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"LKB Kronika" Nr. 29 

Vlado Lapienio teismas 
"Jei patekai į saugumiečių rankas, tai, pagal jų logiką, esi ir kaltas" 

10 

V. Lapienio paskutinio žodžio 
teisme tęsinys. 

Mes, Lietuvos katalikai, esame 
pasiryžę kovoti už savo tikėjimą, 
tikrą lygybę, už savo teises, ku
rios būtų garantuotos ne tik žo
džiais bei pop'eriuje, bet ir kas
dieniniame gyvenime. 

Būti nuteistam už savo parei
gų ėjimą man ne tik ne gėda, 
o garbė Aš atsistoju šalia Am-
ž'nosios Tiesos, kuris pasakė: 
"Palaiminti, kurie persekiojami 
dėl teisybės, nes jų yra dangaus 
karalystė. Palaiminti, kai perse
kiota ir meluodami sako visa 
pikta jums dėl manęs" (Mt 5, 
10-12. 

Dievo reikia lab'au klausyti 
negu žmonių. 

Tenka stebėtis, kad žmones 
suima, uždaro kalėjiman, apkal
tina siekimu susilpninti tarybų 
valdžią, sistemingu vedimu an
titarybinės ag'tacijos ir propa
gandos, antitarybine veikla, 
šmeižikiškais prasimanymais ta
rybinę valstybinę ir visuomeni
nę santvarką griaunant, tačiau 
niekas iš teisėtvarkos darbuoto
jų nesistengia žmogui išaiškinti, 
kur gi čia yra riba, kurią per
žengus prasideda antitarybišku-
mas ir visa tai pagristi faktas, 
svariais argumentais. Tačiau tar
dytojai iš pirmųjų suėmimo die
nų priešiškai nusiteikę, pilnai įsi

tikinę suimtųjų kaltumu. 
Kratos metu radus parašytų 

rašoma mašinėle arba ranka ra
šinių be Glavlito aprobatos, tvir
tinti, kad tai yra antitarybine, 
šmeižiantis tarybinę santvarką 
rašinys, yra ne objektyvus įrody
mas, pagrįstas faktais, o tik su
bjektyvus teigimas. Tam, kad ob
jektyviai būtų vertinamas tas ar 
kitas rašinys, būt'na kruopščiai 
ištirti ir nustatyti, kiek jame tie
sos ir kiek piktavališkai iškrai
pytų faktų, t.y. sąmoningai pasa
kyta melo. Ir tik nuodugn'ai vi
sa tai ištyrus, galima taip tvir
tinti. 

Saugumo darbuoto;ai bei kai 
kurie kiti valdžios pareigūnai ar 
tai nepajėgia, ar sąmon'ngai ne
nori suprasti marksizmo-leniniz
mo mokslo esmės, o tik įsikan
da žodį "antitarybiškas" ir juo 
dangstosi, švaistosi kur tik papuo
la. Šį žodį rašo ir į apklausos 
protokolus, ir į nutarimus pa
traukti kaltinamąjį baudžiamo
jon atsakomybėn, ir į kaltinamą
sias išvadas, ir į teismo nuospren
dį. Labai dažnai be jokio pagrin
do daugelį kitaip galvojančių va
dina antitarybiniais veikėja's, an-
titarybiškai nusiteikusiais žmo
gėnais, šmeižiančiais savo tėvy
nę, savo liaudį, atvira's soc'aliz-
mo priešininkais ir pan. D'džiau-
s:as pastangas jie deda įtikinti 
kaltinamąjį, kad jis padarė itin 
pavojingus valstybinius nusikal
timus. Te'sėtvarkos darbuotojai 

nepaaiškina kaltinamajam, kur 
gi čia nusikaltimo įvykis, nusi
kaltimo sudėtis, ar čia jo sąmo
ningai pasakyta neteisybė, ar čia 
tikrai yra šme'žtas (garbę plė
šiantis melas) ir kiek tame ra
šinyje yra tiesos ir kiek melo. 
Jie tik skuba apkaltinti antitary-
b iškurnu, šmeižtu. Ir šią bylą 
tirdanr, jie nesiėmė visų įstaty
mo numatytų priemonių, kad bū
tų pilnai, visapusiškai ir objekty
viai ištiriamos bylos aplinkybės, 
kaip i i i ą lwi | i LTSR BPK 18 
str.. bet aiškino t'k kaltinamai' 
kaltinančias ir sunkinančias ap
linkybes ir neaiškino lenscvinan 
čių ir teisinančių apl;nkvbių. Je 
iau patekai į saugumiečių ran 
kas, ta', papai jų logika, esi ir 
kaltas. Būtinai tave apkaltins, nu
teis. Žmogus, išdnVs r*ėl kar ku 
rių saugunrečiu klaidų parašy
ti skundus prokuratūrai ar par 
tijai. būtinai tapsi kaltu, patek
si už grotų, paskirs bausmę u? 
sąmoningai daromus veiksmus 
kurie numatyti LTSR BK 68 ar
ba 199 • str. Juk sauJmmiečia? 
"neklvsta". Jie t?k traukia atsa-
komvbėn "socializmo priedus". 
Teisingai rusų r??-"tnj?s F. Dr*-
toievskis savo veikai "Pasr^p-k-
tie:i h nuskraust'en" rašo: "Es" 
linkęs įtarti blotra pirmiau. ne*r» 
perą — nelaimingas Kuolą* bn 
rmoras šaltai šrHžiai" fr>.13D 
Toliau ra*o: "Kartus ?nkviz;tr 
r'škas neoas:tikė?imas ir net įta 
rvmas" (ten pat. p. 143). 

(Bus daugiau) 

DEL SIO KARO NIEKAS 
NEPROTESTUOJA 

vi^&te^z 
Bavarijos Alpėse 

Kodėl iš Vilniaus 
išvijo amerikietį 
. -

VVorcester, Mass. — "Worces-
ter Telegram" aprašė atsitikimą 
su čia gimusiu lietuviu Andrium 
Akstinu, 27 metų, futoolo žaidė
ju. Jis nutarė nuvažiuoti į Lietu
vą ir savo akimis pamatyti, įsi
tikinti, negi gali dar ir šiais lai
kais būti tokia priespauda ir ne
leisti nei pasakyti ką nori, nei 
lietuviškumą pademonstruoti. Į 
Lietuvą jis išvyko 1977 rugsėjo 
17. Nusivežė ir marškinėlius su 
Lietuvos trispalve ir užrašu, pri
menančiu Kalantos susidegini
mą. Vilniuje jis pradėjo žaisti, 
sportuoti, ir jam lietuviškasis jau
nimas patiko. 

Spalio 23 jis nuėjo į Vilniaus 
universitetą, nusivilko švarką, 
kad galima būtų matyti jo atsi
vežtus marškinėlius, ir pradėjo 
dalinti anglų kalba atsišaukimą: 
"Lithuania for Lithuanians". 
Netrukus jis buvo sulaiky'as ke
lių KGB agentų, pirmiausia nu
vestas pas fakulteto dekaną, po 
to i "Gintaro" viešbutį, kur jis 
gyveno, ir iš jo buvo pareikalau
ta nusivilkti marškinėlius. Jis 
atsisakė Tada jam uždraudė iš
eiti \ gatvę. Buvo tardomas dvi 
dienas, pasodintas į lėktuvą ir 
nuskraidintas į Maskvą, iš ten 
kitu lėktuvu į Frankfurtą. 

Kalbėdamas su amerikiečiu 
laikraštininku Richardu Carreno, 
Akstinas sakė, jog savo tikslą pa 
siekė, kad Lietuvoj nėra žodžio 
laisvės, įsitikino jis pats, atkrei 
pė { tai dėmesį ir daugelio ame
rikiečių, kurie gal to nežinojo, 
kaip nežinojo ir jis pats. 

Draugovininkų 
sąskrydis 

New Yorko rusų dienraštis 
"Novoje Russkoje Slovo" gruo
džio 18 dienos laidoje atspaus-
d'no S. Rodestvenskio straipsnį 
"Draugovininkai ir prievaizdos". 
Cituodamas laikraštį "Sovietska-
ja Litva", autorius rašo, kad šią 
vasarą Lietuvoje vyko Sovietų 
Sąiungos "draugovininkų" (pa-
gelbinės policijos) sąskrydis 
"Kaip žinoma", rašo autorius, 
"Lietuva sudaro nemaža rūpes
čio sovietiniams valdovams: pra
siveržiąs nacionalizmas, augąs 
jaunimo religinis auklėjimas, ne-
abeiotina trauka prie Vakarų ir 
kapitalizmo. Pagal tur"stų pra
nešimus ir pagal laiškus "iš ten", 
Lietuvoje vyko darbininkų strei
kai ir net bruzdėjimai". 

Sąskryddžio dalyvių atsišauki
me sakoma, kad "šimtatūkstan
tinė Sovietų Lietuvos draugovi
ninkų armiia" ir toliau energin
gai g;ns sovietinio žmogaus, so
cialistinės valstybės ir partijos 
interesus". 

Kaip žinoma, tos "draugovės" 
buvo sudarytos mil'cijai ir MVD 
agentams talkinti. Šimto tūks
tančių skaičius palyginti mažai 
Lietuvai pats už save kalba. 

Tame sąskrydyje buvo kalba
ma ir an'e "nesveikus nac:ona-
lizmo reiškin'us" ir apie būtiną 
reikalą kovoti prieš "ideologi
nius mūsų priešų išpuolius". 

Ate'č:ai sąskrydis numatė nau
ja uždavinį draugovininkams — 
ke'ti "patriotinį" judėjimą už so
cializmą ir partiją. (E.) 

SovietŲ ginklai Sirijai 

Damaskas. —Informuoti šal
tiniai sako, kad dar šį mėnesį 
sovietai Sirijai atsiųs gan daug 
ginklų, įskaitant MIG-23, tankų 
T-62, raketų ir kitų modernių iš
radimų, kokių Vid. Rytams jie 
nebuvo davę. 

Aswanas, —Egiptas. — Irano 
šachas Rėza Pahlevi atvyko pas 
prezidentą Sadatą. 

f' 

Kodėl ūkininkai 
streikuoja 

Charleston, S.C. — Frances 
Jonės, S. Carolinos ūdn.'nkė, at
sivežė į miestą 600 bonos ke
palų fr prie vežimo pridėjo skel
bimą: parduoda už tiek, kiek tar-
pin'nkai už duoną ūkininkams 
moka — po 3 centus už kepalą 
Per kelias minutes duona buvo 
išparduota, nes krautuvėse ji kai
nuoja 'po 58 centus. Kodėl ūki
ninkai neturi streikuoti, jei už jų 
produktus turi pelno tik kiti? — 
aiškino Jonės. 

Pekinas gražina 
klasikus 

Hong Kongas. — Hsinhua ži
nių agentūros pranešimu, Pekino 
bibliotekon grįžta Šekspyras, 
Mark Twain, Dickens, Cervantes 
ir kiti klasikai. Draudimas vaka
riečių literatūrai buvo pradėtas 
kultūrinės revoliucijos metu ir 
kaltė metama "keturių gaujai". 

Bangkokas. — Kambodijos 
nuostoliai kare su Vietnamu 
skaičiuojami 25,000 žmonių, ar
ba vienas trečdalis turėtos armi
jos. Mūšiai tebevyksta toliau, 
mobilizuojami nauji daliniai, sa
koma žvalgybos agentūrose. 

Chicaga. — Sekmadienio "Chi-
cago Tribūne" vedamajam apie 
Vietnamo ir Kambodijos karą sa
ko, jog tai karas, dėl kurio nie
kas neprotestuoja. Net Jane Fon
dą nesijaudina, kad į "Papūgos 
snapą", Kambodijos teritoriją, įsi
veržė vietnamiečiai ir ją okupa
vo. Kambodijos prezidentas 
Khieu Samphan skundžiasi, kad 
Vietnamas naikina jų kaučuko 
plantacijas, degina miškus, žu
do, skriaudžia moteris, Vietnamą i 
vadina didžiausiu imperialistu. 

Kuo skiriasi 1978 metų karas, 
nuo 1970? Kadangi Vietna-i 

mo valdžia yra komunistinė, tai 
netinka jai primesti kaltinimus 
dėl žudymų ir viso to, kas atsi
tinka karo metu. Vietnamo žiau
rumai jau .pateisinami, kai 1970 
dešimtmety to nebuvo galima 
pasakyti. Pagaliau abi kariaujan
čios pusės yra komunistinės, tai 
kraštutiniai kairiesiems labai 
sunku pasirinkti, kurią pusę pa
smerkti. 

Mūšiai kiek daugiau teikia vil
čių Vakarams: karas padidins ir 
taip jau nemažą prarają tarp so
vietų ir kinų, sako laikraštis. 

Washingtonas. — Zbigniew 
Brzezinski, Baltųjų rūmų saugu
mo patarėjas, apie Vietnamo-
- Kambodžos karą taip išsireiškė: 
tai praktiškai sovietų ir kinų ka
ras. Vietnamą remia Maskva, o 
Kambodiją Pekinas. 

Gardinas. Vytauto bažnyčia "Aušra", Nr. 7 rašo: "K 
dina buvo u*progdinta gerai ••^laumy goUitos oaiuyua 

k anksčiau Gar-

Eritrejieciai geriasi 
laimėjimais 

Nairobi. —Eritrėjos sukilėliai 
giriasi dideliais laimėjimais. Pra
dėjo naują ofenzyvą prieš etiopų, 
tvirtovę Barentu. Etiopijos avia- i 
cija, skundžiasi eritrėjiečiai, puo-Į 
la jų mestelius ir padegamomis 
bombomis viską naikina, degina. 

Barentu, Asmaros provincijos 
sostinė, 60,000 gyventojų mies
tas, ir Masevva bei Asab yra vie
ninteliai miestai Eritrėjos terito
rijoj, dar tebelaikomi Etiopijos 
karių. Juos išvaduoti tikimasi iki 
šių metų paba:gos. Karas prieš 
Etiop'ją prasidėjo prieš 16 metų. 
Sukilėliai sako, kad mūšiuose 
žuvo tūkstančiai etiopų karių, o 
ketvirtis milijono pasitraukė į 
kaimyninį Sudaną. 

Dayan lankysis 
pas Pauliu VI 

Roma. — Į Romą atvyko Iz
raelio užsienio reikalų ministeris 
Moshe Dayan ir žada susitikti 
su popiežium Paulium VI. Juodu 
šnekėsis Jeruzalės likimo reikalu. 
Izraelis žada Jeruzalės rytinės da
lies arabams negrąžinti jokiomis 
aplinkybėmis, o popiežius nori, 
kad tas miestas būtų prieinamas 
visiems tikintiesiems — krikščio
nims, žydams ir muzulmonams. 

Nekask duobes kitam 

Londonas. — "London Sun-
day Times" rašo, kad du Sirijos 
ambasados pareigūnai, policijos 
manymu, norėjo padėti bombą 
prie Egipto turistinės agentūros 
durų, bet jiems besikrapštant, 
automobily sprogo bomba ir juos 
užmušė. Sirijos ambasada tokius 
spėliojimus paneigė. 

Brežnevas neilgai 
bus valdžioje 

Tokijo. — Japonų šaltiniai i.r 
Maskvos teigia, kad Brežneve 
sveikata tikrai bloga, ir jis val
džioj ilgai neišsilaikys. Vargiai 
galės priimti ir Japonijos užsie
nio ministerį, kuris šį mėnesi 
lankysis Maskvoje. 

ŽENGIANT 11978 METUS 
Atlikime savo pareigą, paremkime Tautos fondą, 

finansuojantį YLIKo veiklą 

Praėjusius metus Tarptautinei, 
amnestijos organizacijai paskel-, 
bus Sąžinės kalinių metais, gali
ma buvo viltis politinių kalinių 
sumažėjimo, Betgi dėjosi atvirkš
čiai — Sovietų Sąiungos Gula-' 
go salyne lietuv'ų kalinių pagau
sėjo. Ten atsidūrė Viktoras Pet
kus ir apie 300 okupuotos Lietu
vos įamaiiliv* Negrižo Lretuvon | 
nei Nijolė Sadūnaitė — ji, atli
kusi lagerio bausmę, tebekenčia 
nutrėmime. 

Helsinkyje Europos Saugumo 
ir bendradarb'avimo konferenci
jos 1975 rugpiūčio 1 dieną pasi
rašytuoju aktu 35 valstybės pa
sižadėjo gerbti žmonių ir tautų 
teises ir 1977 spalio 4 dieną Belg
rade susirinko jų atstovai apžvelg
ti, kaip per tuos dvejus metus 
buvo vykdyti Hels'nkio susitari
mai. Kaip žinia, Sovietų Sąjun
goje ir jos pavergtuose kraštuo
se žmogaus priespauda pasunkė
jo, lietuvių tautai negrąžinta ga
limybė pačiai valdytis, sugriež
tintas Lietuvos žmonų religinis 
persekiojimas, griežčiausiai per
sekiojami net ir tie, kurie taikiu 
būdu nori atkreipti valdančiųjų 
aks į Helsinkio susitarimų pa
žaidą. 

Dėka Helsinkio baigminio ak
to, mums draugingų kraštų vy
riausybių bei parlamentų ir ypač 
JAV prezidento Carterio žmo
gaus bei tautų teisėms palankaus 
poreiškio, 1977 metais laisvųjų 
kraštų spaudoje buvo dažnai mi
nimas Lietuvos vardas ir lietu
vių tautos kančia ryšium su ten 
tebeviešpataujančia sovietine 
priespauda. 

Mūsų tautai paneigta viešojoj 
okupuotos Lietuvos spaudoj iš
sakyti savo polit'ne valią, tačiau 
1977 meta:s Lietuvos slapti laik
raščiai reikalavo laisvės ir sąly-
TU patiem tvarkyti savo reikalus. 
Tą byloja "Lietuvos Katalikų 
bažnyčios Kronika", "Aušra", 
"Dievas ir Tėvynė" ir kt. Po
grindžio spauda atspindi tc'sė-
*us tautų poreikius ir okupanto 
r aummus, išryškina šių dienų 
kankinius ir didvyrius, st'prina 
-ol'darumo jungti tarp paverto
jo ir laisvojo lietuvio, skatina 
laisvės troškulį ir valstybinės ne
priklausomybės lūkesti. 

įžengiame į 1978 metus su ti
kėjimu, kad mūsų tauta ištvers 
š ų denų rūsčius bandymus ir su 
viltimi, kad Sovietų Sąjungos pa
vergimas veikiai liausis. 

Prar'ei'ame 1978 metus Simo 
Kudirkos žygiu per Ameriką: Si
mo TV filmu, knyga, spaudos 
konferencijom, išk.lm ngais pri
ėmimais, Amerikos mokyklų lan
kymu ir pasika'bėiimais su besi
mokančia amerikiečių karta. 

VLIKas tęs savo veiklą tarp
tautiniuose forumuose. Veiks v'e-
šąją opiniją spausdintu žodžiu 
įvairiomis kalbomis. Informuosis 
pats ir informuos tautą. Derins 
veiksnių darbą, jungs mokslinin
kus 'r kultūrininkus. 

VLIK-as ir toliau leis šešiomis 
kalbomis Eltos biuletenius, tuoj 
išleis anglų ir kitomis kalbomis 
leidinėlį ap:e Lietuvą, vėliau — 
enc klopedinio pobūdžio infor-
mac'jos knygą apie Lietuvą ang
lų ir gal kitomis kalbomis. 

VLIKas bandys intensyvinti 
spausdinto žodžio mainus tarp 
pavergtųių ir laisvųjų lietuvių. 
Tęs radijo bangoms pavergtos 
tautos 'nfomavimą, nes jaunoji 
karta nori ir turi pažinti tikrą, 
neklastotą Lietuvos istoriją. 

Še užmojai bus įvykdyti, jei 
i tik mūsų tautos išeiviai ir š «s 
metais bus duosnūs Tautos fon
dui, finansuojančiam VLIKo 
veiklą. Nei VLIKo valdybos, nei 

I tarybos nariai nei Lithuanan In-
formatios Serv'ce nėra atlygina
mi. Tačiau Tautos fondui šiais 
metais reikės sutelkti daugiau 
kaip 70,000 dolerių VLIKo dar
bams finansuoti. Tad atlikime 

į savo patriotinę pareigą metų pr»-
dž'oje, prisiusdami savo auką 
Tautos fondui. B. B. (E.) 

KALENDORIUS 

Sausio 10: Vilhelmas, Juta, 
Gražulis, Ragaiiė. 

Sausio 11: Higinas, Honorata, 
Audris, Gi n ė. 

Saulė teka 7:17, leidžias 4:33. 
ORAS 

Saulėta, bet labai šalta, naktį 
tarp 0 ir minus 10, dieną iki 
plius 10 laipsnių. 

: 

• 
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KELIAS J SVEIKATA 
N E S I R G T I m S V E I K T I PAJĖGUMO L u l > Y M A S 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
KELIAS I S V E I K A T A . 1601 W e s t Garfield Blvd.. Chicago. IL 60636 

Telefenas FR 6-6489 

NAUJI METAI — PASKATA 
TVARKYMUISI 

Amžius trumpėja — ryžki- ma ir giriamasi. Šio krašto spau-
mės greičiau tvarkytis. 

Gyvenimo reikalavimas 

Vienas iš vyresniųjų Lietuvos 
laisvinimo vadovų savo bendra
darbių seimo proga nusifotogra
favo su cigarete rankoje. Cigare-

doje motinos skelbiasi, kad jos 
savo kūdikius girdo neva dantų 
dygimui paskatinti: "Even the 
baby drinks a little, for 
teething". Taip savižudystė per 
girtavimą plačiasi, bujoja ir mus 

mas riebaus maisto, duonos ir 
sūrio padės alkoholį skaldyti, bet 
tas c'ar nesako, kad tu turi eiti ir 
vėl gerti. Nuodais nuodų nepra
šalinsi. Tik kopūstgalvis pajėgia 
taip elgtis —o tokių daugybė. 
Todėl ir pagiriomis sergantieji v 
sokeriopai save niekina. 

Tur ime išmokti būti žmo
nėmis ir saiką išlaikyti. Šian
dien ryžkimės niekada nė vie
n a m žmogui nes'ū'yti gerti svai
galų. Yra žmonių, kurie negali 
nė mažiausio lašo sva galų var
toti. Net obuolių sunkos — cider 
— nega'i tokie gerti — kitaip jie 
virsta nesusitaikančiai geriančiai
siais. 

Tvarka visur ir visada reikalin
ga, bet ii tik pajėgiama išla'kyti 
charektriu žmonėmis tapusiųjų 
asmenų. Jei gali, būk abstinen-

! visus luošina. O mes mėgstame t a s Daugumas negali tokiais būti 
t - v t _, - . . j juokauti iš pagir oiančiųjų. Iš T a j a UnVimp nuosaikūs su 
te žudo — ru-kvmas giltine arti- . . . n" i ,- - — t a a a "tiKime nuosaiKus su _ ^ ,.' . . . , tiesų, pagirios vra alkoholiu apsi-na. Daug naudingiau visiems bus, ,... ^ / - , - • 
w_, - , . ». , .. I nuodijimas. O mes įuoKiames pa

tys iš savęs. Štai, kokių niekų dėl 
! tų pagirių mes prie rname. 

kai mūsų vadai ryšis duot: mums: 
tvarkymosi pavyzdį: kai vietoj 
nesveikatos propagavimo, mes 
vadus matysime puoselėjančius 
arklą, knygą, lyrą, pieštuką, pa
slaugą, susitarimą... Gana, oi ga
na, mums tų visokeriopų nesvei-
katų skleidimo kad ir nejučiomis 
mums įperšamo. 

Kiekvienais metais 
švenčių metu atsiranda 
patarėjų pagiriojantiems 

Normalus žmogus — 
gėrio priėmėjas 

Menko charakterio žmogus nė 
nesiryžta tvarkyti savo silpnumų, 
nes jis sakosi vis vien nepildąs 
pasiryžimų. Su tokiais mums ne
pakeliui. Š'ais Naujais metais visi 
ryžkimės tvarkytis su savižudybe 
— cigarete. Nutarkime dabar, 
visi lietuviai, juk mūsų tik sauje
lė — o darbų kalnai dar šiais 
metais nuveiktinų. Mes negalime 
save žudyti tabako rūkymu. Ir 
štai dėl ko — sekančių septynių 
priežasčių, mes turime liautis to
liau save sirgdinę tabako dūmais, t 

1. Rūkorius net dvigubu tuz : - | 
nu (24 kartais) greičiau prisišau-Į 
kia vėžį i plaučius, palyginus su! 
nerūkančiuoju; 2 Širdies ata-Į 
ka rūkantįjį du - tris kartus daž
niau pribaigia kaip nerūkantįjį; 
3L Užkemša plauč'us. juos iš
plėsdamas; emfyzemą rūkorius 
gauna net 19 kartų dažniau, kaip 
nerūkantysis; 4. Daug dažniau 
vėžys susuka sau buveinę rūkan
čiojo lūpose, burnoje, balso sty
gose, kasoje (panereas) ir šlapi
mo pūslėje, palyginus su nerū- Į 
kančiuoju; 5. Nėščios moteriškės 
du kartus dažniau persileidžia, 
jų naujagimiai mažiau sveria, pa
lyginus su nerūkančiosiomis; 6. 
Rūkančiosios greičiau sulaukia 
raukšlių ant veido, kai joms artė
ja senatvė, palyginus su nerū
kančiosiomis. Tik pas:žiūrėkite į 
vienuoles - jos, senutės būdamos, 
kaip angelų gražius veidus turi, 
nes jos nerūko; 7. Jei du pokelius 
cigarečių kasdieną rūkai, tai pusę 
tūkstančio dolerių dūmais per me
tus išleidi; savo nuo vargo kruvi
nais pirštais uždirbtus žaliukus 
galėtum sunaudoti savo sveikatos 
stiprinimui, užuot ją griovęs. 

Tepaskatina visus rūkorius 
liautis save žudžius ši gera nau
jiena: metus rūkyti, tuč tuojau 
kūnas ima atsistatyti į normą. 
Net dienomis pastebima sumažė
jimas dvokimo tabaku. Skonis 
luojau ima taisytis. Kosulys ne
trukus nyksta. Plaučių atsidary
mas gerėja po keliu savaičių me
tus rūkyti. O jei nepradėsi vėl 
rūkyti kartą metęs, ims? gyvent? to
kiu gyvenimu, kaip ir kiekvienas 
niekada nerūkęs. 

Tad ištvermės kiekvienam ryž-
tuoliui mesti save žudžius! Nu
metimas visam laikui savižudys-
tės ir žmogžudystės yra geriausia 
dovana sau pačiam, šeimai, pa
rapijai, organizacijai, apylinkei, 
tautai, valstybei ir žmonijai. To
kios tinkamos dovanos Taukia iš! 
rūkorių visi, jiems geriausios sėk
mės ir sveikatos linkintieji. 

Vienas vargas — ne vargas 

Dar taip baisu nebūtų, jei 
vien dft tafakų me*- save žudy
tume Bet kur tau Visi, pc Nau
jų. :aef4 pag:r:oir.:: nesveikuojan-
Hęį: mums primena antrą bū-
idą mūsų savižudybes. Girtauja-

saiku geriant'eji. Lengva taip sa-
kvti, bet beveik negalima gyve
n ime tokio sakymo įvykdyti kiek
vienam charakteriu pasilpusiam. 

Šitokių! U ? tai šiame krašte yra tik 32 
visokių P roc. b!aivin :nkų, 28 proc. mažai 
Girdi, išgeriančiųjų, 15 proc. retai išge-

'lai rytą po "išgertuvių tu pabusi i r ;ančiųių, 13 proc. daug išgerian 
ir jausi, tarsi ant tavo galvos sė- I <Jųjų ir tuzinas nuošimčių vidu-
di devyni kipšai, tu turi sutepti ' tm r ų girtuoklių. Taigi, šiame 
žuvies taukais savo plaukus, at- krašte girtuoklių yra 25 proc., ar-
kišti nosį ir tol šokinėti ant v i e - 1 b a k a * ketvirtas gyventojas. 
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Užsienyje 34.00 
Savaitinis 25.00 

$19.00 
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panto stribai. 
kvdavo tiek vieni tiek kiti 

A.A. MOK. KUNCEVIČIENĖ 

1977 m. gruodžio 28 d. atsis
kyrė su §iuo pasauliu mokytoja 
Uršulė Zabiockaitė - Kuncevi-

Naktimis apsilan-
Vieną 

kartą stribai jau buvo beišvedą. 
tik, laimė, vienas pamatė ant suo 
lo aulinius ba tus . Pačiupę batus, 
išsinešdino. Mokykloje reikėjo la
bai slėptis su • religijos reikalais. 
Reikalaudavo steigti spaliukų bū 

L 

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

* Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:00, šeštadieniais 
8:30 — 1:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunauaotų straipsnių 
nesaugo. Juos gražina tik iš anks 
to susitarus. Redakcija už skelbi
mu turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus pra
šymą 

nos kojos —kol tavo akys krau-
iu pasruvs. 

Kitas pagirioms tvarkyti siūlo 
Pietinėj Amerikoj išbandytą bū-

Zmogus be charakterio 
ir alkoholis 

Visi žinom, kad ne ginklas žu
do žmogų, bet be charakterio 

čienė,71 metų amžiaus. Liko Flo-.rhis, varyt i priešreliginę propa-
ridoje vyras, Detroite — brolis su ! gandą. Prieš rinkimus reikėdavo 
šeima ir Lietuvoje — brolio duk- į klampoti po kaimus, raginti žmo-

| te, kuri^ ji išaugino. 
Lietuvoje mokykloje Uršulė iš

dirbo 40 metų. Po antros Sovietų 
okupacijos, mokykloje darbo sa 

dą: žalią žuvį sumirkyk citrinos j žmogus, kaip Kainas Abelį, mari-
sunkoje su šviežiais svogūnais, 
pridėk karšto padažo ir laikyk 
dvi dienas. Tada valgyk su kuku
rūzais užgerdamas alumi. 

Kitas^dar savaip tvarkytis, siū
lo pagirioms valgyt po vynuogę 
su kiekvieno vidurnaktį laikro
džio mušimu —visą tuziną vy-

Mielai kiekvienam pagalbos reika
lingam talkinanti Ona Grybienė 
Lietuvio sodybos Chicagoje ambu
latorijoje Nuotr M. Nagio 

nuogių. Nesant tokio laikrodžio 
— ryjamas tuzinas vynuogių la
bai greitai, viena po kitos. 

Dar kitas, sumušęs žalią kiau
šinį j vandenį, žiūri, kaip tysta 
baltymas: iš to sprendžia savo 
ateitį tais metais ir išgeria tą van
dens ir kiaušinio mišinį. Yra da
bar jaunuolių, kurie pagirioms 
rūko marijuaną. dar kiti ima vais
tą valium. Yra dar ir kitaip į 
niekus save verčiančiųjų pagiriau-
tojų. Kiekvienas vis savaip mėgi
na alkoholio pasėkų atsikratyti. 
Lietuvoje pagiriautojui "degan
čiam degtinėje'", kartais pildavo 
šlapimą burnon... 

Mediciniškas patarimas 

Pagirios yra alkoholiu apsi-
nuodymas, tai nejuokai. o rimtas 
>unegalavrmas. Alkoholis sukelia 
pragarą geriančiojo kepenyse. O 
kepenys yra gyvybiniai svarbus 
organas žmogaus kūne. O ką mes 
darome MI taip svarbiu organu: 
mos išmaukiame buteliuką ir 
virstame keturkojų kerėpla. Vie
nas ir vienintelis gydymasis nuo 
pagirių yra taip vadinamo "laiko 
vaistų" naudojimas: reikia laukti 
valandif valandomis, kol alkoho
lis kūne bus sunaudotas ir alko
holio liekanos prašalintos. Ne 
vien alkoholis žmogų sirgdi'na, 
rxn jo skilimo kiine medžiagos — 
fuzeliai. jfdtechyda? girtuokli 
r.-odir.a 

Pagiriom ir yra minėtomis me

na savo artimą. Taip ir alkohol's 
nieko dėtas, tik be charakterio 
asmuo girtauja nesusilaikydamas. 
U ž tai, gali klausyti net Jono 
Auksaburnio pamokslo - patari
m ų menko charakterio (nesu
brendęs asmenybe) žmogus, nors 
jis ir labai gabus būtų kai kuriose 
srityse, —vis vien jis nepajėgs 
pildyti jokio sveiko, protingo, 
žmoniško patarimo tol, kol jis 
~ava asmenybe nesusitvarkys. Tą 
žino labai gerai kiekvienas ge
nantysis. 

Todėl tokie dar tikrais žmonė
mis savomis asmenybėmis neta
pusieji geria dieną ir naktį. Ge
ria, maišydami alkoholį su viso
kiais priedais. Geria šaltus ir šil
tus svaigalus. Geria nauiuose ir 
senuose metuose, geria įva'riomis 
oroRomis. Geria nuo pirmo vy 

nes balsuoti ir Lt. 

Išvargus, jau apgadintų nervų, 
po įvairių maldavimų, 1972 buvo 

, , . . r , . . . , i išleista į Jungtines Amerikos 
ygos buvo itm sun.<ios, kai mis- j V a l s t v b e s > A k o F l o r i d o n 

kuose slapstės, ir veikė L i e t u v į ' ą , k u r i s k a T 0 m e t u b u v o 
partizanai, o juos medžiojo oku-.| n u b l o k | t a s j Vokietiją, o paskui 

giamai ryžtis, kalbėti, dirbti ir 
kitiems tokioje veikloje talkinti. \ 

emigravo į šį kraštą. Cia Uršulė 
jautėsi laiminga ir džiaugėsi ra-

D , ° ' e taIJfntl-! miu laisvu gvvenimu. 
Pirmiausia, visi vadai, imkime' 
pavyzdingai elgtis - tuomi be žo- j Deja, pergyventų audrų ir bal
džių įtakosime teigiamai mūsų Į mės padariniai suardė nervus, 
prieauglį. Mažuosius nepiktinki- j Pasirgus aštuonis mėnesius, am-
me savais elgesais, o suaugusius j žinai užmerkė akis. Susirinko visi 
tvarkykime, kad jie napa'ėgtų! vietos lietuviai ir kaimynai, iš 
griauti mūsų statomo sveikatos Taikos Karalienės Bažnyčios paly-
pasrato. Tada tik ims gerėt i , d ėJ° velionę į New Port Richey 
mums visiems šie naujieji metai, i Meadovvnlavvn Memorial Garden 

kapines. lžvada. Per savo asmens žmo
ginimą ir-/kitam padėj'mą gera-j 
valėti — ' charekteriu tvarkytis 
mes išeisime nugalėtojais kovoje 
su dviem didžiausiais savo prie
šais: girtavimu ir rūkymu. 

Pasiskaityti. Irene M. Josselyn, 
M.D. The Happy Child. Random 

tūr io sučirenimo pavasar į iki Į House: New York 
pirmų rudeninių šalnų. Geria šal- j 
tyje ir šilimoje. lllllllHninmtIflIMIUIIH'IIHHIHHIIIIIHI 

Bet visi geriantieji sustoja gir
tavę tada, kai jų galvas alkoholis 
užlieja. Tas girtuokliui labai svar 
bu atsiminti: tai gamtos ženklas 
duodamas girtuokliui, kad jis 
jau prigera. Tai ženklas, kad 
?au gana girtauti. Tada, žinoma, 
šaukis greitosios pagalbos - gulkis 
ligoninėn, sumokėk sąskaitas vi-
iems patarnautojams. įskaitant 

laidotuvių direktorių. Taip ir bai
gias girtautoji} dienos. Jau taip ne 
tekome garsių savų žmonių: pro
fesionalų, muzikų, aktorių, tėvų, 
motinų... 

Todėl visai nesvarbu, kokio už
siėmimo bei turto pats esi savi
ninkas — svarbu ar tamsta esi 
žmogumi tapęs žmogus— ar esi 
sava asmenybe iki geravališku-
m o priartėjęs asmuo. Tik gerava
liams, kitaip sakant, tik asmeny
be — žmonišku charakteriu aD 
dovanotiom* Žmonėms pažadėta 
r?mybė. taika ir sveikas gyveni
mas žemėje. Todėl mes, lietuviai, 
visų pirma ieškokime savo asme
nybės, savo charakterio taurumo, 
savo jausmų darnos — o visą kitą 
ne taip jau sunkiai atsieksime 

j 
Kaip tik apie šitą visų svar

biausią Žmogui dalyką - apie jo 
sužmoginimą mažai ką šiandien 
girdime iš visu mūsų vadovų. Net 
vyriausias dvasinis vadas Chica-Į 
goję antrame televizijos kanale 
tvirtino pa klausėjui, kad jis. 
dėl gausos nusikaltimų tik melsis i 
ir lauks, tikėdamasis geresnių die-' 
nų. O ap:e darbą — taip ir nu-Į y 
tylėta. Bet be reikiamos veiklos I 
ne i* n*'nos nepajudės žmogus Į, 

į save sugeravalėjime link Už j i 
tai vizi griebkimės reikiamos veik-' 

charakterio gerinime: 

tflNDERS ME0IC&L 4RTS 
3213 W. 63fd Street 

TeL WA 5 - 4787 
P B B T A T T l f A S NEMOKAMAI 

Mea CMtelefooiKMhn v'mų gydytojui 

Atidavus tėvynei Lietuvai vi
sas savo jėgas, išauklėjus jau dau 
gybę gal ir gerų sūnų, pati rado 
sau amžiną atilsį svetimoj žemėj. 

Ilsėkis, Uršule, ramybėje. 

S t 

Or. Jonas 6. BYLA-BYLAITIS 
GAIVOS TR STUBURO LIGOS 

2858 W e s t 63rd-Street 
Chic-.mo, 111. 60628 

TeL — 476-3409 
valandos pagal * tsitannia 

HitiMiiiiiiiJitMiiiiiiiifumiiiiiimuiiiH 

A d v o k a t a i 

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

Ofs. tel. 776-5162; rez. 737-5047 
2649 W. 63rd St., CJucago, m . 

Darbo v a i nuo 9 iki 5 va]. vak. 
Trečiadieniais uždaryta 

Settad. atdara puse dieaoa 

Mea duodame {vairius teisintai 
patarimus 

I M l I N M I H H I I U I t H M M I l t l I U I I I I H i i 4 , r . ( l i r?! ! t<t»t t 'HMtfUHIMM|iH<HI IMIMI I l 

J 
tdžiagomis apsinuodijimas. Valgy-i imkime šais metais vien tik t e i - y ^ | 

EKSKURSIJOS ! LIETUVA 1978 METAIS!! 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BIMtEAU 

Jsteijrta 1959 m. 
9727 So. Western Ave., Chicago, Illinois 60643 

T e l . — ( 3 1 2 ) 238-9787 
6 VIENOS SAVAITES KEIJONĖS: 

# 1 — gegužės mėn. 1 d.; # 2 — gegužės mėn. 8 d.: 
# 3 — gegužės mėn 14 d.; * 15 — rugsėjo mėn. 25 d.; 
# 16 — spalio mėn. 9 d.; # 17 — spalio mėn. 16 d. 

DVlEJi; SAVAKIV KELIONĖS: 
# 4 — birželio mėn. 12 d. (Vokietija); 
# 5 — birželio mėn. 18 d. (Roma); 
# 6 — birželio men. 26 d. (Leningradas): 
# 7 — liepos mėn. 2 d. (Roma); 
# 8.~- liepos mėn. 10 d. (Šveicarija): 
# 9 — liepos mėn. 17 d. (Paryžius); 
- JO — Hepos mėn. 24 (Ryga-Leningradas); 
- n — liepos mėn. 31 d. (Leningradas); 
# 12 — rugpiūčio mėn. 7 d. (Šveicarija); 
# 13 — rugpiūčio mėn. 14 d. (Paryžius) 
# 14 — rugsėjo mėn. 4 d. (Ryga-Leningradas); 
# 181 — gruodžio mėn. 20 d. (Kalėdinė) 

Dč! kainų ir platesnių informacijų kreipkitės į American Travel 
Servic Bureau! / 

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

Taipgi parduodame papigintus skridimus (čarterius) į Londoną, 
Frar±furtą, Zurichą, Varšuvą, Havajus, Las Vegas ir kitur-

Telef. — PB 8-3229 
0R. AUNA 8AUUNAS 

A K I Ų , A U S Ų , N O S I E S IR 
JERKUBS FJGOi-

2838 West 63rd Street 
Valandoe pagal sus i tar ime 

0R. K. 6 . BALUKAS 
Akatfarlja tr motenj Usoa 
GteekokMrb* Chirurgija 

6449 So . Polaski Bd . (Cravvford 
Medical Building) Tel. \X 5-6446 
ie* aeabMlIepia, ^ambiat i s?4-«HW4 
^rtlma ligoniu* D«#a! «iu!taiimą 

DR. YL BLAŽYS 
^LAUCIŲ m VIDAUS UGOiš 

Ifarcoette MertlcaJ OeAter 
•1SS 8a Kedzte ATennr 
plrmad., antrad Ir ketvirt»o 
6 Iki 7:80 vaL vakaro 

^e*tad nuo t IM < n l 
Pagal «u«ltarlm& 

Oftao telef. W4 5-3670 
Kezki. tel. WAlbrook 5-StMh 

%> 

TeL ofiso ir bato: OLympic 2-4LK 
0R. P KI$I€L»I!5 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 30th Ave., Cicero 

t u f f i i t i i A t u Ir % » VIII VI^A 
lšekyTus trečiadienikM. 

*e*ta'lienial» 1 y Ui 4 VHI. popiet 

TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
0R. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS TR CHIRURGĄ? 
2434 We*t 71st Street 

VAI..: pirm., antr.. ketv ir penki 
1:00-5:00 »al popiet trot tr teftt 
'ik •usitarna. 

Or. A n t Rudoko kabinetą perėm* 

DR. EDMUND L CIARA 
CPTOMETRISTAS 

CTfle We«t 5l»t Street 
TeL — OB 8-2406 

VaL pagal susitari ma: plrmad u 
aetv 1-4 ir 7-»: antrad tr penkt 
tO-4: teMad 10-t vai 

Ofis. teL 735-44T7; Rez. 246-2839 
B R . L BECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
«PBcialyr# — .\<*-rq Ir 

i w > Wm Mgrm 
C R A W F O R D MERIC AI. BLDG. 

6449 So . Po lask i Road 

• e r i d . taL — OI 8-0873 

0R. W. M. EISIM-EISIHAS 
A K U Š E R I J A TR MOTERŲ LIGOS 

G I N E K O L O G I N e CHIRUKGLJA 
6 1 S 8 * . Redai* Ave, WA 5-2670 

TeL REBanoe 5 - lA l i 

OR. WALTER J. KIRSTUI 
jLietuvis gydytojas) 

3925 West 59t Street 
vaL. pirtua*;. antrad . keivirtAd. Ii 
penktad. nuc 12-4 vai. popiet Ir t - i 
vai. vak T\&č. Ir SeStad. uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA TR CHTRURGe 
iiCDIKI^ LR VAIKI lUGOfl 

SPKCIALieTE 
MFJDICAL BrrrLDnra 

7156 SooUi Weateni A I C B M 
- alandoa: Kasdien nuo 10 >ai. ryv 

(Vi i vai popiet 

Ofs. teL RE 7-1168; rez. 239-2919 

Ofs. H E 4-1818; rez. P B 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus l igos 
2454 West 7 l s t Street 

: i <* Ir Campbell Ave. h — Į t 
a; • plrmad.. antrad., k«tvira4. i 
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O P T I C A L S T U O I O 
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7051 So. Wa*htenaw — TH. 778-S7«f 
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Didelis akinių rėmų pt»str1nkima« 

Vai-: pirm., antr., penkt 10-5:B0 
Ketv 1-8 v. vak. Seit. lu-4 v. p. % 

Trečiadieniais \iidarrta. 

Telef. — 282-4427 
OR. ROMAS PETKUS 

\ K H IIGOS — CUUU'HOUs. 
Oftaat: 

111 No WABASH hTtL 
4200 NO OENTRAli ATE. 

Valandos pagal 

OR. FRANK PLCCKAS 
(Kalba lietuviškai} 

OPTOMETRISTAS 
rtkrtna *hi> fntaiku aksatass k 

"Oontact iLSMf 
2618 W. 71st S t — TeL 737-514* 
vai pagal nust^arima Uždaryta 

skamMBM: Ml S-OOOl. 

0R. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybe Akli) Ueoe 

3907 West 103rd Street 
VaJandos pagal groti tarimą, 

Oflas M , — I B 8-2220 
0R. JANINA JAKiEYIčIUS 

I O K I A 
V A I K U L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Plrmad., antrad.. kstvtrtad. ir psnk< 
•uo 12 Ik! 2 vai. Ir nuo S iki 1 va 
ak. fiefttad. nuo 1 iki 4 vrJ. 

Ofa. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 
0R. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 We»t 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

BR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGU A -

CHTRTTRGIJA 
5 2 1 4 N o . Wes tern Avemtie 
1002 No . W e s t e m A v e n o e 
T a t atsakoma 12 valandų 

- S 6 1 - 4 6 0 5 

OR. FERD. VYT. KAUNAS 
pssssjai Ir bato teL 682-1381 

BENDROJI MEDICINA 
1407 So. 40th Caart, Oeero. fll 

10-12 b 4-7 
traeiad. ir 

DR. LEONAS StIBUTIS 
INKSTŲ, POSLfiS Hl 

PROSTATO CHTRURGJJA 
2656 W. 8Srd S t m t 

VaL antrad. nno 1-4 poplat 
tr ketv nno 5-7 vakare 

Ofiso teL 776-2889, rerid. 4484645 

DR. J. J. SIMONAITIS 
O T D Y T O J 4 8 

Adresas 4256 W. 68rd Street 
Ofiso telef. R E 5-4410 

ResMencUos telef. OR «VM11 
Ofiso raL: plrmad. Ir ketvtrtad. 

ano 1:00 ligi 3:00 vaL popiet 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 
Bendra praktika ir moterų Ilgos 
Ofisas ir m . 2«Sfl W. ftOth M. 

Tel. PRoepeet 8 - l t t S 
Ofiso vai.: pirm., antr., trea fe 

oenkt nuo 2-4 vai. Ir «-8 v. vak 
>t*i 2-4 p. p. Ir kitu laiku •aUtansi 

Otteo tel. HE 4-2123. N'amn GT 8-S1M 

OR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
24M West 71at Strest 

7al.: pirm . antrad., ketv. tr psttktM 
• I tr «-7 - V anksto susitarus. 

TeL ofiso P B 8 4 4 4 8 

DR. P. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 Wsst 71at S tr ta t 
Valandos: 1-4 vai. popiet 

rra£ tr ftefttad. pagal •ot l tanm* 

Ofo. tel. 586-3166; na mg 636-1850 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAA 

6234 So. Narragansett .\vatrae 
Vai. pirm., antr. ir penkt : 3-7, 
šeštadieniais pagal ausltariaaą. 

.-s,* 
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Pranaiystth ?r tiknyre. 

ŽVELGIANT 1 ATEITI 
Naujųjų metų pradžioje mėgs. 

tame papranašauti , pakalbėti, 
kas bus toliau, pasvarstyti apie 
žmogaus ir žmonijos ateitį. To
kie lieka spėjimais, bet spėjimai 
gali būti tikri, jei jie paremti 
skaičiais. Juk lengvai galima aps
kaičiuoti, kiek liks pasaulyje skys
to kuro ar kiek bus galima su
naudoti anglių. Gal ima apskai
čiuoti, kiek žmonių priaugs, ne
paisant, kad gyventojų prieauglis 
gali mažėti ar šiaip keistis. Ga
lima lengvai apskaičiuoti grūdų ar 
vaisių būsimus derlius, tačiau gal 
ne visada tiksliai galima apskai
čiuoti būsimos pažangos rezulta
tu. 

Amerikiečių laikraščiai labai 
daug duoda įvairių spėjimų, kaip 
žmogus gyvens Amerikoje, o i r 
kitur pasauly 2000-siais metais. 
Amerikoje vyresniųjų šiuo metu 
yra dvigubai daugiau už vaikus, 
turinčius 15 metų, bet, po dvi
dešimties metų, vyresniųjų bus 
tris kartus daugiau. Lietuvių at
žvilgiu šis santykis bus kitoks. 
Lietuvių bus mažiau ir jie bus se
nesni , nes jaunimas bus praran
damas mišrių vedybų atvejais. 

Žydai teigia, kad, jei taip vyks 
kaip dabar, tai Amerikoje žydai 
praras savo tautiečių milijonais 
ir, esą, po dvidešimt penkerių 
metų žydų Amerikoje iš 4.5 mil. 
liks daug mažiau, o 2076 m. žy
dų Amerikoje tebūsią tik 10,420. 
Tokie yra skaičiavimai tos tauti
nės grupės, kuri viską tiksliai re
gistruoja ir seka. Taigi sumažėti 
lietuviams, kurie esame mažiau 
uždari už žydus, yra daug dau
giau galimumų. 

Kadangi mes gyvename šiame 
krašte, tai mums įdomūs ir šio 
krašto duomenys, nes jie liečia 
ir mus. Po dvidešimt penkerių 
metų JAV gyventojų bus apie 
300 mil. Iš to skaičiaus vyresnių 

"kaip 30 fšįjų bus daugiau, negu 
bet kada yra buvę. Ir kadangi 
daugiau suaugusių, jiems darbo 
surasti bus daug sunkiau negu 
dabar. Gyventojų taip pat bus 
mažiau miesteliuose, turinčiuose 
ligi 50,000 gyventojų. Didesnė 
dalis gyvens miestuose ligi 250,-
000 gyventojų dydžio. Jeigu Ame
rikoje vaikų ligi 15 metų yra 
52,711,000 tai 1990 m. jų bus 
58,089,000, o apie 2000 metus 
58,563,000. Amerikoje dabar yra 
n u o 15 ligi 29 m. jaunuolių 
58,675,000, 1990 m. bus 
54,913,000 o 2000 m. bus 
55,350,000. 

Žmogaus gyvenimo ilgis pa
didės, tačiau vyrų amžius mažai 
teilgės, todėl apie 2000-sius me
tus moterų, turinčių daugiau 
ka ip 65 m. amžiaus, bus dvigu
bai daugiau negu vyrų. Kadangi 
daugiausia nusikaltimų padaro 
jaunuoliai 15-24 m. amžiaus, tai 
manoma , kad nusikaltimų pro-
procingai gyventojų skaičiui su
mažės. Jei žmonių dabar nuo 30 
m. ligi 65 m. yra 80,963,000 tai 
1990 m . jų bus 103,140,000, o 
2000 bus 117,982,00. Senesniųjų 
žmonių, (pensininkų, turinčių 65 
m . ir daugiau, dabar JAV yra 
22,776,000, 1990 m. jų bus 
28,933,000, o 2000 m. bus 
30,600,00 asmenų. 

Ateinančių 2 5 m. laikotarpyje 
jaunimui mokyti pradės trūkti 
profesionalų, tačiau šiaip ar ta ip 
po 25 metų gyventojai bus dau
giau išsilavinę negu dabar. Juo
dukų ta ip pat bus daugiau. Jų 

šiuo metu yra 25 mil., o 2000 m. 
bus 33,3 mil. Taigi jų padidės 33 
proc., kai baltųjų tepadidės tik 
18 proc Kadangi baltųjų yra 
daug daugiau, tai juodukų ir 
2000 m. tebus tik 12.7 proc. Gy
ventojų skaičius didės ir imigra
cijos keliu. Imigruos apie 400,000 
asmenų kasmet, bet kita tiek bus 
nelegalių imigrantų. 

* 

Kalbama i r apie didesnį kai
nų pakilimą. Jei automobilis šį
met kainuoja 5000 dol., tai už 
10 m. jis kainuosiąs 17,000, o 
2000 metais jau net 105,000 dol. 
Namai , kurie kainuoja po 54,000 
dol., gali pakilti ligi milijono. 

Medicina padarys pažangos, 
išras vaistus prieš slogą, bus su
rasta kaip sukontroliuoti aukštą 
kraujo spaudimą, dantų puvimas 
bus sustabdomas skiepais. Vėžio 
liga beveik bus nugalėta. įvai
riais vaistais bus geriau padeda
ma psichiniams ligoniams, bus 
operacijos keliu įdedami dirbti
niai organai. Erdvėse netoli že
mės gyvens keletas tūkstančių 
žmonių. 

Maisto atžvilgiu nedaug kas 
pasikeis, nes koncetruotas mais
tas nelabai patiko ir astronau
tams. O kadangi žmonės mėgsta 
pavalgyti, maistas tabletėmis ne
bus greit patiekiamas. 

Energija bus gaunama iš van
denynų, o mažesniam susisieki
mui bus plačiau naudojamos ba-
terinės mašinos. Oro tarša bus 
apvaldyta, šiukšlės bus paverčia
mos garais. Iš vienos pusės bus 
daugiau tobulumų, be t žmonės, 
kurie kiek atsimins praeitį, sakys, 
kad tai buvo seni, geri laikai. 

* 

Lietuviškame pasaulyje, ne
paisant išsipildys ar ne dr. Štro
mo pranašystė, kad per dvide
šimt metų Sov. Rusija grius, tu
rės daug kas keistis. Be abejo, liks 
dar vienas kitas lietuviškas laik
raštis, nes viduramžiai, kurie po 
ketvirčio šimtmečio bus pensi
ninkai, pageidaus žinių iš lietu
viško pasaulio. Išeis viena, kita 
knyga, gal ir pačių autorių apsi
mokama, tačiau lietuviškas judė
jimas nebus išnykęs, Jeigu išsi
pildys dr. Štromo pranašystės ir 
jei Sov. Rusijos kaip tokios ne
bus, nelabai daug kas lietuviška
me pasaulyje Amerikoje keisis. 
Gal vienas kitas pensininkas grįš 
į Lietuvą, gal vienas, kitas ban
dys ten nuvykęs steigti bendro
ves, bet dauguma liks čia, kur 
jie yra įpratę, nepaisant kokios 
sąlygos čia bebūtų. 

Bet visa tai yra spėjimai, tik 
reliatyvios pranašystės, tik tam 
tikri apskaičiavimai, nes niekas 
negali visko įspėti, kaip neįspėjo 
ir įvykių po ant ro jo pasaulinio 
karo, kai į Ameriką atvyko 
dešimtys tūkstančių lietuvių. 
Neseniai mirė amerikietis roma
nistas Mac Kinlay Kantor, pagal 
kuro veikalą buvo susuktas daug 
pasisekimo turėjęs filmas "Ge
riausi mūsų gyvenimo metai". 
Mes manytume, kad svarbu ne 
praeitis ir ne ateitis. Mums svar
bu daug ;au dabartis, nes nuo da
barties ėjimų ir darbų daug kas 
priklauso. Reikia žvelgti į ateitį, 
bet reikia dirbti dabar, kad pa
taisytume praeites klaidas ir kad 
užtikrintume geresnį rytojų tė
vynei ir iš viso žmogui. 
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GIRGŽDA SOVIETŲ GKIS 
Ūkio planų neįvykdymas ii kapitalo dėjimas Sibire verčia apkarpyti ateities polėkius 

1977 m. Sovietų ūkyje įvyko 
ryškus lūžis. Giriamasi, kad pra
monės gamyba padidėjo 5,8 proc., 
per pastaruosius dvejus metus pa
gaminta 7000 naujų pramonės 
gaminių, 45000 gaminių suteik
tas kokybės ženklas, Sibire vyk
domais dideliais darbais. Apsigrę-
žus aimanuojama dėl kai kurių 
ministerijų nerūpestingumo ge
rinti veikiančių įmonių pajėgu
mą, neįvykdomų elektros energi
jos, kuro, juodųjų ir spalvuo
tųjų metalų gamybos užduočių, 
menko darbo našumo ypač gele
žinkeliuose ir statybose. 

Didelis kapitalas įdedamas Si
bire. T e n aukštesniam atlygini
mui ir didesnėms pensijoms mo
kėti 1977 m. išleista 5,7 biL rub
lių. 

Praėjusiais metais grūdų der
lius siekė 209,6 mil. to. Nors jis 
gerokai aukštesnis už praėjusio 
penkmečio vidurkį — 181,6 mil. 
to., bet grūdų, gyvulių ir paukš
čių valstybės supirkimo planai 
pieno, kiaušinių supirkimo pla
nai įvykdyti, bet gyventojai pasi
genda krautuvėse kai kurių mais
to gaminių, ypač mėsos. 

1978 m. ūkinė padėtis 

Apsišaukęs vadu L. L Brežne
vas komunistų partijos centro ko
mitete 1977. XII. 13 graudeno: 
1978 m. reikia didinti gamybos 
našumą, protingai naudoti ūkinį 
pajėgumą, kelti gaminių kokybę, 
panaudoti kapitalą neteisėtoms 
tatyboms užbaigti, spartinti moks
linę — techninę pažangą, didin-

Spaudoj ir gyvenime 

ŽVILGSNIS 1 ŽINIARAŠTI "BRIDGES" 
Jau išėjo devyni JAV Lietuvių 

Bendruomenės le;džiamo anglų 
kalba biuletenio - žiniaraščio "Bri
dges" numeriai Pasirodę numeriai 
teikia galimybę vertinti redaktorių 
ir leidėjų pastangas anglų kalba 
spausdintu žodžiu tiesti dvasinius 
tiltus į nutolusius lietuviškosios iš
eivijos sluoksnius 

Mūsų lietuviškai sąmoninga išei
vija "Bridges" pasirodymą vertino 
įvairiai. Žinių apie Lietuvą ir lie
tuvius trokštanti angliškai kalban
ti išeivija "Bridges" pasitiko pa-
ĮjTiitia: I a* roao prenumeratorių 

skaičfus, per pusmetį pasiekęs 
1,000. Iš viso "Bridges" spausdina
mas 5.000 egz. tiražu, 4.000 siun
čiant "sumedžiotiems" adresatams, 
likusį 1,000 paskleidžiant parapijų 
prieangiuose, gegužinėse ir kt. 
JAV LB krašto valdybai leidimas 
nuostolingas — iš iždo spėta pa
dengti arti 4.000 dol. deficitas. 
Tačiau bendruomeniniai įsipareigo
jimai nevertintini doleriais. Lygiai 
taip pat TifTviRta'v^ doleriais ver
tas !rp+uvybei ps'midintr. •antinio, 

"Bridges'* krypti* turinio atžvil
giu auosaJusi patriotinė, pnv»n-

GEDIMINAS GALVA 

ti darbo našumą, kelti liaudies 
gerovę ir t t 

Šios pastabos skelbtos jau šim
tus kartų. Jos ypatingai pravers-
1978 m., kai pramonės gamyba 
siaurinama, bet šaukiama — dau
giau gaminti žaliavų, kuro ir 
elektros energijos, skatinanti dar
bo našumą, mažinti statybų skai
čių, baigti anksčiau pradėtas sta
tybas, kurių 58 proc. neužbaigtos. 

Partija spaudžia daugiau ga
minai, bet vis dar nepajėgia ten
kinti gyventojų poreikių. Šau
kiama kelti darbo našumą, bet 
tesigiriama 70 rub. mažiausio 
mėnesinio atlyginimo įgyvendi
nimu. 1978 m. žadama darbinin
kų atlyginimą tik 3 proc pakelti, 
kai daugelį prekių reikia pirkti 
juodojoje rinkoje nepaprastai 
aukštomis kainomis. 

Pramonė 

1978 m. pramonės planuose 
randame kelias staigmenas. Pra 
monės gamybos prieauglis suma
žinamas ligi 4,5 proc., sunkiosios 
pramonės gamyba, tarnaujanti 
apsiginklavimui, padidės 4,7 proc., 
kai vartojimui skirtų prekių ga
myba pakils tik 3,7 proc. Nerei
kia pamiršti, kad oficialiais duo
menimis 1978 m. apsiginklavi
mui skirta 17.2 bil. rub., taigi ka
ro biudžetas padidintas 7 proc. 

Pramonės gamybos siaurina
mas, lyginant su 1977 m., paveik
tas daugelio priežasčių, kurias 
teks vėliau aptarti. Gyventojų 
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giant "valio" šūkių ir tautinės 
drausmės pamokslavimų. Redakto
riams tenka nelengva pareiga tai
kytis prie įvairių nusiteikimų, 
skirtingo intelektualinio lygio ir 
ribotą žinių bagažą apie Lietuvą ir 
lietuvius turinčių skaitytojų. Pir
majame "Bridges" puslapyje skai
tytojas paprastai pasitinkamas il
gesniu straipsniu apie kokį įvykį, 
istorinę datą ar mūsų organizaciją. 
Likusieji puslapiai skirti suklasifi
kuotai medžiagai j skyrelius: "Dėl 
laisves", "Tėvynėje", "Lietuvių 
Bendruomenėje", "Įvykiai", "As
menys", "Spaudoje", "Mokslas", 
"Kultūra", "Knygos", "Letuviško-
ji virtuvė" ir t. t. šiuose skyreliuo
se vengiama lietuviškoje spaudoje 
esančios tarporganizacinės įtam
pos. Dėmesys skiriamas abiejų su
sivienijimų, visų lietuvių organiza
cijų ir veiksmų veiklai. Redakcijos 
darbą lengvina skaitytojų nepap
rastas entuziazmas viskam, kas 
lietuviška. Ryškiu pavyzdžiu yra 
Loretta Yokabaskas iš Conn., ku
ri prašo suteikti žinių apie lietuviš
kus muzifljus, tautinius šokius, 
liaudies meno kūrėjus ir 1.1. Rašy
ti prašo apie "paukščius, medžius, 
gyvius, architektūrą, gėles, ... nes 
daugumoje mes nesame buvę ta
me krašte." Vyriausias redakto-

poreikiams tenkinti mažiau rūpi
namasi. 

Ypatingas dėmesys kreipiama-
į atsilikusi energijos ir kuro ūkį. 
Elektros energijos gamyba sieks 
1,207 bil. kilovatvalandžių, naf
tos gamyba 575 mil. to., dujų 370 
bil. kub. m., anglies 746 mil to. 
Didelis dėmesys kreipiamas į naf
tos ir dujų geologinio žvalgymo 
darbus. 

Toliau seka 153 bil. to. plieno 
gamyba, chemijos, mašinų gamy
bos, celulozės ir popieriaus pra
monės skatinimas. Popieriaus vis 
tebetrūksta net vadovėliams. 

Lengvosios pramonės gamybą 
numatoma padidinti 4,3 proc. Ne
paprastas susirūpinimas skatinti 
propagandos priemones, pvz. spal 
votų televizorių gamybą net 
proc. 

Žemės ūkis 

Bendroji žemės ūkio gamybos 
vertė sieksianti 132 bil. rub. 1978 
žiemkenčių pasėlių plotas siekia 
36,9 mil. ha. Jų padėtis esanti 
geresnė kaip praėjusių metų gruo
džio mėn. 

Žemės ūkio politikoje nema
tyti ypatingų pakitimų. Praėju
siais ir šiais metais mineralinių 
trąšų gamybos netesėjimas gali 
turėti įtakos į derlių. 

1975 m. buvusi sausra ir men
kas pašarų derlius vertė gyvulių 
skaičių sumažinti. Per praėjusius 
dvejus metus skatino gyvulių 
ūkį, tačiau ir 1978 m. dar bus 
jaučiamas anų metų smūgis. 
Gyvulių skaičius ir jų produktų 
valstybinis supirkimas būsiąs ma
žesnis už numatytą penkmečio 
plane. Gyventojai dar pasiges mė
sos gaminių. Pieno ir kiaušinių 
gamyba prašoksianti numatytą 
penkmečio plane. 

Kubiečiai kareiviai Luandos mieste, Angolo;e, Afrikoje 

kelį, jo statybą, plėsti pramonę 
viduriniame Sibire ir Tolimuose 
Rytuose, vadinamame ūkio ir so-

DELEGACLIO^ 
VIZITAI 

m 

Sut inkamai su Romos katal i -
cialiniame plane minima ir "d i - , j ^ fc r u s ų s t a č i a t i k i u Bažnyčių 

sus i ta r imu periodiniai pasikeisti oji Ign 
trinė", kai statoma Mažeikių naf
tos perdirbimo įmonė nutylima. 

Finansai 

vizitais, Maskvoje su tiesimUes 
dienų vizitu pr . metų pabaigoje 
lankėsi Romos kurijos delegaci
ja . Delegacijai, kur i a tvyko i 
Sovietų Sąjungą, vadovavo Ti
kėjimo doktrinos kongregacijo* 
sekretor ius arskivyskupas H a -
m e r ; jį lydėjo Popiežiškosios 
Pasauliečių Tarybos sekretor ius 
prel. Uylenbroeck ir Krikšč o-
nių Vienybes sekretoriato r.a-
r ia i preL Meeking ir Nikolaus 

rius LB krašto valdybai kelia pus
lapių skaičiaus padidinimo klausi
mą. Deja, LB-nės finansiniai ištek
liai nesudaro sąlygų tai šiuo laiku 

I įvykdyti. 
Kad "Bridges" išvydo dienos Vidutinis darbininkų ir tarnau 

šviesą, nuopemas priklauso vyr. t - ų a t l y g i n į m a s sieksiąs 159 rub., 
I redaktoriui, JAV LB Kraštenaddy- ^ k o l Q k i e č i ^ m r u b 
bos vicepinronmiou dr. Algirdui j 
Budreckiui ir jo redakciniam ko-1 meriesj. 
lektyvui — Myk. Drangai, Algirdui i 
Dumčiui, Vyt. Jurgėlai, Gintarui Į Statvba 
Karosui, Eduardui Meilui, Alg. 
Mitkui, dr. Vikt. Stankui, Vyt Sir
vydui ir Maryte* Bizinkauskaitei. 
Tai veik išimtinai išeivijoje subren
dę asmenys, atstovaują įvairius 
pasaulėžiūrinius įsitikinimus. Vi
sus juos sutinkame lietuviškame 
veikime, jie visi gerai moka lietu
vių kalbą. Sujungė juos noras lie
tuviškam reikalui laimėti nutolu
sius lietuvius, kad šie pamiltų Lie
tuvą, panorėtų išmokti lietuvių 
kalbą, taptų lietuviškos spaudos 
prenumeratoriais, aktyviais sie- į 
kiant Lietuvai laisvės LB-nei jų 

| darbą tenka remti, kreipti jų pas- ! 

tangas tinkamiausia linkme. 
("Bridge8', adresas: P. O. Box 

9061. Boston, Mass. 02114. Prenu
merata — 3 doL metams). 

— Alg. Gč, 

Statybai numatyta 126 bil. rub. 
Statybos srityje yra milžiniškas 
atsilikimas, todėl 1978 m. numa
toma atsidėti tik netesėtų staty
bos darbų atlikimui. Naujos sta
tybos, kurių vertė prašoka 3 mil. 
rub., bus suvaržytos, jei jos skir
tos ne gamybos reikalams. 

1978 m. turi būti baigta už
delstų elektrinių, anglies kasyk
lų, mineralinių trąšų, sintetinių 
dervų, autovežimių padangų, 
audimo įmonių statyba. 

1978 m. ypač susirūpinta staty
ti Vakarų Sibire — Sajanų, Tui-
mo, Abakano srityse milžiniškus 
pramonės įmonių telkinius, spar
tinti Baikalo — Amūro geležin-

Sovietų valstybinis 1978 m. b: 
džetas yra kuklus, nes pajamos 
siekia 246,2 bil. rub., išlaidos 246 
bil. Valstybės biudžetas subalan
suojamas. 

Komunistų partija smerkia ka
pitalistinės santvarkos 'pelną, be: 
sovietinės .santvarkos beveik pusė 
valstybinio biudžeto dengiama I 
įmonių pelno mokesčiu, 1978 ; WyrwolL ^Vatikano Kurijos de
ni, siekiančiu 118,5 bil. rub. Pelno: legacija aplankė patr iarchą P i -
mokestį numatoma padidinti n e t ' m e n ą ; Maskvos Pa t r i a rcho už -
9,1 proc. i sienio reikalų depar tamento 

Apyvartos mokes'is taip pat ' p i rmininkas metropolitas Juve-* 
padidintas 3,2 bil. rub. j r.alis surengė delegacijos garb-4 
" Tiesioginiai mokesčiai tesiekia P ^ m i m ą . Priėmimo metu t a r -
2i ,6 bil. rub. Valstybės biudžetas teine ž o d v J e delegacijos p : m i -
remiasi netiesioginiais mokės- m n k a s arkivyskupas Hamer , 
čiais, kurie ypač siekia gyvento- ^ ^ P k l t a k o - pažymėjo: " k a i 
jų pečius. Jie bent tris kartus p a - ' s 1 ^ * 1 kalbant apie būt inumą 
didinami, pabranginami naujieji; Įgyvendinti taiką, socialini te i -
gaminiai, kai atlyginimai pake-. s ingumą ir užtikrinti laisvę vi
liami tik 3 proc. I SOTn t au tom, mano širdis p laka 

Pramonei remti skiriama 134,5 ! d r a u g e su visais tais, kurie t a i -
rub. Iš tos sumos 112,1 bi l . jkos , teisingumo ir laisvės reika-

atitenka sunkiajai pramo- j iauja, nes esu žmogus ir k r ikš -
l čionis". 

Iv1 

Du. 
rub 
nei. 

Žemės ūkiui skatinti skiriama į 
44.9 bil. rub. Didelė suma tenka 
vadinamiems tarpininkiniams gy-

ūkiams, kurių yra dau- • * • rektor iaus valių 

Lygiagrečiai į Romą a tvyko 
Leningrado teologinės akade-

ark i vyskupo 
Kirilo iš Vyborgo vado vau j a -giau kaip 7,000. 

Aukštesni atlyginimai mokami j m a - ™sų stačiatikių Bažnyčioa 
Urale, Volgos —Viatkos srity- Į delegacija, kurią sudarė t r y s 
je, Pavolgyje, Kazachstane, ypač: kunigai i r t rys pasauliečiai, 
Vakarų ir Viduriniame Sibire bei 
Tolimuose Rytuose. 

Gyventojų buitiniais reikalais 
mažai tesirūpinama. T a m reika
lui tenka tik 1,4 bil. rub. 

Ok. Lietuvos biudžetas siekia 
2,19 bil. rublių. 

Sovietu braškantis ūkis rodo 

Maskvos i r Leningrado teologi
nių akademijų dės ty to ja i 

Klaidos atitaisymas 

G. Galvos straipsnio "Švietimas 
ok. Lietuvoje", 1977.XII.24, pir
m a m e sakinyje paskelbta: "Moks-

ūkio sustingimą. Jį pakenčia sten-! leivių ir studentų skaičius pame-
giantis išlaikyti komunistų par- čiui augo ir 1976 m. siekė 1,6 
tijos politinę diktatūrą. ' mil. . .", o turi būti: 1,16 m i l 

RUMUNIJOJ APSILANKIUS 
B. RASLAVTCEENfc 

— Tarp juoda ir balta y ra ir pilka, — išsisuka 
jis i š nepatogios padėties. 

Mažiausia rumuno tarnautojo alga y ra apie 100 
doL mėnesiui. Benzino galionas kainuoja 1.80 dol. 
Gal t a i ir paaiškina, kodėl toks mažas automobilių 
judėjimas. Nors kukurūzus bei cukrinius runkelius 
nuo laukų ir veža sunkvežimiais, bet ta i valstybinis 
tu r t a s . Privačios nuosavybės čia beveik nėra. J i užsi
likusi tik kalnuose. Karpatuose gyvenantieji pilnai 
dar nepajuto socialistinės respublikos režimo. 

67,5 proc. moterų dirba. Vaikus nuo 3 metų am
žiaus palieka darželiuose, o grįždamos iš darbo atsi
ima. Kiekvienam vaikui yra privaloma 8 metų mo
kykla. 70 proc. studentų gauna stipendijas, gyvena 
bendrabutyje ir gauna maistą. Baigusieji universite
tą tu r i 3 metus atidirbti už paramą, o po t o gali 
daryt i ką nori. 

— Mokslas bei gydymas nemokamas, — šviečia 
mus Dan. Viskas atrodo puiku, bet prisimena iautu-
vuoti sargybiniai apie aerodromą, raudonos žvaigž
dės a n t lėktuvų ir iš naujo kyla abejonės. 

Badanti 

Radauti miestely sustojam pavalgyti. An t resto
rano sienų kabo austi rankšluosčiai i r kilimai, o an t 

| s talų laukinių gėlių puokštes. Panašu į privačius na-
.mus- Mudu su čeku tubtfutfosa m&au&ug>o. - a ^ a c i o 

rumunų valgio. Nė vienas nežinom, kas ta i yra. Gau
nam košes, kuri primena ryžius ir manų kruopas. 
Valgom balandėlius raugintų kopūstų lapuose ir sa
kom komplimentus seimininkui, vaikščiojančiam apie 
stalą s u vyno bonka. 

Puikus oras, tu r bū t bobų vasara, žmonės dir
ba laukuose, renka arbūzus, kukurūzus, kasa bulves, 
o skrybėlėtas ūkininkas sėdi vežime, lyg ta i būtų sek
madienis. Vežimai čia su dideliais padanginiais ra ta i s 
i r važiuojant nekrato, sėdi kaip adidengtam au
tomobily. 

Marginea kaimas lyg iš pasakų knygos. Kiekvie
ną kiemą juosia kitos spalvos tvora, o už jos droži
niais išdailintas, karpytom langinėm, ornamentuotom 
pastogėm gyvenamas^ namas. Pastelinių spalvų t ro
besius supa gėlių lysvės, dailūs krūmeliai, o visi ūkio 
rakandai tvarkingai sudėti, lyg parodai. Virš sulinio 
stogelis išmargintas gėlėtais raštais . 

Kaimo gale keramikos dirbtuvė. Vyrai tekina va
zas iš juodo molio, o moterys j as raižo tautiniais mo
tyvais. Dvi didžiulės krosnys pravirais nasrais lau
kia naujų aukų. 

Moldavtta 

Moldavttos bažnyčios sienos taip apmargintes 
freskomis, kad nėra tuščios vietelės. Nors kai ku r iš
blukusios ir nutrupėjusios, jos gana gerai atlaikė o 
šimtmečių naštą. Dominuojanti spalva y r a geltona. 
Šimtai vaizdų ir asmenybių puošia sienas: 'Taskut i -
nysis teismas", "Konstantinopolio žlugimas", "Malda 
į Nekaltąją Mergelę", o tarpuose šventieji, karaliai 
ir į rašai kirilikos skriptu. Niekas nežino menininkų, 
kurie atliko šį milžinišką darbą. 

Voronet 

Kalnų papėdėje, kaimo vidury, t a rp mažų kai - Į 

kėmis nubaltintų namelių j a u 500 metų stovi nedidelė 
Voronet bažnytėlė. S teponas Didysis jai parinko vie
tą, ku r nukri to jo paleis ta strėlė. Jis po kiekvieno 
laimėto mūšio pas ta tydavo bažnyčią, š imta i paveiks
lų margina jos išorines sienas. Dominuojanti mėly
na spalva iki šių laikų liko paslaptimi. Niekas nežino 
kaip j i buvo pagaminta . Bizantinis stilius, biblinės pa
veikslų temos ir istoriniai vaizdai persisunkę taut iniu 
elementu: angelai Moldavijos moterų veidais, a rchan-
gelai pučia rumunų taut inį ragą, sielos, keliaujančios 
į dangų, susisupusios moldavų tautiniais rankšluosčiais, 
o pasmerktos p ragaran dėvi turkiškus turbanus . Tur
kai tuo laiku buvo moldavų didžiausi priešai. 

Bažnyčios viduje t a ip pat paveikslai, freskos ir 
t rys sarkofagai, prie kur ių žmonės dega žvakes. I š 
kampe stovinčios dėžės sklinda bažnytinės muzikos 
garsai - būgneliai ir varpai . 

Šalia bažnyčios kapinės. Prie naujai iškastos 
duobės žmonės, verkia art imieji i r skardžiu balsu guo
džia i r amžiną gyvenimą žada popas. I r nesuprasda
mas žodžių, vien tik iš intonacijos gali atspėti, ką j ' s 
kalba. Tautiniais rūbais apsirengę šaukliai sutrimi
tuoja ilgais t r imitais i r k a r s t a s nuleidžiamas į duobę. 
Susirinkusieji reiškia užuojautą artimiesiems ir pama
žu skirstosi. 

Pr ie tvoros išrikiuoti bal tom staltiesėm užtiesti 
stalai, apkraut i pyragais , mėsomis, vaisiais ir v y r o 
indais. Visi valgo, geria ir kalba. Jei ne griaudūs balsai 
iš užtvorio. gaH-otum kad čia puota. I r mus kvicč a 
pasivaišinti. N e t už r a n k o s nutvėrę tempia prie stalo. 
Ant stiebo pakabin tas taut in is rankšluostis ir kaselė 
sy pyrago gabalais. Ta i mirusiojo dalis. Paskiau ji 
išdalinama vargšams. 

Nesusikalbam jokia kalba, nežinom kas čia sve
čias, k a s šeimininkas, be t visi šypsosi lyg seni pazį*. 
tami. 

(Bų» daųgjaų) 
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DRAUGAS, antradienis, 137S m. S£.usk> mėu. 10 d. 

ZANAVYKŲ MONOGRAFIJA 
Zanavykai rengiasi išleisti 

monografiją, kurioje numa
toma išryškinti zanavykų kraš
to etnografinius, istorinius 
bruožus ir visuomeninę veiklą. 
Bus aprašomi žymesnieji zana
vykai — nepriklausomybės ak
to signatarai, vyskupai, kuni
gai, diplomatai, gydytojai, vi
suomenininkai. Bus nušviesta 
zanavykų krašto švietimas, ūki
nių ir visuomeninių organizaci
jų veikla. Monografija bus 
iliustruota nuotraukomis, išrys 
kinančiomis įvykius ir žmones. 
Monografiją leidžia Lietuvių is
torijos draugija, kuri jos leidi
mui sudarė specialią komisiją: 
pirm. Alicija Rūgytė ir nariai 
— kun. Jonas Duoba, Juozas 
Tamulis ir Jonas Kaunas. 

Bendradarbiai yra įvairių sri 

prof. dr. J. Jakštas, prof. dr. P. 
Jonikas, prof. dr. Pr. Jucaitis, 
miškininkas V. Žemaitis, dr. J. 
Zubrickas. kun. J. Duoba, isto
rikė A. Rūgytė, mokyt. J. Ta
mulis, mokyt. J. Kaunas, rašy-

kė savo nuomoasB ir apeendė JJMiįAJL'ji^kj 1'lL.lAjb 
rašinių tinkamumą. Dabar P E B LUARA 
spausdinimui medžiaga stropiai 
atrenkama ir komplektuojama. Prancū^iįss vakaruose, Že-
Numatoma 1978 metais apie mutiniosios Luaros departamen-
rudenj zanavykų monografijos te, pastatytas ilgiausias tiltas 

Prancūzijoje. Jis sujungia Sen 
Naaero uostą su Sen Breveno 
miestu. Virš Luaros žočių tiltas 
nutįsęs 3356 m. Tilto statyba 

knygą pateikti skaitančiai lie
tuvių visuomenei. Be to. komi
sija prašo zanavykus rašyti žy
mesnių zanavykų biografijas 

toja P. Orintaitė. J Janušaitis.! R ū ? y t e i ( 6 5 4 ? ^ W a s h t e n a w 
J. Babusis ir daug kitų. Be to. 
bus įdėtos vyskupo J. Staugai
čio, kun. prof. J. To 
dijos apie zanavykų kraštą. Pr. 

Ave., Chicago, UI. 60629). Fi
nansų teikėja yra A Rūgytė, 

cio, kun. prof. J. Totoraičio stu . . ... . , . . . o l l M 
. ^ kuri monografijai leisti sutel-

ir jas prisiųsti iki kovo 1 d A. -j truko 3 metus, kainavo valsty
bei 260 milijonus frankų. 

, kė apie keturis tūkstančius do-
metų gruodžio 19 d. įvyko m o ; * M e c e n a t a i ^ š a k i ų 
nografijos leidimo komisijos Į ^ . ^ j į , W u b a s > ^ 
posėdis kur buvo aptarti jvai- Vasiukevičiai, A. Rūgytė ir 
rus reikalai. Pirmininke A. Ru-1,__ ,_ „ . , . . . , . " . . . , kt. Monografijos leidimo komi-g\-te informavo komisijos na- . 5 . ... . . sija tiki. kad ir kiti zanavvkai rius. kad suplaukė daug iston-, ,». r " prie sio gražaus darbo prisidės nes medžiagos, bus sunku įma- ' 
nomai sutalpinti į vieną knygą, j 
Komisija pasidžiaugė, kad į josi 
laiškus ir spaudos pranešimus į 
zanavykai šiltai atsiliepė. Kny-

čių žinovai ir mokslininkai, gos leidimui jau sutelkta v i s a , k a m a i a t ž y m ė t L Prenumerato-
Straipsnius parašė: prof. dr. medžiaga. Komisijos nariai riai bus tie, kurie iš anksto už-

J. Puzinas, prof. dr. J. Eretas, skaitė prisiųstus rašinius, reiš- l sisakys monografiją, įmokėda-

Mecenatai. aukoję 100 dol. ar 
daugiau, garbės prenumerato
riai 50 dol., prenumeratoriai rė 
mėjai 25 dol. ir prenumerato
riai 10 dol., bus knygoje atitin-

Kad galėtų į Ben Nazero uos
tą įplaukti dideli naftos tanklai
viai, tiltas aukštai iškeltas: 
aukščiausias Jo pakilimo taškas 
virš vanden — 61 m. Važiuoja
mosios tilto dalies plotis — 12 
m. jni 

mi 10 dolerių. Visi jie pagal ka
tegorijas bus įrašyti monogra
fijos knygoje. Išspausdinta kny 
ga rinkoje bus pardavinėjama 
po 15 dolerių. Užsisakyti turė
tų visi zanavykai, taip pat visi 
besidomį Lietuvos istorija, sa
vo krašto praeitimi, gyvenimu 
ir savo kilme. J. Kaunas 

C L A S S I F I E D G U I D E 
I6NTOMOJAMA - f\*ti KilVT 

IŠNUOM. 5 kamb. butas, su Šiluma 
ir šiltu vandeniu 1-me aukšte. Skam
bint 656-5452 arba 652-4748 po 6 v.v. 

Išnuom. 5 kamb. apšild. butas 2-me 
aukšte vienai moteriai arba vyres
nio amž. porai — be vaikų ir be 
gyvulių. 

7148 S. Francisco Ave^ 
tei. 778-0220 

PIGCS KAMBARIAI 
Kreiptis pas — Butnis, 740 - 2nd 
St., Miami Beach, Florida, tei. 
305—672-7003. 

Išnuomojamas 314 kambarių 
butas 

6853 South Talman Avenue 

N I 8 C E L M N C O r i 
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TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69th St., t e t 776-1486 
liltMUIIIIIUIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIII 

B E A L E S T A T B 

2-fc 
quette 
Geram 
bint po 

butų mūriais namas 
P k e . į vakarus nuo 

setovy. Gera kaina. 
6 v . v. teL 778-1552. 

i Mar-
Kedzie. 

Skam-

1 ;> aukšto mūr. namas. Modernus. 
Geram stovy. Ant to paties sklypo 
dar 3-jų kamb. namas su pilnu rūsiu, 
karštu vand. apšild. Idealu giminin
gom še imom gyventi arba pajamom. 
Taip pat galima pirkti dar 2 tuščius 
sklypus dėl erdvesnės vietos arba in
vestavimui . Arti Sv. Symphrosos 
baž., Clearinge. Skambint nuo 8 v. r. 
iki 2 v. popiet 735-1938. 

TIK SAVŲJŲ TARPE 

VYRAI m MOTERYS 

HPERIENCED TELLES 
For Long Established Savings 

& Loan Association 
GOOD SALARY 

COMPANY BGENBFTTS 
Pleasant gurroundings 

CALL PERSONKEL, 772-3600 

PACKAGK EXPREBS AGELNGY. 
MARIJA NOREBRlENfJ 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Lm>bai pftgetfUnJfcmmi « e r a 

prekes. Matstan £ Baropu* 
2908 W. «• S t Chk«eo. rjL 

TEL. — WA C-27S7 

fiiHiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTiiiiiininiiiiiiHkii 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Platiname tr vaškuojama 
visų rftsta grindis. 

J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 
iiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiitimiia 

HIIIIIIUIMIHIIIIIIUmUIIIIlHIIIIIIIJIimill 
įvairių prefchj pa.slriakimM netea* 

gimt H misą sandelio. 
006M0S PARCEL** EXPBES8 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
SSSS S, BaLsted SC Obteaco, DL •*•>» 

» 0 t W. «9Ux SC, Ctiicmso, VL MM2S I 
Telef.: H2S-27S? — SS4-SSM 

Vyturtas Valantinas 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIIM 

4 vienetą mūra* ir gantas. Mar 
cuette Pke. Naujas gazu šildymas. 
Našlė atiduoda už 38,8600. 

Palikimas. S kamb. 18 merų miras 
Ir garažas. Centr. oro šildymas ir vė
sinimas. Įrengtas beismentas ir kiti 
priedai. Tuoj galima užimti. Gražioje 
gatvėje. Marouette Pke. $29,900. 

Maras. 2-Ju ankstų, • kambarla. 2 
auto mūro gtrnfat. Gabią rantai E8^ 
būti atnaujintas. Marouette Pke. Kai
na $26.000. 

Didelis mftro tmįĘtm ant plataus 
sklypo. Gazu 
Pke. $25.750.00. 

16 batų 
apie $224100 metinių pajamų, aaujaa 
stogas, gazn sūdymas ir elektra. Mar
ouette Pke. Pinigingam pirkėjai kai
na — tai atradimas. 

Dviejų kotų, gelsvų plytų, 11 ma
tu modersos namas ir ekstra didelis 
muro Ę»"»»— įrengtas, beveik tre> 
Mos butas, gražiam betsiuonte, daug 
kitų priedų. Greit galima 
vertas $80,000 

Grafas platai aktams ir 
Marųuette Pke. Vertingas pirkėjui 

Valdis Real Estate 
2625 Wost lįst Stroot 

TeL 737-7200 ar 737-8534 

HELP WANTBD — MOTERYS 
- — » « — » « • • mm • •• — ! • • • II s I M I m — a a m * ^ — 

LIVE-TN HOUSEKEEPER 
For Dr"s famih/. Some child care . 
2 scbool a g e children 7 & 9 . G w n 
room, batn, & T. V. Good salary & 
b o m e for right person. References. 
Some English necessary. Lincoin 
Park area. 664-8145 

HOUSEKEEPER 
Mature. Laberal increase after 3 

monthe Contact 
BLOOMEVGDALE p \ VIUON 

TEL. — 894-7408 

Mftro tamgtkav.« kamb. ( S •**>) , 
30 p. sklypas. Naujas šidlymas. Pa
likimas. Tuojau galima oiimti, 
66-ta ir Arteeian 

tIMAITIS IEALTY 
mm 

Movė Up To 
Standard 
I f y o u cenot e a r n i n g a fuli 5V4%on yourregularPassbook savinRsai*d 
u p to 7%% o n Certificate sav ings . it vvill pay you to movė u p to Standard 
Federal Savings . At Standard Kederal a 5V4% savings a<:count ar.tualiy 
y i e l d s 5.39% and a 73/4% r.ertificate account y ie lds 8.17%. on interesf 
accumulated over one year. . 

Interest at Standard Federal \s compounded daily and paid quartejrly. 
Your interest check ran be sent to you monthly. quarterly s e m i - a n n u a l l y 
orannual ly . d e p e n d i n g o n your personai requin;ments. Dep<»sits 
r(H:eived by th«? lOth. earn interest from the first an(l savings accountg 
are insured to $ 4 0 . 0 0 0 by the Federal Savings and Loan Insurance 
Corporation. 

Call a savings counse lor at o n e of our eonvenient ly located offices a n d 
we' l l movė your m o n e y to a high yiclding Standard Federal sav ings 
account. tailored to your indiv idual needs. VVe can make the m o v ė for 
y o u quickly. e o n v e n i e n t l y and at no charge. . .vvhv notca l l t odąy! 

Ė 
SONDARD FEDER/U. SM/iNQS 

* mW ASSETS OVER $385.000.000 M M 
HOME OFFICE: 4192 An:ber Avcnuc. Phont- 847-1140 

Gsrfeld Ridgc: 614! Ar-her Avenue. Phone: 767-5700 Do«vnersGrorc: 5100 Ferest Av«au*». fhosut: 963-1 *40 
4 7 t ts.i Rscir»«!!; 2553 \Vost A 7th Street. Phcne: 523-1C83 Lombard: 22 North Ma:r. SJrj^t. PSortc: 627-1 !40 

HkkoryHfllg:94th and Rrborfs Rcad. Phor.c: 598-5050 Aurora: 301 West G*ler.a Br,i:!rvard. Phono: R02-114<) 
HkJcoryHiI!s:H:llCrcckShoppn?, *->,•, r phonn:S99-l977 Bouider Hill: 21 Botilder 1 Iii 1 Pas*. Phonc:£<}7-l166 " 

10% — 30% — » % 
a i apdrmodą m o 
bOto D M 

F R A N K I A P 0 L I S 
S208H W a S SStti StMM 

Chtoago, nunoto 
TtdL — G A 4-8654 

I 

y 

tiiitiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimmiiiimiiimiiiii 
SIUHTINIM I UETŪV4 

ir kitas kraltui 
NEDZINSKAS, 4080 Aroaar A va, 
Chicago, BL 606SZ. teleC M74BM 
tllllt|llini|IIMIII!!IIIIIHIIIIimilUlltHIMM 

2951 W. 63rd S t , 436-7878 

MA1QUETTE FARKE 
- taverna tr t batai. Ga

ru Šildymas. Žemiau $40,000. Art 
71-os Ir CaUfornia. 

•LTV NUONUVIMAS 
plridmn — PataavhaM 

Valdymu 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

THE BALTIC NATIONS 
Prof. dr. BRONIO J. K ASLO 

naujas anglų kalboje veikalas, ke
rį sudaro trys dalys. Pirmoji pa
teikia Baltijos Valstybių istoriją 
bei politinę struktūrą, antroji. — 
saugumo siekius sritinėje integra
cijoje, trečioji — II D. karo įta
kos analizę tautiniu ir tarptauti
niu požiūriu. Veikalas gražiai iš
leistas ir tinka bet kokia proga 
amerikiečiams įteikti kaip dovaną. 

Kaina $12.00. 320 pusi. Užsakyti 
pasta. 
DBAŪOAS. 4545 West 6Srd Strest 

Chicago, m. 60629 
DUno« gyventojai prideda 60o 

mokesčių ir persiuntimo išlaidas. 

itiiiHiiiiiiiimimiuiiiiimiimiiiuifiiiii" 

VVith Liberty & Justice 
Amerikiečių premijuota PAU

LIAUS LEONO knyga, kurio
je atvirai ir drąsiai nagrinėja 
šio krašto negeroves bei pavo
jas ir tiesia kelkis į saugų visų 
gerbūvį. 

Knyga gaunama ir Drauge, 
minkštais — $3,95. 

Raina kietais viršeliais $5,95, 
mmiiiiiiuHiiimiHiiiHiiNiiiiiUHiiiiiuni 

ilIlIllIlIlIlIHIMIIHIIIIMIiilIlIlIilIHIlIlIHiM 
NAMŲ APŠILDYMAS 

- V( 

REALTY 
l. B A C E V I Č I U S 
So. Kfldaa Ava, — 

II II' 

etos. Piirtai tftrabMi taipgi mtr^tmtmm tt 
perdirba del dnjo. {deda 

A. BANTS — TeL 447-6806 
•tmiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiHi 
iniiiinniiiHiiiimiimiiiHHHHiiiiiniiiai 

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

M. L S. 

Į vai rtij atfttumų 

I«t _ S76-1S82 
376-.J896 

aUl i lHI IMIUlMHII t in 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiniiminnin 
M O V I N G 

£ER£NAS perkrausto baldus b-
kitus daiktus Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TEL. — WA 5-866S 
HimiiiHiimiuniiiiiimiiiiiiiHHiiiiiiimii 

NOTART PI BL.IC 
VfOOMK TSX 8ERTIOB 
8o. ataiil>wuiMl. teL m-7460 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GTMTNTŲ mkrtpt.ltnn.l, pildomi 

PriJETTBftS PRA.ATMAI ir 
kitOU«t blankai. 

46 Ir Trey . 5 kamb. 2-jų miegamų 
mūras . $28.000. 
65 ir Roman. 6 kamb. 3 miegami, 
beismentas. $35,000. 
72 ir FatrffeJd. 4 miegamų marinis. 
$31.000. 
42 ir Camyhdl. Medinis 2-jų botų 
po 4 kamb. $21,000. 
50 Ir Washtenaw. Medinis 2-jų butų 
po 5 kamb. $24,500. 
71 Ir RockwHL Mariais 2-jų butų. 
Skiepas. $36^90. 
43 ir Sacramaato. 2-jų butų mūrinis. 
$41,500. 
66 ir Artestan. Mūrinis 5 butų. 
$43,500. 
63 ir Tripp. 8 metų senumo, 2 ofisai, 
3 butai, įrengtas rūsys. Atskiros ši
lumos. 2 mai garažas. $86.500. 

Budraitis Realty Co. 
4343 West 68rd Street 

TeL — 767-0600 

VIZITINIŲ KORTELIŲ REIKALU 
Vizitinių kortelių naudojimas yra 

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

Kreipkitės 1 "Draugo* adsdnis-
tzadjų visais panaiais reikalais. 
Busite patenkinti mūsų patamsw 
fflD .: 

mm 

VYTAUTAS ALANTAS 

LIEPKALNIO SODYBA 
Romanas iš Lietuvos ūkinin

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

I 
Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t 

Chicago, HL 60820 

D f t • E 8 I O f 
-m 
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PL U M B ING 
Vonių, virtuves sinkų ir vandenai 

Hldytuvų specialistai. Virtuvės ir 
vonios kabuietai. Keramikos ir kt \ 
plytelės. Glass blocks. Sutkr^i 
»̂ r»??/?*i«.i 'ik'̂ .InTiJ <»,«kt.r« Rreip-
tia nue 7 iki 6 vai ryto arba po t 
vai vak 1 

SERAPINAS — 63C-2360 
iiiiiiiiĮĮĮ!!MM!tllUHUl!IIU!lUlUililUII!lIU , 

M 
Viona i i fdomlaitlu i l t is motais liejusiu knygų 

ARKIVYSKUPAS MEČISLOVAS REINYS 
Knyga yra įdomi jau vien tuo, kad yra parašyta Lietuvoje ir 

Išleista JAV. Ji yra gera priemonė pastebėt.i ^aJvosmos skirtumus 
ir panašumus šiapus ir anapus geležines uždangas 

ftalia to. Si knyga apibūdina vieną iš .-tpa!vinįri.-i mių f.uitavių 
i^utnti asmenybių, kuri turėjo daug įtakos visMioroTiini'.-. kultūrinio 
ir religinio Ky<'eninio formavimui neprikla.usomn.ir T-̂ ie' û n c \rki-
vysknpo Reinio g>"venimaa, uibaipt^a knnknio m-t i n- K'ir. r. •• Į 
n.ilfjime jo kovog i,;, 'letuvio U>ise« Vjjia,^- <rk'v sk ., .• " 'i -
rf-rkur.'įi '^Taa lenJor_i!ne castarî at> 1"_,j'. kr.vgoje iškyla doku
mentuotu realistui 

Knyga yra 245 pal., Lietuvių knkičionių d«naokr?.t̂  leidinys, 
gaunamai DRAUGE kiekiu viršeliais kainuoja 7 dol. 

įgSmmmmumW—mIttaaABMMIHMffi£. 
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Tylus žemaitis a. a. Simas Radzys iškeliavo 
amžinybėn 

1977 m. gruodžio 30 d. St. Pe- | tuvos nepriklausomybės šventės 
tersburge, Floridoje, ten nuvykęs minėjimą, nes, jo žodžiais, tai į 
t rumpam poilsiui, širdies smūgio j buvo šventa lietuvio pareiga. Ne- *? 
ištiktas mirė Marąuette Parko gy-j praleido nė vienos I'etuvių sta

tomos operos ir jokio svarbesnio 

LAIŠKAS IŠ AUSTRALUOS 
KŪČIOS IR PAMALDOS 

ventojas, tylus ir pareigingas že
maitis — a.a. S'mas Radzys. Duk
ros Aldona Vaičiūnienė ir Laima 
Aleksienė su šeimomis praėjusio 
gruodžio 5 d. savo tėvams Teklei 
ir Simui Radziams buvo suruo-
šusios jų vedybų 50 m. sukakties 
še'mynišką minėjimą su Mišio-
tą į Marąuette Parko liet. švento
vėje ir pietumis. Abu Radziai bu
vo didžiai patenkinti, būryje ma
tydami gražias dukrų lietuviškas 
šeimas ir net aštuonis va'kaičius. 
Deja, sausio 3 d. tie patys vai
kaičiai jau nešė savo senelio kars 
tą į Marąuette Parko liet. švento
vę ir po to į amžino poilsio vietą 
Šv. Kazimiero kapinėse. 

S'mas Radzys gimė 1905.VI.29 
Užežerės km., Sedos vis., mažaže
mių šeimoje. Iš viso augo 7 vai
kai. Visgi Simas ryžosi siekti 
mokslo ir baigė Telšių gimnaziją. 
Ją baigęs pradėjo dirbti Se
dos miškų urėdijoje raštinin
ko pareigose. 1927 m. gruodžio 
mėn. Sedoje vedė Teklę Bara
nauskaitę. Pašauktas tarnybai 
Lietuvos kariuomenėje, buvo pa
skirtas taip pat raštininko parei
gom. Atlikus tarnybą kariuome
nėje, pasiūlyta eilė pareigų. Bet 
S. Radzys grįžo atgal į gimtąją 
Žemaitiją, kurį la'ką dirbo Dar
bėnų miškų urėdijoje, o vėliau 
persikėlė į Kretingą. Kretingoje 
gyvendamas aktyviai įsijungė į 
šaulių veiklą, taip pat priklausė 
ir tautininkams. Ilgus metus ve
dė Kretingos šaulių kuopos biblio 
teką ir savo rankomis įrišo visas 
bibliotekos turimas knygas bei 
žurnalus. Puiki, tvarkinga biblio-, 
teka buvo jo pasididžiavimas. 

1940 m. Lietuvą užėmus bol
ševikams, S. Radžio didysis pasi-j 
didliavimas — Kretingos šaulių; 
kuopos biblioteka jos vedėjo aky
se bolševikų tarnų buvo sunai-' 
kinta, knygos suplėšytos ir kitu 
būdu sunaikintos. S. Radzys tai, 
labai skaudžiai pergyveno ir, kai, 
1944 m. rudenį raud. armija vėl. 
žygiavo per Lietuvą, S. Radzys su. 
žmona ir dviem dukrom pasitrau
kė į Vakarus, su ašaromis pali
kęs mielą Lietuvą, kuriai jis išti
kimai tarnavo beveik per visą 
nepriklausomybės laikotarpį. 

Gyvendamas Ansbacho ir 
Echatstaetto stovyklose, buvo ren
kamas į stovyklos komitetus ir 
juose ėjo sekretoriaus ir kartais 
labai nemalonias butininko pa
reigas. Su visais sugyveno gražiai 
ir jokių priešų neturėjo. Kurį lai
ką, pagyvenęs Muenchene, 1950 
m. atvyko į Ameriką ir 1951 m. 
persikėlė į Chicagą. Gyveno lie
tuviškam Bridgeporte, o paskui 
ilgus metus Marąuette Parke. At
vykęs į Chicagą, gavo raštinin
ko darbą vienos įmonės sandė
lyje ir tose pačiose pareigose iš
dubo iki užsitarnautos pensijos 
1970 m. 

I Teklės ir Simo Radzių namus 
Chicagoje suplaukė beveik visi 
išeivijos lietuvių laikraščiai ir 
žarpftiai, Tuose namuose pagrin
dinės švenčių dovanos buvo kny 
gos. Ir tikrai būdavo malonu pa
buvoti šiltuose Radzių namuose, 
kur tiek daug sukrauta dvasinės 
šviesos. Dukrai Laimai, dar gy
venant Lietuvoje, pirmoji dova
na buvo vaikams leidžiamo žur
nalo prenumerata, o Kanadoje 
gyvenančiai dukrai Aldonai nuo 
latinė dovana iki paskutinių die
nų buvo "Draugo" prenumerata. 

S. Radzys Chicagoje gyvenda
mas priklausė Liet. Bendruo
menei ir Balfui. Kiekv'eneriais 
metais vykdavo į pagrindinį Lie-

koncerto ar kitos paskirties ren
ginio. Visur jautė pareigą daly
vauti kaip lietuvis. Skaudžiai jį 
kankino Lietuvos nelaimė. Ta ip j 
pat labai skaudžiai pergyveno lie- • 
tuvių susiskaldymą išeivijoje, y-1 
oač Chicagoje. Per visą gyvenimą į 
buvo religingas ir pareigingas, rė 
n e parapiją r bendrines lietuvių 
organizacijas. Tai buvo tipiškas 
atstovas tyliosios lietuvių daugu-

BEVERLY HTLL8 GtLINYCIA 
fttot: R 84*88 Ir P » 8*884 
Taip pat naujoji Barboros tr 

Oes* Drtataių krautuvė 
THE DABY STORE 

8818 §uulliwBSt lfwy. Osk l*ws 
TsL 488-418 

GCtis *t»otn» pr«rn«Ss -

A. a. Simas Radzys 

Kūčiose Sydnėjaus lietuvių 
klube dalyvavo apie 250 asme
nų, iškaitant 30 iš užjūrio — ki-

gi buvo "savo" šeimose. Kalė
dų Mišioms Šv. Joakimo bažny
čioje giedojo lietuvių choras. Pir-

I mieji suolai buvo rezervuoti skau-
j tams ir skautėms. 

Svečių koncerte lietuvių klube 
pasirodė Detroito Gabijos tunto 
dainininkės, kanklininkė Daina 
Urbaitytė iš Clevelando, dvynu
kės Butkūnaitės iš Detroito, prie 
pianino R. Dirvonytė iš Chica-
gos, Grinius iš Washingtono, 
deklamavo G. Kerelytė. Svarbiau-1 
sia — Stepo Kairio liaudies inst- Į 
rumentų vienetas iš Toronto, nes 

mos, kuri Lietuvą ir lietuviams 
mylėjo ir myli ne tuščiais 
žodž:ais, bet darbais. 

S. Radžio palaikus lankė ir į 
amžino poilsio vietą palydėjo gra 
žus būrys giminių, draugų ir pa-

! žįstamų, ypač daug Balfo darbuo-
i tojų su pačia Balfo cv. pirminin-
j ke M. Rudiene, tuo pagerbdami 
i Balfo įstaigos vedėjos L Radzy-

tės-Aleksienės mirusį tėvelį jo 
• paskutinėje žemiškoje kelionėje. 

Ilsėkis ramybėje, tylusis žemai-
I ti, lietuvi patriote, Lietuvoje taip 
i mylėjęs jūrą ir prie jos miręs toli
moje Floridoje. VL Rmjs 

daug kas australų nebuvo kank
lių girdėję. Programą pravedė 
Šliteris, Sydnėjaus lietuvių radijo 
programos vedėjas. 

ANGLIES KIEKIS IR 
PASKIRSTYMAS ŽEMĖJE 

DRAUGAS, antradienis, 1978 m. sausio mėn. 10 d. 

Tyrinėtojų nustatyta, kad an
glies kiekio, esančio žemės pa-

ALB narys jaunimo reikalams Į viršiuje, didžioji dalis — maž-1 
Lory Cox dėkojo svečiams ir ra- j daug 97,5% yra pasauliniame 
gino visus dalintis dvasine lietu- j vandenyne (hidrosferoje) ir Į 
vybe, kurios kuo daugiau atiduo-ltik apie 1,3% — atmosferoje ir i 
dama, tuo daugiau gaunama. 

An'rą Kalėdų dieną trys 
tobusai svečius pavažinėjo 

! tik apie 1,2 S cr» biosferoje. 
hi-a u _ | Taigi žemės atmosferoje, 

! drosferoje ir biosferoje suda-
' rančiose vadinamąjį anglies mai-miestą, y?ac prie uosto ir gar 

šiųjų operos rūmų. Pasimaudę j D u rezervuarą, kuriame anglis 
atvirame vandenyne Palm Beach į y » mainų pusiausvyroje su a t 
pajūryje, dar apžiūrėjo valstybi
nį draustinį — Ku-ring-gai 
Chase. Vakare su vietiniais lie
tuviais paupyje maudėsi baseine, 
vaišinosi iešminėje, šoko prie 
specialiai įrengtos muzikos. 

Iš Sydnėjaus gruodžio 29 d. 
išskrido uniformuoti į Canberrą 
ir toliau į Melbourną. 117 as
menų grupė į JAV grįžta sausio 
15, stovyklavę VI Tautinėje sto
vykloje. 

A. Saulaitis 

1977 metais lapkričio 9 dieną Juno Beach Floridoje po sunkios 
ir ilgos ligos savo žemišką kelionę užbaigė mūsų mylima žmona 
ir sesuo 

A. -J- A. Aleksandra Juozaitiene 
Palaidota lapkričio 12 dieną Waterbury, Connecticut, Lietuvių 

kapinėse šalia savo mamytės. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. Senkui už lankymą ligoninėje ir su

teiktą paskutinį patarnavimą, kun. Ruokiui už rožančių koplyčioje, 
kun. Sabuliui už gedulingų šv. Mišių atnašavimą, pamokslą ir paly
dėjimą j amžino poilsio vietą. 

Dėkojame grabnešiams: S. Augaičiui, A. čampei, J. Kazlauskui, 
V. Skladaičiui, A. Uogintui ir V. Vaitkui. 

Gili padėka Waterburio Šv. Juozapo parapijos chorui ir var
gonininkui p. Beinoriui už giedojimą koplyčioje, bažnyčioje ir ka
puose. P. J. Brazauskui už taip jautrų giedojimą solo bažnyčioje lai
ke šv. Mišių. P. A. Čampei ir choro pirmininkui p. J. Muraškai už 
atsisveikinimo žodžius koplyčioje. P. V. Vaitkui už Bendruomenės 
vardu pareikštus paguodos žodžius kapuose. 

Taip pat dėkojame p. V. Vaitkui, priminusiam velionę per 
lietuvių radijo valandėlę Waterbury ir p. J. Stempužiui per Clevelan
do radijo valandėlę. 

Mūsų gili ir nuoširdi padėka visiems mūsų draugams ir pažįs
tamiems lankiusiems ligonę Floridoje jos sunkios ligos metu, kurie 
mūsų liūdesio valandoje teikė mums paguoda, pareiškė užuojautą 
žodžiu, laiškais ir spaudoje, aukojo šv. Mišias, gėles ir skyrė aukas 
Lietuvių Fondui. Taip pat dėkojame poniai Ringailei ir Dr. Aleksui 
Zotovams už rūpestį, Dr. Sontai ir Dr. Degėsiui už patarimus. 

Nuoširdus ačiū visiems, visiems. 
Nuliūdę: vyras Juozas, seserys Anelė Stepanauskienė, Aldona 

Raugalienė, broliai Juozas, Bronius, Albinas ir Vytautas Mauručiai 
Ir jų ieinos 

A. f A. 
KAROLINAI ANKIENEI mirus, 

reiškiame gilią užuojautą mūsų narei BRONEI GA-
LECK1ENEI, jos šeimai ir artimiesiems. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

A. t A. BARBARA CIPIYS 
Gyveno 7221 Alercander Avenue, Hammond. Indiana. 
Mirė sausio 7 d., 1978, 8:30 vai. vak., sulaukus 44 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 20 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Antanas. Vak. Vokietijoj 

motina ir seeuo: Elisabeth. N. J. sesuo Marija, Chicagoje pusseserė 
ir pusbrolis ir kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Virgil Huber koplyčioje, 7051 Kennedy 
Ave., Hammond, tnd. 

Laidotuvės įvyks treč., sausio 11 d. iš koplyčios 8:15 vai. ry
to bus atlydėta į Sv. Kazimiero parapijos bažnyčią. Gary, Ind., 
kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta i Šv. Kazimiero lietuvių kapines Chicagoje. 

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

Yuliudę*: Vyras. 
Laid. direkt. Virgil Huber, tel. 219-844-1020 

J L f A . j 
STEFANIJAI LILEIKIENEI mirus, 

jos vyrą ALEKSANDRA dukteris RITJį VALINSKAS 
ir ALDONA MAČYS ir ių šeimas nuosltdiiai užjau
čiu. 

Klemensas DuiKtaMs 

mosferos CO-, yra susikaupęs 
toks anglies kiekis, kad kiekvie
name žemės paviršiaus kvadra
tiniam centimetrui tenxa beveik 
9 g anglies. Tačiau žemės gilu
minės anglies yra sukaupta 
daug kar tų daugiau, nors ang
lies koncentracija ten yra i r ma
žesnė, negu žemės paviršiuje. 
Stratosferoje (litosferos viršu
tinėj dalyje) anglies yra tiek, 
kad kiekvienam žemės pavir
šiaus kvadratiniam centimetrui 
tenka apie 3.5 kg šio elemento. 

j m 

Lietuvos Kariuomenes kūrėjui savanoriui 

A. t A. ALEKSU! ZIZUI minis, 
jo ŠEIMAI, artimiesiems ir draugams, nuoširdžią 
užuojautą reiškia 

Lietuvos Kariuomenės kūrė'u savanorių S-gos 
Vytauto Didžiojo Čikagos sk. Valdyba 

A. + A. 

Pulk. itn. ANTANUI SKIRPSTONUI 
mirus, skausmo prislėgtiems ŽMONAI, dukrai IRE
NAI SLAVINSKIENEI su vyru Eugenijų, SŪNUI ir įo 
šeiniai reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Bronė ir Albertas Kremeriai 
Marytė ir Kęstutis Mikliai 
Emilija ir Liudas Valančiai 

A D E K A 
Didžio skausmo valandoje mūsų mylimam vyrui, tėveliui, uoš

viui ir tėvukui 

A. + A. VLADUI ILGINIUI mirus, 
negalėdami-kiekvienam asmeniškai išreikšti mūsų gilią padėką, esa
me dėkingi, visiems aukojusiems šv. Mišias už jo sielą, už maldas, 
prisiųstas gėles, aukas Jaunimo Centrui ir Lietuvių Fondui, atsilan
kiusiems į koplyčią, dalyvavusiems pamaldose ir palydėjusiems į 
amžino poilsio vietą ir visiems, kurie pareiškė mūsų šeimai užuo
jautą laiSkais ir spaudoje. 

Esame giliai dėkingi giminėms ir draugams už jų rūpestį, globo
jimą ir nuoširdumą mūsų skausmo ir liūdesio dienose. 

Nuoširdžiai dėkojame: 
Kun. F. Kireiliui už maldas koplyčioje, gedulingas pamaldas, už 

palydėjimą ir maldas kapinėse.. 
Prel. D. Mozeriui ir kun. T. Kaspučiui už atsilankymą ir maldas 

koplyčioje. 
Solistams: Nelei Paulauskaitei ir Vytautui Radžiui už įspū

dingą ir jautrų giedojimą pamaldų metu. 
Mieliems grabnešiams Vladui Stropui. Kazimierui Kelpšai Jonui 

Latviui, Vytautui Reitneriui, Albertui Stočkui ir Aleksui Smilgai už 
suteiktą paskutinį patarnavimą 

Laidotuvių direktoriui David Gaidui už nuoširdų rūpestį. 

Nuliūdę: 2mona, sunūs, dukros, marčios ir anūkai. 

A. t A. Kazimiera Baniukaitienė 
BIČKAITE 

Gyveno Chkago, Illinois, Marąuette Parke. 
Mirė sausio 9 d., 1978. 
Gimė Lietuvoje, Kėdainių apskr. Amerikoje išgyveno 27 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Antanas, 3 dukterys: 

Emilija Brirgienė, žentas Petras, Bronė Stamenic, žentas Bos-
ko ir Jane, 5 anūkai: Antanas su žmona Ramune. Romualdas 
su žmona Nora, Vincas ir Vida Brizgiai, ir Vivian Stamenic, 
proanūkas Owen-Romualdas Brizgys ir kiti gimines. Lietuvo
je marti Aleksandra, anūkai Nijolė 311 vyru ir Valius bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas treč., 10 vaL ryto Lack-Lackawicz 
kopi., 2424 W. 69 St. Laidotuvės jvyks ketv.. sausio 12 d. iš 
kopi. 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks ged. pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta j šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Ncfifldę: Vyras, dukterys, žentai, eserai h proaniSkas. 
Laki dfrekt. Steponas C. Lack ir Sūnūs, teL 737-1213 

A. Y **• 
ANTANAS JUODIS 

Gyveno Cicero, Illinois. 
Mrė sausio 9 d.. 1978, 2 vai. ryto, sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Utenos apskrityje. 
Amerikoje išgyveno 15 'm. 

Pasiliko dideliame nuliūdime giminės Amerikoje ir Lietu
voje. 

Kūnas bus pašarvotas treč., 2 vaL popiet Vance koply
čioje, 1424 S. 50 Ave., Cicero. 

Laidotuvės įvyks ketv., sausio 12 d. iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks geduingos pamaldos už velionies sielą.. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Giminės. 

gimines, draugus ir pažįsta-

Laid. direkt. Jean Vance, tel. 652-5245 

E U D E I K 1 S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS Ir GERALD AS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH VVESTERN W E . 

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

K U 
ŠORUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 VVest 71 St. Tel. GRevenhilI 0-2345-0 
1410 So. 50th Ave., Cicero TOmhaJI 3-2100-9 

AIKATB AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. NULUPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

8887 SO. IJTT A.VTC A AVE. N L YArd» 7-8481 

"STEPONAS C. LACK (LACKAffICZ) Ir S0N0S 
814 W. 2Srd PLACE Tet. Vintui* 7-6171 
2424 W. 69tb STREET Tel. EEpnbHc 7-1113 
11029 Soutinrest Righwav. Palos HHK TOL TeL 874-4418 

PETRAS BIELIŪNAS 

4848 SO C AI IFORNIA AVE. XH LAJajrrtto M67» 

POVILAS L RIDIKAS 
SSM SO. H A LSTED STREET TA YArte 7-1811 

JURGIS F. RUDMIN 

<8IJ> <«0 I FTT 4 MCA i V l M f Ardu 7-I1SR-8* 

VASAITIS - BUTKUS 
1448 SO. 984* Ave* CICERO. H L Td. OLęn&m t-1801 
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X Kun. Juozas Prunslds yra 
pakviestas skaityti paskaitą 
Lietuvos nepriklausomybės su
kakties minėjime Rochestery, 
N. Y. Minėjimas bus vasario 
19 dieną. 

X Povilas Kilius, Lietuvių 
fondo investavimo komisijos 

X Sen. Charles H. Percy laiš-1 pirmininkas, kviečia posėdi sau-
ku praneša "Draugo" redakci-l s i o 12 d.. ketvirtadienį, 7:30 vai. 
jai, kad jis vėl asmeniškai krei- v a k - Lietuvių fondo būstinėje, 
pėsi į Sovietų Sąjungos amba
sadorių A. Dobryniną Marijos > 
Jurgutienės ir dukros Dainos iš j n a i t ^ i r Vincas Samaška rūpi

nasi kvietimų platinimu į vys-

X Marija Remkciė,, Bitutė 
Briedienė Danruo'ė Valetti-

kupo Vincento Brizgio auksi
nio kunigystės jubiliejaus pa-

šaDOckinas, 
iš Venecuelos, "Drau-

ok. Lietuvos Išleidimo pas vyrą 
muz. A'oyzą Jurgutį reikalu. 
Senatorius reiškia vilčių, kad 
asmeninis pasimatymas bus' gerbimą, 
naudingas norinčioms šeimą j x Aleksas 
vėl sujungti. i svečias 

x A. a. Kazimiera Banrakai-j ge" įsigijo knygų ir plokštelių 
tienė (Bičkaitė) staigiai mirė į už 300 dol. Svečias vakar su 
sausio 9 d. ryte, nors buvo spė- žmona jau išvyko iš Chicagos. 
ta nuvežti į Šv. Kryžiaus ligo-i x Rūta čepaitytė nupiešė 
ninę. Nuliūdime liko vyras An- Į viršelį J. Jankaus pasakojimų 
tanas, dukros dr. Emilija Briz- \ rinkiniui "Ir nebepasimatėm", 
gienė. Jane ir Bronė, sūnaus'kuris tuoj bus pradėtas siunti-
žmona ok. Lietuvoje, anūkai ir ' nėti Lietuviškos knygos prenu-1 
proanūkas. Numatoma laidoti; meratoriams. 
sausio 12 d., ketvirtadieni, iš j x Stasys Baras, Chicago. 111., metų 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. L VALSTYBĖSE 

• Dr. Vytautas ir dr. Danu-

Woodhaveno apylinkės pirmi
ninkas Aloyzas Balsys į sceną 
pakvietė LB New Yorko apy-

t* Bieliauskai, Cmcinnati, Ohio, g * ^ p i ^ i a i , ^ Aleksandrą 
sausio 14 d. išvyksta į Sveica- i Vakse]l g^ t ^ ^ j o ^ ^ 

ostogų. Prof. Vy- ! s v e i k i l l o suginnkusius, patinkė-riją ž iemos atostogų. 

Dabartinė Pasaulio Lietuvių jaunimo cąjungos valdy ~. Toronts. Iš kairės pirmoje eilėje: Jūra S:škutė, Dai
nora Juozapavičiūtė, Rūta čepaitytė, Kristina Parėš ytė, Regina Eaocr; antroj j eilėje: pirm. Gab ja 
Juozapavičiūtė, Romas Puteris, Vaida Kuprevičiūtė-J ay, Almis Kuolas Nuotr. A. Šeškaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
POEZIJA IR POLITIKA 

KULTŪRINĖJE POPIETĖJ 
pantams mūsų aukso atsargas, [ tę surašyti protokolą. Garbės 
kurias Lietuva buvo jai, kaip prezidiuman pakviesta Lietuvos 

tautas Bieliauskas sausio 21—I 
22 d. dalyvaus Tarptautinės me
dicininės psichologijos sąjun
gos valdybos posėdyje Romoje. 
Jis yra šios sąjungos buvęs pre
zidentas ir taip pat JAV dele
gacijos atstovas. 

— O. ir J . Audėnai gyveną 
So. Ozone Park, N. Y., buvo 
susilaukę iš Šveicarijos žento 
Sigito Banaičio. Jis yra The 
National City Bank of Chicago 
Genevos skyriaus direktorius. 
Iš Chicagos buvo atvykusi jų 
duktė Daiva Banaitienė, DFh, 
mino jaus universitete Chicago j 
dėstanti fizinės terapijos daly
kus. Sigitas sausio 1 d grįžo 
i Ženevą, o 1977-78 mokslo me
tam pasibaigus, išvyks ir Daiva. 

— DaiL Alb, E&skui, New 
Cicero LB apylinkės vaidyba " g e r * m k a^>-nui", patikėjusi j gen. konsule Juzė Daužvardienė, York, N. Y . specialią premiją 

saugoti. Lietuvai meko gera c. v. pirm. Marija Rudienė, V. paskyrė State Island prekybos bėgyje suruošia keletą nedavė nei ... ' ,. . , i . . ŪTia r t u kuriu m e t garsus* Atlante Šimkus, vajaus globėjas F. Zo-j rūmai už jo vitražus amerikie-
Lakavičiaus Marąuette Parko j žinomas operos solistas, yra | | ^ ^ į ^ ^ J ^ _ . paktas, nei Jaltos, Potsdamo ir gas. J. Evans, Balfo direktoriai ėių šv. Joachimo ir laidotuvių koplyčios. Į nuolatinis "Draugo" rėmėjas, susirinkusieji turi progos susi- ^ ^ k o n f e r e n c i j o S j kur m e s i nkai kurių bu 

X Rūta Predkelytė, Švč. M.; Ir dabar, atnaujindamas prenu-, paanti su vienais ar kitais ne-, b u v o m e " n u r a š v t i ^ Prelegen-; vo keMos dešmtys. Minutės su-
Marijos Gimimo par. mokyklos meratą. atsiuntė 17 dolerių au-tuvisko gyvenimo reiškimais. ̂  pasiremdamas dokumentais į sikaupimu pagerbti mirę Balfo 
mokinė, laimėjo tarp Chicagos ką. Jį skelbiame dienraščio Praėjus* sekmadieni LB apylin- faktais oateikė rvšku Hel- /'arhimtmn ir nariai Qv»iVini-'xr i .• *_ • -• • * • •., • >• ^ *•, i , L I i m 

i J I VT. - . . XT . t e nakvietė kultūrinei Donietei i d A U 1 1 s . pa^me rybsų nei , arouotoja ir nariai, bveuuni • Yorko lietuviai viešai sutiko mm. N. Cafik paskelbė, jog To-
pradžioe mokyklos mokmm Garbes prenumeratorium. Nuo-^e p a l i e t e kultūrinei P f P ^ s i n k i o ^ i Be'.grado konferenci-! m o kalbas pasakė Lietuvos gen. keliose vielose, 
pravestą taupymo propagavimo širdžiai dėkojame. Ppetą Kazj Braduną ir red. K O - | ^ v a i z d ą > k u r i s pavergtoms konsule J. Daužvardienė ir cen ' 
konkursą už rašinį ir piešinį. A. Gaidelis, gyvenąs Wo- nių KVIAI^ Popietę, kun tuoj po t a u t o m s t i k r a i n e s ą g tf-uginaik- i tro vaM pirm M. Rudienė 

šv. Onos 
bažnyčioms State Island vieto
vėje. 

— Naujuostus Metus New 

jo laimingų Naujųjų metų ir 
sėkmės Lietuvos vadavimo dar
be bei lietuviškoj veikloj. Su
giedojo Lietuvos himną,* iš
gertas Šampanas, pasisveikinta, 
ištraukti laimėjimai. Salė buvo 
skoningai papuošta įvairiaspal
viais balionais, apšviestais di
deliu besisukančiu prožekto
rium. Salės papuošimu rūpino
si LB New Yorko apygardos 
pirmoji apylinkė, kuriai suma
niai pirmininkauja Vytautas Ra-
dzivanas. 

KANADOJE 
— Vasario 16 minėjimas To

ronte — Mississaugoje bus va
sario 19, sekmadienį. Jį rengia 
KLB Toronto apylinkės valdy
ba. Angliškosios dalies kalbėto
ju sutiko būti naujasis Kanados 
daugiakultūrinių reikalų minis-
teris Norman Cafik. Lietuvos 
nepriklausomybės šventėje jis 
dalyvaus su žmona. 

— Daugiakultūrinių reikalu 

Iškilmingiau- ronto universitetui federacinė 
šias sutikimas buvo Kultūros vyriausybė paskyrė $300,000 
židiny, šventiškoj nuotaikoj su- vengristikos skyriui steigti. To-Pinieine Dremiia davė Talman' riWo-e Australiioie mums ?umos įvvko parapijos salėje, ~ ~ ™ rV~ • " - * - . — • ^ ™ " " " ^ *"*"• "V «-«"««•_ zioiny. šventiškoj nuotaikoj su- vengristikos skyriui steigti. «R>-

Piniginę premiją da^e Talman dongo e. A u s t r e , m m L ^ f y j ^ t 's . Paskaitą baigė pa^eikda- P ) rm. M. Rudienė priminė, tikimą suorganizavo New Yor- kią pat sumą sutelkė šiam rei-
taup. b-ve. Is lietuvaičių tarpo atsiuntė malonų laišką ir didės- pra_ejo apji. pirm. A . vencio- ^ ^ keletą išvadų ka šiuo mo- :kad kiro* or^anizaHina n o m i J ^ T O Z. » • .• i_* i u • J - ^ o v^ ~ ~ «.,**. j * - * , - T- i • i A vfls naa\-eikindamas susirinku- ^ ^ *««" ! i»v<*uų, K 4 B.UO mo- Kaa Kitos organizacijos nemai- ko LB apygarda n- apyunkėa. kahu vengru draugija Szeche-pag\Timo raštus dar gavo A. nei fumai čeki. Jis užsisakė v a s - pas\eiKinaamas susiruutu t lietuviams reiktų darvti •' —•*•- —:'-' •c,-,* **- ' « - r - 7 A . _. " J . . _ . " . . *. J^. 1 
Cernauskaitė ir A. Didžbalytė. mūsų politinės veiklos didiji gerų lietuviškų knygų, atnauji- sf^8 i r paprašydamas paklausy 

x Illinois Liet. gydytoju - n o prenumeratą ir paskyrė 30, r i poezijos ir paskaitos. , ^ ^ t d k Į | n c t f e k . dLdžįąsia3 
dantų gydytojų ir moterų pagel- doterių auką lietuviškos knygos Poetas K Bradunas paskai- v a j s t y b ė g b e t daugiau | mūsų 
binio vieneto narių susirinki- leidimo darbams paremti. Mie- *5 pluoštą naujų eilėraščių, ku- im^tm gyvųjų pajėgų tėvjTiėje 

su pa-mas įvyks sausio 15 d. 4:30 vai. lam rėmėjui esame labai dė- rh | k i tĮ turėjo politinį atspalvį | | r . ||fa bendravimą 
ir susilaukė šilto pritarimo. po pietų Liet tautiniuose na-kingi. Į - »—-»»»^ «-«- v*™—— v e r g t ą j a t a u t a . 0 t a i p p a t , * a V . f VJA^J~ i ^ T C ! 

muose, 6642 So. Kedzie Ave. x Dr. Juzė ir dr. Kęstutis Ypač visiems patiko paties poe- _ l a J ^ s n i u „$• sudanmm su i t * \ valdybų pirminin-
i Aslin-kai Cbica-o IU maloniai to komentarai, padėję atskleisti S l a u d e s n»*. rysm sutterymą su Į k a i a r J u a t s t o v a i : y i . Navic-

ooeziios minti. I mUSų k a l m > ^ n e m i s tautomis, Į ̂  ^neikia, E. Morkūnienė, 
' Red. Bronius Kviklys savo' ™? . m ^ i n ! e č i a i s ' latviais, j . Mackevičius, F. Sereičikas, 
-erai dokumentų ištraukomis i e n i c a s- vokiečiais. ] Q Z a i l s k i e n ė > K Balčiūnas, V. 

* '''* paremtoj paskaitoj kalbėjo apie Po paskaitos buvo gana daug j Ba!e:"šytė, K. Bružas, VI. Pet-

šytų savo veiklos su Balfo veik- Dalyvavo 230 svečių ir buvo nyi Pasak ministerio, tai 
la ir nesikištų su netiksliomis daug vietos šokti. Maistą pa-,ti pirmoji tokio pobūdžio dau-
linionrs į Balfo reikalus. ruošė E. M.ckehūnienė, šo- giakultūrinė parama. Kitų tau-

Sveikino vajaus globėjas F . kiam grojo J. Nako orkestras, tinių grupių prašymai tuo reika-
Zogas ir J. Evans. Balfo sky- į Priartėjus prie senųjų ir nau- lu taip pat būsią svarstomi at-
rių vardu trumpus pranešimus [ jųjų metu skiriamos ribos, LB sižvelgiant į esamas sąlygas. 

Prašome gausiai dalyvauti. 
X Pianistas Manigirdas Mo- pasveikino savo dienraštį ir a t 

tekaitis šeštadienį Auditorium \ siuntė 10 dol. auką. Labai ačiū. 
teatre. Chicagoje, drauge su Į X 
Chicagos Filharmonijos orkestrą nanskai, žinomi č.kagiškiai, 
sėkmingai atliko Mocarto Pia- atnaujindami prenumeratą pali-
nino koncertą nr. 21. Publika k o 7 ^oienų auką. Ačiū. 

x Antanas Titeni?r žinomas 

- CHICAGOS v-

MIRĖ KREPSINY GAUDO SPEKULIANTUS 

entuziastingai reiškė pasitenki
nimą aukšto lygio koncertu. 
Orkestre ir publikoje buvo daug k a ^čiū 

čikagiškis. ats'untė didesnę au- ., 

jaunų žmonių. 
x Maria Rndienė, Balfo pir

mininkė ir aktyvi kitoje lietu
vių veikloje, suorganizavo ko-
mitetą vj'sk. Vincento Brizgio, 

x Chlcagrss Lietuviu fronto 
bičiulių susirinkimas įvyks šj 
penktadieni 7:30 vai. vak. Jau
nimo centro kavinėje. 

x B. Dunda, žinomas cice- , 
kunigystės auksinio jubiliejaus I rWdBt apmokėdamas sąskaitas, Rausomą Lietuvą prrmi p n p a - i r . . 
pagerbimui surengti. Pagerbi- a t s i u n t ė "Draugui" auką. Ačiū. i: m ° v o k i e c i a i ^ 

Lietuvą ir didžiąsias valstybes, klausimų sukėlusių įdomių dis-j rauskas. dr. V. Balčiūnas, R. Mark Smith, 16 m., gyvenęs' Mokesčių įstaiga susekė, kad 
Iš paskaitos pasirodė, kad jau kusijų. Prelegentas į viską la- j Simokaitienė, J. Talalas, J . 8113 S. Essex, Chicagoje, be- narkotikų spekuliantai naudoja 
nuo pirmojo pasaulinio karo bai tiksliai atsakė, ičkeldamas Balčiūnas, J. Litvinas ir kiti. žaisdamas parke krepžinį sukri- Chicagos pinigų keitimo konto* 
L-e'uva nedaug gero susilaukė dar naujų įdomių faktų, kurių Iš pranešimų paaiškėjo, kad y ra to ir nugabentas į Jackson Par- ras siųsti dideles savo pelno so-
m didžiųjų valstybių. Vienos neminėjo savo paskaitoje. j daug aukotojų iš jaunų šeimų, ko, Chicagoje, ligoninę buvo r a * mas į Meksiką, nenorėdami mo-
q rorė'o, kad Lietuva tektų j K u l t ū r i r ė s p i e t ė buvo tikrai l™" 0 3 n ? r i a i J 1 1 "^^ 1 * B a l f o tas nebegyvas. VęUonio šeima keti pelno mokesčių. Valdžios 

l lai- t vardo verta aukšto Iveio ^ a 'p a > pateiktų duomenų *»krt k«il -Ka npsinm whnvn faf«ic™« *iri« *n t r ^ t m «. . . Lenkijai, o kiti laukė, kad. lai-' t „ ^ j d o verta" aukšto lygio š a l p ą " B Pa teiktų duomenų «ako, kad jis nesirgo, nebuvo įstaigos tiria 27 kontorų 
mėjus Ru-ijo3 baliesiems, Lie- praturt-nusj s v e č i ų p o 3 t inį ir P a a * š k y ° ; k a d a u k l » didumu pastebėta kokių širdies ar kvė-. kaitas, ieškodamos sukčiautojų. 

DARBO DRAMA * tava ir visas Pabaltijis liks kaip p c l i t nį p a s a u l | > P c e z i j o s m S g ė . 
sudėtmė Rusijos dalis. Nepri 

Balfo reikalams susidaro eilė: pavimo organų sutrikimų. 
z/^J^A^r. Mar<raette Parkas. Cicero, 
K. Braduno _ . ? _ . * 

Bnghton Parkas ir kit. Gali

mas 23 d., toliau Švedija, kuri tepri-

jai įsigijo naujausią 
kurį autorius 

_ . . . . ma pastebėti, kad visose apv 
dauge mi pasirašė. Svečiai buvo , . : ~ ,,__. . ?? 

y 

įv>'k3 sausio 22 d. Bus j x D r . P e t r a s Gruodis, Chi- * ° , u - LUllit.u ° . v ^ - ^ * " " " J " " I pavaišinti LB apylinkės ponių 
iikilmingos mišios, akademija' c a „ 0 t EI., parėmė mūsų spaudos P ^ n o ne de jure^bet de .akto. k a v u t e i r u z k a n džia : s . 

Dar vėtau pripažino Britanija, ( T GaL 
,o JAV tepripažino tik 1922 m.' 

Aukų po h doleries at-Y^ t o k a į Amerikos lietuviai' 
, t ė : Jonas Gruodis, Vacys | s u r i r k o da U g i a u milijone parašų I 

k y k l . I — Justinas Kuras, Na- i r k a i J A V p a m a t ė , kad Sov.| 
! teliJa Kganaitis, Ona Juodval- R u s i j a ^ p i l n a i jsitvirtmo val-! „ s r i t i e s "lėšn "tritono" y 

Ponia Viktorija Orentienė j kienė, St. Miknius, Aloyzas Pu- U ų •„ Z** rusai nebelai- 2 ^ autio 8 d š a X 
iria nairioniiia lrnAtimne i ničlra Vio iomo Tnolnniai Holr/\- I . > K**JlJ S4^10 aauMU o u. noaiujų 

m e s* ' namų salėje. Susirinko apie 
Nei Tautų Sąjunga, nei vėliau š i m t a g B a l f o ^ , . ^ 0 ^ i r t a ! . 

Jungtinės Tautos nieko gero[tMUk^ kurie, besibelsdami į 

15nkė?e Balfui 

GUDRIAI GAUDĖ Goodman teatras Chicagoje 
iki vasario 5 d. stato muzikinę 
dramą "Working", kur linksmai 

ir pobūvis. Po pamaldų 2 vai. ^ r b u s 7 dolerių auka. Ačiū. 
p. p. Šv. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje akademija ir pobū
vis įvvks Marijos aukšt. mo- i __. ' 

j Urbonas. Justinas Kuras, Na-

B.4LFO VAJAUS 
PABAIGTUVĖS 

Praeitų metų Balfo Chicagos 

Visiems maloniai dėko-
X 

platina pavienius kvietimus į' niška. 
Pedagoginio Lituanistikos Insti- jame. 
tuto absolventų išleistuves, ku-; x Filomena ir Norbertas Ta-
rios bus 1978. L 14, 8:30 vai. raliai, žinomi čikagiCkiai, ma-, Lietuvai nedavė. Prelegentas', u ^ ^ d u r i ' ^ ^ r^Q r u o ! zijai, vajaus globėjui F. Zogui vanas grindinį ir 1 1 Laikraštis 
valr Tovmimn P i . n l w Ina tol l^niii loižVolii, m r l ė t n i n MfVaa. I t , . _.__ ., . . . . . ! u e ™ V i U QUnS. VlSUr raQO TUO- * . _ „ • _ , _ , ^, , . ' . „ * . * vak. Jaunimo Centre. ir visiems talkininkams. Balfo skelbs 

vajaus užbaigimo popietė buvo des. 
Jos tel. loniu laiškeUu padėkojo "Drau-! p r iminė visą eilę tarptautinių 5: r^„ 4 , . , ' 

778-2922. Stalus užsisakyti pas gui" už kalendorių ir atsiuntė tonfcrenciiu kuriose vienu ari • ,-P, • ^ ' *• f p s k n t į e s 
» ««*;« i>^«»bo,^u.»J *JL* n„i,o Axm Komerencijų, Kunose vienu ari lvm Valerijonas Šimkus pade- , 
^ S f ^ f ? ^ h ? n t ^ * ' k l t U b Ū d U b U V ° g — ^ 5 talkininkams ir aukų rin- b a 1 ^ pe^umis, kurių išlaidas 
" ' - - ' ' * A. Kojelaitb, Gulfport, \ Lietuvos sienų. Vilniaus klausi-, k e j a m s u ž t a l k ą P a k v i e t e apmokėjo Midland Savings ben-karais po 7 vai. (pr.). drovės prezidentas Frank 2)o-

tų sukčiautojų pavar-

SUSPENDAVO 
Chicagos miestas suspendavo j Floridoje, mums atsiuntė įdomių; mas ar visos Lietuvos ūkimas į V y t a u t ą 2 i l i n s k ą s u s i r į n k i r n a 

x Chicagos Vyčių Choro va- informacijų, sveikinimus ir 10i— Lietuva iš jų pagalbos nesu-j p r a v e g t i i r Grožvydą G;edraity- g a s - B a l f i m n k a i vaišinosi, ves-!ugniagesių leitenantą B. Jung 
karienė bus sausio 21 d. Pakšto dolerių auką. Labai ačiū. laukė. Ir jeigu patys lietuviai ~ ~ . ,, . ....... 
salėje 3800 S. California Ave. x Antanas Stropus, Balwin. nebūtų kad ir pavėluotai sukū-
Bus Šalti užkandžiai ir karšta ^ ° - dėkodamas už šventines: rę savo kariuomenę, nopriklau-
vakarienė. Meninę programą korteles, atsiuntė 10 dolerių somybės nebūtumėm turėję, 
atliks pats Vyčių choras, vado- auką. Labai ačiū. 
vanjamas Fausto Strolios. Pra- y p 0 4 dolerius aukojo: My-
džia 7 vai. vak. Choro pirm. koias Biliūnas. Alfonsas Lapars-
Estelle Rogers prašo neužmiršti kas, F. Kanapėnas, Stasys Ky-
Vyčių choro. Paskambinti J. bartas; po 3 dol. — Marija Vie-
Zakarienei, HE 4-7785 — užsi- r a į t i s , Stefanija Burba. K. Rim-
tikrinti vietą prie stalo. (pr.). Įkas, Marija Zobarskas, Aldona 

Analizuodamas įvykius Lietu
vai nepriklausomybės netekus, 
Br. Kviklys pasakė, kad 1940 
m. tragedijos metu niekas neiš
tiesė mūsų valstybei pagalbos, 
o Švedija pirmoji atidavė oku-

("MfeMNISTS 5 « 

X Sveikindami "Draugą" 
x 1978 m. kelionių | Vflnin Svalonas. Elena Kolosovas: P o ;

N a u j ų j ų metų p n > g a a u k ų ^ 
irkaraštis jau paruovtas. Tri- 2 do1- — _G- Bulotiene J. In- -tsiunt*: K ^ Barzdų-tvarkaraštis jau paruo 

raukitės pas Marių Kielą, telef 
737-1717. (sk.). 

MmtiNniiiiiiniiiiiiiiiiiniKiiiiiiitiHmi 1 
%M»l.ll«. MOKIU %.» 

SANTAKA* 
I5>ta novelių (I jy trv» r>«iv«, pr-
Biijuotos Grosai i*l«»>i»,»i ^0.1 pn»i 
1977 m Vir*eli» iail Giedm* Tn> 
ttokaitėa Knin* BU i#r«iiinnn 

BKAI1fl%K IMA «» *»*•« « t f « ' 
I I I ^»H» 

lUlSIiritKUUIlIlIlMIlL li.l 

dnūnas, V. Ausevičienė. Vi
siems dėkojame. 

x Po 4 doL aukojo: Ant. 

5 dol. atsiuntė: Kazys Barzdų 
kas. dr. P. A. Vakselis. Konstan
tinas Jucevičius, Pranas šlite-
ris. B. Česnauskas, Kostas Jok-

% 
Kr. 4 ^ 

Cėsw*r-** # 

Beniušis, Jonas Radzevičius, ša, Paul Putrim. Liudvika Druk-
Juozas Kairaitis, B. J. Vierai- tenisnė. Visiems tariame ma-
tis, Domas slankinąs, N. AukŠ-;lonų ačiū. 
tuolienė; po 3 dol. — Ant. Klei- Į X Kaz>-s Barzdukas žinomas 

4543 *•»* 63 rd. a t 
Caio^s»,vIU,6062(9 

Laikraštis "Sun-Times" drau-
aukos gausėja. ' ge su Geresnės vyriausybės są-

Balfo apskrities valdybos ižd. junga Chicagoje, 731 N. Wells' pavaizduoja įvairias JAV darbo 
Bronė Motušienė paaiškino, kad S t , atidarė taverną, kur pasta-1 rūšds, pagal to pat pavadinimo 
1977 m. vajaus metu surinkta j tė savus tarnautojus, įrengė' Studs Terkel knygą. Pastakpse 
34,266 dol. Viską susumavus, slaptas vietas fotografuoti ir daug dainų, šokių, bet avangar-
bus surinkta daugiau, kaip pra- įrašyti pasikalbėjimus. Taip dinėj dvasioj. Pavaizduojami 
ėjusiais metais. Pabaigoje užregistravo eilę inspektorių, redaktorius, sekretorės, moky-
apskr. pirm. V. Šimkus pade- sąskaitininku, miesto tarnauto- toja, darbininkai, jūrininkas, 
ko jo visiems Balfo darbuoto- jųt kurie ėmė kyšius ar gaišo 1 sargas, sportininkai, fotografas, 
iams, iškeldamas aukų rinkėjus tavernoje, kai turėjo būti dar- ugniagesys, pianistas, telefonis-
ir aukotojus. Pasakė gerą žodį be arba, naudodami miesto me- tės, gail. seserys, padavėjos ir 
lietuvių spaudai, radijui, televi- džiagą ir mašinas, taisė už do- daug kitu. 

BUDOS STATULA 
Vertingas meno kūrinys — 

50,000 doL kainavusi Budos 
statula — buvo Chicagoje Maz
geli gatvės prekyboje siūloma 
pirkti už 500 doL Statula buvo 
pavogta O'Hare aerodrome, kai 
ji buvo siunčiama iš Tailando \ 
Budos šventovę Dalias mieste. 
Vogtą statulą pastebėjo P. Se-
masak, pranešė Budos vienuo
liams, kurie atpažino ir pašau
kė policiją. Vagyste apkaltin
tas O'Hare aerodromo tarnau
tojas C. Coleman, 53 m. Sta
tula yra 500 metų senumo. 

TAISYS KELIA 
Chicagos Dan Ryan linijos 

miesto susisiekimo traukinys 
visą savaite negalės reguliariai 
eiti — pastebėti skilimai rams
čiuose pareikalavo ilgesnio tai
symo. 

darni draugiškus pokalbius. 
J . Kaunas 

LB AYGARDDS POSEDI3 

maną ir tris statybų inspekto
rius. Juos dienraštis "Sun-
Times" parodė kaip kyšinin
kus. 

Gruodžio 15 dieną, Vidurio I , 
Vakarų apygardos valdyba sąjungos, Pasaulio Lietuvių 
posėdžiavo Jaunimo centre. Bendruomenės garbės pirminin-
Ka bos pirmiausiai sukosi apie ko Stasio Barzduko, Balfo 
grucdž o 3 d. įvykusį Bendruo- pirm. Marijos Rudienės ir BĮ. 
menės 25 Metų sukaktuvinį ba- \ Lietuvių Respublikonų Lygos 
lių. Valdyba džiaugiasi, kad' pirmininko Anatolijaus Milūno. 
balius taip puikiai pasisekė ir Į Kalėdų švenčių proga, valdy-
nori visiems, kurie prisidėjo ba paskyrė aukų paremti lietu

višką spaudą, bei kultūrinius 
reikalus. Pirmininkas Laukai-

prie ruošos, nuoširdžiai padė
koti. Atsilankė 400 svečių, ir 
atrodo, kad visi nuotaikingai į tia ragino visus atsilankyti } 
praleido vakarą. Be garbės apylinkių mokyklų kalėdines 
svečių, kurie patys atsilankė ba- eglutes ir mokyklos irgi nebuvo 
liuje, valdyba taip pat gavo užmirštos švenčių proga. 

Australijos paštas Vl-osioe lietuvių j sveik'nimus raštu uš sekanč ų' Sausio 15 d. Jaunimo centre 
T^^^TT^^Vrm^ i r o ^ i z a c i j ų : ™ri jo- įvyks apygardos apylinkių pir-

za, J. Pviibas. Stasė Jurėnas, čikagiškis. atsiuntė prenumera- Į spa^ą 8u įrašu: "6th Lithuarian ! n u ' . i ė z u i t u , George W. Dunne, mininkų ir valdybų narių konfe-
ter. Paulavičius, kun. J Kinta, tos mokestį ir didesnę auką. Scout Jamboree, LS5. Gemhrook. j Prezident of the Board of Com- į rencija. Kalbės ir duos prane-
Asta Stasiūnas, Mary A. Wals- Ačiū. Vic. 3783", kuris naudojamas s un- missioners of Cook County; K. Šimus JAV LB krašto valdy
kis. J. P. Gudelis, Ėd. Zabars- j x Petras Angnstanskas, Chi- j č i a m a i korespondencijai antspau-1 Jablonskio, BL Lietuvių Gydy- bos ricepirmininkas Modestas 
kas. F. Kapočius, A. M. Šer-'cago. BL, atnauiindamas pre- • J"0^. J° i * ^ ) " D r a j ^ 1 1 " J į i tojų ir dantų gydytojų są-'un- Jakaitis ir Pasaulio Uetuvių 

, *_. r-n « T- , ,r. . . . _ . . , , siuntė V. Bacevičius, muaų nuolati- ; . . . 7 « . . . . , . « . , . . ^ . muksnis, Elena Pečiulis. Vi- rumeratą į'eikė 7 dolerių auką. nis foto bendradarbi-, Clevdande, į ^ o s P i r m i n i n k o . «• Sigito M k- Bendruomenes pirm. Bronius 
šiems maloniai dėkojame, Į Dėkojame, :aiuo metu esąs Australijoje jnaiėio, JAV Lietuvių Jaunimo Nainys. A. K. 

Advtkitat JONAS GIBAITtS 
6247 So. Kedzie Avevns 

TeL 776-S509 
Chicago, Olinois 

Darbo ral nuo 9 lai 7 vai. fak 
šMtad gmLUd 1 vsi.4 

, . ;*3t4**i,-» 


	Chicago IL Draugas 1978 00027_2
	Chicago IL Draugas 1978 00028_1
	Chicago IL Draugas 1978 00028_2
	Chicago IL Draugas 1978 00029_1
	Chicago IL Draugas 1978 00029_2
	Chicago IL Draugas 1978 00030_1

