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Iš "Austos" Nr. 7 

Kieno kreivas veidrodis? 
Dar vienas atsakymas rašytojui Juozui Baltūsiui į jo straipsnį "Ties:je" 

Pateikiame dar vieną at
sakymą į Lietuvos TSR liau
dies rašytojo Juozo Baltu
šio straipsnį "Tiesoje" 
(1977.IL2). 

Pasidžiaugęs Lietuvos margu 
paveikslu, Jūs, rašytojau, te'gia-
te: **Trūksta tiktai vienos kate
gorijos žmonių, o būtent: kurie 
šiandien nesidžiaugtų lietuvių 
tautos 1940 metais vieningai pri
imtu sprendimu atkurti Lietuvo
je tarybinę santvarką, visiems lai
kams įeiti į didžią ir nesugriau
namą tarybinių tautų sandrau-
g*" 

Gal Jūsų aplinkoje ir nėra to-
Uų žmonių. Bet Lietuvoje ir š'an-
dien yra dauguma tokių žmonių, 

dovaujamų polpredo Dekanozo- kad ten balsavimui reikėjo skirti 
vo, beja 1953 metais sušaudyto dar vieną papildomą dieną, 
kartu su Berija. O tada tuo^spren- Q , b a I s a v i m e dalyvavę vie-
dimu nesidžiaugė net ir tuolaiki- v i e n n g a i p a r e m ė "liaudies" 
nis Lietuvos prezidentas' Justas k a n d i d a t u s ? A r j ū s n e m a t ė te , ra-
Paleckis, mmisteris primminkas š y t o j a t u k a d &&&& būstinė 
Vincas Krėvė-Mickevičius, nema
ža dalis Liaudies se'mo deputa
tų, gana anksti supratusių, kur 
veda Lietuvą ta nedidelė grupė

se grindys buvo nuklotos biule 
teniais su atstovų pavardėmis,' o 
į urnas krito tušti vokai? Ar ii 
meilės ir vieningo pritarimo ats 
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lė apsišaukėlių Juk ir į balsavi- t o v ų pa v a r d ė s buvo trypiamos ko
mo būst:nes 1940 liepos 14 bal- j o m s ? N e , T balsavimo būstines 
suoti už Liaudies seimo atstovus, ž m o n ė s ė J o g b a i m e s . v ; e n a s ž m o . 
išrinktus kažkieno jau pr eš bal- n ė s ž i n o j 0 j k a d j a u balsavimo iš-
savimą, atėjo tiek mažai žmonių, v a k a r ė s e d i d e l i s s k a 5 č i u s d o r u i i e . 
jog balsavimą reike.'o pratęsti ir t u v i ų a t s i d ū r e kalėjimuose; ant-
rytojaus dieną. Net ir pratęsus 
ir agitatoriams beveik prievarta 
varant žmones į balsavimo būs
tines, v's dėlto nemaža lietuvių 
tautos dalis nedalyvavo toje bal-

kurie nesidžiaugia anų metų s a v i m o komedijoje. O Ukmergės 
sprendimu, padarytu ne lietuvių apygardoje ir per abi dienas da-
tautos, o saujelės komunistų, va- lyvavo tiek mažai balsuotojų, 

ra, valdančiųjų nuosprendis bal
savusiųjų pasuose daryti atžymė-
jimus vertė daugelį eit: į balsavi
mo būstines ne pritarimo reikšti, 
o gauti pase atžymėjimą. O sa
vo p-otestą parodė bent tuo, kar' 
į urnas metė tuščius vokus. 

CBun daugiau i 

Prisiminė ir pagerbė 
sovietu disidentus 

Washington, D. C. — Sausio 
25 Washingtono Sheraton Park 
viešbutyje buvo penktasis Demok
ratų koalicijos susirinkimas pa
gerbti ir apdovanoti 36 Sovietų 
disidentams, iš kurių 11 dar te
bėra kalėjimuose. Buvo paminėti 
Lietuvos, Armėnijos, Gruzijos ir 
Maskvos disidentai. Vakarienės 
metu prie garbės stalo sėdėjo tarp 
kitų Tomas Venclova ir Simas 
Kudirka. Tomas Venclova tarė 
žodį, primindamas disidentus, ko
munistų priespaudą ir kalėjimus, 
ypač iškeldamas sunkias Viktoro 
Petkaus, esančio kalėjime, kan
čias. 

Tomui Venclovai buvo įteiktas 
specialus pažymėjimas, prisime
nant Lietuvos disidentus ir per
sekiojamuosius. 

Jau operuojama 
trilijonais 

Sašuolėlių, Ukmergės aps., bažnyčia, Lietuvos jca.nio papuošalas 

Katalikai pasauly 

Santvarka, naikinanti 
pati žmogų 

* 

Komunizmo iškilimas liudija, kad krikščionys nėra pilnai 
atlikę jiems skirtą uždavinį, nemokėjo įgyvendinti krikš
čionybės idealų 

Roma. — Įtakingasis jėzuitų munizmo iškilimas liudija, kad 
mėnesinis žurnalas "La Civilta krikščionys nėra pilnai atlikę 
Cattolica" atspausdino spalio re- jiems skirtą uždavinį, kad jie ne-
voliucijos metinėm skirtą veda- mokėjo tobulai įgyvendinti krikš

čionybės idealų. 
Galutinėje išdavoje spalio re

voliucijos prasmė krikščioniui 
glūdi tame, kad ji privalo paža
dinti kiekvieno tikinčiojo sąžinę 
ir sukelti pasiryžimą konkrečiai 
atlikti savo istorinę paskirtį, įgy
vendinant tuos Evangelijos dės
nius, kurie reikalauja teisingumo 

m'ąjį. Straipsnyje sovietinė revo
liucija vertinama žmogiškuoju ir 
krikščioniškuoju požiūriu. "Ko
munistinė revoliucija akivaizdžiai 
parodė", rašo La Civilta Catto-
Kca, "jog siekiant sukurti visuo
menę be Dievo ir prieš Dievą, ga
lutinėje išvadoje sukuriama san
tvarka prieš patį žmogų' 

Tiesa, kai kurie marksistai da- j r skatina sukurti žmoniškesnį pa-
bar tvirtina, kad spalio revoliuci- saulį5 kuriame ivisi tikrai jaustų-
ja yra "išsigimusi revoliucija", ta- sj v je n į kitiems broliais, užbaigia 
Sau La Civilta Cattolica" šiai te- "La Civilta Cattolica". 
zei nepritaria. Žurnalo nuomone, 
šios revoliucijos varomoji jėga iš 
viso nebūtų galėjusi sukurti kito
kio socializmo, kaip tas, kuris bu
vo praktiškai įgyvendintas Sovie
tų Sąjungoje. 

PASIPRIEŠINIMAS 
MARKSISTINEI IDEOLOGIJAI 

Buenos Aires. — Lotynų Ame-
r'kos katalikų studentų tarpe pa
staruoju laiku pradėjo reikštis 

Iš revoliucijos kilęs stalinizmas griežtesnis pasipriešinimas mark-
yra savaiminga leninizmo pasek- sistinei ideologijai. Politinės nuo-
mė, o dabartinės sovietinio sočia- taikos pasike timas ypač jaučia

mas tarp tų katalikų studentų 
Lotynų Amerikoje, kurie buvo 
įsitikinę, jog bendradarbiavimas 

lizmo struktūros išsivystė iš leni
nizmo pradų. Iš to išplaukia ga
lutinė išvada, kad jeigu norima 
sukurti tikrai demokratinį ir pliu- s u marksistais gali būti naudin-
ralistinį socializmą, reikia atsisa- g a s kovoje prieš skurdą ir socia-
kyti nuo leninizmo", rašo žuma- ij^es negeroves. 

Buenos A'res susirinkę penkio-
Žurnalas toliau rašo, jog verti- likos Lotynų Amerikos kraštų ka-

nant spalio revoliuciją, negalima talikų studentų a'stovai pakel-
rtutylėti nei milžiniškų žmonių bė bendrą pareiškimą, kuriame 
aukų, nei pačios revoliucijos anti- pabrėžia gilų ir nepamainomą 
eeliginio pobūdžio. Abu šie veiks- priešingumą marksistinei ideolo-
niai patvirtina, jog kai yra po ko- g;jaj. Studentai drauge įsiparei-
jomis paminamos humaniškosios g0;a ryžtingai saugoti ir ginti 
ir dvasinės vertybės, tada sukuria
ma tokia santvarka, kuri palaips
niškai naikina ir patį žmogų. 

Tiesa, rašo toliau La Civilta 

krikščionybės principus nuo tų 
jėgų, kurios skelbia ir siekia įgy
vendinti atestinį materializmą. 

Pažymėtina, kad studentija Lo-

Streikas Tunizijoj 
Tunisas. — Pirmą kartą nuo 

Tunizijos nepriklausomybės pa
skelbimo, 1957 metų, buvo pa 
skelbtas visuotinis 
streikas. Streikavo, protestuoda
mi, kad vienas darbininkų vadas 
buvo suimtas. Streikas neapsiėjo 
be riaušių ir aukų. Susiaūrime 
su policija buvo nemaža užmuš
tų ir sužeistų. Po to paskelbtas 
draudimas po 5 vai. vakaro išei
ti į gatves. 

Washingjonas. — Žvalgybos 
pranešimais, Kubos lakūnai ga
bena ginklus ir amuniciją į Etio
piją MIG-17 lėktuvais. Dar nėra 
įrodymų, kad kubiečiai vairuotų 
etiopų bombonešius, bet neabe
jojama, kad iš Etiopijoj esančių 
kubiečių karių bent 2,000 vyrų 
įsijungs į etiopų eiles prieš so
maliečius sukilėlius. 

24 v a l a n d ų - - ^ ^ k ratai i r ^-"i-nepri^^^n^. surna^nti, bet visai pasitraukti .nom, kas atsitiko su jomis, kai 

Nauja Portugalijos 
vyriausybe 

Lisabona. — Portugalija turi 
naują vyriausybę, vadovaujamą 
to paties socialisto Mario Soares. 

Vyriausybės krizė tęsėsi septy
nias savaites. Į kabinetą įeina 11 
socialistų, 3 konservatyvūs social-

Daugiausia dėmesio bus skiria
ma ekonominiams reikalams, to
dėl kabinete numatyta ir "su-
perministerija" finansams ir pla
navimams. Laukiama naujų, ūki
nių suvaržymų. 

Kai Indijoj lankėsi preziden
tas Carteris, buvo pažadėjęs ka
ro laivyno neplėsti. Po to Indijos 
sostinėj lankėsi sovietų valdžios 
atstovas L. L Mendelevič ir pa
informavo apie derybų eigą. In
dijos vandenyno demilitarizavi-
mo reikalu buvo jau trys pasitari
mai, ketvirtas bus gegužės mė-

Northridge, Cal. — Neseniai j nes*-
mirė Charlie Chaplinas, dabar] Sovietai labiausiai nori, kad 
mirė ir su juo vaidinęs pagarsė-: britų sala Diego Garcia nebūtų 

Mirė ir antras 
iš "diktatorių" 

INDIJOS VANDENYNO 
DEMILITARIZAYIMO PRADŽIA 

New Delhi. — Amerika ir So
vietų Sąjunga susitarė nedidinti 
karo laivų skaičiaus Indijos van
denyne. Ateity numatoma jų ir 

nemano nei vieni, nei kiti, rašo 
Monitor 

jusiam filme "Didysis diktatorius 
Jack Oakie, 74 metų amžiaus 
Chaplhias vaidino Hitlerį, Oakie 
Mussolinį. 

Cattolica, negalima nesutikti su tynų Amerikoje yra viena stip-
rusų mąstytoju Berdiajevu, kuris riausiuju iėjrų, kovojančių už so-
Y/A pasakęs, jog jau vien pats ko- dalines reformas. 

? karine baze, esantieji kariniai 
įrengimai turėtų būti panaikinti. 
Tačiau kol nėra kitaip susitar
ta, Diego Garcia bazė plečiama, 
statyba vyksta. 

Sovietai, reikalaudami demili
tarizuoti ir panaikinti esamas 
bazes, nieko nepraranda. Jie tu
rėjo dvi bazes Somai i joj, bet ži-

pradėjo remti Somali jos priešą 
Etiopiją. Jie nori ne tik Ameri
kos bazės uždarymo, bet siekia, 
kad tą patį padarytų "ir kitos 
valstybės", kurios turi interesų 
Indijos vandenyne. Tos kitos yra 
Britanija ir Prancūzija. 

Amerika nepritaria, kad į Wa-
shingtono ir Maskvos susitarimą 
reikėtų įtraukti ir kitas šalis. Ly
giai nenorima minėti ir valsty
bių, prieinančių prie to vandeny
no. Nujaučiama, kad sovietai, ne
tekę ypač Berberos uosto Soma 
lijoj, ieško kitos vietos savo ba 
zei ar bazėms. Pirmoj eilėj kai 
binamas Pietų Jemenas ir norima 
Adeno, labai svarbaus strategiš
kai prie įėjimo į Raudonąją jū
rą. 

Aiajios zattc-'-ia^ 7',*9 acylijj ilgio žismj 

Nerimsta del kinu-
vokiecių artėjimo 

Maskva, — Sovietai vis labiau 
jaudinasi Kinijos artėjimu su Eu-

j ropa, jos vadų iškilmingais pri
ėmimais, prekybinėm ir kitokio 

j pobūdžio sutartim. Labiausia: 
I nerimsta, matydami, kai draugiš

kai kalbasi kinai su vokiečiais. 
V. Vokietija vis daugiau parduo
da mašinų ir visokių reikmenų, 
įgalrnčių kinus gaminti ginklus. 

Sovietai negali pamiršti, kad 
vicepremjeras Teng Hsiao-ping 
dar Ču En-lajaus laikais buvo pa
minėjęs, jog "yra tik viena Vo
kietija", būtent Vakarų. Pareiški
mu susijaudino ne tik Maskva, 
bet ir Rytų Berlynas. 

Neseniai Kinijoj lankėsi grupė 
V. Vokietijos generolų, ne tik iš
ėjusių į dimisiją, bet ir aktyvioj 
tarnyboj. Vienas jų, buvęs 
NATO karinio komiteto virši
ninkas Johannes Steinhoff, ap-

| silankė labai slaptoj vietoj, kur 
užsieniečiai neįsileidžiami — ato
minių bandymų laukuose, Sin-
kiang provincijoj, netoli sovietų 
sienos. Jo lankymasis, sakoma, 
sukėlęs sovietų aliarmą. 

Atlanta. — Georgia valstija 
per metus išaugina apie 1.6 bil. 

< svaru, riešuti}. 

Egiptas sius karius 
j Somali ja 

Washingtonas. — Du kongres-
manai, aplankę prezidentą Sada-
tą, pasakojo, kad Egiptas ir Su
danas pasiųs kareivių į Somaliją. 
jeigu Etiopija įeitų į jos teritori
ją. Minėjo ir karių skaičių — 
nuo 4 iki 5 tūkstančių. Egiptą? 
karinės medžiagos Somalijai jau 
pasiuntęs už 30 mil. dolerių. 

Disidentai organizuoja 
darbininku unija 

Maskva. —Disidentų atsiran
da ir sovietų darbininkų eilėse. 
Penki darbininkai bando suorga
nizuoti uniją, kuri kovotų prieš 
darbininkų išnaudojimą ir parti
jos skiriamus profesinės sąjungos 
narius, kurie praktiškai atstovau
ja režimui, tik ne darbininkams. 
Jie nori gauti savo unijai ir tarp
tautinį pripažinimą, įstoti į Tarp
tautinę darbo organizaciją. 

Grupei vadovauja buvęs ang
liakasys Vladimir Klebanov, 45 
metų amžiais, užsienio laikraš
tininkams sakęs, jog jiems prita
ria jau 200 darbininkij. 

Washingtonas. — Prezidento 
Carterio naujas biudžeto projek
tas paskelbtas, pusė trilijono ar
ba 500 bilijonų dolerių. Ta pro
ga spaudoje buvo prisimintas 
Trumano laikų biudžetas, siekęs 
tik 50 bil. Infliacija ir biudžetą 
iškėlė į stratosferą. 

Nors daug kalbama apie iš
laidų ir įsiskolinimo mažinimą, 
net apie biudžeto subalansavi
mą, bet ir naujajam projekte nu
matyta 60.6 bil. deficitą 

San Anuavio, Teras. — "Sali 
Antonio Express" žiniomis, New 
Yorko bankai apskaičiavo, jog 
vakar, sausio 27 dieną, 2:36 vai. 
p.p. Amerikos ekonomija pasiekė 
2 trilijonus dolerių. Tik prieš 7 
metus ekonomija buvo 1 trilijo
nas dolerių. 

Blogiausia audra 
Ohio valstijoj 

CbJcaga. — Chicagą ir Illino-
jų ištikusi sniego ir vėjo audra 
buvo didžiausia per keletą pasku
tinių metų. Chicagoj sniego iš
krito 14 inčų. 

Dar blogiau yra į rytus nuo 
Illinojaus. Ohio valstijoj paskelb
ta bėdos padėtis, sumobilizuota 
2,000 vyrų nacionalinė gvardija. 
Dar ir vakar 1,200 motoristų bu
vo užklupti keliuose ir negalėjo 
išsikrapštyti. Vietomis ant kelių 
pusnys siekė 15 pėdų. 

Chicagos O'Hare aerodromas 
neveikė ir vakar. Savo istorijoj 
tik tris kartus buvo uždarytas. 

Paryžius. — Barono Edouardo 
-Jean Empain grobikai jau reika
lauja pinigų, ne teroristų paleidi
mo. Pareikalavo tarp 5 ir 20 miL 
dolerių. 

KALENDORIUS 

Sausio 28: Tomas, Konstanci
ja, Kaributas, Nijolė, 

Sausio 29: Konstantas, Barbė-
ja, Girkantas, Banguolė, 

Sausio 30: Ipolitas, Jacintą, 
Mil gaudąs, Žibonė. 

Saulė teka 7:08, leidžias 5:00. 
ORAS 

COLDER 
Dalinai saulėta, bet labai šal

ta, naktį iki minus 8, dieną apie 
5 laipsniai. 
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GLEVELANDO ATEITININKŲ 
PADANGĖJE 

Sausio mėnesio, "pirmoje penk-. Guigonna: kūrinys ("Demonas 
l : — -•_ . . - 1 - : /"<» 1 b . ! * . - i . •*»"> «•„: ~r>c.oVa k u r i - ™ tadienio vakaronėj CIevelande 

"Atei-.ies" klubas nariams bei sve
čiams suteikė progos išgirsti įdo
mią paskaitą. Išklausę šv. Mišių 
^lai neatskiriama šių vakaronių 
da l i s ) , besigaivindami kava, su 
ma lonumu klausėmės dr. Vikto- Į 
rijo*. Skrupskelytės, Oberi ino ko
legijos profesorės,. gerai paruoštos 
paskaitos apie tris prancūzų ra- Į 
šytojų veikalus. Prelegentė, turin
ti doktoratą iš- prancūzų kalbos ir 
Ikeratūros, supažindino klausyto-' 
jus su Georgės Matore "La Muse-
liere". Henri Guigonna i ' 'Demo
ne en Lituanie"" ir Poirot-Delpech 
"La Folle de Lituanie"'. 

Matore veikalas ("Antsnukis") 
išleistas 1975 m. Tai ir romanas 
ir istorinių fvykių aprašymas, 
vaizduojąs 1940-41 metų laikotar
pį Lietuvoje. Prelegentės žodžiais, 
tai "gyvenimas, įvilktas į romano 
formą", guriame vaizdžiai nupieš
tas «caro košmaras ir kalinių gyve
nimas bei pastangos išlikti dvasio
je nepalūžusiais. Autorius Lietu
vos nesupoetina, o žvelgia į lietu
vius santūriu svetimšalio žvilgs
niu, iškeldamas ir pozityvius as
pektus. 

Lietuvoj") — tai pasaka, kurioj 
Lietuva — autoriaus vaizduotės 
fantastinė karalystė, nerealus 
.kraštas. Šią knygą skaitant gau
nasi šaltos, snieguotos, neutralios 
erdvės įspūdis. 

Romane "Pamišėlė iš Lietuvos" 
atsispindi autoriaus Poirot - Del-
pech neabejotina pažintis ir ry
šys su Lietuva. Šiame veikale jis 
sukuria lietuvaitės tipą, norėda
mas išreikšti dvasinės tremties 
mintį. 

į 0 

Po paskaitos vykusiose diskusi
jose buvo paminėta, kad prof. Ma
tore knyga buvo aprašyta "Pa
saulio Lietuvio*' 1975 m. lapkr. -
gruodžio numery. Matore, šiuo 
metu Sorbonos universiteto pro
fesorius, dėstęs taip pat Vytauto 
Didžiojo universitete, vedęs lietu
vaitę, nuoširdžiai mylėjo Lietuvą 
ir lietuvius. Gaila, kad ši jo 
knyga nerado didesnio atgarsio 
mūsų spaudoje. 

Vakaronėje dalyvavo apie 50 
žmonių. Laukiame tolimesnių 
"Ateities" klubo rengiamų vaka
ronių. 

Dalia StanišMenė 

Iš moksleivių žiemos kursų Dainavoje. Algis Petrulis prie savo darbo 
'sportininkas" Nuorr. Edm. Saliklio 

KALĖDOS A R K T I K O J ! 
J. VAIČEUONAS 

Ne visi žmonės vienodai šven- j ta su laimikiais, 
čia Kalėdas. Daugumas Kalėdas j Enook yra 35 metų amžiaus es-
švenčia savo nuolatinėse gyven- • kimas. Jis yra vedęs baltą moterį, 
vietėse, bet kai kurie Kalėdų i kilusią iš Vanccuverio, B. C Ji 

• 

DAR DEL ATEITININKŲ R g į | S & 3 
RAMŲ \UM 

I sendraugės Elenos Razmienės| ..•,!» 
sumanymą įsigyti ateitininkams į V 
nuosavus namus jau atsiieipė ke-I §"BĮ ^f-

#w.- tur i veiklūs ateitininkai. Ta i ro- ^ ^ 
d(K kad klausimas yra gana ak-J. 
tuaius. 

Pirmiausia pasisakė nusipelnę 
organizacijai vyresniosios kartos 
atstovai Stasys Rauekrnas ir Pra
nas Razminas. Pirmasis, nors ir 

— aiškiai nepasisakydamas, iškel
tajam klausimui rodo daug sim
patijų. Antrasis iškėlė visą eilę 
r imtų abejonių, j kurias tenka 
rimtai ir atsižvelgti. 

Laukėme, tačiau, jaunesniųjų 
ateitininkų tuo reikalu nuomo
nės , nes j i ems t ie namai ir 
būtu skiriami. »•• 

Tr štai atsiliepė du labai veik
lus, jaunesniosios ateitininkų kar
tos atstovai. T a i Aldona Zails-
kaitė ir Saulius Girnius. Abu jie 
į klausimą yra įsigilinę ir jų pa
reikštos mintys yra labai įdo
mios. Jie randa ateitininkuose 
<varb->sn:ų problemų, negu namų 
įsigijimą. Esamos ir sukelti-
nos lėšos, jų manymu, naudoti
nos svarbesniems ateitininkų po
reikiams. 

Jiedu kalba taip įtikinančiai, 
kad aš, ankščiau galvojęs siūly
ti t am reikalui pasitarimą, dabar ' 
n u o jo atsisakau. 

" . Iš tikrųjų geriau mums turėti 
* gausią ir stiprią ateitininkų 

šeimą, kad ir be nuosavų namų, 
negu turėti didelėmis pastango
mis įsigytus namus , kurie dides
niąją laiko dalį būtų tuš t i 

B. Vitkus 

švenčių laikotarpyje stengiasi iš
vykti kitur: vieni į šiltesnius, o ki
ti j sakesnius kraštus. 

Kanados žurnalistas T. Har-
pur su žmona Marija ir fotogra
fu D. Laek prieškalėdinį laiko
tarpi praleido Kanados Arktiko
je (T. St. 1977. XII. 19, p ) . 
Jam buvo įdomu patirti, kaip ten 
žmonės gyvena, ka :p švenčia Ka
lėdas. Jis atvyko f Bafino saloje 
esantį Frobisher Bay miestelį, tu
rintį 2,400 gyventojų: baltųjų 
ir inuit genties eskimų. Jis kalbė
josi su viena eskime, gyvenančia 
už to miestelio ribų — Apeax vie
tovėje. Ji vadinasi L Nootarak, 
jau peržengusi savo amžiaus 80 
metų. 

Ji prisiminė savo vaikystę, 
kaip jie tada švęsdavę Kalėdas. 
Kalėdos eskimams reiškia vietos 
ir laiko džiaugsmą. Tada jie gy-

yra baigusi moterų kolegiją. 
Enook yra medžiotojas ir droži
nėtojas. Jo drožiniai patenka ir į 
kitas vietoves. Šiais metais jis jau 
nušovė 6 caribou. Jo šeimai mė
sos ir perdaug. Dalį mėsos jis ati
duoda tiems, kurie neturi progos 
medžioti. 

AUen hland N. W. T. 

T. Harpur su žmona ir foto
grafu nuskrido į Bafino salos 
šiaurinę dalį, kur yra maža eski
mų vietovė Ši vietovė yra didin
game fiorde, kurio aplinkoje ra
miai gyvena eskimai. Ši vietovė 
įsteigta prieš metus. Ji steigta 
dėl to, kad nemažai eskimų sten
giasi pabėgti nuo baltųjų, nuo 

I rė, kad jis turi 12-kos šunų būrį. 
Esą, šunimis geriau važinėti, ne
gu skidoo. Skidoo gali tave ap
gauti, sugesti, o šunys — ne. 
Šunims nereikia benzino: nušo-

|vei ruonį, pašėrei šunis ir tau 
Idar l'ks skanios ruonienos. Jis 
j žvejoja vėplius, medžioja ir bal
tąsias meškas. Meškiena taip pat 
skani. Daug eskimų jaunimo iš 
Frobisher Bay persikelia čia. Čia 
nėra kelių, automobilių, triukš
mo, o oras čia š'ltesnis — iš vi
su pusių kalnai. Per Kalėdas čia 

i meldžiamės, šokame, dainuojame, 
pasakojame įvykius apie senuo-

i sius laikas. Aš manau ir savo 
vaikus išauginti pagal seną es
kimų stilių. Čia turime medinę 

j salę, kurios pusė yra bažnyčia, o 
kitą pusę užima sandėlys su 
prekėmis. Toje salėje įvyko Pa-
look vedybos su Pauloosie. Jie čia 
gyveno kartu, kol atvyko kuni
gas. Jungtuvių metu jaunfefi bu
vo apsivilkę parka drabužiais. Vė
liau buvo pakrikštyti keli kūdi
kiai ir išdalinta komunija suau
gusiems. 

Užbaigus religines apeigas ir 
v:ską suregistravus, mes lankė
mės viename name, kur radome 
13-kos metų amžiaus gražuolę 
Sheebą. Ji klausėsi radijo muzikos 
ir prižiūrėjo 3 mažus vaikus. Pa
talpa švariai užlaikoma. Sheeba 
pasakojo, kad jos pareiga iš šal
tinio atnešti vandens, valyti kam
barį, priž'ūrėti vaikus, o kartais 
turi padėti nulupti sumedžioto 
žvėries kailį ir virti. Sheeba ne
siskundė: "Aš norėčiau lankyti 
mokyklą, bet motina sako... ka
da nors vėliau". Jos veidas nušvi
to, kai buvo prisimintos Kalėdos. 
Ji sakė: "Mes turėsime Kalėdų 
pramogą, pirmiausia eisime į baž
nyčią, paskui valgysime žvėrieną, 
ruonieną ir jūrų vėplių (walrus) 
mėsą su arbata ir bofmock. Vė
liau gausime dovanų. Gal sute-

jmus nue'sime i kalnus slidinėti 
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eskimai, bet ir misionieriai, kurie J 
čia atnešė Kristaus mokslą. D a 
bar ir eskimai igloose nebegyve
na. Juos kartais pasistato ilgesnė
se kelionėse ar medžioklėse, 
kaip priedangą nakties metu. Įgu
dęs eskimas nedidelį igloo pasta 
to per valandą, o kartais net 
per pusvalandį. Su kun. B. Bur-
rows pagalba radome eskimą, 
kuris sutiko mums pastatyti igloo. 

Mūsų Adames per valandą pa
statė igloo, kuriame galėjome 
tilpti visi trys: jis, fotografas ir 
aš. P ro nedidelę skylę įlindome 
į igloo, numėtėme parkas, batus 
ir sul indome į trigubai pamuša-
luotus miegojimo maigus. Lauke 
buVo 40 laipsnių šalčio. Viduje 
buvo šilčiau. Mes greitai užmi-

(Nukelta į 4 p s L h 

<f 

miesto triukšmo ir ramiai gyven 
ti. jie kartais atsisako net nuo j £"**„**IT„"m * - ~ : « *i ~ ••' U ___,_._ u . _ . . j Kartą pas mus atėjo baltoji meš

ka. Vyrų nebuvo namie. Mama valstybinės paramos. 
Mūsų nedidelis lėktuvas buvo 

veno labai primityviai: gyveno'užpildytas reikalingais daiktais tos 
igloo nameliuose, padarytuose iš j vietovės gyventojams. Vienoje dė-
sniego. Dėvėjo caribou kailių j žėje buvo 6 šiaurės (Sibiro) šu-
drabužiais. Mūsų bažnyčia taip J nhakai, kurie ateityje bus pakin-
pat buvo padaryta iš sniego. Jo
je galėjo tilpti apie 100 žmonių. 
Kai atedavomę i bažnyčią, maži 
vaikai pasirodydavo iš po motinų 
parkhood. Kai kurie vaikai būda-

kyti į eskimų roges. Vežėmės ir 
mes miegojimo maišus, nes oro 
sąlygos ir mus galėjo priversti ten 
pasilikti ilgiau. Skrendame per 
tuštumas: matyti kalnai, slėniai, 

KRIKŠČIONIU VIENYBĖS 
SIEKIANT 

Vienas pačių svarbiausių šių 
laikų istorinių sąjūdžių.yra eku
meninis judėjimas, niekiąs krikš
čionių vienybės. Ks siekis, ypač 
kiek įU liečia lietuvių krikščio-
mJkąja visuomenę išeivijoje, tu-j 
-t?ttt rupėt visiems ateitininkams.) 

Krikščioniško suartėjimo sie
kiant, lietuvių ekumeninis rate
lis, koriam priklauso visa" eilė 

Lidija Dudėnaitė ir Ramunė Duo
baitė moksleivių ateitininkų žiemos 
kursų Dainavoje metu džiaugiasi 
nusilipdžiusios "senio besmegenio" 
galvą Nuotr. Edm. Saliklio 

ateitininkų, ruošia maldos vaka
rą Presbiterijonų bažnyčioje, Cali 
fornijos ir 65-tos gatvių kampe, 
sekmadienį, sausio 29 d., 5 vai. 
vakare. Pamaldose žodį tars 
"Ateities" vyr. redaktorius kun. 
dr. Kęstutis Trimakas. 

"ATEITININKU KELIU" 

KNYGOS REIKALU 

Ateitininkų kongreso proga bu
vo paruoštas ir išleistas vertingas 
leidinys "Ateitininkų keliu", ku
rį redagavo Stasys Barzdukas. 
Neseniai šis leidinys buvo iš
siuntinėtas paštu daugeliui atei
tininkų. Jo kaina tik 2 doleriai. 
Čekius nr pinigus prašome siųsti 
adresu: Jonas Žadeikis. 6522 S. 
Rockwell A ve., Chicago, IL 
60629. Ateitininkų federacijos 
valdyba bus dėkinga visiems, ku
rie šj leidinį jsigys. 

Knygos egzemplioriai buvo iš
siuntinėti pavardžių alfabetine 
tvarka. Pirmųjų gavusių dalis jau 
už knygą atsilygino, pridėdami 
ir sfts/n auką. Kurie dar negavo, 
knyga artimiausiu laiku gaus. 

Čikagiškė Vita Baleišytė, ga
vusi knygą, mums ra?o: "Šis lei
dinys mane pamėgo. Jau trečią 
kartą atkeliauja į namus ir vi. 
siškai iš skirtingų vietų. Reiks 
kam nors padovanoti. Siunčiu ir 
mafą auką" 

vo maitinami, kad neverktų.' išlikę iš ledyne laikotarpio. Kar-
Per Kalėdas eidavome į baltųjų tu su mumis skrenda kun. B. 
misiios stoti, kur gaudavome do-Į Bunrovrs. Jis pirmą kartą lanko 

jvanų ir iš savo tėvų: lėlių, pa- savo parapijos šakelę, esančią už 
darytų iš jūrų vėplių ar bangi-j 100 mylių į šiaurę nuo Frobi-

Įnių ilčių, pirštinių ir Idtokių sher Bay. Ten jis vykdys sutuok-
I dovanu. tuves, krikštus ir kitus religinius 

Dabar turime modemišką Šv. Patarnavimus. Burrovvs sakė, kad 
į Judo bažnyčią (anglikonų). Jos *& būsiu pirmas žurnalistas toje 
' išvaizda panaši į buvusią igloo mažoje šiaurės vietovėje. 
bažnyčią. Ji stovi toje vietoje, kur Nusileidimo vietoje mus pasi-
prieš 400 metų išsikėlė tyrinėto- tiko eskimai, atvykę skidoo ir šu-
jas M. Frobisher. Dabar čia yra nų traukiamomis rogėmis. Lėk-
jo vardo miestelis. Bažnyčia iŠ- tuvo vairuotojas mus įspėjo, kad 
puošta eskimų menu. Kryžius vėl būtume prie lėktuvo po trijų 
padarytas iš 20 pėdų ilgumo j valandų. Mes gi čia ilgai pasi-
narval ilčių. Nuo bažnyčios gra- Jiktį . negalėjome, nes būtume at-
žus vaizdas į 200 mylių HgumO skirti nuo pasaulio. Eskimai mus 
užšąlantį fiordą. Į bažnyčią gau- j atvežė į savo gyvenvietę. Čia ma-
siai susirenka jaunimo, sukelda- tyti medžioklės ženklų: caribou 
mi nepasitenkinimą miestelio ku- į ragai, ruonių kailiukai. Aplink 
nigui, nes į jo bažnyčią tiek daug skraidė šiaurės varnos, kurios 
jaunimo neateina. Toje Apeax vie- , taikstėsi ką nors nutverti iš šu-
tovėje gyvena apie 1,200 eskimų 
Jie į bažnyčią atvyksta skidoo, 
šiaurės šunų tempiamomis rogė
mis arba pėsti. 

Eskimai daugiausia yra angli
konai. Juos aptarnauja kunigai, 

i atvykę iš Anglijos. Šv. Judo baž
nyčią aptarnauja kun. B. Bur-

'rows. Jis gerai moka inuitų eski
mų kalbą. 

Šioje vietovėje buvo išplitęs gir
tavimas ir išplitusios 'venerinės 
ligos, ypač tarp jaunimo. Frobi
sher Bay miestelyje balsavimo 
keliu uždaryta alkoholinių gėri
mų krautuvė, ir dabar tos blogy
bės sumažėja Čia atvykę baltieji 
atima eskimų darbus. Dažnai 
tarp eskimų yra 50 proc. bedar
bių. Jie gauna valstybės pašal
pą ir dar verčiasi medžiokle, žve
jyba. Medžioja caribou, kurių 
bandos iš šiaurės atkeliauja h ap
sistoja apie 50 mylių nuo Frobi
sher Bay. Auštant eskimai skidoo 
vyksta jų medžioti, o vakare grfž-

nims skirto davinio. Čia diena 
trumpa — 4 valandos. 

tą mešką nušovė. Turėjome ska
nios meškienos". 

Mūsų laikas greitai prabėgo. 
Atsisveikinome su eskimais. Jie 
su skidoo mus atvežė prie lėktu
vo, kurio motorai jau buvo šildo
mi. Netrukus lėktuvas pakilo, ir 
mes palikome tą ramią eskimų 
vietą. 

Naktis igloo name * 

Mes grįžome į Frobisher Bay. 
Aš norėjau įsitikinti, koks gyve
nimas igloo name. Juk kadaise 
tokiuose namuose gyveno ne tik 

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2858 West 6Xrd Street 
Cteago, IllinoLv 60629 

TeL — 476-3409 

Valandos pagal susitarimą 
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C H A R L E S P. M L 
& A S S O C I A T E S 

Ofs. tei. 77^5162; re*. 737-5047 
3649 W. 63rd St.. Cfcago, m . 

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

šeštad. atdara pusę dienos. 
Mes duodame įvairius teisinius 

patarimus. 
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Meksikas {lankos kranto, 
centre, gražiausiame pajūry

je. Miegamieįl kambariai, kambariai m virtu-
vends. apartmenart ir maudymosi baseinas. 
Vrtur spalvotos televizijos. aetAM restoranai, 
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LABOMATORY. iUI A». 4tsh aVra, «ClsaWsl> UaU. 

NAUJAUSIOS KNYGOS, 
GAUNAMOS "DRAUGE" 

AUŠRA, Lietuvoje leidžiama pegi indyje ir ssapta 
pasiekia laisvą j j pasaulj. 
Red. Jenas Damanskis, 222 pusi. 

PUTINAS MANO ATSIMINIMUOSE 
M. M. Mykolaltytė-Slavėnienė, 4S2 peL 
Ktetals virseUais 

NAUJŲJŲ LAKŲ LIETUVOS ISTORIJA. I t. 
Pranas Čepėnas 
543 psL, Jded viršeliai 

BASTŪNO MAISTAS 
Bronys Raua 
m psL, kieti viršeliai 

MINTIS DIALEKTINIAME ŽAISME 
Feliksas Jucevičius 
273 psL 

PENS1LVENIJOS ANGLIAKASIO LIETUVA 
Vladas Btttnat 
SS psL, lded vliillelltl 

MIGUEL MANARA. lesių veiksmo misterija 
O. V. Mflasias, M psL 

DEBESYS IR PROPERŠOS. Rt 
Petras Melnikas, 202 psL 

LKB KRONIKA, III d, 424 psL 
Kieti ilillisaU 
ifiinKsti VTTsenai 

ALKANA KELIONE. EaNlSienn 
Kazys Braduoss 
115 psL, kieti viršeliai 

VIENOS AISTROS ISTORIJA 
Mtgefls Se Unamuno, ĮSI psL 

TRYLIKTOJI LAIDA Pasako^mu pynė 
Juozas TniluSis, 254 pat 

BROLIAI PRADĖKIM 
Benventttss Ramananskas, O^JL, 4*72 psL 

NAMŲ IR ARTIMIAUSIOS APLINKOS fODYNRLIS 
Rimas Čeintus, 75 psL 

MERGAITE II GETO. Romanas 
R. Spalis. 181. 1575 m„ SOS poL 

LIETUVIŠKAI—PORTUGAUCKAS ŽODYNAS 
A D. Petraitis — Locija Jliillll, 184 psL 

KARKLŲ KATINUKAI 
Birut* Vyriene, 24 psL 

HAMILTONO LIETUVIAI 
K1S>I| IM, 111 psL 

KODĖL KUNIGAS SU ALTORIUM ATSISUKO I ŽMONES 
ARubtkas 

M JO 

AM 

CM 

• 

LM 

LOS 

LM [ 

4JI 

41 peL 
NYKŠTUKŲ MOKYKLA 

Adelė 
JAUNAMARTĖ 

Jenos Valaitis, 1M psL 
KŪČIOS 

St Yla, M psL 
PO VASAROS. Etlerasclal 

Vitalija Bsgnutto, M poL 
SAIGONAS, teterlne apysaka 

VL Vljeflds, ISt psL 
LIETUVIŲ IMIGRACIJOS BRAZILIJON PENKIASDEŠIMTMETIS 

Kolektyvas, 207 psL 
ŽEMAIČIAI 

Aleksandras Pakalniškis, 1M psL 
METMENYS, Nr. 53 

Vyr. rodant. V. Kavolis, 2M pat. 
ANGLŲ KALBOJE 

THE VTOLATION OF HUMAN RIONTS IN SOVIET 
OCCUPIED LITHUANIA, • rOBOrt Sfe, 1S7S, 100 psL LM 

THE PROVIDENTIAL PATH 
fArchbishop George Manualtk 1S71-1S72) 
Fr. Vlcmr RimseBs 

LITHUAN1A MTNOR 
M. Brakas, 304 psL, kJed eMoMoJ 

CONFRONTATIONS WITH T1RANNY 
EdlL Alfred StrsumanB 
3M psL, Mod vlrceSal ISM 

RADVILA JUODASIS, bfOgrofljA— _fe« OOnNry Vbf* eOafl? eoaf S 
Brunetas Bufteekis, 204 psL SM0 

LIETUVOS RYŠYS SU AMERIKA, IsOarhM BpĮBUlil 
Viktoras Karosas, 178 psL PU* 

KRISTUS IR EUCHARISTIJA, 
Dieve Veikla Išganymo fetedjefe 
Pranas ManeHs, 384 psL |7M 

UETUV1V DAINOS AMERIKOJE 
Jonas Baly«, 242 pnaL 

Pasilaikykite t) knygų 
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Arkiv. Jurgio Matulaičio 
- -

PRAMINTAIS KELIAIS l AUKŠTUMAS 
Ateitininkų kongresas, Liet. dydamasis ir dirbdamas Varšu-

Kat. Moterų sąjungos seimas ir voje, ir jau turėjo planą tokios 
kiti sambūriai pereitais metais misijos imtis, nepaisydamas pa-
pravedė nutarimus labiau rūpin- vojų ir galimų persekiojimų, 
tis arkivyskupo Jurgio Matulaičio Jo veikla Varšuvoj buvo atrem-
beatifikaeijos reikalu. Tai reikia ta pop. Leono XIII socialinėmis 
laikyti svarbiais nutarimais. Rei- enciklikomis, kurios silpnadva-
kalas yra vertas didelių pastan- siams nepatiko dėl savo plačios 
gų, kad šis Bažnyčios ir lietuvių apimties ir kėlimo darbininkų rei-
tautos sūnus būtų žinomas pa- kalų. Tačiau Matulaitis, nors 
šaulyje šventojo garbe. Jo pra- anot St. Ylos veikalo "Jurgis Ma-
m ! n ! l i s heliais stipriau eitų tulaitis" buvo konservatorių lai-
krikščionys, kurie supranta savo komas "vienu iš pavojingiausių 
pašaukimą arba kenčia persekio- modernistų" (plg.46p.), ryžosi at-
jimus ir svetimųjų priespaudą, sisakyti poaukščių, profesūros ir 
YpaČ prisimintina arkiv. Matu- imtis paprasto, sunkaus ir pavo-
laičio 51-ji mirties sukaktis (sau- jingo darbo —slapto vienuoli
ška 27 d.), nes tai proga žvelg- jos atnaujinimo ir jos veiklai va-

-ti į jo veiklą ir netolimą praei- dovavimo. Tai jis ir pradėjo be-
*t veik prieš 70 metų (1909). 

Gana didelė dalis lietuvių bu
vo emigravusi į Ameriką. Kadan
gi, anot minėto autoriaus, "Vi
sur pirmoj eilėj jam buvo žmo
nės, o prieiti prie jų, sakoma, tu
rėjęs nepaprastą sugebėjimą" 
(51), tai beveik prieš 65 m. 
(1913) jis pats atvyko į Ameriką 

INDOKINIJOJE KOMUNISTAI 
PJAUNASI TARPUSAVYJE 

Pietryčių Azijos laimėtojai šiuo metu kariauja vienas prieš kitą 

Sunki jaunystė, kankinančios 
ligos ir skurdus ano meto kaimo 
vaiko gyvenimas nesukliudė jam 
siekti mokslo ir krikščioniško gy
venimo viršūnių. Ne tik nesu
trukdė, bet net labiau jį užgrū
dino, parengė sunkiems bandy
mams ir kančioms iki peranksty-

Kai tik 1975 m. pavasari užsi
baigė Amerikai ilgus metus užsi
tęsęs karas prieš Š. Vietnamą ir 
Kombodijos komunistus, tada šio 
krašto politikieriai, vedę karą Azi 
joje ir atsakingi už jo pralaimėji
mą, pajuto palengvėjimą. Ameri
kai tas karas atnešė ne tik inflia
ciją ir ekonomišką nuosmukį, 
bet ir orumo ir pasitikėjimo žlu
gimą savosios tautos ir užsieniečių 
tarpe. 

Tačiau tas komunistų pasaulio 
—Sovietų s-gos ir kom. Kinijos 

aktyvia parama vestasis karas 
"prieš imperialistus" dar visiškai 
nespėjo užsibaigti. Du to karo lai
mėtojai — Kombodija ir Vietna
mas tuoj pradėjo pasienio susirė
mimus. Pastarieji prabėgusių me-1 , . . J. . . ., gabalus ir degindami gyvus vai tų pabaigoje išsivystė i pilnus ' 

BR. AUŠROTAS 

užmušę ar sužeidę daugiau kaip 
2,000 vietnamiečių civilių gyven
tojų". Paremdamas savo teigimus 
Hanojus taip pat paruošė ir foto 
parodą, kurioje buvo pavaizduoti 
nežmoniški kombodiečių žvėriš
kumai: žmonės, lyg gyvuliai, su
kapoti į gabalus, kiti asmenys su 
nukirstomis galvomis, išniekin
tos ir nužudytos moterys. Kalbė
damas apie kombodiečių sadistiš
kus žiaurumus, Vietnamo min. 
pirm. Phom Van Dong taip pasa
kė: "Kombodiečiai įvykdė ne
žmoniškus nusikaltimus žaginda-
mi moteris, išplėšdami iš kūno 
išniekintųjų lyties organus, su
kapodami suaugusius žmones i 

JAV yra laiminga, kad šiame A-
zijos kampe neturi jokių ambicijų, 
varžybos dabar vyksta tarp kom. 
Kinijos ir Maskvos imperialistų. 
Phnom Pehn kaltina Hanojų, 
kad "pastarojo režimas, pasinau 

Rimties valandėlei 

2 0 D I S TAPĘS 2MOGUMI 
Dievo Sūnus Įsikūnijimo pas-, 

laptį aiškinasi kiekviena žmonių 
karta, nes kiekviena karta ir kiek
vienas paskiras žmogus Kristų 
žmonių tarpe turi pats susirasti. 
Kai skaitome šv. Jono Evangeli
jos pradžią, turime susimąstyti. 
Evangelistas kalba: "Pradžioje 
buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas 
D'evą, ir Žodis buvo Dievas" 
(JN.1,1). O toliau jis prideda: 

dodamas Sovietų patarėjų pašiau j "Tas žodis įsikūnijo ir gyveno 
gomis, stengiasi pasiglemžti Kom j tarp mūsų. Mes matėme jo gar-
bodijos žemes." Aišku, kad tokie; bę, garbę kaip vienatinio iš Tė-
kaltinimai "išnplėtimu ir impe
rializmu" nepatinka nei Maskvai, 
nei Hanojui. 

Vakariečių žvalgybos stebė

jo sakyti: "Imkite sau mano jun
ga ir mokykitės iŠ rnam-s, nes aš 
romus ir nuolankios širdies; taip 
jūs rasite savo sieloms poilsio. 
Nes mano jungas saldus ir ma

no našta lengva" (Mt 11,29-30). 
Ir šis paragin'mas nebuvo tik iš
kalbingas pamokslas, o Dievo Sū
naus, žmogaus kūne gyvenančio, 
aiškus parodymas ir aiškus ska
tinimas eiti tuo keliu, kuriuo ėjo 
pats dieviškasis Pasiuntinys. 

Čia rėkia dar grįžti į apašta
lo šv. Pauliaus platesnį paaiški
nimą pilipieč'ams, kaip jie turi 
žvelgti i Jėzų Kristų, savo Gelbė
toją, Dievą, tapusį tobulu Žmo
gumi ir nenustomsi būti Devo 
antruoiu asmeniu. Šv. Paulus ra-

Turėkite savyie tokius Iaus-so: 

vos mirties. Mirtis j ištiko ligų ' r marijonus ikurdino lietuvių sie-
nukamuotą, bet iki paskutinių lo™dai * a m e k r a s t e - . ° d a l a u 

jėgų netekimo ir visiško nusilpi- re*?° ? r S a m z u ° t o s į . ^ P " 0 5 

mo bedirbantį savo tautos atei- v e i k I o s ' igalmancios sulaikyti he-
čiai ir Bažnyčios gerovei. Jo už- *™.»» J™> * * ! £ £ ? * £ * 
mojis buvo sutvarkyti neseniai Pfies Matulaičio, ^ ziunnti Ame-
atsikūrusios Lietuvos valstybės n_kos l^tuvius nejučiomis apima 
bažnytinę provinciją, nepriklau- £ ^ ^ 5 * 5 ^ 
somą nuo svetimų kraštų, ir su
daryti konkordatą su Šv. Sostu, 
kai jis tam buvo skirtas po išken
tėtų persekiojimų, šmeižtų ir gra
symų Vilniuje. Tai buvo tikrai 
jo gyvenimo ir darbų vainikas, 
kurio vieno užtektų jį minėti, 
gerbti ir juo sekti. 

Arkiv. J. Matulaičio pasirink 

žygiai buvo pranašiški numaty
mai bent pusšimčiu metų į atei
tį. 

* 
Arkiv. .J Matulaitis dar nėra 

išaukštintas į palaimintųjų ir 
šventųjų gretas. Tačiau jau da
bar galima sekti jo pramintais 

tas kelias buvo labai sunkus, kai ke l i a i s> n f *?*&?, ^ e n i m a s 

g kankino ligos, o svetimieji ne- £ » p a n a s U S . l £ t l e k l s e m ] 0 J e ' 
norėjo pripažinti jam lygių tei 
siu. Bet jo darbai ir kilimas moks
liniais ir dvasiniais laiptais jį 
kreipė nuolat ieškoti geriausių 
kelių svetimųjų priespaudoje pa
gelbėti persekiojamai tautai. Prie
monių jis rado socialinių klausi
mų sprendimuose ir pagalboje 
darbininkams. Tą kelią jis rinko
si perteikti naujausias priemones 
Petrapilio akademijos studen
tams. To paties jis siekė vesda
mas socialinius kursus Kaune. 
7o tikslas buvo gyvenimą grįsti 
krikščionišku mokslu ir rodyti 
krikščionybės dvasią. 

'._ tiek pavergtoje tėvynėje. Jis pats 
savo užrašuose skundėsi: "Kol 
nebuvau pasiketinęs dar, visko 
išsižadėjęs, visiškai paskui Kris
tų pa sekti...žmonės menkai ma
ne bepaliesdavo, net laikydavo 
mane nuo visokių vietų ir garbių, 
net buvau Bažnyčios priešu ap
šauktas: ligeralu, socialistu, če
kistu ir LL" (Užr.81). Bet sunku
muose jis tesakė, "kad nieko dau
giau netrokštame, kaip tik Tavo 
didesnės garbės, savo sielos išga
nymo ir ištobulinimo, kitų sielų 
išganymo bei Tavo Bažnyčios 
labo ir išaukštinimo" ( tp.) . 
Dėlto jis ragino eiti ten, kur bū-

* tų galima daugiausiai dėl Dievo 
Norėdami sunaikinti tikinčių- padaryti, kur daugiausiai sielų 

jų atsparumą, priešai pirmiausia išgelbėti. "Jei vienas kelias už
puola stipriausias katalikų tvir- kirstas, kodėl kito nepaieškoti, 
toves — dvasiniais ryšiais susi- Jei vienos durys uždarytos, kitas 
saisčiusius tarnauti Dievui ir sau prasiręskime, jei vienas lan-
žmonėms vienuolynus. Ano me- gas užkimštas ir užkaltas, kitą 
to Lietuvos okupantas tai darė sau darykimės, kad šviesą sau 

": po 1963 m. sukilimo, nes žinojo, įneštume" (Užr.22). 
kad ne tik tautiniai, bet ir reli- Arkivyskupo Matulaičio keliai 
girdai skirtumai lietuvius skyrė ir pasiryžimai buvo visomis jėgo-
nuo okupantų rusų. Buvo pa- mis ir visais sugebėjimais, pasi-
smerkti sunykti vienuolynai, naudojant įvairiais galimais ir 
daug auklėjimo, švietimo ir reli- laiką atitinkančiais būdais, plės-
ginėje srityje atlikę senojoje Lie- ti evangeliją, tobulinti save ir 
tuvoje, neleidžiant priimti naujų pasaulį evangelinę dvasia. Jo įta-
kandidatų ir pasmerkiant išmirti ka jaučiama tarp išeivijos lietu-
senuosius. Jie buvo suvežti į di- vių, kurie turėtų labiau rūpintis 
dėsnius ir lengviau sekamus vie- jo beatifikacijos byla. Bet jo įta-
nuolynus ar išsklaidyti po men- ka ypač jaučiama pavergtoje te
kąs parapijas. Taip daro dabar vynėje, kur ilsisi jo mirtingo kū-
caristinės Rusijos imperijai plės- no palaikai ir kur persekiojimuo-
ti komunistiniai rusai ir jų pa- se bei priespaudoje jo tėvynainiai 
tikėtiniai, išsklaidydami vienuo- mato šio didžiojo savo brolio 
iiškas bendruomenes, katalikų pramintus takus ir iškentėtus 
organizacijas ir parapijų veiklos skausmus. 
centrus. Jo vardas šiandien kartojamas 

Jurgis Matulaitis priešo kėslus daugelio lūpose. Jo gyvenimas tu-
gerai suprato. Augdamas prie Ma- retų būti visiems nuolatinis pa-
rijampolės ir pažindamas benyks- skatas siekti tobulesnio, kantres-

.. cančius marijonus, jis ryžosi ne- nio, jokių kliūčių nebijančio gy-
įmanomam darbui —atnaujinti venimo ir visomis jėgomis auko-
merdinčią vienuoliją naujais pa- tis Dievui, Bažnyčiai ir savo tau-
grindais. Su slaptų vienuolynų tai. 
veikla jis buvo susipažinęs, gy- Pr. Gr. 

karo veiksmus. Tačiau nei Mask
va, rėmusi Hanojaus režimą, nei 
Pekinas, talkininkavęs Phnom 
Penh valdovams Kombodijoje, 
niekada nesigyrė savo "taikinga" 
politika pietryčių Azijoje. 

Vietnamas mėgina plėstis 

Savaitraštis "Newsweek" savo 
1.16 laidoje rašo apie stambaus 

masto kariškas operacijas išsiplėtu
sias 660 mylių ilgumo Kombodi
jos — Vietnamo pasienyje. Esą, 
šie tikro karo veiksmai prasidėję 
Kalėdų švenčių metu ir juose bu
vusios užangažuotos net aštuonios 
Vietnamo gerai paruoštos divizi
jos, remiamos tankų, artilerijos ir 
senesnio tipo karo lėktuvų. Stip
rios jėgos lengvai perkirto ten 
geografiškai žinomą "Papūgos 
snapą", priklausantį Kombodijai, 
kuris pusiasalio pavidalu yra įsi
kišęs į Vietnamo teritoriją. Šio 
snapo smaigalys tėra vos 40 my
lių nuo Saigono, o dabar vadina
mo Ho Čj Min miestu. 

Šiems karo veiksmams prasidė
jus, taip pat ir Kombodija pripa
žino, kad "Vietnamo kariuome
nė įsiveržė į jos žemes, bet bū
sianti greit sunaikinta, dar jai 
nespėjus pasitraukti iš kautynių 
lauko." 

Kaitinimai 

Taip pat ir Pekine esanti Viet
namo ambasada oficialiai paskel
busi, kad "1977 m. kombodiečiai 

Poškas į IL Balčiūno pasiūlymą Į 
atsako: neskubėkite, draugai šila-
iiečiai, skaldyti balanų! Lempučių 
prožektoriams pramonė gamina i 
pakankamai, patenkinama paklau
sa ir elektros lemputėms. Matyt, 
jūsų kooperatininkai nerangūs, ne
sugeba aprūpinti parduotuvių šio
mis prekėmis." 

kus" (Tur būt, Vietnamo min. 
pirm. jau užmiršo, kaip elgėsi jo 
kariai P. Vietname ten vykstan
čio karo metu ar nepavykusios 
Tet ofenzyvos laikotarpy. . Aut.) 

Nuostoliai 
* • * 

Žinoma, ir žmogžudžių reži
mas Phnom Penh neatsiliko nuo 
vietnamiečių, kaltindamas savo 
kaimynus vaikų ir senių žudymu, 
sodybų deginimu bei moterų žagi-
nimu. Tas pats režimas, infor
muodamas pasaulį apie vykstan
čius karo veiksmus, pripažino, 
kad "karo veiksmų metu Kombo
dijos pusėje žuvo ar buvo sužeisti 
559 kariai ir visas pulkas buvo 
sunaikintas ant 7 vieškelio." 

Vienamiečiai kalbėdami apie 
savo karo nuostolius taip pat pri
pažino, kad jų karių žuvo dau
giau kaip 1,000 

Kombodiečiai kaltino, kad 
"Vietnamas okupuotose Kombo
dijos teritorijose žudo civilius tar
nautojus, pakeisdamas juos chuli
ganais iš senosios Kombodijos 
bendruomenės likučių." 

vo gimusio Sūnaus, pilno malo
nės ir tiesos" (Jn.1,14). 

Kristus atėjo į pasaulį iŠ Die
vo. J's atėio žmogišku keliu, bet 

tojai galvoja, kad Vietnamas, i apsuptas dieviškų paslapčių, ku-
vykdydamas įsiveržimą į Kombo- j rias reikia atskleisti, išsiaiškin-
diją, tenorėjęs pastarąją nubausti j ti, tikėti ir sekti. Tikėjimo reik'a mus, kokius turėjo Kristus Jėzus, 
už praėjusių metų pavasario - va-! ne istorija, kur rodoma žmogiš- j Jis, esme būdamas Dievas, nelai-
saros nuolatinius kombodiečių: kais dokumentais, nepaneigia- į Vė pasisavinimu būti lygiam su 
Žiaurius puolimus prieš Vietna- į mais ir neatmetamais. Tikėjimo Dievu; bet iis pats save sunaiki-
mo pasienio vietoves. Vietnamo', reik'a, kad Dievo Žodis tapo kū-1 no, prisiimdamas tarno pav'dalą, 
karo ministeris gen. Vo Nguyen | nu, tai yra žmogumi, ir gyveno pasidaręs panašus į žmones 
Giap jau liepos mėnesį atvyko į j žmonių tarpe ne tik kaip žmo-
Tay Ninh provinciją. Čia jis su- Į gus, bet ir kaip Dievas. Tikėjimo 
telkė labai pajėgią'baudžiamą ar
miją, kuri lengvai užimtų visą 
Kombodija. Tiesą pasakius, kom
bodiečių daliniai yra kietas riešu
tas net ir Vietnamo armijai. Tai 
rodo tokios stambios aukos praė
jusio į Kombodija įsiveržimo me
tu. 

Kombodijos valdovas 
Šiuo metu Kombodija valdo 

Po Pot (tikroji pavardė: Saloth 
Sar), kuris yra min. pirm. ir Ru-
žavojo Khmer — komunistų ge
neralinis sekretorius. 1976 m. jis 
buvo atsistatydinęs ir min. pirm 
posto. Dabar sužinota, kad prieš 
jį buvo ruoštas atentatas iš pro-
vietnamiškos orientacijos komu
nistų narių tarpo. Po keliolikos 
viešų egzekucijų Phnom Penhe 
Po Pot ir vėl iškilo į paviršių 
laimėjęs varžybas su savo konku
rentais. Galvojama, kad Vietna
mas, remiamas Maskvos, jokiu 
būdu nenusileis kombodiečiams. 
Na, ir juo geriau laisvajam pa
sauliui... 

Skurdas ir vargas skurdžiame 
krašte. Potvynio aukos Indijoje 

APSAUGOTI T A K 4 
IR LAISVĘ 

JAV katalikų vyskupų konfe
rencijos pirmininkas, San Fran-
cisco arkivyskupas John Quinn 
paskelbtame pareiškime kviečia 
pasaulio kraštų vadovus apsau
goti brangiausią Dievo dovaną 
žmonijai — taiką teisingume ir 
laisvėje. Arkivyskupas Quinn 

i ragina pasaulio karštų vadovus 
{visada būti tiesos, teisingumo 
ir broliškos meilės liudytojais, 
taikingomis priemonėmis kovoti 
už tarpusavio nesusipratimų pa
šalinimą. 

reikia, kad Kristus darė ženklus 
ir stebuklus ne žmogiška išskir
tine išmintimi, bet dieviška ga
lia, kuri veikė jame, kaip įsikūni
jusiame Dievuje. Reikia tikėjimo 
taip pat, kad Kristus dievišką 
galią apreiškė tik tada, kai rei
kėjo mokyti ir įtikinti žmones, 
kuriems jis buvo siųstas, kai rei
kėjo žmogiškai mirti ir dieviška-' 
prisikelti, kai, atsiskirdamas nuo 
apaštalų ir įžengdamas į dangų, 
pažadėjo jiems savo dieviškų ga
lių dalį ir net pasil'kti su jais ir 
savo sekėjais iki pasaulio pabai
gos. 

Tai tikėjimo paslaptys, kurių 
tik dalį tegali aprėpti ir suvokti 
žmogaus protas, nes jis yra ribo
tas. Bet tai paslaptys, kurių rei
kia geresniam gyvenimui, tiesos 
ieškojimui, meilės įgyvendini
mui, tobulam krikščioniškumui 
:r nepalaužiamam pasitikėjimui 
Kristaus pažadais. Kalėdų laiko
tarpis tai ir kelia, nes duoda pro
są nuolat mąstyti apie Dievo 
Žodžio įsikūnijimą, apie Dievo 
Sūnų, tapusį vieninteliu Žmogu
mi ir Tarpininku tarp švenčiau
sio Tėvo ir nusikaltusio kūrinio. 
Žmogaus dėmesį šiuo metu ir pa
traukia neturtingas Betliejus, ne
turtinga šeima, silpnas Kūdikis, 
kurie pakeitė žmonijos istorijos 
eigą. 

Dievas įsikūnijime apsireiškė 
žmonėms nuolankumu, pamal
dumu Tėvui, pagarba žmogui, 
tiesos skelbimu ir meile artimui. 
Tai buvo skirt'ngas gyvenimo 
būdas nuo fariziejų, kurie laikė
si įstatymo raidės, o ne dvasios, 
kurie atidavė dešimtinę sinago
gai, bet skriaudė vargšus ir naš
les. Jėzus Kristus vienintėrs galė-

viršuie išvaizda rastas kaip žmo
gus. Jis pats save pasižemino, pa
sidaręs klusnus iki mirčiai, mir-
č-'a; gi kryžiaus. Todėl ir Dievas 
išaukštino jį ir dovanojo jam var
dą, viršesni už visus vardus, kad 
Jėzaus vardu priklauptų viso'cs 
kelias danguie. žemėje ir po že
me ir kad kiekvienas liežuvis iš
pažintų, iog Viešpats Jėzus Kris
tus vra Dievo Tėvo garbei" (PiL 
2,5-11). 

Tokį Jėzų sutinkame žemėje, į 
kurią jis, būdamas Dievas, atėjo 
kaip žmogus, gyveno kaip žmo
nis, mirė kaip žmogus nusikaltė
lis, bet prisikėlimu buvo išaukš
tintas, nes parodė savo dievišką 
garbę, savo misijos d'dybę ir savo 
mokslo nelygstamumą. Jo pa
mokymai ir įsakymai, jo pavyz
dys ir gyvenime atlikti darbai 
nesibaigia jokiame laike — nei 
mirtyje, nei prisikėlime Jo 
darbai 'tęsiasi Bažnyčioje, krikš
čionybės moksle, nes Šv. Dvasios 
atsiuntimu kiekviename žmogu
je jis veikia ir veiks iki pasau
lio pabaigos. Jo nuolankumas 
yra krikščionims nuolankumo 
ženklas, jo meilė — įsakymas. 

ADls, 

BEBRAI MŪRININKAI 

Kad bebrai geri medkirčiai, 
puikus užtvankų statytojai, 2 -
ao daugelis. Bet jei bebrai ap
sigyvena kur nėra medžių, tai 
jie užtvankas pastato iš akme
nų. Užtvankų akmenis bebrai 
sukrauna taip, kad pro juos 
neprasisunkia vanduo. Supran
tama, žvėreliai neturi nei cemen
to, nei kalkių. Bet jie taip pa
renka ir priderina akmenis, kad 
užtvankos nesugriauna net pa
vasario potvynio vandenys. 

Spaudoj ir gyvenime 

BALANOS GADYNE KVĖDARNOJ 
Rodosi, kad "balanos gadyuč" 

jau seniai visame pasaulyje yra 
praėjusi. O tačiau ji yra Kvėdarnoj, 
lai liudija žemiau mūsų iš "Vals
tiečių laikrasčio', (1977. XH. 31) 

._|>wspau8dinama korespondencija: 
NESKUBĖKITE I BALANOS GA

DYNE. "Spalio skaitytojaf K 

no? miesteuo klausia, ar ne tiks 
linga Šilalės gyventojams grįžti i 
balanos gadynę, nes vietos parduo
tuvėse negausi nusipirkti nei elek
tros lempučių, nei lempučių pro
žektoriams. 

Lietuvos Vartotojų kooperatyvų 
sąj'irtgoe Pramoninių prekių pre 

MUŠKIT BOGNUS 
JURGIS JANKUS 

13 
Kasdien jį vis labiau traukė pasilikti visam gyve

nimui universitete. Bet rugsėjo gale vieną dieną krau
tuvės vedėjas pasakė, kad ši savaitė paskutinė, kad 
jis iš darbo atleidžiamas. Sakė, kad pirkėjai mažėja, 
naktinė prekyba darosi nebe pelninga, ir atėjęs laikas 
mažinti tarnautojus. "Bet kodėl nuo manęs?" spyrėsi 
Vytautas. Ne tik spyrėsi, bet ir aiškino, kad tas dar
bas jam būtinai reikalingas. Niekas nepadėjo. Nuėjo ir 
pas unijos žmones, pasigavo net ir vieną iš Konkų, 
sprendimo niekas nepakeitė. Nė nemėgino pakeisti. Ką 
per vasarą buvo susispaudęs, užteko užsimokėti už 
pirmą pusmeti* ir daugiau beveik nieko nebeliko. 

Darbo naktimis, ypač restoranuose, nesunku buvo 
gauti. Dažniausiai tik indų paplauti, bet tuoj kažin 
kodėl vėl paleisdavo. Sakė. daugiau nebereikalingas. 
Pagaliau įsitaisė vienoj vietoj, kur atrodė galės visą 
žiemą prabūti, bet vieną vakarą paskambino telefonas 
ir pasiūlė naujo darbo. Sakė, reikia vieną kiaulę išgąs
dinti. Nieko daugiau, tik išgąsdinti. Vidurnakty geriau
sia paryčiais, kai gatvės visiškai tuščios. Pasibelst, kai 
atdarys duris, paklausti, ar jis Mek Bušer. Kai atsa
kys, kad jis. kelis kartus iššauti. Ne į jį, bet į grindis 
apie kojas. Nešauti tiesiai, nes kitam kambary galima 
ką sužeisti, ar nušauti. Jie tenori tik išgąsdinti tą, ką 
reikia išgąsdinti. 

— Pasakiau — ne, bet jis nepaleido. "Kur ding
ai?" sakė. "Mesi universitetą ir vėl eisi pas ūkininką? 
Jei*ru norėsim, čia darbo niekur negausi. Ir su univer-

vo praeities. Net ir tokių dalykų, kuriuos policija norė
tų žinoti. Bet dėl to nesuk galvos. Tokius dalykus mes 
naudojam tik tada, kai su žmogum nebegalima susi
šnekėti. O mudu juk susišnekėsimi. Pagalvok, aš vėl 
paskambinsiu." 

Paliko pakabintą ore. Praeity nieko bloga niekam 
nebuvau padaręs. I r nuėjęs vadinaman pogrindin nie
ko nesudeginau, niekur bombos nepadėjau, nors kaip 
jas dirbti ir išmokau. Ir žinojau, kas padėjo ir kas su
degino. Ne visur, bet vieną kitą žinojau, kiais spėjau. 
Vieną sprogimą net savo akim mačiau. Iš tolo, bet ma
čiau. Už poros savaičių jau būtų buvusi mano eilė, už
tat ir išėjau. 

žinau, kad mano išėjimas jiems įvarė daug bai
mės, ir jeigu būtų pagavę, nežinia, kas būtų buvę. Jų 
tarpe buvo vienas kitas, kuriam nužudyti žmogų vie
nas niekas, lengviau, negu man musę. Tik jų bijoda
mas ir išėjau į kaimą. Mieste lengviau būtų pasislėpti, 
bet lengviau ir susitikti, ko nereikėtų susitikti. Dabar 
ir vėl, girdi, mes žinom tokių dalykų. Tuoj pagalvojau: 
velnią jūs žinot, bet vėL.. Ką gali žinoti, kas jie tokie 
yra ir kas per metus laiko galėjo mane čia pamatyti. 

Kai tą patį vakarą nuėjo į darbą, vedėjas užmokė
jo pinigus ir liepė išeiti. Prieš porą dienų buvo sakęs, 
kad šeštadienį nuo plovimo indų perkels į padavėjus. 
Kai paklausė, kas taip staiga atsitiko ar ką ne taip pa
daręs, gavo labai ramų paaiškinimą, kad padavėjas, 
kuris pirmdienį žadėjo išvažiuoti, pakeitė savo nuo
monę, o į plovė jus tuo tarpu jau priėmė kitą, ir ką jis 
begalįs padaryti. Liepė palaikyti ryšį, nes kiekvieną 
dieną kas nors galįs išeiti. Sakė pabandyti ateinantį 
šeštadienį. Gal padavėjas ko gera vėl pakeis nuomonę. 

Po to apėjęs kelis restoranus, net pas brolius 
Konkas vėl buvo užėjęs, bet niekur jokios vilties. Už 

I dviejų savaičių reikės mokėti už kambarį. Tas birtu r>̂ _ 
tggtm • P r t U ge-^po Kvedar-' kvfaog oaldyboa virfiniataa y , (aitetu dar kažin kaip gali išeiti. Mes U tą žinom iš U»' sė bėdos, su teiTnirnnlm. senu ukrainiečiu, gal ir susi-

šnekėtų, bet po tų dviejų savaičių bus vėl dvi kitos ir 
vėl dvi Mtos. Galvojo pertraukti mokslą ir pamėgino 
ieškoti ko nors dienomis. Ko nors geresnio, kad kitą 
rudenį galėtų atsidėti vien mokslui, bet ir dienomis 
niekur nieko nebuvo. Dar blogiau, negu naktim. 

— Žinai, juk kaip buvo šį rudenį. Visur atleidinė jo 
šimtais, o priiminėjo kur vieną, kur kitą. Net ir ūkyje 
tuo metų laiku VISUR būna rankų per daug. Po savaitės 
ar po kiek vėl paskambino tas pats balsas Pagalvojau, 
ar taip velnias ar taip, jeigu jau užsisėdo ant sprando, 
tai ir jos. Sutikau. Kad būtų sakęs ką nužudyti ar su
deginti, būčiau viską palikęs ir vėl išėjęs j kaimus, bet 
dabar tik pagąsdinti. "Tik su kuo aš gąsdinsiu?" pa
sakiau. O jis: "Ar tai savo neatsinešei?" "Kokio savo? 
Aš niekad savo neturėjau," pašokau. "Nesijaudink, 
nesijaudink. Gausi viską kartu." 

Ir gavau. Kitą rytą radau ant kambarėlio durų 
rankenos pakabintą paketėlį. Buvo pistoletas ir du šim
tai dolerių. Daugiau nieko. Pistoletą paėmiau tik užsi
movęs pirštines. Net nežinau, ar tą žmogų išgąsdinau. 
Kai pasisakė, kad tas pats, ko ieškau, sumušiau tris kar
tus į grindis ir pabėgau. Kitą dieną laikrašty buvo pa
rašyta, kad jis ne tiek nusigandęs, kiek nustebęs tokiu 
kažin kokio vaikigalio elgesiu. Bet policiją visriek pa
šaukęs. Taip sau. Dėl statistikos, nes jis gyvenąs ramiai, 
niekam neužkliūvąs ir jam niekas nekliūvąs. 

Iš tolo atrodė, kaip prastas juokas, bet aš jutau, 
kad nebuvo juokas, nes po poros dienų ir likusius ga
vau. Tiesa, pistoletas. Norėjau tuoj pat kur numesti. 
Bet kai gatvės buvo tuščios, tai tik gerą galą paėjęs, 
numečiau į šalia greitkelio augančias žoles. Jų niekas 
nepiovė praeitą vasarą, gal nepiaus ir ateinančią. O jei
gu ir rastų, kas galėtų mane prie jo prikabinti. Pirštų 
nuospaudų tikrai nepalikau. 
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Pri imdamas Didžiosios Ęrįta-
iii;os naujo įgal ioto ministro ski
riamuosius raš tus , Popiežius 
Paulius VI i šre i škė troškimą ir 
viltį, kad pasaul is v i s labiau įsi- S o s t o laikysena. Belgrado kon-

yąpMpa ^ycntojo Tėvo pastan
g a s , siekiant įg\-vendinii vi
suot inę santvarką ypač gi Po-! 

4%žjaiis akoiją už ^usitaikimmą 
Šiaurės Airijoje ir Apaštalų 

C L A S S I F I ED GUI DS 

Arktikos eskimai pasiruošę Kalėdų šventėms — senelė ir anūkė 

KALĖDOS A R K T I K O J 
(Atkelta iš 2 psL) ,ledo kraštas. Čia šaltis siekia 4 0 

. . _ , . i laipsnių ir daugiau, o vėjas kar-
g o m e Apie o valandą r y * mus J J ^ 1 Q Q j . u 

pazadinopro mūsų miegmaišius ! v a l a n d ą £ J f Jį^ s n i e g Q 

prasisKveroęs šaltis. Greitai suki- __ . - t - v. - • 
f .v,,. ». .v a „ pust>Tiese yra canbou, siaurės la -
Iome, iššliaužėme is to namo 
ir skubėjome j miestelį išgerti 
karštos arbatos. 

t ikins, jog žmoni jos likimas yra 
neatskiriamai sus i jęs su teįsin-
gos taikos Įgyvendinimu. B a ž 
nyčia todėl džiaugiasi visomis 
pastangomis , kuriomis yra sie
k iama įtvirtinti pastovią ta iką 
pasaulyje ir i š j o pašalinti 
smurto ve iksmus , gerai žinoda
ma, j o g tik tokiu būdu bus ap
saugotos ir u g d o m o s kiekvieno 
pavienio ž m o g a u s pagrindinės 
te i sės ir b u s į m a n o m a sukurti 
tobulesnę i r brol iškesnę pasau
linę santvarką, šventas i s Tėvas 
didžiai įvert ino Didžiosios Bri
tani jos vyr iausybės veiklą, kuri 
yra įkvėpta t ų pačių įsitikinimų. 
Pris iminęs Canterbury arkivys
kupo ir ki tų į tak ingų anglikonų 
Bažnyčios a t s t o v ų apsilankymą 
Vatikane, P a u l i u s V I pareiškė, 
jog j i s meldžia Dievą , kad pa
greit intų v i s ų krikščionių pilnos 
v ienybės a t s t a t y m ą . Britų mi
n is tras s a v o kalboje pabrėžė, 

tt I 8 C E L L A N E O l S 

ferencijoje Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo liausimais. 

TiwaiBi;:ii9!aEW!;ii#i.«Mp.'''' <• . •• • « * 
*% 4 ****** * » ™ -

P L U M B I N G 
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens 
šildytuvų specialistai. Virtuvės ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt_ 
plytelės. Glass blocks". Sinkos 
vamzzdžiai išvalom: elektra. Ga
lit* kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

SERAPINAS _ 636-2960 

M I M U M M M M . 

Brauzhton hland, N. W. T. 

Sekančią dieną su nuotykiais 
atskridome * iš 12 mylių dydžio 

pių, vilkų, kiškių, varnų ir pe
lėdų. Čia eskimų yra 8 procen
tų bedarbių. Juos šelpia valdžia. 
Nepasakytas šalpos dydis, o čia 
maisto produktai labai brangūs:; 
duonos kepaliukas — 3 dol. , 5 j 

i svarai bulvių — 8 dol., p ieno 
Broughton salelę kur-gyvena apie J _ Ą ^ t u z i n a s ^ j . , 
400 edomų ir 17 baltųjų, č i a Į 3 ^ a g u A a s _ d o l e r i s . 
ties i lygiagrete gruodžio ir g u - m e d ž i o k l ė i r žvejyba gelbsti 
sio mėnesi dienos šviesos mažai. , . , , 
. . V . i-j , . eskimus nuo bado. 
Mus nugabeno i nedideli namą, 
kuri juokais vadino Broughton! Kalėdos šiaurėje 
Hilton. To savininkas anglas T . ;

 v , . , D r- T _ — . » _ . \ , i • Kalėdos Bahno salos s i a u n n e -
Davnes, kuris yra vedės eskime ^ — ^ ^ n g s — m e _ 
Geelą. Mes greitai g**į™\M į eve ik neužteka saulė . Ė d i m a i 
vandens, vandens cia atveža . . , „ v . • ~ _ ~. v i . . , . c v eina i bažnyčią ir švenčia K a l e - ; 
karta per dieną po b centus uz . , . , r . j ,- . • •• 

, 7 \ , das tamsoje. Vidudieni m e n u l i s • 
galioną. Mes per saitj e ; o m e S n n ? i _ o ,i«H8nla— cn^*™,,,* w\ 

SO P H I E BA RCUS 
RADIO ŠEIMOS VALANPOS 

Visos programos iš WOPA 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vai. popiet. — šeštadienį ir 
sekmad. nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto. 

Telef.: KEmlock 4-2423 
1490 A. M 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, HJL. 60629 

HimiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiHmtmiimi 
NAMŲ APSITVARKYME 

Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 
atnaujinti. Garažą. Viduje ar a lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą fraing pa. 
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro 

Telefonu 47*4*50 
lllliltilMiiiiiiiiiiiiiiillMIllIiniIHUIilllHH 

'Turiu Chicagos miesto leidimą, 
IMrbu tr užmiesty. Dirbu greitai, ga-
r&atvotai b a^anlngul. 

E L E K T R O S 
JVKDEttAI — PATAISYMAI 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358.S. Waahfaaaw Ave. 927-3339 

P U S M E Č I U I 
&Um Cbicagoje 

$73.00 
C i c e r o j e 

(10/20/5/UM) 
Pensininkams auto apdrauda 

Amžius 62 iki S0 m. 

illIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlUlinilllllllllllHI 

TELEVIZIJOS 
Spalvoto* ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas Ir Taisymą* 

M I G L I N A S TV 
2346 W. G9th St . , t e t 776-1486 
tiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiHniHtiinfiHHM 

— I H I I I I - T T - T T T t — ~ 
PAC&AfchK KIFRE8S AGEKOj" 

MARIJA N O R E l K I E N t . 

SIUNTINIAI | UETUVft 
Lmbmi pagfkteoJ&uMB soroa 

prekių Matatas ti Karopt* m 
MOR W. St SC CMeago. Vt 

TEL. — WA &-378T 

' • • " • • • ^ ' • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • ^ ^ • • • • • • ^ M S 

Mūr. S botai po 5 kamb. G«raa 
Investavimas. MArquette ParKa. — 

Medinis. 2 botai po 5 kamb. Ma> 
žas Jmokejimas. Mar<iu«ttd P ^ k e . 
$20,900. • • -

Mūras 4 vienete ir g""*3™ Mar-
quetto Parke, piffua, T39.600. 

Miazoi Bea«n. 8 kamb. namaa 
parduodamas d61 H r̂o*. $35.000.' * 

Mes turime pardavknui Floridoj 
' visokia naniii. .Nrniantgi pirkti, par
duoti ar mainyti, skambinkit' mmns. 

VAINA RCAL ĮSTATE 
Tel. _ 925-6565 

K » K > » M H M M > M « » « t M M 

REMODELING 
Atlieku įvairius namu t a i s y m o 

darbus. 
J U O Z A S V E N C K A F S K A S 

Skambinti vakarais — 582-7606 

— MOTERYS 

GENERAL OJBFĮCE 
Keat person to answer 

phone 
Take c*xę oi iiuuianc^ 
Knovrledge oi typing re-

ąuired. If iaterested 

Qenausioj vietoj Burbenke — 
8807 S. Laivler Ave. parduodamas 
aptvertas sklypas, 66H x 133 p. 
Skambint po 5 v. v. teL 423-9738. 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo Valanda jau virš 35 n>. tarnau
ja New Jersey, New York ir Connecti-
eut lietuviams! 

| Kas šeštadienj nuo 4 iki 5 vai. popiet 
j iŠ WEVD Stoties New Yorke 1330 
kfl„ AM ir nuo 7 iki 8 vaL vak. 97^ 

I. BACEVieros — 778-2233 me&J*f 
6 4 6 6 So. Kedzie Avenue 

H M » M M M M M H M « • • » • » • 

V Ė T O M Ų K O K I E L I Ų 
RZSKALU 

VTaiMarų korteliu naudojimas yr-
graiūB paprotys rS2Dieriai jas pla 
« i l naudoja. Bst tinka tr visu tao-
mų atatovams turėti s r a i b s v i s 

l 'Draugo' admlBl* 
pacidal* reikalai 

nateiiarlaif m^aą patanuivt 

nušviečia didžiulius sniegynus IT: 
ledynus. praustis į kitą namą, bet ir čia 

sinka greitai užšalo. Valgyti n u - ! 
ėjome j to hotelio restoraną, ku- i Eskimai Kalėdų misiją atpasa- I 
rį tvarkė Davies žmona. Čia!koja savaip: "Marija ir Juozapas' 
pilna eskimų su vaikais. Vaikai i buvo vieni, kai gimė Jėzus. J i ems: 
stebėjosi, kad mano žmonos plau-, nebuvo vietos kur užeiti. Juoza-
kai geltonL | pas pastatė igloo, nes tai buvo tik I 

. v. , T ta viena išeitis ju re ikalavimams. 
lai susipažinome su kun. Jonu l Ą ^.^ ^ ^ ^ k e l i g 
>olloo, 30 metų amžiaus J ' s ; ^ . Q ^ 

reziunnt savo parūgų, bent kar- ^ . ^amės K - a i g ž d ė " . Eskimai 
ta oer savaite i<rwksta z\-eioti , , , . _ , . , . . . 
j* -. T, . . -v Įsako, kad kūdikio g imimas y r a . 
monių. Kartą ir mes su įuo įsvy-, , . . . , . • 
. \ . . _, . » . , , Dievo malone ir žmones turi g> - į 
kome žvejoti. Deia. zveivba buvo j 

. . . . :' . venimo prasme, 
nesėkminga, ir mes sutemus gn- i 
žome namo. Šaltis didelis ir vėjas, j Sutikau R.Hunterj, 41 m. a m - ; 
Žmona nušalo smakrą, o fotogra- j žiaus Labradoro eskimą. Jis s tu-

c 
Alloolloo, 

L I E T U V O S K A T A L I K U B A Ž N Y Č I O S 
K R O N I K O M S L E I S T I SĄJUNGA 

leidžia KRONIKŲ knygas Mari* \r kitomis kalbomis. 

1978 m, pavasari Chicagoje Mkts J L K B Kronikos IV 
tomą (8 Kron ikos ) Iietavia kalba, o Lojolos Universiteto vardu 
bus išleista I t o m a s (7 Kronika*) ispanu ir i tomas (10 Kro
nikų) anglą kalbomis ir plačiai paskleista to kalbu kraštuose. 
Po t o s eks kiti tomai . 

Direkr. Dr. Jokūbas J. 
1467 Force Drive 

TeL 232-5565 (eode) 201 
TeL 232-5505 (code) 201 

Kviečiame taip pat klausytis Lietu
viškų kultūrinių valandų anglų kalba 
iš Seton Hali Universiteto radijo sto
ties (New Jersey WSOU 89^ meg. 
FM) Pirmai 7:30-8:30 vaL vakaro. 

(Vadovauja pcof. i . Stukas) 

lliilillllllllll 

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

— 376-1882 

mm iiiiimiiHimniimiHiiiiBmnHiiiai 
V A L O M E 
KILIMUS IR IU00S 

M L . S • 

Jbk f or MR EJUttT ' 

Madifne (h>erators 
Muši be axpf rt. Tow work 
an iadles dresses. Šectior. 
work. Hece worlr. Apply 

S021 MO. PULASKI M . 

Tel 283-8000 
Cape Ood stfllaos mūras. 28 metų 

senumo. 2 miegami su {rengta pasto
ge trečiam miegamam. įrengtas rūsys, 
baras. 1}£ mas. garažas Salia tuščias 
sklypas. Tik $31^200. Ąpyl 76 — 
ir Maplewool 

2-jų botų latdlnls. Po 4 kamb. (2 
mieg.). ApyL "42 ir Campbell $21,000. 

2-jų butų aedlnlj po 5 kamb. (3. Doctor's home in Wheaton needs 

H O U S E K E t P E R 
mieg.), 2 maš. garažas. $21,000. ApyL 
50 ir Washtanaw 

Atnaujintas 3-jų butų medinis. La
bai geram stovy. 2 po 3)4 kamb., vir
šuj 5% kamb. (3 mieg.). Pilnai iš
nuomotas. Prie 46 ir Wasbtenaw. 

Mūrinis. 2 butai po 6 kassbk Už
dengti porčiaL Pilna pastoge. Rūsys. 
Gazo šiluma. Garažas. $41,500. Prie 
43 ir Sacramento. 

4-rių butų mūrilįi PUnai išnuomo
tas. Rūsys.'Garažas. $52000. ApyL 34 
ir Hermitage. 

Marąuette Parto pardavimui mūri
niai 4 — 5 — 6 — 8 arba 13 butų 
pajamų namai. Interesuoti prašomi 
kreiptis J 

Budraitis Reaity Co. 
767J80S0 ar%ą 7 1 M V U 

Baltas Sniego Paikas 

Uve in Housekeeper. Private auar-
tere available. Large home. N o 
small children. Some En^iah ne-
cessary. 

Galt Nancy — 664-0460 
GENERAL OFFICE 
....Nesd penon for our otfiee tai Loop. ( 

Should speak EngUsh. Mušt have good 
bandwriting. Good ivut'jkiug eood. —. 

Ask for DORMRY 726-3315 

fl£Xf WANTED — ^TBAI 

J. B U B N Y S - W R E 7 - O a S 
IIIIIIIIIIIIIIHIIIIII! 

fas — skruostus. 

Nors Broughton sala yra 
ruonių sostinė, bet prekyba ruo
nių kailiais labai sumažėjo. Per
nai čia buvo parduota 9,000 ruo
nių kailiukų va 131,228 dolerius 
arba po 14 dolerių už kailiuką. 
Dabar Hudson Bay bendrovė už 
ruonio kailiuką moka 3 — 5 do
lerius. Infliacija, o kailiukų kai
nos labai numuštos. Prieš keletą 
metų ruonio kailiukas kainavo 
25 doleriai. Tiesa, baltųjų meš
kų kailis kainuoja 1.400 dolerių 

dijuoja ir ruošiasi angl ikonų k u - i 
nigo pareigoms. Jis bus v ien inte - Į 
lis kunigas visame Labradore. R . ; 

JHunter yra moravų pal ikuonis . Į 
Prieš 300 metų keletas mis ion ie -
rių iš Moravijos (Čekoslovakijos) 
atvyko į Labradorą. Eskimai d a u 
gumą jų išžudė. Jis yra tų m o r a 
vų atžala ir nori papildyti k u 
nigų eiles Arktikoje. Jo tap imas 
kunigu bus didelis įspūdis eski
mams, nes jie nori turėti savu 
dvasiškių, kai dabar juos aptar 
nauja kitataučiai. 

bet jų vietovės medžiotojams per Eskimas J. šappik, 41 metų a m -
sezoną leidžiama nušauti tik 22 
meškas. Mažu ruoniukų medžio
ti neleidžiama. Kitų užsiėmimų 
čia nėra. Čia auga apie 100 vai
kų. Kokia jų ateitis? Pinigai ei
na į pietus, o ne į šiaurę. 

* 
Pangnirtunz, N. W. T. 

Vietovės pavadinimas reiškia 
vietą, kur daug caribou. Čia gy-

žiaus, pasakojo, kaip jie per Kalė 
das buvo išgelbėti nuo mirties. 
Prieš porą metų jų keletas iš 
Bafino šiaurinės dalies skrido į 
pietus. Dė l oro sąlygų jie n e g a 
lėjo nusileisti nei pirmoje, nei 
antroje nusi leidimo vietoje. T e k o j 
skristi dar toliau — į Frobisher 
Bay. Bet lėktuvas pritrūko benz i 
no, ir jie nusileido 50 myl ių n u o 

J u n k i m ė s s u persekiojamais 
l ie tuvia is į didžiąją kovą už 
Tautos ir re l ig i jos laisve, ją lei
d ž i a m a s " L K B Kronikas" skai
tydami ir sk l e i sdami laisvajame 
pasaulyje . 

"L.KB K r o n i k o s " knygų leidi
m a s įva ir iomis kalbomis reika
lauja labai d idel ių sumų lėšų. 

Kviečiame trisus įsijungti į 
LKB Kronikoms Leisti Sąjungą. 
Metiniai nariai aukoja nemažiau 

fcaip 5 dol, amžinieji — 100 dol. 
ir mecenatai — 1000 dol. 13z vi
sus gyvus ir mirusius narius 
meldiiamasi ir kasdien aukoja
mos iv. Mišios. 

V i s i e m s aukotojams išduoda
m i kvita i ir jų aukos atleidžia
m o s nuo federalinių mokesč ių 

Aukojusieji ne mažiau kaip 
1 0 0 dol. bus grasomi leidžiamose 
fcBKBDse, 

IIIIIIIIIIIMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIII! 
) T.MMJI pssjMųl 

rtei ii tn*m 
O06M08 PKROKLti 

IHIII!IIU 
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SIUNTIMUI t UETUVA 
asas S. HAI-T.YI «*.. CMcaso. UL 

SS01 W «9U* SC, Obfc»Cf>, U . 
•aa-svs? — 

A u k a s sh?sti adresu: L K B Kronikoms Leisti Sąjunga, 
6825 So. T a i m a n Ave., CbJcago, I1L 60629, U .SJL 

L K B KBONtKOMS LEISTI SĄJUNGOS 
V A L D Y B A 

vena apie 1,000 eskimų ir bal- Frobisher Bay. Po trijų d i e n u 

f ų. $k>Je vietoje sutikau 31 me 
amžiaus Nashak. Jis gerai žve-

f į su harpūnu, ir čia pat paro-
28 dideles žuvis. Bet jis nusis-

, žvejoti žmones. Jis su 3 kitais 

juos išbadėjusius ir gerokai suša
lusius atrado eskimai. Jei kiti jų 
išsigelbėjimą vadina la ime, tai 
jis vadina D i e v o malone . 

T. Harpur, jo žmona Marija ir 
lis ruošas, kunigo tarnyba. I f o t o g r a f a s D . Loek, praleidę ke-

Č ! t r t
e S a n

1
C l 0 J ' - \°];g"°]e> , k u r i ą i l i a s dienas Arktikoje, spėjo dar 

1370 m. įsteigė Arktikos vyskupas r i e § K a l ė d a s ^ ^ j T o r o n t ą į 
D . Marsh. Tą kolegiją jau b a i - ! t a s § v e m e s ^ ^ toU n u o A r k . 
gė 8 eskimai. Greitai r v u n e J e i tikos. 
Arktiicofe eskimai kunigai skai-į 
fiumi pralenks baltuosius. 

ĮDOMIOS KNYGOS MOŠŲ MAŽIESIEMS 
D DU BROLIUKAI, Anatolijus Kairys 
O DIENA PRIE E2ER0, A. Baronas. Pasakaite 

DU DRAUGAI, V. FVankienė-VaJttoviaeDė. Apysaka 
GABRIUKO UŽRAŠAI, j . ftvabaitft-Gyoenė Apysaka 
KALNUOSE, Milda Kvietytė. Pasakos 

KISKUČK) VARDINfiS. St. DHucas. 11-^ taida. Eilėraščiai 
KETURI VALDOVAL S t Džiagaa. Pasaka 

D 
D 
D 
D • a n • a 

$i vietovė bus paskelbta vals-
t y ^ n i ū ' psfVu Arktikoje Parkas 

Auyuittung arba Didelio koma vakEBčC 

Tikrasis la i sves c h a r a k t e 
ris yra nepriklausomybė, pal&i-

$2.50 
$3.00 
14.00 
$3.00 
$3 00 
$2.50 
$2 50 

KAIP A I ^ r U K A S VfiJO TBEKDJO, N. Jankute. Pasakojimai $2.50 
$2.50 
$5.00 
$2.00 
$3.00 
$3.00 
$4.50 
$L50 
$2.5A 
$3f»0 
$1.50 
$1.50 
ILSO 
$150 

LABAS RYTAS. VOVERE, J. Mbelga. EUėrašftai 
L A U M E DAUMfi, St, VėtusoUkmA. Pasaka 
MAŽI ŽINGSNIAI. Pr. Nantoksdtis. Pasakolimn 
MEŠKIUKAS RUI>NOatUKAS, Yyt* NeumnėUs. EŪ. 

• PARKAS ANAPUS G A l V j e , D. Btodokiane. Apysaka 
D PCPUCIO PASAULICKAS, Xhis Mikailaitė. Pasakos 
O SAULUTe DEBESĖLIUOS, L. 2ftkevičina EilėrasISal 
H VYSKUPO KATCTAS, & OrtaecvKius. Pasakos 
• NYKŠTUKŲ MOKYKLA, Adilt Joam8a»«-AbTr>rna;'.en* 
O PELIUKAI m PLA5TAKS& H M1r#fytffflt8 
• SKRAIDANTIS PARSEKĄS, B. Jfiitaieviiafttė 
G KLEMENTINA IR VALENTlHA, 1'. ?6keJev*4iūtt 
H RIMAS PAS KĘSTUTI. B. Ptt»KViCm« 

Vytastas 
Hiiuniiummiimi 

10% — 20% — 30% pieian m o k M t 
nž apdrauda nuo ugnies fa- a n t o n o -
blllo pas 

FRANK Z A P 0 L I S 
3 2 0 S ^ We«t »5tn Street 

ChJcago, mteots 
TeL ~ GA 4-SS54 

•MuimminBiniHiiiiiiiiinmrmiuniitHi 

SIU19TDVISI I UETDV4 
ii kitus kraltus 

HEDUM8ULAS. 4M5 Art*s» Ava. 
ciuAgo, m. ma, *±L §n 
«iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi 
auiuiiiHitiiiiHiiiiiiiHiiiiiiiminiHiniisi 

ŪMU APilLDYMAS 
fifOB. Ptslat UralM fspąt 

Kii4|ms -

1. BANYS — 
iiniiiiiiiiiiiiiiiuunH 
iHUIHIIIIIIIIIIIIINIIIIUII 

M O V I N G 
BERfiNAS parkrauato baldus ir 
kitus daiktus Ir i i toli miesto WA-
dhoai tr pilna apdrauda. 

TEL. — W A ft-Sta 
i i i m i i i i — • 

Paiym«jus kvadratą oorimas tans ttkbrpti fcr «lqsti: 

DRALGAS, 4S4fi į . C M *L C l t e a y , m. 

V o t t s i r e j 

i — i i i i i i i i i m — 

M. A. ftlMKtS 
irOTABT F C B I * -

OTOOMK TAS S A B n U Į 
f*o. linitinnis^ M 

Taip pat 4af«oml VftRTlMAX 
OI MINI J ĮĮfcTtottsaai. ptMsssi 

!ff5 
P1ATTNKITB «BRJLUGĄ". 

*. 4. . *•, .! l . ^ * - » ^^7^^» * i < * 
MaasMM 

Perricslte 

4 vienetu asiras tr garažas. Mar
ąuette Pkc Naujas gazu šildymas. 
NaSlč atiduoda už $38.800. 

PaJWiswa. S tawft 1* ta&Oį m&ras 
Ir garsias. Cer^r. oro sUdvmas Ir vė
sinimas. Įrengta* beisaettas ir kiti 
priedai. Tuoj galima nžftnfi. Gražioje 
gatvėje. Marąuetta Pte S39J00. 

Gražus pUtu* sklypas ir garažą* 
Manjuette Pke. Vertfi^aa pirk§j«i. 

Uoksas "rase***! Beveik naujas 
romėną mūras. 3 mieg. Radiast šil
dymo dvi kontroles. 2 auto muro 
garažas. Daug priedo. Tik pamatę 
nupirks'te už $40.000. 

Gražus 5 kamb. apie 20 metų mū
ras PuSų medžio beismelitas. 7 auto 
garažas. Marcoette Pfce. Tuoj gauta 
užimti. $27^00. 

Tvirtas 2-ju aukStsj mūras. 2 butai 
ir matom biznio patalpa. ' 2 auto 
garažas. Savininkas nusileido fld 
$38,500 Marąuette Pke. 

V^ldis Red Estete 
2625 Wf$t 7lst Stot* 

Ttl. 737-72N ir 7S746I4 
8 kamb. mūr. 3 aiiiginti, 65 ir ia*-

man.. $27^00. 
Gražus buugahm — 6 kamb. 3 židi

niai 83 ir Kedzie. $64,200 
1S metą temimą. 5% kamb. 3 mie

gami. Daug rūbiniu. L'Vj mas. garažas. 
63 ir Narragansett. $M,000. 

ž-ją aukštą — 2 po 6 kamb. mūr. 
65 n* Taiman. S32J80. 

» akrą žemte LeaNMKSv flfigOOO 
už akrą. 

i l M A I T I S REAITY 
Is—iama — Inoome Tas 

29S1 W. 63id St, 438-7878 

M A B Q U E T T E PAJBKB 
2-ją butą mSrtnbi po 5 kamb. 

Gaza šildymas. Mūr. garažas. Arti 
68-os b Taiman- Žemiau $34,000. 

BUTŲ NTTOMAVTMA8 

MACHINIST 
Looidng for Part Time Macbinist or 
Tool & Die Maker. Cas be retired or 
pami-retired. Part tune wojk 4-5J8 
brš. a day. See Ralph-

678-3653 or 625-2227 

MAŽAM tAcmsumvi 
VKBSALBfGMi 

Nagingas pensmtakas 
(arba vedusią pora) prižiūrėti-fr 
tvarkyti namą, kiemą, t . t. 

AflygUsaas b priedai, 
po 6 v. raka.ro 

4 9 9 - 2 4 6 6 

Reikalingas 

MAŠINISTAS 
... * ^.^. . - , _ . .^ 

turmtia 2-3-jų metą praktiką, mo
kąs dirbti Bridgeport ir Eng&re 
Lathe masiuomis be! suprantąs 
panūs. Geras atlyginimas u* Visi 
draudimai. 

! . 

476-1100 arba TJA^IST 

«*» 
BNUOUrMAMA — ft>R BENT 

• • . •• •• . i . i • I I I m***mmm 

BsMMn. 2,800 kv. pėdą vieta 
maža-. įmonei. Sunkvežimių įvažia
vimas ir rastinS. Skambint 476-U60 
arba 776-8127 

T?*-
ISNUOM. miegamasis kamb. ir 
ražas vyresnio amžiaus vyruL Ga
limybe naudotis virtuve. Melrose 
Park. Skamb. po 5-tos vaL 

• 

Išnuom. 5 kamb. butas Cicero 
apyl. t-me aukite. ApšikL k šiltas 
vanduo. Raudoni kilimai. Po $ V. v. 

skambint 656^452 

P \ R D A V I M C I 
— 

Nebrangiai parduodu tautiSkuft 
r ibos . Skambint p o ketvirtos 
valandos popiet tel . 77*5-0049. 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

Wami 
Valdjf—n 

DraodkmaJ — Isnorae Tai 
Notarlats* — Verttnsal 

BELL REALTY 
J, B A C r V I r I r M 

BiTJitwiams apsimosra 

t is d v o r a s t y j e 

-MOSŲSOKIAr. 
BksJdo Lietuviu T u t i n t a floMi 
X ) Į 4 t t t t e ( M f r c # l^dA) 1S75 
fls|HI> (arffjOįĮa. 

Oajasma D R A D Q 1 , s j » 0 

fcs*oto ęotm. Ksins HM. m a 
MtuMHBintTiiiiiiiininirmumttiniiiiiMf 

L • M A M ^ t a a a a a a s i S i •s«aai • 

http://raka.ro
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PABALTIJO KRAŠTAI VALDŽIOS 
LEIDŽIAMUOSE ŽEMĖLAPIUOSE 

JAV LB-nės delegacija — A. • lapių serijoj 1974 m. balandžio 
Gečys, A. Barzdukas ir A Gu- mėn. išleistame Sovietų Sąjun-
recftaa 1972 m. gruodžio U d.! gos žemėlapyje randama pasta-
lankėsi pas vyriausią JAV geo- ba, kad "Jungtinių Valstybių 
grafą Robert D. Hodgson ir ^ vyriausybė nepripažino Estijos, 
įteikė memorandumą dėl Pabal-' Latvijos ir Lietuvos įjungimo į 
tijo valstybių žymėjimo valdžios Sovietų Sąjungą". Ankstesnė-
jstaigų leidžiamuose žemėla- je 1971 m. vasario mėn. to Ze
niuose. Po apsilankymo 1973 mėlapio laidoje tokios pastabos 
nu sausio 12 d. Hodgson parašė nebuvo. Bet ši pastaba jau bu-
rašttt* įvairioms žemėlapius lei-. vo įrašyta 1973 m. lapkričio 
džiančioms įstaigoms, nurody-; mėn. Lenkijos žemėlapyje, kurio 
damas, kad ten, kur žemėlapis kampe matyti pietinė Lietuvos 
apima Pabaltijo kraštas, būtų Į dalis su Vilnium ir Kaunu, 
įrašoma pastaba, kad JAV ne- Nors ir daug rečiau, vis dar 
pripažįsta Pabaltijo kraštų pasirodo valdžios ir privačių 
įjungimo | Sovietų Sąjungą.' žemėlapių, kur pastaba apie 
Raštų kopijas atsiuntė JAV Pabaltijo valstybių aneksiją yra 

MOŠŲ KOLONUOSE 
Gary, I n į 

LB-ės Visuomeninių reikalų ta
rybai 

Pasirodant naujoms žemėla
pių laidoms pastebėta, kad pa
staba apie Pabaltijo valstybių 

praleista. Memorandumais, raš
tais ir, kur įmanoma, apsilan
kymais JAV LB-ės Visuomeni-

i kinti žemėlapių leidėjus, kad ši 
Pastangos, 

žinama į žemėlapius, iš kurių ji k a d t o k i a p a s t a b a b ū t u *****-

KALĖDŲ EGLUTE 

Gary lituanistinės mokyklos 
tradicinė Kalėdų eglutė įvyko 
sausio 8 d. Programą pradėjo 
trumpu žodžiu ir jai vadovavo 
mokyklos vedėjas mok. Stasys 
Rudys. 

Pirmiausia programoje ėjo ei
lėraščių pynė, kurioje pasirodė vi
si mokiniai. Vyriausio skyriaus 
mokinė Kristina Dambrauskaitė 
skaitė pasaką: "Grigo ratai" — 
Jankaus. Jaunesnieji smagiai pa
šoko tris tautinius šokius. Juos 
paruošė mok. K. Pečkaitienė. 
Mok. St. Rudžiui vadovaujant, 
visi mokiniai padainavo keturias 
kalėdines giesmes. Pabaigoje at
vyko Kalėdų senelis (VI. Ruzgą) 

nių reikalų taryba stengiasi įti- j ir visus apdovanojo dovanomis. 
Tėvai komitetas įteikė dovanas 

gaičių Sodalicijos valdyboje. Ji 
žada toliau studijas tęsti India
nos universitete. 

Linkime jai sėkmės! 
hrp. 

New Britain, Conn. 
PUIKI KALĖDŲ EGLUTĖ 

KANADOS 
ŽINIOS 

Hamilton, Ont. 
SIMAS KUDIRKA 

Dt ) « TV* • C į f„J£*., j;—J„ m<»o 
. u .->, " m « " - ^ m: ?8 d. 

aneksijos nepripažinimą vėl g r ą - 1 p a s t a b a * » b ū t i n a -

anksčiau jau buvo pranykus. ma visuose kraštus Pabaltijo 
" . »nimj»noiiins<» 

Taip pavyzdžiui Centrinės žval
gybos valdybos (CIA) leidžia-1 vienu i š nuolatinių Visuomeni 
moję pasaulio valstybių žemė-! nių reikalų tarybos darbų. T. 

mokytojams. Šiais metais mokyk
loje dirba: mok. St Rudys — ve
dėjas, mok. Roma Dambrauskie-

apimančiuose Amerikiečių išleis- nė ir kun. L Urbonas. Sumažė
tuose žemėlapiuose, pasidarė jus mokinių ir klasių skaičiui, 

šiais metais mokytojai Jonas ir 
Katarina Pečkaičiai pilnai mokyk-' 

ŠACHMATŲ ŽINIOS 
loję nedirba, bet labai nuošir
džiai talkina, pavaduoja ir pade
da. Mokytojai Pečkaičiai šioje mo
kykloje su dideliu patyrimu bei 
pasisekimu, tėvų ir mokinių my-

— Dm. Viktoras Korčnojus, i — 1978 m. Pasaulio Hetuvhj limi, dirbo per dešimt metų. 
kuris neseniai nugalėjo buv. pa- sporto žaidynėse Toronte bus Jiems yra labai dėkingi mokinių 
saufle meisteri Borisą Spaakį' taipogi šachmatų varžybos (VL tėvai, lietuvių visuomenė ir Gary 
IO14—7}£, įgavo teisę rungtis 
dėl pasaulio karūnos su dabar
tiniu pasaulio meisteriu Anato
lijų Karpdvu. Štai ką jis pa
reiškė spaudos atstovams Bel
grade: "&o! manoji šeima ne
bus išleista iš Sovietų S-gos, aš 
nesėdu riingtia Su Karpovu". 
Pasitraukusį (1076 m.) iš So
viete S-gos dm. V. Kofčriojų-
sovietai traktuoja kaip išdavi
ką Ir jo likusios šeimos iš Le
ningrado neišleidžia. Jo Žmona 
Belą, iš profesijos inžinierė, at
leista !š darbo, o sūnus Igoris 
(19 m.) pašalintas iš Leningra
do universiteto, kuriame studi
javo elektrotechniką. Reikia 
tikėtis, kad platus ir dažnas šio 
reikalo iškėlimas pasaulinėje 
spaudoje privers sovietus nusi
leisti. 

— Bobby Fišeris, už paskelb
tą spaudoje jo pasikalbėjimą su 
žurnalistu Ruis, įsiveržė į to 
žurnalisto namus ir reikalavo, 
kad pastarasis pasirašytų pa
reiškimą. Jog tas pasikalbėji
mas paskelbtas be jo žinios, 
žurnalistui atsisakius pasirašy
ti. Fišeris kirto jam į veidą. 
Už tai Pasadenos teismas nu
baudė Flšerl pinigine bauda. 

_ 1 9 7 8 m. O—11 i m a ope» 
pirmenybės įvyks Hamiltone, 
liepos 3—15 d. Skelbiama, kad 
iš Europos atvyks, mažiausiai, 
penki didmeisteriai. Premijoms 
jau ^surinkta per 10,000 dol Sia 
proga dera pabrėžti, kad Kana
dos titulą dukart yra iškovojęs 
mūsų tm. Povilas Vaitonis, H * 

29—Vii. 2). Iš Australijos at- liet. Šv. Kazimiero parapija. Mie-
vyksta didmeisteris Romanas la. kad jie ir toliau mokyklai dir-
Arlauskas su keliais Adelaidės ba. 
ir Melbourno vyrais. Raginame Programai pasibaigus, motinų 
mūsų (JAV ir Kanados) š*ch- komitetas visus pavaišino ska-
marjninkus kuo gausiausiai ™a's pietumis. Komitetą šiais me-
dalyvauti PLS žaidynėse ir rim- tais sudaro: Birutė Ruzgienė — 
tai joms pasiruošti, įsijungiant P1"*-' 1r&A Ma*1*** * ^omA 

į vietos šachmatų turnyrus. | Dambrauskiene. 
— Bostono tarpklabmėsej BAIGĖ GIMNAZIJĄ 

mūsų šachmatininkai n . 3 run
giasi su Tufts universitetu, ku
rio komanda atvyksta į So. Bos
tono LPD klubą. 

Kazys Merkis 

** - . . . 
LIETUVIO VISUOMEJNNHI. 

KO PREMIJA 
; .1. Pasaulio Liet Kat Bendrija 
steigia nuolatinę kasmetinę pre. 
niją visuomenininkui. Mecena
tas yra kun. dr. Juozas Prunskis. 

2. Premija skiriama asmeniui, 
kuris savo visuomeniniu veiki
mu daugiausia pasitarnavo lietu
vybės ir krikščioniškos kultūros 
idealų skiepijimui ir plėtimui lie
tuviuose, artimiau siekiant visuo
meninę organizacinę veiklos plot
mę. 

3. Kasmetinę 500 dol. premiją 
išmoka mecenatas kun. dr. J. 
Prunskis metų pradžioje. 

4. Jury komisijos išrinktą pre
mijai kandidatą PLK Bendrijos 
centro v-ba pristato mecenatui 
kun. dr. J. Prtmskiui išmokėti 
premiją. 

5. Šeštoji premija už 1977 m. 
skiriama 1978 m. kovo mėnesį. 

6. PLK Bendrijos centro v-ba 

Linda Tavaraitė, Iz. ir Uršu
lės Tavarų dukra,sausio 15 d. ga
vo gimnazijos baigimo diplomą. 
Ta proga, sausio 22 d. jos tėve
liai savo namuose suruošė dide
les vaišes Landos draugėms ir jų 
šeimos artimiesiems. Linda yra 
aktyvi lietuvaitė — baigė Gary 
lituanistinę mokyklą, šoko tauti
nių šoklų grupėje ir yra mer-

Sausio 7 d., šeštadienį, New 
Britain LB skyriaus valdyba su
rengė puikią Kalėdų eglutę, ku
rioje dalyvavo per 150 žmonių. 

Svarbiausią šio parengimo 
programos dalį sudarė Virgini
jos Liudžiūtės parengta ir tobuli
namas tautiniu šokių grupė, kurią 
sudaro apie 40 mergaičių ir ber
niukų. Ir tą grupę sudaro ne tik 
iš Xew Britaino, bet ir iš Ber-
lin, Cromvel, Wethersfie!d ir iš 

į kitur. Mat, kai kadaise gyvenan
čios šeimos plėtėsi, tai daug kas 

j iš Mew Britaino pateko į kaimy
ninius miestelius, tai dabar savo 
pirminę parapiją ir jos žmones ir 
prisimena bei nori savo vaikus 
matyti lietuvių gretose. O kad 
Virginija Liudžiūtė juos surado 
ir pakvietė į savo lietuvių tau
tinių šokių lietuvių grupę, tai 
labai sveikintina. 

V. Liudžiūtės grupė puikiai pa
šoko gyvatarą, žiogelį, lenciūgėlį, 
noriu miego, kalveli, grybą ir ke
purinę. Akordeonu lydėjo Ro
mas Butrimas. 

Rita Butrimaitė, Jenifer Mc-
Galister ir Kristina Carlson pa
dainavo dainelę "Aš esu kišku
tis" ir Antanas Butrimas pasakė 
eilėraštį apie žiemą. Romo But
rimo sudarytas vaikų orkestras 
iš trumpetės, klarneto, trombo
no, būgno ir piano puikiai pa
grojo lietuvišką polką ir kt. 

Kalėdų senelis apdovanojo vai
kučius gražiomis dovanėlėmis. 

Veikė ir puikus bufetas. Kai 
kurie, vaikų orkestrui grojant, ir 
pasišoko. 

Jonas Bernotas 

Hamiltono televizijos stotis fil
mą apie Simą Kudirką rodė jau 
šeštadienį, sausio 21 d. 10 v. v. 
Vietos dienraščio "The Specta-
tor" savaitinis televizijos progra
mos priedas įdėjo gan platų 
straipsnį apie šį filmą pažymint, 
kad Simo Kudirkos šuolis į lais
vę neturėjo politinio atspalvio, o 
JAV, vengdamos tarptautinio 
incidento, S. Kudirką grąžino so
vietams. Tačiau spaudžiant JAV 
lietuviams valstybės departamen
tą, S. Kudirka po didelių pastan
gų grįžo jau kaip laisvas žmo
gus j Dėdės Šamo žemę. Tas pats 
dienraštis sausio 20 d. įdėjo pra
nešimą, kad S. Kudirka aplankė 
buv. Vigilant laivo kapitoną. 

MINĖJIMAS 

Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo minėjimas Hamiltone yra 

{ rengiamas KLB Hamiltono ap. 
valdybos vasario 19 d. Pamaldos 
bus AV parapijos šventovėje 11 
vai. ryto o iškilminga akademi
ja 4 vai. p. p. Scot Park gimna
zijos auditorijoje. Pagrindinę kal
bą pasakys VVashingtono žygio 
koordinatorius Viktoras Nakas, o 
meninę programos dalį atliks 
tautinių šokių grupė Gyvataras, 
dramos teatras Aukuras ir AV pa
rapijos choras. Organizacijos pra
šomos šventėje ir akademijoje 
dalyvauti su savo vėliavomis. 

TRUMPAI 
— Kruvinieji doleriai. — B r. Mi

lašiaus parašytą ir išleistą kny- į 
gą galima dar gauti pas autorių. 
80 Tisdale Ave., So. Hamilton. | 

milton, Ont., btfcent 1961 k 19ff7 f t 
. . sudaro 5 asmenų jury komisiją, 

— New Yorko tarptautini 
turnyrą laimėjo iš Sovietų S-gos 
pasitraukęs dm. A. Leifl. Jis su
rinko 121/2 tš., antrą vietą lai
mėjo, N. Yorko latvis tm. E. 
Medais 11*4, 3-4. Islandijos dm. 
Sirgujonsson ir kitas iš Sovie
tų S-gos atvykęs dm. Zaits-
man po 10% tš. , toliau dm. 
WesteriB«n (Suomija) su pa
saulio jaunių meisteriu Disen 
(JAV), Kanados meisteriu Bi-
ylasai ff Henley po 9% t l , 
13-metb amerikietis Benjamia 
surinko 8 tš., paklojęs vieną 
didmeisterį ir su kitu dm. šulo- j 
šęs lygtomis. 

parinkdama atskirais metais įvai
rius kontinentus bei lietuviškas 
kolonijas. 

7. Premijai gauti kandidatus 
gali siūlyti visi lietuviai, pateik
dami iki 1978 m. kovo 5 dienos 
asmenį premijai gauti su moty
vuotu raštu jury komisijai. 

8. Jury komisija iš pasiūlytų 
arba savo Iniciatyva parinktų kan
didatų išrinks iki 1978 m. kovo 
15 dienos asmenį premijai gauti. 

9. Premijos paskyrimą skelbia 
PLK Bendrijos centro valdyba, 
nustatydama, kada ir kur ta pre
mija bus įteikta. 

10. Jury komisiją sudaro: 
Zeferinas Juknevičius, Ona Kai-
relienė, Genė Macaitienė, Angelą 
Kisieliūtė, Aug. Steigvilas. 

11. Asmuo, siūlantis kandidatą 
visuomenininko premijai, siunčia 
motyvuotą raštą jury komisijai 
adresu r Rev. Aug. Ste'gvilas, Ca-
He Mendoza 2280, 1870 Avella-
neda, P-cia. Buenos Aires, Argen-
tiha. 

Pasaulio Lietuvių Katalikų 
Bendrijos centro valdyba 

ANDRIUS NORIMA" 

"SANTAKA" 
lft-ka noreliu. B Jų trys buvo pre 
mljuotos. Grašiai išleista. 304 pusi. 
1877 m. Viršelis daiL Giedro* Tm 
flnksJtės. Kaina n perarantiam 
SSS0. Užsakymus siusti 

TAUTOS PRAEITIS 

Istorijos ir gretimųjų sričių ne 
periodinis žurnalas, atliekąs dai 
nepriklausomoje Lietuvoje pra 
dėtą istorijos tyrinėjimo darbą. 

Pirmo tomo išleistos keturio 
knygos, kurių kiekvienos kai 
na "—$3.00. Visos keturios kny 
gos drauge kainuoja $10.00. 

Antro tomo kn. 1 ir kn. 2 
kiekviena po 5.00 dol.; kn. 3 h 
ir kn. 4, surištos į vieną tomą, 
kainuoja 10.00 dol 

Leidinys įdomus ir būtina* 
kiekvienam lietuviui, norinčiam 
pagrindiniai! susipažinti su atsie 
irimais šioje mokslo srityje Ver
tinga ir naudinga dovana Pa
tartina pradėti rinkti leidinio 
pirmąsias knygas, kad vėliau ne
reikėtų ieškoti trūkstamų knygų 
norint sudaryti pilną rinkini. 

Tas visas knygas galima gau
ti DRAUGE Illinois gyvento
jai prie knygos kainos turi pri
dėti 5 proc mokesčiams. 

Ka:p dovaną autorius ją yra įtei
kę; visiems svečiams 50 m. vedy
binio gyvenimo proga, tačiau ne
didelis kiekis dar yra likęs pas lei
dėją. 

—Kaukių balius vasario 4 d. 
rengiamas dramos teatro Auku
ras. K. Baronas 

Jonas Mulokas 

VILNIUS 
LENKŲ OKUPACIJOJE 
Si knyga tik dabar gauta. Kie

tais viršeliais, 116 pusi. Išleista 
Melbourne, Australijoje Kaina su 
persiuntimu $4.30. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 West 63rd SL. Chicago, I1L 
60629 

E U D EI K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

4330-34 So. California Avenut 
Telefonai U 3-0440 ii LA 3-9852 

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

DRAUGAS, 4545 W 
rtkaurtv m. SJMBS 
! — — — a a a a g B « a w B a i 

M W | t l M M H Q | * W * M * MHBBBHHHHWWHi 

Perskaitę "Draugą", duokite 

j} kitiems pasiskaityti. 

jSHiiiiiiiuiiiiiiiiiniiiiiHniiHitHimui HH 

. Gėles visoms progoms 
SEVEALY «LLS CftLlNYOA 

S44I WWT ««« snTtEET 

Taip pat naujoji Sartom ir 
DriaMl krautuve 
TtttDAlSY ŠTOKE 

Hwy* Oak U w 

Ar 

S S M S S S — į 

L A I S V E T A I P P A T 
Į P A R E I G O J A 

atliekame laisvės pareigą savo tautai? 
nesunkiai atlikti, bfitent Bent vienu tžvitgta mes glime ją 

ugdydami tietuviiką knygą. 
pridedami $5.00 'stojimo mokesčio. Jokių kitą mokesčių nerei
kė*. UakyrUs už pftsiiinktas knygas su trečdaliu nuolaidos. 

Klubas siunčia savo nariaais informacijas apto naujai iš
leidžiamas knygas. 

UI $5.00 ar daugiau paimdami lietuviškų knygų psr sostas, 
mes galime per lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAIS
TĄ LflCTtrVTftKA KNTGĄ. UŽ tai mes gausime pasirinkti vi
sus Klubo leidinius trečdaliu pigiau. 

Rąžykite prie pirmos progos t 
LUffUviiEus Ejrroos KLUBUI 

0 4 6 fMst strd Stre*4 

4MMIIIUMUIHIII IrltlHrllIMIIrrlHfrtininni !*• I 

ŠIOS PLOKŠTELĖS DAUGELIUI 
DAR NEŽINOMOS 

L Septintame rojuje — anglu •alsas 
S Mūsų susitikimas — tsnsjD 
4. Knoatabus berniukas — Cho Cho 
5. Klajojančios rožes — litas fbkstrotasll. Sudis — anglų 
6. Ilgesys — tango 

7. Jaunystes meilė — tango 
8. Ta naktis — anglų valsas 

10. KengOrų 

L Ksr lankos Žaliuoja — tango 
X Amour-Beguine 
S. Laukiu, suzrįik — valsas 
s. sutemų daina — tango 
4 Liūdna — tango 
5. Maryte mėlynake — fokstrotas 
6. Ttk tau, Rlo Rita — fokstrotas 

12. Gal bot gal bot — boiero 
XXVI 

7. 2ibuoktes — valsas 
& Balti žiedai — manbo 
8. Svajose — tango 

9. Nakties lumaali — tango 
10. Aldona —tango 
11. Rodei neatėjai — fokstrotas 
12. B to, mergyte — fokstrotas 

L Granada — tsp. fantazija 
2. Pavasaris už lai^o — tango 
3. Su tavim kartu — cha cha 

4. O Ramunėle, pasakyt — valsas 
V Tsvo akys — rumba 
a. Žavingos naktys — fokstrotas 

7. Ssnan sode — tango 
s. NieKSa seamatneių — ei 
9 Jasmksj buvau — 
10. Sią nakt — cha c 
11. Pavydas — tango 
12. Karp ir ai - rock 

cha 

VD 
1. Mano gimtini 

{dainavo A Rutkauskas 
2 mgiata datas 

fdainsvo A. Rutkauskas 
1 Prapuoliau, motule 

įdomavo K. Petrauskas 
4 Oo broliukai kunigai 

frt«t!iavo K. 
5 Sudiev kary 

įdainavo R. 
g Ispaniška meile" 

jdainavo R 
tik po 96,00 Om 

U G A S 
«MS W. S M tk, tkltsfi. IIL SMM 

• USakant. pridėti 50 c. už kiekviena, plokštele persiuntimui, ulinois 
gyventojai moka 5 % mokesčių. Užsakymui j Kanadą reikta pridėti po 
$1 JO pilto išlaidoms. 

1. Faustas 
{dainavo V. Grigaitien* 

2 CavsDeria Rusticana 
įdainavo V. Grigaitiene 

3. Rsi mes augom du broliukai 

4. Vai oekukuok 
liaudies daina 
įdainavo & Graužimą 

1 Gražinos arija 
1 Gražinos arijos tsss 

Įdainavo 9 Saulevttrot* 

D R A 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VYESTERN /*VE. 

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

* 

P E T K Ų 
T Ė V A S IR Š O N U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TJKYB MODESKriAKOS KOPLY^OS 

2533 Wtst 71 St. Tel. CRovenhilI 6-23454 
1410 St. 50th Avt., Cicsro TO wnha 11 3-2108-9 

AKSTS ATJTOMOBIUAM» STATYTI 
• 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvis Laidotuvin Direktoriy Asociacijos Nariai 

ANTANU M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

S3»7 SO. UTUANICA AVE. Tel. YArds 7-SSi 

STEPONAS CC LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS 
2S14 W. 2Srd PLACE 
2424 W. fltth STREET 
! ! • » Soodrwest Hij*way, Palos HIUS, BL 

Tel. Vlrginis 74171 
Tei. REpubOc 7-1213 

TeL r 4-441§ 

PETRAS BIELI0NAS 
4348 SO- CAUFORNU AVE. Tel Hfayette ^3S72 

POVILAS J. RIDIKAS 
MS4 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-lsll 

JURGIS F. RUDMIN 
3Slt SO. LITUANICA AVE. TeL YArds 7419 

VASAITIS -
1441 90. SM hm* CICERO, ILL. 

BUTKUS 
TeL OLymplc 2-HSt 



DRAUGAS, šeštadienis, 1078 m. sausio mėn. 2& d. r-

X Liet Gailestingųjų seserų 
Į sąjungos metinis susirinkimas 
įvyks vasario 2 d., ketvirtadie
ni, 6:30 vai. vak. L. Stasiūnie
nei bute, ©621 So. Sacramento 
Ave., Chicagoje. Narės kvie-

< čiamoe dalyvauti 
X Liet. Agronomu sąjunga 

X Eugenijaus Kri&učeUono *• ***- vasario 25 d. kviečia me-
prenujai gauti Jury komisiją su-: tinj s-gos susirinkimą Jaunimo 
daro kun. Pranas Garšva, Ire- į centro kavinėje, 
na Kriauceliūnienė, Gabija Juo-1 x Kun. J- Znotinas, Valley 
lapaviėiūtė (Pasaulio Lietuvių j Lee, M&, atsiuntė 10 dol. auką. 
Jaunimo sąjunga), Birutė Zda-i Labai ačiū. 
nytė (JAV Lietuvių J^inirno * Juozas Murinas, Detroiti 
sąjunga) ir Romas Kasparas Mich^ prie prenumeratos mo-' 
(PLB Jaunimo reikalų vado- keačio pridėjo 9 dol. auką. Ačiū. 
vas). Jury komisijos posėdis į * Bay Masiliūnas, Ch'cago, 

CHICAGOS ŽINIOS 

Melbourno, Australijoj, social^ės globos moterų d- cs dabartinė vaidyba: B. Bitienė. J. Zalkauskienė, H. 
Korsakaitė, V. Baltokienė. Antroje eilėja: V. Morkū: ienė, Z. Stankūj.avičienė, A. Grikepelienė 

jvyks vasario 4 d. 
X Julijos u- Jono Brazių, gyv. 

DL, aukojo 7 dolerius. Dėkui. 
X Stasys Rudys, Michigan 

Marąuette Parke, moterystės j City, Ind., žinoinas pedagogas, 
50-ties metų sukaktis buvo sau-'užsisakė "Drauge" lietuviškų 
sio 27 d. Ta proga jų duktė knygų didesnį kiekį. 
ir žentas Danutė ir Vytautas) x Detroito Liet. Bendruome-
Bindokai bei anūkai yra užpra- j n*s apylinkės va'dyba maloniu 
še Marijonų koplyčioje šv. Mi- lais*ehu palinkėjo "Draugui" 
šias vasario 28 d. J. ir J. Bra- sėkmės ir per Alfonsą Jušką 
ziai išaugino dvi dukras —i atsiuntė 10 doL auką. Dėko-
rašyt. Danutę Bindokienę ir • jame. 
Eleną, šiuo metu gyvenančią j X Malvina Jonikienė, žino-
New Yorke. šeima ir artimie-Įnia skaučių veikėja, dainai pa 

- ' ' - s- - , 

I S A R T I I R TOLI 

ji sukaktuvininkus nuoširdžiai 
sveikino. 

x Emilija PakainislaVaė, Lie
tuvos vyčių skyriaus "Drauge" i ačiū. 

remia "Draugą". Ir dabar, dė
kodama už korteles ir kalendo
rių, atsiuntė 10 dolerių. Labai 

redaktorė, ir jos vyras Alek 
Sandras Pakalniškis išvyko tri
jų savaičių kelionei į Vidurinę ir 
Pietų Ameriką. 

X Kun. Antanas SaataftJa, 
SJ, buvo išvykęs J Australiją ir 
aktyviai dalyvavo Lietuvių 
skautų VI Tautinės stovyklos 
darbuose. Grįždamas kuriant 
laikui sustojo Los Angeles, 
Calif., kur pravedė reUgtnrjs 
pokalbius su vietos skautais ir 
ateitininkais. Sugrįžęs \ CbJea-
gą pradėjo eiti Jaunimo centro 
direktoriaus pareigas. 

x Amerikos Lietuvių Taryba 
kviečia lietuvių visuomenę da
lyvauti rengiamose diskusijose 
"Lietuvos byia Helsinkio - Bel
grado konferencijų šviesoje'*. 
Jos jvyks vasario 5 d., Z vaL 
p. p. Lietuvių Tautiniuose na
muose. Pagrindinis kalbėtojas 
bus Algirdas Kasulaitis. 

X Albinas Karkuns, akcijų 

X Petras Grigaravičius, Dow-
ners Grove, UI., prie prenume
ratos mokesčio pridėjo 12 dol. 
auką. Nuoširdžiai dėkojame. 

x Jei". Švabas, Chicago, UI., 
aukojo 10 dol. Labai ačiū. 

x Adv. Jonas NašUūnas, Chi
cago, UI. atsiuntė "Draugo" 
darbuotojams malonius sveiki
nimus, palinkėjo sėkmės, atnau
jino prenumeratą ir atsiuntė 
auką. Ačiū. 

x Sopnie Barčus radijo pro
gramos valandos savaitės dieno-
rais pakeičiamos nuo pirmadie
nio, sausio 30 d. — programos 
bus transliuojamos nuo 3 iki 
3:30 vaL popiet; šeštad. ir sekm. į 
programos bus transliuojamos1 

tuo pačiu laiku — nuo 8:30 iki 
9:30 vaL ryto. 

x Didysis Užgavėnių Karna
valas - Mardi Gras įvyksta sau
sio 28 d. (šeštadienį), 6:30 vaL 
Vak. Jaunimo centro visose pa-

_.,talpose. Dalyvauja 12 liet. or-
brokeris dirbąs su stoflmaa & ganizadjų. Programą atliks 
Remshaw, Inc., patarnauja ak- į sesutės Drūtytės. Grieš "Vyčio" 
ei jų bonų, fondų bei kitų vvjety-: ir Ą. Stelmoko orkestrai Veiks 
bių pirkime ir pardavime. Susi- barai, užkandinės, Las Vegos 
domėję skambinkite 332-0600, losimo namai ir kiti įvairumai. 
arba 925-0035. (pr.). j Originaliausios kaukės bus pre-

J. A. VALSTYBĖSE 
— Eugenijos ir Juozo Sadaus

kų moterystės 50 metų sukak
tis būtų buvusi kaip tik šio sau
sio 29 d., sekmadieni Bet a. a. 
Juozas Sadauskas jau yra mi
ręs prieš penkerius metus. To
dėl jų sūnus Liudgardas, marti 
Marylyn, anūkai Edvardas, Bi
rutė ir Brentonas šią sukaktį 
specialiu būdu prisimena ir savo 
motiną ir senelę sveikina. Jie 
visi yra išlaikę didelę pagarbą 
savo tėvams, nors dabar galėjo 
pasveikinti tik vieną likusią 
motiną, gyvenančią Floridoje. 

— Simo Kudirkos pagerbimas' 
Santa Monicoje (Calif.), įvyko 
sausio 22 d gražiame "Fox. 
and Hounds" restorane. Nau-j 
jas Simo Kudirkos pajudėjimas 

| su CBS filmu "The Defection 
of Simas Kudirka", atrodo, so
vietų simpatikus labai jaudina. 
Buvo skambinimų telefonais, 
kad lietuviai Kudirkos pagerbi
me nedalyvautų. Invokacinę 
ma^dą sukalbėjo šv. Kazimiero 
parapijos klebonas prel. J. Ku
čingis. Pagerbimo metu Simą 
lietuvių visuomenės vardu pa
sveikino naujasis gen. konsulas 
V. Čekanauskas. 2odį tarė ir į 
klausimus atsakinėjo pats Si
mas Kudirka. Informacinį pra
nešimą padarė vertėja Daiva 
Kepenė. Programai vadovavo 
"Į Laisvę" redaktorius J. Koje
lis. Pagerbimą suorganizavo as
meniškas Kudirkų šeimos bičiu
lis Antanas Adomėnas. 

— Jungtinė Prūsų taryba sa
vo laiške, rašvtame JAV LB 

x LB Brighton Parko apylin
kės metinis susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį, sausio 29 d, 3 vaL 
p. p. "Anelės" svetainės salėje, 
4500 So. Talman Ave. Bus ren
kama pusė valdybos narių, da
romi pranešimai ir svarstomi 
apylinkės reikalai Valdyba 
kviečia apylinkės narius g»M«*»i 
dalyvauti (pr.). 

x Amerikos Lietuvio Bftiia-
tekos leidykla (Lithuanian Li-
brary Press, Inc.) kviečia jus 
tapti šios leidyklos - korporaci
jos nariais įmokant vienkarti
nį 100 doL įnašą, kurį galima 
nusirašyti nuo federalinių mo
kesčių Aukas siųskite šiuo 
adresu: Litnuanian Library 
Press, Inc., 3001 W. 59th St, 
Chicago, IL 60629. Leidykla 
išleido jau trečią etninės enci
klopedijos tomą, dr. D. Fain-
hauzo parašytą knygą "Lithua-
nians in Multi-Ethnic Chica
go'*, kurios sutiktuvės bus šį 
sekmadienį, sausio 29 d, 3 vaL 
p. p. Jaunimo Centro kavinėje. 
Visi kviečiami dalyvauti Įėji
mas laisvas. (pr.). 

X Akiniai •Oonttnrai ) Lietu
vą Kreipkitės į V. Karosaitę. 
Optical Studio, 7061 S. Washte-
naw Ave.. Chicago, DL 60629. 
TeL 778-6766. M L ) . 

x NAMAMS PIBKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieinv 
mais nuošimčiais. 

mijuojamos. Visi kviečiami da-; 

lyvauti Automobiliams pasi
statyti vietos bus nuvalytos. 

(pr.). ; 
X Lietuvių Opera kviečia vi

sus dalyvauti Verdi "Nabuceo" 
operos spektakliuose, kurie šie
met įvyksta balandžio 1 d, 8 vai' 
vak., balandžio 2 d , 3 vaL po! 
pietų ir balandžio 8 d., 8 vaL j 
vak., Marijos mokyklos audito
rijoje. 

Operą diriguos muz. Alvydas 
Vasaitis, režisierius — David 
HJcks. Chormeisteriai: Alfon
sas Gečas, Emilija Sakadolskie-
nė. Akompaniatorius — Arūnas 
Kaminskai. 

Dainuoja: Dana Stankaitytė, 
Margarita Momkienė. Katerina 
Kogutaitė, Algirdas Brazis, Ste-
fan VVkšk. Rimas Strimaitis, — 
m spektaklyje, Jonas Varnelis, 
Bernardas Prapuolenis, Julius 
Snvrimas ir Operos Choras. 

Bilietai gaunami: Gifts Inter-
rtatfcmaJ: 2501 W. 71st St. Vaz-
nelių krautuvė atidaryta kas
dien nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. 
vak., pirmadieniais ir ketvirta
dieniais nuo 10 vai. ryto iki 8 
vaL vak., o sekmadieniais nuo 
II vaL ryto iki 3 vai. po pietų. 
Telefonas: 471-1424. 

Bilietų kaino*: parteryje — 
15, 13, 10 ir 7 dol.; balkone — 
13. 9 ir 5 dol. 

Paštu bilietai užsakomi, bū
tinai pažymint spektaklio dat*. 

Į bilietų kainas ir siunčiant čekį 
šiuo pavadinimu ir adresu 

x Rašomosios mai. lietuviš
ku raidynu, visuose modeliuose 
ir elektrinės gaunamos Chicago
je: "Draugas'* - 4545 W. « r d St, 
n vakarais pas A. Daugirdą, 
teL 476-7399 arba tiesiai iš 
S P A R T A savininko J. L. 
Giedraitis, 10 Barry Dr„ 
B. NORTITPORT, N. T. 117S1 

X Savaitė atostogų Bahamo-
se kovo 1—8 d 899 doL — ke
lionė, nakvynė. Registruotis 

L. AidV Radijas, 2646 W. 
71st Si, Chicago, 60629, tetef. 
778-5374. Klausykitės šešta
dieniais nuo 8-10 vaL vak. 
FM 1063 banga, ( s k j . j 

x VYKI s* TBAVEL BU-j 
REAU INC, 4837 W. Irvingį 
Park Rd\, Chicago, BL 60641 
turi visą eilę grupinių skraidų j 
Europą. Orienta ir taipgi į Mek
siką. Karibų salaa bei Kalifor
niją ir Floridą. Rezervacijos 
su viešbučiais ar vien tik skrai-
ios nuo 1 iki 18 savaičių. Visais i 
kelionių reikalais kreipkitės į 
mus. Pareikškit savo pageida
vimus, mes padarysim rezerva
cijas ir atsiųsim bilietas. Skam
binkit R. RaslavMšeBei (312) 
545-6466. (ak.). 

X Skrendame bei automo
biliu vykstame į Sunny Hills 

Floridoj vidury žiemos — va
sario 11, 12, 13 dd. 

Del informacijų kreipkitės. 
V. Beleckas 

» w York — 212/382-6440 
4. Zubavičfoa 

N M Jersey — 20I/S81-S198 
D. Dulaftis 

Detroit — 313,549-6878 
J. Mikonts 

rVvHand 216/531 2190 
M. Kiela 

CUcago — 312/434-9655 

X Po penkis dolerius aukojo: 
Filomena Butėnienė, Viktoras 
K Milukas, Bronius Seliukas, 
P. Bielinis, Z. J. Dabrila, Bronė 
širvinskienė, Juozas Gelumbaus-
kas, P. ir E. Balčiai, I. Nausė
das, Jonas Savickas, Uršulė 
Rastenienė, A. Miknis. Visiems 
maloniai dėkojame. 

X Juoze Daugėlienė iš Juno 
Beach, Floridoje, mums ražo: 
"Draugo laukiam kasdien ir ste
bimės, kad jis kažin kur užsigu
li ir ateina iš karto po 4—5 nu
merius, o paštas vis teisinasi... 
Ką gi padarysi — visvien lau
kiame. Linkime geriausios sėk
mės". Kartu pridėjo auką. I 
Ačiū. 

x Napoleonas Sabaliūnas, 
Chicago, UI., mokėdamas pre-Į 
numeratą pridėjo 7 dol. auką. 
Širdingas ačiū. 

X Floridos Amerikos lietu-1 
vhj Klubui. St_ Petersburge, rci-! 
kalinga šeimininkė pagaminti i 
sekmadieniais pietus dėl apiei 
250 asmenų ir Klubo prižiūrėto- j 
jas. Pageidautina asmenys iš 
vienos šeimos. Duodamas butas i 
ir piniginis atlyginimas pagal 
susitarimą. Kreiptis šiuo adre
su: K. Jurgėla, 306 41st Ave., 
St. Petersburg Beach. Florida 
33706. Klubo Piinuninkas 

(sk.). 

Mutual Federal Savinga, 22^2 Utiraaman Opera Co„ 6905 So. 
We«t Ormak Road — Tekrf. Artesian Ave,, Chicago EI 
VI 7-7747. (*.) |60629, (pr<) . j 
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Į STASĖS FASHIONS i 
| Kūdikiamt ir vaikam* 
I rūbų krautuve 
Į 6237 S. Ktdzia Ata. 1 

Tel. 436-4184 
=. 8av. Stase Bacevičiene 

4JUU11U11 

Gyvenanti Australijoj jaunoji nuo
taka Aldona Stalbaite. 1975 metų 
kandidate Į grofco karalaites. Aldo
na aktyvi lietuvaitė, šoka tauti
nius Šokiu*. Tuo metu jai gražuoles 
konkurso juostą uždėjo Pietų Aus
tralijos premjeras Mr. Dunstan 
Adelaid.* Lietuvių Namuose su-
ruoėtaci£) aaaketo-koncerte 

Washingtone ryšininkui Alg . 
Gureckui, gėrisi lietuvių drąsa 
pereitų metų spalio mėnesį Vil-
n'uje demonstruojant prieš oku
pantą. Pažymėtina, kad su mi
nimos organizacijos pinninu> 
ku Manfred Kaireit LJBnė pa
laiko art imus ryšiu3, vieni ki
t iems talkina svarbiuose klau
simuose. Savo ruožtu JAV L B 
užmegztų ryš ių reikalu infor
muoja Mažosios Lietuvos re
zistencinį sąjūdį per pinmninką 
dr. Joną Stikliorių. 

— Kongresmanas Robert K. 
Dornan, Santa Monica. Calif., 
atsakydamas į LB Santa Moni-
cos apylinkės valdybos laišką, 
rašo, kad artimu laiku asme
niškai matysis su prez. Carte-
riu ir jam įteiks Bražinskų rei
kalu 40,000 lietuvių parašų, 
lis tikisi, kad prezidentas, už
siangažavęs už žmogaus teises, 
Bražinskų reikalu padarys pa
lankų sprendimą. Jeigu to ne
įvyktų, tada kongrese bus duota 
eiga jo iniciatyvai, kad specia
liais įstatymais tėvui ir sūnui 
būtų leista pastoviai apsigy
venti Amerikoje. 

— S. Kudirkos dieną paskel
bė L03 Angeles meras sausio 
23, kai visoje Amerikoje buvo 
matomas filmas "The Defection 
of Simas Kudirka". Sausio 12 
—13 ir 17—24 Simas lankėsi 
Los Angeles mieste, susitikda
mas su spaudos žmonėmis, or
ganizacijų vadais, švietimo pa
reigūnais, studentais. Vien Los 
Angeles paskleista 700,000 fil
mo skripto kopijų. I. 22 su Si
mu ir jo žmona buvo organi
zuojamas lietuviškos visuome
nės susitikimas. 

— Parduodama lietuviškos 
rugines duonos kepykla. Vie
noj šeimoj nuo 1915. Parduo
dama dėl silpnos sveikatos. 
Kreiptis: Kilkus Baking Co^ 
47 A^thtJ, St., Brockton, Mass. 
02402. TeL 617 — 588-6614 

(sk.). 
AUSTRALIJOJE 

— Akademiku skautu,-ch} su
važiavimas buvo sušauktas 
sausio 7 d., VI tautinės sto
vyklos metu. Dalyvavo apie 50 
narių ir svečių. Fil. kun. Pra
nas Dauknys perskaitė invoka-
ciją, suvažiavimą pradėjo ASS 
įgaliotinis Australijoje fil. inž. 
Iz. Jonaitis. Meninę dalį atlikc 
kanadiškis Stepono Kairio mu
zikinis ansamblis. ASS veiklos 
apžvalgą pateikė fil. kun. An
tanas Saulaitis. Buvo pristaty
tos ASS leidyklos Chicagoje iš
leistos 9 knygos. Dar kalbėta 
apie Vydūno Jaunimo fondą, 
aptarti organizaciniai reikalai. 
Įteikta literatūrinė premija kon
kursą laimėjusiai fil. Br. Moc-
kūnienei. Taip pat buvo paro
dytas garsinis spalvotas filmas 
iš ASS gyvenimo, kurį pagami
no čikagiškis kun. Alg. Kezys, 
FJ. Filmas padarė žiūrovams 
labai g°rą įspūdį. 

— Petras ir Janina Šėkai, 
žinomi melbourniškiai, atšven
tė savo bendro vedybinio gyve
nimo 50 metų sukaktį. 

— Melbourno •Dainos'' san> 
būris sausio 29 d. dalyvauja 
Williamstown fes'ivalyje. kur 
atstovaus Australijos lietuvius. 

LŽDAB£ OTLtRE 

Chicagoje prikrito 12 inch| 
i sniego ir taip pustė, kad ketvir-
i tadienį buvo uždarytas aero
dromas. Tūkstančiai tarnauto
jų vėlavo į darbą ir grįžti. Visi 
džiaugėsi, kai penktadieni pūga į 
sustojo. Dauguma mokyklų 
ketvirtadienį ir penktadieni' 
buvo uždarytos. 

SUSIDŪRĖ TRALTONLU 

Du traukiniai ketvirtadienio 
naktį susidūrė prie Van Buren 
gatvės Chicagoje. Apie 317 
žmonių buvo sužeista, iš jų 11 
nu'abenta į ligoninę. Nelaimė 

'įvyko, kai į pietus važiuojąs 
B'.ue Island traukinys susidūrė 
su kitu Dlinois Central Cvčf 
traukiniu Abiejuose trauki
niuose buvo apie 1600 keleivių. 
Mercy ligoninėj paguldyta Ieva 
Pinaites. 

DHK. BRITANIJOJ 
— Nottžnghamo jaunimas 

pasiryžo suorganizuoti stipresni 
jaunimo vienetą. Jų iniciatyva 

Į1978 m. sausio 8 d No'tingha-
! mo lietuvių klubo patalpose įvy-
ko pirmas susirinkimas. Daly
vaujančiųjų buvo 15. Svečiais 
buvo kun. S. Matulis, K- Bivai-
ms, S. Vaitkevičius, o kai ku
rie tėvai atvyko pasiklausytL 
Jaunimas išsirinko komitetą. 
Buvo nutarta veikti lietuviškoje 
plotmėje, prisilaikant lietuviš
kųjų tradicijų, o ne vien tik 
tenkintis vakaro pasilinksmini
mais. Ateityje žadama sudaryti 
dainų ir šokių ansambli ir su
ruošti lietuvišką parodėlę. 

— Manchesterio M. L. S. klu
bas išsirinko naują valdybą. Iš
rinkti šie nariai: V. Kupstys — 
pirm., J. Verbickas — vicepirm., 
P. Pcdvoiskis — sekr. ir D. Je* 
linskas — ižd Nariai: H." Vai-
nes, P. Viržmtas, T. Butėnas ir 
J. Naujokas. Kand datais liko 
A. Vigelskas ir M. Vigelskas. 
{ Revizijos komisiją išrinkti: V. 
Bernatavičius, K. Steponavičius 

i ir L. Pūras. Kandidatas ~ A. 
Pupelis. 

NimiRTOLIAMS 
MOKYKLOSE 

Chicagos mokyklos gauna Ji 
Illinois iždo 187.4 miL dolerių 
pagerinti neturtingų vaikų pa
dėtį. Bus samdoma daugiau 
mokytojų, kad būtų mažesnės 
klasės, bus parūpinta daugiau 
mokslo priemonių, padidintas 
tarnautojų personalas, sustip
rintas skaitymo mokymas, iš
plėstas muzikos, meno, kalbų 
mokymas. 

ŽENKLAI AUTOMOBILIAMS 

Miesto lipinėliai jau turi būti 
ar.t automobilio lango trečiade-
ni, vasario 1 d Raštinėm, kur 
jie įgyjami, savo darbą pratę
sia iki 6 vai. vak., net u* šešta
dienį atdaros nuo 9 iki 4 vaL 
vak. 

NAUJAS FBI VADAS 
Vieton pasitraukiančio B H 

Beane nauju Chicagos FBI va
du paskirtas John Otto. Iki 
šiol jis dirbo MJnneapoly. 

SOCIOLOGO TRAGEDIJA 

IlUnois universiteto krimina
linės teis §8 profesorius, Krimi
nalinio teisingumo tyrimų direk
torius, sociologas Hans W. Mat* 
tiek, 57 m., rastas negyvas sa
vo namuose, 5019 S. Dorches-
ter, Chicagoje. Cook apskr. pa-
talogo tyrimai nustatė, kad jis 
nusižudė. 

RYŠIAI SU KINIJA 

First National bankas Chica
goje paskelbė, kad yra užmez
gęs naujus finansinius ryšius 
su Kinija — daro išmokėjimus, 
siunčia kredito vertybes, kei
čia užsienio valiutą, tik neduo
da kinams paskolų ir nepriima 
Kinijos depozitų. 

Atfvtfcafas JONAS GHUITIJ 
6347 So. Kedafe A v e * * 

TeL 7764599 
Chicago, minofa 69638 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vaL vak 
sefttad 9 vai 9d 1 vaL 4 

iMMIlIlIMtHHtni 

i 

' e 

1 9 7 8 METŲ 
KELIONES | LIETUVA 

BIRŽELIO I I IKI BIRŽELIO U — (8 dJ 
BIRŽELIO *7 IKI LIEPOS 6 — (10 di) 
LIEPOS 25 IKI RUGPIŪČIO 3 — (10 d.) 
RUGPIŪČI0 22 IKI RUfiP. 31 — (10 d.) 

Važiuojantieji 2, 3 ar 4 kelionėje Luzeniburgt galima atsis
kirti nuo grupės ir pasillku Europoje iki 46 4 ir grjžti į CbJ-
cagą tuo pačhi bilietą. 

I kainą ieina viss tranBportacijs i i Chicagos. viešbučiai (po 
du kambaryje), pervežimai ir maistas. 

Kaltes bus erantttt* vilias 
• 

. 

MARIUS KIELA 
•887 $o. Talmtt Avt. 

Cnlcap, III. 80628 
312-787.1717 

— arta — 

60RD0N TRAVEL SERVICE 
Prndtntial Plaza 

Chieafo, III. 80601 
312-0444003 

Ąlr tHrt* «uiii^«t to ctafure »n*l «ovArnm^n1 «pprov*i 
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JURGIS MATULAITIS 
Stasys TU 

''Biografine apybraiža, pirmoji tokios apimties... Autorius 
skaitytojams pažįstamas, nes j is savo rastais pririša okaitytoją, 
verčia mąstyti, gyvai ir vaizdinu charakterizuoja asmenis... 

Šioje knygoje autorius susikaupia ties vienu asmeniu — ark. 
Jurgiu Matulaičiu ir j} ryikina {vykiato, pokalbiais, dienraščių ir 
laiakų ištraukomis, buvusių mokinių ir bendradarbių liudijimais"' 
— Valdemaras Cukurss. 

Bleido ir spaude Nek. U, Pr. Seserys, 370 pusi., 1977 m. 
Kaina su persiuntimu $7.41. Užsakymu* siųsti: 

DRAL'OAS, 4545 W. SBrd 8 t , CUcago, m. «0628 

klh .„r t- .i,;,.. i:K,^.,T^:iūgnf 
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