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Valdžia parenka 
kandidatus į seminariją 

IbKgijų reikalų taryba pranešė Seminarijos vadovybei, kuriems kandidatams valdžia 
leido mokytis kunigų seminarijoj • • 

Kaunas 
Rugpiūčio mėn. viduryje Reli

gijų reikalų taryba pranešė Se
minarijos vadovybei, kuriems 
kandidatams valdžia leido moky
tis Kunigų seminarijoje. Į I-jį fi
losofijos kursą leista 20 kandi
datų. Pareiškimų mokytis Semi
narijoje buvo virš 40-ties. Šitaip 
"demokratiškiausia** pasaulyje 
vaktžia "nesikiša" į Bažnyčios vi
daus reikalus. 

Stojantieji į Seminariją buvo 
daug kartų uoliai verbuojami 
dirbti KGB agentais. Saugumie
čiai uoliausiai verbuoja savo 
agentais bailius, neprincipingus 
ir savyje užsidariusius klierikus. 
Jfe vengia verbuoti drąsius ir at
viras jaunuolius, kad šie neat
skleistų KGB nusikalstamos veik
los. 

Labai gaila, bet ir šiais metais 
i Seminariją įstojo keletas netin
kamų kandidatų, o nemažas bū
relis gerų kandidatų buvo atmes
tas. 

Vizitus 

1977 pradžioje "Vaizdo" spaus
tuvė atspausdino prieš dvejus 
metus paruoštą katalikišką mal-
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daknygę "Visada su Dievu", pų vizitu prieš Belgrado konfe-
Tikslus tiražas nežinomas, — tu- renciją siekė užtušuoti Lietuvos 
rėjo būti apie 60 tūkstančių. Katalikų Bažnyčios vergišką padė-
Knygrišyklos maldaknygių įriši- tį. Vokiečių vyskupams buvo leis-
mą vilkino iki rugpiūčio mėnesio ta Kauno katedroje net teikti Su-
ir savo darbą atliko gana blogai, tvirtinimo sakramentą. Kada ši-
Teko matyti maldaknygių, ku- tai bus leista Lietuvos vysku-
rios pairdavo po pirmo jų at- 'pams — J. Steponavičiui ir V 
skleidimo. Spekuliantai šias mal
daknyges jau pardavinėjo prieš 
keletą mėnesių, — už maldak
nygę imdami po 10-7 rub. 

Sladkevičiui?! 

Gruzdžiai (Š'aulių raj.) 

Dažnai Gruzdžių klebonas 
Ilgai laukta maldaknygė dau- įun. Juozas Vosylius pamoksluo-

gelį apvils. Dauguma tikinčių- se nusiskundžia parapijiečiais 
jų jos negaus. Mūsų jaunimui ji fcad jie nelanką bažnyčios ir ta-
netinkama dėl didelio formato, pę bedieviais. Kyla klausimas, ko-
Uolerniems katalikams ji aiškiai dėl kaip tik Gruzdžiuose ate's-
persiaura. Giesmininkai pasiges tai surado palankią dirvą? 
šermeninių giesmių, giedamojo 
rožančiaus ir kt. Tikmtieji su skausmu prisime

na, kaip pats klebonas kun. J 
Vosylius išvydavo vaikus ir jau-
i;imą iš procesijos. Taip pat ne
užmušta, kaip 1973 vikaras kun 
A. Jokūbauskas bandė mokyt-" 
vaikus katekizmo, o klebonas 

kaip begalėdamas jam trukdė:' 

Rugpiūčio 18-23 dienomis Lie
tuvoje lankėsi Mainzo, Erfurto 
ir Berlyno vyskupai ir juos lydė
ję trys kunigai. Svečiai aplankė 
Aušros Vartus, Panevėžio ir Kau- , , 
no katedras. Lietuvos katalikai « į į f ™ vaikų pas vncarą, uz 
svečius vyskupus visur šiltai su- rakinėdavo sventoraus vartus, 
tiko ir gražiai pademonstravo sa- net apskundė už vaikų mokymą 
ivo tikėjimą — Kauno katedra apylinkės tarybai, 
rugpiūčio 21 nesutalpino tikin- Gruzdžių parapijiečiai siuntė 
clxiW- skundus vyskupui, bet kurija į 

Tarybinė valdžia šiuo vysku- juos nereagavo. 

Amerika Somali jai 
nepadės 

Washingtonas. — Amerika at-
ffletė Somalijos prašymą padėti 
karine medžiaga, sakoma Valsty
bės departamente. "Mes nenori
me pilti gazolino į ugnį", pridė
jo oficialus pareigūnas. 

Nukentėjo Carillo 
vardas 

* 
Madridas. — Labai nukentėjo 

Ispanijos komunistų vado Santia-
go Carrillo vardas, kai labiau
siai perkamoj knygoj Jorge 
Semprun atskleidė, jog jis, veik
damas dar pogrindy, buvo dide
lis stalinistas. Semprun buvo 
aukštai iškilęs toj pačioj komu
nistų partijoj, priklausė vykdo
majam komitetui, tik jį Carrillo 
išmetė. Carrillo dabar laikoma? 
didelėj sovietų nemalonėj ir į jį 
sudedamos viltys kaip į labai 
stiprų eurokomunizmo šulą. 

Ciurichas. — Viktor Korčnoj. 
Šachmatų didmeisteris, pabėgęs 
II Sovietų Sąjungos, sako, kai jis 
lošė Belgrade su sovietų didmeis-
teriu Borisu Spasskiu, iš galerijos 
a* iš kur kitur jis buvo hip
notizuojamas, kad praloštų. Jis 
tai jautęs. Nežiūrint to, jis vis-
vi«n laimėjo ir dėl paaul io meis
terio kvalifikavosi lošti su kitu 
didmeisteriu, irgi rusu. Anatoli
jum Karpovu. 

Springfieldas, 111. — Sniego 
audra, perėjusi per pietinę Illi-
nojaus dalį ir kitas valstijas, dau
gely vietų vėl sustabdė judėjimą, 
nutraukė elektros laidus, daug 
kHt neveikia mokyklos. 

Susirenka Kongresas 

Washmgtonas. — Šiandien su
sirenka 95 Kongresas antrai se
sijai. Vienas iš svarbiausių rūpes
čių laukia energijos įstatymo 
svarstymas ir Panamos kanalo su
tarties ratifikavimas. • 

Oponentai prieš ratifikavimą 
pradėjo plačią akciją. Konservaty
viųjų koalicija, vadovaujama sen. 
Paul Laxalt (R.,Nev.), važinėjo 
po valstijas, lankė Miami, St. 
Louis, Denverį, Portlandą ir k t 
vietas ir ieškojo šalininkų prieš 
sutarties ratifikavimą. 

Lusaka. — Daugiau negu 50 
kubiečių treniruoja Rodezijos par
tizanus Zambijoj, tvirtina Va
karų laikraščiai. 

S. Arabija nori 
atpirkti okupuotas sritis 

Beirutas. — Saudi Arabija nu
stebino pasiūlymu vakarinį Jor
dano krantą ir Gazos ruožą nu
pirkti ir ten įkurti Palestinos vals
tybę. Pasiūlymas buvo padarytas 
prezidentui Carteriui lankantis 
Saudi ,Arabijoj. Pasiūlė karalius 
Kha tid ir sosto įpėdinis Fadh. 
Apie tai dabar pranešė "Middle 
East Reporter". Karalius Carte
riui pasakęs: "Jūs padėkite iš
spręsti Palestinos problemą, o mes 
jums duosime naftos kiek reikia". 

Baltųjų rūmų spaudos sekreto
rius Jody Powell, užklaustas 
apie tokį siūlymą, atsakė, kad jis 
nieko nežino. 

ITALIJOS PADĖTIS LABAI SUNKI 
Panašu į 1922 metus, kai politine ir ekonomine suirute 

leido įsigalėti fašizmui 

Bostonas. — Italijos sunki, ne- sia išeitis būtų ir toliau valdžio-

mmm 
Siena, įtaigos provincijos sostinė. 14 amžiaus miesto valdybos namai 

Gali iširti Egipto-

Izraelio derybos 

Jeruzalė. — Egipto ir Izraelio 
derybose kol kas nieko gero. Ant
radienio vakare rmnisteris pirmi
ninkas Menachem Begin sureng
tuose pietuose nemaloniai nuste
bino svečius savo kritika ir at
mesdamas visus Egipto reikala
vimus. Egipto užsienio reikalų 
minrrteris Mohammed Kamei 
jam atsakė, kad diskusijoms ir 
deryboms vieta yra komitetų po
sėdžiai. 

Valstybės sekretorius Vance su 
abiejų šalių ministeriais susitin
ka privačiai ir bando tarpinin
kauti, padėtį švelninti. Nori pa
ruošti dirvą, kad galėtų į dery
bas įsijungti Jordanas ir palesti
niečiai. 

Sadatas iš Jeruzalės 
atšaukė ministerį 

Kairas. — Prezidentas Sada
tas, sužinojęs apie Izraelio griež
tą atmetimą Egipto reikalavimų, 
vakar atšaukė iš Jeruzalės savo 
užsienio reikalų ministerį Moha
mmed Kamei. 

Kairas. — Kinija pradėjo su
pirkinėti iŠ Egipto sovietų gink
lus — tankus ir raketas 

Vietnamo ultimatumas 
Kambodljai 

aiški padėtis ir galimi radikalūs 
pasikeitimai paskutinėmis dieno
mis pasaulio spaudoj nustelbė 
net karus Afrikos iškyšuly arba 
Indokinijoj. Joseph Harsch "Mo-
nitor" laikrašty, analizuodamas 
padėtį, sako, kad Italijos politi
nė situacija ne tik labai bloga, 
bet dar ir blogėja. Pramoninėse 
įmonėse neramu, gatvėse tero
ras, kriminalas, valdžia nesugeba 
priversti piliečių laikytis įstaty
mų ir tvarkos. 

Dabartinė padėtis labai pana
ši į 1922 metus, kai politinė ir 
ekonominė suirutė leido įsigalė
ti fašizmui ir užaugino Benito 
Mussolini. Komunistams valdžio
je dalyvaujant ar nedalyvaujant, 
gali k Iti civilinis karas. Jį gali 
sukelti arba kraštutiniai dešinie-
;:, arba radikalai kairieji. Geriau-

Amerlka ir Kanada 

keisis energija 

je pas'likti krikščionims demokra
tams, laimėjus paramą iš komu
nistų ir kitų partijų arba koali
cijoj su jais, nors tam yra ir ma
žiau pritarimo, bet gali būti ne
išvengiama. 

Didžiausios galybės yra dvi: ka
talikai ir komunistai. Kiekviena 
grupė sudaro maždaug trečdali 
politinės jėgos. Likęs trečdalis su
sideda iš mažų partijų, prade
dant kraštiniai kairiaisiais, bai
giant tokiais pat dešiniaisiais. 15 
tikrųjų komunistai tiktai laukia 
progos perimti krašto kontrolę, 
sukurti komunistinę valstybę. Be 
abe:o, kiltų civilinis karas, kurį 
kažn ar jie laimėtų, bet ekono
miška? kra'tui būtu katastrofa. 

Vatikanas yra didžiou galybė 
Italijoj net ir ekonomiškai. Ko
munistai, paėmę vaTdžią, mėgin
tu sudaryti nauTą konkordatą, tik 
kažin, ar pavyktų. Viena aišku, 
mmuuClų turisuj "r lankytojų 
skaičius, sumažėtų ir įp'aukos. 

Bangkokas. —• Vietnamas 
Kambodijai įteikė ultimatumą: 
pradėti dėl sienų derybas, su-j k! ausim 
stabdyti priešišką propagandą ar- kad Amerika iš Kanados dau-

Dar yra vilčių kompromisui, 
praėjusių metų liepos mėnesio 
formulei. KD gal vėl laimės ko
munistų toleranciją ir galės val
dyti. Tokiu būdu komunistai tu
rės balsą valdžioje, nors tiesiogi
nės atsakomybės ir neprisiims. 
Anoji formulė pernai kurį laiką 

energijos pasikeitimo' buvo veiksminga, b"t n e i t a m . 
Principiniai u s i a r ė ? KD nespėjo suorganizuoti darbų 

Ottavva. — Viceprezidentas 
Walter Mondale Kanados sosti
nėje dvi dienas konferavo su 
premjeru Pierre Trudeau ir ki
tais oficialiais asmenimis dau
giausia 

ba prisiimti visą atsakomybę už 
tolimesnes pasekmes, praneša 
France-Press žinių agentūra. 

Ecevit patvirtintas 

Turkijos premjeru 

Ankara. — Turkijos 450 narių 
parlamentas patvirtino Bulent 
Ecevit ministeriu pirmininku tik 
11 balsų persvara. Vienu iš pir
mųjų reikalų jis pažadėjo sutvar
kyti Kipro reikalą, pirmiausia iš
sišnekėjęs su Kipro turkų vadu 
Raul Denktash. 

Šį savaitgalį Ecevit susitiks su 
valstybės sekretorium Vance, kai 
jis grįždamas iš Vid. Rytų su
stos Ankaroje ir Atėnuose. 

giau gaus natūralių dujų, o Ka
nada iš Alaskos naftos. 

bažnyčios 
pagrobė kunige 

Salisbury. — Trys juodieji Ro
dezijos partizanai iš bažnyčios, 
laike Mišių, pagrobė baltą kuni
gą, jėzuitą Desmond Donovan, 
ir jį išsivedė į miškus. Jo liki
mas nežinomas. 

Jeruzalė. — Izraelis suėmė Ry
tų Vokietijos korespondentą 
Hans Lebrechtą, atstovaujantį 
Vakarų komunistams, ir graikų 
kipriečių fotografą Kanayotis 
Paschalis. Jiedu nusižengė cen
zūros reikalavimams. 

tiek, kiek reikėfo, ir komunistą* 
bei proletariatas negali toleruoti 
valdžios, jei ji juos apvilia. To
dėl komunistų vadas Enrico Ber-
linguer pareikalavo duoti jo par
tijai daryti sprendimus ir imtis 
atsakomybės už rezultatus. Bet 
kas tada bus su pačia komunistų 
partija, jei ji susideda su buržu
azinėmis partijomis? Ji tada nu
stos pasitikėiimo kairiųjų radika
lų ir jų nesukontroliuos. 

Kaip į tai žiūri Washingtonas? 
Padėtis kelia ne tik rūpestį, bet 
ir pasibaisėjimą. Jeigu "VVashing-
tonas bandys patarti, kaip darė 
pirmariais pokariniais metais, 
bus apkaltintas kišimusi į italų 
vidaus reikalus. Iš to bus nau
dos tik komunistams. Belieka 
laukti ir sutikti su tuo, kas ten 
gali įvykti. 

Belgrado konferencijoj 

VAKARAI ATMETĖ SOVIETU SIŪLYMUS 
Belgradas. — Belgrado konfe

rencija po keturių savaičių per
traukos antradienį buvo atnau
jinta. Pirmajam posėdy Sovietų 
Sąjunga pasiūlė Helsinkio su;ita-
rimo vykdymo įvertinimo galu
tinės formulės tekstą, bet Vaka
rai jį atmetė kaip nepilną ir ne
aiškų, miglotą bendrybę. 

Sovietų ambasadorius Juli Vo-
roncov pateikė savo vyriausybės 
siūlymą, kuriame apie žmogaus 
teises užsiminta vos vienu saki
niu, nutylima visa, kas ankstes-
n'uose deba'uose buvo pasakyta, 
kuo Vakarai kal'ino sovietus, ne
manančius laikytis Helsinkio įsi
pareigojimu. Amerikos vardu kal
bėdamas, Myron Hoffman sakė: 
"Tekstas nepriim.inns, nėra tų 
elementų, kuriuos norime mau
ti". 

kitaip turės atsakyti už pasek
mes, jei konferencija neduos re
zultatų. "Tai yra tik jų prade
damasis žaidimas, pirmasis pa-
riūlymas. Mes paspausime priim
ti pilną dokumentą ir, be abejo, 
tai pasieksime", sakė Goldbergas. 

Darkiemi*, Maaoaioa U«tuvoa nedidelis miestai 

Ambasadorių* Arthur Gold-
berg pranašauja, kad ovietai 
bus priversti prisiimti ir kietes-

(Pmikanaė nuotrauka) I nius žodžius apie žmogaus teises, juli Voroucov 

Kiti vakariečiai nėra tokie op
timistai. Reikia visų 35 valstybių 
bendro nutarimo, vienbalsiai pri
imti baigiamąjį dokumentą, ir 
sovietai savo užsispyrimu jį gali 
užblokuoti. 

Voroncov sako: "Reikia už
miršti daugelį siūlymų žmogaus 
teis:'ų klausimu. Siūlymai neturi 
galimybių praeiti"'. Kitas sovietų 
atstovas, Boris Sedov, pridėjo: 
"Derybos ir ginčai dėl žodžių ne
duos jokių vaisių". 

s *: t v n O R I t S 

Sauso 19: Marijus, Pia, Rai
vo d i s, Ged-rilė. 

Sausio 20: Fabijonas, Germa
ną, Daugvydas, Valdė. 

Saulė teka 7:14, leidžias 4:48. 
ORAS 

Daugiausia apsiniaukus, gali
mas sniegas, apie 22 laipsniai 

b I 
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DAYTONO KUOPOS VEIKLA 
Kol Kalėdų įspūdžiai dar nėra nų Bėgyje parapija neteko trij Sausio 8 d. §v. Antano p-jos salėje Vytautas Kutkuš atšventė gimta-

pranvkę, mes tikime kad visiems savo nariu. Man- Milaskavitz mi- **»*<> * vardadienio metines žmonos ir brolienės globoje. Gausus sve. 
v , . ' , . , . . J - - ' c J ' L - J — QT -~~ C14 būrvs džiūgavo iki vėlumos fc'uotr. K. Sragausko 
Kalėdos buvo laaningos, ir visų ™ gruodžio 6 d., būdama 91 me-
laukia tuningi ir sveiki 1978-ji *lU amžiaus. Josph Greene mirė 
metai. (gruodžio 14 d., sulaukęs 55 metų 

Gruodžio 9 d. užbaigėme ruoš- amžiaus. Jo vaikai yra vye'ai. Isa-
tis Kalėdų rurgui Daytono žie- bei Latos mirė gruodžio 16 d., su
mos bokšte. Tam darbui vadosa- laukusi 81 metų amžiaus. Ji buvo 
vo Mary Luea=> ir Ada Sinksvitz, antro laipsnio vytė, ir motina Al-
o joms padėjo kiti kuopos nariai, donos Ryan ir Pranciškos Zelins-
Turgus labai pasisekė. Kaip ir pra- kienės. Velionė yra padariusi daug 
eityje, didžiausi pasisekimą, tu-, kalėdinių papuošalų. Daug jų 
rėjo prekyba "ausiukėmis" 

Gruodžio 15 d. Wright — Pat-

esame pardavę, ir kiti tebepuo
šia mūsų kuopos kalėdinę eglu-

terson oro bazės karrninku k!u-' 
tų prie Šv. Kazimiero altoriaus. 

. Pasigesime ios išgarsėjusių pyra-
be buvo moterų vakanene Kalė
dų proga. Susirinko daug. Prave
dė Venice Gramham. Harianne 
Podovak pasirūpino valgiais ir 
padėjo susodinti svečius. 

gaicių per 
Verbų dieną 

kepinių išpardavimą 

Frank Petkus 

65 VYČIU SEIMAS SYRACUSE 
Gruodžio i 6 d. kuopos jaunie , 

j : svečiavosi nauiuose Podovak ! Praeitame seime buvo vienbal-
namuose. Tai buvo jaunųjų ka-l5 1 3 1 n u t a r l a P™1™1 1 4 2 - r o s P o 
ledinė vakarienė ir valdvbos rin- i P° s pakvietimą, perduotą jos pir
kimai 1978 metams. Vaišes pa-i mminko Prano Petrausko, 6o-tąj{ 
ruošė Eleonora Služienė. Vakaras L'etuvos vyčių seimą suruošti 

Syraeuse mieste. N'evv oYrko vals
tijoje. Syracuse kuopa >Ta nauja 
Lietuvos vyčių šeimoje, bet jos 
nariams netrūksta energijos ir 
sėkmės veikloje. Jau 
Syracuse viešbutis rugp'ūčio 

buvo linksmas. 
Kadangi mūsų parapijoje pa

daugėjo senelių ir tokių, kurie 
nebegali iš namų išeiti, dvi die
nas užtruko keli iš mūsų kuopos 
Juos lankydami. Vien tik gruodžio 

PAGERBTAS IN2. 
. : VYTAUTAS KUTKUS 
Sausio 8 d. gražiu būrys inž, 

Vytauto Kutkaus draugų bei or
ganizacijų atstovų, susirinkę. Sv. 
Antano parapijos kavinėje į jo. 
artimųjų suruoštas vardadienio 
ir neseniai praėjusio gimtadienio, 
vaišes.pagerbė jį.Vaišes pravedė 
Stasys Garliauskas, trumpai pra
bėgęs V. Kutkaus gyvenimo ke-
!ią,:uminėjo jo atliktus visuome
ninius darbus. Sveikintojai, kun. 
K. Simaitis, V. Tamošiūnas, Č. 
Staniulis, Vyt. Alantas, Alf. Juš
ka ir J. Urbonas, nepagailėjo šil
tų žodžių, iškeldami Vytauto 
Kutkaus taurumą, darbštumą, y-

užsakvtas! P3^ J° bendruomeniškumą." Vy-
15 i tautas Kutkus yra buvęs vienas 

— 20 dienomis, jau vyksta pasi- i * Lietuvių bendruomenės pirmi-
rengimai p i k i a m kultūriniam va-! n i n k 4 * » r « steigėjų Detroite, 
karui, ir jdomi sporto veikla p l a - ! J a u e i l e m e t u > K a i ? -vadovauja 

(jje_! Detroito Lietuvių fondo vajaus nuoiama pnesseimmems 
noms. Sekite pranešimus. Syracu
se 1 etuviai parodys ką gali. Jų 
šūkis — "Upttate, in seventy 
eight". 

(Is "Vyčio") 

LIETUVOS ATSIMINIMU 
BANKETAS 

komitetui, vienas iš jo direktorių, 
yra LB tarybos nary-., PLB seimo 
narys ir daugelio kitų organizaci
jų darbuotojas. Vytautas žada, 
išėjęs i pensiją, visą savo energiją 
ir laisvą laiką skirti Lietuvių 
bendruomenei, bei jos ugdvmui. 

I-'U. 

SPORTO KLUBO BALIUS— 
KONCERTAS Lietuvos Atsiminimų banketas. 

Chicago Vyčių ruošiamas Lie
tuvos nepriklausomybei paminė- S a u s i o ^ n ų , įvykusiame 
ti, bus vasario o d. Martinique W u b o vadovybės ir tėvų komite-

1 Place, Ever t o posėdyje ' buvo galutinai pa-
S U S IP a^ n i7 j siskirstyta darbais bei aptartas 

visas baliaus pravedimas. J.jo ruo-
green 

Birutė -Pumputienė. "Laimes šuli 

Parke. Svečių 
jmas prasidės 4:30 v., vakarienė 
15:30" valandą. Bus pagerbtas solis 

nion šeimininkė šį šeštadieni vyčių ' t a s . Algirdas Brazis. Pagerbime da-
ehoro vakarienėje, Chicagoje lyvaus daug garbingų asmenų. 

Meninę programą atliks solistai, 
V. Iškilmėms vadovaus M. Rudienė. 
du Bus šokiai. Visi lietuviai kvie-

18 aplankyti 29 namai. Kun 
Katarskis padėjo aplankyti 
parapiečiu?, kurie yra slaugymo'čiami dalyvauti. Vieta užsisakyki- r i i n e p r o g r a m o s dalį atliks sve-' d a r b ^f^°J u s - J * P r°ga P^kta at 

Kai kurių šeimų na-! te skambindami Jonui Evans. tel. namuose 
riai patys atėjo ir dovanas pasi
ėmė. Prieš daugelį metų Petro
nėlė Zelinskienė iškėlė mintį 
lankyti parapiečius. kurie Kalėdų 
metu guli Daytono valstybinė
je ligoninėje. Ir tas paprotys tę
siamas. M. Petrokienė, A. ŠeŠke-
vičienė ir X. Melašuvienė —pa
ruošė lankytojams, kai jie baigė 
savo darbą, vakarienę. Cecilija La-
sarakienė pagrojo akordeonu. Bu-
*t> aplankytas 41 parapietis. Su
organizavo Eloise Berzelly. Su
gaištas laikas ir išleisti pinigai 
nieko nebereiškė. kai matei ap
lankytųjų linksmus veidus. 

Gruodžio mėn. susirinkime bu
vo nutarta, kiek išleisti kalėdi
nėms aukoms. 100 dol. paskirta 
kuopos užsimojimams Kalėdų 
proga; po 20 dol. — Northeast 
Priority Board, Lietuvių Katali
kų religinei šalpai, šv. Kazimie
ra fietu v ų seminarijai Romoje. 

Elizabeth Scott ir Joe Ryan 
sveiksta po operacijos. John ir EI-
afne Lougeman pakelti i pirmą 
vyčių laipsnį. Jurriui ir Pranciš
kai Zclinskar*-- /imė aštuntasis 
vaikaitis Donaldas. 

737 — 8600, 

lietuviškų pamaldų, repetuoja 
ruošdamiesi Dairių šventei. Lie
tuvių Bendruomenės seimo nariai 
ir jos darbuotojai planuoja, bei 
diskutuoja seime keltinus klau
simus, PLB Valdybos rinkimus ir 
kitą. Kaip pasiklausai, susidomėji
mas tais įvykiais ir visuomenėje 
nemažas. Vieni klausia apie 
nakvynes, kiti apie bendrą važia
vimą autobusu ar kitomis prie
monėmis. Mums detroitiečiams, 
kiek žinau, labai palankiomis 
sąlygomis galima nuvažiuoti 
traukiniu ir gauti nakvynes. Lai
kas būtų. L.B. valdybai, visas tas 
galimybes ištirti ir informuoti 
visuomenę. Dirbantieji turėtų iš 
anksto užsiimti tas datas atosto
goms ir panašiai. Padarykime vis
ką, kad tos dienos tikrai būtų Pa-, 
šaulio Lietuviu dienos. 

J.U. 
LIETUVnj BENDRUOMENĖS 

25-ČIO MINĖJIMAS 

Šį pavasarį, jbaiandžio mėn., su
eina 25-ki raitei nuo LB Detroi
to apylinkės įsisteigimo ir jos or
ganizuotos veiklos pradžios. Per 
tuos dvidešimt penkis metus tiek 
eia vietoje, tiek Amerikoje, tiek 
per visą pasaulį Lietuvių Bend
ruomenė yra atlikusi daug dide
lių darbų. Malonu kai gauni laiš
kus iš jPietų Amerikos, juo:e sa
koma, kad Lietuvių bendruome
nė mus atrodo, prikėlė iš nutau
tėjimo mieizr* ir atgaivino visą jų 
veiklą. Kaip minėjau ir apylinkė
se daug ka< padaryta. Pasiteira
vus pas valdybos narius, sužinota, 
kad tas įvykis ruošiamas gana 
paprastai atžymėti —koncertu. 
Gerai tas, bet ar nevertėtų ta pro-

Iniomacija yra pirmas žjngsnis į 
aktyvią veiklą. Per informaciją 
gaunama draugų ir su jų parama 
palengvėja darbas Lietuvos !ais-
vinimo veiksmuose. Informacijai i 
tinkamai išplėsti reikalinga lėšų. | 

T a d . mieli lietuviai, ateikime' 
Vlikui talkon su pinigine a u k a - į 
didesne a r mažesne. Paauko
jęs 25 ar daugiau dolerių gaus 
Eltos biuletenius. Aukos nurašo
mos nuo pajamų mokesčių.Aukas' 
prašome įteikti Detroite sudaryto 
komiteto Tautos fondui remti 
nariams: J. Mikailai. V. Tarno- • 
šiūnui, Eugenijai Bulotienei, VI. 
Staškui, A. Musteikiui. Artėjant 
Vasario 16-jai prisiminkime oku
puotą Lietuvą ir mūsų pavergtas 
brolius ir seses. 

A. Musteikis 

NAUJU M E T Ų SUTIKIMAS 

Dariaus-Girėno klubo ir Lie
tuvių namų d-jos suruoštas Nau-
jųjų metų sutikimas, dėka darbš
čiosios valdybos, buvo linksmas 
ir labai gražiai praėjo jaukioje 
ir gražioje Lietuvių namų salėje. 
Laikrodžio rodyklei slenkant prie 
12 v a i scenoje pasirodė minėtų 
draugijų pirmininkas Edvardas 
Milkauskas ir svečius pasveikino 
Dariaus —Girėno klubo ir Lietu
vių Namų d-jos vardu. Kvietė hū -
ti tvirtais ir nesiliauti kovoti dėl 
Lietuvos laisvės. 

Rimo Kaspučio orkestrui gro
jant, visi sugiedojome Lietuvos 
himną. Onos Kašelienės ir Onos 
Pusdešrienės maistas, talkinin
kaujant Pusdešrienės vaikaitei 
Mikai, buvo skanus ir iki soties 
visi galėjo prisivalgyti. Svečių ga
lėjo būti daugiau. 

UŽGAVĖNIŲ BALIUS 

Šeštadieni, vasario 4 d., Kultū
ros centro salėje Detroito ateiti
ninkai ruošia tradicinį Užgavė
nių blynų balių. Programą atliks 
Detroite dar negirdėti iškilieji j 
Toronto solistai Rimas Strimaitis 
ir Vaclovas Verikaitis. Akomonuo-
}a Jonas Govėdas. Šokiams gros 
Rimo Kaspučio orkestras Roman
tika. Vakaro pradžia 7 vaL kok
teiliai, 8 vai. koncertas- Įėjimas 
5 dol., jaunimui 3 dol. No
rintieji užsakyti stalus skambina 
Vitai Neverauskienei telefonu 
268-7812. 

PARODA 
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Paito iiiaūuu mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesmneiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad 
re&o, gavus is jo mokestį atžymima iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumera** mokama ii anksto 
ztetams 6 mėn. 3 mėn. 

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

$19.00 
18.00 
19.00 
20.00 
15.00 

$15.00 
1300 
15.00 
15.00 
9.00 

• Administracija dirba kas-
dien nuo &30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo &3C iki 12:00. 

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

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunauaotu. straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anks 
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turini neatsaką Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus pra
šymą. 

• i 

šą yra įsijungę gražus Būrys vy
resniųjų ir jaunimo^ todėl reikia 
tikėtis, kad jis bus gražiai suruoš
tas bei pravestas. Balius - koncer-

v. . ' - 0 Q A v„i Sa isieisti LB 2o-cio Detroito apy 
tas ruošiamas, sausio 2» d.. Kui- f. . . .. . , . . 

ė o ^4»;« 7 ..,i ,- via. iitKes veiklos leidinį, pagerbti ios 
turos centre. Pradžia ( vai. v. Me- Į , , . „ K . ., . J 

priklausė 
Kuops turi Baufą nari Grego-

ry Blurr.. .Aekjčir^ % 
jaur.ųj'4 kuopai. Į kuopa, 
grtso Rose Aca Fe!-V---

atgal 

čiai t§ Chicagos, solistai-Netija 
Linkevičiūtė ir Bernarda* Prapuo 
Ienis. . 

Be to. dar kartą primename, 
kad l Detroitą, atvyksta Toronto 

j "Aušros" sporto klube- -cportiniri-
J kai ir turė^ draugiškas rungtynes 
j su detroitieeiais. 2aid>Tiių pra-
i džia, šeštadienį 1 vai. .p.p.. sek-
i madienj tuoj po lietuviškų 
į pamaldų. Jos vyks Kultūros cent

re. Rengėjai kviečia visus žaidy-
i nėse ir koncerte - baliuje gausiai 
' dalyvauti. Pelnas yra skiriamas 
į Pasaulio lietuvių sporto žaidy-
i nėms—olimpijadai, kurios įvyks 

šią vasarą Toronte. Kanadoje, 
paremti. 

J.U 
PASAULIO LIETUVIU 
DIENOS. KANADOJE 

Kaip jau mūsų spaudoje skai
tėme, šią vasarą, birželio 28 d. 
— Liepos 4 d. Toronte, Kanado
je, įvyks Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynė, olimpijada. Dainų šven
tė ir Pasaulio lietuvių bendruo
menės Seimas. Visą tai pavadin
ta —Pasaulio Lietuvių dienomis. 
Kaip joms ruošiasi detroitiečiai? 
Karp jau esu minėjęs, Detroito 
sporto klubo Kovo sportininkai, 

angiiš-koie Amerikoje. Visus pirmadieniais, trečiadieniais n 

Estelle Rogers. Chicagos vyčių 
choro pirmininkė, ir Faustas Stro-
lia. choro vadovas. Choro metinis 
vakaras bus šj šeštadienį Pakšto 
svetainėje Nuotr. P. Maletos 

VYČIU C H O R O POBŪVIS 

Čikagiškiai, neužmirškime, kad 
šį Šeštadienį renkamės į Pakšto 
svetainę pas vyčius, pasilinks
minti ir jų chorą paremti, kad 
galėtų jis aidėti lietuviškais bal-

r&pes&fas pgtnirffte ter,, r.ei HrJc-
rr.i bu;, v 

? r l e ! ; c t XaI6da; dciiniticc dic- IPradžū T v a i va i . 

ketvirtadieniais, Kultūros cer.tre, 
trcr.iruc^s::. Mergaičių choras, va-

va'.gys gausią :r ckania vakarienę. į dovauuma: rr.urlko Stasio SliMo, 

- J , . : , ; - T . i . . 

r--v —"7i 
kiekvieną seknudienį, tuoj ^o 

žymėjimus mūsų draugams ame
rikiečiams, kurie yra nusipelnę 
už tai padėkos? Balandis neper-
toli, bet dar pasidarbavus daug 
ką galima padaryti. 

Jonas Urbonas 

LIETUVAI LAISVĖS TALKON 

Neseniai išklausėme prei. J. Bar
kūno pranešimo apie Vliko veik
lą, ypač apie jo pastangas Lietu
vos išlaisvinimo iš sovietinės o-
kupacijos. Prelatas papasakojo a-
pie išplėstą informaciją įvairio
mis kalbomis. 

Vliko pirm. dr. J.K. Valiūnas ir 
Tautos fondo pirmininkas J. Va
laitis per spaudą kreipėsi į visus 
geros valios lietuvius ir prašė vi
sų paramos. Vlikas yra užsibrė
žęs dideliems darbams - plačiai 
informacijai įvairiomis kalbomis. 

Telef. — PB 8-S229 
OR. ANMA tALIUNAS 

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GWiKT,fiS LIGOS 

2gM V W 6Sri Street 
y«lan<teK pâ rnl •uaitarimą 

M . i ft. IALUKAS 
M>wiwt|« Ir notaro M*» 
6 l f airtoglMi CtilrargiJ* 

6448 So. Pnlaaki Rd. (Crau-ford 
Builcfing) TeL Lū 5-6446 

Priima llvonlua pa«a4 fmttarlm« 

B U V L BLAŽYS 
PLAUCTŲ IR VIDAUS LlGO€ 

Vai i,Lrm*d. antrad. Ir ketvirtas* 
• lkl 7:io TaJ. vakaro 

laitą a nuo i lkl I vai 
Pacai aoaltarlm*. 

OOao taleC. W i S-M70 
ML W AlhtTJOfc 

TeL ofiso HE 4-5849; rez. S88-223S 

DR. KTEft T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

MM M U r t Street 
• A I * 
1:«0 - S:(K> 
t ik 

antr., ketr. Ir paokt 
rai popiet. tr«£ tr 

Vasario 11-12 dienomis Kultū
ros centre ruošiama dail. St. Sma-
linskienės paveikslų paroda. 

TRUMPAI 

— Windsoro lietuvių tautinių 
šokių grupė, vadovaujama Mrs. 
Holmes, daly.'aus pavasarinio 
dainų vakaro meninėje progra-

-moje-rratriks kefeią šekkį-su mer 
gaičių choro ir instrumentų pa
lyda. Choro tėvų k-tetas nutarė 

(Nukelta į 4 paL). 

0r. H M S B. BYU-BYUITIS 
GALVOS IK STUBURO LKKM 

2858 Wea4 «5fd Stnat 
Oiicago, m. 00629 

TeL — 476*5409 

A d v o k a t a i 

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

Ofa. teL 776-5182; rez. 737-5047 
2649 W. 6Srd St., Chicago, ID 

Darbo vai. ano 9 fld 5 vai 
TreOadieniaJa uždaryta 

mmmmmmmm 

itiifinttinittti 

OR. E0MUND L CIARA 
OPTOMETR1STA3 

9T09 Wtat flat Meset 
TeL — GB 6-MOt 

Vmi pagal •asttartma: 
*». 1-4 ir l-»: aatrad 

l t - 4 : ia*tad 10-» vai 

TeL ofiao tr bato: OLymplc 2-4151 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th A ve., Cicero 

Kaitdien :-» vai. ir 6-8 vai fa* 
IMtyToa tr«čiadi«nlaa. 

fc*tadi«alaia 1} iki 4 va popiet 

TeL REliajK-e 5-1811 . 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

|Lietuvis gydytojas) 
8925 West 59t Street 

VaL: plrmad.. ar.trad . keivirtad.". % 
p enk tad. ntx> 12-4 vai. popiet tr t-t 
vaJ vak Tiač tr krAtgui uždaryta 

OR. IRENA KURAS IL 
GYDYTOJA JR CHIRURQ» 
KCDCKIC IR VAIKI UUOO 

S P f n A U S T t 
MEDICAL BUrLDDfO 

7 1 M Soutlt Weslera A v a m . 
-alandoa Kasdien nuo 10 »al. ryto 

lkl 1 vai popiet 
Ofs. teL RE 7-1168; rez. 239-2919 
Ofa. HE 4-1818; rez. PB 

BR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidau* ligos 
2454 West Tlat Street '' 

(71-os Ir C«mpbell Ava, kmimfmt 
»'al.: plrmad.. antrad., ketrlrad. a 
pan^tad S lkl 7 v. p. a- Tik 

plrmad. tr 
a paokt 

Ofla. teL 735-4477; Bes. 246-?«3° 
BR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHTRURGfi 
— Sarva ^ 

CRAWF01tt> MEB1CAL BLDG. 
•440 So. NOaaM Boad 

pagal aaattarima 

— OI 8-087$ 
DR. W. M. EISm-EISINAS 

AKUŠERIJA IB MOTERŲ LIGOS 
GaiBaOLOGINB CHIRURGIJA 

Are. WA 5-207* 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

T«t. ^- BE 8-5893 
SpeciaJyb* Airiu ligot 

9907 Weet lOSrd Street 

Oflaa teL — FB 8-2229 

BR. JARIHA IAKAEVI6IUS 
J O K I A 

V A I K Ų L I G O S 
2056 Wesf Otrd Street 

* • • • • astrad.. kaerhHad. ir pankt 
«oo H lkl 1 vai Ir ano i lkl 1 vai 
•ak. JeĮraa nuo 1 Jd 4 v»i. 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOLRTA HAROMArrl' " ' 

?05i 8 a Waaht«H»w — Tet 77*-«7a» 
^rita-.kocnt akiniai pa«aJ a jdjad 

receptoa. 
Oldalla akinių ramn paairlakaaaa 

Vai : pirm., antr. penkt 18-6:M 
Katv. 1-8 v. vak. fteat. i 0 _ 4 *. a a 

Trečladlenl&a uadaryta. 

Teief. — 282-4422 
OR. ROMAS PETKUS 

• R tr IIOO* — CttSBTttOU*. 
Ofteal: 

u i \o « ARAKH ava. 
4900 VO CEVTRAL ATK. 

Valandoa 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 
• akav Pritaiko akaak* % 

"Ooatta<* ' i r """*" 
2018 W. Tlst St. — TeL 7S7«614f 
• a * pagal «u«i*ajtma Uidaryta tora* 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PUSL8S IR 

PROSTATO CHIRURaUA 
2880 W. Otrd Strat 

VaL antrad. ano 1-4 popiet 
fa* ketr ano 5-7 vakarą 

Ofiso teL 776-2880, rerid. 440-5541 

DU J. J. SIMONAITIS 
6 1 D ¥ T O J A S 

Adresą. 4255 W. 00H Straat 
Oflao telef. R E fr-4410 

Boktascljoa tataC G B f>a t t« 
Ofiao TaL: plrmad, ir ketftrtad 

ano 1:00 Ugi 3:00 vaL popiet 

Ofa. PO 7-0000 Bea OA 0-7278 
DR. A. JUKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 Weet0Srd Street 

BR. K. A. JUČAS 

. 

MARQUETTB AUTO CLINIC 
0655-09 So. Oalferata Ava. — N . 471-fOS 

* 476-8872 
Lfteienio ir Atnerikoa automobiliai 

Ttm« op ir vėakiimas (AIR CONDITIONINGl 
&IABD&A1 6 meneaių ar 6,000 mylių garanti ja 

ii mūsą darbo fpatusymoa) Atdara nuo 7 v. ryto. 
ki v< 7aL vakaro. 

CHIRURGIJA 
5214 No. WesterB Avenoe 
1002 Ne. Weatera Avenae 
TM. ataakrana 12 valaadų 

BR. FKRB. VYT. KAUNAS 
M i g l i Ir kario lak OB-1081 

BflRDROJI kCHMCTINA 
1407 So. 0Mb Ooavt, Oloaro, UL 

10-12 br 4-7 
Ir 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHTRURGAS 
Bendra praktika ir moterų ttgoa 
Oflaa« tr M . 1(111 w . Mth m. 

TeL PRoapeet 8-11SI 
Ofiao vaL: pirm., antr^ tra*. ft 

paakt nao 3-4 vaL Ir 4-t v. *ak 
S-4 p. p. ir ktta laika 

Oflao teL HE 4-212S. \ a m « OI 8- t l*» 

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

2454 West Tlst Street 
•ai pinn . aatrad.. katv. tr 
»-• tor 4-T — H 

•M • 

TaL 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

0107 Weat Tlat Straat 
Valaadsa: 1-4 vai. popiet. 

Trad tr fteatad 

Ofs. teL 588-3166; mamų 381,3772 
DR. PETRAS tUOBA 

GYDYTOJAS IR CHLRURGAB 
6284 So. Narragaasett Avaa«> 
Vai. pirm., antr. ir peakti %ft 
iedtadieniaie pagal au«ltarimt» 
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DidSoji prievarta it 

PRISIPAŽINIMO PAGUNDA 
Peržvelgiant praėjusių metų štokas. Tačiau gyvenime būna 

didesnius įvykius ir šiaip pasiek- kartais taip, kaip joks rašyto-
tus kultūrinius laimėjimus, tenka jas neišdrįstų rašyti 
iškelti Lietuvių mokslo ir kury- * 
bos simpoziumą, sutraukusį šim- Mes skaitome Lietuvos pogrin-
tus lietuvių mokslininkų, ir atei- džio spaudoj apie tardomuosius, 
tininkų^kongresą. Visi darbai yra skaitome net ir amerikiečių laik-
geri, tačiau, jei jau buvo mano- raščiuose pranešimus apie vieno 
ma, kad imigrantai yra juodžiau- ar kito lietuvio ar ne lietuvio su
siu darbų dirbėjai, tai tokie sim- ėmimus ir kančias, tačiau daž-
poziumai svetimiesiems parodo nai viską perskaitome be dides-
priešingai, kad imigrantai pade- nio jausmo, kaip perskaitome ir 
da sukurti ir kitiems, net ir ame- kitas daugiau ar mažiau mus lie-
rikiečiams darbus. Toks suvažia- čiančias žinias. O grožinės lite-
vimas, kaip ir anksčiau buvusieji, ratūros kūrinyje ar dramoje mus 
parodė ne tik mūsų mokėjimą or- įvykis labiau paliečia, mus su-
ganizuoti, bet taip pat sukėlė krečia, mes išgyvename daug la-
džiaugsmą, matant, kiek daug biau, negu išgyvename skaity-
turime žmonių akademikų eilėse, darni tikrus pranešimus. Aktorių 
Tikrai verta tuo didžiuotis, juo perteikiamos scenoje žmogaus 
labiau, kad akademikai vienu ar kančios mums tampa labiau su-
kitu būdu prisideda prie mūsų prantamos. Kartais mes ašaroja-
tėvynės reikalų iškėlimo. me, bet būna ir tokių, kurie ne-

Antras savo svarbumu buvo nori tikėti, kas vyksta scenoje, ar 
ateitininkų kongresas Clevelan- net pyksta, kad herojus buvo per 
de, taip pat parodęs, kad moka- maža enkavedistams atsparus. 
me organizuotis, parodęs, kad tu- Solženicynas savo raštuose tai 
rime dar apsčiai jaunimo, ir pa- dažnai primena, rašydamas apie 
galiau, kad sugebame būti kury- Sibirą, klausdamas, o ką da-
bingi, o tai liudija Landsbergio rytum, jei tau tektų taip kentėti, 
dramos "Šventasis narvas" pasta- ar pataria: pabandyk pats tokia-
tymas. me šaltyje miegoti. 

* Galėjo kai kam atrodyti ir to-
Drama buvo specialiai au- je "Šventojo narvo" dramoje keis-

toriui užsakyta, apie ją jau buvo ta scena, kur kunigas giriasi su-
plačiau kalbėta, bet jos pastaty- tuokęs du vienas kito nemačiu-
mas sukėlė ir kai kurių klausimų, sius ir nepasižįstančius jaunuo-
ypač kiek tai liečia prisipažinimą, liūs. Tai atrodo pasakiška, o ta-
Dramoje kunigas po ilgų tardymų čiau A. Solženicynas savo knygo-
prisipažįsta, kad jis padėjo ber- je "The Gulag Archipelago 
nams imituoti stebuklą. Ir čia ne Two" (pigiojoj laidoj) 249 psl. 
vienas žiūrovų nustebo ir nusi- rašo: "Ten pat Kengire lietuvė 
vylė, kad kunigas po tokio ilgo mergaitė buvo sutuokta per sto-
priešinimosi pi rsipažįsta melą- vykios sieną su lietuviu vyrų, ku-
vęs, gynęsis be reikalo, nes jis rie niekada vienas kito nebuvo 
stebuklą padėjęs sukurti. Čia ir y- matę ir susitikę. Juos sutuokė He
ra svarbiausioji vieta, pats dra- tuvis Romos katalikų kunigas, 
mos pagrindas, iškeliąs suimtojo taip pat kalinys, vilkįs standarti-
didvyriškumą ir žmogiškumą, nę kalinio striukę", 
kad vienas prisipažinimas jį gali * 
išgelbėti, nesvarbu ar tas prisi- Tie, kurie negyveno komunis-
pažinimas tikras ar ne. Tokių tiniame režime, tie, kurie nematė 
sunkių momentų turėjo ne vie- priespaudos, vargu ar galės pi
nas pavergtoje Lietuvoje, o ir ki- vaizduoti ir suprasti, % kokias ši
tuose kraštuose, kada vienas ma- tuacijas žmogus patenka. Tie, 
žas melas galėjo suimtąjį išgel- kurie nebuvo tardyti ir kuriems 
bėti iš kančių. neteko pergyventi sovietinių ka-

Pavergtoje Lietuvoje einąs po- lėjimų,vargu ar pajėgs suprasti 
grindžio žurnalas "Dievas ir te- žmogaus kančias ir įsivaizduoti, 
vyne" 2 nr. paskelbė tiesiog šiur- kokios saldžios yra pagundos pri-
pą keliantį kurt. Ant. Yliaus kan- sipažinti prie nebūtų nusikalti-
Čių kelią. Tai užsigrūdinęs kovoj mų: jei neprisipažįsti, tada gali 
už tikėjimą kunigas, tačiau vie- būti sunaikintas, tačiau jei "prisi-
noj vietoj ir jis, liepiamas prisipa- pažįsti", tai kartais tavęs nepa
žinti prie nebūtų kalčių, suabejo- lieka, o verčia tave toliau me-
ja. Žurnale rašoma apie tardy- luoti ir išdavinėti kitus. Prisipa-
mus: "Pokalbis buvo ilgas. Kiek- žinimas ne visada yra išsigelbėji-
vienas susitikimas su čekistais iš- mas, 
tampo visus nervus, tačiau gali- "Šventojo narvo" pastatyme 
ma iškęsti. Šį kartą kun. A Yliui žiūrovai turėjo progos matyti du 
buvo taip sunku, jog jis net pra- robotus, tai enkavedistai, kurie 
dėjo galvoti, ką padaryti, kad tik sumala viską, net ir tuos, kurie 
greičiau jį paleistų. Atrodė, kad tarnauja komunizmui. Šie robo-
per visus 10 metų lageriuose bu- tai, tikrieji komunizmo sargai, 
vo lengviau, negu tas kelias va- negalvojančios, pasigailėjimo 
landas Raseinių saugume". Ir kai nežinančios mašinos, komunistų 
buvo kun. Yliui pasiūlyta dar pa- partijos įsakymų vykdytojai, vai-
galvoti, jis mielai sutiko, nors ži- dinime buvo tokie įtikimi, kad 
noma vėliau vėl tvirtai laikėsi, daugeliui žiūrovų turėjo atrody-

Iš šio pavyzdžio matyti, kaip ti, koks malonus išsigelbėjimas, 
tardomąjį puola prisipažinimo nors ir "prisipažinimo" auka. 
pagunda, kaip žmogus nori viską Ateitininkų kongreso proga 
greičiau atlikti, o \ei jau prisipa- pastatytas veikalas padeda kar-' 
žino, tai turi ką nors pasakoti, tais mums geriau suprasti pa-
daugiau ar mažiau įtikimą istori- vergtųjų padėtį, negu oficialūs 
ją. Ir Landsbergio dramos kuni- pranešimai. Tai rodo, kad. mūsų 
gas, nors būdamas inteligentas, menininkams vertėtų daugiau 
turėjo kalbėti niekus, kad tik ga- panaudoti šią nuostabią, tautos 
lėtų ištrūkti iš tardytojų nagų. didvyriškumą liudijančią me-
Be abejo, to negali suprasti tas, džiagą, kurią pateikia mums pa
kas negali įsijungti į tardomojo vergtosios Lietuvos žmonės savo 
padėtį. Gali tiems atrodyti ir dra- pogrindžio spaudoj, 
mos kunigo prisipažinimas kei- AL B. 

NATO JĖGAS BŪTINA STIPRINTI 
Karinių pajėgų vadas Europoje mano, kad šioms jėgoms gresia rimtas pavojus 

BR. AUŠROTAS Šiaurės Atlanto valstybių są
jungos (NATO) sukūrimas ir 
1949. IV. 4 šios sutarties forma
lus pasirašymas VVashingtone 
tarp 12 valstybių apvainikavo 
JAV pastangas po II-jo pasaulinio 
karo suformuoti stiprų kumštį, 
kurį net ir Sovietai vengtų pa
liesti. Šios stiprios jėgos dėka jau 
po 32 metų Europoje Sovietai li
gi dabar nedrįso žengti neatsar
gų žingsnį. 

Sovietų kėslai 
Žinoma, Sovietų kariškos už

mačios okupuoti visą V. Europą 
ir pastatyti JAV prieš įvykusį fak
tą yra žinomos NATO valstybių 
vyriausioms būstinėms. Galimas 
dalykas, kad bolševikai, panau
dodami kurią nors "išlaisvinimo" 
komisiją, gal jau būtų pamėginę 
savo laimę ir V. Europoje, kaip 
ją sėkmingai užbaigė P. Vietna
me ir Afrikoje (Angoloje). Ta
čiau visa bėda glūdi tame, kad V. 
Europos centre, V. Vokietijoje, 
jau nuo II-jo pasaulinio karo pa
baigos pastoviai įsikūrė JAV ar
mija, kurios visos kariškos tarny
bos dabar (1976 m. duomenys) 
priskaitoma apie 220,000 asme
nų. Tai yra gana rimta jėga, su 
kuria turi skaitytis Sovietų stra
tegai, planuodami net žaibinį ka
rą V. Europai okupuoti. 

Šios milžiniškos JAV ir kitų 
NATO tautų kariškų pajėgų 
vadas yra gen. Alexander Haig. 
Dar prieš prezidentui J. Carter 
nuvykstant į Briuselį Belgijoje, 
kur yra įsikūręs NATO vyr. šta
bas, ten pas generolą apsilankė 

"Newsweek" savaitraščio kores
pondentas A. de Borchgrave. 
Generolo ir žurnalisto pasikalbė
jimas — interview tilpo minimo 
savaitraščio 78. L 9 laidoje. Kai 
kurias šio įdomaus pasikalbėji
mo mintis čia ir atpasakoju. 

Pasitikėjimas Amerika 

NATO vado nuomone, neu
troninių bombų įjungimas į NA
TO ginklavimosi arsenalą, nors 
šis reikalas politiškai yra jautro-
kas, ne tik žymiai sustiprintų są
jungininkų gynimosi pajėgumą, 
bet tuo pačiu pakeltų pasitikėji
mą tautų, esančių šioje geleži
nės uždangos pusėje. 

Iš kitos gi pusės neutroninės 
bombos atgrasintų vakariečių 
priešus imtis prieš juos bet kokio 
neapgalvoto veiksmo. Tokio gink 
lo įvedimas taip pat palengvin
tų vedamas derybas su Sovie
tais dėl branduolinių ginklų ap
ribojimo greitesnio užbaigimo. 

Šiuo metu Sovietų kariškos 
jėgos žymiai prašoka joms reika
lingą gynimosi paskirtį, kai tuo 
tarpu NATO jėgos visuose trijuo
se gynimosi sektoriuose, ypač nor
malaus karo vedimo bare, toli gra
žu neatitinka joms pavestų už
davinių vykdymo. 

Generolas, kalbėdamas apie 
Sovietų kišimąsi į Afrikos valsty
bių tarpusavio reikalus, pabrėžė, 
kad "Sovietai visada stengiasi iš
naudoti pasitaikančias progas. 
Ir jeigu jiems vfcada seksis, tad 
pasisekimas sukelia gobšumą". 

Vado nuomone, šiuo metu esą 
daug geriau sustiprinti jau turi
mas regionalines jėgas (Europos 
centre), kurios būtų galimos pa
naudoti atbaidymui. Šiuo metu 
vykstą konfliktai Afrikoje, reikia 
tikėtis, neišsiplės į plataus mąsto 
karą tame kontinente. Ir tai, kas 
šiandien vyksta R, Afrikoje, yra 
sunkiai suprantama ir priešta
rauja bet kokiai logikai: dvi So
vietų apginkluotos visokeriopai 
atsilikusios III-jo pasaulio valsty
bės žūtbūtinai pasiryžusios viena 
kitą sunaikinti. Generolo nuomo 
ne, šią būklę vakariečiai turėtų 
įvertinti, nors jis ir nepataria vel
tis į šią aferą. 

Grįždamas prie V. Europos gy
nimo nuo galimos euroazijatinės 
grėsmės gen. A Haig pabrėžė, 
kad "V. Europos politikai savo 
paskutinėje Oslo įvykusioje kon
ferencijoje sutiko, kad tokia grės 
mėyra tikra. 

XATO valstybių užs. reikalų 
mmisteriai pripažino, kad į šias 
problemas tenka pažvelgti toliau 
už savo valstybių ribų. Šiuo me
tu vakariečiai turi priimti bend
ruomenišką sprendimą ir tų 
kraštų vadovybes šiam reikalui 
rimtai ruošiasi 

D. Britanija vis daugiau gauna naftos Šiaurės jūros rajone ir džiaugia
si, kad ji padėjo sustiprinti griūnančius valstybės finansus, čia matome 
vieną naujai įruoštą naftos gręžimo punktą. 

ir prilygsta panašiam JAV ūkiui. 
Vogenas pastebėjo, kad jų lankyti 
ūkiai ne tik gerai mechanizuoti, 
bet ir kompiuterizuoti. Nepaisant 
pažangos, kiekvienas ūkis turi 
daug darbininkų. Daugumą jų su
daro moterys. Jos dirba sunkiau
sius ir prasčiausius darbus, o vy
rai lengvesnius. Taip Sovietai su
lygino moterų teises su vyrų. 

Lankytojams kilo klausimas, ko
dėl šie komunistiniai dvarai nesu
geba užauginti pakankamai maisti
nių javų ir daržovių, kodėl maisto 
produktų paskirstymas blogas. Vė
liau patyrė, kad keliai blogi, duobė
ti, netaisomi. Negali jais naudotis 
nei sunkvežimiai, nei automobiliai. 
Dėlto nukenčia aprūpinimas pro
duktais. 

Vogenas gavo progą tokiame 
ūkyje, kuris uži™* 20,000 akerių 
plotą pagyventi pas agronomo šei
mą. Jis mano, kad agronomas bu
vo laimingiausias šioje apylinkėje, 
nes turėjo namą ir automobilį. Bet 
namas neturėjo vandens įrengimų. 
čia Vogenas sužinojo, kad darbi
ninkas per mėnesį gauna nuo 100 
iki 200 rublių. Traktorininkai gau
davo nuo 200 iki 250. šie daugiau 
uždirbo kaip gydytojai. Daugumą 
traktorių vairuoja moterys. Daug 
statoma daugiabučių namų darbi-

pasakė, 

ninkama. Jų statyte išrodo prastai 
ir vienodai. Miestuose vis dar 
trūksta butų. 

Filmų teatrai ir televizijos rodo 
dažniausia įvairias darbininkų lenk
tynes ir jų laimėtojus. Jie di
džiuojasi laimėjimais ir liaupsina 
juos. Filmai daugiausia propagan
diniai. 

Daug jaunuolių nešiojasi trumpų* 
jų bangų radijo priimtuvas ir klau
sosi Vakarų radijo stočių žinių. 
Bet vengia amerikiečių. Tik tuo 
atveju užkalbina, kai atsirandi kur 
nuošaliau ir be palydovų. Senesni 
žmonės nevengia pasikalbėti. 

Vykstant namo. Sovietų palydo
vai pasigyrė, kad pas juos nėra be
darbių. Kitur milijonai tarnauja 
kariuomenėje, niekas nežino, kiek 
žmonių patalpinta į bepročių ligo
nines, kalėjimus ir Sibiro stovyk
las. Daugybe "savanorių" ir prie
varta išvaryta darbams į Sibiro 
taigas. 

JAV agronomams buvo parody
ta propagandos tikslams įsteigti 
ūkiai. Jie aprūpinti pažangiais pa
dargais, gyvuliais Ir kt. Kitaip kal
bėtų apie Sovietų kolchozus ar sov-
chozus, jei jis būtų galėjęs laisvai 
lankyti kitus ūkius. Tai tik apgau
linga sovietinė propaganda, kuri 
atsiranda ir JAV spaudoje. 

Jėgų pusiausvyra 

Žurnalistas generolui 
kad "gen. H. F. Zeiner Gunder-
sen, NATO kariškojo komiteto 
p-kas, šios organizacijos politi
kams pabrėžė, jog NATO jėgų 
balansas yra nepalankus vakarie
čiams. Jėgų persvara visą laiką 
auganti Varšuvos pakto valsty
bių naudai". 

Atsakydamas į šį svarbų klau
simą, gen. A. Haig samprotavo, 
kad "po paskutinio NATO vado
vu susitikimo Londone yra paste
bima žymi pažanga". Visi sutin
ka 

TAURIŲJŲ METALŲ LYDINIAI 
Jau nuo senovės tauriųjų me-1 prabų inspekcija, kurios įverti-

talų lydiniai visada turi priemai-j na gaminių kokybę ir turi teisę 
šų, vadinamų ligatūra. Ligatūra | tauriųjų metalų gaminius žymė-
dažniausiai būna chemiškai gry- Į ti prabos ženklu. 2odžiu, Visi 
nas varis, o į aukso lydinius de- j aukso, sidabro, platinos, pala-
dama vario, sidabro, nikelio, | ožio gaminiai privalo turėti pra-
cinko. Mat, taurieji metalai yra j bos ženklą, 
labai minkšti, ligatūra jiems Į Tačiau prabos ženklais nežy-
duoda t'/irtumo. Be to, priemai- j mimi tik ordenai, medaliai ir mo
šos keičia lydimo atspalvį. Pa
žymėtina, kad priemaišos taip 
pat keičia lydinio atspalvį, kuris 
gali būti meniškai derinamas su 
brangakmeniais. Juvelyrinio ly
dinio vertė priklauso nuo taurio
jo metalo kiekio lydinyje. Pra
bos skaičius parodo, kiek gryno 

netos, bet jų lydinių praba taip 
pat griežtai reglamentuota ir 
kontroliuojama. Taip pat nežy
mimi labai vertingi senovės me
no kūriniai, laboratoriniai indai 
prietaisai. 

Daugely kraštų prabos skai
čius nurodo, kiek dalių (promi-

tauriojo miligramų yra viename \ lių) brangiojo metalo yra tūks-
prame lydinio. Pavyzdžiui, auk įtantyje lydinio dalių. Tai metri-
sinio žiedo praba 958 reiškia, j nė prabų sistema, 
kad 1 gr. lydinio yra 958 mg į Tur būt mums senesniesiems 
gryno aukso. 

Taigi, norint išvengti apga
vysčių, draudžiama pardavinėti 
tauriųjų metalų gaminimus be 
specialaus įspaudo — prabos 

daug kam žinoma, kad carinėje 
Rusijoje veikė zolotnikinė pra
bų sistema, kurios pagrindu b> 
vo 98 zolotnikai (zolotnikas — 
senas Rusijos svorio vienetas — 

,kad Sovietų kariškos jėgos ženklo. Tačiau prabos ženklai i A ^ \ Jienamerusiskame sva-
vis* laiką auga. Todėl yra susitar- i b ū n a l a b a i į v a i r Q s J u o s e k r a S t 0 > j ro hgaturos. Prabos skaičius 
U išplėsti ne tik politišką veik-1 mittBtn h p r h „ „ a T Y l W ™ v ™ . r e i s k e t ^ ™ ) 0 m e t a k *»*t spiesti ne ux poiiussą TO*-|,rfest© herbas ar amblema kom-
la,bet ir paspartinti antraeilių į p ^ j ^ n p r a b o s s k a i c m m i i ***** ****** lydimo svare. 
programų vykdymą. Šiuo m e t u ; . ^ ^ ženklai būna labai ma-i J A V . Anglijoje, Šveicarijoje 
vykdoma apie 140 trumpalaikių g d a ž a i a u s i a i įžiūrimi tik pro i * kitur naudojama karatinė 
pagerinimų, .kaip pvz., ? r i e s : a r H padidinamąjį stiklą. Prabos ^ b ų sistema, kurioje tūkstan-
kinių s v i e d i n i ų ^ ^ s p a d K n - ^ ^ ^ ^ n e t l a b a i 8 m u l . j t a i nė metrinė praba prilygsta 
nimas net ligi 196.000. Svarbiau-L^ m m i a i > pavyzdžiui, p r a b a i 2 4 sąlyginiams vienetams, pa-
šias laimėjimas yra finansinio po- l s p a u d ž i a m a n e t ^ p l o a i m i s i o s j vadintiems karatai. Bet tik ne-

grandinėlės grandžių. j reikia sumaišyti su karatu — 
Kiekvienoje valstybėje veikia i trangakmenių svorio vieneto, 

' kuris lygus 0,2 g. 

būdžio, visoms valstubėms suti
kus padidinti kariškas išlaidas po 
3 proc. kas metai". Tačiau, kaip 
mes į šiuos pagerinimus ir į biu
džetinius pinigų padidinimus be
žiūrėtume, nors juos ir įvykdytu
me 100 proc., mes vis tiek nepavy
tume Varšuvos pakto valstybių 
kariškų jėgų augimo. Ir jeigu 
mes negalėsime susitarti su Ry
tais dėl jėgų didinimo užšaldy
mo, tai ir vėl teks didinti kariš
kas išlaidas. Tai yra įmanoma, tu
rint gana politiško subrendimo 
ir valios", kalbėjo gen. A. Haig. 

Atsiminkime, kad gen. A Haig 
yra ne tik karys, bet ir patyręs po
litikas. Jis ir buvo buvusio prezi
dento R. Xixono štabo v-kas, 

Prabų istorija labai sena. 
Juk jau prieš 3000 m. senovės 
Egipte. Babilone, Graikijoje, Ro
moje buvo naudojami įvairus 

bet išvengė politiško Watergate j prabų nustatymo metodai. Pa-
dumblyno ir skalpavimo, nors į jo | vyzdžiui, šią problemą sprendė 
plaukus jau mėgino kibti žurna-! i r Archimedas. Dauguma gami-
listai... Taigi ir jo atsakymai žur- ^ & tauriųjų metalų, pagamin-
nalistui yra gražiai politiškai iš- tų Europoje, pradedant nuo Bi-

"ir balansuoti, kad 
sotus ir ožka sveika 

vilkas būtų zantijos laikų, turi prabos ženk* 
lus. J . Mšk. 

MUŠKIT BŪGNUS 

Spaudoj ir gyvenime 

JURGIS JANKUS 

prieš aštuonetą metų įsidėjau naują. Nesijaudinu. Gaiš- dis, kiekvienas krūmas, net ir kiekviena gėlė. 

DETENTE SOVIETŲ PROPAGANDOJ 
Pagal JAV ir Sovietų Sąjungos 

sutari; vyksta įvairūs kultūriniai 
pasikeitimai ir parodos, kurios pa
deda paskleisti JAV-se sovietų 
propagandą. JAV parodos parūpi
na Sovietams technologinės pažan
gos braižinių ir kt. 

šia proga vasarą pasinaudojo 14 
JAV jaunų agronomų. Jie praleido 
Sovietų Sąjungoje 3 mėnesius. Pir
mąsias 5 savaites išklausė Gudijos 
Minsko ždmės ūkio akademijoje 
propagandą ap«e marksistinę siste
mą ir mokėsi rusų kalbos. 

Agt. B. Vogenas su Auroros 

"Beacon News'* dienraščio bendra
darbiu Lee Hill pasidalino Sovietų 
gyvenimo įspūdžiais. Kasdien prie 
pietų davinio jie gaudavo ryžių. 
Jie pradėjo kalbėtis savo kambary. 
•e, kad čia bulvių kraštas, o jiems 
duodami ryžiai. Toliau jie gaudavo 
bulves, o ne ryžius. Taip ir sužino
jom, kad kambariai turi pasiklau
symo įrengimus* 

Kartą jie buvo nuvežti į netoli 
Minsko esantį kiaulių ūkį, kuriame 
kasmet užauginama iki 108,000 
kiaulių, ūkio vedėjas sakė. Jie ra
do, kad ūkis gerai nechanisuotas 

Nebepasakė, kaip ten buvo, nes pirklys užšoko 
už akių. 

— Tai kaip judviem namas patinka iš vidaus? 
— paklausė žiūrėdamas į vieną ir į kitą. 

— Daug geriau negu iš lauko. Dvidešimt tris duo
dam tuoj, — pasakė vyras. 

— Dvidešimt t r i s? — nustebo pirklys ir atsisu
kęs į šeimininką pridėjo: 

— Tamstos vietoj būdamas negaiščiau nė minu-
tės. kad susigalvoję neatsimestų. 

— Jeigu ir atsimestų nieko bloga neatsitiktų. Už 
tiek nė nesirengiu parduoti, — šaltai atmetė šeštokas. 

— Tūkstantį pridėsim už persikraustymą. Paim
si keletą studentų, jie moka kaip su knygomis apseiti. 
Bet ką aš čia mokančiam aiškinu, — skubino reika
lą vyras. 

— Bet kur aš kraustysiuos. Kito namo neta
riu ir neturiu laiko ieškoti. 

— Aš turiu, — pašoko pirklys. — Ir geresnį, mū
rinuką. Prašo dvidešimt penkių, bet sutiks ir už dvi
dešimt tris. Negaliu suprasti, kaip tokį turtą senam 
mediniam name gali laikyti. Kas nors, ir per valandą 
teliks tik pelenai. 

— Kad nėra kaip, —iš lėto ėmė aiškinti Juozas. 
— Nerūkau, visos elektros vielos sudėtos naujos, ge
ros ir sudėta gerai. Ne taip, kaip tuose jūsų naujuose, 
kur dega po kelis sykius per metus. Ir Šildymą tik 

rui jokio pavojaus nėra. 
— Tai iš vidaus. Bet iš lauko. Ar nežinai, kokie 

dabar laikai Koks negras įšveis pro langą Molotovo 
kokteilį, ir viskas supleškės. Tokį turtą turėdamas, 
čia jo nė vienos dienos nelaikyčiau. O dabar pasitaiko 
tokia proga, kad ir mirdamas geresnės nebesurasi. 

— Kodėl tuoj negras? Ir kodėl kaip tik mano 
namelį jis rinksis? Nebent kas pasamdytų. Kaip ma
nai, ar galėtų kas pasamdyti? — šyptelėjo. 

— Gali ir pasamdyti Šiais laikais visokių yra. 
— Nemanau, kad Konkos taip žemai jau būtų 

nusmukę, —staiga metė. 
Visi trys greitai susižvalgė vienas 1 kitą. Moteris 

greitai nusisuko ir ėmė žiūrinėti knygų nugarėles. 
— Kokie Konkos? —nustebo pirklys. 
Jis pirmas susigriebė. 
— Tie, kurie pasamdė apmeluoti senį. Broliai 

Konkos. Daugumą gatvelės apmelavot, bet dabar vis
kas jau žinoma. Jeigu iš pasalų nebūtumėt supirkę, 
visa gatvelė būtų krūvon suėjusi ir savo kainą pasa
kiusi Jiem per vėlu, bet ne man. Aš pagalvojau. Pa
sakykite, kad be septyniasdešimt penkių nė iš vietos. 
Tai mano pirmas ir paskutinis žodis. 

— Ar galvoj nebegerai? — abu vyrai sušuko. 
— Broliai Konkcs turi savo planų, aš turiu savo. 

— Verta, bet ne tokių pinigų. 
— Nuo kada laisvam krašte kainas pradėjo nu

statinėti perkas? 
— Dvidešimt penki, tai viskas. Apsigalvok. Ne-

parduosi, miestas nusavins u i pusę to, nes tie namai 
čia daugiau ir neverti. 

— Tai ar jau ir miestas brolių Konkų nuosavy
bė? — šyptelėjo. 

Abu vyrai keliems akimirksniams sumišo, tada 
nuo knygų atsisuko moteris. 

— 2inoma, kad ne nuosavybė. Benis tik pasakė 
iš desperacijos. Jis manė esąs labai geras pirklys, bet 
čia išėjo kitaip. Ar ne, Beni? —nusišypsojo. — Ar 
šiaip a r taip, čia situacija labai nepatogi. Kai tiek 
padaryta, Konkos nebegali sustoti Teisė tamstos pu
sėje. Man nereikėtų nė aiškinti, tamsta geriau galėtum 
pasakyti, nes matau, kad ir ta daugybė knygų tik apie 
visokias teises. Tamsta, žinoma, gali čia pasilikti. Nie
kas tamstos nei degins, nei muš, bet ar smagu bus 
gyventi apstatytam mašinų ? Kai atsidursi vidury aikš
tės, niekas nei penkiolikos nebeduos. Turėsi prašyti, 
kad paimlų pusdykiai Nemanyk, broliai Konkos irgi 

Į turi išdidumo. 
— Nedaug, — atvertė šeštokas. — Suktumo taip, 

j bet ne išdidumo, kuris turi ryšio su teisybe ir gar-
Pasakykite. kad ir degtuką pakišę ar kokteilininką' bingumu. To tai tikrai nė lašo. Išdidžiam žmogui sė 
pasamdę nieko nelaimėtų, \fano viskas yra ir gera. i gaivą nebūtų atėję visą gatvę apmeluoti. Kodėl re-
suma apdrausta ir testamentu užrašyta vienam iš di- atsiuntė žmogaus šnekėtis kaip su žmogum, būtu-
džiųjų fondų. Jie, kartu susidėję, mokės išknisti, kas ir mėm tikrai susi'arę. Dabar kitas reikalas, 
kaip viską sunaikino. | Ir pradėjo lipti žemyn. Iš paskos nusileido ir tri-

— Bet septyniasdešimt penki tūkstančiai. Toje julė. Pirklys dar ir žemai mėgino perkalbėki, o mote-
vietoje ir už geriausią namą niekas tiek nemokėtų. '• ris, valandėlę pažiūrėjusi į žydinčius Galdiko sodus, 

— Ne aamą ir perka. Jiem verta tik vieta, o man pasakė: 
veria viskas, kas ant tos vietos yra. Kiekvienas me- i (Bos <Sausr *ul 
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DETROITO 2USIOS 
(Atkerta ii 2 pusi.) 

vakarą surengti su vaišėmis ir 
Šokiais. Vakaras įvyks balandžio 
15 d. Kultūros centre. 

— Vasario 16-tosios minėjimas 
įvyks vasario 12 d. sekmadienį 
Kultūros Centre. Menine progra
mos dalį atliks Detroito mergai
čių choras, kurį instrumentais pa
lydės Aida Petersonaitė, Asta Še
petytė ir Rimas Kasputis. 

— Siu metų pavasarinis Met
ropolitan operos sezonas Detroite 
bus nuo gegužės 22 d. iki gegu
žės 27 d. Operų pastatymai bus 
šie: J. Massenet "Thais" (naujas 
pastatymas), P. Mascagni "Cava-
leria Rusticarra", R. Leoncavallo 
Pagliacci", M. Mussorgsky "Boris 
Godunov", G. Donizetti "La Fa
voritą", G. Verdi "Rigoletto", A. 
Mozart "Don Giovanni", ir G. 
Puccini "MADAME Bulterflv". 

Su pagarba, 
S. Sližvs 

kitų nekaltų tremtinių ir Marijos 
auka neliks be prasmės. 

Didelę misiją atlikusiai, poli
tinei kankinei Marijai tebūna 
lengva laisvoji žemelė. 

Alfonasas Nakas 
LIETUVIU KAMBARIO 

ATIDARYMAS 

Beveik po penkerių metų ilgo 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
IŠNAUDOKIME 

KUDIRKOS STEBUKLĄ ko 

i \ *AZkviiLKO PARAPIJA 
LAIMĖJO PIRM* VIETĄ 

Praeitais metai* spalio 2 d. įvy-
Sioux City diecezijos trečias 

iš eilės įsipareigojimų rinkimo 
vajus. Prieš \ajaus pradžią laik
raštis įsklėjo kun. Morkūno nuo
trauką ir didelėm raidėm užvar
dintą strajp>:.; "Sv. Kazimiero 
parapija paruošė dirvą 1977 va
jui. Nenaujiena, kad ji jau tre
čią kartą iš eilės laimėjo pirmą 
vietą, surinkdama įsipareigoji
mais 340.9 procento, iš kurių 
249.8 procento grynais. Sv. Kazi
miero para pi ] os parapiečių dos
numo pavyzdys yra didelis įna
šas į diecezijom tikinčiuosius..." 

įsipareigojimų laikas— 10 mė
nesių. Vajuje dalyvavo 137 ma 

v 
• 

SIBIRO TREMTINĘ 
M. ŠALKAUSKIENĘ 

PRISLMENANT 
Marija 2alkauskienė mirė Det

roite 1977 metų gruodžio 4. Tai 
laikas, kada niekas negalvoja a-
pie mirtį, o ruošiasi Kalėdų šven
tėms. To dar negana. Kai su ve 
tlone ėjome atsisveikinti, kai ly-
dejome ją į Dievo Apvaizdos 
šventovę ir į Holy Sepulchre ka 

Simo Kudirkos pabėgimo į 
laisvę dviejų valandų filmas bus 
rodomas šį pirmadienį, sausio 
23 d., 8 vai. vak. 2 televizijos 
stoty. Taip pat daug rekla
muoja šį įvykį Chicago "Sun-
Times", o sausio 17 d. tas dien
raštis išspausdino specialų lei
dinį, televizijos skriptą, su Ku
dirkos ir aktorių nuotrauko
mis. Chicagos valstybinės u jo 

ir kantraus darbo 1978 m. vasa-Įkykloe panaudos kaip skaitymo 
rio mėn. 16 d. 7:00 vai. vak. ofi- į medžiagą savo mokiniams. 
ciaKai atidaromas lietuvių kam- Mums, lietuviams, tai retas, 
barys Wayne State universitete, j negirdėtas įvykis — tikras ste-

Daugelis jau pamiršome kad buklas. šią savaitę kiekvienas] ž o s diecezijos parapijos, su 6,600 
dar 1973 m. vasario 26 d. būvu-! padirbėkime, kad kiekvienas 
sio Detroito miesto mero žmona; amerikietis, kurį pažįstame, tą 
Katherine Gribbs sušaukė tauty- filmą pirmadienį pažiūrėtų, 
bių atstovų pasitarimą mero rezi- j Jeigu mes tūkstančiai lietuvių 
dencijoje. Jame kalbėjo tuolaiki- j pasistengsime pakalbinti savo 
nis miesto meras Roman S. i darbovietėse, parapijose, ligoni-
Gribbs, jo žmona, buvo rodomas i n ė s e universitetuose, mes pa-
filmas ir taip buvo pasėta sėkla j s j ^ į n e g a l k e l e t ą milijonų 
įruošti tautybių kambarius | amerikiečių. Jie pamatys, kas 

yra Lietuva, kokią Maskvos pa
vergimo kančią kenčia lietuvių 
tauta. 

Šią misiją galime atlikti kiek
vienas lietuvis savo aplinkoje. 
Nereikia mums pagalbos nė iš 
vienos organizacijos. To reika
lauja mūsų kenčianti tauta. 
Neužmirškime parašyti padė
kos laiškus Chicagos "Sun-
Times" ir televizijos 2 stočiai 

Dr. A. Kazma 

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

Dirbančiai moteriai re ika l ingas 3 
ar 4 kamb. butas 1-me aukšte , į 
vakarus u i Rockwel l St . N u o m a 
nedaugiau 150 dol. 778-1907 

fe.YlOMOJA.HA — F O B B E N T 

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

McKEY 4 
Tel. — 

POAGTJE 
239-6990 

Wayne State unKersitete, pana
šius kaip prieš 30 metų pittsbur-
giečiai įruošė Pittsburgho U-
niversiteto "Cathedra, of Learn-
ing" pastate. Lietuvius tame pir
mame pasitarime atstovavo Ste
fanija Kaunelienė, Vytautas Kut-
kui ir Robertas Selepis. 

1973 m. balandžio 2 d. susiti
kome su Wayne State universite
to prezidentu George E. Gullen, 
jr., ir apžiūrėjome siūlomus į-
ruošti kambarius. Jau tada lietu
viai pasirinko kambarį Nr. 288. 

pines, gruodžio 5 ir 6 dienomis! Taip šis klausimas pajudėjo pir-
L>etroitą siaubė paralyžuojanti j myn. Iki šio laiko lietuvių tarpe 

ririkėjų. Sv. Kazimiero parapijos 
40 vyrų turėjo rinkti įsipareigo
jimus. Tačiau vietos klebonas ry
žosi atlikti §j sunkų uždavinį. Jis 
per tris savai :es kiekvieną dieną 
nuo TO vai. ryto iki 9 vai. va
karo lankė parapiečius ir prieš 
vajaus pradžia surinko 9,830 dol. 
įsipareigojimų, iš kurių 7,202 dol. 
grynais. Sv. Kazimiero parapijai 
buvo paskirta surinkti 2,883 dol. 
Tikslas buvo surinkti 750,000 dol. 
o surinkta 1.125,000 įsipareigoji
mais, rš kurių didesnė pusė gry- \ 
nais. II šio vajaus parapija gaus 
atgal 8,600 dol. 

KUN. S. MORKŪNAS 
PAKELTAS Į KLEBONUS 

sniego audra. Apie sniego pūgas 
Sibiro miškuose ji mums tiek 
kartų buvo pasakojusi. Ją išlydė
dami tik apie Sibirą ir tegalėjo-
rrrė" galvoti. 

Marija Kamarauskaitė - 2al-
kauskienė buvo gimusi 1900 m. 
sausio 20 Kuodžių kaime, Vely
kių parapijoj, Panevėžio apskrity. 
Vos 20 metų sulaukusi, 1920 m. 
ištekėjo. Pagimdė tris vaikus. 
Vyrai 1925 m. iškeliavo į Pietų 
Ameriką "laimės ieškoti" ir din-
$o kaip į vandenį. Ant jaunos 
varguolės pečių gulė 

šį klausimą judino pati viena Ste
fanija Kaunelienė. 

1973 m. gegužės 24 d. buvo 
sudarytas komitetas tam kamba
riui įruošti. Komitetan įėjo pirm. 
— Jurgis Mikaila, jo padėjėja — 
Stefanija Kaunelienė, sekr.—Vik
torija Norvilaitė, iždininkas — 
Antanas Sukauskas ir informaci
jos vadovas — Vytautas Kutkus. 
Tą patį vakarą susirinkusieji pa
aukojo dvyliką (12) šimtinių. 

Komitetas tuoj pat kibo į dar
bą. Kad būtų lengviau įsivaizduo-

. ^ 0 «-—, „— kelerio-fti, ko tokiam kambariui reikia, 
pa našta: auginti savo kūdikius, i komitetas su pirm. Jurgio Mikai-

J- i:~~*,.,. , . ^ _ ' Tn« antoVnuhilni suorganizavo 

Mūsu kolonijose 
Sioux Gty, Iowa 

MAŽOS PARAPIJOS 
DIDELĖS AUKOS 

Sioux City diecezijos vysku
pas F. H. Greteman, D.D., įkar-

M L S C E U ^ A V E O r s 

imiiimminmtiiiiiiiitiimiimiuiniHiiiit 
P L U M B I N G 

Vonių, v irtuves s m k ų ir vandens 
Šildytuvų specialistai. Vir tuvės ir 
vonios kabinetai Keramikas ir kt. 
plytelės. Glass blocke. S inkos 
vamzdžiai Išvalomi e lektra. Kreip
tis nuo 7 iki 8 vai r y t o a r t a p o B 
vaL ^ak 

S E R A P I N A S — 638-2980 
iMimiinnfiiiinmiiniiHtnuiuniiiiirotH 

REMODELING 
Atlieku įvairius namą taisyme 

darbus. 
JUOZAS VENCKAUSKAS 

Skambinti vakarais — 582-7606 
» M » < » < M M M M M » f 

K K A L B 8 T A T I 

2-jų butų taurinis n a m a s Mar-
quette Pke. į vakarus nuo Kedzie. 
Geram setovy. Gera kaina. 
bint po 6 v. v. tel. 778-1553. 

M t r . G e o r g i a u n a m a s — 6 
3 m i e g a m i N a u j a s cen tr . o r o š i l 
d y m a s ir v ė s i n i m a s . Į r e n g t a s be is -
m e n t a s . T u o j g a l i m a už imt i . Gra
žioje g a t v ė j e M a r ą u e t t e P a r k e . 2 
maš . garažas . S k a m b i n t 9 2 5 - 7 9 1 3 

Sav in inkas p a r d u o d a 6 k a m b . mūr. 
b u n g a l o w Švč . M. M a r i j o s Gimimo 
parap. , 65 -os i r R o c k w e l l apy l . R ū 
s y s . U ž d a r a s pore ius . G e z u apš i ld . 
Ka ina m a ž i a u $25 ,000 . 

S k a m b i n t 448-6T7S 

iariinti jau senus ir ligotus uoš
vius (uošvė dargi buvo akla), 
geibėti tėvams (motina po karo li
ko paralyžuota). Uošviams mi
rus, 1933 m. išsikėlė gyventi į 
Panevėžį. Dirbo "Maisto" mėsos 
fabrike ir vaikus leido į mokslus. 
Abi dukros Jr sunūs, visi gabūs ir 
rrįckšlm.; įpusėję, 1944m. '.vasarą 
ptesileido.į Ya]carus.'^fe visi kartu, 
paruioj, maišaty. Marija liko. 
Apvaizda jai skyrė dar vieną mi
siją: grįžti į kaimą, nukaršinti ir 
palaidoti tėvus. Viskas baigėsi 
"laimingai": kai 1947 m. kaip 
politinę kalinę ją trėmė į Sibirą, 
jau buvo likusi našlė, našlaitė, 
netekusi visų, kurie vadinami šei
ma. Dešimtį su viršum metų kan
kinta, po Astrachanės ir Vorku
tos sunkiųjų darbų kalėjimus val
kiota, nuo tamsos iki tamsos, iki 
juosmens sniege, atšipusiais pjūk
lais ir kirviais Sibiro pušis vertu
si, bene 1958-siais sugrįžo į Lietu
vą. Duktė Emilija, sūnus Anta
nas ir duktė Julija, po visų kelio
nių ir klajonių Detroito apylinkė
se įsikūrę, pasirūpino, kad nauji 
trėmimai jai nebegrėstų. 1960 m. 
gegužės mėnesį Marija pasiekė 
•Detroitą ir iki mirties liko tarp sa
vo vaikų ir būrio vaikaičių. 

Nors raštinga ir šviesaus pro
to, Marija Zalkauskienė neturėjo 
jokio formalaus išsimokslinimo. 
Ji nepriklausė jokiai politinei par
tijai. Tad kodėl jai politinės ka
linės etiketė? Kodėl ir už ką bal
tojo pragaro tremtis, kalėjimai, 
gūdžios Sibiro girios? Kodėl ir už 
ką varguolei, ūkininkaitei — dar
bininkei? Tokiu marijų su ja kar
tu kentėjo tūkstančiai. Argi visos 
fcesugrįžo? Argi maža jų žuvo 
nuo bado, skorbuto, plaučių už
degimu, krintančių pušų prislėg
tų? Jei mūsų velionė Marija mirė 
baigdama septyniasdešimt aš
tuntuosius jnetus, ta: Sibiro da
lūs r-apatyru*. būtų gyver.ųs iki 
šimto. Jokie bolšev:=r.o apologe-
tAi neišteisms sistemos bestiali*' 
kuaao ir įėdos nes.upia.us~ Kaijg 

ios autobusiuku suorganizavo 
ekskursiją į Pittsburghą, kur "Ca 
thedral of Leaming" pastate ap
žiūrėjo ne tik lietuvių, bet ir kitų 
tautybių kambarius. Kambariais 
vfsi susižavėjo ir darbai vėl rie
dėjo pirmyn. 

Komitetas .paskelbė konkursą 
kambario, projektui, ./paruošti. 
Konkursą laimėjo' architektai "Jo
nas ir Rimas Mulpkai, kurie tuo 
laiku gyveno Chicagoje. Archi
tektai ruošė projektą, o komite
tas su krūva talkininkų telkė lė
šas. Viso surinktą apie 21,000 dol. 
Į pinigų telkimo vajų buvo įjung
tą daug pagelbininkų. Ypač daug 
lėšų telkime pasidarbavo Vytau
tas Rauckis. suorganizuodamas 
stambią loteriją. Penkerių metų 
laikotarpyje komiteto nariai ir 
talkininkai keitėsi. Projekto pa
ruošimas architektams Mulo-
kams užtruko ilgokai. Montažo 
darbus atliko Vytautas Augusti
nas iŠ New Yorko. Įrengimų dar
bams talkininkavo Jurgis Baub
lys, Mykolas Abarius. Leonas 
Petronis ir Jurgis Mikaila. 

Darbai baigti. Kaip minėjau, 
lietuvių kambario Wayne State 
Universitete atidarymas įvyks 
1978 m. vasario 16 d. (ketvirta
dienį) 7 vai. vak. Kambarys ran
dasi Alex Manoogian — Ethnic 
Heritage pastate prie Warren 
Ave. ir Lodge arba 10 greitkelio. 

f šiaurę nuo VVarren Ave. ir į 
rytus nuo Lodge greitkelio). Ati-
daryman yra pakviestas ir sutiko 
dalyvauti vysk. Vincentas Briz-
gys. Atidarymo iškilmės vyks to 
paties pastato 226 auditorijoje. 
Visi Detroito ir apylinkių lietu
viai kviečiami atidarymo iškil
mėse dalyvauti. 

Kambario įrengimas kainavo 
apie 23,000 doL Taigi dar trūks
ta apie 2,000 dol. Visi paaukoję 
100 dol ar daugjac bus įrašomi 
kąs&ano Imtoje. Aukas galimu 
įteikti bet kujara konfcV-tc zu» 
riui 

Vytautas Kutkus 

Sv. Kazimiero lietuvių parapi
ja yra vienintelė visoje Iowos 
valstybėje. Jungia 103 šeimas. 
Parapiečiai paprasti darbininkai 
ir daugiausia pensininkai. 

Klebonas kun. Simonas Mor
kūnas paruošė metinę aukotojų 
knygą. Už atspausdinimą sumo
kėjo Rutledge-Gulsrud laidotu
vių namai. Praeitais metais turė
ta 78,347.29 pajamų, išlaidų 
74,365.56. Sausio 1 d. parapijos 
pinigų bankuose 267,104.56. 

Didesnės išlaidos: įdėta bažny
čioje plytelės ant grindų, kleboni
joje ir dar dviejuose parapijos 
namuose centraliniai vėsintuvai, 
pagrindiniai atremontuoti du 
parapijos namai, įsigytas naujas 
brangus pečius parapijos vaka-ri*--
nėms — 26,423.39. Centrinei 
aukštesnei katalikų mokyklai iš
laikyti 13.954.84. Algoms, para
pijos nuosavybei pagerinti, diece
zijos reikalams, LRK Šalpai ir mi
sijoms 15,031.39. 

Praeitais metais stambesniąs 
sumas aukojo: G.MO'Day 1,465 
dol., W. Calhoun 1,036; RE.Ru-
dones 1,317 dol, (į šią sumą įei
na 1,000 dol. prisiminti jo moti
nai Kristinai), J. Pirog 1310 dol., 
R. Hamilton 1,003 dol., J. Mc-
Gennis 979 dol., J. Uknis, jr. 
955 dol., E. Strozdas 602 dol., 
W. August 584 dol., M. Naryka 
556 dol, J. Mceckenis 539 dol^ 
P. Shaputis 572 dol., W. Dod-
son 535 dol., G. Wol£ 530 doL, 
kun. S. Morkūnas 685 dol, be to 
jis aukavo pavergtai Lietuvai 
laisvinti, LKR Šalpai, spaudai \x 
siuntiniams į Lietuvą ,300 dol. 

(pr.) 

dinavo kun. Simoną Morkūną į 
dieceziją, pakeldamas jį klebonu. 
Jis parašė jam gražų laišką, pa
dėkodamas už nepaprastą pasiau
kojimą, per 25 metus Sv. Kazi
miero parapijai rr Sioux City di
ecezijai, prašydamas jį toliau 
dirbti. 

Ta proga diecezijos kancleris 
prel. L. M. Ziegraann parašė, i 
diecezijos savaitinį laikraštį 
"Glove" ilgą straipsnį apie pa
vergtą Lietuvą, kun. Morkūno 
veiklą Lietuvoje ir Sioux City die
cezijoje. 

Korespondentas 

Humiiii i i i i i i i i iniii 

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

M. L S. 
<S Ir Troy. 5 kamb. 2-jų nrtegyną 
mūras. $28,000. 
M ir R o m a . 6 kamb. 3 " * f f " ^ 
beisraentas. $35,000. 
72 ir Fairfiatd. 4 miegamų mflrirrin. 
$31,000. 
42 ir CanpbeO. Medinis 2-jų botų 
po 4 kamb. $21,000. 
M Ir Wasbtcmw. Medinis 2-jų butų 
po 5 kamb. $24,500. 
71 ir Biiiilm— Murinto 2-jų butų. 
Skiepas. $36,900. 
43 ir Sacramento. 2-jų butų mūriais. 
$41.500. 
68 b? Artertaa. Mūriais B batų. 
$43.500. 
€3 ir Tripp. 8 melų senumo, 2 afišai. 
3 butai, įrengtas rūsys. Atskiros tU 

2 maš. garažas. $86*500. 

Budraitis Reatty Co. 
Ivsirtų 

Tet — S76-188S 
sjRPvMS 

tniHiiifitftfifmiHunai 

iiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiinniit 
TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Papras tos . Raitijai, 

Stereo ir Oro V ė s i n t u v a i 
Pardav imas b* T a i s y m a s 

M I G L I N A S TV 
2346 W 69th St., tel. 776-14K6 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniiiii i i i i i i i i 

4243 

Hadical Opportunities 

H E A D NURSE 
PoaiUoiD avadlable. Also 

PBUg — R5i (staff positions) 
I.C.U. PEDS — MS 

Ali ablfts availabie tar all positions. 

IX>OSE BUBG HOSPflAL 
25o W- Cenaak, Clūea^o, JJL 

Tei — E&4!m 

HOUSEKEEPER 
Dootor's bome in Wheatoo needs 

kve-m Housekeeper. Private ąuarters 
availabie. Large bume. No smaii 
caudrea. Šame Eogish necessary. 

— 631 84.88 

GIRLSNEEDED 
for hajadwork, alao far bindery 
work. Esper'ce not oecessary. 

snu ^4'. Ene St., C3HCH£O 
Fhone — 3S7-2114 

RECEPTiaMST 
TVPIST EXPERIENCED 

2 giri office 
Good telephone skills. 

JEFFERSON INDUSTRIES 
2188 So. Marshall 

TeL 2774108 

HELP WAVTED — VTBAI 

i M M i m 

JORATE R RASTYnS 
S 

Dainuoja Cbkagos Lietuvių Operos 
CbflVBS* Dana 8tankaitytė, Marga
rita Momkienė. 'Aldona Steanpužie 
n*. Stasys Baras. Groja simfoninis 

PACKAOE KXPRE88 AGENC3T 
MABUA NORElKIENft 

SIUNTINIAI | LIETUVĮ 
iAbal P U C M H J U M 

I R k h . M*istaa Ii Earoftoa 
MOS W. «t 8C, ChloMo, ] 

TEL. — WA W-TT91 

TIK SAVŲJŲ TARPE 
auette Pke. Naujas gnau 
NaSI8 atiduoda u* 38,8000. 

PsSkbaaa S kacsb. 13 
Ir Į s i s i s a Centr. 
į s i — L įrengiąs 
priedai. Tuoj galinis užimti- Grąžto* 
salvėje. Marąuette Pke. $28^800. 

mirHninmnttitiminmitminiimwnw 
V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

P l a a s a a i e b va ikoojans t 
v b ų 

PLANT G U AR D 
Responaibie job f or a mature per-

s o n w h o i s intereated m kadustrial 
aecurity . S h i f t s rotate. Mušt be 
ahie t o p a s s a physical examma-
tion Sc ob ta in security clearances. 

A b o v e average startuig aalary 
w i t h 1 0 % shift differential when 
w o r k i n g 2 n d and 3rd shifts, Full 
c o m p a n y paid benefits. 

OsUor visit 
5 9 4 - 3 8 9 0 

SCIAKY BROS., INC 
4tlBW.67*h$«fftt 

Chkago, Illinois 
Souai Opiportuaity Ciaploy«r MvT. 

NHZNED TRUCK DRTVEJt AND 
WAR£HOUS£ WOIK 

Must know Chicago and suburbs. 
Mušt read and write Engtish. 

EMPTJtE BLTTER Mt EGG 
398 North Laffin, Chicago, IB. 

TeL — 243-1418 

o r t s ^ ą . Diriguojs Aleksandras 1 1 BUBNYS — ! « . BE 7-51B8 
y Ž T ? ^ .. . „ . . . . iimiiiiiiiiiiiMiiiiiniiiiiiiiiiiMii 
Puiki fcalhftnt dovana. Albume 3 
jin>#taa%i. Kabia su persiuntimu 

Užsakymus dust i : DRAUGAS, 
4345 Wetrt iBSrd S t , CUeago. 
m 

liMIHIIIIIIIIMIIIIHIIIIIIIIIllllllllllllHIIIIII 
iTalrhi pr^LMį pafirlnlrlm— 

(tei W mftsg tmatOfUn. 
COHM08 PABGEUI 

SIUNTINIAI f LIETUVA 

<awtte Pke. 
as — tai atradimaa. 

I 

m 
mttro 
S o s butas, 
kitų priedų. Greit 

330,800. 

PRINTING —— 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo Valanda jau virš 35 m. tarnau
ja New Jersey, Nfew York ir Connecti-
ekt Getuviaras! 
Ras šeštadieni nuo 4 0d 5 vai. popiet 
15 V E V D Stoties New Yorke 1330 
kiL. AM ir nuo 7 iki 8 vak vak. 97.9 
meg. PM 

Dtrekt Dr. Jokūbas J. Stukas 
1487 Forte Orive 

Tel. 232^S8S (code) 201 
TeL 2324888 (cod» 281 

Kviečiame taip pat klausytis Lietu-
viįkų kultOnnių valandų anglų kalba 
fe Seton Hali tyniversiteto radijo sto
ties (New Jersey WSOU 89.5 meg. 
PM) Pfrmad. 7:30-8:30 vai. vakaro. 

(Vadevanla prof. J. Stukas) 

SSSS S. Hak«ed 8C. Oticm^a, IB. 

not w. setb sc, cauoa«x>, m. «o«88 
V y t s o t a e Valent inas 

HmiimnniiiiHHiinHiiiHumiimiiiii—i 
ai agMlrauda M 
Milo pa» 

mokMI 

FRANK I A P 0 L I S 
SSOSH WeS SStti 8«» 

Chicago, mtaoki 
TeL — OA 4-8*54 

i«Niiiimmiiiiiiniiiitiiiminiinifiianm 
SIUNTINIAI ĮUETUVa 

ir kitos kraitnt 
WB»aSSKAR. MtS Arėtos* Ava. 
CMeaffo, ŪL 88832, ketet. I J M Į Į I 
•HimtlIHHIINIHIIIIHMIUllllimflIlIlIHMt 

VaMis Real btate 
2625 Wtsl 7lst S I T H I 

TeL T3T-T2H ar 7ST^W4| 

Need yourtg man interested in learn-
ing printlng trade. 

GALL ST 2-S384 
Ask fer Mr. Eiseaberg 

įį\ 8r Mr. Breaner 

• . . . . I I I I • • ' 
ViasA Vk ULMniAacla ilala •Mtasi Ia21uain kauru 
W va»ųpųB w | W f l l f l V W f ^ V W * V n p f f # l # f^PVfjBivlB^ R H i * | f 

ARKIVYSKUPAS MEČISLOVAS REINYS 
Knyga vra jdonri jau viea tuo, kad yra pan&yta Lietuvoje far 

aieista JAV. Ji yra gera petefcttdtt* pastebėti galvosenos skirtumus 
ir panašumus šiapus ir anapus geieifaeis uMsaųT 

Salia to, Si knyga apibudina vieną j i spaivingiausni lietuvių 
tautos asmenybių, kuri turėjo daug Įtakos visuomeninio, kultūrinio 
Ir religinio gyvenimo formavimui uepriklauaoinojs Lietuvoje. Arki
vyskupo Reinio gyvenimas, užbaigtas kankinio nrfrtlmf komunistų 
kalėjime, jo kovos ui lietuvio teises Vfoieue arkivyskupijoje prie* 
nettikanai žemas lenlrtntmo |sit88i»aa «oįe kaffftjs Mrjte doku
mentuotu rasliama 

Knyga yra 340 psL 

HIIIIIHII 
NAMŲ 

iniiiiinMHimM 

APŠILDYMAS 

2951 W. SSii St , 43S-7S7S 

MAZSM JACHTKLUBO '. 
KHKALTNGAS 

Nagingas pensininkes 
(arba vedus iu porai prižiūrėti ir 
tvarkyt i namą, kiemą, t. t. 

At lyginimas ir priedai. 
raMnt po 8 v . vaki 

4 9 9 . 2 4 6 6 

M.\RQOTlTK PARKE 
'!-ją butų marinis po 5 kamb. 

Gazu šildymas. M&r. garsias. Arti 
66-os ir Talman. Žemiau J134.000. 

BUTŲ NUOMAVDEAS 
Narnu jMrktasas — 

V a l d y m ą * 

VYRAI IB MOTERYS 

TataM H M i fr sodedn 
fltaB. PtsM Itvalna taip«t migwtwinm 
perdtrhn dPI do)*. įdeda 
iytav 

A. BABTYS — TeL 447-3808 
ranmimimiit 
iiiiiiMiiiiiiiiiMiiniimHimniimiimim> 

M O V I N G 
8ERENAS perkrausto baldus Ir 
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei
dimai Ir pilna apdraudė. 

TJOU — WA 8-8083 
uinnimiiiiuuiiiiimnniuimniHiHwi— 

!»<XTARV F C B U C 
CfCCUtB TAX natTKSB 
8o. Ifsplsemsd. t*L M4-743I 

Tatp sa< daromi VEB.TZMAL 
OIMINTTJ flncvtotlmat. pltšasal piLnETTBaa PHAMTMAJ tr 

attokS -

N o t a r i a t a s — V e r t i m a i 

B E L L REALTY 
J. B A G I V I O I D S 

6 4 5 5 Sow Bedate A V A . — T7&-2S33 

N O R I FOR M EN 
A1I0 W0MEN 

Steady work 5 day week or part time. 
Good pay and good transportation. 

BALLARD NURS1NG CENTTH 
8388 BaOard Rd, De» Ptaines, IB-
CaŪ EU Pkk 2884U2 

Please respond in Englisb 

I 0 I O Y K I T B D A B A B 

Biznieriams 

tia dfauraityjB ^DTAOVB". 

nes 44i 
tuvių 

DRAUOB. 

ANDBICB S9UMAS 

"SANTAKA-
n trys buvo pre-

304 prnL, 
13TT m. VĮrieasdau. Giedros Tre-
m H U a nstns su 
tSJA. UteBkyatus slųari: 
DBAnOAB, 45H « . BM 

VIUUNIU lOBTEUr; BBaVALD 

aanratya Blsnieriai jatpla-
Bet «nka «r visų ku> 

v»r«-

«3»a 

file:///ajaus
http://fe.YlOMOJA.HA
http://nes.upia.us~
http://RE.Ru-


SUKILIMAS AR DRĄSUS ŽYGIS? 
Klaipėdos vadavimo 55 m. sukaktį prisimenant 

PRANAS KKNOSTA 
(Pabaiga) 

Rytojaus dieną štabe sužino
jome didelę naujieną. Budintis 
tarnautojas mums pranešė, jog 
prancūzų įgaliotinis Petisne, grei- metų išbuvęs emigracijoje, 
čiausiąi padrąsintas santarvininkų į grįžo į savąją gimtinę. 
ka&o laivų atplaukimu, 

Rytprūsių Darkiemio miestely, 
vokiečių žandarai mus iškratė 
ir iš mūsų atėmė tą pistoletą. 
Įdomu tai, kad tas vokiškas dir
binys, daugiau kaip dvidešimt 

vėl 

įvų atplaukimu, parašęs 
terminuotą raštą į savanorių — 
žygio dalyvių štabą, reikalauda
mas, kad sukilėliai iki nurodyto 
ultimatumo nešdintųsi iš mies
to.. Prięšjngu atveju kariniai lai
vai atidengsią ugnį ir artilerijos 
sviediniais apšaudysią miestą. 
Sayanorfų štabo J. Budrio vardu 
pasiųstas į prefektūrą terminuo
tas priešingas raštas reikalaująs 
tučtuojau savo ultimatumą at» 
šaukti Priešingu atveju, sukilė-

Dolerio vertė 
Kartą bevaikštinėdamas Klai

pėdos gatvėmis, sutikau kelis sa
vo bičiulius. Nutarėme kartu pa
vakarieniauti. Užsukome į pra
šmatniausią' miesto restoraną, va
dinamą "Kakadu". Buvome ke
turiese. Susėdome prie puošnaus 
stalo, apstatyto žydinčiomis ole-
andromis, suvalgėme gerą vaka
rienę, išgėrėme ne tik butelį šam
pano, bet ir geriausio stipraus ge

liai porą valandų prieš Petisne: rimo, vadinamo "Asbach Privat", 
nustatytą terminą atnaujinsią, po du puodelius Moka kavos ir 
puolimą. Štabe buvusieji Mažo-1 pasigardžiavome nemažais gaba-
sios Lietuvos gelbėjimo komiteto 
nariai išbėgiojo ir pasislėpė, iš
skyrus vieną, kuris verkšlenda
mas vaikštinėjo štabo buveinėje 
ir nuolat klausinėjo J. Budrį: "Kas 
dabar bus, kas dabar bus?" To
kioj įtemptoj padėtyj suskambė
jo telefonas. Pakėlus ragelį, pasi
girdo }š prefektūros paties įgalio
tinio Petisne balsas, duodąs žinią, 

lais skanaus torto. Kai apmokė
jome sąskaitą, vienas iš mūsiš
kių, dar ir šiuo metu tebegyvenąs 
Klaipėdoje, paklojo padavėjui po
pierinį amerikonišką dolerį. Tas 
padavėjas, nustebęs pažvelgė į 
mus, šypsodamasis patraukė pe
čiais ir, doleriu nešinas, nusprū-
do į bufetą. Grįžo atgal su sąskai
ta ir geru pluoštu vietinių mar-

Vėlai vakare sėdau į traukinį 

jog jis atšaukia savo ultimatumą, kių grąžos. Nustebome, kokios že-
ir prašo sustabdyti mieste prasi- m o s venį6 u <k buvo krašto pi 
dėjusį šaudymą. Vėliau paaiškė- n i g ^ vienetas — markė, rygi-
jo, jog vienas žygio dalyvis, žval- n a n t s u Amerikos doleriu 
gybos skyriaus pareigūnas Vladas 
M-krs, apimtas džiaugsmo, kad 
Klaipėda jau mūsų, užsukęs į ne
toli' prefektūros buvusią kneipę, 
gerokai patraukė klaipėdiško 
**Yęrshnitto" ir, išėjęs gatvėn, 
užtraukė dainą, palydėdamas ją 
keHais" pistoleto šūviais. Prefek
tūroje susispietę prancūzai pagal
voję, jog sukilėliai atnaujiną puo
limų. Nuotykiui paryškinti čia 
tiJfai'jJaudies patarle: "Nėra blo
go, kas neišeina | gerą.": Išdaigi
ninko M-kio iškrėstas pokštas bus 
paakubines prancūzu* atšaukti 
savo ultimatumą, tačiau pat | 

uMarė dabold&n tSsipagt-

ir išvažiavau Silutėn — savo nau-
jon darbovietėn. 

Gabename litus 

Kitą dieną tarnybiniu reikalu 
vėl buvau iškviestas į Klaipėdą. 
Pūtė lengvas vėjelis ir šiuokart 
Baltijos jūra atrodė rami. Prancū
zų kariniai laivai, paėmę su sa
vimi buvusį Santarvės įgaliotinį 
Klaipėdos kraštui civilinį komisa
rą Gabrielių Petisne, taipgi jo pa
lydovus, išplaukė namo į Pran
cūziją. Anglų karinis laivas, įplau 
kęs, tebestovėjo pačiame uoste. 

Atsiradęs štabe, prisistačiau J. 
fiudriui, kuris nuvedęs mane ka
binetan pristatė buvusiam minis- j 
teriui pfrrrrininkur E. Galvanaus
kui. Pirmininkas, ištiesęs ranką, 
pasveikino ir parodė ant kėdės gu
lintį lagaminą, pilną naujai iš
spausdintų lietuviškų banknotų, 
tarp kurių stambiausi buvo du 
litai, o smulkiausi penki centai, iš 
viso 20.000 litų. Prikimštas to
kių smulkių banknotų lagami
nas buvo tiek sunkus, jog aš, jį pa
ėmęs abiem rankom už rankenos 
ir apžergęs, vos vargais negalais 
galėjau panešti. Pasirašiau pa
kvitavimą ir, reikšdamas aukš
tam mūsų vyraiusybės asmeniui 
pagarbą ir visišką pasitikėjimą, 
neišdrįsau pinigų tikrinti. Atsis
veikinau ir dviejų palydovų ly
dimas su lagaminu keliavau į ge
ležinkelių stotį. Naktį, prieš dvy
liktą, jau buvome Šilutės stotyje, 
kur gavome laukti susisiekimo 
priemonės, nugabenančios mus į 
nuolatinį postovį. Dvyliktą .va
landą stotyje ėmė gesinti šviesas 
ir patarnautojas įspėjo mus neš

dintis laukan, nąs duris užrakin
siąs. Išėjęs laukan, palydovus pa
likau lagaminą saugoti, o pats 
ėjau ieškoti susisiekimo "priemo
nės. Buvo tarnai naktis, o po vi
durnakčio, šviesoms užgesus, dar 
labiau patamsėjo. Kiek paėjėjęs, 
išgirdau atvažiuojant vežimą. 
Važiuojančius sustabdžiau ir vo
kiškai paklausiau, kur jie važiuo
ja. Išgirdau lietuvišką atsakymą: 

— Anuprai, užtaisyk šautuvą, 
ko tas dabar rupulė Čra nori? 

Išgirdęs lietuviškai šnekant, 
sušukau: 

— Vyrai, kur jus važiuojate? 
— Važjuojanifi i geležinkelio 

stotį parvežti Iš Kla: pėdos grįž
tančio iždininko pavaduotojo. 

— Vyrai, tai aš pats esu, — at
sakiau. 

— Tai iš karto taip reikėjo sa
kyti, o kitaip būtume nudėję kaip 
šunį, ir būtų baigtas reikalas. — 
tarė vienas važiuotojas. 

— Ir būtų gatava, — pridūrė 
kitas. 

P.VRAaĖ J) ATG KCRlNTC DRAUGAS, ketvirtadienis. 1978 m. sausio mėn. 19 d. 

Anglosaksiškasis pasaulis 
1975 m. atšventė 100 metų su
kaktį nuo gimimo Horatio Ri-
chard Ėdgar Wallace, rašytojo, 
mirusio 57 m. amžiaus. 

A. t A. ANELĖ ŠEKELIS 

TIDfflIŲ MITŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.fA. 
Agr. ALFONSAS MŪRELIS 

mirė 1977 m. sausio mėn. 26 dieną. 

Sią liūdną sukaktį minint, ketvirtadienį, sausio 26 d., 
9 vaj. ryto bus atnašaujamos šv. Mišios šy. Barboros baž
nyčioje Westminster, Calif 

Maloniai prašome draugų ir pažįstamų prisiminti ve
lionį maldoje. 

Mažo ginklo istorija 
Užėjęs valgyklon papietauti, 

sutikau kefetą pažįstamų, kurie 
pasakojo matę miesto turgavietėje 
vietinius gyventojus, pardavinė
jančius šaunamuosius ginklus. 
Po pietų aš pats patraukiau tur
gavietei!.. Žinia pasKvirtlrto, feai 
viėriaV *-jąunupIt»,- pąarJHė man 
piliai mež4-vokišką piMolet? vr-
Mauser^[£35fcalfiį^.'RstoIętaJsJ 
<Jė|3uTkSenę fr* neturėdamas prie 
savęs reikiamos sumos pinigų, 
pasiūliau jaunuoliui drauge su 
manim užeit! } štabą. Vaikinas 
suliko. Skersgatvyje, kur pasitai
kė didesnis keleiviu judėjimas, 
staiga jis pradingo. Stabe papasa
kojau viršininkui apie šį nuoty
k i Prisiminęs išleistą įsakymą, 
kad gyventojai šaunamuosius gin
klus suneštų į štabą, ta peėia in
tencija pasiūliau priimti ir šį pis
toletą. Stabo viršininkas liepė 
man jį įsidėti į kišenę kaipo daik
tą Klaipėdos žygiui prisiminti. 

Su šiuo ginklu turėjau šiokią 
tokią istorijėlę. Per pirmąją bol
ševikų okupaciją, lyg ir nujaus
damas, kad galiu būti suimtas, 
pistoletą paslėpiau. Apie tai žino
jo ir mano žmona. Kai mane areš
tavo, žmona šią paslaptį išdavė 
buvusiam mūsų šeimos bičiuliui 
— kunigui. Jis paėmė ginklą savo 
globon. Kai grižau iš kalėjimo, 
jis pistoletą sugrąžino. Paklaustas, 
kiek jis su juo nušovė Lietuvos 
pavergėjų — bolševikų, kunigas 
atsakė ginklą skolinęs ne kitiems 
Šaudyti, o vien sau apsiginti. 
Traukdamasis iš Lietuvos, tą 
ginklą pasiėmiau su savimi. Kai 
mūsų pabėgėlių telkinį sulaikė 

Nuliūdę: žmona, brofis ir 
-V "•.'•-- ' v . ' 

•^••4...: 
A. f A. 

EDWARD KAVAL 

IUmtrie, Martnrette Paiko apyi/"'"--
Mirė sausio 18 d., 1978, 6:20 vai. ryto, sulaukęs 63 

m. amžiaus. 
Gimė Chicago, 111. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Janet, brolis Al 

Kavai, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 
Priklausė Dariaus-Girėno Am. Legion Post 271. 
Kanas pašarvotas Egaa koplyčioje, 3700 W. 63 St 
Laidotuvės įvyks penktad.. sausio 20 d. iš koplyčios 

1 vai. popiet bus milydėtas į Evergreen kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pa

žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Duktė ir brolis. 

QėU* viaon*; progoms 
KVTRLY HILLS GttJNYČIA 

4443 WE9T «Srd STREET 
Tetafoiafe P* 04830 «r PR 8*884 

ftip pat flujtfi mitom L-
Gese Drbfcly krautuvė 

teis 
T*f *" y*1? A 

A. t A. Pulk. Ifn. ANTANUI SKIRPSTŪNUI 
mirui, je žmonai 0LGAI, dukteriai IRENAI ir žentui 
EUGENIJUI SLAVINSKAMS, suirai ALGIMANTUI, 
marčiai NIJOLEI ir vaikaičiam* reiškiame gilią ui-
voHut* ir kartu liūdime, 

U M M Ir Adatos iv t t t l 

Jaunystėje dirbęs laivuose, 
tarnavęs kareiviu, dirbęs spaus
tuvėje, laikraštininku, redakto-1 
rium, pradėjęs rašyti, jis davė 
23 vaidinimus, paleido į žmones 
957 noveles ir 173 sensacinio 
pobūdžio romanus, kurie yra 
išversti į 25 kalbas. Nemaža 
metų vėliau jis praleido Holly-
woode, rašydamas filmams 
skriptus (sako, kad tie visi 
skriptai sudarytų apie 20 mil. 
žodžių). 

Iškilęs jis uždirbdavo apie 
50,000 svarų (125,000 dolerių) 
per metus, bet buvo išlaidus 
(kartą arklių lenktynėse per 
tris dienas pralaimėjęs 30.000 
svarų) dėl to mirė palikęs 

1140,000 skolų. 

JURĖNAITĖ 
Gyveno Chicago, 111., Marąuette Parko apyl. 
Mirė sausio 17 d., 1978, 9 vai. vak., sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Šimonių parapijoje, 

Pelišių kaime. Amerikoje išgyveno 71 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus John, marti Aldona, 

duktė Jeanette Kavalūnas. žentas Albin, anūkai: dr. Wūliam C. 
Sharelis ir John Kavalūnas, 3 proanūkai, švogerka Adelė Lou-
čius, švogeris Antanas šerelis, pusseserė Julia Adas ir kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas ketv., 6 vai. vak. Lack-Lackawicz 
kopi., 2424 W. 69 St. Laidotuvės įvyks šeštad., sausio 21 d. iš 
kopi. 9 vai. ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks ged. pamaldos už velionės sielą Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sunos, duktė, marti, žentas, anūkai ir proanūkai. 
Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs, tel. 737-1213 

0 

Laidotuvių direktorius Egan — Tel. 582-2000 

Mylimai seseriai 

A. t A. ADELEI BAČINSKIENEI 
Lietuvoj* mirus, IZABELEI STONČIENEI. jos šeimai 
ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

M. Univ. OdMtafegl)os NMvklta 
NIstoltgilM Dept. lietuvis Bendradarbes 

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

•. -: 

A. A. 

DR. ANDRIUS J. BRIDŽIUS 
Jau suėjo treji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

masų tarpo mylimą vyrą, tėvelį, kurio netekome 1975 m. sau
sio 17 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet jo niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Už 30 sielą 8v. Mišios buvo atnašautos sausio 18 d., 7 vai. 
vakaro Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijoje, Cleve-
lande. 

Maloniai prašome visus — gimines, draugus ir pažįstamus 
pasimelsti už a. a. Dr. A. Bridžiaus sielą. 

Nuliūdę: ŽMONA IR SCNUS 

A. t A. GEORGE P. PUKEL 
(PŪKIU 

Gyvėsio 10744 S. Springfield Avenue, Chicago, Illinois. 
Mlre sausio 17 d., 1978, sulaukęs 79 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: vienuolė Seselė 

Alma, O.S.F., ir Marge, žentas Prank McNicholas, 3 anūkai: 
Prank, Theresa ir Mary Jane McNicholas, sesuo Agnės Pet
rauskas ir kiti giminės, draugai ir pažjstami. 

Kūnas pašarvotas Sheehy koplyčioje, 10727 S. Pulaski 
Road. 

Laidotuvės įvyks šeštad., sausio 21 d. iš koplyčios 8:45 v. 
ryto btm atlydėtas į * St. Christina parapijos bažnyčią, kurioje 
ivyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero lietuvių kapines. - • . 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta-
~rfiuVaHyv*ati "šrosVTaiaotuvese. 

Nuliidę: Dukterjs, žentas ir anūkai. 
Laid. direkt Shaehy, tel. 857-7878 arba ST 3-7700 

IEŠERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

U. A. 

ADOLPHAS KRAUJALIS 
Sv. Mišios už jo sielą bus atnašaujamos sausio 19 d. Dievo 

Apvaizdos bažnyčioje, Chicagoje ir St. Stephen bažnyčioje, 
Miramar. Florida. 

Jau praėjo lrOdni ir ašarėlėmis laistomi šešeri meteliai. 
Kai netekau mylimo ir brangaus vyrelio ir gerbiamo gyve

nimo draugo. 
Lieku didžiame liūdesy. 
Meteliai bėga, o liūdesys lieka su manimi. 

Sophie Kraujalis ir šeima 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

4330-34 So. Californla Avaaue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Harmitage Avenue 
Telefonai - YArii 7-1741-2 
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Mažeika ̂  Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SCXJTH VVESTERN NL 

... 

Trys Moderniškas Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
Tel. 737-
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LAILX)TUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laldotuvin DirekHdo AaatiagĮat įtartai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

• 

• r , TĄĄ > 

- i 
• • 

.: — 

3307 SO. LITUANICA AVE. 

I 

Tel. YArds 7-34tl ( 

STEPONAS CC. UCK (U€KAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 W. 2Srd PLACE 
2424 W. 69th STREET 
11029 Southwest Highway, Palos HiUs, m. 

TeL VlrginU 74071 
TeL REpoblk 7-1213 

TeL 074-4410 
. 

PETRAS BIELIŪNAS 

m 4348 SO. CAUFORNIA AVE. TeL LAfaystte 3-3072 . 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET TeL YAnh 9-MM1 

JURGIS F. RUDMIN 

3310 SO. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-113840 

YASAITIS - BUTKUS 
1446 SO. SOth Ave., CICERO, ILL. "M. 

. 

• '.*-v 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1975 m. sausio mėn. 19 d j 

x "Visuomenės gerinimas per j 
vaiko asmenybės žmoginimą", 
šia tema bus Alvudo radijo pas
kaita šį šeštadienį, 9 vai ryto, 
Sofijos Barkus šeimos radijo 
valandos metu. 

X ALRK federacijos Svč. M. 
Marijos Gimimo par. skyrius 
(44) sausio 29 d., sekmadienį, 
11:30 vaL ryto parapijos salė
je rengia paskaitą apie mūsų 
amžiaus dvasią. Paskaiton 
kviečiami visi. 

x Lietuviu Fondo pelno skir
stymo komisija posėdžiaus 
penktadieni, sausio 20 d., LF 
būstinėje ir paskirstys visą per 
1977 metus gautą Lietuvių 
Fondo pelną įvairiems lietuvių 
švietimo ir kultūros reikalams. 
Per 1977 metus komisija gavo 
70 prašymų. Komisiją sudaro 

X A. a, Ona Rusteikienė, kun. 
Jono Rusteikos, Colvvich, Kan-
sas. motina, mirė 1977 m. gruo
džio 16 d. Rusteikai gyveno 
Bostone, Mass., kur O. Rustei
kienė ir mirė. Rusteikų šeima 
Bostone ilgai gyveno ir buvo 
nuolatiniai lietuvių parapijos 
tame mieste rėmėjai 

X FU. dr. Tomas RetneUds šį 
penktadienį Jaunimo centro ka
vinėje rengiamos vakaronės me
tu supažindins su Akademinės 
skautijos leidyklos 1977 metais 
išleista •'Aušros" knyga. Tai 

CHICAGOS ŽINIOS 
TAKSIAI IR KRIMINALAI I DIDELĖS ALGOS 
JAV aukščiausias teismas pa-1 &*«*! unijos pensijų fondo 

tvirtino žemesnio teismo spren-1 Patikėtinis Dooaki Peters 1976 
dimą, kuriuo nustatoma, jog I m gavo atlyginimo 198,967 doL 

1 Chicagos nuostatas, kad negali | J i s y™ 743-čio šoferių vieneto 
gauti taksių leidimų baustieji | Chicago je narys. Kitų Chica. 

pirm. dr. Kazys Ambrozaitis, 
okupuotoje Lietuvoje pogrin-1 sekr. Vytautas Kamantas ir 
dyje pasirodžiusios naujosios j nariai Juozas Gaila. Liuda Ger-
"Aušros" 1975-1977 metų me- • manienė, Bronius Juodelis ir 
džiaga apie kultūrinį ir politinį dr. Jonas Puzinas. 
lietuvių genocidą. Vakaronę! x Jonas Dekeris, Cicero, BĮ., 
kartu su Jaunimo centru rengia atnaujino prenumeratą ir at-
Fuisterių skautų sąjungos Chi- siuntė 12 dol. auką. Labai ačiū. 
cagos skyrius, kuriam pirmi-' x Ona Plienaitienė, Detroit. 
ninkauja fiL Gintaras Aukštuo- Mich_, maloniu laiškeliu pade-; 
B* i ko jo už kalendorių, palinkėjo ', 

Wayne State universiteto Detroite lietuvių kambar o vakarinė siena. Kairėje matosi Vytauto Didžiojo Karo 
muziejus, centre — Laisvės statula, o dešinėje — Vilniaus vaizdai ir kt. Lietuvių kambarys atidaromas 
1978 m. vasario 16 d- (ketvirtadienį) 7 v. v. Plačiau Detroito žiniose 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LB APYGARDOS 
KONFERENCIJA 

Sausio 15 d. Jauiiimo centre 
vyko JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos konferencija, kuriai 
vadovavo pirm. Kazys Laukai
tis, o sekretoriavo A Katiliš-

X Šv. Kryžiaus ligoninės rt-jfcfcįės ir atsiuntė a^kąT DėkuiJ k ^ i r J- Ivanauskas. Pirmi-
mėjai norėdami daugiau pade- i x Jonas V. Lopatauskas, j ^ ^ ^ pasveikinęs gausiai susi-
ti ligoninei moderniems įran-1 Santa Monica, Calif atsiuntė r u i k u s i u s atstovus, kurių buvo 
kiams įsigyti, vasario 26 d. ren- į 9 dol. auką. Ačiū a P i e " ^ pakvietė PLB pirminin-
gia teatrinį pasirodymą — mu-' x Aukų no 5 dolerius atshm- k * "*• Bronių Nainį susirinku-
zikinį vaidinimą "Dodspell", k u - . t ė : Andrius R. Bridžius. Julius s i u s supažindinti su LB-nės 
ris yra turėjęs šiame krašte di- j Telyčėnas, Vladas Matulis, Ju- v e i k ^ a lr a teitie3 darbais. Jis 
delį pasisekimą. Veikalas bus ' uus Nesavas. E. Domauskis, A P a r e i 5kė ' kad s i e metai LB-nės 
statomas Drury Lane teatre Pietarienė. Pijus Vaičaitis Sta- gyvenime nepaprasti metai Be 
Evergreen Parke, DL i -ys Medušauskas. Kazys Ka- i v a i r i u atliktų darbų, šią vasa-

X Prano Dielininkaičio jaun. j sinskas. Visiems maloniai dė- i ^ numatyti trys dideli rengi-
moksleivių ateitininkų kuopos kojame. 
ruošiamas kaukių vakaras pra- x Frank Sutkus. Chicaeo, 
džios mokyklos jaunimui įvyks m.. m u s pasveikino, atsiųsda-
sestadienį sausio 28 d., 6 vai. j mas 10 doL auką. Ačiū. 
vak. Šv. Mergelės Marijos Gi- x Dr. Alfonsas AžubaFs, 
mimo parapijos salėje. Visi vai- į Danville. DL. prie prenumera-
kai su kaukėmis gaus dovanėlę, j tos mokesčio pridėjo 9 dol. au-

X Prof. Jonas Puzinas apie! ką. Labai ačiū. 
Seinų krašto archeologinius ra- j x Michalina Kutaitienė, West 
ainius kalbės Jaunimo centre i Hartford, Conn.. dėkodama 
sausio 29 d. 2 vai. p. p. 

X "Sm-Times" išspausdino 
kun. J. Prunskio laišką, kuriuo 

uz 
natamavimus, -aukojo 10 dole
rių. Ačiū. 

x Mikas Lisauskas, "VVater-
dėkoja už filmą' apie S.' kūdir^ I bur>'« C o n n " atnaujindamas 
ką. nes fūmas padėsiąs janr i - \V~°*««**** atsiuntė 55 do.e-
_ . ,. , . f ; , , rius ir tuo dosniai pareme savo 
mm suprasti komunizmo totali-į ^ ^. ,. _ , _ . „ . _ „,-. 
tarinę sistemą. 

X Aukų po 7 dol. atsiuntė: 
Jonas Žostautas. Floridoje, 
J. Urbonienė. Cicero. 
M. M. Brinkmanas. Park 

Ri<ige, 
K. Gudaitienė, Chicago, 
Charles Brazaitis, Chicago. 
Visiems mieliems rėmėjams 

esame dėkingi. 

dienraštį. Jis skelbiamas "Drau
go" Garbės prenumeratorium. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

X Vincas Tiknevičius, žino
mas ciceriškis. įteikė 10 dol. au
ką savo dienraščiui stiprinti 
Esame labai dėkingi. 

x Jonas Valys, Hebron, 

niai: PLB valdybos rūpesčiu 
birželio 27 d. — liepos 3 d 
Kanadoje Toronto mieste, ren
giamos Pasaulio Lietuvių die
nos, kur bus Pasaulio Lietuvi; 
B-nįs seimas, V-ji Pasaulio Lie
tuvių dainų šventė ir Lietuviv 
sporto rungtynės. Dainų šven
tėje dalyvaus JAV, Kanados ir 
Australijos chorai. Dalyvaus 
viso laisvojo pasaulio geriausi 
"-portininkai. Iš Australijos at
vyksta 120 sportininkų. Sporto 
varžybos apims lengvąją atle i-
ką. plaukimą, krepšinį, tink'ini, 

už kai kuriuos nusikaltimus, ne
siderina su konstitucija. 

DALEY ŽINOJO 

R. Daley žinojo, kad jo gyve
nimas nebus ilgas, kad jis gal 
nebaigs šešto termino išrinktas 
meru. Tą jis pasakė komisio-
nierei J. M. Byrne, kuri dabar 
paskelbė tai spaudoje. Po ope
racijos jam nebegrėsė naujas 
sąmonės netekimas, bet gydy
tojai pasakė, kad anksčiau įvy
kusi apoplekcija sugadino jo 
širdies vožtuvus. Tą Daley pa
sakęs komisionierei su ašaromis 
akyse, 

APVOGĖ JUGOSLAVUS 

Jugoslavų kamerinis orkest
ras grįžo iš Chicagos su blogais 
atsiminimais: kai jie nakvojo 

skautai, ateitininkai, tautinių; Iždininkei P. Seniūnienei iš-
šokių grupės ir chorai. Puose- j vykus apsigyventi į Floridą, 
lėjama lietuviška tautinė kultu- jos pareigas perėmė R. Bagdo-
ra ir prisidedama prie Lietuvos nienė. Ji padarė ir pranešimą. 
laisvinimo darbų. j P. Seniūnienės iždo vedamos' motelyje, pavogė jų instrumen 

Nutarta visose apylinkėse knyg**3 DUVO taip tvarkingos, Į tus ir rūbus, kurie buvo palikti 
rengti Vasario 16 minėjimus, j k a d H ^ galima daug ką pasi- [ prie motelio automobily. Nuo-
švietimo reikalais kalbėjo LB mokyti. Rasta visos apyskaitos stolių apie 30,000 doL Automo-
Vidurio Vakarų apygardos švie
timo vadovas mokyt. Juozas 

geroje tvarkoje. j bilis vėliau buvo rastas tuščias 
Namelių administratorė J. prie greitkelio 57 ir 187 gatvės, 

Plačas, papasakodamas, kad Kolienė pranešė apie namelių Chicagos pietuose, 
apygardos ribose veikia 11 litu-J gyventojų pasikeitimą, name- PASITRAUKIA FBI VADAS 
amVinių mokyklų, kuriose U- liams padarytus remontus ir 
'uanistinis švietimas vyksta ir apie sunaudojimą pinigų, gau-' Chicagos rajono FBi vadas 
tvarkingai. Lietuvių Bendruo-' tų už parduotus padėvėtus rū- W. Beane pasitraukia. Jis bus 
menė lituanistines mokyklas. mis. 
-emia, bet laukiama gausesnės j Revizijos komisija (pirm. A. 
rmansinės paramos. Pirm. K.' Dumbrienė, narės L. Lazauskie-
Laukaiti3 pasidžiaugė gražia-nė, ir U. Lipčienė), perskaitė 
ituanistinių mokyklų veikla, I namelių adjnninMravimo, socia-
visose lit. mokyklose buvo su- linio skyriaus ir iždininkės revi-
uoštos Kalėdų eglutės su gra- zijos aktus. Iš jų paaiškėjo, 
iomis lietuviškomis programo- kad visi šie dalykai yra tvar-

mis, kurias pirm K. Laukaitis komi gerai. Po to sekė svar-
aplankė, tėvų komitetams įteik- biausias šio susirinkimo punk-
'amas pinigines dovanas mo- tas — naujos valdybos rinki-
tyklų išlaikymui. Jis skatino mas. 
apylinkių valdybas daugiau rū- Nominacijos komisijos pirmi-
nintis lituanistiniu mokyklų ninkė O. Bakaitienė perskaitė 
"ėm'mu. J i s pasidžiaugė, kad sąrašą narių, sutikusių karidida-
1977 m. gruodž!o 3 d. sureng- tuoti į naują valdybą. Pusiau 
tas LB-nės 25 m sukaktuvinis slaptu balsavimu į naują valdy-
banketas davė apie du tūkstan- bą buvo išrinktos šios narės: 

stalo ir lauko tenisą, futbolą,ičius pelno, kurio didesnė dalis, S Adomait-enė, A Ankiene, 
golfą, šachmatus ir k t Sporto i P ^ r t a lituanistinių mokyklų E. Kiehene J. Kohene. P^ Km-
: . , .. . . . naramaL ! dene^e, P. Masihomene, E. Mi-
zaidvmų geriausi sportininkai-• Pafajn<11- ' _ _ _ , . . _, 
kės bei komandos gaus aukso,' J u * Laukaitienė konferenci- j ceviciutė. B^ Prapuolemenė V. 
sidabro ir bronzos medalius ir j * * dalyvius vaišino sumušti-į Rumsiene^ B ; Tamošiumenė Jr 

niais ir kavute. 
J . Kaunas 

Baxter - Travenol laboratorijų 
saugumo direktorius. 

gos šoferių unijos vadų metinės 
algos: W. D. Joyce — 174,215 
dol., R. Schoessling — 136,769 
dol., Peick — 148,244 doL, J. 
Kelahan — 114,406 doL Dalis 
šoferių unijos narių ėmė maiš
tauti prieš tokius aukštu* savo 
vadų atlyginimus. 

SITVARKfi UŽPUOLĖJĄ 
Įsibrovęs į namus W. Bland-

ley, 22 m., užpuolė moterį Tai 
matydamas buto seimininkas 
Th. Hill skubiai išsitraukė iš 
po lovos mačetę ir taip kirto 
ginklu užpuolėjui, kad tas atsi
dūrė Cook ap&kr. ligoninėj. 

600 X . MALfcJIMO 
T. Loftus, 19 m., nuteistas ka-

lėti iki 600 metų už tai, kad 
nužudė pobcininką R. Carras-
ąuiilo, kuris bandė išskirti su
simušusius gatves gaujų narius. 

VAGIA ALTOMOBHJUS 
Nuo 1977 m. sausio iki rugsė

jo mėn. Chicagoje ir kitose 
Cook apskr. dalyse buvo pavog
ta 32,998 automobiliai, 24% 
daugiau negu tuo pat metu 
1976 m. 

— JAV viena iš 90 gimdan
čių moterų susilaukia dvynukų. 

kitokius žymenis. 
PLB seimas, į kurį suvažiuos 

atstovai iš viso laisvojo pasau
lio, kur veikia lietuvių bendruo-

Conn., atnaujindamas prenu- ! m e n ė s apylinkės. Be to, suva-
meratą. dėkodamas už korteles i ž"108 & l 5 kraštų P. L Jauni-
ir kalendorių, atsiuntė 20 dole-'mo sąjungos atstovai ir spręs 
rių auką. Jis skelbiamas dien- i svarbius lietuvybės ugdymo bei 
raščio Garbės prenumeratorium.! kultūrinius klausimus . 
Už paramą esame dėkingi. . Pirm. Br. Nainys prašė, kad 

X Jonas Kernagis, Chicago, I ̂ s i s&vo atostogas susitvarky-
HL, įteikė 10 dol. auką. Nuo- j tų ir galėtų dalyvauti Pasaulio 

LIETUVOS DUKTERŲ 
DRAUGIJOS SUSmiNKIMAS 

Lietuvos Dukterų draugijos 
visuotinis metinis narių susirin-

Vaičaitienė. Į rezlvijos komisi
ją perrinktos A. Dumbrienė, L 
Lazauskienė ir U. Lipčienė. 

Paskutinis punktas buvo — 
klausimai ir sumanymai. 

A. Jadviršienė papasakojo 
apie savo globojamuosius Brigh 
ton Parko apylinkėje. Ji pagei 

Amerikos Lietuvių Mokytojų sąjungos dabartinė valdyba. Iš kairės — 
Gražina Mefluvienė — sekr., Vilija Kerelytė — pirm., Dovas šaulys —-
iždin., Jonas Kaunas — koresp., Apolinaras Bagdonas — vicepirm.; nė
ra Rožės Kriaučiūnienės — parengimų vadovės. 

x Jaunesniųjų skautų - Litu-
anicos vilkiukų metinė sueiga 
įvyks sausio mėn. 22 d. (sek
madienį). 10 vaL, Jaunimo cen
tre, mažojoje salėje. Sueiga 
prasidės su įžodžiu. Seks links-
mon dalis — laužas, šaškių tur
nyras ir žaislų turgus. Kviečia-1 prėtų ir kad toliau mus kiekvie-: ,""""• ^^TT ~ ~ T 7 
mi vilkiukai, bebrai, jų tėveliai! ną dieną lankytų" _ rašo < k u n U O S P 1 " 5 ^ * 8 a t e a k ė 

ir pažįstami dalyvauti sueigoje mums skaitytojas Jonas Jankū-
h* šv. Mišiose (Jaunimo centre, į nas, siųsdamas auką. Ačiū. 

jkimas įvyko 1978 m. sausio 14j į ^ k a d " b ū t ų - palaikomas 
d. Liet Taktiniuose namuose. ! g l a u d e s n i s ^ ^ taxp v a k i y b o s 

širdžiai dėkojame. Lietuvių dienų renginiuose. Jo 

ir narių, turinčių daug globo
jamųjų, kad reikalui esant, būtų 

Draugijos pirm. D. Valenti-
naitei sergant, susirinkimą pra
dėjo ri(*pirmiiiinkė ^ B r a z - 1 ^ ^ ^ patar ta* ir pa! 

! n w « H • ^i?1™^™' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g a l b ą . O. Bakaitienė dėkojo už 
-Noriu, kad dienraštts sti- »™Zl™* ^ ° !?*Z£ffi*Z ^ ^ ^ * W e b e r i e n ė ' gražias laidotuves jos brolio 

tas. buvo keletas klausimų, \]h p a p r ašė nares susikaupti, Į a ^ F G ū r e c k o
J

i r ^ ^ 

ir kitų parapijos kunigų vardu, lietuvių operos — Vytautas 
prisimindamas, kad Margarita 1 Badžius, Lietuvių Žurnalistų 
ir Vaclovas Momkai savo gra-! sąjungos — Jurgis Janulaitis, 
žiai8 balsais džiugina šios pa-! Balfo pirmininkė Marija Ru-
rapijos tikinčiuosius, giedodami dienė, dr. Leonas Kriaučeliūnaa. 
ilgus metus parapijos chore ar j Parapijos choras, Dainava ir 
solo partijas. Linkėjo Dievo pa-, Opera įteikė vertingas dovanas, 
lahnos šiai pavyzdingai šeimai Sveikintojai išryškino sukaktu-
ir perskaitė Sv. Tėvo palaimi- viniiikų įnašą lietuviškai kultu-
nimą. Pamaldų metu parapi- rai. Vacys Petrauskas paakai-
jos choras, kuriam priklauso ir tė įdomią baladę apie sukakta* 
Margarita su Vaclovu, įspūdin
gai pagiedojo Veni Creator ir 

9:30 vai. ryto). (pr.). 

tvarkaraštis jau paruoštas. Tei-

x Mary Balberis, Brockton, 

kojo "Draugui" už gerą infor-

jpasimelsti^ už ^rgančią ^irmi-1 n a r e g d a I y v a u t i jo mirties meti-1 keletą kitų giesmių. 
LB cv vicepirm. Modestas Ja-]ninkę ir už a. a. kun, F. Gurec- nių minėjime bei įsigyti lei po pietų Jaunimo centre įvy-kaitos tarė žodį apie J ^ l c u l - | k o sielą, taip pat prašyti Dievo I „ ^ ' į ^ į į £ ^ e n ė p a . g u k & k t u y i m a b a n k e . 

I dėkojo senajai valdybai už labai riame ^ ^ ^ ^ ^ ^ tūrinę veiklą, Anatolijus Milu-j palaimos šiam sunkiam labda- j d ė k o ' į ^ ^ ^ valdybai už; labai 
v 1Q7« « i ~ « ^ « ^ K . ^ Mass., nuoširdžiu laiškeliu pade- į » " ~P**»*fao OT U e t u v l u res-jrybės darbui. k r u o p š t ų i r n u c š i r d ^ ^ M . 
X 1978 m. kelionių | Vitahj , _ _ 4 ( ^ o .„ ^ _ _ £ ^ J pubhkonų veikla. Į prezidiumą buvo pakviesta; W e berienė perskaitė gautą iš 

Apylinkių pirmininkai ir jų • pirnuninkauti B. Prapuolenienė, j o ^ F o r e s t N u r s m K Home pa-- - • - - ?~"—•— -—i mo, įia i r atsiuntė 11 dol anka I " " "" r ~. "7 l r ~ '!£! — r ' Į u aa roresc xMursmg nome pa-
raukitės pas Marių Kielą. telef. Į ̂ f ^;Į *' atstovai, kaip Izabelė Stončienė, j sekretoriauti M. Guobužienė. j d ė k o s ^ g ^ rf k a l ė d i n į a p l a n . 
7S7-1717. (sk.). I Vytenis Šilas, J. Šlajus, Eleno- Praėjusio susirinkimo protokolą: k v m ą ten gyvenančių seneliij 

v v*x*«v»w O T O C T , « , x Ankų po 5 dolerius atsiun-' ra Radvilienė, Alfonsas Vencio- perskaitė susirinkimui sekreto-1 ijpriiviu P. Masilionienė na. X NAMAMS PIRKTI PA 
SKOLOS duodamos mažais mė 

mais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings. 2212 

West Cermak Road — Telef. 
VI 7-T747. f«k > 

x Ankų po 5 dolerius atsiun-j ra Radvilienė, Alfonsas Vencio-! perskaitė susirinkimui sekreto- į l i g ^ i ų n p g yM^honienė e i lMU 

t ė : Jadvyga Jurkūnienė^ Anta- j vas .Apolinaras Bagdonas P e t j riavusi P. MasUionienė. Proto- j s k a i t ė ^ ^ V ' j ^ ^ £ . 
nesiniais įmokėjimais ir prieina- j £ % . ?**+ ^ l t e r

T ^ t u u s ras Indreika, Kazy-s Barzdukas,; kolas buvo priimtas be pataisų. | s i ų s t a s k v B r i z ^ ^ ^ 
w.«i «_«-.,_ I Emilija \enclauskas. Jonas Le-1 A. Kareiva, m i V. Naudžius, J. j Toliau sekė valdybos narių į č i 

tuvninkas, A. Tonkūnas, Agota, Ivanauskas ir kiti padarė prane- į pranešimai. 
Vokietaitienė, dr. Alf. Pareigia, rimus. Iš pranešimų išryškė-į Vie o j neatvykusios soc. sky-
Stasys Mikalauskas, Cecilija Ja- jo, kad bent visose apylinkėse riaus vadovės N. Vengrienės, so-
nušcvičienė. Visiems rėmėjams veikia lituanistinės mokyklos ir {dalinio skyriaus pranešimą pa-
maloniai dėkojame. j jaunimo organizacijos, kaip,darė R. Bagdonienė. 

'5-V 

ATEITININKU KĖLU 
2MOVKS — TAIKAI — DARBAI 

(1911 - 1927 - 1977) 
Redagavo STASYS BARZDUKAS 
Išleido ATEJTTS Ateit, nir.kų šal
pos Fondo lėšomis 1977 m. 216 
pusi. 
Kaina su persiuntimu $2.30, Už
sakymus aiųsU: 

DBAUGAS, *>».-> W. 63rd St. 
Chicao, IU. 60629 

čiančiam 50 metų kunigystės ju
biliejų. 

Susirinkimą uždarius, buvo 
pasivaišinta kavute ir pasišne
kėta draugijos reikalais. 

P. .Masilionienė 

300 svečių — Chicagos lietuvių 
operos, Dainavos ansamblio na
rių. Svečių tarpe solistai, vi
suomenininkai, įvairių organi
zacijų atstovai, spaudos žmo
nės, aktoriai, muzikai ir kiti 
Margaritos ir Vaclovo Momkų 
artimieji. 

Puotą pradėjo buvęs pirma
sis pabrolys V. Radys, prisimin
damas malonias dienas. Puotai 
vadovauti pakvietė solistą Stasį 
Barą. Jis aptarė sukaktuvinin-

vininkus. Danute Stankaitytė, 
akompanuojant muz. A. Vasai-
čiui. padainavo porą damų. 

Dukrelei Vidai pianinu skam
binant, ekrane komp. Darius 
Lapinskas atskleidė Margaritos 
ir Vaclovo Momkų gyvenimo 
fragmentus iš vestuvių, Korėjos 
/r k t 

Pabaigoje jautrius padėkos 
Žodžius tarė Margarita ir Vac
lovas Momkai, išreikšdami pa* 
dėką jų šeimos šventėt daly
viams už dalyvavimą pamaldo
se, vaišėse, pareikštus linkėji
mus ir dovanas, o žmonos tėve* 
liams IvaŠauskams už pagalbą. 

Vaclovo ir Margaritos Mom
kų Šeimyninis gyvenimas dau-

Balfo Chicagos apsknUea vajaua pabaigtuvių proga susirinkę šios organizacijos darbuotojai klausosi pra-
n-*0"* Nttotr. p. Maietos 

MARGARITOS IR VACLOVO 
MOMKV SEDIOS SVENT* j t u v i n i n k ų ^ ^ ^ ^ ^ 
Sausio 15 d. Margarita ir Vac- nas Borevičhis sukalbėjo palai-

lovas Momkai paminėjo savo ve- minimo maldą. Sūnus Edvar-
dybinio gyvenimo dvidešimt pen- das Momkus, advokatas, tėve-
kerių metų sukaktį. Sv. M. Ma- liūs pasveikino ir už jų laimę 
rijos Gimimo bažnyčioje jų in- pakėlė šampano tostą. Svečiai 
tencija klebonas kun. Antanas sugiedojo Ilgiausių metų. 
Zakarauskas atnašavo šv. Mi-1 Sukaktuvininkus žodžiu svei-
šias, kurių metu Margarita ir kino švč. M. Marijos Gimimo 
Vaclovas atnaujino moterystės parapijos choro vardu Zigmas 
ryšius. Klebonas sukaktuvinin- Moliejus, Dainavos ansamblio 
ku§ nuoširdžiai pasveikino savoj— Aleksas Smuga, Chicagos 

• 1 1- i. A~ * i geliui galėtų būti pavyzdys. Jų 
kų gyvemmo kelią ir atiduotą i % . , , ° * J_, * J H 
" ,b. .. . ... . : , . . i darbštumas, nuoširdumas, m o 
duoklę lietuviškajai dainai, gies- . . „ 1* «_ 

iT o. u 1 i kėjimas su visais sugyventi liu-
mei ir organizacijoms. Sukak- ... , . ^ , . . 

6 ^ ! dija jų šeimos laimę ir. šeimos 
židinio šilimą. 

J. Janusams 
advokatas JONAS GIBAITIS 

624? So. Kedri* AvOKn* 
TeL 776^599 

Chicago, imiieis 00029 
Darbo vai. nuo 9 tU 7 vml vsk 
šeitad 9 vai Iki l vai d 

• • 
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