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Kuo apkaltinti kleboną 
Viduklės klebono kun. A. Svarinsko skundas 

15 
Jo Ekscelencijai Kauno Arki-

Tik ateistai pilnateisiai piliečiai vyskupijos ir Vilkaviškio Vysku
pijos Apaštališkajam Administ-(Tęsinys iš šeštadienio) 

Ateistai turėjo teisę atimti pa
talpas iš Kunigų seminarijų Vil
niuje, Kaune, Telšiuose ir Vilka
viškyje. Dabar vienintelė Lietu
voje Kunigų sem'narija Kaune su 
50-60 klierikų vargsta labai ankš
tose patalpose. 

Ateistai drįsta kištis į kunigų 
skirstymus ir sakramentų admi
nistravimą, trukdo ruošti jauni
mą priimti sakramentus, net tai
ko LTSR ATP 1966.V.12 nuta-
r'mo "e" punktą. Matyt, ateiz
mo propagandos teise remdama-

nei tėvams, apleido bažnyčią ir, 
nuėję į gaisrinę, sustatė aktą. 
Paaiškėjo, kad šią operaciją or
ganizavo Rase'nių rajono pirmi 
ninkas A. Skeiveris (o gal jis tik 

Vyskupui Liudvikui Poviloniui e i , i n i s vykdytojas). Jis pats savo: 
mašina atvežė milicininką ir su-

Nuorašai: rinko baudžiamosios eksped'cijos 
Helsinkio Susitarimo vykdy- dalyvius. Bet charakteringa: pats 

mui remti Lietuvos Visuomeni-

ratoriaus Koadiutoriui 

nei Grupei, 
Religinių reikalų tarybos Įga

liotiniui prie LTSR K. TumėnAi 

Š.m 
bažnyčioje 

Pranės i m a s 
liepos 26 Viduklės R.K. 

egzaminavau, kaip 

Į bažnyčią nėjo, o sėdėjo maši
noje. Vėliau galės sakyti: mesi 
čia nieko dėti, pati "visuomenė 
tai padarė. 

Sekančią dieną tas pats rajo
no pirmin:nkas atsiuntė iš Ra
seinių milicijos majorą (o gal ir 
saugumieti") su dviem kviesti
niais: kultūrnamio direktorium 

įsakyta bažnytinės teisės ir vys" Germanavičium ir aovlinkės sek-
kupo instrukcrų, vaikuč-us, be- r e t Q r e A_ M o r k u v i e n e i r s u r a ? e 

aktą, kad arjie 20 dienų viešėjo 
turistė iš Tbilisi su trimis ma
žais vaikais (vienas dar vystyk
luose!). 

Noriu priminti kai kurias 
smulkmenas iš praeities, kurios 
oaryškins, ko siekia Raseinių ra

sis LTSR Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumas 1976.VII.28 įsako 19 siruošiančius Pirmajai Komuni-
str. apribojama kunigo veikla jai » Sutvirtinimo Sakramentui. 
**Jų aptarnaujamo religinio susi- T " ° metu bažnyčioje buvo 
vienijimo gyvenamąja vieta..." apie 25 vaikučiai ir 10 tėvų bei 
Štai kaip bandoma kišrs į baž- motinų. Kadangi darbymetis, tai 
nytinės vyriausybės jurisdikciją. 

Tame pačiame įsake ATP ne- mmm~~•"•"mwm™"~' 
pripažįsta Katalikų Bažnvčiai ju- "Apylinkės pirmininkas A. 
K i o asmens statuso, nors Ka- Zigmantas vaikštinėjo po hno- pno vadovą! jrka.p vyksta ide-
talikų Bažnyčios atstovai pasira- « « * ******>, «r naujas kle- olopne kova Lietuvoje. 
so drauge su Tarvbų Sąjunga ir **»"» •» i^>nėmis negiedojo 
kitomis valstybėmis tarptautines oažnyčioje Lietuvos himno". 

leidžia tėvų šiokiadieniais. 
Apie 17,00 vai. į bažnyčią įsi 

sutartis, kai tuo tarpu Tarybų Są
jungoje turi juridinio asmens tei
ses net nežymios organizacijose" 

Štai prie kokių kuriozų prieina
ma, ka: ateistams duodamos ypa
tingos teisės. 

Bažnyčia atskirta nuo vals
tybės. Bažnyčia nesikiša į valsty
bės reikalus, nors valstybės įstai
gose dirba daug tikinč ųjų. Vals- veržė grupė asmenų 
tybės pareigūnai ateistai neturi apylinkės pirmininkas A. Zig-
kištis į Bažnyčios veiklą bei tvar- mantas, m'licininkas iš Raseinių 
ką. Reikia panaikinti visus įsa- (pavardės nežinau) ir 4 mokyto-
kus, kurie d skriminuoia tikin- jos: Menkeliūnienė, Lukminienė, 
Suosius, o pirmiausia reikia iš- Plišauskienė (ketvirtoji stovėjo 
braukti iš Konstitucijos pro?ek- prieangy ir pavardės nežinau). 
to ateistų privilegiją "vykdyti Apibėgę ap'e vaikučius ir, nesa-
ateistinę propagandą". kę nė vieno žodžio ner man 

Kun. St. Val'ukėnas (nors egzamino nenutraukiau), 

vienas tėvas ar motina atsives
davo visus to namo, gatvės ar 
kaimo vaikučius. Darbymetyje 
kolūkiai verčia dirbti 7 dienas į aovlinkės pirmininkas A. Zigman-' 
savaitę. Juo labiau nrekas neat- tas vaikštinėjo po žmones ir klau-

Atvažiavau į Viduklę 1976. 
Vni.17. Palvdėio grupė parapi 
iiečių iš Igliaukos. Visi išklausė 
bažnyčioje šv. Mišias, šventoriu-
?e suvateė sumuštinius ir. padai
navę keletą lietuv'škų dainelių 
išvadavo namo. Po poros dienu 

sinė'o, ar nauias klebonas su žmo 
"ė~>*s ^e^ie^oio bažnyčioje Lie 

Viduk'ės n , v o s himno. Iš tikrųių himno 
nekas neg"edo:o, ir liudininku 
nesurado. Turbūt aovlinkės pir
mininkas taio ir nežino, kad ik: 

1948" *i himną kasdien g:edojo 
r,pr Viln:aus raJ, ' ;i. ^JH VriTroroie 
"Lietuvių poeziia" (V..1967.T.I 
"P?0} a*snausd;ntas š's h'mnas 
ir pavadintas "Tautiška giesmė". 

(Bus daugteu) 

'Mes norime, kad būtų sugrąžintas Lietuvai Klaipėdo s uostas", "Norime atgauti Vilnių", "Tegyvuoja pre
zidentas Harding" ir kitokiais plakatais 1923 metais lietuviai pasitiko pirmąjį Lietuvos konsulą New Yor-
ke. Nuotraukoj dr. M. J. Vinikas — pirmasis IJetuvo s pasiuntinybes Washingtone sekretorius, V. Čarnec
kis — pirmasis Lietuvos atstovas Amerikos sostinėj e, ir J. J. Balutis — pirmasis Lietuvos konsulas Ame
rikoje 

NAUJI SOVIETŲ KALTINIMAI 
ISPANU KOMUNISTAMS 

Pikta Maskvos 
reakcija 

Maskva. — Sovietai piktai re
agavo į Carterio pareiškimą apie 
Maskvos vaidmenį rytinės Afrikos 
iškyšuly, pavadindami tai absur
diškais tvirtinimais. Tasso ataka 
prieš Carterį buvo pati pikčiausia 
kokia žinoma. Politiniai stebėtojai 
aiškina, kad prezidentas palietė 
jų skaudžiausią vietą. 

Sovietai savo įsi-vėlimo į Etio
pijos reikalą to fakto nepaneigė, 
tik sakė apie Carterio "nesusivo
kimą" ir įvykių nušvietimą ne 
taip, kaip yra. 

Italų vyriausybe 
šiandien atsistatydins 

Roma, — Beveik tikra, kad 
šiandien atsistatydina Italijos 
premjeras Giulio Andreotti, kai 
socialistai, komunistai ir respubli
konai atsisakė remti jo mažumos 
vyriausybę. Spėjama, kad prezi
dentas Giovanni Leone naują vy
riausybę paves tam pačiam And
reotti. Jeigu jam nepasisektų į-
traukti į vyriausybę socialistų ar 
kaip kitaip laimėti kairiojo bloko 
paramos, prezidentas gali paleisti 
parlamentą ir skelbti naujus rin-
trimitc 
mmi^****% 

Daugiau dėmesio 
saules energijai 

Miami. — Amerika turi suda
ryti tokią pat programą saulės 
energijai įkinkyti, kaip savo laiku 
buvo sukauptas dėmesys į ato
minę programą, vėliau į tolimųjų 
erdvių tyrimą, sakė King Hub-
bert, geofizikas, anksčiau buvęs 
prezidento Kennedžio mokslinis 
patarėjas. Tai programai paruoš
ti įsijungė ir tarptautinė naftos 
pramonė, žinodama, kad naftos 
atsargos neamžinos. 

"Kaip nepateku* 
į kalėjimą/' 

New Yorkas. — Sį mėnesį bus 
Amerikos politinių konsultantų 
konvencija, ir joje numatyta sesi
ja, kuri vadinsis "Kaip nepatek
ti į kalėjimą '. Bus diskutuojami 
rinkiminiai įstatymai ir kaip ga
lima ir negalima naudoti kam
panijai surinktas sumas. 

New Yorkas. — Komikas Bob 
Hope kalbėdamas per televiziją, 
pajuokavo: "Kai prezidento Car
terio Varšuvos aerodrome kalba 
buvo išversta, kad jis metė Jung
tines Valstijas, viceprezidentas 
Mondale nutvėrė Bibliją ir nu
skubėjo į Aukščiausiąjį teismą 
priesaika, priimti". 

Seoul. — Pietų Korėjos biz
nierius Tongsun Park atidengė 
penkių buvusių kongresmanų var
dus, kuriems jis davė kyšių nuo 
kelių dešimčių iki beveik dviejų 
šimtų tūkstančių dolerių. Spau
doje paskelbti jų vardai. Keturi 
yra demokratai, vienas respubli
konas. 

Maskva. — Ssvietų žurnalas, 
skirtas užsienio politikai, "Nau
ji Laikai", vėl atakavo ispanų eu
rokomunizmą, kaltindamas, kad 
ir jie prisideda prie nusikalstamų 
imperialistų, antisovietinės ir an
tisocialinės propagandos. Taiki
nys parinktas ispanų komunistų 
partijos vado pavaduotojui Ma-
nuel Azcarate. Praėjusių metų 
birželio mėnesį buvo puolamas 
partijos vadas Carrillo. Pavaduo
tojas kaltinamas už suteiktą pasi
kalbėjimą vokiečių žurnalui "Der 
Spiegei" ir pasakytas kalbas. 

Sovietų žurnalas cituoja Azca
rate pasakytus žodžius: "Mes, Is-

Sadato nusivylimas 
Kairas. — Prez. Sadatas vienam 

magazinui suteiktam pasikalbėji
me nusiskundė, kad Izraelio 
premjeras Bėgi n jam nieko neno
ri duoti, ir tokiomis sąlygomis 
taika neįmanoma. Jeigu jo pra
dėta taikos iniciatyva ir parodyta 
gera valia rezultatų neduos, jis, 
Sadatas, atsistatydina. 

panijos komunistai, atmetam 
marksizmo - leninizmo koncepci
ją. Daug svarstėm ir priėjom iš
vados, jog marksizmas nėra ab
soliuti tiesa". Tokį pasakymą so
vietų laikraštis vadina antikomu
nistiniu pareiškimu. Tai panašu 
į dešiniojo sparno socialdemokra
tus apskritai, o Ispanijos atveju į 
frankistus ir jų įpėdinius. 

Azcarate sakęs, kad Sovietų Są
junga nesanti socialistinė šalis. 
Žurnalas sako, į tokius svaičioji
mus net būtų neverta atsakyti, o 
"jei čia jį minime, tai norime pa
rodyti, į kokį kelią pasuko Azca
rate. Kiekviena antisovietinė pro
paganda, kiekvienas toks pareiš
kimas duoda daugiau drąsos ko
munistų priešams", rašė "Nau
jieji Laikai". 

Neaišku, ar derybos 
prasidės šiandien 

New Yorkas. — Jungtinių Tau
tų gen. sekretorius Kurt Wald-
heimas apsispendė JT atstovų ne
siųsti į Jeruzalėj atnaujintas de
rybas. Derybos prasideda šian
dien, dalyvaus Egiptas, Izraelis ir 
Amerika. Pirmoj derybų sesijoj, 
Kaire, JT atstovai dalyvavo. Ne
abejojama, kad JT nedalyvaus 
dėl sovietų ir Sirijos spaudimo. 

Paskutinėmis žiniomis Egipto 
ir Izraelio derybos šiandien dar 
nebus pradėtos. Paaiškėjo didelis 
nesutarimas palestiniečių klausi
mu. Konferencija turėtų būti mi-
nisterių lygio, tai neišskrido į Je
ruzalę nei valstybės sekretorius 
Vance. 

Tel Avivo radijas dar ir vakar 
teigė, kad derybos gali įvykti net 
ir tuo atveju jei Vance ir neat
vyktų. 

Dėmesys Simui 
Kudirkai 

New Yorkas. — T V Guide", 
labiausiai paplitęs žurnalas Ame
rikoj, turįs keliolika milijonų egz. 
tiražo, šios savaitės (Jan. 14-20) 
numery įdėjo du puslapius apie 
Simą Kudirką su spalvota nuo
trauka, priminė sausio 23 per 
CBS tinklą apie jį filmą. 

2umalas cituoja keletą; Ku
dirkos pareiškimą: "Rusijoj... va
dai yra gangsteriai, kaip Dillin-
ger ir Capone. Čia jūs turite teisę 
protestuoti. To visai negalima So
vietų Sąjungoj, kur žmogus ir 
gimsta sukaustytom rankom— 
Laisvė yra neįkainuojama bran
genybė. Amerikiečiai nepakanka
mai įvertina, kokį jie turi turtą". 

Mirė s en .H .H. 
Humphrey 

Waverly, Min.. — Penktadie
nio vakare mirė senatorius Hu-
bert H. Humphrey, 66 metų. 
H H H , kaip jį paprastai spauda 
vadino, buvo viena ryškiausių 
politinių figūrų, viceprezidentas 
ir demokratų prezidentinis kan
didatas. Kai jau sunkiai sirgo vė
žiu, Senatas, įvertindamas jo nuo
pelnus, suteikė naują, iki tol ne
buvusį titulą: laikinojo Senato 
pirmininko pavaduotojas. 

Carteris apie jį pasakė, kad tai 
vienas iš nedaugelio mūsų kraš
to asmenybių, kokie laikas nuo 
laiko iškyla, Nixonas, kuris Hum
phrey nugalėjo rinkimuose, sakė, 
kad tai buvo tas, kurį gerbė ir jo 
politiniai oponentai; Fordas ji 
pavadino idealistu pačia geriau
sia prasme Ir Nixonas, ir Fordas 
vakar iš Califomijos buvo atskri
dę į Wa:hingtoną atiduoti sena
toriui paskutinę pagarbą, kur jis 
buvo pašarvotas Kapitoly. Vakar 
vakare Humphrey palaikai buvo 
pervežti į St. Paul, o šiandien 
laidojamas Minneapoly. 

Bangkokas. — Kambodija Viet
namą jau lygina su Amerika: 
abu tie kraštai yra "imperialis-
tiški". Vietnamo kariuomenė, sa
koma pranešime, į Kambodija 
įsiveržė 18 mylių. 

Londonas. — Britanija 1979 
metais gynybai pinigų paskirs 3 
proc. daugiau, tiek, kiek pernai 
buvo nutarę visi NATO nariai. 

Medžlaga Belgrado konferencijai 

ŠIRDĮ VERIANTIS ŽMOGAUS RIKSMAS 
HELSINKIO SUSITARIMŲ 

VYKDYMUI REMTI 
LIETUVOS VISUOMENINĖ 

GRUPĖ 

pagal kurį aukščiausia bausmė 

Jo riksmas tepasiekia kiekvie
no doro žmogaus ausis ir širdį. 

Pagrindas: 
I. Jono Volungevičiaus, Biru-

tegalėjo būti 15 metų laisvės atė- tės Pašilienės, Romualdo Ragaišio 

DOKUMENTAS NR. 12 

Gelbėkime Algirdą Zipręl 

mimo. Nuteistasis kreipėsi į įvai
rias tarybinės administracijos in
stancijas, kad būtų atitaisyta 
klaida; todėl visiškai sveikas, 
stiprus, principingas vyras 1973. 
10.13 buvo įmestas, kalinių žo
džiais sakant, į "psichušką", 

Mus pasiekė riksmas, širdį ve- esančią Mordovijoje, Baraševo 
riantis žmogaus riksmas iš vadi- lageryje 385-3-12. 
namų psichiatrinių ligoninių, o čia sąlygos daug blogesnės ne-
faktiškai — kalėjimų. Tą šauks- ^ kalėjime: aklinai uždarytas 
mą pirmiausia išgirdo Jonas Vo- langas, griežčiausi izoliacija nuo, 

I 

lungevičius (gyv. Vilniuje). Bi 
rutė Pašilienė (gyv. Klaipėdoje), 
Romualdas Ragaišis (gyv. Vil
niuje) ir Jadvyga Petkevič'enė 
(gyv. Šiauliuose) ir mums jį per
davė. 

Tai šauksmas 

išorinio pasaulio, pasivaikščioji
mų nėra, kaliniai mušami, prie
varta jiems suleidžiami kažkokie 
neva varstai. Algirdas Žiprė čia 
buvo sumuštas 1973.10.20 ir 
1975.2.7. Du kartus jis buvo nu-

politinio kali- vežtas į Maskvos Serbskio vardo 

F J G T : Č 3 S j į T i i U C C i . — ''.--".- : V -

nio Algirdo 2iprės, kurį 1958 institutą (1974.9.29 ir 1977.2.28) 
nuteisė pagal 58 str. dvidešimt taip pat laikomas Maskvos Bu-
penkeriems metams, nors tuo tyrkų kalėjime, o šiuo metu ji 
metu jau buvo išleistas įsakas, išveši npžinią kur. 

ir Jadvygos Petkevičienės pareiš
kimas. 

2. Algirdo Ziprės laiškas "Būk 
sveikas!" (kopija). 

Kun. Karolis Garuckas 
Eitanas FinkeUteinas 
Ona Lukauskaitė—Poškienė 
Viktoras Petkus 
Tomas Venclova 

Vilnius, 1977.7.1 

KALENDORIUS 

Sausio 16: Marcelis, Priscilė, 
Jovaras, Gedanė. 

Sausio 17: Sulpki jus, Leonilė, 
Dovainis, Vilda. 

Saulė teka 7:16, leidžias 4:45. 
ORAS 

Dalinai saulėta, bet šalta, apie 
18 laip&nhj. 

m m m m m 
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DRAUGAS, pirmadienis, 19T8 m. sausio mėn. 16 d 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJ 
PROF. DR. VL. JUODEIKOS 

VEIKALO "DIDŽIOJI 
ILIUZIJA" SUTIKTUVES 

su didele rimtimi, susikaupimu 
i r sulaukė didelio losangeliečių 
dėmesio. Minėjimo iniciatoriais 
i r rengėjais buvo iš tikrųjų poe 
to žmona Monika, sūnaus Vita-
lio šeima ir velionio draugai, 
kurių j is apsčiai turėjo. Bet vi
są rengimo naštą ir atsakomy
bę užsidėjo Lietuvių Bendruo
menės San ta Menica apylinkė, 
kurios vaidyba (pirm. inž. Mo
destas Kevalaitis) labai nuošir 

I džiai rūpinosi, kad šv. Kazimie-

Prieš porą mėnesių staigiai 
miręs prof. dr. Vladas Juodeika 
buvo gražiai įsijungęs : kalifor-
niečių lietuvių kultūrinį gyve
nimą. J is buvo sąmojaus, visa
d a geros nuotaikos žmogus, vi
sus krikščioniškai pamilęs ir to
leruojąs: užtat Juodeikų šeima 
greit čia įsigijo gerų draugų 
i r gerbėjų. Būdamas jaukiu vi-Į 
suomenininku, velionis tvirtai 
dirbo ir akademinį darbą: ra
šė monumentalų veikalą apie ko j Kadangi velionis P ranas 
munizmą ir jį paruošė spaudai. į Lembertas y ra buvęs nuošir-
To veikalo pirmasis tomas pa-! džiu bendruomenės nariu, visų 
sirodė, ir, deja, autorių pašau-i gerbiamas, todėl net po dešimt-
kė Amžinoji Valia. j mečio nebuvo užmirštas, o la-

Velionio žmona G. Pautieniū- į bai šiltai i r nuoširdžiai pami-
tė-Juodeikienė, draugų padeda- į nėtas. 

ro parapijos salėje gražiai pra-į 
eitų minėjimas. 

m a ėmės sunkaus darbo: platint Į 
knygą, kad, apsimokėjus pirmo-į 
j o tomo išleidimo skolas, galėtų 
atiduoti spaudai ir antrąjį ''Di
džiosios iliuzijos" tomą. Yra 
įsisteigęs •'Didžiajai iliuzijai" 
platinti ir baigti spausdinti ko
mitetas, kuris, atrodo, sėkmin
gai verbuoja prenumeratorius 
i r aukotojus. 

Prieš pat Kalėdų šventes, 
gruodžio 18 d. Šv. Kazimiero pa 
pi jos salėje Įvyko "Didžiosios 
iliuzijos" pr is tatymas ir drau-

Simas Kudirka prie jūros. Filmas apie jo pergyvenimus bus rodomas 
per CBS tinklą sausio 23 d. 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
Minėjimo — akademijos pro

grama buvo gerai parinkta, iš
planuota i r ne tik nuoširdžiai. 

j i —~ - T-, i T J a u n u j u. su u u r a i u ne iuvru 
dalvvio atl ikta. Dalyvavo solis-j , , , • , , ^ 0 , . r^? *. • ™ *.- o • J -*• T ^ V teko dalyvauti \VBBM — TV, tai — Birute Reivydaite- Dab- _ ^ 

• ry> /V'ieni v^landu <̂ >lcc {r ff^mo 
atomazga, grįžtama į Klaipėdą, 
kur matome Simą su šeima po
ilsiaujantį ir žaidžiantį futbolą. 
Vėliau jis "Sovists&aja Li tva" lai
vu išvyksta į tolimą žvejybos ke-

, lionę ir pasiekia Amerikos kran-
• tus. Susitikimas su JAV "Vigi-
! lant" laivu, šuolis į jį, po to išda

vimas ir Simo grumtynės su so
vietų jūrininkais, jėga jį gabe
nančiais į "Sovietskaja Litva" 
laivą — žiauriausi filmo epizo-

\ dai. IV filmo akte, Simui esant 
į "Vigilante" laive, o laivo vado

vybei ryšio kanalais tariantis su 
j 'Valstybės departamento- pareigfi-
• nais ir pakrančių apsaugos va

dais ką daryti, Simas desperaci
joje šaukia: "No! No! Not Rus-
sia! Lithuania country. Russia 
take Lithuania. Lithuania priso-
ner!.„" Išduotas Simas vėl tam
pa sovietų vergu. Toliau vaiz
duojamas teismas su jo pasakytos 
neužmirštamos kalbos ištrauko
mis. Gražinos ir Rolando Paeg-
lių asmenyse vaizduojamos išei
vijos lietuvių pastangos Simą iš
vaduoti. Ir štai VII filmo akto pa 

VLADAS RAMOJUS 
. 

- T H E DEFECTION OF Į CBS Chicago telen izijos studijo- j baigoje grįžtama "į įvadinę s^eną, 
SIMAS KUDIRKA" jfe, kur amerikiečiams laikrašti- j k u r e n k a v e d i s t a s v ė j pabrėžia, kad 

bet ir meniškai gerai kiekvieno | S a u $ i o į ± h j ninkams TV ir radijo darbuoto- ^ « e g z e k u c i j a visada yra politinis 
į y jams, dalyvaujant Simui Kudir- Į r e i kalas" . Simas jiems nepasiduo-

enkavedistai 
i šiene, Rimtautas Dabšys, Anta- į 
Į nas Pavasaris , atlikdami solo I pirm. VI. Šimoliūnas. Seeninis pa-

ir duetu (Dabšiai) Giedros Gu- • sirodymas trumpas, bet duodan-
dauskienės, Onos Metrikienės tis visam vakarui nuotaikingą 
ir kitų kompozitorių sukur tas | akcentą. Solistė Stasė Pautienie-
dainas. Kompozitorė Giedra 
Gudauskienė davė kondensuotą, 
vaizdžią apžvalgą visų muziki-

ge garbingo autoriaus, t a ip K-1 n į ų kūrinių (o jų y ra per 30), 
t ikėtai atsiskyrusio, pagerbi- j parašytų Prano Lemberto žo-
mas. Losangeliečiai lietuviai j džiams. Rimtas, bet ir nuotai-
daugumoje yra jaut rūs žmonės; fcįngas buvo žodis poeto Bernar 
i r tokių kultūrinių renginių uo-, d o Brazdžionio — apie meilę, 
lūs lankytojai. Salė beveik pri- j a p i e gražiausią meilės formą, 
sipHdė. į j j į r i niekados neišnyksta ir ne-

Komiteto pirm. rašytojas Jur t miršta. Onos Razutienės vado-
gis Gliaudą prasmingu žodžiui yaujamas Jaunimo ansamblis, 
pradėjo šią nepaprastą progro-: akompanuojant O. Barauskie-
mą ir pakvietė prof. dr. Jonąį ne^ padainavo porą dainų ir at-
Kuprionį uždegti žvakę, stovin- j l i k o fceletą melodeklamacijų 
čia prieš velionio dr. V. Juodei-j (Prano Lemberto žodžiai). Šo
kos porrtetą. Žvakės liepsna, ta- j e s t a m s akompanavo Raimonda 
rytum, jautriai priminė mūsų j Apeikytė. Daug akademinės 
trapumą ir drauge jungė Ana- į rimties pridavė ir Dalilos Mac-
pus jau esantį garbingą auto- kialięnės deklamacija bei melo-
r ių ir čia tebevargstančius ir į deklamacija (G. Gudauskienės 
laikinais džiaugsmais besidžiau 
giančius jo veikalo skaitytojus. 

Visą šią išskirtinai realią 

Du 
pasid 

išsitraukia 
, ginklus... Tuo metu keičiasi filmo 

Kudirka" ir paaiškinta, kaip Chi-į v a i z d a i , m i r a ž e pasirodo kitas au-
agos ir apylinkių aukštesniųjų t o m o b i l i s , iš jo išlipa Simo žmo-

kai, buvo parodytas naujasis f ii-j ( 
mas "The Deiection of Simas 

mokyklų mokiniai, pasinaudo
jant pačiu filmu ir jo tekstu, bus 
mokomi skaityti. Filmą per vi
są Ameriką rodys CBS TV kana
las pirmadienį, sausio 23 d. nuo 
8 iki 10 vai. vak. T a pačia proga 
gavome nemažai informacijos 
apie filmą ir pilną filmo tekstą 
su paaiškinimais. Filmo tekstą 
atspausdino dienraštis "Sun — 
Times". Tekstas su keliomis nuo
traukomis užima 12 didelio for
mato dienraščio puslapių. Skai
tytojai jį gaus nusipirkę dienraš
čio "Sun — T imes" sausio 17 d. 

nė, palydima akordeonu Rimo 
Polikaičio, užtraukė "Pradės die
nelė aušti, pradės gaidžiai giedo
ti..." Pagal melodijos taktą iš 
užkulisio į vidurį salės atbanga
vo 7 poros šokėjų. Jie pašoko ke
letą šokių. Vakarienės metu, nuo 
scenos sklido muzikinės melodi
jos. Tai Rimo Polikaičio naujai 
suorganizuoto orkestro muzika. 

Los Angeles visuomeninėn 
veiklon. ypač su jaunimu, yra 
pasinėrusi Polikaičiu šeima. An
tanas Polikaitis, turįs skambų ba- l a i d a s - Dienraštis atspausdins dar 
ritono balsą, dažnai dainuoja ir 
gieda solo scenoje bei bažnyčio
je, dalyvauja Br. Budrumo chore 
ir išsitenka energijos bei pasišven
timo kiekvieną šeštadienį ateiti 
j vietos šeštadieninę mokyklą 
mokyti jaunimą dainų. Tą patį 
jis atlieka ir su jaunimo ansamb 
liu. Dalila Polikaitienė-Valančiū
tė (dr. Grigo Valančiaus dukra) 
yra mokytoja ir uoli jaunimo 
organizatorė. Jos globojama gy-

muzika palydėta) : i r Algiman
to Žemaitaičio programai vado
vavimas, kuris ir stilingai jun-

i r rimtą akademiją pravedė j gė programą į visumą, ir šiltu 
prof dr. J . Kuprionis. velionio į žodžiu padarė akademiją jau-
rėmėjas ir draugas. J o atskirų \ kesne. Pianistė Raimonda Apei- ' Vai veikia gausi at-kų kuopa. Jų 
dalių jungiamieji žodžiai buvo kytė paskambino Beethoveno ] gį pačių studentiško amžiaus at-
paprasti ir nuoširdžiai gilūs. i kūrinį. Alė Rūta akademiją už-! žalynas — dukra Vita ir sūnūs 

Trys kalbėtojai apie "Didžia-! baigė, paprašydama atsistojimu j Rjmas ir Linas, visi dainuoja cho- ' l s i § n nothing..." D u enkaved 
ją iliuziją" Jurgis Gliaudą, J. I pagerbti Praną Lembertą ir vi- j r e , šoka ansambly, skambina ir ' N " : ' "~* " 

sus mirusius lietuvius poetus; { groja įvairiais instrumentais. Na-
velionio žmonai draugai įteikė j t ū r a l u tad, kad Rimas ėmėsi or-
gėlių. pagerbdami ją už didelę j ganizuoti orkestrą. Kol kas jų 
meilę ir ištikimybę tam, kur i s . g r u p ę s u ( j a r o t r y s a s m e n y s : Ri-
a tmint inas ir brangus visiems, j m a s Polikaitis, Dobilas Steikūnas 

P . Jasiukonio ir B. Mackia- į ir Henry Bustamente. Numato-
lęs milijonus žmonių ir — kaip- los techniniu patvarkymu buvo Į ma grupė didinti. Į šį vakarą jie 
dr . V. Juodeika savo veikale į iš juostos perduotas ir velionio {atėjo su gana sudėtingais instru-
mėeino tai parodyti. I balsas, deklamuojant savus kū- i mentais, deja, kol kas tokius 

Rašvtojas J . Gliaudą kalbėjo I rinius. instrumentus jie turi nuomoti ir 
gana ilgai. Atrodė lyg išsami. Buvo išskirtinai gražu, kadi brangiai mokėti. Pav., šio vakaro 
paskaita apie naujo, labai gi- losangeliečiai poetai pagerbė Į rengėjai jiems paskyrė 300 dol. 
lauš. įžvalgaus ir drauge popu-j mirusį kolegą. Savo eilėraščių atlyginimo, iš kurio instrumentų 
liariai parašyto veikalo tezes i r ! paskai tė poetai Pranas Visvy- Į nuomai atiteko net 250 dol. Pa
jų įrodomąją medžiagą. Paskai-j das h* Danutė Mitkienė. j tyrę apie tai, šio vakaro dalyviai 
t a išklausyta su dėmesiu ir įsi- Santa Monicos LB valdyba 
jautimu. 

Trečiasis kalbėtojas — dr. 
Grigas Valančius, ta ip pa t ve- p j ^ y^ Kevalaitis jį pradėjo į kur įeina Bacevičių auka 50 dol 
lionio bičiulis, jam būdingu j prasmingu ir nuoširdžiu žodžiu | Tikimasi, kad šis gražus užsimo-

Kuprionis ir dr. G. Valančius 
Jonas Kuprionis taikliais pa
vyzdžiais iškėlė absoliutų ne
siderinimą marksizmo ir reli
gijos: iškėlė dar keletą aspektų, 
kuriais marksizmas y r a nuvy-

suteikė losangeliečiams labai 
gražų prieškalėdinį renginį: 

pasiūlė sudaryti šiam jaunuolių 
orkestrui instrumentų fondą ir 
čia pat buvo sudėta per 150 dol., 

jimas susilauks visuomenės para
mos. Orkestro debiutas buvo pui
kus. Sklandžiai skambėjo klasiki
nių ir moderniųjų šokių muzika. 

Puikūnienė pagamino nemo-

vaizdžiu stiliumi iškėlė kelia? a p i e atmintiną velionį, o visa 
padrikas veikalo mintis, kurios, v a i d y b a — dr. Babušis, E. Ar-
kaip tik sudomino eilinį skaity-! fcag B . Gricienė. E. Kojelienė, 
toją. "Didžioji iliuzija", rodės, į j Kojelis — stropiai pasidarba-
patraukė žmones ją užsisakyti, ^ k a ( j beveik pilna salė Prano 
pirkti , net ir antrą tomą užsi- j Lemberto atėjusių pagerbti bū- j karnai žagarėlius ir "pončką", 
prenumeruoti. I tfe pavaišinti kavute ir užkan- j bet prašė, kad iš gauto pelno 

Tarp kalbėtojų labai gražiai, j dėliais. A. būtų paskirta Vasario 16 gimna-
•trai-7<i7\a.\ meniškai Stasė Pau-
vaizdžiai, menISK Į *NAWUS METUS SU NAUJOM 
tieniene paskaitė Didžios ios- , m T , u , R p i » * m M 

ištraukų. M. Gliaudie- VILTIM IR PAJĖGOM iliuzijos' 
nė prisegė G. Juodeikienei kor
sažą. 

"Didžiąją iliuziją" .galima už
sisakyti pas našlę Gražiną Juo
deikienę. 8350 Rowena Ave., 
Los Angeles. Ca. 90027. 

A. R. 
PRANO LEMBERTO 

MINĖJIMAS — AKADEMIJA 

Šio populiario* "Tau, sesute" 
dainos autoriaus, mirusio prieš 
dešimtį metų, minėjimas praėjo 

LB Los Angeles apyl. savo veik
lą koncentruoja prie lietuvių pa
rapijos ir kiekvienais metais pa-

zijai 50 dol. Šio parengimo vai
šėms paruošti taip pat daug pa
dėjo: O. Barauskienė, Mironienė, 
R. Barauskaitė ir būrys jaunimo. 

Laikrodžiui mušant 12, vietos 
LB pirm. Vi. šimoliūnas palinkė-

rapijos salėj ruošia Naujų metų j 0 visiems laimingu ateinančiųjų 
sutikimą. Šiais metais iš apie j m e t ų . Sugiedotas tautos himnas. 

Šampano bonkų salvėms aidint 
ir vieni kitiems linkėjimais besi
dalinant, šio baliaus dalyviai 
taip įžengė į naujuosius — 1978 

200 atsilankiusiųjų, didesnė pu
se buvo studentiškojo amžiaus 
jaunimo. 

Šiam parengime pirmąjį žodį 

200,000 papildomų egzempliorių, 
kad filmo tekstą turėtų visi Chi-
cagos ir apylinkių valdiškų mo
kyklų mokiniai. 

Filmas " T h e Defection of Si
mas Kudirka** prasideda Vladimi
ro kalėjime, Sibire, Enkavedistai 
atneša kaliniui Simui geresnius 
rūbus ir nori jį nufotografuotu 
Simas nesileidžia fotografuoja
mas, nes įtaria, kad tai daroma 
propagandai: "I am a prisoner 
here — not a propaganda. If you 
want rny pieture so badly, then 
take it the u ay I AXT\ — now. But 

is-
tai Simą išsiveža. Simas klausia, 
ar enkavedistai rengiasi jį nužu
dyti? Vyresnysis enkavedistas at
sako, kad tai politinis klausimas. 
Simas: "Politinis? Ar mano mir
tis bus taip pat politika?" Vyr. 
enkavedistas: "Egzekucija visada 
yra politinis reikalai". 

Po žiaurios įžangos, iš kurios 

Paieškojimas 
Reikalingos informacijos apie ūkį 

ar dvarą Podurviany — gai Padir-
voniai, Lietuvoje: Taip pat ieškome 
žinių apie HUKAS šeimą. Rašyt. 
adr.: George T. de Hueck, 6500 Ptan-
tatioo Coort. Mobile. Ala. 3tttt. 

na Genė ir taria: "Mes išvažiuo
jam į Ameriką. Tu, aš, mūsų 
vaikai ir mama". Simas suklum
pa prieš žmoną, sunkiai tikėda
mas naujoms viltims. Po to pa 
mažu atsikelia ir nueina su žmo
na. 

Paskutinis filmo vaizdas — 
Simo Kudirkos ir jo žmonos iškil
mingas pasitikimas "Vigilant" 
laive 1974. XI. 23, 4 metams ir 2, 
dienom prabėgus nuo jo išda
vimo rusams: "He wears a new 
suit, is a changed man. A new 
captain steps fonvard to greet 
him with a handshake", taip aiš
kinamas paskutinis filmo vaizdas 
JAV mokiniams. 

Išvada: už kokius pinigus mes 
būtume nupirkę tokią milžinišką 
propagandą Lietuvos reikalu, jei 
ne Simo Kudirkos kančios ir jo 
laimingas išgelbėjimas? Juk vien 
Chicagoįe ir apylinkėse per 200, 
000 mokinių kartos atmintinus 
Simo žodžius: "No! No! Not 
Russia! Lithuania country. Rus
sia take Lithuania. Lithuania pri
soner!" Ir tuos bei kitus žodžius 
girdės ir kartos ne tik Chicagos ir 
apylinkių mokyklų mokiniai, 

(Nukelta į 4 ps l . ) . 
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tarė Los Angeles jaunimo an- j metus. Šalia to, losangeliečių 
samblio "Spindulio" vadovė mo- j bendras Naujų Metų sutikimas 
kytoja O. Razutienė. Programą Į vyko dar ir kitose trijose salėse, 
pravedė LB Los Angeles apyl. ' / . Ruprioni* 
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a i mūsų da rbą (pataisyroiis). A tda r a nuo 7 ?. ry to . 
V 10 vai. vaka ro Savininkas Norberte* Langyt 

TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
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tik ausltarua. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą peretne 
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DR. A. B. GUVEGKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybe Aktų ugoa 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal sualtaruną 
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Vai., plrmad.. antraa K*tv,n»A. tr 
penktad. nuo 12-4 ral. popiet 4r t-< 
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KCDIKIŲ OR VAIKL 1.1UOS 

SFEX7iaiJ8TE 
MEDICAL BCTLDENa 

71M Soutn ffe^m Aveaoe. 
Valandos: Kasdien nuo 10 >al. ry*» 

Iki 1 vai popiet 

Ofs. teL RE 7-1168; rez. 239-2919 
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SS metų sukakti minint 

MAŽOSIOS UETUVOS TRAGEDIJA 
Net aidžiaisiais Lietuvos kles

tėjimo amžiais, {skaitant Vytau
to Didžiojo laikus, lietuvių žemės 
nebuvo vienon valstybėn sujung
tos. Vakarinę Lietuvos dalį nuo 
XIII amžiaus buvo užėmęs vokie
čių ordinas, kuris čia ne krikš
čionybę platino, ne bažnyčias 
statė, bet mūsų žmones žudė, 
kraštą naikino. Netgi mūsų jau 
minėtas Vytautas, sumušęs kry
žiuočius ties Žalgiriu, turėdamas 
reikiamas galimybes, nepaspau
dė jų tiek, kad Lietuva atgautų 
savo etnografines vakarines že
mes. 

O Mažosios Lietuvos gyventojų 
tarpe nemaža dalis išliko lietu
viais visą laiką. Netrūko jų tarpe 
ir tautiškai sąmoningų. Po I pa
saulinio karo, Vokietijos galybei 
braškant, jie sukūrė Prūsijos lie
tuvių tautos tarybą, kuri 1919. 
XII.24 nutarė pasiųsti savo atsto
vus i atsikūrusios Lietuvos Vals
tybės tarybą. 1920.UI.20 jie buvo 
iškilmingai įvesdinti. 

• 
1919.IV.28 pasirašyta Versalio 

taikos sutartis. Jos 90 straipsnis 
atskyrė nuo Vokietijos žemių 
Nemuno deltos dalį ir Lietuvos 
pajūrį su šiaurine Kuršių nerija. 
Tai buvo 20-30 km pločio, 145 
km ilgio, 2848 kv. kilometrų te
ritorijos ruožas, lietuvių kil
mės žmonių ir vokiškų kolonistų 
gyvenamas (apie 140,000 gyven
tojų). 

Deja, šis Lietuvos žemių ruo
želis nebuvo Lietuvai priskirtas. 
Ano meto santarvės valstybės, 
kaip ir dabartiniai pasaulio 
galiūnai, besikuriančių mažųjų 
valstybių, taigi ir Lietuvos nemė
go, neužtarė, nelinkėjo joms ge
ra. Sąjunginės valstybės ilgai ne
pripažino Lietuvos de jure, norė
jo ją priskirti Lenkijai arba 
Baltajai Rusijai, jeigu ji atsirastų. 
Atskyrimo būklėje Klaipėdos 
kraštas išbuvo beveik ketverius 
metus. Visos Lietuvos diplomati
nės pastangos atgauti šį savo že
mės ruoželi nueidavo niekais. Vis 
daugiau buvo kalbama, kad 
Klaipėdos kraštas būsiąs atiduo
tas Lenkijai. Tokiu atveju Lietu
va būtų likusi iš trijų pusių len
kų apsupta ir nenoroms turėtų 
nukristi į jų krepšį. 

* 

Klaipėdos kraštas prie Lietu
vos buvo prijungtas ano meto 
Lietuvos vyriausybės (preziden
to A. Stulginskio, ministerio pir
mininko E. Galvanausko) ryžto 
ir rizikos dėka. 

Ko nebuvo pasiekta taikiu bū
du, buvo įgyvendinta 1923 m. 
lietuvių sukilimu. Patys vieni 
klaipėdiečiai sukilti prieš santar
vininkų kad ir nedideles karines 
pajėgas (XXI Elzaso batalionas, 
200 Klaipėdos miesto policinin
kų ir apie 150 vokiečių savano
rių) nebūtų įstengę. Taigi Lietu
vos vyriausybės rūpesčiu klaipė
diečiams padėjo Lietuvos šauliai 
ir kariai. Sukilėlių vadu buvo pa
skirtas J. Budrys (Polovinskas). 
Sukilėliai veikė trimis grupėmis 
ir 1923.1.15 vienos grupės vadas 
kap. Mikas Kalmantas, sumaniai 
veikdamas, drauge su savo vy
rais užėmė gubernatūrą. Civili
nės valdžios komisaras prancū
zas G.J. Petisnė (1881-1932) pa
sidavė sukilėliams, o netrukus 
galutinai apleido Klaipėdą. 
Klaipėdos kraštas faktiškai bu
vo lietuvių rankose. Deja, ne juri
diškai. 

* 
Diplomatinė kova dėl Klaipė

dos, vesta tuometinio ministerio 
pirmininko E. Galvanusko ir kitų 
mūsų politiku, buvo labai sunki 
ir ilga. Minėtas žymusis mūsų 
valstybininkas savo atsimini
muose (juos paruošė spaudai ve
lionio Ernesto brolis Gediminas 
Galva) vienoje vietoje teigia, kad 
ano meto sąjungininkai jokiu 
būdu nenorėję pripažinti Klaipė
dos krašto Lietuvai. Derybos dėl 

Klaipėdos konvencijos buvo 
mums labai sunkios ir ilgos. Bet 
1924.m.6 pasiekta susitarimo ir 
1924.V.8 Paryžiuje buvo pasira
šyta Klaipėdos krašto konvenci
ja. 

Lietuva Klaipėdos kraštą gavo 
labai sunkiomis sąlygomis. Kon
vencijos signatarai (Prancūzi
ja, D. Britanija, Italija ir Japoni
ja) palaikė ne Lietuvos ir ne lie
tuvių, bet vokiečių pusę. Klaipėda 
jų pastangų dėka gavo tokį statu
są, kad buvo lyg atskira valstybė 
Lietuvos valstybėje. Klaipėdos 
krašto gyventojų didžioji dalis, 
beveik 700 metus vokiečių valdy
ta, nebuvo tautiškai sąmoninga. 
Lietuva dėl Klaipėdos turėjo visą 
eilę sunkumų. Sąjungininkai su
kūrė puikias sąlygas Klaipėdos 
krašte augti vokiškam nacizmui 
ir 1939 m. hitlerinės Vokietijos 
ultimatumu Lietuva Klaipėdos 
miesto ir uosto neteko. 

Po II pasaulinio karo abidvi 
Mažosios Lietuvos dalis (Klai
pėdos krašto ir Nemuno žemu
pio pietvakarinę sritį — lietuviš
ką Mažosios Lietuvos dalį) ištiko 
skaudus likimas. Klaipėdos kraš
tas, miestas, kaimai, vokiečiams 
evakuavus didžiąją gyventojų 
dalį, buvo smarkiai kolonizuotas 
rusais, kurie čia užėmė anksčiau 
vokiečių ir žymios dalies lietuvių 
pozicijas bei turtus. 

1945.VTL17 — Vm.2 Potsda
mo konferencija perkirto Rytų 
Prūsijos teritoriją vadinama Pots
damo linija, padalindama į dvi 
dalis. Šios sutarties 5 punktas da
vė teisę Sovietų Sąjungai Mažo
sios Lietuvos sritį administruoti. 
Sovietai minėtas žemes neprisky-
rė prie ok. Lietuvos, kaip iš tiesų 
priderėjo, bet prie Rusijos (Le
ningrado apygardos). 1945-1946 
m. jie įvykdė mūsų laikais niekur 
dar negirdėtą genocidą: tūkstan
čiai senųjų krašto gyventojų (vo
kiečių ir lietuvių), kurie nebuvo 
pasitraukę į Vakarus, buvo bol
ševikų suimti, kalinti specialiose 
koncentracijos stovyklose. Vieni 
jų buvo išžudyti, kiti ištremti Si
biran. Pats kraštas beatodairiš
kai kolonizuotas rusais. Vakarų 
valstybių vyriausybės dėl įvykdy
to genocido neprotestavo. Terito
rijoj, kuri apima 15,100 kv. km., 
šiuo metu yra netoli 800,000 gy
ventojų. Beveik visi rusų tauty
bės kolonistai. 

.. * 
Sovietinis genocidas ištiko ne 

tiktai senuosius krašto gyvento
jus, bet ir vietovardžius. Visi 
miestai, miesteliai, kaimai, upės, 
ežerai gavo grynai rusiškus var
dus, nieko bendra neturinčius su 
šio krašto praeitimi. Militariškai 
Mažoji Lietuva tapo Sovietų ka
rine tvirtove kovai prieš Vakarų 
valstybes. 

Taip mūsų akivaizdoje, Vakarų 
didžiosioms valstybėms tyliai pri
tariant, žuvo Lietuvos didumo 
kraštas su 3 milijonais gyvento
jų. Sovietiniai rusai įvykdė taut-
žudystę (genocidą). 

Tiktai Klaipėdos kraštas buvo 
gražintas okupuotai Lietuvai. 
Pavergtosios Lietuvos sąmoningi 
lietuviai sunkiausiomis aplinky
bėmis nelygiose varžybose su 
gausiais rusais visomis išgalėmis 
stengiasi nors iš dalies išlaikyti 
Klaipėdos miestą ir kraštą lietu
višką. 

Nuo Klaipėdos krašto grįžimo 
prie Lietuvos, beveik po 700 me
tų okupacijos, šiuo metu suėjo 
lygiai 55 metai. Sausio 15 diena, 
kokiose sąlygose dabar begyven-
tumėm, mums yra šviesaus ryž
to diena, vaizdžiai liudijanti 
klaipėdiečių lietuviškumą, tauti
nį kietumą ir įpareigoja visus lie
tuvius ne tiktai pagerbti žuvu
sius kovotojus, bet ir toliau tęsti 
neatlaidžią kovą už tikrąjį visos 
Lietuvos žemių sujungimą ir iš
laisvinimą. 

b. kv. 

SOVIETAI VAGILIAUJA PASLAPTIS IŠ JAV SATELITŲ 
JAV mokslininkų laimėjimai tarpkontinentiniam susižinojime pralenkė suvokimo ribas 

Kai prieš dvidešimtį metų 
(1957.X.4„) iškeliavęs iš Wa-
shingtono, D.C., susipažinti su 
JAV pietų valstybėmis ir Florida, 
pasiekiau Daytona Beach At
lanto pakrantėj, tai ne tik mane, 
bet ir daugumą JAV piliečių nu
stebino vietinių radijo stočių pra
nešimai, kad "Sovietai į beorę 
erdvę iššovė žemės palydovą, 
"Sputniku" vadinamą. Jo įkyrų 
cypimą galėjau girdėti šalimais 
esamu radijo priimtuvu. 

Nepaprastas tobulumas 
Tikiu, kad to "sputniko" įky

rus cypimas pažadino iš letargo 
JAV mokslininkų ir politikų bend 
ruomenę, nes po aštuonerių me
tų, 1965.IV.6., NASA įstaigoms 
remiant, buvo iššautas pirmasis 
komercinis susižinojimo satelitas 
"Ankstybasis paukštis" (Intels-
tat), pakibęs virš Atlanto ekvato-
rinėje orbitoje. 

Pirmuosius pasisekimus lydėjo 
dar svarbesni laimėjimai. Šių ry
šio satelitų dėka mes šiandien, 
sėdėdami savo namuose prie TV 
priimtuvų, neseniai galėjome ma 
tyti ir girdėti JAV prezidentą, at
keliavusį į Varšuvą ar į kurią ki
tą nepriklausomos valstybės sos
tinę. Šių satelitų dalis taip pat 
tarnauja tarpkontinentiniams te
lefoniniams pasikalbėjimams. Jie 
kabo beorėje erdvėje, statinėje 
būklėje. 

Ir kai prie Atlanto pakrantės 
jau vėlų vakarą išeinu pasižval
gyti į neaprėpiamą erdvę, mano 
akį patraukia ne vos spinksin-
čios žvaigždės "Pieno kelyje", 
bet kelios labai savotiškos rytuo
se virš vandenyno kabančios, lyg 
sutraukti, auksu žėrintys, lietsar
giai. Jie, stipriai susirišę su visu 
"žvaigždės" kūnu, sudaro savo
tišką stipinuoto lietsargio išvaiz
dą. 

BK AUŠROTAS 

Žiūriu į tas dirbtines žvaigždes 
ir negaliu atsistebėti žmogiškojo 
proto sugebėjimais, kad erdvėje ka 
bą lietsargiukai šviesos greičiu 
perduoda į kitus kontinentus te
lefoninius pasikalbėjimus, tele
gramas, na, ir spalvuotus paveiks
lus iš Indijos ar Italijos. Žinia, 
šie satelitai tolokai nuo žemės ir 
prie jų ne taip jau lengva paka
binti pasiklausymo įrankį, kaip 
tai įmanoma žemėje. 

Soinetų mėginimai 

Tačiau Sovietų nepasotinamas 
iš JAV žinių rinkimas apie viso
kias gyvenimo sritis, atrodo,jiems 
atvėrė naujus horizontus, pasis
kinti "uždraustų vaisių" iš JAV 
ryšių satelitų. 

Apie šias Sovietų pastangas vi
suomenę informuoja "Miami He
rald" savo XIL 23 laidoje. Išsa
miame straipsnyje rašoma, kad 
"Sovietai iš Kubos mėgina pasi
klausyti pasikalbėjimus iš JAV sa 
telitų, kabančių erdvėje virš pie
tinio Atlanto. (Žinoma, šie mė
ginimai sovietams yra įmanomi, 
kai JAV pramonininkai pardavė 
bolševikams čia gamintus sudė
tingus kompiuterius. -Aut.). Ta
me dienraščio straipsnyje sako
ma, kad "Sovietai Kuboje įrengė 
pasiklausymo antenas ir kitą rei
kalingą techniką pasiklausyti pa
sikalbėjimams, \ykdomiems iš 
JAV į kitus kontinentus." 

Taip pat ir JAV valdžios parei
gūnai patvirtino, kad "naujieji 
Havanos nuošalėje esantys pasi
klausymo įrengimai veikia pilnu 
tempu". Tų pačių pareigūnų nuo
mone, šių antenų įrengimas Ku
boje žymiai padidina Sovietų ga
limybes užregistruoti iš JAV vyk
domus į užjūrius telefoninius pa-

Iš 1923 metų Klaipėdos krašto 
(duonos) transporto 

sukilimo. Sukilėliai 3ulaukė maisto 
Iš Br. Kviklio archyvo 

sikalbėjimus, toliraščiu atlieka
mus pranešimus ar per kompiu
terius vykdomus pasikalbėjimus. 
Tačiau šifruoti kariško pobūdžio 
pasikalbėjimai yra neišaiškina
mi. 

Galvojama, kad šių iš JAV vyk
domų pas'kalbėjimų pasiklausy
mas turįs tikslą "pagauti tuos 
šimtus tūkstančių pranešimų — 
pasikalbėjimų, siunčiamų iš JAV 
į užjūrius satelitų pagalba". 

Sovietai seka satelitus 
Nustatyta, kad pasiklausymo 

8ntenos esančios nukreiptos pla
čiau spimduFu į tris komercinius 
satelitus, kabančius virš Atlaato 
22,3 mylių aukštyje. Šie satelitai, 
vadinami "Intelsat'ais' riša JAV 
su 55-iomis užjūrio valstybėmis. 
Satelitinių Ryš'ų b-vė nuomoja 
šių satelitų mazgus ir patarnavi
mus savo tarptautiniams klien
tams. 

Tikima, kad "Sovietų domėji
masis prekybinėmis informacijo
mis, l'ečiančiomis grūdų bei kitų 
produktų kainas, lygiai kaip ka
pitalo investavimus, pabrėžtinai 
rodo, kad Sovietai nepaprastai 
domisi visomis ūkiškomis žhro-
mis ir problemomis". 

Yra žinoma, kad Sovietai taip 
pat pagausią pranešimus, vykdo
mus tarp Intelstato satelitų ir 
tarp JAV žemyno stočių esančių 
Etam, W. Va., ir Andover, Maine. 
Tačiau Kuboje esą Sovietų įren
gimai yra skirti tik ryšiams-ži-
nioms iš satelitų pagauti. Tuo 
tarpu JAV žemyne esančios sto
tys ne vien tik pranešimus pri
ima, bet ir juos siunčia. Žinoma, 
Sovietai sugautus iš satelitų pa
sikalbėjimus turės "filtruoti" per 
kompiuterius. Manoma, kad ži
nių atsijojimas nebūsiąs lengvas 
darbas. Mat, per tris satelitus per 
normalią darbo d'eną pralekia 
apie 50,000 pasikalbėjimų, prie 
ių dar tenka pridėti tūkstančiu? 
toliraštinių pranešimų bei akcijų 
kainų pasikeitimų. 

Kaip žinoma, daugel's prekybi
nių pranešimų b-vių interesam? 
apsaugoti yra šifruojami. Paaiš
kėtus, kad Sovietai "vagia" ir šie 
pobūdžio pranešimus, laukiama, 
kad šifruotų telegramų skaič'us 
žymiai padidėsiąs. 

lino apie nesaugumą 
S.Metzger.ryšių satelitų b-vės 

vicedirektorius ir šios srities moks 
lininkas, pareiškė.kad "mūsų b-
-vė savo kl'entams niekada ne-
tvirtino, kad jų siunčiami prane
šimai yra saugūs. Logiškai visi 

į pranešimai vertėtų šifruoti su e-
sančiais rinkoje aparatais," teigė 
S. Metzgeris. 

JAV prezidentas J. Carteris 

SOVIETAI DIDŽIUOJASI 
MARKSISTINE PAŽANGA 
Bet nė iodiio nesako apie jos rėmėjus 

B. JABLONSKIS 
Kiekviena proga sovietų komu- karo metu įmonės bus panaudo-

nistų partijos vadas L. Brežnevas tos ginklų kalybai. Sunkvežimiais 
liaupsina marksstinės sistemos'dabar jau aprūpintos R. Vokieti-
pažangą. Ją pagražina procen- joje esančios Sovietų divizijos, 
tais, skaičiais ir duomenim, kurie. Technologijus varžtus atleidus 
niekam nežinomi ir neprieinami. M. Laird "Readers Digest" ra-lačiau n ekad nenurodo Vakarų , , i *• i , ° i »̂  
„oi,.*.u- i • - . , i ų šo, kad anksčiau, kol technolo-
valstybių,^ kurios pnsideda pne i j o s p a r d a v i n ė j i m a s b u v o apri-
merde,anc,os sutemos savo tech- ^ t a s / J A V technologna vos sru-
nologųa, grūda* ir Iriomis. U- v e n Q - ' ^ Q J ^ • at_ žuot dėkoję Vakarams už neper- leido, didžiaus:a liūt'mi veržiasi. 
traukiamą pagalbą komunistai G ^ ^ l i u d i n i n k a s y r a m a r k -
juos vadina karo kurstytojais ir 
imperialistais. 

Tokie šiurkštūs Sovietų kalti 
nimai yra jų propagandai, kuri 

sistinė pažanga ir jos ekonomija, 
naudodamasi JAV technologija 
ir kompiuteriais. 

Kai Nixonas ir Fordas atleido 
nesuderinama su tarpvalstybinių Į strateginių gėrybių ir technolo-
santykių etika. Vakarai turėtų to- į gijos išvežimo varžtus, daugiau-
kius viešus kaltinimus pasmerkti. sia tuo pasinaudojo Sovietų Są-
ir pareikalauti juos viešai atšauk-, junga. Niekas nežino, kiek bend-
ti. Jei ir tai nepadėtų, turėtų nu- j rovės savo gėrybių perleido Mask-
traukti prekybinius sandėrius ar vai ir jos satelitams. Ypatingai 
valstybinius ryšius 

Marksizmo palaikytojai 
V. Europos, JAV ir Japonijos 

bendrovės Sovietams pastatė ry
tuose nuo Maskvos prie Ka
rnos upės didžiausią pasaulyje į-
monių telkinį ir miestą. Telkinį 
ir miestą statė apie 80 Vakarų 
bendrovių. Telkinio įmones aprū
pino pažangiomis mašinomis, ku
rios aprūpintos attinkama tech
nologija ir kompiuteriais, nuo 
kurių Sovietai daugiau kaip 10 
metų buvo atsilikę. 

Statybos kainavo 5 bil. dolerių, 
rašo buv. gynybos sekret. M. 
Laird "Readers Digest" žurnale. 
Plotas užima 40 kv. mylių, ku
riame yra 500,000 gyventojų 
miestas ir aplink jį pastatytos 
sunkvežimių, dizelinių motorų, 
liejyklų, atsarginių dalių, chemi
kalų ir pagalbinės įmonės. 

Per metus sunkvežimių įmonės 
išle'džia 1,500,000 triašių sunkve
žimių ir 250,000 motorų. Tai me
tinė JAV visų panašių įmonių 
produkcija. Nėra abejonės, kad 

svarbus išradimas yra puslaidi 
ninkas. Mažytė silikono drožlelė 
šiandien pakeičia didžiulį skai 
čiavimo kompiuterį- Drožlelė yra 
esminis elementas, plačiai naudo 
jamas mažose skaičiavimo mali 
nėlėse, rankiniuose laikrodėliuo 
se ir laseriu vairuojamose bom 
bose. 

Net du kartus moksliniai pa 
tarėjai bandė atkalbėti Nixoną, 
kad jis šio naujo išradimo ne-
perleistų komunistams. Jis jų ne
klausė ir leido išvežti į komu
nistines valstybes. Nauju išradi
mu jau naudojasi Lenkijos ir Ru
munijos valstybės. 

Jungtinis skrydis 
Jokios naudos JAV neturėjo iŠ 

1975 įvykus'o jungtinio skrydžio 
su Sovietų astronautais. Bet So
vietai pasinaudojo proga patirti 
erdvių technologijos paslapčių ir 
metodų. Po jungtinio skrydžio 
iuos panaudojo savo . laboratori
jai išmesti į erdves ir paleist* ra
ketą, kuri su ja sus:jungė. Tik 
antrasis sovietų bandymas nuėjo 
niekais. Valstybės saugumo pa-
tarėias Z. Brzezinskis skrydį api
būdino: "Sovietai dovanai pasi

naudojo JAV skrydž'ų technolo
gija ir technika, kurią tikriaus'ai 
bandys pritaikyti kariniams tiks
lams." 

NASA specialistai, klausinė
jami sen. D. Rosenblaumo, sakė, 

I977.VH.12 savo spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad "radijo 
transliacijos ir telefoniniai pasi
kalbėjimai galimi registruoti ir 
tuo naudojasi daugel s valstybių. 
Taigi toks žinių rinkimas nėra 
nei agresija, nei karo veiksmas". 

Žinoma, kaip JAV, taip ir kitų , 
didžiųjų valstybių specalios t a r - j k a d S*™1*' &avo P r0?a ? a u?v .k o 

nybos stengiasi "pasiskaityti iš o-1 Pasimokyti iš jungtinio skrydžio. 
ro sklindančias kalbas" ne t i k i T u o XArPa J A V m e k o n e s u z f ° J ° 
priešų, bet ir draugų. Taigi, jeigu *Ve P a š i u s Sovu*ų skrydžius, 
ir Sovietai įsjungia į šį "tarp-' Sovie'tų komunistų partijos gal-
tautinį klubą", tad dėl to niekas va L. Brežnevas, įsitikinęs Vaka-
per daug nesijaudina. Svarbiausia, "* pažangos nauda, ragina Va-
neplepėti, ko nereikia, o paslap- ,k a r u s s*31)*1 daugiau įmonių ki-
tis šifruoti. I (Nukelta l 5 pusL) 

MUŠKIT BŪGNUS 
JURGIS JANKUS 

Buvo jau ir keletą dolerių susispaudęs. Galvojo 
pirkti automobilį. Su juo žmogus daug judresnis, ne
reikia ant kampų trypinėti ir laukti, kada iš kur auto
busas pasirodys. O gal ir visiškai nepasirodys, nes nie
kur jokių tvarkaraščių, kaip buvo įprasta Europoje, 
nerado. Net ėmė juokauti amerikiečiams j akis, kad 
čia laikas —pinigas, tik ne tau ir ne man, o tik tiems, 
kurie pinigą dirba. 

Bet vieną dieną viskas apsivertė. Susitiko lietuvę 
studentę, nebe jauniklę, atvažiavusią siekti antro dok
torato. Jau turėjo biologijos, dabar atvažiavo pasigi
linti į zoologiją. Iš pradžių tik sutarė, bet netruko, kad 
abu pripildytų vienas kito laisvas valandas. Tada j is 
ir apsisprendė. Automobilį turėjo ji, o jis ėmė dairytis 
namo. Ir rado nemažą, pasodintą ant dviejų sklypų. 
Namas dar nesenas, statytas prieš pat karą, tik kiek ap
leistas, o pats sklypas beužaugęs brūzgynais gal todėl, 
kad tuoj už pavirtusios medinės tvoros buvo lygiai 
taip pat apleistas miesto miško gabalas. Bet Juozui 
vieta patiko. Iš vienos pusės akla, nepravažiuojama 
gatvelė, iš kitos miškas, tik iš šonų kaimynai. Vieta pa
tiko ir jai. Nupirko, nudažė, palengva ėmė pertvarky
ti vidų. Apačioje buvo salonas, valgomasis ir nemaža 
virtuvė su šviesiu, iš namo šono iškištu, iš trijų pusių 
langais apsuptu jaukiu kampučiu pusryčiams, ir ne t ik 
pusryčiams, bet ir visoms šeiminiškoms prakandoma. 

[ Viršuj trys erdvūs miegamieji. Juodviem vkne Lkrai 

užteks, o kitus du galės paversti darbo kambariais. 
Kiekvienas turės sau atskirai. 

Juozas buvo pasiruošęs vesti nors ir tuoj, bet ji 
nenorėjo keisti darbo rutinos, tai ir sutarė susirišti, 
kai tik ji atsipalaiduos nuo studijų. Dar buvo beveik 
dveji metai, bet vistiek daugumą laisvalaikio praleido 
kartu. J is persikėlė į savo namą, o ji pasiliko universi
teto bendrabutyje, bet savaitgaliais, kada tik ji galėjo 
praskirti rankas, buvo kartu. 

Jis per tą laiką susitvarkė namą, išvalė kiemą. 
Buvo jauku ir erdvu. Tik prieš pat baigiamuosius egza
minus ji užpylė Juozui šalto vandens tiesiai už apy
kaklės. Pasakė, kad gavo labai gerą pasiūlymą dve
jiems metams išvažiuoti \ Brazilijos džiungles tyrinėti 
tenykščių gyvių. Sakė, dveji metai — ne visas gyveni
mas. Juozas nesispyrė, nors buvo ir nelengva nesi-
8pirtL Po dvejų metų sutartis dar prasitęsė kitiems 
dvejiems, taip ir nusitrynė. Juozas vėl liko vienas. Ne 
visiškai vienas. Turėjo namą, gražų kiemą. Pasisodino 
po porą slyvų, kriaušių, obelų. Saulėtame kampe užsi-
veisė daržą Nebėgo nei nuo draugų, nei nuo moterų, 
bet tokios, kuri visais taškais priliptų, nebeatsirado. 

Pagaliau paprato vienas savam name ir nebeturė
jo noro su juo skirtis. Iš pradžių kartais pajusdavo 
kartėlį tai mergaitei, su kuria praleido tiek žodžiais 
nepasakomų valandų ir kuri paskum nuėjo savo ke-
liais.Kas žino, gal ji ten rado daug daugiau, negu būtų 
radusi Čia, kartu su juo užsidariusi. Dabar net kartė
lio nebejaučia Gyvenimas savo dienomis jį nutrynė. 
Priešingai, juto net ir lyg dėkingumą. Jeigu ne plana
vimas gyventi kartu, vargu ar būtų kada išdrįsęs savo 
vietą nusipirkti. Btų vaikščiojęs iš buto į butą, dau
giausia darbo būtų dirbęs savo kambarėlyje universi
tete, tenai b»tų ir daueumą knyeu laikęs, o kai ėjo 
pe r^oo , vargu ar būtu, žinojęs, ką su jom daryti ir 

kur ką dėti. Dabar to lūžio kaip ir nejuto. Tik tiek, 
kad nebereikėjo bėgti į paskaitas, nebereikėjo planuoti, 
ką per kurį semestrą reikės nuėjus pasakyti. Galėjo 
ramus sėdėti namie, galėjo suvesti tvarkon praeitų die
nų užrašus ir mintis, prie kurių apkrautam mokslo 
valandomis nebuvo laiko ilgiau sustoti. 

Per tuos šešerius pensinmkavimo metus jau turė
jo pusantro tūkstančio puslapių rankraščio apie tarp
tautinę teisę ir teisinę tarptautinio gyvenimo praktiką. 
Juo šiandien ir būtų pasigyręs vaikystės bičiuliui. Ne 
tik juo, bet dar ir tuo, kad universitetas tą jo darbą 
priėmė ir rengiasi spausdinti. Greičiausiai ateinantį ru
denį jis atsiras knygynuose ir universitetų bibliotekose 
stambia septynių šimtų puslapių knyga. 

Profesoriaudamas išbarstė daug straipsnių tarp
tautinės teisės klausimais po visokius žurnalus, ir, 
juos krūvon surinkus, išeitų kita, gal nė kiek nemažes
nė knyga, bet ką tik užbaigtoji jau bus paminklas sau 
pačiam, kurio kirminai greitai nesuės. 

Jis į save žiūrėjo visiškai paprastai, gal taip, kaip 
teisininkui ir pridera žiūrėti. Žinojo, kad nebegyvens 
tiek, kiek gyveno, ateis diena, kai reikės išeiti, ir buvo 
laimingas, kad spėjo pabaigti didįjį darbą Ir kitus rei
kalus susitvarkė taip, lyg jau turėtų kišenėje kelionės 
bilietą. Paveikslus užrašė Xew Yorko pranciškonų me
no galerijai, lietuviškas knygas vietos lietuviškai mo
kyklai, namą ir kas bus likę banke Lietuvių fondui, 
angliškas knygas norėjo palikti universitetui, bet tarp
tautinės teisės veikalų rinkimu taip susižavėjo testa
mentą rašęs advokatas, kad pasisiūlė už jas ne tik tes

tamentą parašyti, bet ir jį įvykdyti. Tam jas ir pavedė. 
Dalį jau buvo išsinešiojęs, tik tas, kurias dar norėjo 
pats pavartyti, buvo pasilikęs, bet kai pagrindinis vei
kalas buvo baigtas, j teisę grįžti nebenorėjo, tai ir no
ras vartyti praėjo. 

(Bm daugiau). 
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DR. JUOZAS C. KRIAUČIŪNAS 

Dažnai girdime, kad vienas ar Į suteiktų kūno audinių ir dalių 
kitas žmogus mūsų tarpe sako: 
"Aš turėjau atvirą širdies opera
ciją su padarytu perėjimu šali
mais" (open heart su.rgery ir by-
pass). Iš tikrųjų pastarajame 
dešimtmetyje labai ipadaugėio 
širdies operacijų, o ypač ta aukš
čiau paminėta. Šiame rašinyje 
liesiu dalykus tik su šia operaci
ja susijusius. 

Sunki operacija 

Pats terminas reiškia, kad šir
dies chirurgo buvo atidaryta pa
ciento krūtinė, perplautas širdies 
maišelis, kuris yra krūtinės da
lies vad. mediastinum apačioje, 
iškelta iš to maišelio širdis ir per 
užsikimšusias vainikinių (koro
narinių) arterijų vietas peršokta 
įdėtomis naujomis arterijomis. 
Pastarosios yra paimti venų ga
balai iš to paties žmogaus šlau
nų, vienu galu įsiuvant tuos ga
balus į aortą jau išėjusią iš šir
dies, o kitą galą prisiuvant prie 
širdies vainikinės arterijos dalies 
jau apėjus susiaurėjimą ir toliau 
turinčios pakankamą kiaurumą. 
Taip atstatoma pakankama krau
jo apytaka širdyje ir širdis vėl 

pajėeumo. Nedirbdamos ir ne
naudojamos dalys nyksta. O rei
kalui esant staiga panaudotos 
būna lengvai sužeidžiamos. Čia 
gali būti pažeidžiamos ir vaini
kinės arterijos dėl staigaus parei
kalavimo daug kraujo aprūpinti 
deguoniu dirbančią širdį; 

6. Kai kurios ligos gali kenkti 
kraujo indams ir širdies vainiki
nėms arterijoms. Ligos pagamin
ti toksinai — nuodai kenkia krau
jo indams, č ia paminėtinos ap
krečiamos ligos: gerklių ir tonzi-
lų infekcijos, vidurių šiltinė, ty
mai ir kit. Kai kurios chroninės 
ligos taip pat gali gadinti arteri
jas, kaip cukraligė, skydinės l iau
kos ligos, kepenų ligos ir 1.1. 

7. Paveldėjimas. T a s ateina per 
genus iš tėvų, senelių prosene
lių. 

Labai dažnai būna, kad vaini 
kiniu arterijų susiaurėjimo ar 
užsikimšimo priežastis yra dauge
riopa, tik v iena iš jų yra vyrau
janti. 

Susiaurėjimą ar užsikimšimą 
galima rasti tik darant vainiki
nių arterijų arteriograma. Čia 
per arterijomis atvestą i širdį plo-

gauna pakankamą maisto ir ypač į n ą kateterį įleidžiami tam tik-
deguonio kiekį, ko ji būtinai rei 
kalinga nepaliaujamai dirbdama 
(plastėdama) metų metais be jo
kios pertraukos. 

Pati operacija yra sunki pa-

ri vaistai, kurie rentgenu fotogra
fuojant duoda šešėlį ir iš to n u 
statomas arterijų kiaurumo — 
praleidimo laipsnis. Širdies vaini
kinių arterijų susiaurėjimas ar 

cienrui ir chirurgui. Ji galima, j užsikimšimas dažnai pasireiškia 
kai turimi gėrį kvėpavimo apara
tai ir geras apmarinimas (anes-

krūtinės angina , kvapo trūkumu 
ką nors darant, gali vesti prie šir- j 

(Atkel ta iš 2 pusL) 

bet taip pat dar 23 didžiųjų 
Amerikos miestų mokyklų mo
kiniai, įjungti į tą pačią mokymo 
programą. N e vienas milijonas 
amerikiečių žiūrovų matys fil
m o premjerą televizijos 2 kanale. 
Taig i turime dramatišką ir kartu 
į tikrovę atsirėmusį filmą apie lie
tuvio išgyvenimus, kuris pasieks 
milijonus žiūrovų ir bus naudo
jamas kaip mokymo priemonė. 

JAUNYSTĖS BIČIULIO 
N E T E K U S 

• 

Šeštadienį, sausio 7 d., vakare 
suskambėjo telefonas ir iš N e w 
Yorko akt. V. Žukauskas prane
šė, kad Colurrrbia mieste, South 
Carolinoje, mirė Balys Laučka, 
ž inomo JAV lietuvių visuomeni
n i n k o B. Laučkos jaunesnysis 
brolis. Su Baliu Laučka augome 
t a m e pat Vabalninke ir mūsų 
n a m a i buvo kaimynystėje. Balys 
mokėsi jėzuitų gimnazijoje Kau
ne ir vėliau pranciškonų gimna
zijoje Kretingoje. Prieš II pas. ka
rą, brolio Juozo kviečiamas, atvy
ko į JAV. Čia baigė Marianapolio 
kolegiją ir Marshall teisių mo
kyklą Nevvarke, N . J. Kai 1949 m. 
rugpiūčio mėn. Juozo B. Laučkos 
rūpesčiu atvykau į šį kraštą ir ap
sistojau Laučkų namuose Jamai-
coje, kelerius metus nematytas 
Balys vežiojo po N e w Yorką, ro
dė įdomesnes miesto vietas, ap
lankėm mielą bičiulį poetą L. 
Žitkevičių, šauniai jo namuose 
deklamuodami vabalninkėnų 

i Laučka kankino sunkūs nugaros 
! skausmai ir sausio 7 d. mirė nuo 

širdies smūgio. Jo palaikai ilsėsis 
toli nuo Vabalninko, kur nau-

I jųjų kapinių centre buvo pasta
tytas gražus kryžius to mirusiam 
tėveliui. Balio žmonai, broliui 
Juozui ir jo šeimai bei visiems 
giminėms nuoširdi užuojauta. Su 
a. a. Balio Laučkos mirtimi jau
čiuosi nustojęs labai artimo drau
go. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
l&E&BO NIOMUOK1 

Dirbančiai moteriai reikalingas 3 
ar 4 kamb. butas 1-me aukšte, j 
vakarus ui Rockwell St. Nuoma 
nedaugiau 150 dol. 778-1907 , 

B JL Ą L B S I A I I 
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2-jų butų mūrinis namas Mar 
quette Pke. į vakarus nuo Kedzie. 
Geram setovy. Gera kaina. Skam
bint po 6 V. v. tei. 778-1552. 

<&M10lt (XlAMA - »\>li S b N l 

Išnuom. miegamas kamb. ir gara
žas vidutinio amž. moteriai ar vy
rui. Galimybe naudotis virtuve. 67 
ir Artesian apyl. Tel. 778-6675 

HISCEULAVEOU'S 

BEVERLY SHOROS, INDIANA. 
3 miegami, iy2 vonios. Ant 2-jų skly
pų, 3 blokai nuo ežero. Rūsys ir pri
jungtas garažas. Su visais įrengimais. 
Tuojau galima užimti. Galimas "Fu-
ture National Park leaseback". 
$45,900. Kreiptis jį ReaarO, CaUahan 
Realty — Skambint 219 — 926-4298 
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P L U M B l N G 
Vonių, virtuves aukų Ir vandens 

šildytuvų special istai Virtuvės iri yer 
vonios kabinetai Keramikos ir k t . | 
plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai Išvalomi elektra. Kreip
tis nuo 7 iki 8 vai. ryto arba po S 
• a i vak 

SERAPINAS — 636-2960 
i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i imiiuimiiui i iHii 

Mūrinis 27 metų. Gerame stovyje. 
6 kamb. 3 miegami ir pristatytas 
didelis valgomasis arba 4 mieg. 
Kabinetinė virtuve. Brangi vonia. 
Sausas rūsys. Nauji kilimai. Daug 
priedų. Namas prie 71-os ir Saw-

IL, t a u v o i i u n c s»i- i . . . v ». „ , , 
. . N . . i . , - . . , i j . ^ T • • r i* v j - j i- „ p o e t u eilėraščius. Balys pasako-tezija). Atidarius krutinės ląstą,, die atakų ir infarktu. Nedidel ius, r ^ . .. ,. , , . i T Z . 

plaučiai bematant subliūkštų ir j susiaurėjimus turį asmens kartais 
žmogus uždustų, nes Įkvėpimą j net nežino to . 
ir iškvėpimą valdo krūtinės ląstos j . ^ ^ s u s i a u r ^ i m o gfcengknas 
judesiai, o .plaučiai tik seka tuos I 
judesius. Kvėpavimo aparatas ati Iš anksčiau paminėtų priežas-
lieka krūtinės ląstos darbą, bet iš Į čių aišku, kad daugeliu atvejų 
plaučių vidaus. Apmarinimas ne-j galima vainikinių arterijų susiau-

REMODELING 
Atl ieka Įva ir ias namų t a i s y m o 

d a r b a s . 
J U O Z A S V E N C K A U S K A S 

Skambint i v a k a r a i s — 582-7606 

leidžia pacientui jausti skausmą. 
Operacija patariama ir jos rei

kia tik tais atvejais, kur vainiki
nė arterija dėl tam tikrų priežas
čių dar prieš išsišakojimą jos pa
čios didžiosios šakos susiaurėja ar 
ir visai užsikemša tik trumpą 
tarpelį, o toliau vėl yra pakanka
ma arterijos kiaurumą. Tik tada 
galima nauja: įdėtą arteriją per
šokus susiaurėjimą ir užsikimŠi- • riebalų ir iš viso vengti didesnių 
mą prijungti prie tolimesnio ge- j kiekių riebalų. Daug choleste-

jo, kaip jis dirbo karo ir pokario 
metais , kad kuo daugiau padėtų 
l ietuviams karo pabėgėliams, kaip 
kėlė viešumon Lietuvos bylą, 
ypač dalyvaudamas Lietuvos Vy
č ių eilėse. 1949 — 50 m. žiemą 
Balys su kitais N e w Yorke suruo
šė sol. St. Baro koncertą. Jiedu su 
Stasiu Bara mokėsi pranciškonų 
gimnazijoje. Balys Stasiui jautė! 
didelę pagarbą ir po koncerto net 
ryžosi suorganizuoti jo 

PRIETAISU SUSEKAMI 
TELEFONO SEKĖJAI 

rėjimo ar užsikimšimo išvengti 
ir širdies operacijų skaičių su
mažinti. T o pasiekti reikia sąmo
ningo ir aktyvaus apties žmogaus 
dalyvavimo, nustatant taisykles 
savo gyvemu-ui ir jas vykdant. 

1. Nevartot i ir ypač nerūkyti 
tabako. 

2 . Valgvti maistą, turintį ne- . . , . . , 
i r , ,. . . x . . • mą :r paskutini Kartą atvyko \ 
daug cholesterolio ir prisotintu „ , . ^ . . j ' v. *, 

_. , . j . ! Chicaea . 10 Dasiroavmas atnesesJ6 

A. V I L 1 M A S 
M O V I N G 

Istorinė nuotrauka, daryta Midwav -. 
aerodrome 1934 m. Tai Lituanikai •""•MllllllllHllliiIlt. 
II besiruošiant skristi per Atlantą 
į Lietuvą. Matyti (iš kairės) Kaži- Į 
mieras Baltramaitis. Balzeko mu
ziejaus viceprezidentas ir Meno 
archyvo vedėjas, dr. Pijus Grigai
tis, leitenantas Feliksas Vaitkus. 
Lituanicos H pilotas. Viršuje, Ben 
Ali (Pilkauskas) — fakiras, kuris 
pasirodydavo Chicagos Century of 
Progress parodoj 

Nuotr. Balzeko muziejaus foto 
archyvo 

BROKERIS P. ŽUMBAKIS 
PR 8-€»16 

M. L S. 

Ive ir to 

1WL — 576-1882 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 
2846 VV. fiMth S t . , t d 776-1486 | 
i i i i i i i i i i i iHiiiiMiiii i i i imiiii i i i i i i i i i i i i i i i l i i 

85 ir TToy. 5 kamb. 2-|ų mugamų 
mūras. $28,000. 
65 ir Homan. 9 kamb. 3 miegami, 
beismentas. $35,000. 
72 ir FairftekL 4 miegamų mūrinis. 
$31,000. 
42 ir Csmplnl Medinis 2-jų butą 
po 4 kamb. $21,000. 
99 ir Washtenaw. Medinis 2-jų butų 
po 5 kamb. $24,500. 
71 k Rockwett. Mūrinis 2-fų butų. 
Skiepas. $36.900 
43 ir Saeramento. 2-jų butą marinis. 
$41.500. 
68 ir Artesiaa. Mūrinis 5 butų. 
$43,500. 
6$ ir Tripp. 8 metų senumo, 2 ofisai. 
3 butai, įrengtas rūsys. Atskiros ši
lumos. 2 maš. garažas. $86,500. 

Budraitis (balty Co. 
4 2 4 3 West 6Srd Street 

TeL — 767-6610 

HELP WASnEED — VYRAI 

PRESSMAN 
Exper:*nce<j foor »6 -ttittr.ie 2 oolcr 
letterpress. Bojtrd work, mostiy die 
cutting wtth wmc Uehi printing. 

CaH 7 7 a - 6 2 U 
ITASCA I J O C A M O N 

A > Sausi opBortaany utaslorar 

M.C. TAPĖ UTHE 
0PERAT0R 

Mušt be experienced, 2nd shift. 
E2scellent company benefits 

Call Ron Bojan 

874*1200 
U A. M. to 4:80 P. M. 

TORRET LATHE 
0PERAT0R 

Mušt be esperienced. 2nd shift 
Ebccellent company benefits. 

CaH Ron Bnjaa 

874-1200 
U A. M. to 4:30 P. M. 

B0RIHG MIU 
0PERAT0R 

Mušt be ezperienced, 2nd shift 
Escellent company benefits. 

• • 

_ 

CaH Ron Bojan 

874-1200 
: 

r*T> *m+ » W l t * t 

SIUNTINIAI | LIETUVį 

rai dar veikiančio paciento vaini
kinės arter:ioa galo. Jeigu jau vi
sa vainikinė arterija labai susiau
rėja ar užsikemša ligi smulkiųjų 
jos šakučių, tai nėra kaip peršok
ti ir nauja; įdėtos arterijos galo 
kur prijungti. Tada operacija ne
padeda. Tokie šalimais praėjimai 
galima daryti vienas, du ar trys, 

rolio turi taukai, lajus, sviestas, 
kiauliena, viščiukų oda, kiauši
nio trynys, anties riebalai, sūris, 
visokia grietinė ir net pilnas pie-
nas.Neorisotinti riebalai be cho
lesterolio y r a kukurūzų (Cirn) , 
saulėgrąžų, sėmenų aliejai ir 
kai kurie kiti. Kiti riebalai, nors ir 
augalų kilmės, turi mažiau ar 

ziurmt vainikinių arterijų 
didžiųjų šakų gerumo ir jų ap
rūpinimo širdies sienų ploto. 

Susiaurėjimo priežastys 

Širdies vainikinės arterijos su
siaurėja ar užsikemša tik po kokio 
nors sužeidimo jų vidaus sienelių. 
Tas gali atsitikti: 

1. Tiesioginis stiprus smūgis i 
krūtinę, kai smūgis pažeidžia ir 
vainikines arterijas; 

2. Aukšto cholesterolio kiekio 
kraujuje sukelta arterio^klerozė. 
Tai sukietėjimas vidaus arterijų 
sienelėse nuo ten nusėdusių cho
lesterolio medžiagų su jungia
mojo audinio padaugėjimu, kar
tais ant tos vietos ir kalcio druskų 
nusėdimu: 

3. Tabako nikotinas. Jis Įeina 
organizman ir kraujo apytakon 
tabaką ar'jo produktus rūkant, 
čiulpiant ar uostant. Jis tiesio
giai žeidžia arterijų vidaus siene
les. T o s gydomos perauga jungia

muoju audiniu, ant kurio kartais 
ir kalcio druskos nusėda. 

4. Ilgalaikis nervų įtempimas 
ir nepakankamas poilsis. Cia įei
na Žmonės, nešą didelę atsako
mybę tarnyboje, darbe, o kartais 
ir jų įsivaizduotą atsakomybę, >r 
neturi laiko poilsiui. Čia įeina ir 
tie, kurie visokiais būdais stengia
si savo kaimyną, nors ir nebūda
mi finansiškai ir intelektualiai 
j»ajėgūs, pralenkti; 

5. Nuolatinis t inginiavimas ir 
visai nieko neveikimas. Cia dėl 
fizinio aktyvumo stokos žmogus 
nepanaudoja jam AuiačiAutiojo 

ar jų daugiau prisotintų riebalų; 

Viena New Yorko firma pra
dėjo gaminti elektroninius prie
taisus, kurie suranda pasikal-

p j ^ y ^ ' l b ė j i m ų telefonu klausymo apa-

lės išleidimą Baigės teisės m o k s - ! * 1 1 * 1 * P A O K A G B p Į g M g g 
l ' S į S S - ! "B 4 0 3 - modelio prietaisas M A B U A SOBHKMEN* 
kai lyg atitolo n u o lietuvių. B e t ! » u s e k a » • * J™ prisijungta prie 
dvasiškai — ne. Kai 1953 m. pir- telefono linijos, o M B 17" mode- _ 

•<0 į lio prietaj&ts suseka kambary- , M W W 
icagą, jo pasi rodymas a t n e š ė ^ paslėptą mikrofoną. Abu 

tiek mielos draugystės, sąmojaus \ prietaisai turi signalizatorių — 
ir šilimos. Per tas dvi dienas jis mdikatorine lemputę. Juos mai-
tiesiog nesiskyrė n u o kitų vabal- i t ina baterijos. Šių prietaisų 
n inkėnų —Al. Barono, inž. D . kaina aukšta — 5 5 0 dolerių. 
Šato, dr. K. Sruogos (jau mirų- j m 
s io ) ir kitų. 1971 m., kai mirei • • • 
jo myl ima motina, aplankė Lietu
vą. Grįžęs kai kuriems draugams 

TIK SAVŲJŲ TARPE 

I i A. M. to 4:30 P. M. 

l i l d f l l T t D A B A I 
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Banaičio 

JŪRATE IR KASTYTIS 
S 

-

i 
Mar-

SiJdymo. 

V A L O 
KILIMUS IR BALDOS 

Ir 

3 . Vartoti nedaug cukraus ir 
saldumynų. B jų pertekliaus ke
penys gamina cholesterolį: 

4 . Nevartoti alkoholinių gė
rimų (čia Įeina ir alus su v y n u ) , 
nes iš alkoholio pertekliaus ke
penys pajėgia gaminti choleste
rolį. 

5. Valgyti įvairų maistą su ne
mažai daržovių ir vaisių su pa
kankamu kiekiu natūralių vita
minų, bet n e per daug, kad svo
ris nekiltų. Dirbantieji fizinį dar
bą, ypač sunkų, turi valgyti dau
giau. 

6. Būti aktyviam fiziškai: padir" 
bėti Šį tą apie namus kas dieną, 
eiti golfo lošti, paplaukyti, va
žiuoti dviračiu, o jei jau nieko ki
to, tai bent valandą per dieną gu
viai pavaikščioti; 

7. Pakankamai pailsėti, bent 6 
— 8, o kartais ir 9 vai. per parą, 
žiūrint organizmo pareikalavimo. 
\e tysot i lovoje ištisą dieną; 

K. Reikia gydyti ne tik apkrečia 
mas ligas, bet ir chronines. Pas
tarųjų ypač paminėtinos: cuk
raligė, kepenų ligos, skydinės 
liaukos negalavimai ir k:. Cia 
maisto molekulės organizme ne
pakankamai gerai deguoninamos 
ir gaminasi nuodingi junginiai, 
kenkia organizmui, kurie veikia į 
arterijų sieneles. 

Visų šių patarimų turi gana 
griežtai laikytis asmenys po šir
dies operacijų. Jie taip pat turi 
vengti sunkių ir sunkesnių ilgiau 
trunkančių darbų. Tačiau jie tu
ri būti aktyvus. Sveikam žmogui J 

rašė laiškus, prašydamas gimi
n ė m s į o k u p Lietuvą siųsti kuo 
daugiau siuntinių, nes pamatė, 
koks ten yra vargas. Per eilę metų 
dar 60 m. amž. nesulaukusį Balį 

sunkus darbas nedraudžiamas. 
Jeigu šie patarimai žmonių 

b ū t ų griežtai vykdomi nuo jau
nystės, tai širdies operacijų la
bai mažai reikėtų daryti ir jie tu
rėtų geresnę sveikatą. 

Statistika. Dabar jau beveik ne
atsitinka, kad operuojamasis mir
tų ant operacijos stalo. Pirmais 
metais po operacijos yra apie ke
turi nuošimčiai mirusių. N u o 
antrų ligi penktų metų pabaigos 
vidutiniškai mirtingumas yra 
trys procentai kas metai. Tolimes
n ė statistika dar tikrai nežinoma. 
Operacija juk nepašalina užkimš 
tos arterijos dalies, tik ją apeina 
— peršoka šalimais. Tai galimy 
be tolimesnių užkimšimų pasi
l ieka, net ir tos naujai įdėtos arte
rijos dalies. 

imilMHUMHIIMIIIlllMIIIIHII Mtlltllllli 

Mariau shrmes of the 
J. B U B N Y S — Tel. R E 7-5148 
imiiiuiniiMiiHiiii 

Amerika 
P m t f TU»s Narbutą* 

{dorai knyga angių kalba, ver 
•ta i i lietuviško leidinio, kurią rei-
kdta. kiekvienam perskaityti 

Atsakant Mar. oa koltą nuo pir 
mMonierių. čia aprašomo* 

Pietų, Centro ir giau-
Amerikos ir Marijoa švento-

IIHIIIIIIHIIIIIIIIItlIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlIHIlI 
••tiMa 
•< ii m 

006MOS PARGKLS 
SIUNTINIAI I LIETUVA 

Kaygoje gausu iliustracijų, ku
rtų tarpe yra net du Šiluvos Ma
rijos statulos Washingtone pa
vaikštai ir platus naujausios JAV 
sVsntovės bei joje esančio lietuvių 
koplyčios aprašymas. 

Knyga patraukliai ir rūpestingai 
Aateta, gaunama DRAUGE, kai
ta. 13.30 

Ta pati knyga čia gaunama ir 
Battrvh} kalba. Joa kaina $2.50. 

s. Hataced Ht. CbK-a^o, HL 
IMI W. t t t h St., ChMago, m . 

TetoC: tSS-S7S? — 2R4-SMO 
Vytautas Valaattoas 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHH 

io<* — ae% — so% 
ai apdrandą 

4 
ąuette Pke. Naujas gaza 
Našlė atiduoda už 38.8000. 

Paltams*. S karna. 18 sartą aitra* 
Ir garažas. Centr. oro Šildymas ir Y*-

| siniroas. Įrengtas beismentas ir kiti 
i priedai. Tuoj galima užimti. Grt*k>Je 
! gatvėje. Marąuette Pke. $29300. 

Moras. 2-Jo. aukštų, < kasAsrU. 2 
auto maro garažas. Gabių ranką gaH 

: bOti MtmuiiatM. Marąuette Pke. Km-
\m $25.000. 

Dideua mūro 
sklypą Gaza 

i Pke. $25,750 00 
H botą 

| apie $22.000 netinią pa|sm% a u | u 
stogas, gazu šildymas ir slektnt Maj-
ąuette Pke. Piniginiam pirkajcl kai
na — tai atradimas. 

Drteją batą, gelsvą plytą, l t aw-
tų Bjodersas aamas ir ekstra didelis 
muro garažas. įrengtas, beveik tre
čios botas, gražiam 
kirų priedą. Greit 

į varus $60.000. 
Grazna pietas) akiypea k 

afsnraetm Pke. Vertingas plrttjat 

Valdis Real Estate 
2625 Wwt 7lsl Stratt 

Tel. T37-7200 m 7374114 

Dainuoja CUcagos Lietirviu Operos 
choras, Dana Stankaitytė, Marga
rita Momkfeme, Aldona StempuJi©-
nė. Stasys Baras. Groja simfoninis 
orkestras. Diriguoja Aleksandras 
Knciūnaa. 
Paiki kalėdinė dovana. Albume- $ 
plokštėms. Kaina an persiuntimu 
S15.56. 

U2sakymna aiųsti: DRAUGAS, 
4 5 4 5 West 6Srd S t , Chk-ago, 
111. 60629 

_ «iiiwM«iwiiimwiiiiiiuiiiim 

IlHnoia State gyventojai prie kai
nos tnri pridėti 5% mokesčių. 

F R A I K Z A P 0 L I S 
garny, w « a astb stieet 

CbSea«o, nunoft* 
T«4. — OA u t taą 

wiiimiiiiiitinnnnmiiiiintninminmm 
SIUNTINIAI I UETUVii 

it kitas kraštai 
mBDZINBKAa 4Mfi Arėtas Ava, 
Oterago, BL 6 0 « 2 . setet. gH-aMt 
aHHIHIIHIIIIUIItHIIIHIWIIHHimilHimHI 

Mflro sesngjlissa. (į kamb. ( % saieg.). 
30 p. sklypas. Nanfaa aidiymaa. Pa
likimas. Tuojau gPHwi* oaJTTfti, 
66- ta lr Arteaian 

t lIUITtS RULTT 

2951 W. 63rd St , 436-7878 

ANGLŲ NOVELE 
Priei kiek tafta servo Kleista žy. 

mtaejcig anglą rašytoją aoveBą ao-
"" Įsigykite šią knygą aaa 

dovaną W« 

Tai pirma tokios aptmtSea (460 
posL) Ir vertes antologija talpinan
ti 24 rinktines noveles, kurk* pir
mą kartą yra išverstos ir sudėtos į 
Mą knygą. Joa sužavi kiekvieną 
skaitytoją. Antologiją paruoš* ir 
komentarus pridėjo Povilas Gaačya. 
Ussajrymus siusti. 

DBAIKsAS 4545 W. (ISrd S t , 

m 
$7.00. 

gyvsntojai 

i 

8% 

IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI 
NAMŲ APŠILDYMAS 

Vieni iš ftfomlttfslf Hali mttals iiijusiv knygų 

ARKIVYSKUPAS MEČISLOVAS REINYS 
Knyga yra {domi jan vien tno, kad yra parašyta Lietirvoje ir 

išleista JAV. Ji yra gera priemonė pastebėti galvosenos skirtumus 
ir panašumus šiapus ir snapas gjalesiaėa ntdaagoa. 

ftalia to. i i knyga, apflįfidisa vieną i i spaivinaiausiu Lietuvių 
tautos asmenybių, kuri turėjo daug įtakna visuomeninio, kultūrinio 
ir religinio gyvenimo formavimai nepriklausomoje Lietuvoje. Arki
vyskupo Reinio gyvenimaa. užbaigtas kankinio mirtimi komunistų 
kalėjime, jo kovos ož lietuvio teises VOniaue arkivyskupijoje prieš 
neįtikimai žemas lenkinimą pBttaaflta šioje knygoje iškyla doku
mentuoto realizmu 

Knyga yra 146 psL, B a t s v * tefttttoaia demokratą kaVHaya. 
{raunamas DRAUGE, kištais vtratttaia kamuoja 7 

6foa. PtartM tftralaai tatsatf 
perdtfbu dM dnj«. ideda ' 
Artan 

MARQUETTE PARKE 
- taverna ir I 

zn Šildymas 2emJan HO.OOO. 
71-os ir 

Ga-
AMI 

•UTV NUOMAVIalAS 

A. B A N T 8 — l e L 447-8MM 
IIIIHIIIiniMIIIIMIHinilllliniNIIIUItMHSl 

i i i iHiii i i i i i i i i i i i i i iri ittmiii i i i i i inii i i i i iHH; 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus tr | 
kitus daiktua. Ir i i toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TEL. — WA 6-80*1 
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Taa 

M. A. i I M t 0 $ 
.•fOTARY PUBLIC 

0»0O»CK TAX SERVICS) 
8o . Ma^learood, tat. J»4-74a» 

T&lp pat daromi VERTtstaj 
OIMINTŲ tfKvlfudmal. pUdomi 
PTUfeTTBCS pRaJTaCAT ar 

kltoki* blankai 

KJaUNKTI® "DiUU<M". 

REALTY 
I I C E V I f I V I 

Ava. — 

vnrnNir; KOKTEUŲ RKOLALC 
Vuatiniu kortelių naudojanst yra 

grasus paprotys Biznieriai jaa pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias viai-
tmea korteles. 

Kreipkitės J "Draugo" adminis
traciją visais paniiais reikalais. 
OOttts patsskiatl mūsų pataraavi-

. 

Biznieriams apsimoka skelb

t i s d ienraštyje "Drauge". 

Paraksite, "Draugą", 

1 kJrtanki psr tr t s l ty i l . 

ATEITININKU KELIU 
tMOHfm — I A K A I — DARBAI 

(tSni • WZT • WT7) 

Redagavo 3TASY3 BARZDUKAS 
meldo ATEITIS Atertinmką flakpos 
Fondo lėšomis t977m., 210 pusi. 

Kaina m persiuntimu %2JS0. U*aa-
kyuius sinstl: 

mtAVGUSk. 4Mfi W 

flkVacn, Jfl. <k1g?̂  

fMnVriaats aTanmekt 
ttt djtfirajtyjt 'Draugą 

file:///etysoti


PRISIMENAME DIDĮJi KNYGNtSj 
60 metų nuo Jurgio Bielinio mirties 

JONAS MIŠKINIS 

L^tuvių tautos šauklio a.a. Jur- nauji pasišventėliai r rv>t n«;v 
gio Bielinio gyvybė užgeso 1918 m. gabendavo knygas, kaip gabenę, 
sausio 18 d. Jis buvo gimęs 1846 Rusų žandarai gaudydavo ne 
m-, ° V V . d , :tik knygnešius, bet ir lietuviškas 

J. Bielinis sieke mokslo jau su- knygas skaitančius žmones, so-
augęs. Is pradžių privačiai mo-jdindami juos į kalėjimus: Juo 
xesi Šiauliuose, paskui Mintaujo- į smarkiau caro valdžia persekio
ję, o is tęn persikėlė j Rygą, kurkdavo, juo su didesniu pamėgimu 
ir baigė vokiečių aukštesnę mo- ] lietuviai knygas skaitydavo ir jas 
kyklą. Baigęs mokslus, grįžo Lie
tuvon, apsigyveno tėviškėje ir 
čia pradėjo aktyviai veikti prieš 
caro valdžią ir Lietuvoj gyvenan
čius sulenkėjusius dvarininkus. 

Turėdamas iš prigimties gilų 
protą, Jurgis Bielinis, suprato Lie 

brangindavo. 

Knygų platinimo bendrovė 

Paveldėtą iš tėvų ūkį J. Bieli
nis gražiai sutvarkė ir pavedė to
liau juo rūpintis savo žmonai, o 
pats "tsidavė knygnešystei. Jis 

M H P R Į P ' i«torn*3. Ka? Kas tvirtina, VsTT T?fe-l — Kas ei yra oaslantis? Pa- DRAUGAS, pirmadienis. 197? m. sausio men. 16 d 

tuvos luomų santykių neteisybes,! suorganizavo "bendrovę" lietu-
dvartninku savivaliavimą i r caro i viškoms knygoms platinti. Tos 
valdžios žiaurią priespaudą. j bendrovės centras buvo Garšvių 
Trokšdamas gero savo gimtajam kaime. Teoretiškai žiūrint, tas 
kraštui Ir žmonėms, matydamas. centras buvo sudarytas lyg vers-
skriaudžiamųjų vargus ir jų sun- lo pagrindu, tačiau jo tikslas bu-
kią buitį visada jiems padėdavo, vo ne pinigas, bet Lietuvos lais-
užtardavo. Be to, rūpinosi daug vė. Jis savo talkininkams dažnai 
ūkininkų reikalais, kad nebūtų sakydavo, kad lietuviški laikraš-
apkarpomi jų žemės sklypai, kas čiai, kuriuos jis gabena iš Prūsų -
buvo daroma rusų matininkų,pa- "tai ugnis, ir su ta ugnimi sude-

Jurgis Bielinis (kairėje) ir kun. An
tanas Milukas, du didieji knygne
šiai, 1908 m. Tilžėje 

taikaujančių dvarininkams. 

Knygų karalius 

Jurgio Bielinio rūpesčiu, atsira
do gražus lietuvių atsidėjėlių bū
rys, kurie naktimis su maišeliais 
ant pečių, patylomis knygas ga
bendavo per s'eną ir skleisdavo 
žmonėms. Ypač pasižymėjo kny
gų gabenimu jis pats. Visą savo 
amžių persekiojamas rusų žan
darų, kovojo su jais, gabenda
mas iš Prūsų lietuviškas knygas. 
Žodžiu, jis buvo vienas iš pačių 
žymiausių spauHos draudimo ga
dynės lietuviškų knygų platinto
jas ir didelis kovotojas už Lietu- Į 

ginsim maskolius Lietuvos žemė-
je". 

Caro valdžiai Bielinis buvo la
bai baisus. Todėl jį, tą Lietuvos 

būtinai kovoti su caro valdžia, — 
sakydavo jis. 

Atjausdamas skriaudančius, 
lankė kaimus ir caro valdžios iš
taigose gynė skriaudžiamų vals
tiečių reikalus. Toks rūpinimasis 
valstiečių reikalais kėlė jo autori
tetą ir didelį populiarumą žmo
nių tarpe, bet dvarininkų užsi
traukė didelę neapykantą. 

linis prirašęs tos istorijos pabaigą. 
Buvo paruošęs Lietuvos žemėla
pį, bet kaip tik atspausdino, tai 
žemėlapio visą laidą vokiečiai 
konfiskavo. 

Paryžiuje buvo sušauktas 1863 
metų sukilimo dalyvių suvažia-

Ivimas. Kaip tų įvykių liudytojas 
• Lietuvoje, į suvažiavimą pateko 
j ir J. Bielinis. Mat, dvarininkams 
buvo reikalingas Lietuvos kaimo 

f žmonių atstovas.. Tačiau dvari
ninkai juo apsivylė. Gavęs suva
žiavime žodį, savo griežta kalba 
išbarė dvarininkus, iškritikavo jų 
darbus ir pareiškė, kad Lie
tuva turi būti nepriklausoma. 
Tas dvarininkams labai nepatiko, 
kadangi jie tuo metu žiūrėjo į 
Varšuvą. 

Jurgis Bielinis daug dirbo, 
daug iškentėjo ir juo tolyn, juo 
labiau brendo ir augo mintyse 
gilus įs'tikinimas ir viltis, kad ru
sai iš Lietuvos bus išvyti. Sirg
damas, savo namiškiams sakyda
vo, kad tik tada mirsiąs, kai Lie
tuva bus laisva ir nepriklausoma. 
Deja, pranašui J.B. neteko lais
vės sulaukti. Nors jis žinojo, kad 
Lietuvos Taryba prieš tai buvu
siose konferencijose buvo įparei
gota atstatyti nepriklausomą Lie-

slaptis yra deganti žarija ran
koje, ji degina, tu jos negali iš
laikyti saujoje, ji pradegins 
odą arba gyslas, tu meti tą ža
riją kitam, kitas ją griebia ir 
vėl meta. Paslaptis lekia kaip 
gyva, kad net ir tie, kurie ją sa
kosi laiką, ją meta tolyn, nes ji 
y ra deginanti. 

Aloyzas Baronas 

tuvą, tačiau aktas Vasario 16-tos 
Mažai kreipdamas dėmesį i dva- i , « . .' 

;„:„i „:„i„,;x*..„ :„*i.„-l _ ,-„ ! buvo paskelbtas j am mirus. 
Aplamai, Jurgis Belinis bu-rininkų priekaištus, ieškojo prie 

monių valstiečių skriaudoms su-
plačiašakį ąžuolą — knygnešį mažinti ir jų susipratimui pakelti, 
norėjo nužudyt'. Rusų žan- Jis rašė ir spausdino savo lėšomis 
dararns atrodė, kad jis, žmonių 
švietėjas, yra baisesnis už žiau
riausią įplėšiką. Taigi už J. Bie
linio galvą buvo paskirta "pre
mija" — 500 rublių. Bet Lietuvoje 
neatsirado tokio žmogaus, kuris 
būtų parsidavęs tokiems viliojan-
tiems pažadams ir išduotų jį rusų 
žandarams. 

Nors jis daug kartų buvo pa-

vos nepriklausomybę. Jis net bu-1 t e k* s , * ^ndirų P i n k l e s ' *** s a v o 

vo vadinamas "Knygų karą 
lunu . 

Rusijos caro valdžia labai ne
kentė tokio darbo: kaip įmanyda
mi žandarai gaudydavo tuos 
knygnešius ir ką pagavę — kiš
davo į kalėjimus arba siųsdavo į 
Sibirą. Tačiau tatai nieko nepa
dėjo. Vieton suimtųjų — stodavo 

SOVIETAI DIDŽIUOJASI 

(Atkelta i i 3 psl.) 
tose Sovietų vietose. Gundo da
lyvauti Sibiro tundros degalų ir 
kitų žaliavų šaltinių vystyme. Jis 
žino, kad Vakarų bendrovės su 
pažangiais įrankiais ir priemonė
mis yra pajėgios sunkiai prieina
mose Sibiro vietose žaliavas su
rasti ir panaudoti. 

JAV skolintojų kapitalai 

Sovfetų marksistinei pažangai 
reikia daug lėšų, nes ji neduoda 
jokio pelno. Dažniausia neša 
nuostolius. Šiai Sovietų naštai pa
lengvinti JAV pinigų skolintojai 
parūpina lėšų visoms statyboms, 
technologijai ir kompiuteriams 
bei kitoms pažangioms gėrybėms 
pirkti. Jų paskolos sudaro didžiau
sią dalį kapitalo. Jo dėka kai ku
rios Sovietų įmonės jau modemiš-
kesnės kaip Vakarų, teigia M. 
Lairdas. 

Išskyrus Kremlių, niekas tikrai 
nežino, kiek JAV skolintojai su
kišo pinigų į Sovietų statybas ir 
jiems perleidžiamą pažangą. Švei
carų bankininkai spėja, kad jau 
paskolinta apie 40 bil. dolerių. 
Suma, atskaičius 25 infliacinius 
procentus, sudaro daugiau negu 
V. Europa pokariniais metais ga
vo iš JAV pagalbos Marshallo 
planti. Dauguma paskolų teikia
ma dirbtinai mažais — tik 6 pro
centais. Prilygsta neišsivysč'usiii 
kraštų pagalbai. O JAV piliečiai 
už gaunamas paskolas moka iki 
9 proc 

atsišaukimus ir brošiūras žemės 
nusavinimo bei apkarpymo rei
kalu. Atrodo, kad jis buvo gerai 
prasilavinęs, mokėjo puik:ai susi
vokti Lietuvos ūkio istorijos fak
tuose. Va, ką jis rašė: 

"Iš pradžių Lietuvoje prie že
mės valdymo buvo visiems vieno
dos teisės, kiek kas galėjo žemės 
apdirbti, ir tik jis naudojosi. Vie
nok tarp žmonių pasidarė per lai
ką skyriai: vieni, kurie dirba že
mę, tie vadinami žemlioniais ar
ba mužikais, o antrieji, kurie 
prieš neprietelius iš lauko pusės 
tėvynę apsergėjo, pradėjo jie sa
ve vadinti bajorais, tai yra antra
sis skyrius". 

Taip pat, yra parašęs ir išlei
dęs keletą knygelių ir slaptai lei
do laikraštėlį "Baltasis erelis". 

Kova ir rūpestis dėl 
Lietuvos ateities 

Valstiečių gynimas nebuvo J. 
Bielinio vienintelis rūpestis. Jis 
sieloiosi ir rūpinosi dėl Lietuvos 

vo žymiausias knygnešys, laisvės 
kovotojas, rašytojas, leidėjas, re
daktorius, revoliucionierius, vals
tiečių "švietėjas. Jo idėjos ir dabar 
mūsų tautoje yra gyvos. 

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

Direki. Dr. Jokūbas J. Stukas 
1467 Force Drive 

Mountainside, \ .J. 07092 
TeL 232-5505 (code) 201 

Kviečiame taip pat klausytis Lietu
viškų kultūrinių valandų anglų kalba 
iš Seton Hali Universiteto radijo sto
ties (New Jersey WSOU, 39.5 meg. 
FM) Pirmad. 7:30-8:30 vaL vakaro. 

(Vadovauja prot". J. Stukas) 

uiiiiuiuiiuiiHuumfliiiiiiitiniiiiiiiiiiii 
THE SECRET LIFE 0F TNE 

P01ITICAL REFUGEE 
Bdaumfl Naioache-Narusevičio* 
Tai vieno fanogaus Išgyvenimas 

pasirinkęs negrįžti į pavergta tė 
vyns 
Kieti viršeliai Gaunama Drauge 

Išleido Vantage Press leidykla 
į Kaina tu parsiuntimu $5.25 

apsukrumu ir ypatingu sumanu
mu sugebėdavo iš jų pasprukti. 

Didis laisvės pranašas 

J. Bielinis sakydavo "Nemir
siu, kol maskoliai iš Lietuvos ne
išeis"... Jis buvo ne tik aktyvus 
knygnešys, bet ir Lietuvai lais
vės kovotojas ir pranašas. Drąsiai 
skelbdavo Lietuvos la'svę ir ne
priklausomybę dar tada, kai ma
žai mūsų šviesuolių apie tai tebe
svajojo. Nors jis save laikė pap
rastu kaimo žmogumi, tačiau aiš 
kiai skyrėsi iš kitų: giliu protu, 
aiškia nuovaka ir tauriu užside
gimu bei ryžtu. Kad ir žūt, bet ateities. J i s išleido S. Daukanto 

Maž. Lietuvos Liet. Dr-jos garbes nariui 
A. + A. 

MARTYNUI LACYČIUI mirus, 
jo dukrai IEVAI BAUMANN, seserims ELIZABE-
TAI BRADCHIULIS, HELENAI DĄHUN ir arti
miesiems nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu 
liūdi 

• 

Mažosios Lietuvos Lietuviu 
Draugija • 

MEVERLY HHXfl OtLlNYCIA 
Tfcfcf.: I B M W S * * * «•*** 
lWp pat naujoji Barboros Ir 

Gese Drishių krautuvė 
DABY 8T0HB 

ITwjr, Osk 
1 * 4 t t - lSU 

Mūsu mylimai tetai 

A. t A. PETRONĖLEI DUNDZIUENEI mirus, 
jos sūnui ANTANUI, dukroms MRRIJAI ABR0MAI-
TIENEI su šeima, ALDONAI SUTKIENEI ir broliui 
ALOYZUI SIRUČIUI su žmona bei kitiems gimi
nėms Lietuvoje reiškiame gilią užuojautą ir drau
ge su jais liūdime. 

Albina ir Pranas Čepėnai 
Ina ir Vytautas Užgiriai 

Pusbroliui 

A. t A. Agr. PRANUI RUDINSKUI mirus, 
nuoširdžiausią užuojautą reiškiame žmonai GODAI, duk
rai RŪTAI, sūnums RIMUI ir ALGIUI su šeima, broliui 
VALERIJONUI su šeima Kanadoje ir giminėms Lietu
voje, kartu jungdamiesi skausmo valandoje. 

Pet ras ir Antanina Indreikai, 
Danutė ir Skirmantas Radvilai, 
Birutė ir Romas Tarvydžiai, 
Aldona ir Urnas Kallokai 

Filisteriui Antanui Dundzilai, jo šeimai ir 
artimiesiems, mirus motinai 

A. t A. PETRONĖLEI DUNDZIUENEI, 
reiškiame gilią užuojautą. 

Filisteriu skautu s-gos 
Centro valdyba 

Akademinio skautų sąjūdžio Chicagos skyriaus 
pirmininku 

A.fA. 
Pulk. Itn. ANTANUI SKIRPSTŪNUI mirus, 

žmonai, dukrai IRENAI ir žentui EUGENIJUI SLA-
VTNSKAMS, sūnui ALGIUI ir marčiai NIJOLEI SRTRPS-
TŪNAMS su šeima ir visiems artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą, 

•* 
Jurgis Gepneris 
Lilė ir Vincas Izokaičiai 
I rena ir Vladas Meiliai 

FIL ANTANUI V. DUNDZILAI, 
jo motinai a. a. PETRONĖLEI DUNDZIUENEI mirus, 
nuoširdžią brolišką užuojautą reiškia 

ASS vadija 

ĮDOMIOS KNYGOS MOŠŲ MAŽIESIEMS 
C DU BROLIUKAI, Anatolijus Kairys $2.50 
D DIENA PRIE EŽERO, A. Baronas. Pasakaite $3.00 
D DU DRAUGAI, V. Frankiene-Vaitkevičienė. Apysaka $4 00 
D GABRIUKO UŽRAŠAI, J. Svabaite-Gvlienė. Apysaka $3.00 
• KALNUOSE, Milda Kvietytė. Pasakos. $3.00 
D KALftDINfi DOVANA B. Pūkelevičiutė. Eiliuota pasaka $1.50 
D KIŠKUČIO VARDINES, St. Džiugas. II-ji laida. Eilėraščiai $2.50 
ū KETURI VALDOVAI, S t Džiugas. Pasaka $2.50 
D KAIP ALGIUKAS VfiJO IEŠKOJO, N. Jankutė. Pasakojimai $2.50 
• LABAS RYTAS, VOVERE, J. Minelga. Eilėraščiai $2.50 ! 

n LAUMfi DAUMĖ, St. Petersoniene. Pasaka $5.00 
D MA2I ŽINGSNIAI, Pr. Naujokaitis. Pasakojimai $2.00 
D MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS, Vytė Nemunėlis. Eil. pasaka $3.00 
D PARKAS ANAPUS GATVES, D. Bindokienė, Apysaka 

PUPUČIO PASAULIUKAS, Ona Mikailaitė. Pasakos 
SAULUTE DEBESĖLIUOS, L Žitkevičius Eilėraščiai 

P! VYSKUPO KATINAS, č. GrineeviČius Pasakos 
O NYKŠTUKŲ MOKYKLA, Adelė Jonušaitė-Abromaitienė 
n PELIUKAI D> PLAŠTAKĖS, B. Pūketevičiūtė 
n SKRAIDANTIS PARŠIUKAS, B. Pūketevičiūtė 
n KLEMENTINA IR VALENTINA, B. PUketeviCtūtė 
Q RIMAS PAS KĘSTUTI, B. Pūkelevičiūtė 

Pažymėjus kvadrate norimas knygas iškirpti Ir siusti: 
0B&U0AS, 4545 W. SSrd St. CMcago, HL 00629. 

UI pcnhmttną pridėti 30 «*ntq 
M l i — f j — O a M M l • • I I H i i H »1 

$3.00 
$4.50 
$1.50 
$250 
$3.00 
$1.50 
$1.50 
$1.50 
$1.50 

A.fA. 
ADELĖ ŠANKUS 

STANKŪNAITE 
Gyveno Chicago, Illinois, Marauette Parko apylinkėje. 
Staigiai mirė sausio 13 d., 1978 m., 4:50 vai. popiet, sulaukusi 

72 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 55 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Irene ir kili giminės, drau

gai ir pažįstami. 
Priklausė Dariaus-Girėno American Legion Post No. 271, Mo

terų Vienetui. Žagariečių, Joniškiečių, Brighton Park Moterų, Že
maičių, Zarasiškių, Suvalkiečių ir Upytės klubams. 

Kūnas pašarvotas Mažedkos-Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue. Laidotuvės įvyks antradienį, sausio 17 d. iš koplyčios 9:00 
vai. ryto bus atlydėta į švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

gimines, draugus ir pažįstamus 

Nuliūdus DUKTĖ. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Laidotuvių direkt. Evans ir Sūnūs — Telef. 737-8600. 

E U D EI K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

OOYYDAS P. SAIDAS ir GERALDAS F. DAIMIO 
TRYS MODERNIŠKOS K0PLTČI0S 

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

4005-07 South Hermltage <: venue 
Telefoną, — YArds 74741-2 

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

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

PETKUS 
TĖVAS IR ŠONUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODEBN1SKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St. Tol. GRovenhilI 0-2345-0 
1410 So. 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2100-0 

AIKATS AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3317 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3491 

STEPONAS CC. LAOK (LACKAWICZ) ir SONOS 
2314 W. 23rd PLACE 
2424 W. 69th STREET 
11029 Southwest Hlghway, Palos Hills, m. 

Tel. VIrginia 7-fi671 
TeL REpubHc 7-1213 

TeL 974-4418 

PETRAS BIELIŪNAS 
t 

4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

3319 SO. LITUANICA AVE. TeL YArds 7.1138-39 

VASAITIS - BUTKUS 
1449 SO. 99tk \ve-, CICERO. ILL. TeL OLympic 2-1093 

i 
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DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. sausio mėn-16 d. 

X Dr. Aleksandras Flateris, 
Betheada, MD., maloniu laiške
liu pasveikino "Draugo" dar
buotojus, padėkojo už jam at
siųstas šventines korteles ir 
atsiuntė 21,50 dol. auką. Mie
lam rėmėjui nuoširdžiai dėko
jame. 

X K. Daunys, Toronto, Ont, 
siųsdamas prenumeratos metinį 
mokestį, pridėjo 17 dol auką ir 
tuo dosniai parėmė "Draugą". 
Jis skelbiamas Garbės prenu
meratorium. Labai ačiū. 

X Albertas Tamcš'.ūnas, Chi 
cago, Dl., parėmė savo dienraš
tį 10 dolerių auka. Dėkojame 

x Regina Ingelevieienė. 
Great Necvk, N. Y., maloniu 
laiškeLu padėkojo už kalendo
rių ir atsiuntė auką. Ačiū. 

X Dr. Jonas Juskmis iš San
ta Monicos, Calif., atsiuntė ma
lonų laišką, kuriuo nuoširdžiai 
pasveikino "Draugo" darbuoto-

X SoL D. Stankaitytė ir soi. 
St. Baras vasario 19 d., dainuos 
Miami, Vasario 16-sios mir.ė-
jime. 

x Ses. M. Felicita, Šv. Kry-
žiaus ligoninės savanoriško lan
kymo programos narė, už pasi
žymėjimą darbe ir malonurią 
su žmonėmis sausio 10 d. buvo 
paskelbta "Dienos pasižymėju
sia moterimi". Radijo stotis ses. 
Felicita išrinko už jos nenuils
tamą 400 valandų darbą ligonių 
lankymo programoje. J i sava
noriškai nuolat lanko slaugymo 
namus ir sergančius ligonius 
kaimynystėje. 

X Lietuvių evangelikų refor
matų generalinio superinten
dento kun. Stasio Neįmano ir 
ponios penkiasdešimties metų 
vedybinio gyvenimo sukaktis 
bus paminėta š. m. vasario 11 

1978 m. sausio 8 d. Chicagos apskrities Balfo vajaui šaulių naraure Chicago.e užbaigimo pcbuvis. Iš k. prie mikrofono: F. Sereičikas. G. 
G;e_raitytė, V. Žilinskas, K. Bružas, V. Šimkus, K. Čepaitis, M. Rudione, gen. kons. J. Daužvardienė, Fr. Žiogas, J. Evans, O. Zailskienė, Jul. 
Mackevičius ir Alg. Pužauskas ' Nuotr. P- Ma etos 

CHILAGOJb 
IR APYLINKĖSE 

CHICAGOS LIETUVIŲ 
ISTORIJA 

Amerikos lietuvių bibliotekos 
leidykla išleido prof. D. Fain-

I Š A R T I I H TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— "Omaha World-Herald" 
laikraštis sausio 7 d. laido :e 

salėje. Invokaciją sukalbėjo ir — Montrealyje buvo suruoš-
sveikinimo žodį tarė kun. A. ta lituanistinės mokyklos Kalė-
Sabas. LB čudburio apylinkės dų ejlutė, kurioj dalyvavo ir 
vardu sve kino pirm. A. Kušins- šios parapijos šeimos. Mokyklos 

OKUP. LIETUVOJE 
— I Švenčionėlių ligoninę, iš

mušęs langą, įsiveržė plėšrus 
paukštis — sakalas, savo na
guose laikydamas jau nebegyvą 
auką — balandį. Iškūlęs langą, 
sakalas pats susižeidė. Ligoni-
nės medicinos personalas su
teikė jam pagalbą ir paleido į 
laisvę. 

— Staiga mirė Arnoldas s*i-
monėlis, Panevėžio X-osios vi
durinės mokyklos mokytojas. 

— Marijampolės (dabar Kap
suko) miesto vadovai padova-

. no jo suomiams skulptoriaus P . 
Deltuvos skulptūrą "Baltiją". 
Ji bus nugabenta j Kokolos vie
tovę ir ten pastatyta. Skulptū
rai reikalingą pjedestalą su
projektavo architektas V. Brė
dikis. Oficialiame pranešime 
sakoma, kad statula statoma 

' "Helsinkio susitarimo dvasioje**. 

PAS LATVI3S 

ka. Labai ačiū. jau rišykloje ir sausio mėnesio 
' x Gen. Stasys Raštikis, Los; gale pasieks skaitytojus. 

už Knyga yra parašyta angliš-

išspausdino ryšium su reporte
rio David Shipler reportažu iš 

— Chicagos latviai pereitų 
pabaigoje pravedė trijų 
politines svarstybas. Dau-
a buvo kalbėta Latvijos 

r vardu'ir ' " f . 1 . 'V T ' " " Rritatiį "pakaitė"Dai- ******c reikalais, kritikuota So-
tojų ir medžiotojų klubo var- na Piečaitytė ir Romas Staške- j J1^ Sąjunga,_ marksizmas 

d. 6 Vai. vak Orrington viešbu- Angeles. Calif., padėkojo už į Knyga yra g ra sy t a angas- ^ ^ ^ b a u g i a s ! '% " 7 ™ ° T™ T™ " " " L ' T i J™ ^ U ^ l i ^ ^ B r a S S k ^ Ž ^ 
tyje, 1710 Orrington Ave., d r a u g o ' kalendorių ir atsiuntė | kai gausiai iliustruota joje p a s i k a J b ė j ę s s u ^ ^ į vieunjų ueruvių, taip p a t j a u - paruostas ka lėda s pasiroaymas 

i J. Penikis, V. Varcbergs, A. Evanston, Dl. a u k ^ - A č i ū -
X L i e t u j Fronto bičiulių x p 0 penkis dolerius aukojo: 

Chicagos sambūrio sushTnkimas M Macežinskas, Vincas Klova, 
praėjusj penktadienį įvyko Jau- M Baukus. Vladas Pocius. Ka-
nimo centro kavinėje. Susirinki - ^ š p a k a u s k a S i Tadas Balčiu-
mą, kuriame dalyvavo per pen- n a s V a c i u s Prįįgįntas. Jonas 
kiasdešimt bičiulių, pradėjo Baranauskas, A. Gudaitienė, 
sambūrio pirm. Aldona Grince- E l e n a Baltrušaitienė. Dėkola-
vičienė. Po ilgesnį žodį. pasirem
dami dr. Štromo ir Sibiro kan-! 

. -, pasikalbėjęs su kun. Stasiu skelbama daug naujos, įdomios f.,,. . . . , . , _ . ,-, . Lidziu prie šampano ir konjako medžiagos. Turinys apima Cni- ,., J . 
*' ' • ""•"•' ' g y v e n i m ą 

me. 

api? gerą katalikų 
Lietuvoj. 

KANADOJE 
— Sudbury, Ont , suruoštas 

kalėdinis pobūvis praėjo labai 
gražiai. Šeštadieninės mokyk-

c?gos Jaunimo centre sekma- j k» mokiniai suvaidino scenos 

cagos lie uvių istoriją iki U 
Pasaulinio karo laikų. Kaip ir 
kiti Leidyklos leidiniai, ši kny
ga yra kruopščiai, moksliškai 
paruošta ir liuksusiniai iš
leista. 

Knygos sutiktuvės įvyks Chi-

kinio Jokūbyno straipsniais, ta- I 
rė dr. K. Ambrozaitis ir inž. P. 
Narutis. Politinėmis ir kultūri
nėmis temomis pasisakė dail. A. 
Valeška, V. Baleišytė, dr. A. 
Razma. dr. Z. Smilga, rašyt. A. 
Kairys, A. Markelis, B. Lungys, 
inž. V. Naudžius ir kt. 

X Dr. Leonas Kriaučeliūnas 
ir inž. Antanas Rudis rengia 

X L. Briedis. Maywood, Ca- dienį. sausio 29 d, 3 vai. p. p. j vaizdelį "Sapnas ar ne sapnas'", 
lifornia. mūsų dienraščio foto Amerikos Lietuvių bibliote- Režisavo N. Paulaitienė ir S. 
bendradarbis. atsiuntė savo kos leidykla, pradėjusi veikti Rudienė. Talkino G. Petrėnie-
sveikinimurf ir auką. Ačiū. 1976 metais, iki šiol išleido nė ir atnešė gražiai papuoštą 

šiuos leidinius: "Palikę tėviškės Kalėdų eglutę. Vaidino Diana. 
namus — "A Lithuanian Ce- Joana, Vida Stankutė ir Mary-

go. UI., maloniai pasveikino m , ̂  „ p e n n s y l v a n i j o s a n . tė su Rūtele Rudytės. Pranės -
savo dienraščio darbuotojus ir ,_ l i aka_ i u Tjetuva". Visi leidvk- nėjo Teresė Stankutė. Giesme-
atsiuntė auką. Dėkojame. ^ Mč^.&. - ^ š k a f t y t į j ą l e p a g r o j o K . Račinskaitė ir 

x JAV l ie t . Bendruomenės šiltai sutikti. A. D. eilėraštį pasakė F. Račmskaitė. 

X E L E Olšauskienė, Chica-

^ ^ į J. Penikis, V. 
Inka. Svarstyboms vadovavo 

akademijos programą vyskupo Philadelphijos apylinkės valc.y-
Vincento Brizgio auksiniam kru- ba paskyrė "Draugui" 10 do:e-
nigystės jubiliejui pagerbti, rių auką ir ją per pirmininką 
Inž. Jonas Jurkūnas, Sofija Je- Juozą Luką atsiuntė. Ačiū. 
lionienė ir inž. Mečys Šilkaitis _ . . . ... . - L^I rrn~~ 

, ., . . ' x Petras \ aitieku įas, Eu;:a-
tvarko sveikinimus. •• 1J _. • _ .. ,tT- ., 

X Lourdes aukšt. mokykla, ™± N- J - ngametis Draugo 

CHKAGCS 
t lN IOS 

skaitytojas ir visuomenės veikė- BEVOK 2 BIL. ŠVIETIMUI 

Ka'ėdų seneli vykusiai suvaidino 
dr. R. J. Račin-kas. Jis išdali
no Kalėdų dovanėles visiems, 
kuris lanki _eštadienin_ 
kyk'ą. Kun. Ant. Sabas paruo
šė kalėdinį vaišių stalą visiems 
miciios l'etuviukams ir chorui 

no jo broli. Gediminas su šeima pagal anglų komiką 
š Sault S^e. Marie, sesutė Sau- py". Iškelta pamokanti mintis 

!ė iš JAV, sesutė Linda Kark- — Kalėdos yra dvasinė šventė, j A* £:. _ ^ ^ 
lins iš pietų Ontario ir jauno- vaikai pasižada būti geresni — ' ~ C1"*58*0* j į * ^ ^*M~flė 

šios teta Druskienė su šeima iš nebekalba tik apie dovanų ga- P e n ė j o savo 25 metų veiklos 
?au!t Ste. Marie. Šokiams gro- vimą. Vaidinimą atliko: Vy- * u k a k t l - Per tą laiką buvo 
jo Antano Gataučio rinktinių tukas Mekus. Vytenis J u r k u s > ^ o t a per radiją 6500 pusvalan-
plokštelių muzika. S. JurguUs, Aida Lukoševičių- ^ a i *"**?* P ™ ^ 1 ^ V*** 

tė Andrė Celtorvtė Marius Va- d u o t o s 6 5 0 ° ^esm^ ^ ^ l a t " 
- B3lgrado konferencijoje e ' ^ v^r„,™?i? JL ** mazgos dalvkų ir kitokios 

(Kanados delegacijos sudėtyje) ^ y ^ ^ ^ J ^ programos. Radijo darbuotojų 

^rcZS^r^T°- T°" La- * Vilija Lukošê ūS %???***' -U^vd' 5 L ( " " T°;_ Paulius Maurukas, Kazys Sku- V i c 1 ^ * • Gnnbergs, M: Erk-
. čas, Audrutė Verbylaitė, Marius m a n e ' 

Bijūnas. Kevinas Celtorius, Kri-1 
- : „ „ „ •-- .. stina ir Loreta Čičinskaitės, Ro-
Simanaviciui jis praneša pasi- _ . ._,_. Z ., Į v ^ A. 
naudojęs lietuvių paruošta do- y . P T * \ . J f * T į S l t 
kumentacija. Uečiančia ypač re- ? * * ? ? S S ^ n a Mickų-
i-_; -i- -i-. •• i , t . - te, Morkus Niedvaras. Andrius 
1 ginę sntj. Esą jis kalbėjęs su ' , ' ' f T T ; 
Sov. Sąjungos delegacijos nariu V a l m s k a s - Giesrn^es vaidmimui 
Kondračevu, kuris tvirtinęs, J 8 ™ 6 . S 2 S ^ * , 
i*nA w,i;^;-« c~ o - »ok\ ir judesiu3 paruošė Birutė 
kad rehgija Sov. Sąiungoje r.e- . . . .J _ . r .. . . 

M „ „ ^ X ^ ^ „ w>* u • v a i Nagic.ė. Tėvų konrteto pirm. 
i varžoma, bet, kai piliečiai pra- _ „ _ _. ^ ^ ^ . . 

m o " ^^^„ „;i *•; • - • *• i S. Baršauskas dėkojo visiems 
deda veikti pnes sovietinę vai- ., . , " . , _ , 
j S - v j - tr J- tėvams ir mokytojoms. " I i -
oz:ą. yra baudžiami. Kanadie- x „ , , . J t, d. 

ronto (Davenport). Jis nuošir- į " J~ ™ =~ ' ^ " L ^ L mane, I. švanfelds, L. Kaln-
džiai rūpinosi ir pavergtųjų rei- ^ 1 „ „ ^ „ 1 _ X ^ 5 . . _ " ! f mals. A. Balodis, Z. KarklmS, J. 
kalais. Laiške KLB pirm. J. R. 

jas. persikėlė nuola iniam apsi-
kurioje mokėsi ir mokosi ir ne
maža lietuvių dukrų, prašo pa
skelbti, kad jos mokinės rengia 
vadinamą "šokių maratoną" 
sausio 28 d. nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. Kviečia dalyvau
ti šios apylinkės visus jaunu o-
soius ir vyresnius bent pačioje 
šventėje. Mokykla yra 4034 W. 
56 St.. Chicagoje. 

. X Jfeyj- Viktoras Diminskis, 
Chicago, Dl., yra didžiulis lietu
viškos knygos mylėtojas. Savo 
bute jis sutelkė nemažą kny^ų 
rinkinį. Dirbdamas "Draugo" 
knygU prekyboje, jis kiekvieną 
mėnesį nusiperka įvairių lietu
viškų leidinių už didesnę sumą 
ir tuo būdu paremia mūsų kny
gos leidimo pastangas. 

x Alg. J. Rimavičhis, Pres-
cott, Ariz., atsiuntė 10 dol. au
ką. Nuoširdžiai dėkojame. 

x DT . G. Grinis, Flosmoor, I kalonis, Petras Narkevičius, S. 
Dl., pasveikino savo dienraščio, Petrulis, F. Rajeckas, Gr. Bal 
darbuotojus ir atsiuntė 10 dol 
auką. Labai ačiū. 

č:ui betgi turėtų būti aišku, 
i kad sovie'inė valdžia išleidžia 

tas" apmokėjo eglutes išlai
das. 

nemokamai. Grojo lietuviškų 
Illinois švietimo taryba pa- plokštelių muzika. Buvo dova-. ^ " S 1 ' * yarzaneros potvarkius ir — Toronto vengrai sausio 

gyvenimui į Ormond Beach, t v i r t i n o n a u : j ą g ^ biudžetą, nų> kurias suaukojo J. P. Jute- ™ " ^ ^ y 1 " ^ l a i k o priešini- 4 d. surengė demonstraciją prie 
»—»1 _ _ _ * _3 T T — 1 _3 -» ^>_ A n i-. j-J w> f-i * • • rt _ . _ _ . _ _ _ _ _ _ • * V M . 1 _ l _ Vrn 1 _"4 ™ _ _ _ » * • — - aM _> _ >X— — _ _ _ _ _ _ _ T 4 T r _ _ 2 1 _ _ . 1 _ _ X _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J_ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Floridon. Keisdamas adresą, k u r i 3 s i e k i a j 9 8 b i l ^ . j ^ ^ U g R R a m o n a g A P r a n c k u . 
atnaujino prenumeratą ir at- | |M|M|i <u « « * G. Petrėnienė, J. Labuc-
siuntė 9 dolerių auką. Dakai. PRTTROŠKESO 34 ^ . ̂  ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

x Elena Sabalis iš Los An- I š maudymosi baseino filtrų t y » batų krautuvė. Sikora, 
gėles, Calif., atsiuntė prenume- papU.usios chlorino dujos Floss- Birks ir R. Brown. Prie pobū-
rat03 mokestį ir 9 dol. auką. r

; ° ° r ^*'ukSt: niokj-kloj pritroš- vi0 daugiausia prisidėjo Biru lė 
Ačiū. 

muši valdžiai, t. y. politine vei- JAV-bių konsulato, protestuo-
kla. 

Plume, L Stokee, I. Bergmanis 
ir kiti. Šiuo metu radijo ko
mitetui vadovauja J . P. Valai-
nis. 

kino 34 moksleivius ir 6 suau- Stankuvienė su savo dukrclė-
gusius. Greitosios pagalbos au- mįg. M. R. Rudytė?, Stasys, 

, X . r A , ? , T , H ! 5 d 0 l
T

e r i „ S w ̂  t o m ; > b i I i a i J1103 n w e ž ė i tris Petras.' Jūratė Tolvaišos. ė: V. P. Lalas, J. Ribmskas, 
Kostas Januška, Vyt. Chainaus-
kas, Vincas Gelguda, JanLna 
Biliūnas, B. Konauka, Milda V. 

ligonines. 
— Kun. Ant. Sabas, Sudbury, 

ATSAKYS TĖVAI Į Ont., su broliu kun. Augustinu 
Chicagos miesto tarybos ko-'įir draugais išskrido septyniom 

Matuzas, Jadvyga Jankauskie- niitetas vienbalsiai nusprendė, »vaitėm atostogų į šiltuosius 
nė, B. Andriukaitis, V. E. k a d ^ y ^ ų vandalizmo padą- kraitus. Lietuviškos pamaldos 
Girdvainis. Antanina Gylienė, Lytus nuostolius turi atsakyti v ė l prasidės vasario pabaigoje. 

tėvai. Tokią tvarką įvedus kai. — Lietuviškos vestuvės Sud-
kuriuose priemiesčiuose, vanda-.burv« On** DUVO sutuok_a Kęs-
lizmas sumažėjo. Komiteto nu- , t u t is Poderis su Ona Barkaus 

J. Sakalauskas 
jame. 

Maloniai dėko-

X Po 4 dol. aukojo: V. B 
Gylys, Justinas Šiugžda. J. Mi- t * ™ * *** * « " patvirtint visa 

taryba. 

ŽMONA MOKA \*YRUI 

Teismas buvo nusprendęs, kad 
sys, Petras Jurgutavičius, Ju-
;tina Petkevičius: po 1 dol. — 
P. Petrikas, S. Raudienė, Ona, t i r i an t i s Mc Gregor šeimai, 

X Anelė Pnmskj-tė, nuošir- j 3 u r z d ž i u s . Visiems tariame i v a i k a i t u r i P ^ 1 1 ^ 1 P*8 teva- ° 
di skaitytoja Chicagoje, padė - į a č i ū ~ - - , 
kojo už kalendorių ir atsiuntė 
auką. Ačiū. 

kaitė iš Seinų. Vedybines apei
gas atliko kun. Ant. Sabas. 

PELfcDA ĮSPĖJA 
VAIRUOTOJA 

JAV specialistai sukūrė {taisą 
"Pelėdą". Ji žadina vairuotojo 
budrumą, neleidžia užmigti, 
kuri skrupulingai registruoja 
vairuotojo klaidas ir jį įspėja 
garso ir šviesos signalais. Vai
ruotojas, pastebėjęs, jog daro 
vis daugiau klaidų, pats sustab-

dami prieš šv. Stepono karūnos do automobilį be automatikos 
grąžinimą komunistinei Ven-: įsikišimo. jn* 
grijos vyriausybei. Demonstra-' • *—'•' • ••• •• - r — - • 
rijoje dalyvavo ir kitų tautybių '£*'*^G*m0r*3m^š&ĘmKBS9MKM 
atstovai su savo vėliavomis, is Advokatas JONAS GIBAITIS 
1 etuvių dalyvavo KLB pirm. J. 
R. Simanavičius, p. p. Borcher-
tas. (nešė Lietuvos vėliavą), 
Jankaitis. Jonikienė, Jurkšai-
tis, Jokūbaitis, Dargis. Si de
monstracija vėliau buvo rodo
ma televizijoje. 

— Calgary, Alberta, buvo iš
leistas Calgario lietuvių biulete
nis "Kalgario Lietuvių žinios". 
Jame išspausdinti šventiniai 
sveikinimai, Pr. Gtuoksnio kal
ba kariuomenės šventėje, infor
macijos apie Lietuvių bendruo
menę. Romo Kalantos sukaktį 
ir t. t. Pranešama, kad Calga-

<K_7 so. Kedzie Avenoe 
TeL 776-S599 . 

Chicago, Illinois 60699 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai vak 
Anttad 9 vai. Ud 1 ~al. d 

žmona 
išlaikyti. Kadangi ji mokėjimų 

X Po 3 dol. aukojo: V. Fei- j neįnešė, dabar Chicagos teismas 
feris, A. Ješmantas. Al. Šukys ;j Thelma Mc Gregor pagrasė. 

x A. a. Matas Milukas, gyv. j ̂  d u d o l _ A P a v i l onis , J. kad bus uždaryta į kalėjimą. 
Richmond HHI, N. Y., sulaukęs | p^juiig, j Kušlikis. J. Čecha- Į jei nesumokės nustatytos su-
92 m. amž., mirė 1978 m. sausio 
13 d. Laidojamas pirmadienį, 
sausio 16 d. St. Charles kapinė
se Long Island. N. Y. Liko 
5 sūnūs ir 2 dukterys su šei
momis, (pr .) . 

HiffitiiiiinititinifiiiimnniiiiffiitttHifiH 
_!*nittrs N O R I M A I 

"SANTAKA" 
lft-lts ooįrelni U |Ų trys wivo pi. 
mijuotoa Gntbal išlersta 304 punl 
1977 m Vlr*e__ dail Giedro* Trr 
5k>kaitės Raina <n_ permuatiri 
W.V» (jssakymun <dustl 

DRAl Q\&, 4MS W 

man 

navičius, Danutė Augienė, Dau- mos. 
mantas Cibas. Liuda Kovienė, 
A. Naumanas. J. Živatkauskas,, 
B. Badikonis. P. Jaras. Anelė 
Dulkytė. Visiems maloniai dė
kojame. 

L*NI\rKRSlTETO 
KOPLYČIOJE 

x Po 3 dol. aukojo: K. Sta
šaitis, F. J. Vilkas; po du dol. 

' — J. Sadūnas. K. Graudienė, J. 
Skuodas. Visiems dėkojame. 

X Aukų po 7 dol. atsiuntė: 
V. Rakauskas, Melrose Park, 
VI. Vaišvila. Chicago, 
Feliksas Putrius, Chicago, 
Jonas Stočkus. Chicago. 

Australijoje lankėsi iš Kanados 
Aleksas Kusinskis giedojo, o Hamiltono Gyvataras. Tada susi-
jo sūnus Algis grojo vargonais, pažino su viena ansamblio dalyve 
Vestuvių puota buvo suomių A n S e k 5 Kaminskaite Šarūnas Mcr-jryje vieši architektė Nijolė 

kūnas. Vėliau pora susituokė ir Mackevičiūtė - Levy iš okup 
dabar gyvena Melbourne Daugiausia tų susirgimų buvo 

BRANGSTA PASKOLOS 

įlomiui 

Stačiatikių vienuolyno Tran 
figuration, Ellwood City, Pa., 
abat^ Aleksandra buvo pakvie
sta sekmadienį, sausio 15 d., 
kalbėti Chicagos universiteto 
koplyčioje. Ji yra duktė buvu
sio Rumunijos karaliaus Ferdi
nando. 

SERGA SLOGOMIS 

Chicagos ligoninių greitosios 

Lietuvos ir apsigyveno naujas 
paskutinę gruodžio ir pirmą I — Palikimas mokyklai. Mai- tautietis Jonas Henrikas Šukys 
sausio savai :ę. Dabar susirgi- ronio vardo mokyklos tėvų su
mai mažėja. ! sirinkime Toronte buvo išrink-

! tas naujas komitetas: pirm. P. 
Dovydaitis, vicep:rm. B. Jonie-

Vyriausybei ėmus stiprinti nė, sekr. K. Batūra, nariai — 
pastangas prieš infliaciją, kelia- G. Gaižutienė, B. Prakapienė,. , - 0o A 

. v. . , , _. -__. -.._.__. -.' -___. — v . \ parapijos salėje. Sausio 28 d., mi procentai uz paskolas, tuo O. Azubahene. D. Karosas. A. . „. ,. n ~n , _. . » 
VV . . . . . . ' - r . . , , , . . . . šeštadieni, 9:30 vai. ryto poetas mažinant pmigų kiek} apyvarto- Va c.uniene yra mokyklos izdi- T V e n d o v a g k a i t o ; v a d i n c p a s . 

je. Daugelis Chicagos bankų ninkė. Revizijos komisija: V. j" 
savo didiesiems skolintojams Sendžikas, B. Saplys, H. Su-
pakėlė palūkanų 

J, A. VALSTYBIŲ 
— Politinių studijų savaitga

lis Los Angeles, Calif., įvyksta 
sausio 28 ir 29 d. šv. Kazimiero 

reikalavimą, kauskas. Naujasis mokyki>s 

kaitą apie išeivijos misiją žvel
giant iš okup. Lietuvos poezi-

kuris dabar siekia 8^e. 

SUGAVO PADEGĖJA 

tėvų komitetas nuoširdžiai dė-
koja klebonui kun. P. Ažuba
liui už salę mokyklos vakarui 

Vėliau bus svarstoma te
ma: "Liudykime savo tautą" 

VLADAS JUODEIKA 

DIDŽIOJI ILIUZIJA 
Marksizmas teorijoje fr tikrovėje 

I-mas tomas 

Tai kapitalinis veikalas — Mark
sizmas teorijoje, Markso ideologinis 
formavimasis, dialektinis materializ
mas, marksistinė ekonomika, mark
sistinė politika, religija ir moralė 
marksizmo Šviesoje, vertybhį fcierar-
chijos suvulgannimai ir socializmo 
problematika. -''• 

Knyga 720 pus)., kietais yįrŠėl&s. 
Kaina su persiuntimu $15.55 Ameri
koje. Užsakymus siųsti: Draugas, 
4MS W. <3rd StM Chicago, « . 1 0 0 . 

VYTAUTUS ALANTAS 

UEPKALNO SODYBA 
— o — 

Romanas i i Lietuvos ūkinin-

Apylinkės teismas rado, kad ir M. Arštikaitienei už gėles. 

Į svarstybas a*vyksta dr. K. ; Inj gyvenimo. Iliustracijoa Dr 
Ambrozaitis ir kiti žymūs vi- agr. Antano Verbicko. 440 psl 
suomen'ninkai. Satisio 29 d.. | Kaina su persiuntimu $10.51. 

D. Kimbrcugh. 45 m., vra kai- Pagal a. a. Juliaus Pargal-av.s- , ,. . </v „„ . . . I » « I A _ 4 _ - I !<_-•„.{_ __**__t«.« 
_ __./.-• «»• i t . . ir • sekmadieni, 10:30 vai. pamal- j Leidėja* — Lietuvių agronomų 

tas padegres namus 5601 W. ko testamentą Maironio mo- , «. _ , , __ _ _• ___«._<__ n_T7 _. 
padegęs 

North Ave., Chicagoje, kur vy- kykla gavo 1.500 dol. Tėvų ko
ko nelegalios lažybos dėl arklių mitetas už tą mokyklos gera-

dos šv. Kazimiero šventovėje už 
Los Angeles mirusius fronto bi
čiulius: dr. Kungį, Juozą Ąžuo-lenktynių. Jis tai padaręs, no- dari užprašė šv. Mišias. Būtų^ 

pagalbos skyriuje paskutiniu rėdąmas daugiau "biznio" savo labai gražu, kad ir daugiau tau-i l a , t*' B a l i Čiurlionį ir kitus fron-
Visiems rėmėjams maloniai iaiku apie 15% buvo atgabenta draugui, kuris turi kitą arklių tiečių savo testamentuose pri- tininkus. Po pamaldų tęsiama 

dėkojame. įsunkiau suair^usnj slogomis. 1 lenktyniiį lažybų vietą. [siminty lietuvišką mokyklą. istudijų programa salėje. 

sąjunga, 1977 m. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4546 W. «Sr# S t 
Chkmito. 0J 60G29 
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