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Vlado Lapienio teismas 
Neteisybe, klasta, melas, apgaule ir kitos blogybes yra tarybų valdžios pagrindas, jor 
stiprybe, o kovą su šiomis blogybėmis vadina siekimu pakirsti ar susilpninti tarybų 
valdžią 
5 nai tą kovą su blogybėmis, tą ti jų aikštėn, neparodyti jas die-

kritiką vadina antitarybine agi- nos šviesoje. Ankščiau ar vėliau 
(Tęsinys iš vakar dienos; t a d j a .f p r o p a g a n d a > s i e k i m u ^ . kritikos ignorantai bus suniekin-

Jonas Kastytis Matulionis, tar- kirsti tarybų valdžią ir panašiai, ti. Kritikos žod's nors tuo metu 
dymų išvargintas, pareiškė ap- Nejaugi neteisybės, melas, k a i k a m l a b a i nemalonus, skau 
gailestaująs savo pris dėjimą prie ^ ^ a p g & u l ė į r ^ b l o g y b ė s dus, tačiau jis galibūti draugiš-
'LKB Kronikos' pagrindas, ^ P a ? a l b a klystantiems. 

r .......... . . ^ — Argi ne blogybės atneša tiek 
h**mS*^K S T L S S S . blogybėmis vadina siekimu pa- daug nelaimių, bereikalingų var-

kirsti ar susilpninti tarybų vai- gų, beprasmiškų kančių. Man vi-
džią, o tuos, kurie kovoja su saį nesuprantama, kodėl kai ku-
š'omis blogybėmis, kaltina padą- rįe saugumo darbuotojai ir kit 
rius nusikaltimą, numatytą valdžios pareigūnai bijo tiesos? 
LTGRBK68ar 1991 str. Juk tiesa turi būti valstybės pa-

Tik laisvai leidžiant pasireikš- 8 r i n d a s- Tie> N * neapykanta, 
ti nuomonių skirtumams, išrys- k e r š t u degdami, sudarė šią byla 
kėja tiesa, iškyla į paviršių klai- u ž *į k a d *"*> Pareiškimuose 
dos, demaskuojamos blogybės, o nurodžiau jų klaidas, kad atkrei-
kad tai pasiektų, turi būti nuro- P i a u d e m e s i * e s a m a s negeroves, 
domos klaidos, neatsižvelgiant y r a neteisūs. Reikia gerbti pilie-
nei į asmenis, nei į jų užimamas č u s- , k u r i e t i e s a P*** 0 * a k i s-

klastos ir apgaulės, o taip pat pareigas, nei į jų titulus. Kada ° n e b a u f Juos ! r S*' 5 i 5 
prievartavimų. Todėl, kai matau išryškėja to blogio šaknys, tada ne> norėdami jsiteikti valdžiai 
šias blogybes, negaliu ramia są- galma tą blogį pašalinti. Nė nuslepia nuo jos akių klaidas. 
ž ne pro jas tylomis praeiti. Ta- vienam doram žmogui, pastebe- nes šios klaidos niekam neduoda 
čiau kai kurie valdžios pareigu- jus tas blogybes, nevalia neiškel- naudos ir nedaro garbės. (B. d.) 

, . . . . - , . . • -'a :arvoų valdžios 
Ona Pranssur.ate Ka:oco la- ^ ^ ^ k a d k o y ą ^ - . ^ 

salėje išgirdo tik skundžiantis 
bloga sveikata. 

Prieš V. Lapienio paskut"nį 
žodį teismas padarė pertrauką ir 
leido dalyviams įeiti į teismo sa
lę tik tada, kai V. Lapienis bai
gė kalbėti. "LKB Kronikai" pa
sisekė gauti V. Lap'enio pasku
tinio žodžio tekstą. . 

Vlado Lapienio 
ĮMskutinis žodis 

Neapkenčiu neteisybės, 

KOMUNISTŲ ANTISOVIETINIS 
MANIFESTAS 

Bonna. — Vakarų Vokietijoj 
išeinąs populiarus savaitinis po
litinis žurnalas "Der Spiegei" pra
ėjusio savaitgalio numery įdėjo 
antisovietinį manifestą, sukėlusį 
didelį pyktį Rytų Vokietijos ofi
cialių asmenų. 

30 puslapių rašinys, sakoma, su
redaguotas Rytų Vokietijos komu
nistų, nusivylusių rusų dominavi
mu ir komunistine tikrove, dar 
labiau padidino abiejų Vokietijų 
įtempimą. Rytų Vokietija apkal
tino Bonnos saugumą, kad tai jo 
darbas, ir "labai nevykęs Naujų
jų Metų pokštas". 

Bonnos vyriausybė tuos kalti
nimus griežtai atmetė ir sako nie
ko bendro neturinti su ta grupe, 

kuri po tuo manifestu pasirašė. 
Pasirašiusieji sako atstovaują 

vidutiniems ir aukštiesiems val
dančiųjų sferų sluoksniams. Jie 
susiorganizavę į mažas celes, vei 
kia valdžios aparate ir vartoja 
tokius pat veikimo metodus, kaip 
komunistai daro ir kituose kraš
tuose. Manifeste pasisakoma už 
eurokomunizmą, atmetama sovie
tinė sistema, apeliuojama į vokie
čių neutraliuosius, raginama siek
ti tikro, laisvai rinkto parlamen
to ir baigti su marksizmu-leni-
nizmu, kuris nėra ir negali bū
ti valstybės religija. Reikalauja
ma taip pat atsisakyti mokslo, 
literatūros ir kultūros reguliavi
mo iš viršaus. 

IŠ "LKB KRONIKOS" ARCHYVO 

Kunigų — kankinių sąrašas 
PANEVĖŽIO VYSKUPIJOS KUNIGAI, NUŽUDYTI 

ARBA KENTĖJC KALĖJIMUOSE IR SIBIRE 

Vyskupo Kazimiero Paltaroko antkapis Panevėžio katedroje Memoria
linėje lentoje įrašyta: Pirmasis Panevėžio vyskupas ir Vilniaus arki
vyskupijos kapitulinis vikaras, uol.is Evangelijos skelbėjas, gausių rai
tų autonus,_nuo8irdus jaunimo bičiulis, duosnus vargšų šelpėjas. 1875. 
X- 22 — 1958. I. S. "Net miręs norėčiau dar jums patarnauti" 

(Iš Br. Kviklio archyvo) 

(Tęsinys iš vakar dienos) 
Kunigai, buvę Rusijos kalėjimuose ir Sibiro 

lageriuose —1977 metais dar yra gyvi: 

1. Kun. Bardonas Juozas suimtas 
grįžo 
suimtas 
grižo 
suimtas 
grįžo 
suimtas 
grįžo 
suimtas 
grįžo 
suimtas 
grįžo 
suimtas 
grįžo 
suimtas 
grįžo 

9. Kun. Meškauskas Anicetas suimtas 
grįžo 

10. Kun. Mitrikas Antanas 

2. Kun. Jatulis Jonas 

3. Kun. Juodelis Jonas 

4. Kun. Jurgaitis Jonas 

5. Kun. Juška Antanas 

8. Kun. Kadžius Alfonsas 

7. Kun. Krikštonaitis Stasys 

8. Kun. Kuzmickas Petras 

11. Kun. Nagulevičius Jonas 

12. Kun. Pelešynas Steponas 

13. Prel. Pratkelis Leopoldas 

14. Kun. Prijelgauskas 
Henrikas 

15. Kun. Puriuškis Izidorius 

16. Kun. Senulis Petras 

17. Kun. Stonys Mykolas 

18. Kun. šermukšnis Matas 

19. Kun. Šiaučiūnas Ignas 

20. Kun. Buliauakas Jonas 

suimtas 
grįžo 
suimtas 
grįžo 
suimtas 
grįžo 
suimtas 
grįžo 
suimtas 
grįžo 
suimtas 
grįžo 
suimtas 
grįžo 
suimtas 
grįžo 
suimtas 
grįžo 
suimtas 
grįžo 
suimtas 
grįžo 

— 1947 
— 1954 
— 1949 
— 1956 
— 1950 
— 1956 
— 1949 
— 1956 
— 1949 
— 1956 
— 1949 
— 1957 
— 1951 
— 1956 
— 1947 
— 1953 
— 1949 
— 1955 
— 1949 
— 1972 
— 1947 
— 1952 
— 1950 
— 1957 
— 1950 
— 1956 
— 1949 
— 1957 
— 1949 
— 1956 
— 1947 
— 1955 
— 1947 
— 1956 
— 1949 
— 1956 
— 1949 
— 1956 
— 1947 
— 1956 

21. Kun. Tamašauskas 
Lionginas 

22. Kun. Vaišnoras Eduardas 

23. Kun. Vikčnelis Titas 

suimtas — 1949 
grįžo — 1956 
suimtas — 1950 
grįžo — 1956 
svdmtas — 1949 
gr;žo — 1956 

Kunigai, kuriems buvo atimta teisė dirbti 
savo pareigose: 

1. Kun. Antanavičius Juozas 
2. Kun. Buliauskas Jonas 

3. Kun. Gylys Mykolas 
4. Prel. Dulksnys Kazimieras 

— 1964 -1965 m. 
— 1960 - 1962 m. 

ir už vaikų k a 
tekizaciją 1957 
nubaustas 
2000 rb. 

— 1962 - 1963 m 
— ištremtas iš 

vyskupijos: 
Merkinėje, Ne
dingėje - 1959 
- 1963 m. 

— 1962 - 1963 m. 

— 1958 - 1959 m 

— 1965 -1967 m 

— 1962- 1963 m 

— 1967 - 1968 m. 

— 1964 - 1965 m. 

— Ištremtas iš 
vyskupijos ir 
tremtyje mirė 
1961 - 1973 m 

12. Kun. Uždavinys Sigitas — 1965 - 1966 m 

Panevėžio vyskupijoje parapijos be kunigo: 

5. Kun. Gražys Alfonsas 

6. Kun. Masys Vytautas 

7. Kun. Nykštus Petras 

8. Kun. Strelčiūnas Alfonsas 

9. Kun. Svirskis Povilas 

10. Kun. šumskis Juozas 

11. Prel. Šidlauskas Povilas 

Hanojus prisipažįsta: 
tūkstančiai užmuštu 

Hanojus. — Hanojaus radijas 
prisipažino, kad susidūrimuose su 
Kambodija buvo "tūkstančiai už
muštų" ir kad ginče dėl sienų 
Hanojus susilaukė Maskvos pa
ramos. Kambodija remia Kinija. 

Belize bus 
nepriklausoma 

Belizos Miestas. — Po kelių 
mėnesių slaptų derybų Guatema-
la ir Britanija susitarė dėl Belizes 
teritorijos, kitaip vadinamos Britų 
Hondūro. Guatemala šią koloniją 
norėjo prisijungti, bet britai ne
leidžia. Susitarta tam tikrą nedi
delę dalį teritorijos prijungti prie 
Guatemalos, o likusiai sudaryti 
sąlygas siekti nepriklausomybės 

Belize turi tik 130,000 gyven
tojų, daugiausia afrikiečių. Savo 
laiku prof. K. Pakštas, ieškoda
mas atsarginės Lietuvos, tyrė są
lygas, ar tremtiniai iš Vokietijos 
stovyklų neturėtų būti nukreipti 
į šią koloniją. 

Šiandien Carteris 
Egipte 

Aswan, Egiptas. — Preziden
tas Carteris šiandien čia susitin
ka su Egipto prezidentu Sadatu. 
Buvo žinoma, kad su Sadatu bus 
ir V. Vokietijos kancleris Helmut 
Schmidt, vizituojąs Sadatą. Car
teris su Sadatu kalbėsis dvi va
landas. Egipto prezidentas nori 
išsiaiškinti Carterio nusistatymą 
Palestinos klausimu. 

Lankydamasis Indijoj, Carte
ris pusę valandos kalbėjo jų par
lamente. Buvo sutiktas nuošir-
.džiai. Jo kalba plojimais buvo 
pertraukta keturiolika kartų. Pa
žadėjo Indiją aprūpinti atomine 
medžiaga. 

Saudi Arabijoj Carteris su ka
ralium Khaledu diskutavo naf
tos, apsiginklavimo ir Vid. Ry
tų taikos reikalais. 

VVashingtonas. — Naujųjų 
Metų dieną Amerikoj gyvenc 
218,200,000 žmonių. Taip skel
bia Centrinis statistikos biuras, 
bet yra žinoma, kad nele
galiai gyvena svetimšalių, dau
giausia iš Meksikos, nuo 6 iki 
9 milijonų. 

Vilnius išlaikė 
savo charakterį 

Londonas. — "Dziennik Pols-
ki", išeinąs Londone, ir Chica-
gos "Dziennik Zvviązkowy" pa
kartojo C. Jesmano reportažą iš 
apsilankymo Vilniuje ir Kaune. 
Bendras įspūdis, kad Vilniuje gy
venimas slenka lėtu tempu, gat
vėse daug mongoliškų veidų. Ad
ministracijos aparate vienam lie
tuviui tenka 4 ar 5 rusai arba 
ukrainiečiai. Vadinamos Lietuvos 
komunistų partijos oficiali kalba 
esanti rusų. 

Tarp Vilniaus ir Kauno kur
suoja tik dizeiiniai lokomotyvai, 
anglimis kūrenamų gar/ežių ne
bėra. Geležinkelio pabėgiai pa
keisti cementiniais. 

L:etuviškiausias miestas tebė
ra Kaunas. 

Nežiūrint didelės sovietizaci
jos, Vilnius išlaikė savo indivi
dualų cha rakte rį. 

Represijos prieš 
kun. Dudko 

Ok. Lietuvoje mirė 
kun. J. Aleksa 

• 

1. Baltriškės 
2. Dambava 
3. Dapčionys 
4. Eriškės 
5. Imbradai 

6. Palėvenėlė 
7. Panemunė 
8. Smilgiai 
9. Uliūnai 

10. Velykiai 
4,LKB Kronika" prašo ir kitų vyskupijų ku

nigus sudaryti panašų sąrašą. 
Anw».r Sadata? ir Helmut Schmidtas per Naujuosius Metus kartu pla
navo politinę su ^c^iiį 

Maskva. — Užsienio spauda 
rašo apie naujas sovietų valdžios 
represines priemones prieš žino
mą stačiatikių kunigą Dmitrij 
Dudko. Ieškoma pretekstų jam 
nušalimi. Tačiau nei perkėlimas 
į nuošalias parapijas, nei nevy
kusiai suorganizuota autokatast-
rofa, nei visos kitos administraci
nės priemonės neįstengia ati
traukti šio uolaus kunigo nuo 
jo pašaukimo pareigų, ypač nuo 
jaunimo bei suaugusiųjų kateki-
zacijos. Po rperkėlimo į -hitą pa
rapiją kunigo Dudko tikinčiųjų 
bendruomenė nuolat auga, nes 
žmonės jį susiranda net pačiame 
tolimiausiame užkampyje. 

Paskutiniuoju metu sovietinės 
valdžios įgaliotinis religiniam rei
kalam Maskvos rajonui Truši-
nas, pareikalavo, kad Grebnevo 
bažnytinės bendruomenės tary
ba nutrauktų sutartį su kunigu 
Dudko. Bet kadangi Grebnevo 
bažnytinės bendruomenės tary
ba kunigo Dudko veikloje nesu
rado jokio nusikaltimo nei įsta
tymam, nei rusų-ortodoksų Baž
nyčios kanonams, ji šį valdžios 
įgaliotinio Trušino pageidavimą 
atmetė. 

Bonna. — Egipto ambasadoje 
buvo rastos dvi galingos bombos. 
Jos buvo išardytos likus vos 
dviem minutėm prieš sprogimą. 
Buvo paliktos plastiniuose mai
šuose ambasados kieme. Jei būtų 
sprogusios, būtų sugriautas amba
sados pastatas ir aplinkiniai na
mai. 

Ok. Lietuva. — Gruodžio 29 
d. mirė a.a. kun. Jonas Aleksa, 
ilgametis Tabariškių (Garliavos 
\% Kauno apskr.) parapijos kle
bonas, pastaruoju metu jau ligo
nis. 

A.a. kun. Jonas Aleksa buvo 
gimęs 1896 m. rugsėjo 16 d. Pa
rausių km., Pilviškių vals., Vil
kaviškio apskr. Gimnaziją baigė 
Marijampolėje 1920 m. ir tų pa
čių metų rugpiūčio 15 d. tapo 
vienuoliu marijonu. Studijas bai
gė Kauno universitete 1925 m. 
Kunigu įšventintas 1925 m. lie
pos 5 d. Tarp 1929-1936 m. bu
vo Kauno kunigų seminarijos 
dvasios vadovas, tuo pačiu metu 
Kauno marijonų vienuolyno eko
nomas. 1936-38 m. studijavo Ro
moje, kur gavo bažnytinės teisės 
licenciato laipsnį. Po to vėl bu
vo marijonų Kauno vienuolyno 
ir provincijos ekonomas, vedė pa
rapijose rekolekcijas ir misijas, 
dirbo Šv. Gertrūdos bažnyčioje. 
Bolševikų okupacijos metu buvo 
klebonas Kretkampy, Pavilkijy ir 
ilgiausiai Tabariškėse. Jau kele
tą metų sirguliavo, turėjo kelias 
sunkias operacijas, bet bažnyti
nio darbo neatsisakė. 

Prieš karą yra išleidęs "Ma
rijos mėnuo" (1934), "Kenčian
tis Kristus" (1936) ir kt. Bend
radarbiavo "Tiesos kelyje", "XX 
amžiuje", "Šaltinyje". 

Iki šiol gautomis žiniomis pe
reitais metais ok. Lietuvoje mirė 
jau dvidešimt vienas kunigas. Ve
lionis, atrodo, paalidotas Mari-
iampolėje. 

Čilėj plebiscitas 

Santiago. — Šiandien Čilėj 
vyksta plebiscitas. Tautai leista 
pasisakyti — pritaria ar ne karo 
stoviui ir dabartiniam sustiprin
tam režimui, ekonominėms prie
monėms. Buvęs prezidentas, 
krikščionių demokratų neofcia-
lus vadas Eduardo Frei pataria 
balsuoti prieš karinį gen. Pino-
cheto režimą. 

KALENDORIUS 

Sausio 4: Eugenijus, Angelė, 
Arimantas, Ardarga. 

Sausio 5: Telesforas, Emilija, 
Vytautas, Gedutė. 

Saulė teka 7:18, leidžias 4:32. 
ORAS 

Daugiausia apsiniaukus, šil
čiau, apie 32 laipsniai. 



DDAUGAS, trečiadienis. 1978 m. sausio mėn. 4 d. 

OTYBES 
.š«*ja 

GLOBOJA CfflCAGOS SrLAl'TTNLVKIC-iy RAMOVĖ 
>ja sfcta. I rma Begieaė. 2*58 W. both St., Chfcago. lamots. 60629 

Telefonas 476-7089 

ĮSPŪDŽIAI IŠ AUSTRALIJOS 
"Skauiybės Kelias" gavo kele- • pertransportavo mus į Lietuvių 

tą laiškų iš Australijos. Seštojon i klubo namus, kur po šiltų sveiki
nimų paskirstė į lietuvių šeimas 
nakvynei ir poikiui. Po to vyko 
svečių skautų talentų vakaras. 
Nė nežinojau, kad yra taip ge
rai dainuojančių, skambin.nčių, 
grojančių sesių-bro-lių. Vakaras 
prabėgo smagiai skautiškai: po 
programos jaunieji linksminosi, 

.vyresnieji grupelėmis kalbėjomės, 
prisimindami "gerus senus lai-
* n 
rCUS . . . 

Kitą dieną ekskursavome po 
kelionės Įspūdžiais, nepaprastai į Sydnejų, stebėdami šio miesto 

Tautinėn stovyklon išvykusių 
mūsų sesių — brolių. Šioje lai
doje talpiname du laiškus — LSB 
Vyriausio skautininko s. fil. Sigito 
Milcnaičio ir kelionės organizavi
mą tvarkiusios v. s. Reginos Ku-
čienės pirmuosius Įspūdžius. 

Mieli broliai-sesės 

Sveikiname iš kengūrų že
mės — Australijos Sydnėjaus, iš 
kur skutu pasidalinti pirmaisiais į 

VI Taktinės Stovyklos Australijoje rengimo komitetas. Iš k.: s. J. Žit
kevičienė, s. H. Antanaitis — komiteto pirmininkas ir VT rS viršininkas, 
v. s. D. čižauskienė, j . s. V. Vaitkus. II eilėje: kun, s. Pr. Dauknys, ps. 
R. Statkiene, vyr. sk. v si. M. špokevičienė, ps. N. Ramanauskas. 3t. 
Eimuts. m silėje: s. v. v. si. A. Milvydas, vyr. sk. v. si. B. Prašmutaitė. 
s. V Stasiliūnas. s. Alb. Pocius 

VI TAUTINE STOVYKLA AUSTRALIJOJE 
Brandos Sesės. Mieli Broliai, 

puikiais. Čia prie Ramiojo vande bei apylinkių žymesnes vietas. 
nyne pamatėme tokių nuostabių Sustojome taip pat pasimaudyti 

Ramiojo vandenyno bangelėse. 
Karštuose spinduliuose ilgai sau-
lintis nėra gerai, bet "ameriko
na i " vis tiek bandė atsigauti sau
lėje po šaltųjų Amerikos dienų. 

vietų, kurios ne: "mandresnės" 
negu garsieji Europos ar Meksikos 
kurortai. 2inoma. jais grožisi dau
giausiai patys austra'iečiai. 

Šuolis iš Amerikos per vande
nynus sekėsi gerai. Nors ilgėliau 
užtruko iš šaltosios Čikagos (An
gelų mieste taip pat buvo vėsu ir 
tarpais lynojo), bet, nusileidę Ho-
nolulu, jau atsikvėpėme. T e n bu
vo naktis, laiką praleidome aero
drome, o netrukus vėl pakilome 
į nakties skrydi, kuris t ruko apie 
17 valandų (įskaitant L. A. va
karą). Fidži salose išaušo saulė
tas rytas — šilta ir labai drėgna. 
Iš čia pakilus, kapitonas lėktuvą 
navigavo gana žemai, kad lėktu
vas "Išdžiūtų'": mat, staiga pa
kilus iš drėgno oro — apledėtų. 
Ta pačia proga pro langus pama
tėme salose Įdomesnes vietas. 

Šiame kelionės rarpe "tapome"" 

Vakare gražiame baseine mė
gėjai vėl taškėsi, o šeimininkai 
visus vaišino čia vadinamoje ieš-
minėje. Rengimo komitetas šiam 
tikslui išnuomavo miesto basei
no patalpas su gražia pieva bei 
įrengimais piknikauti. Pastebėti
na, jog Sydnėjaus sk. vadovai pa
dėjo daug pastangų ir triūso, or
ganizuodami šį priėmimą. Jie ly
dėjo mus ekskursijose, skubėjo at
likti darbus piknike, vedžiojo po 
miestą, rūpinosi visais svečių rei
kalais ir t. t. -Didelės jų rūpesčių 
dalies mes net nežinome, vien tik 
nujaučiame. Gal Jums sunku visa 

j tai Įsivaizduoti— ilgą didelį pasi-

Šiandien, gruodžio 28 d., esa
me paskutinę dieną Sydnėjuje. 
Sveikiname jus visus Čikagoje pa
silikusius. 

Mus atvykusius Sydnėjuje pasi
tiko vietinė lietuvių skautų "val
džia" — rajono vadas skautinin
kas Mauragis, s.fil. B. Barkus, 
vyr. skautė Viliūnaitė (prieš ke
letą metų gyvenusi Cicero), ir 
kiti šeštosios Tautinės stovyklos 
rengimo komiteto nariai. Autobu
sais nugabenti į Lietuvių klubą, 
buvome ten formaliai pasveikin
ti, o po to malonių globėjų nu
sivežti į jų namus. 

Iki Kalėdų ilsėjomės, o dabar, 
taip esame užimti jų labai suma
niai sustatytos dienotvarkės vyk
dymu, kad vos spėjame bėgti. 
Čia žmonės tokie malonūs ir šil
ti, kad mes visi jaučiamės tokie 
laimingi kaip namie. Visus mū
siškius visur laiku atveža, laiku 
pasiima. Nesinori iš Sydnėjaus 
išvykti,, nes jaučiamės tikrai vi
sų mylimi. Jei yra kur lietuvfi-

ramos. parenkami vadovai. Biru
tė Prašmutaitė jau paruošė Sto
vyklos Dainorėlį, jame 150 dai
nų, priedo — šūkių. Marytė Špo
kevičienė paruošė Stovyklos Va
dovą. Jame oficialūs sveikinimai, 
stovyklavietės aprašymas, vado
vybės pareigūnai, programa, me
cenatai ir kt. Abu leidinius spaus
dina "Tėviškės Aidai"', spausdi
nimo darbus atlieka kun. Pr. Va-
seris. 

Stovyklos kelių spalvų rekla
miniai meniški plakatai atspaus
dinti ofsetu Sydnėjuje ir išsiunti
nėti skautų vienetams užjūriuo
se ir pačioje Australijoje. Jų tun
tuose galima įsigyti po 2 dol. 
Tai gražus kambario papuoši
mas. Plakato projektas dail. V. 
Simankevičiaus. 

St. Kairio Kanados skautų me
ninis vienetas atliks koncertą 
Melbourio Lietuvių namuose 
gruodžio 30 d. Programoje pasi
rodys ir Amerikos ir mūsų Austra
lijos meninės pajėgos. 

Tautinės stovyklos dainą su
kūrė Stasys Čižauskas Melbourne 

' Ve«. 
Stovyklos iaužavedys s.v.v.sl. 

\ Darius Gečiauskas. (Tai nepa-
: mirštamasis Darius dar iš Tau

tinių šokių šventės. Adelaidėje 
j 1974.XII.28. kai savo skoningu 
: humoru, lengvumu kėlė rmotai-
į ką ne tik savo šokėjų, bet suža-
I vėjo ir visą publiką). 

Ekskursija iš Amerikos at-
, skrido į Melbourną gruodžio 29 
• d. ANSETT autobusas iš Tulla-

marine aerodromo juos itvežė į 
' Melbourno Lietuvių namus, jie 
į bus įregistruoti ir žmonės iš čia 
į juos pasiims nakvynei. 

Stovyklai " T Shįrts" — gražiu 
skautišku ženklu žalsvos spalvos 
marškiniai užsakyti ir jie bus ne
trukus pardavinėjami. Projektą 
padarė architektas Antanas Kes-
minas. 

Stovyklos medžiaginio ženklo 
projektą padarė inž. v.s. Aleksas 
Jakštas, ir jis gaminamas šiuo 
metu Amerikoje. 

Jau pagaminti Tautinės Sto
vyklos metaliniai ženkliukai ir 
specialus ženklas mecenatams. 
Šiuos meniškus projektus sukūrė 
dailininkas A. Vingis. 

Stovyklos programa. 1978 m. 
sausio 2 ir 3 — Įsikūrimo die
nos, 4 — Lietuvos Diena, 5 — 
Skautiška Diena, 6 — Rankdar
bių Diena, 7 — Sporto Diena. 
8 — Svečių Diena, 9 — Gam
tos Diena, 10 — Pionerijos Die
na, 11 ir 12 — Amerikos Dienos, 
13 —Susimąstymo Diena, 14 — 
Svečių Diena, 15 — Baigmės Die
na. 
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mosimą, nepa-prastą priėmimo 
skautais- visi Amerikos ekskur- j pravedimą, bet užtikrinu: ui a> 
santai — sesės, ir broliai — prade- liktas darbas buvo nepaprastas 
jome lįsti į uniformas, nes nuo 
Fidži iki Sydnėjaus buvo likę tik 
4 valandos skridimo. Kai lėktu
vas trinktelėjo i aerodromo asfal
tą, susigrupavome būrin ir laukė
me: nutarėme išeiti paskutinieji 

Tenykščiams broliarns-sesėms bei 
Sydnėjaus lietuviams priklauso 
mūsų nuoširdžiausias lietuviškas 
— skautiškas ačiū 

Baigiu pirmuosius savo įspū
džius. Jie malonūs, neužmiršta-

kas vaišingumas ir širdis, tai čia ir ją harmonizavo. 

ir gražiu uniformuotu būriu. Ne- f"1'- D ^ laiško padrikumo atleis-
patikėsite: tik dabar pamatėme, 
kad 114 skautų,-čių bei svečių 
grupė yra tokia didelė Ypač. kai 
visi uniformuoti. 

Perėjus pasų kontroles, mus pa
sitiko sk. komiteto nariai. Susipa
žinome, atnaujinome senas pažin
tis, — neužmirštamos akimirkos 
visam gyvenimui. 

Šeimininkai trimis autobusais 

kitę, rašau skautiškai: nugriebęs 
laisvą valandėlę, ant kelių prisis
paudęs užrašų bloknotą.... 

Visiems geriausi šventiniai linkė 
ji m ai iš žemyno, kuri vadiname 
kengūrų, eukaliptų, koalų, an-
čiasnapių tėvyne. 

Jūsų s. Sigitas Miknaitis, 
LSB Vyr. Skautininkas 

Sydney, 1977.XII.27. 

SVEIKINAME ŠEŠTĄJA SKAUTŲ TAUTINĘ STOVYKLĄ 
AUSTRALIJOJE! 

tarp miestų skrisime uniformuo
ti. 

Kol kas visi esame sveiki ir 
laimingi. Kalėdų ryte visi uni
formuoti dalyvavome bažnyčio
je, Šv. Mišiose. Pamokslą sakė 
mūsų kunigas v.s. Antanas Sau-
laitis Šv. Mišioms asistavo kitas 

ŠLUS metais 'Kernavės tun- lietuvių skautes, šita dalis mū- . fikagSkis k u n . K . Kuzminskas, 
pakeitė per eilę : sų Kūčių sueigose visuomet bu- K a t a l i k ų § a ] k o m i t e t o p i r m i -

KERNAVĖS TUNTO KOČIOS 

ti.<rai yra. 
Mūsų jaunimo talentų vakaras, 

praėjo gražiai. Programa nusitę
sė daugiau dviejų valandų. Visi 
buvo gerai pasiruošę, net malo
nu. Jaunimas labai drausmingas, 
oras karštas ir mūsų jaunimas 
jau spėjo gražiai įdegti saulėje, 
nes laisvalaiki v'si skuba praleis
ti pajūryje. Autobusais buvome 
apvežioti ne tik po Sydnėjaus 
miestą, bet ir apylinkes. Matėme 
kalnus, plaukiojome įlankoje ir 
pan. 

Jie čia taip nuoširdžiai mumis 
rūpinasi, kad kartais net nejau
ku. Skautininkas Antanaitis jau 
kelis kartus telefonavo iš Mel
bourno. Net norėjo visų mūsų 

Kol kas is Viktorijos premjero 
apie pažadėtą paramą Tautinei 
Stovyklai dar nieko negirdėti. 
Komitetas susirūpinęs ieško vis 
naujų mecenatų, aukotojų. Tiki
mės, kad mūsų patriotai lietuviai 
dar gausiai parems Stovyklos 
Fondą. 

Svečiams iš užjūrių, taip pat ir 
mums patiems, bus įdomu pama
tyti aboridženų grupę, atliekant 
programą Stovykloje. 

Stovyklos metu planuojama 
ekskursija į avių farmą. ypač už
jūrių skautams bus įdomu pama
tyti kerpamas avis Planuojama 
ir kita ekskursija stovyklos metu. 

Stovyklon pakviestos ir kitų 
tautybių skautų atstovų skiltys 

TBetų nusistovėjusią tvarką. . vo ir bus labai simboliška ir \ 
kai paskutinio prieš Kalėdas (įspūdinga. 
sekmadienio pavakary- sesės su
sėda Jaunimo centro didžiojoje 
salėje ir su tėveliais i r svečiais 
valgo Kūčių vakarienę. Gruo
džio mėn. 18 d. 11 vai. r y t o su
sirinko didelis būrys 'Kerną-i 
vės" tunto skaučių ir su tėve- ' 
Hais 3usėdo pusračiu didžiojo-j 
j e salėje, lyg būtų viena didelė ' ^ e s 

šeima. Salės" centre buvo alto- j 

r ius, prie kur io kun. A. Saulai-
t is a tnašavo šv. Mišias. Prieš 
iv . Mišias Rūta Sušinskienė, 
kur i pravedė šią sueigą, išdali
n o kiekvienam asmeniui po ga
baliuką molio, kurį kiekvienas 
turė jo taip sulipdyti, kad iš
sireikštų jo a r jos individualu
mas. Šiuos gabaliukus visi vė
liau paaukojo šv. Mišių metu. 

Tuoj po to mūsų buvusi tun-
tininkė v. s. R. Rudaitienė iš
kvietė visas seses, vykstančias 
j VI Tautinę stovyklą Australi
joj . J i j a s nuoširdžiai pasveiki
no ir palinkėjo laimingos kelio
nės, reprezentuojant "Kerna-

tunta . Išlydėtos buvo se-
sesės: Violeta Dirvo-

nytė. Ramunė Janušaitytė, Ra
sa Janula i ty tė , Daiva Kerelytė, 
Jovita Kerelytė. Gintarė Kere
lytė, Gilė Liubinskaitė, Rasa 
Markulytė ir jas globojanti v. 
s. Sofija Jelionienė. 

nmkas, drauge su mumis kuris 
keliauja. 

Lietuviai Čia gyvena gerokai 

Tautinės Stovyklos Rengimo 
komitetas labai nuoširdžiai dė
koja sukūrusiems plakatų ir visų 
Stovyklos ženklų projektus v.s. 
inž. A. Jakštui, arch. A. Kesmi-
nui, dail V. Simankevičiui, dail. 
A. Vingiui. 

VI Tautinės stovyklos 
rengimo komitetas 

0r. Jonas e . BYLA-BYUITIS 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2858 W. »rd St. 
Chicago, HL «*2S 

TeLfitMN 
Valandos pagal r jsitarimą 

muillllliiiliillllilillliiiimililiiiiiiiiiiin 

A d v o k a t a i 

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

Of. teL 77^5162; rez. 737-504': 
2649 W. 6Srd St., Chicago, BĮ 

Darbo vai. nuo 9 iki 5 vai. vak. 
Trečiadieniais uždaryta 

SeStad. atdara pusę dieaos 
M e* duodame {vairius teisintas 

patarimui. 
'••it<umi>mmi«MH«Mtf><MiiiMMiii>it' 

TeL Pr 8-S229 
DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 West 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
Aka&erija U moterų ligų* 
Ginekologinę Chirurgija 

6449 80. Pnlaeld Road (Crawford 
Medleal Building). TeL LC 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

• TeL ofiso ir boto: OLympic 2-4158 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1448 So. SOtft Ave- Cicero 

Kasdien l-» v a i ir 8-8 vai. ra*. 
Išskyrus trečiadieni'!"* 

šeštadieniais 1* tki 4 vai popiet. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

atarę aette Medical Center 
S1SS So. Kedzie Avenoe 

/aL: pirmad., antrad ir ketvirtad 
8 iki 7:80 vai. vakaro. 

Sestad. nuo 1 iki S va). 
Pagal susitarimą. 

Ofiso telef. Vf'A 5-2070 
Rezkt teL WAibrook &-V*48 

uniformas surinkęs išskalbti, mat \^usio 1 4 į- h vadovai kartu pri
ims paradą, o jų skiltys vakare 
pasirodys prie laužo. 

Stovykloje bus radijo siųstuvas. 
Trumposiom bangom bus gali
ma susikalbėti su Amerika. 

Jaunesnieji skautai — paukš
tytės ir vilkiukai — galės stovyk
lauti visa Stovyklos metą. 

Tautinės Stovyklos laikraštėlį 
redaguos v.s. Br. Žalys. 

Visiems stovyklautojams ruo
šiami ant pliastikinio popieriaus 
vardai k pavardės, kad, suskri-

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio 

ma Naujoj Anglijoj iš 
WNSR, 1360 banga, veikia 
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 

Po formalios sueigos dalies 
tėveliai ir svečiai vaišinosi ska
niais kepsniais i r kavute. 

R. J. Dalyvė j 

išsisklaidę ramesniuose rajonuo- ^ s stovyklon, būtų iš karto ga-
se, kur nėra nei fabrikų, nei dan- \imSL atpažinti, kas iš kur atvy-
goraižių. Prie namų gražūs dar
želiai, visur matosi žaliuojančios 
rūtos, auginami daržai. 

Oro temperatūra gan aukšta 
— 35 laipsniai Celsijaus, kas pa
gal mums įprastą Farenheitą bū
tų 95 laipsniai. Jau baigiame pri
prasti ir kad važiuojama kaire 
kelio puse ir kad vairuotojas kai
rėje... 

Sveikiname Jus visus Čikagoje 
likusius! 

progra-
Stoties 

sekma-
val. po 

pietų — perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauką ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutės 
pasaka, šią programą veda Stepo
nas ir Valentina Minkai. Biznio 
reikalais kreiptis į Battic Ftorists 
— gėlių bei dovanų krautuvę, 502 
E. Broadway, So Boston, Mass 
02127. Telefonas 268-0489 Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir 
rasite dideli pasirinkimą lietuvišku 
farrygų. 

P o Mišių sekė t radic in is žva
kių degimas, kurj pravedė "Že
mynos" draugovės sesės. Čia, 
a tvaizduojama po vieną sesę iš n o 

tol imu kraštų, kuri su visomis . 
r r . - i • «---• sukrvpusj namą. 
k i tomis sesėmis per Kucių va-j 
Barą mintimis sujungia visas 

- Kas stato pagal kiekvie-
žmogaus patarimą, turės 

Danų patarlė 

s. Regina Kučienė 

VI TAUTINEI STOVYKLAI 
AUSTRALIJOJE 

STIPRIAI PASIRUOŠTA 

VI TS Rengimo komitetas 
Melbourne jau atliko daug dar
bu, iki šiol turėjo 33 darbo po
sėdžius. Susirašinėja sa užjūrio 
skautų centrais ir vietiniais tun

tais, sudaromos Stovyklos proij-

$3.00 
$4.00 
$3.00 
$3.00 
$1.50 
$2.50 
$2.50 

[DOMIOS KNYGOS MOŠŲ MAŽIESIEMS 
D DIENA PRIE EŽERO, A. Baronas. Pasakaite 
D DU DRAUGAI. V. Frankienė-Vaitkevičienė Apysaka 
D GABRIT.-KO UŽRAŠAI. J. švabaitė-Gylienė. Apysaka 
D KALNUOSE, Milda Kvietytė. Pasakos. 
G KALĖDINE DOVANA, R Pukelevičiūtė. Eiliuota pasaka 
u KIŠKUČIO VARDINĖS. St. Džiugas. II-ji laida. Eilėraščiai 
D KETURI VALDOVAI, St. Džiugas. Pasaka 
D KAIP ALGIUKAS VĖJO EESKOJO, N. Jankutė. Pasakojimai $2.50 
O LABAS RYTAS. VOVERE, J. Minelga. Eilėraščiai $2.50 
[ j LAUME DAUME, St. Petersoniene, Pasaka $5.00 
n MAŽI ŽINGSNIAI. Pr. Naujokaitis. Pasakojimai $2 00 
O MEŠKIUKAS RUDNOSTUKAS, Vytė Nemunėlis. Eil pasaka $3 00 
D PARKAS ANAPUS GATVES, D. Bindokienė. Apysaka $3.00 
• PUPUCIO PASAULIUKAS. Ona Mikailaitė. Pasakos $4.50 
O SAULUTE DEBESĖLIUOS. L. Žitkevičius. Eilėraščiai $1.50 
n VYSKUPO KATINAS, C. Grincevičius. Pasakos $2.50 

Pažymėjus kvadrate norimas knygas iškirpti Ir siųsti: 
DRAUGAS, 4M5 W. 63rd S t , CTŪcago, DL 60«29. 
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t :00-S:00 TaL popiet, treč Ir ftežt 
Ik susitarus. 

Of. Ant. Rudoko kabinetą perėm* 
DR. EDMUND L C1ARA 

CPTOMETRISTAS 
J709 We«t 5Ut Street 

TeL — OR 6-2406 
VaL: pagal susitarimą: Dtrmad. t 

tetv. 1-4 ir 7-9: antrad. ir penkt 
0-4: ie*Ud. 10-3 vai. 

(Hm. teL 7SS-4477; Rez. 246-2839 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SpecisJybS — Nervu tr 

Emocine* Uito* 
*RAWFORD MEDICAL BUII-DING 

•449 So. Pulaski Road 

ralandoa pagal susitarimą 

ReflM. teL — GI 8-0873 
DR.W.M.E!SM-EISINAS 

\KUSERLIA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie A>». WA 5-2670 
Valandos pagal sosttartma. Jei o» 

atsOtopta skambinti: MJ S-AO01. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Aldų ligos 

3907 We»t lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL — PR 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

J O K g A 
V A I K Ų L I G O S 

K56 West 63rd Street 
Pirmad.. antrad., ketrirtad. Ir pAnkt 
nuo 12 lkl 2 Tai. Ir nuo 6 iki g ral 
vak. SeStad. nuo t ,k? 4 vri. 

Ott PO 7-6000. Rez. GA $-727* 
0R. A. JENKINS 

GYDYTOJA c rp OHTRT^RGAf 
8844 ffest 6Srd Street 

Valandos pagal sruritArima 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
B14 No. Western Avenne 
1602 No. Western Avenoe 
TeL stsakoma 12 valandų 

489-4441 - 561-4605 

OR. FERD. VYT. KAUNAS 
įstaigon Ir boto teL 652-1381 

BENDROJI MEDICINA 
1407 So. 49th Coort, Ocero, m 

Kasdlea 1012 tr 4-7 
askyrus treėlad ir lestsd 

TeL RElian.* 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTU* 
(lietuvis gyd>ujj»a, 

8925 Wes* 59tb >tree% 
VaL: pirmad., antrad., k«tvir<^L tr 
penktad. nuo 12-4 vai. popirt ir 0-8 
eal. rak. Tre£ ir sestad •iždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHTRURGft 
KTDIKIV IK VAIKI I . K J O S 

SPECI.\LISTe 
MEDICAL BCIUDING 

71S6 South We»tern 4veona. 
/alandoe: Kasdien nuo 10 >aL rjrtc 

lkl 1 vai. popiet, 
uflso teL RE 7-1168: rezM. 2S9-3t l t 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Are. kumpas) 
/aL: pirmad.. antrad.. ketvlrad. n? 
jsaktad. S iki 7 v. p. p. Tik susitarus 

O P T I C A L S T U O I O 
VIOLETA KAROSATTft 

7051 So. Washtenaw — TeL 778-A7M 
'ritaikoml akiniai pagal gydytojų 

receptus. 
Dideli* akiniu rtgnų pasirinkimas 

VaL: pirm., antr.. penkt ld-5:S0 
<etr. 1-S v. vak. Se« . 10-4 • . p. m 

Trečiadieniais uždaryta. 

Telef. — 282-4422 
DR. RCMAS PETKUS 

KK.1V LIGOS — CRIKCBGUi , 
Ofisai: 

111 >o. WABASH AVE. 
4200 NO. OFNTBAli A VE. 
Valandos pagal susttailma. 

DR. FRANKPLECKAS 
(Kalba Uetuvtfįad) 
OPTOMETRIST.^3 

Tikrina akis. Pritaiko aktataa ar 
"Contact leoses" 

2618 W. 71st S t _ TeL 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta trae 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2636 W. 6Srd Straet 

VaL antrad. nuo 1-4 popiet 
Ir ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso teL 776-2880, rezid. 448-5545 

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

Adresą* 4255 W. 68rd Street 
Ofiso telef. RE S-4410 

Reatdenoljba telet. 6 B 0-OSH 
Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad 

nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet 

ORTVYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir moterų ligos 
Oflaas ir m. 2SSS W. Stth St. 

TeL PRospeot 8-122S 
Oflao ral.: pirm., antr., tr©8. tt 

oenkt. nuo 2-4 vai. tr S-S • . vak. 
V*t. 2-4 p. p. ir kitu laiku susitarus 

Oflno tol. RE 4-212S. namo OI S-S1M 

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

2454 We«* TIst Street 
VaL: pirm., antrad.. ketv. Ir penktad. 
3-t Ir e-7 — Ja anksto ansltarna. 

TeL ofiso PB 6-6446 
DR. F. C. WINSKUNA$ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3107 West 71 st Street 

Valandos: 1-6 vaL popiet 
Trec. Ir iestad. pa«al soattarima 

Ofiso tei S86^Š166: namo 686-4856 
DR. PETRAS ŽLIOBA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6234 So. Narra^anaett Aveane 

Vai pirm. aatr Ir penkt.: 1-7 
6eitadlenlate p««sj •uaitarkną 
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O 
glebia "anfitronita" —• . . 

PASTANGOS SUNAIKINTI LKfi KRONIKA 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios *i 

Kronika pogrindyje leidžiama Nereikia tad stebėtis, kad pa
jau nuo 1972 metų, taigi beveik našios, tokio paties "sukirpimo'' 
Šešeri metai. "Draugą" pasiekė vi- priemonės pradedamos bolševikų 
si išleistieji — 29 numeriai. Kro- naudoti ir prieš stipriausią po-
niką ir kitus pogrindžio leidinius, grindžio leidinį — LKB Kroniką, 
skelbiame beveik ištisai. Skaity- Ir štai šiandien okup. Lietuvoje 
tojai turi plačią galimybę iš turime jau dvi "Kronikas", 
pirmaeilių Šaltinių — pavergtos Prieš mūsų akis guli 1977 me-
tautos balso — sužinoti, kas Lie- tų pabaigoje "kažkur Lietuvoje*' 
tuvoje vyksta. Tai didelė privile- išleistas naujas "pogrindžio" lei-
gija, kurios neturi kita spauda, dinys — "Bažnyčia ir LKB Kro-

Kronikos leidimo ištesėjimas nika". Antrinė antraštė — 
yra labai svarbus dalykas. Jos pe- "Mintys, svarstymai ir pageida-
riodiškas išleidimas reiškia, kad vimai". Leidinėlis lygiai tokio 
okup. Lietuvoje, nežiūrint visur paties formato kaip tikroji LKB 
skelbiamo "žmogaus teisių puo- Kronika, beveik ta pačia rašymo 
selėjimo", nežiūrint "kilnių priemone rašytas, tik pusiau ma-
Helsinkio ir Belgrado konferen- žesnis — 30 puslapių. Kiek susi-
cijų deklaracijų, vis dar nėra nei pažinkime su šiuo vilku avies kai-
religinės laisvės, nei kitų žmogaus lyja 
teisių. Iš viso Čia atspausdinta sep-

LKBK turi ypatingą paskirtį tyni rašiniai. Pirmasis — "Žodis 
—kalbėti apie religijos laisvę, LKB Kronikos leidėjams", pasi

kelti aikštėn okupantų daromas rašytas "Kronikos nuolatinių 
skriaudas, parodyti mūsų tautos skaitytojų". Jame "skaitytojai" sa-
patiriamas nuoskaudas visam pa- kosi iš pradžių Kroniką sutikę 
šauliui ir patiems Lietuvos gy- džiaugsmingai, tačiau greitai 
ventojams. LKBK mažas tiražas "apsivylė". Kronika perdaug vis-
ir komunikacijos stoka neleidžia ką kritikuojanti, "iškelianti į pa-
pogrindžio leidiniui betarpiškai virsiu šiukšles", "mokanti 
masiniu būdu pasiekti pasaulio pikto", šmeižianti". "Visa tai pa-
informacijos šaltinius, tačiau tai tenka į užsienį, perduodama per 
atliekama kitu būdu: "Draugo" radiją, demoralizuoja tikinčiuo-
ištisai perspausdinamą Kronikos sius, o mus pačius pažemina", 
medžiagą tuojau panaudoja kelio Taigi "Kronika pasuko ne tuo 
radijo stotys, pasaulinė spauda, keliu. Ateistinė valdžia ją naudo-
Kronika verčiama į anglų, vokie- ja savo interesams", rašoma an
čių italų, ispanų, prancūzų kai- tikronikoie. 
bas, leidžiama atskiromis knygo- Sovietiškai įdomus yra "Tarp
inis. Kronikos medžiagą plačiai diecezinės Kauno kunigų semi-
naudoja rusų disidentai. Kronika narijos auklėtinių" atsišaukimas, 
užima tinkamą vietą ir turi rei- priekaištaująs tikrosios Kronikos 
kiamą atgarsį laisvojo pasaulio leidėjams, kad ji griauna Bažny-
universitetuose. čią "iš vidaus" (11 p.) Kiek šis 

Pagaliau Laisvosios Euro- dokumentas yra klierikų rašytas, 
pos, Vatikano ir Amerikos Balso " * nežinome, tačiau galėjo n 
radijo stotys Kronikos žinias pe- t i k r a i k a s , n o r s J k h e r * u P e 
riodiškai perduoda Lietuvos'gy- 5yti, nesJcaip zmome jų tarpe 
ventojams. Iš tokiu būdu atlikto V™ K G B a 8 e a J -
žinių perdavimo žmonės sužino, 
kas įvairiuose Lietuvos kampe- V i e n a s j 2 S " f t a u t ™ u ' 
liuose vyksta. P a s i r f^ Ž I ! e n o slapyvardžiu, 

Nėra abejonės, kad LKB yra P a t e i k ^ /ašini antrašte Ne-
didžiulė rakštis Sovietų Sąjungos r a r n , i o s ***£** t o l ! m ų f ^ V 
kūne. Nereikia stebėtis, kad oku- s , u , • neatlaidziai pnola užsienio 
pantai dėjo ir tebededa milžiniš- r a d i*° *totis< P«*»odaii&« t,k-
kas pastangas Kronikos redakto- r o s i o s * T * " " " 5 1

va.d,,,nd
T

a" 
rius bei leidėjus surasti, išaiškin- m a s minėtas stotis balsais Jų 
ti. Tuo pačiu metu Sovietu sau- k o r i a i esą išeiviai kunigai, ku-
gumo įstaigos visomis išgalėmis ™\ ftikromkos žodžiai tenant, 
stengiasi susekti kelius, kuriais ? n P**?"1* «vo B Lietuvos 
Kronika pasiekia Vakarų kraštus, dezertyravimą (17 pusi.). ^ 
Kai kurios Sovietu saugumo kie- Antikromkos autoriai pnpazjs-

LENKIJOJE AUGA OPOZICIJA 
Valdžia mėgina teisintis pasigyrimų propaganda 

tos bei provokacinės priemonės ta, kad "Pas mus Lietuvoje, aiš-
j . -a L ku. Baznvčia lokių privilegijų ne 
davė tam tikru vaisiu: buvo su- -. • ,. Y. , . , . , 

turi, tačiau galimybe dirbti yra 
(19 pusi.). Tačiau iš esmės an-

imta ir nubausta keliolika asme 
nų, kurie buvo pakaltinti Kroni 
kos leidimu. Atrodo, kad vis dėlto kronika _ Sovietų valdžios ne-
netiksliai pataikyta: 
kaip ėjo, taip eina. 

Kronika, puola, o jeigu ir užsimena apie 
nebuvimą religijos laisvės, tai tik 
labai švelniai. Charakteringas ir 
toks pasakymas: "Čia (LKB Kro-

Kai nepavyko nustatyti tikrųjų nikos) užgaunamas didelės ir 
Kronikos leidėjų, KGB jų iaiški- galingos valstybės prestižas ir yra 
nimui griebėsi provokacinių, beje aiškus noras ją žeminti. Absolm-
ne naujų priemonių. Šiam reika- Jtos laisvės nėra ir negali būti" 
lui KGB pasirinko sovietinių ru- (27 p.). 
sų agentų seniai išbandytas ir sėk- Nėra paslaptis, kad okup. Lie-
mingai vartotas priemones cari- tuvoje per eilę metų okupan-
nės Rusijos emigrantų veiklai tams pavyko mūsų dvasininkus 
skaldyti ir jai likviduoti. Ši emig- tam tikra prasme lyg ir suskaldy-
racija buvo skaldoma jau prade- ti- Vieni jų vadovaujasi LKB 
dant 1920 metais. Skaldymas te- skelbiamomis nepataikavimo 
siamas visą laiką, jį dargi iš- valdžiai idėjomis, kiti linkę nuo-
plečiant ukrainiečių, gudų, Kau- laidžiauti valdžios įstaigoms ar iš 
kazo tautų, pabaltiečių, lenkų, jų prašyti tam tikros malonės, 
net vokiečių tarpe. Skaldymas Žinoma, dvasininkų bei klierikų 
reiškiasi visose minėtose tautose tarpe yra ir bolševikų infiltruotų 
pagal beveik tą pačią KGB for- tikrų agentų. Antikronika tam 
mulę: kuriamos emigracijoje mi- tikra prasme teisina pr. metais 
nėtų tautų "antrosios" bendruo- palikusį kunigystę Vytautą 
meninės organizacijos, demorali- Starkų, kurį "paskatino Kroni-
zuojama spauda, planingai nie- kos 'balsai' palikti kunigystę." 
kinami — šmeižiami egzilai po- Tačiau mes iš kitų šaltinių ge-
litikai, visuomenės veikėjai, rai žinome, kad V. Starkus bu-
bendruomeninių ar-jų vadovai, vo ne kas kitas, kaip pokario me-
vienuolijos, dvasininkai. Į nieki- tais į kunigų seminariją ir vėliau 
nimo darbą "patriotiniais" su- į kunigus infiltruotas KGB agen-
metimais įtraukiami ir šiaip jau tas. 
padorūs, bet neapdairūs, sūkiai- KGB priemonės leisti 'antikro-
dinti žmonės. Jų tarpe būna net niką" nėra naujos. Prisimename, 
trumparegių dvasininkų, gydyto- kad 1944 m. vokiečių Gestapas 
jų. buvo pradėjęs leisti netikra "Lais-

Panašios bolševikų priemonės vės kovotoją". Taigi ir "antikro-
buvo ir tebėra vartojamos už- nika" nei Lietuvos, nei užsienyje 
sienio politikoje. Prisiminkime gyvenančių lietuvių neapgaus, 
tik jų sukurtus du Berlynus, du juo labiau, kad iš avies kailio 
Vietnamu, dvi Korėjas, dvi An- perdaug jau kyšo plėšraus vilko 
golas... nagai. b.kv. 

Varšuvoje šaltokas ruduo. Vie
ną rytą miesto pakraštyje būrys 
žmonių stovi eilėje prie mėsos 
krautuvės. Privažiuoja automobi 
lis, iš jo išlipa žmogus, susisupęs 
į juodą apsiaustą, Įeina į krautu
vę ir kalbasi su pardavėjais. Sto
vintieji toliau eilėje ima neri
mauti: "Tai vėl vienas iš privile
gijuotų, bus aptarnaujamas be 
eilės, kai mes čia visą naktį stim
pame šaltyje". Bet tas nepažįsta
masis greitai išeina, praskleidžia 
savo apsiaustą parodyti, kad jis 
nieko nepirko, nesineša. Minia jį 
greitai atpažįsta. Tai kardinolas 
VVyszynskis, vykstąs į Jablonowo 
parapiją vizitacijai. "Kalbėjau 
krautuvėje jūsų reikalu, raginau, 
kad jus aptarnautų greitai ir ge
rai", paaiškino. 

Kardinolas užtaria 
skriaudžiamus 

Sekmadienį, rugsėjo 25 d., kar
dinolas iš Varšuvos katedros sa
kyklos aiškina, kad pasiuntęs 
valdžiai raštą, ragindamas žmo
nes geriau traktuoti ir aptar
nauti. Pamokslo turinys polemi
nis, netgi ironiškas. "Mes sugeba
mą sako, sudaryti grandiozinius 
ekonominius planus, pastatyti 
liuksusinius valdžios rūmus, dirb
ti, kad būtų galima mūsų gami
nius išvežti į visas pasaulio ša
lis, bet nepagalvojame apie žmo
nes, kurie turi valgyti kasdien". 
Toliau VVyszynskis reikalauja, 
kad būtų atidarytos naujos mais
to produktu krautuvės, kad žmo
nėms nereiktų ilgas valandas sto
vėti eilėse prie duonos, mėsos, 
pieno. Savo kalbose kard. Wyszyns 
kis dažnai primena ir padejuoja 
dėl tikintiesiems daromos diskri
minacijos. "Dažnai, sako jis, šia
me krašte yra žmonių, kurie ne
turi nieko dėl to, kad turėjo drą
sos galvoti kitaip, laisvai, nepri
klausomai". 

Šių metų spalio 29 d. Gierekas 
susitiko parlamento rūmuose su 
kard. Wyszynskiu. Of'cialus ko
munikatas skelbė, kad "Buvo pa
sikeista nuomonėmis apie svar
biausias tautos ir Bažnyčios prob
lemas, kurios turi didelės svarbos 
lenkų vienybei, siekiant liaudies 
Lenkijos gerovės". 

To pokalb'o norėjo Gierekas. 
Kardinolas 1977.XI.6 katedroje iš 
sakyklos paaiškino: "Po gilių 
svarstymų, kurie užtruko kelerius 
metus, nutariau, kad sunkiais 
momentais Lenkijos vyskupas ir 
primas turi atsižvelgti ir į valsty
bės reikalus. Taip, vos pasveikęs, 
atlikau savo kaip piliečio mora
linę pareigą, leisdamasis į pokal
bį kaip tik mūsų krašto valstybės 
reikalais". 

sia palyda (ministeriai, aukšti > piežių, anksčiau atvykęs kard. 
pareigūnai, 3 vertėjai ir 1 fotogra 
fas) lankėsi Vatikane ir buvo pri
imtas pop. Paulius VI. Tai buvo 

Wyazynskis turėjo progos popie
žiui išdėstyti, ko reikalauja Len
kijos vyskupai ir kokias kliūtis su-

istorinis įvykis po to, kai Lenkiją l tinka iŠ valdžios pusės. Todėl ir 
valdo komunistai. Juk dar 
1966 m. Gomulka buvo pasakęs, 
kad popiežius niekad neįkels ko
jos į Lenkiją. Tada popiežius kaip 
tik norėjo aplankyti Lenkiją, kai 
ji šventė 1000 metų krikšto su
kaktį. Kas atsitiko, kad dabar pa
sukta ir Vatikano linkme? 

Kard. "VVyszynskis trumpai pa
aiškino: "Sunkumai krašto vidu
je". Popiežius savo kalboje Gie-
rekui priminė ne tik posityvų ka
talikų įnašą į tautos gyvenimą 
nuo pat krikščionybės pradžios, 
bet ir šių laikų panašią palai
mingą veiklą, jei tik Bažnyčiai bū
tų suteikta galimybė laisvai veik
ti. Popiežius paminėjęs kard. 
Wyszynskio ir Giereko pokalbio 
tikslą, kaip bendradarbiauti 
"lenkų vienybei siekiant tautos 
gerovės Lenkijos liaudies respubli
koje", pabrėžė, kad ir "mes nori
me prisidėti prie to tikslo sieki
mo". "Bažnyčia, aiškino popie
žius, yra pasirengusi pozityviai 
prisidėti prie lenkų tautos gero
vės", tačiau tuoj pat pridėjo, kad 
"Bažnyčia reikalauja laisvės būti 
tuo, kuo ji yra, ji reikalaują są
lygų, kad galėtų be kliūčių atlik
ti savo misiją" ir Giereko pakar
totinai pabrėžtoje "Lenkijos so
cialistinėje sistemoje". Taigi po
piežius aiškiais žodžiais pareika
lavo platesnės laisvės Bažnyčiai, 
nes tik tokiu būdu "Bažnyčia ga
lės suteikti tą paramą, kurios ji 
nori duoti ir kurios iš jos laukia
ma". Po audiencijos Gierekas 
spaudos konferencijoje pabrėžė, 
kad susitikimas su popiežium bu
vęs naudingas, nes ir popiežius 
siekia taikos ir tautų sugyvenimo. 
Bet kai žurnalistai paklausė, ar 
dabar galės Lenkijos katalikai tu
rėti savo spaudą be cenzūros, Gie
rekas išsisukinėdamas atsakė tik 
tiek: "Mes neleisime to, kas skal
dytų lenkų tautą". 

Kardinolas pas popiežių 

Prieš Giereko vizitą pas po-
— p l wr~~~ - • •>;;•"• •'•-sT^rsppps 

popiežius galėjo drąsiai Gierekui 
nurodyti tas kliūtis, kurios nelei
džia "ramiai bendradarbiauti 
valstybei su Bažnyčia". Tik tada, 
kai valstybė globos šeimą, leis 
auklėti jamvmą pagal religijos 
nuostatus, kada bus pabotos tau
tos religinės vertybės, Bažnyčia 
sėkmingai prisidės ir prie sociali
nės bei ekonominės krašto gero
vės. Nors oficialiai nebuvo pa
skelbtas privatus popiež'aus ir 
Giereko daugiau kaip valandą 
trukęs pokalbis, bet iŠ aplinkinių 
šaltinių žinoma, kad popiežius, ! gę į KOR (socialinės apsaugos 

*LJL 
Komunistinės Lenkijos policija malšina darbininkus jų demonstracijų 
prieš vyriausybę metu 1970 metais Dancige, Neramumų priežastis — 
žemi atlyginimai, maisto stoka 

mas 

pabrėžęs, jog per amžius Lenki
joje Bažnyčia paisė tautos intere
sų ir šiandien ji tai gali padaryti 
su sąlygą, jei Bažnyčiai bus suteik
tos palankios sąlygos aplaikyti vi-į džiami 10-15 tūkstančių egzemp-
suomenės moralę, auklėti ir for- Uorių, o kiekvieną egzempliorių 

grupes. Lygiai veikia studen- Į pagandiniais sumetimais nurodo 
tų solidarumo komitetai, susijun- iki šiol padarytą pažangą, žino

ma, ekonominėje srityje. Planavi
mo viceministras A. Karpinskis 
dėsto: "Lenkija šiandien pramo
nės kraštų e'lėje užima dešimtą 

Gierekas Vatikane 
Gruodžio 1 d. Gierekas su gau-

muoti jaunimą mokyklose, o 
valstybės institucijose bus suda
rytos sąlygos darbo žmonėms 
jaustis visiem lygiais ir taip prisi
dėti prie socialinės bei ekonomi
nės krašto gerovės. 

Po Giereko vizito pas popiežių 
išnyko daugelio puoselėtos viltys, 
kad bus atnaujinti diplomatiniai 
santykiai tarp Lenkiios ir Vatika-
o, kad popiežius apsilankys Lenki
joje. Žurnalistams paklausus Gie
reko, ar tai įvyks, jis nieko neat
sakė 

Tautos nepasitikėjimas vadais 
Lenkai Giereko vizitą pas po

piežių juokais vadina "prriszla 
koza do voza" (atėjo ožys prie 
vežimo). Ir tai ne tik dėl vidaus 
ekonominių sunkumų. Lenkijos 
komunistinė valdžia pastebėjo, 
kad liaudis jau nepasitiki savo 
"vadais". "Komunizmas, aiški
na vienas žymiausių režimo kri
tikų Jacek Kuron, bankrutavo dėl 
savo totalitarizmo. Sistema, kuri 
viską monopolizuoja, ilgai nega
li išsilaikyti. Po 1960 m. liaudies 
pasitikėjimas valdžios planams 
vis augo, bet dabar jau priėjome 
prie pilnos socialinės ir ekonomi
nės krizės. Valdžia neteko kon
takto su krašto realybe. Gierekas 
tai mato ir ieško išeit:es". 

Kaip valdžios silpnumą gali
ma nurodyti faktą, kad jau ku
ris laikas yra toleruojama opozici
ja. Valdžia juačiasi silpna, o po 
Radomo ir Ursus darbininkų, su
kilimo pamatė, kad griežta ran
ka ne ką nuveiksi. 

Kokia yra ta opozicija, aiški
na Kuron: "Bandome organizuo
ti visuomenę taip, kad ji galėtų 
vesti dialogą su valdžia visose 
sferose — intelektualai, studen
tei, darbininkai ir kaimiečiai jun
giasi į nuo valdžios nepriklauso-

komitetą). Jaunųjų aktyvistų šia
me sąjūdyje yra apie 6000, o sim-
patikų daug daugiau. Slapti laik
raščiai, gaminami ciklostilu, lei-1 vietą. Nuo 1971 m. mūsų algos 

kasmet pakilo po 7 procentus. 
Deja, naftos krizė palietė mus 
kaip tik žymios pažangos momen 
tu, ypač žemdirbystę. Taigi nėra 
jokios atžangos, o tik kai kuriuo
se sektoriuose tam tikra įtampa. 
Nepamirština ir tai, kad Lenki
joje nėra bedarbių. Neslepiame ir 

perskaito bent 30 žmonių. Be įvai
rių kitų leidinių KOR ledžia du 
biuletenius ir tris laikraščius. 
Vienas jų vadinasi "Darbi
ninkas". Svarbus faktas ir tas, kad 
darbininkai, anksčiau ėję tik pas 
kui intelektualus, dabar jau sto- į sunkenybių: kasmet turime įsi 
i pirmose eilėse. Daug jų dedasi vežti po 7 milijonus tonų kviečių, vi 

j bendrus sąjūdžius ir benradar-
biauja pogrindžio spaudoje. 

Visa tai dar ne revoliucija 

Lenkijos disidentai yra realis
tai. Kuron aiškina: "Šiandien ne
galima kalbėti apie revoliucinę 
programą, kaip būdavo seniau. 
Reikia suorganizuoti visuomenę 
taip, kad ji būtų pati savo likimo 
sprendėja. Kokiu būdu? Manau, 
kad reikia sukurti tokią sistemą, 
kurioje žmogus būtų ne sub
jektas, bet objektas. O tai tikrai 
galima tik demokratinėje parla
mentarinėje sistemoje." 

Ką reiškia Vakarų valstybių 

trūksta mėsos. Bet esame opti
mistai, laikinės sunkenybės bus 
nugalėtos, pajamos 1980 m. bus 
dv'gubos, negu 1970 m. Mūsų ū-
kininkai daugiau gamins, pa
kils pareikalavimas, o drauge ir 
kainos turimų pirminių medžia
gų: anglies, vario ir sieros, kurių 
turime pakankamai". 

J.V. 

RELIGINĖ PROGRAMA 
JUGOSLAVIJOJE 

Per Jugoslavijos televiziją 
pirmą kartą buvo perduota reli
ginėm problemom skirta pro-

galvų lankymasis Varšuvoje? Ne-1 &****• J o s t e m a b u v o ~ " į 
seniai lankėsi Vakarų Vokietijos N ^ Serbijoje. Jugoslavijos 
kancleris Schmidt, paskui Qfc įg.Į*«faiM» **&* . J j g « * " 
kas vyko į Italiją, dabar Varšuvo
je laukiama prezidento Carterio. 
Ar Vakarai padės Gierekui pasuk
ti į tokią demokratiją, kokios sie
kia KOR? "Manau, kad ne," sa
ko Kuron. "Mes nesilaikome 
princrpo: juo blogiau, juo geriau. 
Socialinis nepasitenkinimas kyla 
ne dėl maisto produktų trūkumo, 
ne dėl ekonominės krizės. Čia iš
kyla žmonių nepasitenkinimas vi
sa sistema. Tai ko negalime pa

dą perdavė pasikalbėjimus su 
krikščioniškųjų ir Islamo religi
nių bendruomenių atstovais, 
vaizdus iš religinio gyvenimo 
Serbijoje. Programa buvo už
baigta debatais religiniais klau
simais, dalyvaujant pasaulie
čiam ir kunigam. Debatuose 
buvo daugiausiai kalbama apie 
Valstybės ir Bažnyčios santy
kių Serbijoje vystymąsi. Pro
gramos metu, tarp kita ko, bu
vo nurodyta, kad pastaraisiais kęsti yra ne pilvo diržu suverži-, i. , , . , metais tikinčiųjų pastangomis mas, bet ta prievarta, kada viskas . . 1_A ,2x • T i 

daroma be žmonių atsiklausimo, 
jų balso paisymo. Užsienio kapi
talai neatstatys pasitikėjimo esa
ma sistema". 

Oficialūs valdžios šaltiniai 
bando raminti visuomenę ir pro-

ir surinktomis lėšomis Jugosla
vijoje buvo pastatyta nemaža 
naujų bažnyčių. Valstybė, iš 
savo pusės, rūpinasi senų baž
nyčių ir vienuolynų, kurie yra 
laikomi istoriniais paminklais, 
apsaugojimu ir restauravimu. 

TARP GYVENIMO IR MIRTIES 
ZBNONA8 STABAKALNI8 

-
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Tikrai Skirmuntę užėmė rusų kariuomenė be jo
kio pasipriešinimo. Tuojau atsirado nauja valdžia ir 
kitokia tvarka. Jaunesnio amžiaus vyrai buvo mobili
zuoti į raudonąją armiją. Pafrontės enkavedistų dali
niai pradėjo greito "valymo" darbus. Prasidėjo įskun
dimai ir kerštas. Daug žmonių pradėjo slapstytis. 
Slapstėsi net tie, kurių niekas neieškojo, tik jie manė, 
kad jiems gresia pavojus. Specialūs vietos "garnizo
nai" pradėjo gaudyti besislapstančius, o tie jungėsi į 
kovos būrius geresniam apsigynimui. 

Skirmuntė8 miškingos apylinkės buvo labai pa
togios rezistencinėms partizanų kovoms. Tie "miški
niai" karo aplinkybėse lengvai apsirūpino ginklais. Dėl 
įvairių priežasčių jie buvo pasidarę miškiniais, tikėjosi 
permainos, bet galutinai susicementavo į vienalytę or
ganizaciją ginti savo tėvynę nuo ją pavergusio priešo. 
Kova vis aštrėjo. susikirtimai dažnėjo. Vieną karta net 
visa Skirmuntė buvo jų užimta, tik neilgam laikui. 

Dėl tų kovų kentėjo visi. Kur nors jie turėjo 
rasti paramos ir bent minimalią globą, ypač žiemos 
laiku. Čia pat jų artimieji ir draugai. Už bet kokią 
paramą ir net už nepranešimą, juos kur nors paste
bėjus, daugelis skaudžiai nukentėjo. Nukentėjo net ir 
tie, kurių šeimoje kieno nors trūko, įtariant, kad jis 
yra partizanu tarpe. 

išgyveno šių tragiškų kovų padėtį. Jis neabejoja, kad 
tie "miško broliai" bus nugalėti: jam gaila jų kan
čios, jų tragiškos padėties — kovoti beviltišką kovą 
iki susmaikinimo. Tikinčiam žmogui tos kovos darėsi 
dar tragiške8nės, nes jį saistė visur ir visuomet Dievo 
įsakymai 

Jis nuolat svarstydavo ir tardavosi su kitais, kaip 
iš tos padėties būtų galima išeiti. Jis visą laiką dėl 
to meldėsi Kas žino, gal jų kova yra teisinga? Ta
čiau vėl tuojau prisimindavo Kristaus įsakymą: "Mels
kitės už tuos, kurie jus persekioja". Jis pradėjo karš
tai melstis už persekiojančius, už jų atsivertimą. 

Jis bandydavo įsijausti į besiginančių ir jiems 
pritariančių padėtį: jie matė, kaip bolševikai yra rin
kę žmones ir gyvuliniuose vagonuose išvežę į Rusiją, 
jie buvo jau matę bolševikų nepaprastą agresyvumą 
prieš jų tikėjimą ir tikinčiuosius, jie jau buvo pripra
tę prie Lietuvos nepriklausomo gyvenimo, o čia jie 
vėl yra okupuoti tų pačių rusų ir dar juos mobilizuoja 
savo tikslams į baisų karą... Jis pradėjo pateisinti dėl 
daugelio dalykų. Užpultasis turi visokeriopą teisę gin
tis, o čia yra gyvybinis reikalas... 

Po karo buvo daug sužeistų ir mirtinai sergančių. 
Kun. Karuža buvo dažnai vežamas arba vedamas juos 
paruošti mirčiai. Jų tarpe yra užtikęs ir sužeistų par
tizanų: tik išpažinties metu paaiškėdavo ligos prie
žastis. 

Vieną rytą po ankstyvųjų jo Mišių priėjo prie jo 
zakristijoje jam pažįstamas vaikinas ir tylom pasakė, 
kad io brolis vra r>eršauta«. sruli mirties akiv»i?.df>iĄ 

Kun. Karuža, kaip ir daugelis kitų, skandžiai' ir laba: ncrtta, atlikta paskutiniąją išpažinta, 

— Ar Kostas? Ar jis namie guli? 
— Kostas. Į namus jo pargabenti negalime —pa

vojinga visiems... Kostas jam buvo jau kaip draugas. 
Jis buvo gerai išsilavinęs, aktyviai dalyvavo katali
kiškose organizacijose ir buvo labai draugiškas vyras. 
Toliau jo jaunesnysis brolis papasakojo, kad jis guli 
vienoje miško slėptuvėje ir tik ten gali išpažinti at
likti. 

Kun. Karuža susimąstė ir po valandėlės paklausė: 
— Kaip aš galėčiau tą vietą surasti? 
— Aš nuvesiu, kai tik sutems 
Jis vėl ilgesnį laiką mąstė ir staiga pasakė: 
— Ateik, kai bus pilnai sutemus: aš lauksiu, 

vaikštinėdamas pagrindiniu kapų taku. praeidamas iš
tark savo vardą. 

Kun. Karuža grįžo į kleboniją labai neramus: ^s 
apsisprendė labai pavojingam žingsniui... Ką kitą jis 
galėjo tuo atveju daryti? Jis jaučia kunigo pareigą 
mirštančiam padėti: gal jis ten yra ypatingoje būk
lėje, kada kunigo tikrai reikia... Ar nereikėtų pasitarti 
su klebonu? Ne, jo čia nereikia įvelti: ką jis gali tuo 
atveju padėti —tik paslaptis būtų jau trijų tarpe ir 
sunkiau išlaikoma. 

Jis visą dieną tam ruošėsi. Jis turi nunešti ir 
vaistų, tvarsčių, maisto — jiems visko reikia. Jis to žy
gio norėtų išvengti, bet čia yra jo pareiga eiti pas tą, 
kas saukiasi kunigo išpažinčiai savo mirties akivaiz
doje. Jam gaila draugiško Kosto. Gal jis yra jau pa
nikoje ir jo saukiasi paruošti jį mirčiai. Jis meldėsi 
už jį visą dieną, kad jis išliktų gyvas, kad bent ne
numirtų, kol jis pas jį ateis. 

(Bw 1aufiwil 
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BOSTONO ŽINIOS 
VASYLTDNŲ KONCERTAS 

BOSTONE 
Jau tradicija tapęs metinis 

Vasyliūnų koncertas Bostone. 
Mass.. įvyks sekmadieni, sausio 
8 d. 3 v. p. p. Jordan Hali ma
žoje salėje. New England kon
servatorijoje, Huntington Ave.. 
kampas Gainsboro. Tai yra vie
nas kvartalas nuo Symphony 
Hali. Bus atlikta Beethoveno. 
Brahmso ir Banaičio veikalai. 
Programa perdėm romantinio 
pobūdžio, su malonumu klauso
ma. Bilietų viena kaina: 2.50. 
Visi nuoširdžiai kviečiami. 

K. 

DŽIUGUS UŽGIMIMAS 
Šv. Petro lietuvių parapijos baž 

nyčia So Bostone sekmadieniais 
per 10 vai. Mišias yra apytuštė. 
O ir atėjusių | bažnyčią veidai 
jau daugumos saulės ir laiko iš
vagoti. 

Gi šių Kalėdų naktį per Ber
nelių mišias bažnyčia buvo veik 
pilna. O kas svarbiausia, kad bu
vo daug jaunimo. Per mišias gra
žiai solo giedojo solistas Benedik
tas Povilavičius. Taigi, rodos, jau
tei tikras Kalėdas ir taikos ka
ralaičio atėjimą, kurį pasitiko visi. 

Tos dienos vakare valgant Kū
čias, viena ponia, prieš keletą me 

Petronienė, P. Kaladė, V. Kanta-
ravičius. po 5 dol. — A. Valiuko-
nienė. P. Žičkus, J. Aldonis, A. 
Puskepalaitis ir po 2 doL — R. 
Budreika ir M. Vaitkevičienė. 

TRUMPAI 
— Etnografinis ansamblis, ku-

AUKOS BALFUI 

Balio vajaus metu aukojo: So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-ja 50 
dol.. Jeronimo Kačinsko koncer- j n - a m vadovauja Gitą Kupčinskie-
to likutis 40 dol., po 30 dol. — n ė , sausio 21 d. atliks tradicines 
J. Starinskas, O. Vileniškienė, A. Į lietuviškas vestuves Kultūriniam 
Andriušienė, J. Leščinskienė; po į 2id;ny T\re\v Yorke. Vakaras ren-
25 dol. — kun. A. Baltrašūnas. ' gjamas Religinei šalpai paremti. 
St. Augonis, A. Bačiulis, J. Ra- į — Leonas Lendraitis, po di-
sys: po 20 dol. — J. Januškevi- į desnės operacijos, jau sveiksta. Ir 
čius, K Bačanskas, J. Stašaitis, 1 | mes linkime jam sveikatos ir ge-
Stankūnas; po 15 dol. — T- Ku
biliūnas. A. Mažiulis; po 10 dol. 
— Č. Kiliulis, A. Lileikis, K. Nar-
kevienė, B.A. Monkevičiai, J. Ju
rėnas, T. Šležas. J. Dabrila, S. Lu 
šys, T. Bogužienė, J. Kapočius. A. 

rų metų. 
— Aldona Lileikytė - Mačienė 

iš Chicagos šventes praleido pas 
tėvelius Stefaniją ir Aleksandrą 
Lileikius. Kartu buvo ir jos dukry
tė Aleksandra. 

Pirmininkaujant prancūzų kar
dinolui Bernardin Gantin. Ro
moje buvo sušaukta Popiežiš-i 
kosios Teisingumo ir taikos' 
llustitia et Pax> komisijos ge-1 
neralinė asamblėja. Asamblė-. 
joje dalyvauja iš įvairių pasau
lio kraštų atvykę komisijos de
legatai. Popiežiškoji Teisingu
mo ir Taikos komisija buvo įs
teigta 1967 metais. Jos uždą-Į 
vinys yra _ Bažnyčios mokslo j 2346 W. 69th St., t d 776-1486 
ir apaštalinės misijos šviesoje uiiiiiiiiuiifiiiiiiuiilllliiiuiitiiuiiituiiuii į ^eite pke 
nagrinėti teisingumo ir taikos | 
problemas pasaulyje, su tomis 
problemomis arčiau supažindin-

C L A S S I F I Ę D G U I DE 
N I M C L L A . I i E O l i f t 
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TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 

! *»-• » ttUMIMMIMM 
! ' * l k V . t EXFKKS>; AGENOT 

R E A L E S T Ą T U tt*AJ- T A N I K I . — MuCfiKVM 

2818 WEST 64TH STBEET 
Išnuomojamas 2-jų miegamų 
butas. $195.00 mėn. 

McKEY & POAGUE 
TeL _ 239-6990 

MARIJA NOKEJKIENE 
SIUNTINIAI | UETUV4 

PAGERBTA LATVIU RAŠYTOJA 
Padėkodamas uz 

jam pareikštą draugystę, Lu-
barskis nuoširdžiai pasveikino 
Žentą Mauriną ir pareiškė: 
"Didžiosios rusų tautos narys 
aš prašau mažos pavergtos lat-

Berno miesto valdyboje, Švei- ir Maurina 
carijoje, tarptautinis "Laisvės 
ir žmogaus teisių fondas", pr. 
metų gale, apdovanojo Žentą 
Mauriną už jos nuopelnus — 
laisvės idėjų ir žmogaus teisių 
nepailstamą gynimą. Šis įvykis |vių tautos atleisti mums nusi-
atkreipė į save Šveicarijos vi- 'žengimus, kurie jai dabar pa-
suomenės dėmesį. Iškilminga-1 daromi". Vėliau jis dar pasa-
me latvių rašytojos pagerbimo i kė. kad per pastaruosius me-
akte dalyvavo Berno kantono j tus Mordavijos priverstinųjų 
valdybos prezidentas Dr. Bern- ; darbų stovykloje ir Vladimiro 
bardas Orilleris ir daugelio tau-; kalėjime, likimas jį buvo suve-
tybių atstovų. j dęs kartu su Gunaru Rodė ir 

Atidarant iškilmių aktą, f on- j dešimtimis kitų politinių kali-
tų atvykusi' iš Lietuvos, pasako-' d<> pirmininkė L. Jakobi-Herti- Į 
jo, jog per Kalėdas ten bažnyčios į ga painformavo, kad Zentos ; 
esančios perpildytos. I jas eina Maurinos gilaus humanizmo | 
ne tik vyresnieji, bet ypatingai į kupini Uteratūriniai kūriniai! 
jaunimas. Gi šios Bernelių mi- į padarė ją taip artimą ir pažis- ; 

Šios ir mūsų bažnyčioje man pri-jtnmą, kad rašytojos ir laisvės 
minė anos ponios, pasakojimą. Ir j idėjos skelbėjos vardas yra | 
būtų tikrai džiugu ir miela, jeigu i pasidaręs kiekvienam "šūkiu". 
ir visais sekmadieniais bažnyčios Rašytojos veikalų turinį ap-

li visus tikinčiuosius, raginant 
juos konkrečiai veikti už teisin
gumą, už pilną tautų išsivysty
mą, už žmonijos pažangą, už 
taiką ir pagrindinių žmogaus 
teisių apsaugojimą. Iustitia et iiiiiiiiiiMiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiuiitiii 

LatMU pagt-Kkkuj&iaue gero* r a & t t 
prekės . Maistas iš Rumpa* madSOą. 
SSOS W. 6» S t , ChlcaKū. IIL «M9t 

TEU — WA fr-2787 
< » > > > M M t t M « t t « » K M O H 

2-jų butų mūrinis namas Mar-
vakarus nuo Kedzie. 

setovy. Gera kaina. Skam
bint po 6 v. v. tel. 778-1552. 

MANICURISTS 
Abifity to do sculptured 

aails » reauired 

Minimiim ©f 2 years experieace 

T EB B I E S 
HAOt DESIGNERS OF NORTHHELD 

Phone — 446-9526 

Berno iškilmėse iš latvių pu
sės dalyvavo PBLA valdybos 
narys ir LCP pirmininkas Ad. 
Šilde. Iš lietuvių — diplomati
nis atstovas dr. Albertas Ge
rutis su žmona. A. T. 

būtų pilnos. 
AUKA KULTŪROS FONDUI 

Bostono lietuvių evangelikų 
parapijos steigėjai kun. Petrai 
Dagiui mirus, vietoje gėlių, para-
piečiai paaukojo Lietuvių kultū
ros fondui 100 dol. 

i i 

r 
Hartford, Conn. 
GARSINA LIETUVIŲ VARDĄ 

tarė Elzaso mokslo, meno ir li
teratūros akademijos preziden
tas, prof. Dr. Kamilas Šneide
ris. "Visuose jos darbuose", 
pasakė šis prancūzų mokslo ir 
kultūros filosofas, "žmogus yra 
dėmesio centre. Be to ji turi 
Vakarų ir Rytų pasaulio nujau
timą. Ji parodo draugystės 

•didybę ir jos veikimą. Savo 
(neseniai parašytame kūrinyje ji 
j stebuklingai gražiai atvaizduo
ja savo gilų ryšį su Latvijos 

i žeme. Kalbėtojas be to dar 
i priminė, kad Elzaso akademija 
!jau prieš 12 metų buvo pasky-
I rusi Žentai Maurinai savo pre
miją ir ją priėmusi akademijos 
garbės nare. 

Zenta Maurina pati kalbėjo 
apie laisvę kaip apie žmogaus 
didžiausią turtą. Kalbą pradė
dama, ji kreipėsi j penkių daly-

— Jei negali būti laisvas, būk 
t a i p l a i s v a s , ka ip gal i . 

R a i p h W. E m e r s o n 

Pax Kdmisijos generalinėje I 
asamblėjoje yra konkrečiai 
svarstomi šie krikščionių uždą-1 
viniai, tiek tarptautinėje plot- į 
mėje, tiek atskirų kraštų vidų- j 
je. Asamblėjos darbuose yra I 
ypač kreipiamas dėmesys į tei
singumo apsaugojimą tuose 
kraštuose, kurių gyventojai 
Saukiasi visų krikščionių solida
rumo ir pagalbos. 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo Valanda jau virš 35 m. tarnau
ja New Jersey, New York ir Connecti-
cut lietuviams! 
Kas seštadienj nuo 4 iki 5 vai. popiet 
iš WEVD Stoties New Yorke 1330 
kil.. AM ir 97.9 meg. FM. 

Direkt Dr. Jokūbas J. Stukas 
1497 Force Drive 

MoaatahKJde. N.J. 07092 
TeL 332-55*5 (code) 201 

Kviečiame taip pat klausytis Lietu
višką kultūrinių valandų anglų kalba 
iš Seton Hali Universiteto radijo sto
ties (New Jersey WSOU, 39.5 meg 
FM) Phmad. 7.30-8:30 vai. vakaro 

(Vtdovasjs prof. J. Stukas) 

V A L O M E 
KIUMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rošhj grindis. 

J . B U B N Y S — TeL R E 7 - 5 1 8 8 
iiiiiiiiiiiiiiuimiiimiiiiiuiiiiiiiiimiiiiin 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiii 

f vairhj pretlp. pastrlnkluuis aetor** 
eia« ii m&n) sandelio. 
COSMOS PAKCELS EKPBESS 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
SSSS S. Rateted St , Chlcago, m. «6MS 

2501 W. 6Mb S t . ChJoago. IIL 00«3t 
Telel.: 925-27S7 — 254-3&S0 

Vytautas Va lantanas 
u'iiiimumiiNiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiH 

10% — 20% — 30% p i g i u mok&rtt 
o i apdraudę nuo ugnie* tr matotmo-
bilto pas 

FRANK Z A P 0 L I S 
&208H W o l »5tb SttMt 

Cbicago, Illinois 
TeL — GA 4_8«S* 

•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiinHt 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus kraštus 

TIK SAYUJU TARPE 
4 vienetų mūras ir garažas. Mar-

quette Pke. Naujas gazu Šildymas. 
Našle atiduoda už 38,8000. 

Palikimas. 5 kamb. 18 metų mūras 
ir garažas. Centr. oro šildymas ir vė
sinimas. Įrengtas beismentas ir kiti 
priedai. Tuoj galima užimti. Gražioje 
gatvėje. Marauette Pke. $29,900. 

Miras. 2-jų aukštu. • kambarių. 2 
auto mūro garažas. Gabių rankų gaS 
būti atnaujintas. Marųuette Pke. Kai
na $26.000. 

Didelis mūro bungaknv ant plataus 
sklypą Gazu šildymas. Marauette 
Pke. $23.750.00. 

10 botų .tvarkingas mūro a m a s 
apie $22j000 metinių p&įamų, naujas 
stogas, gazu šildymas ir elektra. Mar-
quette Pke. Pinigingam pirkėjui kai* 
aa — tai atradimas. 

Dviejų batų, gelsvų plytų, 18 sta
tų modemas namas ir ekstra didelis 
mūro garažas. Įrengtas, beveik tre
čios butas, gražiam beismoote, daug 
kitų priedų. Greit galima užimti — 
aortas $80,000. 

Gražus ptatoa tkiypaa Ir 
Marųuette Pka. Vertingas pirkėrul 

Valdis Real Estate 
2625 VVest 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

WAITRESSES 
Experienced or will train 

Apply or Call 

GIGIOS P I Z 2 į \ & K R S T A C R A N T 
2748 W. Devoii Avenue 

Phone — 761-8863 

H E L P W A N T E D — V Y R A I 

Furniture Inspectcrs 
Imaiediate openings for mature 
dependable people to inspect dinette 
furniture at assembly lines. 

Good hourly rate, steady 
and excellent fringe benefits. 

work 

^ £ D 2 X N S K A & 4066 
Gbioago, IIL 60632, te4et 9K-098O 
IIIIIIiiiiiilIlIlililtilIlHlllliHIliUUIlHIIIIII 

Experoence not necessary. • 

Apply in person. 

D0UGUS FURNITURE 
C0RP0>?.ATI0N 

6517 So. Central Ave. 
Chicago. Illinois 

TeL — 458-1505 

Mūro Imngakm. 6 kamb. ( S mieg . ) . 

CUSTODIAN 
F U L L T I M E 

for a Skokie. DL eongregation. 

Experienced. Handy man know-
ledge. Mušt be will ing to work 

A v ^ į 30 p. sk lypas . Naujas Sidlymas. Pa- j b a i f ^ a y s <„ „ e e k e n d s . Salarj-

EKSKURSIJOS ! LBUVA 1978 METAIS!! 
AMERICAN TRAVa SERVICE BUREAU 

Jsteigta 1956 m. 

9727 So. VVestern Ave., Chicago, Illinois 60643 
Tel .—(312) 238-9787 

* 

Jau kelintą kartą minėta mėgė
ja menininkė, iš šiaudelių dir
banti rankdarbius, čia yra Aldo
na Saimininkienė. Ji yra davusi 
gražių pavyzdžių Hartfordo L. 
A. P. klubo Lietuvių Dienose ir 
kkur. 

Šiais metais ji davė savo šiau-Svau-iančil? a k t e tautybių atsto-
delių darbelių pavyzdžių West.vus jų kalba. Ji džiaugėsi, kad 
Hartfordo viešojoje bibliotekoje, j apdovanojimą paskyrė jai Švei-

Čia jos darbeliai sudėti trijose carija. kuri kadaise savo žemėje 
didelėse vitrinose. Tos v trinos buvo suteikusi prieglobstį lat-
yra išklotos lietuviško rašto au-jVių zuiniausiems poetams Rai
diniais, staltiesėmis, o nuo vir-!nhii ir Aspazijai. Kalbos pa
šaus iki apačios viename šone baigoj- ji palietė gyvenimo ak

tualiausias problemas ir sustojo 
prie iškilusio terorizmo savo 

••j 

• 
A 

vitriną puošia plati juosta. 
Pirmoje vitrinoje yra išstatyta 

Vytis, šonuose JAV ir Lietuvos ve- j baisiausiu pavidalu. "Aš nepa-

6 V I E N O S SAVATTftvS KEUOKtS: 
# 1 — gegužės mėn. 1 d.; # 2 — g e g i ž ė s mėn. 8 d.: 
# 3 — gegužės mėn 14 d.: & 15 — rujrsėio mėn. 25 d.: 
# 16 — spalio mėn. 9 d.; # 17 — spalio mėn. K d. 

D V I E J Ų S A V A I Č I Ų KFXH>NfcS: 
~ 4 — birželio mėn. 12 d. (Vokietija): 
# 5 — birželio mėn. 18 d. fRoma); 
=t 6 — birželio m ė n . 26 d. {Leningradas): N 

- 7 — liepos mėn. 2 d. (Roma); 
# 8 — liepos mėn. 10 d. (Šveicarija): 
# 9 — liepos mėn. 17 d. (Paryžius); 
- 10 — liepos m ė n . 24 (Ryga-Lenmgradas); 
~ U — liepos mėn. 31 d. (Leningradas): 
= 12 — rugpiūčio mėn. 7 d. (Šveicarija): 
# 1 3 — rugpiūčio mėn. 14 d. (Paryžius) 
# 14 — rugsėjo mėn . 4 d. (Ryga-Letringradas); 
# 18 — gruodžio mėn. 20 d. (Kalėdinė) 

Dėl kainų ir platesnių informacijų kreipkitės į American Travel 
Service Bureau! 

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

Taipgi parduodame papigintus skridimus (carterius) į Londoną. 
Frankfurtą, Zurichą, Varšuvą, Havajus, Las Vegas ir kitur. 

I IIItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlflIlIlIlHllllimilllllHM 
NAMŲ APŠILDYMAS 

1 ti-ji;. «-IIII* tr !«odedQ naatua p*. 
6la». PiKt4 fcivalao talpęl aiyrtnlae tr 
perdirbo dO dniu. {dedu rmodeoa «B-
-iytovus. Kreiptis — 

A. BANYS — Tel. 447-8808 

M!iiiiniiiiHiiiiinimiiHiinmiHiiHiWMi 

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

Apdraustai peifcmuHljiiMH 
Jvairžo atHtomg 

Tet — S76-l«« 
t76-5»>96 

Muimtinmmiimit i tuminmi 

l ikimas. Tuojau 
85-ra ir Artesian 

gal ima ažtmt į 

SIMAITIS REALTY 
IuauiMue — lncome T n 

2951 W. 63rd Si, 436-7878 

m*\ 
liavos. Koplytėlė, abiejose ranko
se turinti kibirus mergaitė, kry
žiai. 

Antroje vitrinoje yra kryžius, 
ratelis, kultuvė, audimo staklių 
šaudyklė, dviejų gandrų paveiks
lai, klumpės ir kt. 

Trečioje matome: Eglė žalčių 
karalienė (iš pasakos): mergaitė 
ir susirangęs žaltys. Paskui "Ge
ležinis vilkas" ir jo apačioje pa
rašas "Laisvės Lietuvai". Toliau 
apačion: mergaitė prie kryžiaus, 
vaza su gėlėmis ir kita. 

Kitoje vietoje, užėję j Federa! 
Savings ban.<ą, taip pat West 
Hartforde, rasime gražią Kalėdų 
eglutę, papuoštą taip pat darbe
liais — papuošalais iš šiaude
lių. Tik Čia kitų poniu. Moterų 
federacijos darbas. Hartfordo 
Moterų Fedaracijos pirm. Ada 
Ustjanauskienė. 

Pernai tokia lietuviška Kalėdų 
eglutė, taip pat Moterų federaci
jos papuošta šiaudelių darbe
liais puošė Fedaral Savings ban
ką ftartfordė, prie State Str., o 
Jiemet West Hartforde. 

jėgiau per pastarąsias savaites 
rašyti, nes mane trukdė kasdien 
beprasmiai ir niekšingi teroro 
veiksmai Vokietijoje ir Šveica-
rrjo;}e. 

Kaip Zentos Maurinos, taip 
ir kitų kalbėtojų žodžiuose buvo 
jaučiamas Latvijos vargingas 
likimas. Latvija. Sovietų reži
mui viešpataujant, yra pasida
riusi persekiojamos ir paže
mintos tautos provincija. "Ką 
galime daryti laisvės labui?" 
— klausia Maurina. Pirmiau
siai turime būti vidiniai laisvi", 
— atsakė ji. Stojus prieš ne
apykantą ir prieš agresiją ji 
skelbia toleranciją ir įspėja 
kiekvieną nenustoti žmogaus 
vertės. 

J iškilmingąjį aktą buvo at
vykęs ir rusų disidentas Kroni-
das Lubarskis. kuris tik prieš i 
dvi savaites tapo paleistas i š ' 
Vladimiro kalėjimo. Prieš dve- ' 
jus metus šis fondas buvo jam 
paskyręs premiją, bet j am ne
buvo leista Ją paimti. t)abar 

Viena iš idomiauslv šiais metais išėjusiu knygų 

ARKIVYSKUPAS MEČISLOVAS REINYS 
K n y g a y r a įdomi j a u vien tuo, kad y r a parašy ta Lietuvoje ir 

i š l e i s ta J A V . Ji y r a g e r a priemonė pastebėt i ga lvosenos skirtumus 
ir p a n a š u m u s š i a p u s ir a n a p u s ge lež ines uždangos. 

Ša l ia to , š i k n y g a apibudina vieną iŠ spalvingiausių Lietuvių 
t a u t o s a s m e n y b i ų , kuri t u r ė j o d a u g į takos viauomeninio, kultūrinio 
ir re l ig in io g y v e n i m o formavimui nepriklausomoje Lietuvoje. Arki
v y s k u p o Rein io g y v e n i m a s , užbaigtas kankinio mirtimi komunistų 
ka lė j ime , j o k o v o s už l i e tuv io te i ses Vilniau? a-ldvyskupijoje prieš 
ne į t ik imai ž e m a s l enkin imo p a s t a n g a s š ioje knygoje iškyla doku
m e n t u o t u real izmu. 

, 

K n y g a y r a 245 psL. Lietuvių krikščioniu 
g a u n a m a s D R A U G E , k i e ta i s -.iršeuaju k,iixnio 

->mokratu leidinys, 
a 7 doL 
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M O V I N G 
Š E R Ė N A S perkrausto baldus ir 
k i t u s daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TKL. — WA 5-806S 
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M. A. Š I M K U S 
\OTARY P T B U t 

OIOOMT- T*X SKRVICK 
4259 So. Xaplewood, tel. 2S4-74SR 

Taip pat daromu VERTIMAI. 
GIMINIŲ tfkvtetlmat. pildomi 

PtLIETTB6S PRASTMAT tr 
Utnkle Mankai 

VIZITINIŲ KORTELIŲ R E K A L C 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
m ų atstovams turėti gražias vizi
t ines korteles. 

Kreipkitės | "Draugo'* adminis 
traciją visais panšiais reikalais 
Būs i te patenkinti mūsų patarnavi 
Trr* 

iiiiiiiiiiHiimiiiiiiMiiiiiimiMiimitiiiiiB 
ANDRIUS NORIMAS 

"SANTAKA" 

MAROUETTE PARKE 
Mūrinis — taverna ir 2 butai. Ga

ru šildymas. 2emiao $40,000. Art 
71-os ir CaJifornia, 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — lncome Tas 

Notarlatss — Vertimai 

BELL REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

•458 So. Kedzie Ava — 

open. Call — 

6 7 3 - 3 3 7 0 9 : 0 0 t o 5 : 0 0 p . m -

Esee l l ent Immedtate Openhig 
For Evperieneed 

T A I L O R 
TOP WAGES - Excellent 

Working Conditions. 
Apply in person or call 799-4500 

M. HYMAN & SONS 
18120 So . Halsted Street 

Homewood, Ulmois 

778-2233 

C AB I N ET M A KER 
Experienced only. Cabinet maker . 
Full t i m e Del ivery and shop ex -
perience. Apply in person. 

F B E D ' S F O R M I C A 
5810 W. Sotti SL, Cicero. Il l inois 

35L 
iANTOsfOJAMA FOfl R E N T 

M. I. S. 
85 fa* Trov. 5 kamb. 2-jų miegamų 
mūras. 528,000. 
65 ir Homan. 6 kamb. 3 miegami, 
beismentas. $35,000. 
72 ir Fairfield. 4 miegamų mūrinis. 
$31,000. 
42 ir Campbell. Medinis 2-jų butų 
po 4 kamb. $21,000. 
56 ir Washtenaw. Medinis 2-jų butų 
po 5 kamb. $24,500. 
71 ir RockweD. Mūrinis 2-jų butų. 
Skiepas. $36,900. 
43 ir Sacramento. 2-jų butų mūrinis. 
$41,500. 
68 h* Artesian. Mūrinis 5 butų. 
$43,500. 
63 ir Tripp. 8 metų senumo, 2 ofisai, 
3 butai, įrengtas rūsys. Atskiros ši
lumos. 2 maš. garažas. $86,500. 

Budraitis Realiy Co. 
4243 West 63rd Street 

TeL — 767-0600 

j IŠauom. &Ą kamb. botas . Nauja i 
į dekoruotas. Skalbykloj plovimui 

mašina ir džiovintuvas. Geras su
sisiekimas. Kreiptis j — 

Paulą teL 656-1777 

15-ka aovelrų II Jų trys buvo p r s į 
nujuotos. Graliai išleista. 304 pusL, 
1977 m. Vu-Seus dafl. Giedros T r a j 
čfokaitea Kaina mi persiundmu' 

r f e a k y m u s aiųsrj: 

Jonas Bernotai' ji* ją gavo t* pači* dieną ka;p 

MllilinillUIMliHIlIMlIMIIIIIIHIIIIItHmiNiniUltnmNHfilMliinifflMtlIlIMIIIIIIIMi" 

Savanorio ir Kontražvalgybininko Atsiminimai $6.30 

Tai Lietuvos iralgybot ii kontiažvalgybos paslaptys j DRAUGAS, « B W . «W 
kurias aprašo J. DENERECKIS savo knygoj*. 

Kaina minkytais ririeliai $4.00, kietais $500 
Gaunama _ 
DRAUGAS, 4545 W. 63N St., Chlca^o, IIL 69629 

mmmmimmmmiĮimimm 

I S I O Y R I T E D A B A I 

iifrisūisr 
ĮMONtiS — LAIKAI — DARBAI 

(1911 - 1927 - 1977) 

Išnuom. kambarys su virtuve. Su 
baldais. Vienam vyrui. Prie Jaunimo 
centro. 

Tel. 776-3727 

fSESKO NUOMCOTl 

Dirbančiai moteriai reikalingas 3-
jų kamb. butas be baldų, pirmame 
aukšte. Marąuette Pko. apyl. Nuoma 
iki 150 dol. mėn. Skambint po 5 v. v . 

778-1907 

D Ė M E S I O 

iiiitiinitiiiiimmiimifiiimmmniuiim 
TAUTOS SAMPRATA 

IR 
LIETUVIŲ TAUTOS 

tNDIVIDUALYB£ 
Tai yra 

V. BagdanavioaiM 
paskaitų kursas Čikagos Pėda* 
gogūnam 
te. 

Lituanistikos institu-

mutiėk itttV 

fhlr««vv ni. 00628 

įHiiiiiiiiitmiiiiiiiiitiHiiiHiiiitiimiiiiiiii 

Perskaitę "Draugą", duokite 

jj kitiems pasiskaityti. 

Redagavo S T A S Y S B A R Z D U K A S _ J 1 U 

Ble ido ATEITIS Ateit ininkų Šalpos • ̂ ^ m e ^ S a g * * a P » ta i , k a i p 
Fondo ledomis 1977m.. 216 pusL ! t a u t i š k u m o k l a u s i m a s s t o v i d a -
Kaina s u persiuntimu $2.30. u i M r ! » » » i r apte U i . k a « y r a fino-
k y m u s siųsti: 

D R A U G A S , 464* W. 6Svd S t , 

ma apie lietuvių tautą. 

132 pusi. Kaina 3 doL 

% Gaunama Drauge, 
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<Jinsrm. 
Georgijui susveikus, jis iš ligo 

ninės buvo perkeltas į vaikų naš' 
laičių prieglaudą. Čia ir vėl, tam 

' Sai l leS afetTfttiaa* d e r l i a m s ' mažiausio saules aktvvumo metais.» DDATTOAS. t r^^d iMj i s . 1978 m. sarrsio mėn. 4 d. 

Anglijoje Epltono laboratorijos 
mokslininkų grupė nustatė įdomią 
priklausomybę tarp žemės ūkio 

pašiam seržantui tarpininką u- į produkcijos ir saulės dėmių skai-

Marijos aukšt. mokyklos tėvų klubo parengimu, kuris įvyks sausio 13 
d., besirūpiną pareigūnai: Richard Kaminski, Francis Skilnik, John Dit-
chroan, Charles Basso. Nuotraukoj nėra Joseph Mellske. 

VIENOS LIETUVIŲ ŠEIMOS 
TRAGEDIJA 

Prieš keletą metų iš Maskvos1 

j Katiną a tvyko universiteto 
s tudentų sport ininkų grupė ir 
žaidė su vietos sportininkais. Vie
nas jų, prisistatęs Georgijaus var
du, išgirdęs kalbančius lietuviš
kai, labai susidomėjo. Jam atro
dė, kad jis šia kalba kažkada 
kalbėjęs. O ir dabar kai kuriuos 
žodžius dar gerai suprato. Kai 
Georgijus su savo kolegomis lie
tuviais dar daugiau suartėjo ir iš
sikalbėjo, jo vaikystės miglotų pri
siminimų filmas .pradėjo suktis ir 
ryškėti. Tame filme jis pamatė 
gražų, srauniai tekantį upelį, o 
kiek pagalvojęs ir vardą jo prisi
minė. Pasirodė, kad tokiu vardu 
upelis tikrai yra Žemaitijoje. To
liau, kaip jam atrodė, tame fil
me jis pamatė savo motiną, ku
rios vardą spėjo buvus Dalia. 
(Ii tikrųjų tai buvo Regina) . 

T a r p kitų neaiškių vaizdų jis 
tame filme pamatė ir tą mergai
tę, tada 13 m., kuri kadaise jį rū
pestingai globojo ir lydėdavo į li
goninę pas sergančią mamą. Ir 
tada jiedu nunešdavo jai šiokio 
tokio maisto. Filme jam šmėkšte
lėjo kažkokio svetimo krašto 
vaizdai ir nepažįstami žmonės, 
kurie kalbėjo jam nesuprantama 
kalba. 

Lietuvių studentų patariamas 
ir padedamas jis v ienam lietuviš
kam laikraščiui pasiuntė pluoš
telį prisiminimų ir savo nuotrau
ką. Rašinyje, kurį jis užvardino 
"Kas aš?", kreipėsi į Lietuvos 
žmones, prašydamas jam padėti 
išsiaiškinti, kas jis yra. 

sergančią žmoną ir mažąjį Arvy-
dėlį (5-ių metukų) svetimų, nors 
ir draugų globoje. Arvydėlio ma
mytė buvo paguldyta į ligoninę. 
Dabar Arvydėlis su trylik-
mete draugų dukrele mamytę 
lankė, nunešdami jai šiek tiek 
maisto. 

Kai Arvydėlio mama mirė, jis 
turbūt ir nesužinojo, nes tuo lai
ku jis pats sunkiai susirgo ir bu
vo paguldytas į ligoninę. 

Frontui riedant pirmyn,' ši vie
tovė netrukus buvo užimta so
vietų kariuomenės. Sergančiu Ar-
vydėliu, kaip ne vokiečiu, susido
mėjo kažkoks raudonosios armi
jos seržantas ir pervežė jį į Mask
vos ligoninę. Čia niekas nežinojo 
kokia kalba kalba Arvydėlis, tai
gi niekas ir susikalbėti su juo ne
galėjo. Pagaliau Arvydėlis supra
to, kad tie svetimi žmonės nori 
žinoti jo vardą. Kadangi jis buvo 
girdėjęs Georgijaus vardą ir jis 
jam patiko, tai ir pasisakė esąs 
Georgijus. Nuo dabar Arvydėlis 
jau Georgijus ir taip jį toliau va-

jant, Georgijų įsūnijo Maskvos 
universiteto profesoriaus žydo šei
ma. Dabar Arvydėlis turėjo ne tik 
Georgijaus vardą, bet ir adopta-
torių tėvų (Rozenbergų, ar Burš-
teinų) pavardę. 

Naujų tėvų globojamas Georgi
jus augo, mokėsi ir sportavo. Atė
jo ir studijų metas. Kaip jis pats 
sakė, esą buvo ruošiamas diplo
matinei tarnybai. 

Georgijus būdamas geras sporti-» 
ninkas turėjo progą, su studentų 
sportininkų grupe, atvykti į Kau
ną ir-čia ?u lietuviais studentais 
sužaisti rungtynes. 

Dabar šio filmo galai jau su
megzti, ir tolimesnė jos eiga jau 
aprašyta šio rašinio pirmoje da
lyje. 

Kai Georgijui paaiškėjo, kad 
jis nėra nei vokietis, nei rusas, 
nei žydas, o tik lietuvis, tada jis 
savo globėjams —-tėvams pareiš
kė norą persikelti gyventi į Lie
tuvą. Tokios adoptuoto sūnaus 
užgaidos labai nepatiko tėvams, 
tad jie visokiais būdais stengėsi jį 
atkalbėti. Pagaliau Arvydas - Ge
orgijus apsisprendė pasilikti Mask
voje pas savo globėjus. 

Tačiau jis labai nustebo, kai 
gavo įsakymą pakeisti studijų ša
ką. Vieton diplomatinių studijų 
jam buvo pasiūlyta pedagoginiai 
mokslai. Baigęs studijas, mokyto
javo netoli Maskvos. Iš čia Arvy
das - Georgijus atlankydavo Vil
niuje gyvenančią tetą ir pussese
rę. Iš tetos (jau mirusi) jis suži
nojo, kad jo tikrieji tėvai buvo 
dėję pastangų patekti į laisvąjį 
pasaulį. Yra žinių, kad Arvydas 
apsigyveno Vilniuje ir gerai iš
moko lietuvių kalbą. Dvi Arvydo 
tetos gyvena JAV viena Florido
je, o kita Chicagoje. 

VI. Bartuška 

čiaus. Jų 'duomenimis didžiosiose 
Šiaurės pusrutulio šalyse, pavyz
džiui, JAV, Kinijoje ir TSRS ge
riausi javų derliai būna didžiausio 
saulės aktyvumo metais. Menkiau
si derliai tose šalyse buvo gauti 

Tačiau Pietų pusrutulyje ši pri-1 
klausomyfcč yra atvirkščia. Pavyz- , 
džiui, Argentinoje didžiausias der- '< 
liūs buvo gautas (1954, 1963 ir 
1964 m), kai buvo mažiausias sau
lės aktyvumas. Gi saulės aktyvu
mo minimumo metais — Australi
joj* javų derlius vidutiniškai buvo 
83% mažesnis už bet kurių anks
tesnių aštuonerių metų. jm 

Georgijui grįžus. į Maskvą, jo 
dideliam džiaugsmui, netrukus 
atėjo net du laiškai — vienas iš 
Vilniaus, kuriame viena moteris 
rašė, kad iš aprašymo k jo 
nuotraukos ji spėjanti jį esant jo
sios sesers Reginos sūnum Arvy
du. Ji dar pabrėžė, kad iki 1944 
m. vasaros jis su tėvais (abudu 
mokytojai) gyveno Žemaitijoj, 
netoli jo minimo upelio. 

Kitame laiške rašė irgi mote
ris iš Žemaitijos, kuri visai įtiki
nančiai įrodė tai, ką ana vilnietė 
(Arvydo teta) tik spėliojo. Ši 
moteris buvo ta pati mergaitė, ku ' 
ri jo miglotam filme buvo pasi
rodžiusi kaip globėja ir palydovė, 
lankant sergančią motiną. Ji bu
vo jo tėvų' draugų duktė, dabar 
jau suaugusi moteris. Kad su-
megstume galą su galu, leiskime 
filmą nuo pradžios. 

A. f A. 
J O S E P H i N E 5 C H U K 0 L A S 

Š I M K Ų f l 

Gyveno 1327 So. 49th Avenue, Cicero, Hfinois. 
Mirė sausio 3 d., 1978 m., 3:00 vai. ryte, sulaukusi 

78 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Skirsnemunės parapijoj, Rotulių 

kaime. Amerikoje išgyveno 53 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 sūnūs: Edward, 

mar t i Emily. Ralph, mart i Helen, gyv. Californijoj, i r 
Joseph, marti Miklred, 4 anūkai ir 2 proanūkai, pusbrolis 
Ji/A Balčaitis, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė S.L.A. 301-ai kuopai. 
Kūnas bus pašarvotas trečiadienį 4:00 vai. popiet 

Vance koplyčioje, 1424 So. 50th Ave., Cicero, UI. Laido
tuvės įvyks penktadienį, sausio 6 d. iš koplyčios 9:00 
vai. ry to bus atlydėta į Šv. Antano parap . bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv . Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pa
žįs tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sūnūs, marčios ir visi kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Jean Vance — Tel. 652-5245. 

1944 m., jau rudenėjant, dul
kėtais Žemaitijos keliais su dide
le širdgėla, baisos grėsmės stu
miami, tarp daugelio kitų ir dvi 
mokytojų šeimos, iš Žemaitijos 
traukėsi vakarų kryptimi. Jau Ryt
prūsiuos, panikos apimti rud-
marškiniai, nuo vežimų nutrau
kę vyrus, o raudančias moteris 
palikę su mažais vaikais Dievo 
valiai, suvarė į fronto zoną apka
sų kast i 

Siame pragare ir Arvydėlio tė
velis žuvo, palikdamas sunkiai 

REVERLY HITAS GELINYCL* 
Telet: PB 84833 ir PR 8-0834 
Taip pat naujoji Barboros ir 

Gene Drishių krantuvė 
THE DABY STORE 

1813 Sonthwc*t ltwy. Oak Lawa 
TeL 400-1318 

- G&&B *\*nrrm pr jjcm« -

A. t A. SIMUI RADŽIUI mirus, 
jo žmonę Teklę, dukteris Laimą Aleksienę 
ir Aldona Vaičiūnienę ir JŲ šeimas užjaučia
me ir k?rtu liūdime. 

Dalia, Vladas, Gintautas ir 
Eugenijus Bitėnai 

Muzikui 

A. + A. K A Z I U I M A T I U K U I 
mirus Lietuvoje, įo broliams PRANUI ir POVILUI su 
šeimomis ir broliui VYTUI reiškiame gilią užuojau
tą ir kartu liūdime. 

Petras ir Valerija N art) u čia i 
Jonas ir Genė Klyviai 
Leonas ir Egle Narbutai 

A. A. 

FRANCES WERTELKA 
ANTKAUSKATTE 

Gyveno Chicago. Illinois, Brighton Parko apyl. 
Staigiai mirė sausio 1 d., 1978, 3 vaL popiet, sulaukus 72 m. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nubudime sūnus Raymond, marti Therese, 2 

dukterys Sesele M. Dolorosa, kazimierietė, Therese, žentas Cari 
Shirkey, 5 anūkai, sesuo Anna Antikauskaitė kiti giminės, draugai 
ir pažįstami 

Velionė buvo našlė a. a. Charles ir sesuo a. a. Charles ir a. a. 
Joseph. 

Priklausė St. Theresa Society Brighton Parke, Brighton Park 
Women*s Club, Moterų S-gos 20 kuopai ir šv. Kazimiero Seserų rė
mėjų draugijai. 

Kūnas pašarvotas Eudeikis-Gaidas-Daimid koplyčioje 4330 S. 
California Ave. 

Laidotuvės įvyks ketv., sausio 5 d. & koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, dukterys, marti, žentas ir anūkai 
Laid. direkt. D. Gaidas ir G. Daimid, Tel. 523-0440 

A. f A. 
O N A D U M P I E N E 

(A«MYTĖ) 
Gyveno 6715 West Caldwell Avenue, Chicago, IHinois. 
Mirė gruodžio 31 d., 1977 m., 4:00 vaL popiet, sulaukusi 90 

metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Klaipėdos krašte. Amerikoje išgyveno 27 m. 
Pasiliko (Jidebame nuliūdime sūnus Vilius Bertulaitis, duktė 

Margarita Lufeaitienė, vyras Jonas, duktė Marija Stanaitienė, Dr. 
Emilijus Stanaitis, 4 anūkai k- proanūkai, ir Mti giminės, draugai 
ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Kosary koplyčioje, 3000 West 59th St. Lai
dotuvės įvyks trečiadienį, sausio 4 d. i§ koplyčios 10:00 vai. ry
to bus atlydėta | Zion Evaogelieal parapijos bažnyčią, 9000 So. 
Menard, Oakfawn. IU., kurioje įvks gedulingos! pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus nir /dėta į Bethania kapines. 

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

Nuliūdę: Sunas, duktė, tentai ir Mti giminės. 
Laidotuvių direkt. Kosary Ftnerai Home, Tel. 434-4246. 

A. t A. CASIMIR PAULIKONIS 
Gyveno Chicago, Dlinois, West Side apylinkėje. 
Mirė sausio 3 d,, 1978, 8:30 vai. ryto, sulaukės 59 m. amž. 
Gimė Chicago, Dlinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime motina Mary. sesuo Emily 

Orlkki su vyru Stanley, sesers duktė Charlene Orlicki. teta 
Anna FabiJonaitienė su šeima ir kiti gimines, draugai ir pažįs
tami. 

Priklausė Loyal Order of Moose Cicero Lodge 265. 
Kūnas bus pašarvotas treč,, 6 vai. vak. Lack-Lackawicz 

koplyčioje, 2314 W. 23 Place. 
Laidotuvės įvyks penktad., sausio ft d. iž koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėtas į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Motina, seserys ir kiti gimines. 

Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs, teJ. 847-6672 

A. t A. JUZEFĄ M. BRAZAS 
Gyveno 7942 S. Prancisco Ave, Chicago, m. 
Mirė sausio 2 d., 1978, 10 vai. ryto, sulaukus 93 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje. Gaurės mieste. 
Amerikoje išgyveno 84 m. 
Velionė buvo našlė a. a. John F. Brazo. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Edith Brazaite ir 

Josephine Martinkus. žentas W£lliam, sūnus Vincent, marti Flo-
rence, 5 anūkai, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas treč. ir ketv. nuo 2 iki 5 vai. popiet 
ir nuo 7 iki 10 vai. rak. Petkaus Marc(uette koplyčioje, 2533 W. 
Tl Street. 

Laidotuvės įvyks penktad., sausio 6 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Svč. M. Margos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos :ž velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

gimines, draugus ir pažįsta
mu 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
s dalyvauti šiow> lairtotuvėse. 

N'nli&df Duktery*. sūnum Žentes ir aatkaL 

Laid 4ir*kt Daaald A Petkun tai. 476-2345 

A. f A. 
A. t A. FLORENCE NOVICKAS 

Pagal m u s Smith 
Gyveno 3543 W. 58 Placa, Chicago, Hlinois. 
Mirė sausio 2 d.. 1978, 3:45 vai. popiet, sulaukus 67 m. amž. 
Gimė Chicago, Dlinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Airthony, 2 sūnūs James 

ir Robert, marti Sharon, 3 anūkai Lyr.da. Rachel Ir Adam, se
suo Elsie Plečkaitis su vyru Edward ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas treč.. 6 vai. vak. Mažeika - Evans 
koplyčioje. 6845 S. VVesteni Ava. 

Laidotuvės įvyks penktad., sausio 6 d. iš koplyčios 8:45 v. 
ryto bus atlydėta į St. Gali parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, marti ir anūkai. 
Laid. direkt. Evans ir Sūnūs. tel. 737-8600. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

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

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

Mažeikai Evans 
: + 
: + 

sr+ 
iVI 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN/VE. 

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

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR ŠONUS 
TRYS HODEBNT&KOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovenhill 6-2345-4 
I4I0 So. 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2I08-9" 

AK&T* AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu laidotuvių Direktorių Asociacijos Mariai 

ANTANAS M. PRILUPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

8807 SO. LITUAN1CA AVE. N . Y Art* 7-1441 

STEPONAS C LACK (LACKAWICZ) Ir SOMOS 
ZS14 W. 23rd PLACE Tet. Vlrgtala 7-6871 
UU W. «tth STREET Tel. REpablte 7 -UU 
U029 Soatbwest ffighway, Palos HH1*, DU. TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 

1348 SO CALIFORNIA AVE. M . LAfajetto S4971 

POVILAS i. 3IDIKAS 
8984 SO. HALSTED STBEET M l Y Arda 7-1011 

JURGIS F. RUDMIN 

8819 SO. I J T U M f * AVE. TeĮ Y Arta 7-llSS-at-

VASAITIS - BUTKUS 

1444 SO. SOta Ava, CICERO, ILL. 
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DDAUGAS, trečiadienis, 1978 m. sausio mėn. 4 d. 

X Petras Babickas, nuolat 
gyvenąs Rio de Janeiro, Brazi
lijoje, žinomas rašytojas, ilges
iu! laiką dirbęs Lietuvos dfplo-
matinėje tarnyboje Brazilijoje, 
Naujųjų Metų proga atsiuntė 
"Draugo" redaktoriams malo
nius sveikinimus, palinkėjo 

CHICAGOJE IR APYUNUSf 
VYČIŲ CHORAS PRAŠO 

JO NEUŽMIRŠTI 

X Vysk. Vincentas Brizgys, i sėkmės ir ištvermės. 
keletą dienų pagulėjęs Sv. Kry
žiaus ligoninėje, jau grįžo namo žinomas muzikas, mums atsiun-
ir gydytojų priežiūroje baigia 
sveikti. 

X Kun. prof. Stasys Yla 
Naujųjų Metų dieną iš Daina
vos 

Vyčių choras jau prieš 60 
metų dainavo Chkagoje. Kai 
Lietuva buvo nepriklausoma 
valstybė, jis kitoje pusėje At
lanto angliškai kalbančiame 
pasaulyje dainavo lietuviškai 
Linksmos tada buvo jo dainas. 

Jis tebedainuoja ir šiandien-
Tik jo dainos dabar yra liūdnos, 

ei_ nes šventoji lietuvių žemė yra 
kinlmus ir 10 doL auką. Labai svetimųjų trypiama. Dainuo-

*", į ja šventėse ir koncertuose, lei-
x* Petras Vėbra, Chcago, d ž i a » w d a i n u P l o k ž t e l e 8 ' **-

Dl.. žinomas visuomenininkas ir l v v a u J a 

mus 

A. Skridulis, Cicero, UI., 

Lietuvių televizijos 
kur vadovavo ateitininkų kuiturirunkas, mus maloniai Programoje. Dabar ruošiasi 

žiemos stovyklai, atvyko į Chi-; e i k i n o > a t s i u s d a m a s 1 0 do- d a i n u š v e n t e i - k u r i b u s š ą v a" 
cagą ir čia žada pabūti iki s a u - j l e r i ų a u k ą ^ Nuoširdžiai dėko- f5*1"5* Toronte, 
šio 7 d. Jau turėjo pasitarimus • <&me 

su Ateitininkų federacijos vadui x * sveBdndami "Draugą" 
dr. P. Kisielium, dar tarsis i r | N a u j u j ų 1 9 7 8 m e t ų proga, au
sų kitais, pasirinks medžiagos j k ų ^ 5 d o l e r i u s atsiuntė: Ka-
savo naujoms knygoms ir a p - ! 2 ; m i e r a s G r i š k u s M . Vasierė, 
lankys gimines bei draugus, p ^ ^ ų ^ ^ .Madas Ruzgą, 

Redaguoja J. Ptačaa. 

ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigtas Lietuvių Mokytoją Sąjungos Chicagos skyriaus 

7046 Be. CUrrtboot Aveoae, Cfckago, Dttaob 

KCČIOS vėliais. Vėliau visi susėda prie 
kūčių stalo ir valgo vakarienę. Linutė yra aštuonerių metų _ . . T 6 . . . j 7 . , , . . 7 „ P o vakarienes visi vaikai pra-amžiaus. Jai labai patinka Ka- ^ ^ ^ o ^ ^ ^ . ^ 

Chorui išsilai
kyti kaštuoja apie du tūkstan
čiai į metus. Tuos pinigus jam 
sudeda gerieji Chicagos lietu
viai, atsilankydami į metinę 
choro vakarienę, šiais metais 
Chicagos vyčių choro vakarienė 

Apsistojęs marijonų vienuolyne ( M h e n a s G. Vinick, H. Stašas, b u s s a u s i o 2 1 . 4 P a k š t o *?*?&' 

žmona Flora, svečiai iš 
cuelos, atvyko į Chicagą ir ap
sistojo pas Gabrielę ir Albiną 
Dzirvonus. 3625 W. 67 St», tel. 
582-6732. Svečiai A. Dzirvono 
lydimi, apsilankė ir "Draugo" 
redakcijoj, kur įsigijo daug 
lietuviškų knygų ir plokštelių. 
Svečiai Chicagoje pabus ligi 
sausio 9 d Svečias A. Šapoč-
kinas Venecueloje yra vienos 
stambios firmos pardavimo sky
riaus viršininkas. Pokario me
tais gyveno Austrijoj. 

x Lietuviu mokytojų sąjun
ga ruošia Šatrijos Raganos -
Marijos Pečkauskaitės 100 me-

brangūs ir mieli svečiai. 
E. Pakalniškienė 

IŠARTI IR TOL' 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Liet Rašytojų draugijos 

prie "Draugo". | A. ~ L V Čepulis/ Ant. V a l a i t i ^etuviškos dainos mylėtojai ir 
: Aleksandras Šapočldnas su Visiems rėmėjams nuoširdžiai ^ J * 1 b u s ^ ^ ^ ^ k a i P 

Flora, svečiai iš Vene- dėkojame. 
x John P. Parkeris, Chlcago, 

UI., atsiuntė 10 dolerių auką, 
už kurią nuoširdžiai dėkojame. 

X Edmundas Korzonas. žino
mas teisininkas, dažnai paremia 
"Draugą". Ir dabar, atnaujin
damas prenumeratą, pridėjo valdyba sudarė jury komisiją, 
auką. Ačiū. |kuri vertins 1977 m. pasiro-

X Leonardas Žitkevičius,; džiusias grožines knygas. I šią 
Brooklyn, N. Y., žinomas rašv- komisiją įeina: Kotryna Grigai-
tojas, mums atsiuntė sveikini- ^ - Graudienė, Paulius Jur-
mus. kuriuos parėmė auka. kua- Aleksandras Merkelis, Pra
e i k j nas Naujokaitis, Vytautas Vo-

x Pranas Visockis, Madison,! I e r t a s- V i s i L - Rašytojų drau-
Wis., maloniu laišku pasveiki- ^ J 0 3 n a r i a i - Valdyba nori, kad 

tų gimimo sukakties minėjimą «> "Draugo" darbuotojus Nau- P**™*-* Mtų paskirta dar sau-
sausio g d. 4 vai. p. p. Jaunimo. ^ Metų proga, palinkėjo sėk-:*"> mėnesio gale ir kad prenu-
centro kavinėje. Bus p a s k a i - , m ė s i r Padėjo 10 dolerių auką. 
ta ir Šatrijos Raganos veika-! Labai ačiū. 
lų inscenizarimas. kurį atliks: x Julių* Karsas, Chicago, 
Lituanistikos pedagoginio insti-|TjLt sveikindamas "Draugą" 
tuto studentai. 

x ĮĮMEe M. Marijos Gimimo I dolerių auką. 
parapijos choras Marąuette Par-! fcjngj. 
ke Kalėdų naktį ir Kalėdose1 

X Aukų po 3 doL atsiuntė: 

ledos, nes yra Kristaus ginu 
mo diena, be to, dar gauna 
daug dovanų. Kūčių dieną jų 
visa šeima nuvažiuoja pas mo
čiutę. Ten atvažiuoja visos jos 
pusseserės ir pusbroliai su tė-

Kai visi 
namo. 

pavargsta, važiuoja 

Julija Valaitytė, 
Marąuette Parko lit. m-los 

8 ak. mokinė. 

jos įteikimas būtų priderintas 
prie Lietuvos nepriklausomybes 
šventės. 

x Patikslinimas. Mirties pra-
Naujųjų Metų proga. įteikė 20 n e š i m e gausio 3-čios dienos lai-

Esame labai dė-

vadovau jant 
į Gražina Babrauskienė, V. P. 

gražiai giedojo, 
muz. A. Linui ir solo giedant, 
Margaritai Momkienei ir Vacio- j f anušonis, P. Janušonis, A. P. 

Klebonas kun 

Piešė Rūta Jonauskaitė. Dariaus Girėno lit. m-los IV sk. mokinė 

LIETUVIŠKI 
KŪČIŲ PAPROČLU 

TRYS OBUOLIAI 

Kartą Lietuvoje gyveno ūki-
I^uke snmga. šalta, šeuny- n i n k a ^ J i s t u r ė j o n e m a ž a i 

na skuba ko greičiau atlikti na- į y ^ į į , b u v o jau pasenęs, 
mų ruošą, paterti gyvulius. Mo- ^ ^ ^ ^ ^ ^ £ turėjo pa-
teiys kepa pyragus ir ruošia 
kitus valgius Kūčių vakarienei. 
Vaikai puošia eglutę. Taip pra
bėga diena dirbant, ateina va
karas, šeimininkas atneša šie-

Vy-
doje pavardė turėjo būti a. a. 
Ona Dumpien* (ne Dumpkie- no glėbį ir deda ant stalo, 
nė) . Laidojama sausio 4 d., resnės dukterys užtiesia staltie-
treČ., Bethania kapinėse. i sę ir deda valgius. Šeimyna su-

x Algirdas Hnrauskas Cra- sėda prie stalo valgyti. Prade-
vakarienę, visi su-vui Momkui Klebonai kun. \ , ; M i t k u s > R- Virkau, Balys Rau- cago, EI., dailininkas, įteikė 10 dant Kūčių 

Zakarauskas chorui ir solistams! ^ A - Sadauskas. Adelė Kas- dolerių auką "Draugi" stiprinti 
specialiai padėkojo. P33' Aif- n e k i s - A č i ū - i Nuoširdžiai dėkojame 

x G. ir V. Lapenai, ilgame
čiai Chicagos gyventojai, pe
reitų metų gruodžio pabaigoje 
išvyko nuolatiniam gyvenimui į 
Deltoną. Fla,, kur jau buvo pa
sistatę gražius namus. Gruo
džio 23 d Martiniąue restorane 

CHICAGOS ŽINIOS 
SUŽEIDĖ KULKOS 

Švęsdami Naujus metus 
buvo su Lapėnais atsisveikii i- 1 ^ ^ eikagiečiai šaudė be ato
mas. Jurgis Janušaitis arti- d ^ ^ Taip "paklydusių kulkų" 
mųjų vardu palinkėjo sėkmin- b u v 0 sužeisti 5 žmonės, jų tar-
go gyvenimo naujoje vietoje i r : p e d u _ 4 m . i r l 5 m . berniu-

komanda baigs 1978 m. sezoną. 
. . Taip skelbia Chicagos Parkų 

distriktas, tvirtindamas, kad 
s adionas turi žymių pablogė 
jimų. 

dalyti savo ūkį savo trims sū
nums. Jis paklausė sūnų, ko 
jie norėtų. Vyriausias sūnus 
labai pageidavo turtuolio gyve
nimo. Antras norėjo turėti di
delį ūkį. Trečiasis negalėjo ap
sispręsti Jo tėvelis prižadėjo, 
kad jis jam paliks ką nors la
bai ypatinga 

Po vienerių metų tasai ūki
ninkas mirė. Paskutiniame tes
tamente vyriausiam sūnui buvo 

MANO SAPNAS 

Sapnavau aš tėvų žemę 
Ir baltą beržą pakelėj, 
Kuris stovėjo ten nuliūdęs, 
Ir ašarojo jis tenai 

Aš klausiu beržą pakelėj, 
Ko liūdnas toks esi 
Bet beržas nieko man nesakė 
Ir ašarojo dar gailiau. 

Aš supratau to beržo raudą, 
Kodėl jis liūdnas pakelėj, 
Nes beržui laužo ten šakytes 
Užgrobę žmonės svetimi. 

Bet neliūdėk tu, berželi, 
Nušvis tau laisvė ta brangi! 
Ir nebelaužys tau šakelių 
Tie atėjūnai svetimi 

Tas sapnas buvo toks gražus, 
Kad rodos verkčiau aš kartu, 
Beržeh' mielas, tu gražus, 
Žaliuok ir plėskis pamažu! 

Regina Krutulytė, 
Kr. Donelaičio mokyklos 

VII sk. mokinė. 

SNIEGAS KRITO 

Aš atsikėliau vieną rytą ir 
žjau j lauką. Buvo graži diena, 
bet buvo žiema. Sniegas krito 
ir vėjas pūtė. Žemė buvo suša-
'usi Kitą dieną išlindo saulė, 

bet dar buvo šalta. Ledas buvo 
visur: ant langų, namų ir že
mės. Eglės buvo visai baltos — 
negalėjau jų atpažinti 

l i n a s Ažubalis 

MANO MĖGIAMIAUSIAS 
GYVULYS 

Jis yra šuo. Jo vardas — 
Mimi Beveik kiekvieną dieną 
einu su juo pasivaikščioti A š 
mėgstu jį, o jis mane. 

R. škėmaitė. 
Abu Toronto "Maironio" Ht. 

m-los mokiniai Kanada. 
"Mūsų pasaulis". 

SNIEGAS 

Man patinka sniegas. Jis yra 
labai gilus. Prie mūsų namo jo 
yra virš mano kelių. 

Vieną sykį mūsų mašina 
įkliuvo į sniegą. Truko pusė 
valandos iškasti. Ir tik tada 
mes važiavom į mokyklą. -

Julija Gelažytė, 3 sk. 

.APIE KATYTĘ 

Katytė šoka. Katytė žaidžia. 
Katytė laka pieną. 

Audrius Bankaitis, 2 sk. 
Abu Cleve'ando šv . Kazimiero 

l i t mokyklos mokiniai 
"Rytmečio žJedaT. 

jteikė simbolinę dovaną. Su jais 
atsisveikino taip pat jų dauge
lis artimų draugų ir pažįstamų, 
nes jie Chicagoje dalyvavo ir 
visuomeninėj veikloj. 

X Raimunds C aks. West Al-
lis, Wis., žinomas latvių spau
dos redaktorius ir skautų orga
nizacijos darbuotojas, pasveiki
no "Draugo" darbuotojus Nau
jųjų Metų proga, pasidžiaugė 
gražiu abiejų tautų spaudos 
bendravimu ir palinkėjo sėkmės. 

x 2valgomės Marąuette Par
ke arčiaus Šv. Kryžiaus ligo
ninės betarpiai pirkti namą. — 
Skambint 776-4849. (sk.) 

X 1978 m. kelionių { VOnhj 
tvarkaraštis jau paruoštas. Tei
raukitės pas Marių Kielą, telef. 
737-1717. (sk.). 

VYTAUTAS ALANTAS 

LIEPKALNIO SODYBA 
Romanas iš Lietuvos ūkinin

kų gyvenimo. Iliustracijos Dr 
agr. Antano Verbicko. 440 psl. 
Kaina su persiuntimu $10.51. 
Leidėjas — Lietuvių agronomų 
sąjunga, 1977 m. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. (Srd St. 

Chtotffo, DL 60629 

kai. 

GIRTAS NUŠOVĖ 

PoUcininka8 M. Smith Chica
gos požeminio traukinio stoty 
mirtinai peršovė L. V. Collins, 
37 m., įtardamas, kad ji», kiš
damas ranką į kišenę, nori išsi-

NEIŠSPRĘSTOS BYLOS 
Cook apskrities teisme yra 

daug neišspręstų bylų. Dau
giausia — dėl sužeidimų: jų 
lapkričio 30 d. dar buvo 55.075. 
Bylų dėl gyvenamų butų buvo 
neišspręsta 23,268. Įsūnijimo, 
protinės sveikatos, mokesčių 
bylų buvo neišspręsta 34,624. 

stoja, sukalba maldą, tada lau
žo plotkslę ir dalinasi, linkėda
mi vieni kitiems sulaukti kitų 
Kūčių. Pavalgę žiūri į šešėli į palikti visi pinigai antram te-
Jei tamsus, reiškia kad ir kitais velio ūkia, o trečiajam trys 
metais jis čia sėdės. Jei švie- obuoliai 
sus — to veidas apsiniaukia,! p a W d o j e t ^ ^ ^ tryg 8 Ū . 
jo vietoje čia sėdės kitas. Kiti n ū g ^ ^ 1 ^ ^ pirmasis nuke-
traukia šiaudelius B po staltie- 1 U v o j J m € g t ą i r m l g i p i r k o &. 
sės. Ilgas reiškia ilgą amžių, d e E u s ^ ^ m ^ ^ „ ^ 
trumpas, trumpą amžių. Pas- j - ^ ^ ^ gard&au^ n ^ t ą 
kiau važiuoja į Bernelių mišias. fr n e g i o j o g^ria:a^a3 drabužius. 

Basa Štilaitytė, iBet jam pritruko pinigų ir tu-
Dariaus - Girėno lit. m-los Į rėjo parduoti savo turtus. Po 

trijų metų pasidarė elgeta. 

Piešė Darius Maurukas, Cicero lit. m-los 3 sk. mokinys 

traukti ginklą. Policininkas Perskyrų bylų neišspręsta 18, 
suspenduotas. Įsilaužimus ti 
rianti8 policininkas J. Kosala 
nušovė 17 m. jaunuolį St. Ka-
towskį, kuris su nupiautu šau
tuvu grasinęs poUcininkui. 

IŠGELBĖJO SAVIŽUDĮ 

Kun. G. Kort išgelbėjo Chi
cagos jaunuolį, 24 m., norėjusį 
nusižudyti. Jaunuolis telefonu 
iš Chicagos pašaukė pažįstamą 
kunigą, gyvenantį Spartoje, 
Wis. Jaunuolis buvo paėmęs 
narkotikų. Kunigas negalėjo jo 
atkalbėti nuo savižudybės, bet 
kalbėjo su juo 1% valandos, 
vidurnaktį, išsiklausė, kur jis 
yra ir pranešė policijai, kuri 
atskubėjusi rado jaunuolį be 
sąmonės ir nugabeno ligoninėn. 

NAUJAS TILTAS 

Pavasarį Chicaga planuoja 
statyti naują tiltą per upę tarp 
Michigan gatvės ir Lake Shore 
Dr. Tai bus vienas iš viešųjų 
darbų, kainuos 20 mil. dol. 

UŽDARYS STADIONĄ 

Soldier Field stadionas bus 
uždarytas, kai Chicagos Bear 

767. 

KRITO IŠ 5 AUKŠTO 
Verną Hill, 33 m., kurią jos 

vaikinas išmetė iš penkto aukš
to namų, 4624 S. Ellis Ave., 
Chicagoje. išliko gyva, nors yra 
kritiškoj padėty Provindent li
goninėje. Kaltininkas R. Cole, 
58 m., uždarytas į Cook apskr. 
kalėjimą. 

6 skyr. mokinė. 

KALĖDOS 

Kalėdos yra gražiausia žie
mos šventė. Tai yra Jėzaus 
gimimo šventė. Dieną prieš 
Kalėdas yra Kūčios. Per Kūčių 
vakarienę valgysime plotkelę ir 

Antrasis sūnus, paveldėjęs 
ūkį, irgi pradžioje gerai gyveno. 
Bet jisai net menkiausiam dar
bui paskelbdavo talką. Būda
mas tinginys, j is kitiems nepa
dėdavo, ir kaimynai nustojo 

<r.u.= - « Po vakarienės I eiti jam į talką. Visas derlius 
einame prie gražiai papuoštos sunyko ir jisai tapo vargšu. 
eglutės ir dalinamės dovanomis. 
Savo dovanomis aš labai džiau
giuosi. Per Kalėdas važiuosi-

Jauniausias sūnus, po tėvo 
mirties, išėjo ieškoti darbo. Jį 
pasisamdė meškeriotojas ir jis 

labai lauk m Kalėdų. 
Vida Brazaitytė, 

Kr. Donelaičio lit. m-los 
TTT sk. mokinė. 

me į bažnyčią pasveikinti Jėzų įSmoko y į ^ gamtos paslaptia 
su Jo gimimo diena. Todėl aš K u r ^j^ keliaudamas jis su sa-

jvim pasiimdavo tris obuolius. 

Kartą miške sutiko labai iš
vargusį žmogų. Jis pavalgydi
no obuoliais ir parnešė namo. 
Vėliau pasirodė, kad tasai varg
šas buvo kunigaikštis, paklydęs 
miške po audros. Jauniausais 
sūnus buvo pakviestas į kuni
gaikščio rūmus. 

Ūkininko jauniausias sūnus 
tarnavo kunigaikščiui daugolį 
mete. Kai kunigaikštis mirė, 
jisai tapo didžiuoju Lietuvos 

GALVOSŪKIAI NR. 11 

I (mįslė) 
Stovi pana prie durų. Kas 

eina, tas ją sveikina. (10 tšk.) . 

n 
(Žiūrėkite brėžinį). Ar gali

te nupiešti šią figūrą nepakel
dami rašiklio ir neperkirsdami 
kitos linijos. Pamėginkite. At
siųskite paaiškinimą, kaip da
rėte. (5 taškai). 

m. 
Keliavo du berniukai. Vienas 

berniukas sumokėjo 8 centus, 
sakydamas: "Pasidalykite tuos 
pinigus". Antrasis berniukas 
sakė pirmajam: "Aš turėjau 3 
saldainius, tai man priklauso 3 
centai, o tau už 5 saldainius — 
5 centai". Bet pirmasis ber
niukas nesutiko, sakydamas, 
kad tuomet jam būtų skriauda. 
Padėkite tiems berniukams tei
singai pasidalinti 8 centus. (10 
taškų). 

rv. 
Viena Tasmanijos saloje pa

plitusių sterblinių gyvūnų i rūšis 
vadinama sterbliniu velniu. Ko
dėl šis gyvūnas pavadintas to
kiu nepatraukliu vardu? (5 
taškai). : ' 

V. 
Robert Fulton nustebino pa

saulį, kada j is . 1807. VHL 17 
—22 atliko pasisekusią kelionę 
iš New Yorko į Albany ir atgal, 
savo pirmuoju garla iv iu . . . 
Parašykite to garlaivio pavadi
nimą. (5 taškai) . 

kunigaikščiu. Išgirdę jo broliai, jų nusipirko 5 saldainius, o ant-
kad jų brolis yra kunigaikštis, ras — 3. Jiems besiruošiant 
nuėjo jį aplankyti. Jis leido valgyti, priėjo trečias berniu-
jiems gyventi pas save. Jo vai- j kas ir paprašė pasidalyti su juo 
dymo metais Lietuvoje buvo j saldainiais, žadėdamas už savo 

dalį atsilyginti. Pirmieji du 
berniukai sutiko, ir visi trys 
suvalgė saldainius, pasidalinę 

taika ir visi gerai gyveno. 

Andrius Kulikauskas, 

Suuaąsčiusi snaigė -otr. Alg*ido Grigaicic I 
Los Angeles lit. mokyklos j po lygiai. Atsilygindamas už 
7 ak. mokinys. "Saulutė", (suvalgytus saldainius, trečiasis 

GYDYTOJO PATARIMAS 
Vienas škotas, tikėdamasis 

nemokamai gauti sveikatos pa
tarimą, sutikęs pažįstamą gydy
toją, pasiteiravo: 

Daktare, ką tu darai, kai 
sergi sloga? 

— čiaudau, — atsakė gydy
tojas. 

; 


	Chicago IL Draugas 1978 00009_2
	Chicago IL Draugas 1978 00010_1
	Chicago IL Draugas 1978 00010_2
	Chicago IL Draugas 1978 00011_1
	Chicago IL Draugas 1978 00011_2
	Chicago IL Draugas 1978 00012_1

