vė
jai jų laimės ir šeimyninio gyve
nimo židinio. 

E. Ribokienė 

F. La Roeheloucauld 

— Kas nemyli savo namų ir 
krašto, kuriuos yra matęs, kaip 

mylės aplamai žmoniją, kurios 
nematęs ? 

VVilliam K. iTJge 

— Jeigu neieškai draugo, t u 
pats sau priešas. Busta velis 

— Mes patys esame žodžio 
kūrėjai ir tarėjai. Žodžiuose at
sispindi mūsų vidus, ką mes tu
rime savy, tą išreiškiame žo
džiais. Iš žodžių matosi mūsų 
didybė ir menkystė. 

V. Kazokas 

traukė 

ir pats vaidindavęs, net 43 kartus 
įvairias roles. O vyrų chore ir 

i mišriame dainavęs ir giedojęs 
net 17 metų. Choro dirigentė bu
vo Izabelė Enkeliūnaitė, o paskui 
— Marija Čeponytė. 

Nuo 1937 metų iki 1943 me
tų A. Rėkus buvo lietuvių radi
jo valandos vedėjas. Jis paruošda
vo gana įdomią radijo vai. pro
gramą. Radijo valanda turėjo ir 
orkestrą, kuris paįvairindavo ra
dijo prcgramąs todėl radijo vai. 
programa buvo gyva: dainos, mu
zika, vaidinimas, deklamacijos. 

Jis dalyvavo Lietuvos Laisvės 
Bonų komitete; beatsikuriančiai 
Lietuvai rinko aukas, New Bri-
taine buvo ir Vilniaus vadavimo 
sąjungos sekretorius. 

Gyvendamas New Britaine, "V. 
V." s-gos vardu, pasitaręs su hart-
fordiečiu Vladu Čekanausku 
(VValter Chase) — miręs — su
organizavo tuo laiku (1940) į 
JAV atvykusiam Lietuvos prez, 
Antanui Smetonai priėmimą. Pre
zidentas buvo apgyvendintas Bur-
rit viešbutyje, o priėmimas buvo 
Stanley viešbutyje. Buvo suorga
nizuota įdomi programa. Priėmi
me dalyvavo miesto meras, "He
rald" dienraščio redaktorius ir 
daug kitų svečių. Po oficialiosios 
dalies ir programos prezidentui 
buvo iškeltas puikus banketas. 

Iš savo vadovavimo per šeše
rius metus lietuvių radijo valan
dai A. Rėkus išsaugojo daug mu
zikinės medžiagos, kurią 1965 m. 
yra pasiuntęs Lietuvių muzikolo
gijos archyvui: 3000 liaudies me
lodijų gaidų ir netoli 100 plokš
telių. Taip pat apie 400 gaidų 
yra perdavęs muz. Jurgiui Pet-
kaičiui, "Aido" choro dirigentui. 

Iš Lietuvių muzikologijos ar
chyvo prof. J. Žilevičiaus A. Rė
kus yra gavęs šiltą padėkos laiš
ką. _ 

Penkerių metų L. M. archy-

nesnis pasidaro — nušvinta: lie
tuviški nuveikti darbai ir dabar ! 

dar atgaivina. Duok, Dieve, dar 
jam ilgo amžiaus, kad jis galėtų 
jį aplankantiems papasakoti apie 
savo ir kitų anais laikais nuveik
tus lietuviškus darbus... 

Jonas Bernotas 

Brockton, Mass. 
NAUJA LIETUVIŠKA 
AKADEMIKU ŠEIMA 

Gruodžio 17 d. į Šv. Kazimie
ro liet. parap. bažnyčią rinkosi 
daug lietuviškos visuomenės, jau
nųjų tėveliai, giminės, daug jau
nimo. Jaunosios mamytę J. Čep-
kauskienę atvedė du josios sūnūs, 
puošni palyda: vyriausioji pamer
gė Lina Šimkutė su vyriausiu pa
broliu Vyteniu Veitu (jaunojo 
broliu), Jūratė Dambrauskaitė su 
Vytautu Čepkausku, Audra Vei-
taitė su Juozu Čepkausku ir žiedų 
nešėjai Vida Veitaitė (jaunojo 
pusseserė) su Algiu Veitu (jau
nojo mažuoju broliuku). Jaunąją 
prie altoriaus atvedė jos tėvelis 
Pranas Čepkauskas, atsisveikinęs 
su mylima, vienintele dukrele, 
perdavė Rimantui Matui Veitui. 
Jungtuvių Mišias atnašavo ir 
moterystės sakramentą lietuvių 
kalba įspūdingai suteikė Šv. Kazi
miero liet. parap. klebonas kun. 
Petras Šakalys. Solistė Violeta 
Balčiūnienė, komp. Juliaus Gaide
lio palydima vargonais, nuotai
kingomis giesmėmis didino iškil
mių nuotaiką. 

Po priesaikos Šv. Kazimiere 
bažnyčioje klebonas linkėjo Vi
dai ir Rimantui Veitams ište:ėti 
gerame, nepalūžti sunkiose valan
dose. Bažnyčios prieangyje susto
ję jaunieji priėmė sveikinimus ir 
linkėjimus iš besidžiaugiančių su
laukusių naujos jaunos lietuviš
kos šeimos. 

Abu jaunavedžiai šiame kraš-

A. f A. 
ANTOINETTE MARTESfKUS 

sulaukusi 68 m. 

BEVERLY HILLS GffcLlNYClA 
Telet: PR 8-0833 b PS 8-0834 
Taip pat naujoji Barboros ir 

Gene Drishių krautuvė 
THE D AKY STORE 

9318 Southw«rt ltwy. Osi L»w» 
TcL 483-1318 

progom — 

PAGAL TĖVUS SHAULES 
Gyveno 2546 W. 69 Str., Chicago, Illinois. 
Mirė gruodžio 22 d.. 1977 m., 10 vai. vak., 

amžiaus. 
Gimė Chicago. 31 
Velionė buvo našlė a. a. John ir sesuo a. a. John Sbaules 
Pasiliko dideliame nuliūdime posūnis Alex, motina Surana Šiau

lienė, sesuo Suzanne Binkis su vyru Paul. kiti giminės draugai ir 
pažįstami. . #i 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 
71 Street. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 28 d. iŠ koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta j Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

i f? n o ffmliiinii KuTfudf. Postais, motina i» 
tjūdotuVių direktorius Donald AL Petkus. 

KUN. JUOZAS MAČIUUONIS, MIC 
Gyveno Marijonų vienuolyne 6336 Sonth Kilbourn Avenue. 

Chicago, Illinois 
Mirė gruodžio 22 d., 1977 m., sulaukęs 81 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Slavančių kaime, Igliškėlių valsč.. Marijam

polės apskrityje. Augo Pennsylvanijoje. Amerikoje. 
I Marijonų vienuoliją įstojo 1917 m. Kunigu įšventintas 

1925 m. gruodžio 27 d. 
Nuliūdime liko seserys: ses. Leocadia ir ses. M. Clotilda šv. 

Kazimiero seserų vienuolyne, ses. M. Julie Krikščioniško Mokslo 
seserų vienuolyne Agnietė Lapinskienė, jos vyras Jurgis ir keturi 
anūkai su šeimomis ir proanūkai, Petronėlė Curly. keturios anū
kės su šeimomis ir proanūkai, Marijona Špokienė, jos vyras Jonas, 
septyni anūkai su šeimomis ir proanūkai, brolis kun. Pijus, gyv 
Superior. VVisc., Marijonų vienuolija, kiti giminės ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas pirmadienį, gruodžio 26 d., 11 vai. ryto 
Marijonų vienuolyne. 6336 So. Kilbourn Ave., Chicago, I1L 

Laidotuvės įvyks antradienį, gruodžio 27 d.. 10:00 vai. gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero lietuvių kapinių Marijonų sklypą. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
už a. a. kun. Juozo Mačiulionio sielą, pasimelsti, dalyvaujant šiose 
laidotuvėse. 

Laidotuvių direktorius Petkus, telef. GR 6-2345-46. 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE 
1940-1944 Metais 

Para& vysk. VINCENTAS BKIZGYS 

Knygoj aprašoma raudonųjų ir rudųjų okupantų me
todai suniekinti a r panaudoti savo tikRlamsĮ Katalikų Baž
nyčios vadovus ir Jos narius. 

Kaina su persiuntimu $4.30. 192 pusi. Illinois gyven
tojai prideda 5 % mokesčių. 

Užsakymus siųsti : DRAUGAS, 4545 West 63rd >t„ 
Chicago, I1L 60629. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMI0 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. Califomia Avenur 
Telefonai LA 3-0440 ii LA 3-9852 

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

A . f A . 

KASPARAS KRIKŠČIŪNAS 
Bnv. Lfetuvos Savanoris-Kurėj&s 

Gyveno 7252 S. Campbell Avenue. Chicago. Ilnnois. 
Mirė po sunkios ligos gruod. 22 d., 1977. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje. Amerikoje išgyveno 

28 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime Lietuvoje žmona Marijona 

(fcalatoraitė). 3 sūnūs Leonas. Vytautas ir Antanas su šeimo
mis, brolis Steponas su šeima, sesuo Morta Martužienė su tei
ma, švogeris Petras Zalatorius su šeima, Argentinoj: sesuo 
Pranė Urbaitieni su šeima ir brolienė su šeima: Amerikoje: 3 
brolio vaikai: Jonas, Viktoras ir Amelija Sarto su šeimomis ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Laidotuvėmis rūpinasi Marijona Nėberieza. 
Priklausė Panevėžiečių klubui, Suvalkiečių dr-jai, Upytės 

kL, Joniškiečių laboarybės. Šakių apskr. kl.. Našlių ir pavienių 
kl. ir Balfo narys ir rėmėjas. 

Kūnas bus pašarvotas pirmad., 6 vai- v.. Lack-Lackawicz 
koplyčioje, 2424 W. 69 Street. 

Laidotuvės įvyks treč., gruod. 28 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas j švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus: nulydėtas j šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, brolis, seserys ir kiti giminės, 
Laid. direkt Steponas C. Lack ir Sūnūs. tel. 737-1213 

1 v ••<ll>illllllillHIIII!||||||itll)|IIIIMIIIHHtlltllllltlHlllllilMIHIIIINIIIIIIIIIIMIi'-

I NAUJAS ŽODYNAS STUDENTAMS I 

j LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS ŽODYNAS [ 
i Išleistas minkštais viršeliais f 
f kaina tik #8.00 | 
s Kai kurios kolegijos dabar mokina lietuvių kalbą Ir dažnai E 
s studentams reikia lietuvižka, ar,r!i?Vr žodyno pamokoms. Dabar E 
S Draugas išleido studentams papigin*^ 'aidą šio žodyno, kurį sure- s 
s dagavG VTHa* Pttenutb. Kietai* vir&Hiaia šis žodynas kainuoja Sš 
5 $10 00. r 

| Rašykite; DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., I 
f Chicago, III. 60629 i 
i s 
s (Malonėkit* pridėti 45 centus pašto išlaidoms, Ir mokesčiams, jei : 
I gyvenate IEinoi* valstybėje). g 

«t»MfHnminn«ii«wwt*wwiiminmitn»»»»miiini»wtwfiniMimninMintniiitinn 

Perskaitę "Draugg", duokite i i kit iems. 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOJTH VVESTERN AVE 

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

K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR S 8 N U S 
TBYS MODEBNIAKOS EOPLYflOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovenhilI 6-2345-6 
1410 So. 501h Ave., Cicero T0wnhall 3-2106-9 

AffiSTt AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviui Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LiTTJANfCA AVB. Tel. YArds 7-344)1 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) Ir S0HŪS 
B14 W. » r d PLACE Tet. VTrglnia 7^671 
1434 W. 69th STREET Tel. REpablic 7-121S 
11029 Sontirtrest Higkw»y, Palos HHh, UTĮ, TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4S48 SO CALIFOBN1A AVE. T«L LAtayette .V.V.7? 

POVILAS L RIDIKAS 
8354 SO. BALSTED STREET fei. FArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

SS19 SO. IJTTAMCA AVI. Tel. TArds 7-1138-39 

VASAITiS - BUTKUS 
144* SO. (Wtk Ava, OK7EBO. HJL 1M. O L J U D I * Z-1003 
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X š v . Kryžiaus ligoninės pati
kėtinių tarybos išrinktas nauj.is 
narys — apylinkės teisėjas Da-
niei \Vhite. Jis yra neseniai iš
rinktas teisėju, bet seniai y a 
pasižymėjęs teisininkas teisinin
kas i r katalikų veikėjas. 

X Lietuviu Video archyvo?. 
Mokslo ir kūrybos simpoziume 
metu papildė savo archyvą se
ka-čiomis p;oj:a:no:r.i3: Pckai-
bio su l. Me:-j. B. Brazdžionis 
skaito paeziją. 

X švč. M. M a r i j a Gimime 
bažnyčioje Kalėdų dieną 9:15 
vai ryto per angliškas iv . Mi
šias sool giedojo Mary Juzėnas 

DRAUGAS, antradieni*, 1977 ra. gruodžio raėn. 27 d* 

x Rašytoja Kotryna Grau- Į 
dlenė, Milltown, N. J. , palinkėjo 
"Draugo ' ' darbuotojams laimin-1 
gų Naujų Metų ir a t s iun tė 10 
dol. auką. Labai ačiū. 

x Stasys ir Dana č ipkai su ; 
šeima, č ipkus Real ty savinin- i 
kai, 31716 Vine St., Wil'owick, 
Ohio 44094. mus maloniai pa
sveikino ir atsiuntė 9 dol. auką. 
Ačiū. 

x Cicero L B ruošiamas Va
sario 16-sios minėjimas bus 
Vasario 19 d. 

x Stella Staugaitis, Keno-
ha, \Vis.. nuoširdi "Draugo" 
kai ty toj i , apnokė jo dviejų 
v-e-umeratų mokesti ir pridė
jo 1S dolerių auką. J i skelbia
ma dienraščio Ga-bės p -enumi -
atoro. Nuo' i rdži i i d:ko;'am'? 

x Alfonsas Lukas, D"troit . 
f Tich. dėkodamas už sveikini
mo kor^e'es, aukojo 10 dolerių 

"^abai ačiū. 
i I x I rena Plechavi«enė, Tim-

N a u i i s l 9 7 8 metus srutikti ^! t r i a k e , O h o , žinoma visizom^-metus 
JAV karo veteranų — VFW 
9115 posto patalpai — 1434 Fo. 
49 Ccurt. Veiks baras, šaltų 
užkandžių bufetas ir šokiams 
gros geras o rkes ras . Įėjimas 
visiems lietuviams laisvas ir 
nemokamas. 

X Golfo klubo žiemos išvyka 
įvyks Harder Hali. Floridoje, 
vasario 11—18 d. Norintieji da
lyvauti prašomi skubiai pra
nešti R Panarai . 

rrinkė, sveikindama "Draugo" 
'arbuotojus Nauiųjų Metų pro-

/ra, atsiuntė 15 dol. auką. Nuo-
";i džiai dėkojame. 

x Edmundą* ir Rūta Kuli-
.auska». La Paima, Calif., dė

kodami už sveikinimo korteles, 
i atsiuntė didesnę auką. Ačiū. 

x Uršulės Mikulienės, pasi- i 
' puošusios tautiniais drabužiais, • 
1 nuotrauką jsidėjo praėjusio šeš- j 
: tadienio "Daily News" laikraš-1 
į tis. Ji padėjo ruošti Vienna Sau-! 

U Aitri rt a i 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Komp. Balto D\ar iono 
"P je sę" kameriniam orkestrui 
lapkričio 25 d. transliavo KFAC 
radijo storis Los Angeles. Ši 
stotis perduoda žymiausių pa
saulio kompozitorių klasikinę 
muziką. Ta pati s tot is 1975 
m. rugsė jo 10 d. visą valandą 
skyrė Čiurlionio kūrinių t ran
sliacijai, ryšium su kompozito
riaus 100 metų gimimo sukakti
mi, č i u r i o ^ i o ir Dvariono mu
zikoj plokštelė programų di-
r - k t e r u i Carl 
komp. Giedrcs Gudauskien .s 
i n i c ' a t y a . 

VOKIETIJOJ 
— Saarlando L B apylinkėj 

da jie Vakarams duoda "žmo-; 
gaus teisių" pamokas. Jau para*, 
šiau ambasadoriui Goldbergui į! 
Belgradą, ragindamas jj šį dc- ̂ ™»° 3 2 n a n a į Gyveną * 
kumentą p e r s k a i t a i konferenci- ™**^ P ° visą Saaro kraš:ą. 
• • ,, A- T • ... • Veik a silpnai, visi nariai atvy-
joje. Ž:pre, Lie uvos laisves v . tt * \ ' , - . , - , » -
kovotojas jau iškentėjęs Sibire! ^ * V o k i f ^ P ° v

k a r 0 - V a * = S 
du dešimtmečius, turėtų susi- i P ™ " * . h ^ **?* P u t l . ^ 
laukti aktyvesnės išeivijos pa- teda- *» bent dalis narių butų 
galbos. Tuo reikalu reiktų r a > a t v v k ? k a i P k a r o 

ti savo senatoriams r konjres-
manams, o informacijos pralyt i 
iš LB krašto valdybes. 

— LB Talkos Lietuvai komi- •. 

Detroito skautes, vykstančios j Australiją, prie Kalėdų sglutės Kultūr;;s 
centre Nuotr. J. Urbono 

X Gen. T. Daukanto jūra j 
Saulių kuopos moterys, vvkdy-j s a & e *•** *" M m e n « v a i š e 3 " 
damos kuopos moterų sekcijos i t r a u k o j j i matyt i bepiaus-į 
p r a m a n ą metinį labdaringų i t a n U į 1 ^ ^ ^ ^ 
darbų planą, gruodžio 10 d., ar
tėjančių Kalėdų švenčių proga, 
buvo nuvykusios į Šv. Šeimos 
lietuvių senelių namus, Lemont. 
BĮ, senelių aplankyti, juos su 
Kalėdomis pasveikinti i r apdo-

CHICAliOJ IR APYLINKES* 

x Pe t ras Dirda, žinomas či-
kagiškis, dėkodamas už kor te 
les, a ts iuntė 10 dol. auką. Esa 
me labai dėkingi. 

X Lionė Juodytė - Mathevvs, 
Brooklyn, N. Y., žinoma mūsų 

gos ge^era imam 

su ašaromis akyse išlydėtos. 
X Jadvyga ir Adolfas Pupe-i 

liat St. Petersburg Beach. šv. I r " 
Kalėdų ir Naujųjų metų pro, ra 
sveikina visu? savo draugus ir 
paŽjstamus. Vietoje kalėdinių 
kortelių aukoja "Draugu'". 

X Stasys ir Pranė Patlabai, 
žinomi čikagiškiai. pasveik'io 
"Draugo" redaktorius i r 'tei<ė 
10 dolerių auką dienraščiui pa
remti. S \ Patlaba yra artini i s 
"Draugo" bendradarbis. U? svei 
kinimus ir auką dėkojame. 

atsiuntė auką. Ačiū 
X Br . Plaušinaitis, 

prie p renumera tos 

PREL. M. KRUPAVIČIAUS ivičių sukalbėti invokaciją. Po 
MIRTIES MINĖJIMAS invokacijos minutės susikauoi-

Gruodžio 4 d . a ^ r o K r i k š - ; ^ . ^ ' 0 į ? * " ***** 
čionių Demokratų skyriaus vai- k r : k s c l o n y s demokratai. Po ją SSLVo laiške LB Santa Moncos 
dvba surengė Šv. Antano par. pagerbimo skyriaus pirminin- apyUnkės valdybai r a š o : "Bu-
bažnyčioje ir salėje a. a. prel. k a s F a k v i e t e Paskaitai krikščio- v a u p r i t renktas , perskaitęs Al-
Mvkolo Krupavičiaus septynerių " * d e m o k r a t u n a H , buvus; gįrdo 2iprės dokumentą, kad ne-
metų mirties minėjimą Bažny- į L K D sWnS°* pirmininką Al- žmoniški kankn ima i d a r tebe-
čoje šv. Mišias atnašavo ir p a - ' g i r d ą K a s u ' a ^ - Paskaitininkas, vyks ta Sovietų Sąjungoje ... ka-

— kad sunku kalbėti . 
ą Krupavičių akade- kė padėkos iš dalyvių gausiais 

ka ro 
"3u Mesau apylinke Homburge 
šiemet buvo surengta Motinos 

I diena — lietuvių šventė, kuri 
buvo aprašyta lietuviškoje k* 
vokiško'e (Saarbrūcker Zei-

Princi įteikta F f c ; a " t a M ? n į a ' Cf'. " " j I tung) s p - u d o e . Religiniais rei-
rald-Exammer d enraš yje XL L ^ r ū p i n a s i ^ ^ B r , UvL. 
j20 J. Kojeis cituoja žydų r a š y - i b i n a s ( k a t a l . ) 
to ją Efraim Sevelą, kuris Ame-

— PliDeubt Ariz., L B va'dv- .riko-'e išie'stoje knygoje apie 
ba, ka ip ir kitais meta rs , deda jparfeanų kovas pokano laiko-
daug pas ta"gų apjungti vinis ,tarpyje rašė : "Lietuvoje tada 
vietos lietuvi ' s ir bendrauti su buvo ka-as . Nepaskelbtas i r 

kitomi3 et"inėmi3 grupėmis, neatžymštas istorijos tekstuo-
Lapkr čio 19 dieną du L B vai- se... Nesutikdama pasiduoti Lie-
dybo3 nar ia i : Vincas Ruseckas tuva kovojo viena pati. Maža 
ir Juozas Žadavičius dalyvavo tauta degė liepsnose ir mirtina' 
latvių nepriklausomybės šventės krauiavo. I r tai tęsėsi daug me 
minėjime. V. Ruseckas pasvsi- tu po n pasaulinio karo... Nie- • Grlndenko, su pasisekirnu kon-
kino bro' ių tautą ir palinkėjo kas reži-ojo nei Vakaruose, nei ^ e r r : r o - e 

iai gre i t nusimesti prie-pau.'o^ pačioi Pus?joj, — kad kiekvie 
iu"F^ą. Gruodžio 4 d. įvyko v'- name &agasyie Lietuvoje tekė-
suot i r i s LB susirinkimas. Jau jo krpuias ir kad mažos tau'o~ 
numat> r ta da ta LB ruošiamam nuosto';ai pralenkė didž'oio ka-
pav i s a r i o p ;knikui. J is bus pe- ro aukas. Niekas tada netikėjo 
g a i l a 7 d. N . Mcuntain parke, j in i ••• Tilisil'ii žiniomis, knrio^ v o geriausios krit ikos, r u.k .au-

prasiskverbdavo i", L;etu^'o<5 
kuri buvo aosupta Rusnos, ur-
dara užsieniečiams, net ir nafV3 
rusai regalėio ten 'kei:aii*i be 
specialaus leidimo . . . " I-r'ipka'' 
parašyt P s n f š : um su Vilnių ;e 

— Kongre^n rnas Robcrt K. 
Dornau, Santa Monica, Ca'if., 
perskai tęs psichiatrinėje ligoni
nėje Sibire laikomo Algirdo Žip-
rės skundą, rašytą f!ov. Sąjun-

prokurorui. 

i r Fr. Skėrys 
(evang.). Jų atsilankymų pro
gomis tautiečiai susirenka ne 

k pasimelsti, b e t ir paben-
Irauti. 

— Lietuvių Kamerinis or-
! kestras iš Vilniaus, vadevauja-
: m a s Pauliaus Sondeckio, daly-
vaujant sol ;stams smiukinin-

| kams Gidon Kremer ir Tatjanai 
n-
ir 

Austri:o;e. Davė 25 koncertus. 
Vicur salės buvo perpildytos ir 
publika šiltai sutiko. Daug 
programos numerių turėjo kar

oti. Viduose laikraščiuose bū
tos, puikiau-

at~iliepimai. Nepaprastai 
dauT vietos skyra solistų pa
gerbimui ir orkestro iškėlimui. 

ARGENTINOJ 
— Svečiuose p a s kitus. "Min-

įvykusiomis spalio 10 d. riaušė- daugo" draugijos ansamblis 
mis. 

vanoti. Atvykusios jūrų šaulės solistė maloniu laiškeliu pasvei- ^ ' ^ ^ ^ - J u o z a 3 pasisakęs. 
su dėkingumu buvo priimtos ir | į ° J?*** *?*?* Vro& i r

l P r u n s k i s Vargonais grojo muz. | a P l e M ^ k o 1 

minėje valandoje, tad tenka pa- plojimais ir buvo apdovanoti ro-
argonais grojo 

„ . I Antana3 Skridabs, o jo vado . 
* ' 0 r ° * vaujamas choras pasigėrėtinai i s i n " k t l t l k J 6 3 * *> a s m e n s ^ žėmis 

5» , . . gražiai atliko keletą giesmių, •mokesčio pndejo 13 dol. auką . ; & _ . , yi.J? Tuojau po šv. Mišių minėj -
mas pradėtas parapijos salėje Dėkojame. 

X Helen A. Pahnke, Darien. 
Y\., Šv. Kryžiaus ligoninės Clii-
cafo-e Savanorių talkininkų di
rektorė, atsiuntė "Draugui" ma
lonius sve ik 'nmus ir aui:ą. 
Ačiū. 

X Marija Griškėnienė, Chica-
go, I'l., dėkodama už kalėdines 
korteles, atsiuntė sve kinimus 

veiklos bruožą - jo kovingumą.' Meninė dalis buvo baigta Lie-
"Šis bruožas yra ryškus visame tuvo3 himnu Ir skyriaus valdy 
jo gyvenime ir darbe. Gal tokia bos pirmininko padėkos žodžiu. 

Susirinko apie 160 asmenų. Mi- Į j į d i d e l i l * ""• ' • * • d i d e I i l l v e i " Marija Dubauskienė, Elena No-
nėjimą pradėjo KD Cicero s k y . . k o j ų I e : n t l s n S r C*""*** ir ko- vickienė, Sofija Palion enė ir 
riaus pirmininkas Kazys Micke - ! v c s u g ! n e " t x "P i n k a i ? a v o k ū ' I r e n a Pranckevicienė paruošė 
vičius. Jis, pasveikinęs daly-; ^ n ° ? e nUaus dovanas." • ' - - -
VIUS. pakv.ete kun. v. Bagdana-

ir 10 dol. auką. Ačiū. 
x Sveikindami "Draugą" Neu-į x A d v . P o v i l a s ž „ m b a k i s , 

+ A. a. Kazimieras Lauri-
•.arčius, 87 metų, mirė šven
tos Šeimos Viloje, pašarvotas 
trečiadieni pas Lackavičių. Lai-

jųjų^Metųproga, p o 5 d o I . a u l o - | C h } c a g o > m mns m a i o n i a i r a - dojamas ketvirtadienį. 
sveikino švenčių proga, atsii s- x Dr. Gediminas Balukas, 
damas auką. Labai ačiū. Chicago, 111., dėkodamas u i j 

X Kazys ir M. Linkai, Mia-ni šventmes korteles, atsiuntė 15 
Beach. aukojo 10 dol. Labai ^ 0 i , a u k ą . Labai ač.ū. 
ačiū. x A. Kadžius žinomas bal-

puikias vaiše3. 
Po paskaitos buvo meninė da- į P i rmininkas K. Mickevičius 

lis. Ją gražiai atliko solistas V. pakvie 'ė visus dalyvius prie pa-
L : ore i t - s akompanuojant m r - r u - š ' ų vaišėms stalų ir r a l nkė-
zikui A. Jurguč'ui. Smuiku pa- jo geros nuotaikos ir draugišku 
nro:o Petras Dūda. Jie sušilau- pašnekesių. Jonas Švedą? 

jo: V. Irlikienė, Antanas Url o-
nas, K. N. Lauraitis, dr . J. I ė-
dkras. S. Tarasevičius, Leor as 
Oksas. Elena Lembergienė, An
t anas Šantaras, dr. Simait ;s, 
Pe t ras Avižonis. Visiems malo
niai dėkojame. 

CHICAGOS ŽINIOS 
STATI CENTRE 

X Šakių ir Suvalkiečiu klulai 
rengia Naujų Metų sutikunp 
Vyčių salėje, 2455 W. 47 St. 
Norintieji įsigyti bilietus skam
binkite 376-9426. (pr.) 

X Tradicinė Putnamo Seselių 
rėmėjų vakarienė įvyks kovo 
19 d. J. Centre. Meninę progra
mą atliks solistė Gina Čapkaus 
kienė iš Montrealio. (pr.) 

X NAMAMS PIRKTI PA 
SKOLOS duodamos mažais mė 
nesiniais ^mokėjimais i r prieina 
mais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savlngs, 2211 
West Cermak Road — Telef 
VI 7-7747 (pr ) 

nes reformas, meno ir literatū
ros kūrėjus . Čia pavaizduoti Chicagos miesto centre v ra 

dabar statoma ar suplanuota ctuaiS0^ pagarsėję Žmonės. 
x Balys Rūkštelė ir jo Seimą, timoriškis, parėmė mūsų spau- 1978 m. statyti namų, kurie k a l p w r i S h t > Sullivan, Jane I 

žinomi detroitiškiai, maloniu įos darbus 10 dol. auka. Dė- turės 2.8 nriL kvadratinių pėdų 
'aiškeliu palinkėjo " D r a u g o " ko jame. i įstaigoms patalpų, 
darbuotojams sėkmės ir a t s n n - j x Dr. Ju rg i s ir Dalia AnysaLį 
tė 10 dol. auką. Labai ačiū. į Chicago. 111., mus maloniai pa-

Dalia Blauzdžiūnaitė ir Rimvydas 
Sondai, Montrealyjc sukūrę šeimos 
židinį. Jaunasis yra neseniai nar
savo tėvus atvykęs i" ck. Liet - n 
(platesnis aprašymai buvo "Dr-
go" gruodžio 14 d. laidoje). 

KANADOJE 

x E. ir K. Milkovaičiai, Chi
cago, BĮ., švenčių proga pa-

itiiiiHiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiin 

Banaičio 

JŪRATE IR KASTYTIS 
3 veikstmj opera 

x Anelė Dulkis, Newark, N . i sveikino, atsiųsdami 
T., atsiuntė gražų laišką "Drau- i auką. Ačiū. 
Tui" i r palinkėjo laimingij šven
čių. Šia proga ji užsisakė di-

i desn| lietuviškų knygų kiekį ir 
pridėjo 14 dolerių auką. Nuo
širdžiai dėkojame. 

x Sofija Kazlauskienė, Chi-
'jago, UI., dėkodama už korteles, 
atsiuntė didesnę auką. Ačiū. 

X Henrikas Raštikis, Melrose 
Park, 111., užsisakė didesnį kiekį 
Šventinių kortelių ir a t s iuntė 
auką. Dėkui. 

x Kazys Grina, Chicago, m. , 
atsiuntė sveikinimus ir juos pa
rėmė 10 dol. auka. Ačiū. 

10 doL 

BILIJONAI TYRIMAMS 

X Ignacas Vaivada. Wes t 
k;neca. X. Y., užsisakė "Drau-

kiekį lietuviškų 
atsiuntž auką. 

Te" didesnį 
nlokš'elių ir 
Ačiū. Dainuoja Chicagos Lietuvių Operos 

choras, Dana Stankaitytė, Marea- j 
rita Momkienė, Aldona Sterapužie x Jonas Sostakas, Mia-m 
nė. Stasys Baras. Groja simfoninis' Beach. Floridoje, aukojo "Drau-
orkeatras. Dirijęuoja Aleksandras gui" i o dolerių. Dėkojame. 
Ku^iūnas. 
Puiki kalėdinė dovana. Albume 3 
plokštelės. Kaina su peraiuntirnu i 
$15.56. 
Užsakymus siųsti : DKAIOAS. 
4545 West 6Srd SL, ( bna;«. 
IH 60629 

— — 

X Aukų po 3 dol. a ts iuntė 
J. Levanas, V. Petravičius, An
tanina Butkus. B. Švilpa. Ačiū 

x Aldona Minelgienė, Olym 
pia, \Vash.. sveikindama "Drau 
gą" švenčių proga aukojo 
doL Labai ačiū. 

rėmė savo dienraš.į 10 dol. au 
ka. Labai ačiū. 

x AL Gruzdis, San Dimas. 
Calif., atnaujindamas prenu
meratą pridėjo didesnę auką. 
Jis skelbiamas "Draugo" Gar
bės prenumeratorium. Už pa
ramą dėkojame. 

X Brinins Ignatavičius, Row-
don, Kanadoje. įsijungė į "Drau
go" Garbės prenumeratorių ei
les, didesne auka paremdamas 
dienraštį. Labai ačiū. 

x Aukų ats iuntė: po 5 dol. 
— Klemensas Polikaitis, Marija 
T*aliukevičie"ė, Vladas Garsys: 
i dol. — Pet ras Buksnis, po 2 
M , _ v . Bikkis, V. Sabaliū-
ras . L. 2k?ikus, J. Gylys. Vi
siems maloniai dėkojame. 

x Aukų po 5 dolerius a t-
r u n i ė : A. Arminas, M. Gylys, 
f^asvs R. Kasias, Aleksas Lai-
kūnas. Edvardas Reingoldas. 
Petras Menkeliūnas, St. Gaspa-
raitis. K. Valaitis, Pranas Ra-
nonaitis. Jo^eph F. Gribans-
kas, Vi 'a Baleišytė. Kazys Nor-

10 mantas, Vincas Keženius. Labai 
| ačiū. 

Chicagoje savo centrą turinti 
žibalo bendrovė Standard Oil 
(Ind.) 1978 m. numato kapita
liniams pagerinimams ir nau
jiems tyrimams — žibalo ieško
jimams —išleisti 2.3 bil. dol. 
— 2 1 ^ daugiau negu 1977 m. 

ISTORlXfc CHICAGA 

Chicagos Istorikų draugija 
savo rūmuose Lincoln parke 
prie Clark gatvės ir North A v e , 

— LB Toronto apylinkes val
dybos posėdis įvyko gruodžio 6 
d. Anapilio patalpose. Numaty
ta Vasario 16 programa. Meni-

Verslininkų, apylinkės gyven-jnei daliai pakviesti Toronto 

Addams, Sandburg. 

PAGERINS 

buvo pakviestas į "Club Univer-
sitario", La Platos mieste. Ten 
įvyko kultūrinis ak tas . Atida
rymo žodi tarė mok. Vai. Bu
kauskaitė de Persico, plačiai 
ap'bū l indima Lietuvo3 geogra
finę padėtį, jos istoriją ir da
bartinę Lietuvos padžtį. Taip 
pa t papasakojo apie Lietuvos 
auksą — gintarą i r jo svarbą 
istoriniais laikais Lietuvoje. 
"Mindaugo" draugijos ansamb
lis pasirodė su tautiniais šo
kiais. J^ems vadovavo jų mo
kytoja E . Šaulienė ir jos padė
jėja Nancy Cuveny'ė. 

pfl? LATVIUS 
— Pasaulinis latvių komitetas 

Briuselyje nutarė 1979 m. per 
Jonines suruošti dainų šventę 
Visbijyje, Švedi'os Gontlando 
saloje, prie Baltijos jūros kran
to. Keturių dienų šventei — 
birželio 21, 22, 23, 24 d., jau 
gautas Švedijos įstaigų sutiki
mas. Visbijo miesto valdyba 
prižadėjo tą dainų šventę pa-
skebt i latvių savai te ir savo lė
šomis pas ta ty t i Jvenčių estra
das. Koncertai, liaudies šokiai 
i r kiti vaidinimai turės įvykti 
po atviru dangumi, nes Visbijo 
miestas neturi patalpų, ku r ga
lėtų sutilpti keli tūkstančiai lan-

tojų i r rinktų pareigūnų komi-i "Varpas" ir "Gintaras". Ap- j kytojų. Visbijis yra senas i r 
t e tas palnuoja 63 gatvės ir Wes- j svarstytas pranešimas apie lie- ! gražus miestas, turėjęs senovėje 
t e rn sankryžoje, Chicago je, I tuvių paviljoną "Vilnius" ir iš-
įvesti pagerinimus. K u r reik a , į kilusios lietuvaitės "Miss Vil-
padirbt i naujus šaligatvius,! n!us" rinkimų procedūrą. P^-
pasodinti medžių, sudėti naują! tenkinta keletas finansinės pa
grindinį, patobulinti antrines 
ga tves . Tuo reikalu tariamasi 
su miesto vadovybe. 

MERCY LIGONINĖJ 

ramos prašymų. 

0KUP. LIETUVOJE 
_ Vanda Krilauskienė. Biru

tė Dvieilytė ir Petras Štaras, 
Chicagos pietvakariuose esan- Radviliškio rajono žemės ūkio 

'uri istorine Chicagos parodą, j t i Mercy l'goninė tur i 522 lo-j valdybos darbuotojai, kaip pra-
kuri tęsis iki gruodžio 31 die-! vas. Joje per metus laiko (nuo i r.eša "Valstiečių laikraštis" 
nos. čia ;šstatyt i eksponatai 1976 m. liepos 1 d. iki 1977 m. {tragiškai žuvo. Jų žuvimo ap-
rodo mi sto plaiiavimus, a r - birželio 30 d.) gydėsi 15,007 linkybės konkrečiau nenurody-
chitektūros pavv'zdž'us. sociali- pacientai . tos. 

J. Juodeika. _cci D:dži:\ Ji'oziga'* sutiktuvėse Z iucagoje N.otr \1 Vac;j 

ryšius su Latvi ja ir Lie 'uva. 
Miestas tik 800 metrų pločio 
bei 2 km. ilgio ir ten gražiai y ra 
išlikusi viduramžių miesto da-
l's. Rengėjai tikisi sulaukti iš 
visų laisvojo pasaulio kraštų 
apie 5,000 svečių. 

— Laikraštyje "Latvijja" 
gruodžio 10 d. numeryje tilpo 
pastabos apie gyvenimą oku
puotoje Latvijoje. Čia keleto 
punktų an t r a š t ė s : gamtos terši
mas, kolchozų i r sovehozų pri-
grūdimas rusais, darbo varžy-
bes — tai tik darbininkų išnau-
f'oj'mo b'da-5. jaunimas prieš 
avo ' s i t i k i i m u s turi uoliai įsi

savinti Lenino raš tus ir rusų 
kalbą. Duobelės p'arr.oaės rajo
no įrengime iškeliami rusai ir 
kriminal is tai . . . ( t ) . 
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Id/okatns JONAS n;Si!TI*; 
''"' I" S». K»*dy»«- A* PHHV 

M . 1 *(i-S "><»!! 
I hieago. Illinois i ; o , ^ 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak 
SfiAtAd 9 vai. iki 1 vai. d 
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