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Ii "Aušros" Nr. 7 

Kieno kreivas veidrodis? 
Dar vienas atsakymas rašytojui Juozui Baltuliui į jo straipsni T i e s t e ' 

(Tęsinys iš vakar dienos) 

Ko nori buvusios nepriklauso
mos Lietuvos veikėjai, atsidūrę 
Vakaruose, mums nežinoma, nes 
mūsų nepasiekia jų spauda. Taip 
pat mums nežinoma, ką rašo ir 
"Figaro" korespondentas, o tuo, 
kaip aiškinate jo straipsni Jūs, 
mes taip pat negalme tikėti, nes 
Jūs, nemokėdamas prancūzų kal
bos, taip pat to straipsnio neskai
tęs rašote. O jeicu Jūs ir skai
tytumėte "Fiearo", tai nuosek
liai kiltų ir kitas, iau konstituci
nis, klausimas: kodėl Jūs skaito-

Bažnyčia šiandien iš tikrųjų 
pasidarė plačiųjų darbo masių 
prieglauda ir užuovėja nuo to 
dvasinio "rojaus", kuriame at
siduria žmogus, išėjęs iš baž
nyčios. 

te "F'garo", o kiti neturi teisės 
jo skaityt'.Nejaugi tarybinė kons
titucija skirsto piliečius į kastas?! 

Taigi, ką rašo tas prancūzas, 
mums nežinoma, o ką rašote apie 
tą straipsnį Jūs, — tiek naivu, 
kad* net nesinori tikėt', jog tai 
išplaukė iš po Jūsų plunksnos!.. 

Žinomos mums Jūsų kalbos ir 
apie' "religijos laisvę". Sią "lais
vę" tikintieji ypač gerai patiria 
savo kaliu... Bet, nežiūrint vi

sokių pažeminimų, gąsdinimų, 
suvaržymų, diskriminacijos, baus
mių ir persekiojimu, žmonės, 
ypač kolūkiečiai ir darb'nmkai, 
lanko bažnvč as. nes bažnvčia 
šiandien iš tikrųių pas'darė pla
čiųjų darbo masių prie<dauc*a ir 
užuovėia nuo to dvasinio "ro
jaus", kuriame atsiduria žmogus, 
išėięs iš bažnvčios. 

Rašote, kad Kaune veikia ku-
nieų sem'narija. Bet užmiršote, 
kad orieš karą Lieruvo-'e ve:kė 
keturios kunigų seminarijos, ku
riose mokėsi po ke1;s šimtus jau
nuoliu, o šiandien tik viena ir to-
ie pačioie — t'k kel'os 'dešimtas, 
bet ne todėl, kad nebūtu kar«d;-
datu. o lodei, kad toVja Jūsų 
bendrų valia. O ka^ išVido de
vynis kun'tnis i Eucharistini 
kongresą f A ne Romon, kain 
ra?n*e, o TAV>. tai ūiokinra ir 
kalbėti: ie'sru būtu galima laisvai 
važinėti į kitas šalis, tai būtų va
žiavę ne devvni. o šimtai, gal 
ir tūkstančiai tikinčiųių. 

Jūs šaipotės 8 "Fiearo" ko
respondento, kad iis išff'rdo Vil
niaus gatvėse ir lietuviškai kal
bant... Tai tiesa: Vilniuje salima 
išgirsti ir lietuv'skai. Bet Jūs taip 
tot puikiai žinote, kad ne visose 
Vilniaus ištaigose ar parduotuvė
se į l'etuviška kreipimąsi atsakvs 
lietuviška'. Kreipes's lietuviškai, 
neretai neišgirsi jok'o atsakymo: 
pardavėja tau paprasčiausiai at

suks nugarą. O juk, pasak Jūsų 
Vilnius — sostinė, todėl sostinės 
jstaigose visur turėtų būti galima 
susikalbėti Vetuviškai. Deja!.. O 
kad lietuviams brukama rusų kai 
ba. to Jūs jokiais savo rašiniais 
neužstosite. Visi žinome, kad 
mokyklose vaikai rusų kalbos 
mokomi nuo pirmos klasės, kad 
rengiamasi vaikus pradėti moky
ti ru^ų kalbos net darželiuose, 
ko d kai kurios pamokos aukštes
nėse k'asėse - karinis rengimas 
rusu literatūra —dėstomos Hk 
rus:škai, kad visose aukštosiose 
mokvklose veikia skyriai, kur'uo-
se vi«i dalvkai dėstomi rusiškai 
kad per v'sus koncertus, dainų 
šventes skamba dainos ir rusų 
Va^a. kad susirinkimuose, suva
žiavimuose, kur dalyvauja nor<-
v:enas k'tas atsakingas ūarei«rū-
nas rusas, kalbama rusiškai, kad 
visos kandidaf'nės ir daktarinės 
disertac'jos turi būti rašomos ru
sų kalba ar ištisai verčiamos i 
rusų kalbą. Koks apsunkinimas 
lietuviams moksl'ninkams! Pusė 
televizijos programos kasdien 
būna rusų kalba. Visi menimV 
filmai per televiziią demonstruo 
iami tik rusų kalba. Net lietu
viški filmai per Lietuvos televizi 
ją dažnai demonstuoiami rusu 
kalba. Kaip visa tai Jūs pavadin
site? Ne rusų kalbos brukimu? 

Iš senos graviūros: Veliuonos bažnyčia ant Nemuno kranto 

PIKTAS MASKVOS KALTINIMAS 
AMERIKAI 

Ameriką apkaltino tuo, kuo pasaulis kaltina Sovietų 
Sąjungą 

(Bus daugiau) 

Moderni japonų Soka-Gakkai šventykla netoli Fudži kalno 

Susirūpinimas 
Amerikos šeimomis 

Washingtonas. — Prezidentas 
Carteris susirūpinęs nenormalia 
amerikiečių šeimų padėtimi, kitų 
metų gale, gruodžio 9-13, Bal
tuosiuose rūmuose šauks specia
lią šeimų klausimame diskutuo
ti konferenciją. Carterio žodžiais, 
iš 5 vedybų dvejos baigiasi sky
rybomis ir iš 8 naujagimių vie
nas yra povainikis. 

Kairas. — Egipto ir Izraelio 
karinės derybos jau atsinaujino, 
bet ar jos pasheks, niekas neži-
mol 

Detroitas. — Dabar paaiškėjo, 
kad 1960 metų Cadillacas, kuriuo 
naudojasi popiežius Paulius VI, 
yra atšauktųjų pataisymui skai
čiuje. Defektas turėtų būti vai
ravimo mechanizme. Dar nepa
aiškėjo, ar tuo automobiliu nau
dojasi Paulius VI. ar iis kur ki
tur padėtas. 

Palestiniečiai užnuodija 
Izraelio apelsinus 

Haga. — Izraelio citrininių 
medžių prekiautojai skundžia pa
lestiniečius, kad į apelsinų vai
sius jie įšvirškia gyvsidabrio, už
nuodija ir kenkia Izraelio ekspor
tui. Tokių importuotų apelsinu 
jau užtikta Olandijoj ir Vakari; 

Vokietijoj. Penki olandų vaikai jai: 
apsinuodijo. 

New Yorkas. —Izraelio užsie
nio reikalų ministeris Moshe Da-
yan kitą savaitę lankysis Ameri
koj ir su kalbomis važinės po di
deliu: miestus, tarp jų bus ir 
Chicagoj. 

Alžiras. — Šiandien čia prasi
deda Sadato priešų konferencija. 
Dalyvauja Libija, Irakas. Pietų 
Jemenas. Sirija, Alžirija ir gal 
dar kas nor . 

Mogadishu. — Amerika pradė
jo vežtį į Somaliją maisto už 6 
mil. doleriu. Somaliia kenčia ba
dą, 

Is Amerikos parodos 
išėmė" fotografijas 

Maskva. - Kijeve vyksta 
Amerikos paroda. Iš fotografijų, 
vaizduojančių Amerikos gyveni
mą, sovietai įšėmė penkias. Iš
imtos iš prezidento Carterio kam
panijos savo mieste, Plains, Ga. 
Priežastis: ten matomi žmonės 

netinkamai apsirengę", o jauni
mas atrodo "nekultūringai". 

6 paros po sniegu 

Clevelandas. — James Truly, 
42 metų sunkvežimių vairuoto
jas, ant kelio su cavo sunkveži
miu buvo užpustytas ir po snie
gu palaidotas 6 dienas, iki bro 
lis ir nacionalinė gvardija jį su 
rado ir atkasė. Iš po 20 pėdų 
sniego sluoksnio kyšojo tik dvi 
radijo antenos. 

Tokijo. — 1977 gale Japoni
joj bedarbių buvo 1.1 mil. žmo-
nių5 arba 2.08 proc. visos darbo 
jėgos. 

Mackva. — "Iz.estijų" komen
tatorius Vladimir Kudriavcev sa
vaitiniam priede "\edelja" smar
kiai užatakavo Amerikos užsie
nio politiką, ją apkaltino "kurs
tymu -rasidėjufių konfliktų Afri
koj ir Indokinijoj"'. 'VVashingto-
nas, jo žodžiais, "naudojasi bur
žuaziniais nacionalistais, kraštu
tiniais šovinistais ir tautinio iš
silaisvinimo išdavikais, siekia 
pasaulinio dominamo". Ameri
kos politika esanti "išplėsti savo 
hegemoniją, jei negalima kitaip, 
tai kariniais konfliktais bet kur 
plačiajam pasauly. Tai aiškiai 
įrodė ir vaktybės sekretoriaus Cy-
rus Vances kalba". 

Tiems tikslams "naudoja tarp
tautines jėgas, kuries priešinasi 
detantei, skaldo antiimperialisti-
nę tautų vienybę visur — Azijoj, 
Afrikoj, Lotynų Amerikoj. Ameri
kai labai nepatinka Etiopijos re
voliucija ir sumanė ją susilpnin
ti. Pakurstė reakcionierius ir vi
sokios rūšies separatistus, Soma-

Tajas remia 
Kambodiję 

Phnom Penh. — Tajas remia 
Kamboaiją, ne Vietnamą, prane
ša Kambodijos radijas. Dar pra
nešė, kad Kambodija su Tajum 
pasikeis ambasadoriais ir baigs 
beveik trejus metus pasienio in
cidentus. Kaip žinome, Kambodi
jos daliniai daug kartų buvo įsi
veržę į Taią ir nužudė nemaža 
pasieny gyvenančių tajieČių. 

Washingtonas. —Teisėjas Wi-
lliam Webster, paskirtas FBI di
rektorium, Senato Teisiniam ko
mitete klausinėjamas, sakė, jeigu 
Baltieji rūmai arba valtybės gy
nėjas jam duotų netinkamus įsa
kymus, jis apie tai painformuo
tų Kongresą. 

lijos šovinistus, o tie, pasinaudo
dami Etiopijos sunkia padėtimi, 
sumanė realizuoti planus, paro
dyti savo galybę". 

Labai panašiai, tais pačiais 
"principais" vadovaudamasi 
Amerikos diplomatija veikia ir 
Azijoje, Vietnamo —Kambodijos 
konflikte. "Kai buvo norima nor
malizuoti pietryčių Azijos tautų 
santykius, labai nepatiko Ameri
kai. VVashingtonas ir toliau ten 
nori maišytis su savo karine jė
ga, kitaip šiam regione hegemo
nijos neišvystytų. Tik ir čia Ame
rika naudoja svetimas rankas. 
Amerikos tikslai labai sutampa 

Į su Kinijos ugnies kurstytojais. Ir 
i vieni, ir kiti labai nori, kad Azi
jos tautos negalėtų susijungti ir 

i siekti nepriklausomo gyvenimo, 
kad neįstengtų priešintis nuo ne
pageidaujamų globėjų iš imperia
listinės stovyklos", rašo Kudrian-
cev. 

Kuba didins 
ekspedidnį korpuse 

\Vashing5onas. — Kuba akty-
vion tarnybon šaukia 5,000 re
zervistų karių, sakoma žvalgybos 
agentūrose. Bus padidintas ir eks
pedicinis korpusas Afrikoje. Šio 
pavasario Etiopijos ofenzyvoje 
dalyvaus ir apie 5,500 kubiečių, 
sakoma Pentagone. 

Ruošiasi bėdos atvejui 

"VVashirrgtonas. - Carterio ad
ministracija baigia ruošti planą 
normuoti gazoliną. Planas pra
dėtų veikti, jei būtų reikalas pa
skelbti bėdos pavojų, pvz. ara
bams paskelbus naftos boikotą. 
Bus paruošti kuponai, išdalinti 
saugoti 60,000 bankų ir kreditų 
unijoms. Apie kovo 10 šis pro
jektas bus įteiktas Kongresui pri
imti. 

Brežnevas pasveiko 

Maskva, — Brežnevas po 26 
dienų nesirodymo vėl buvo ma
tomas, dalyvavo Lenkijos minis-
terio pirmininko Piotr Jarosze-
wicziaus priėmime. 

Rekordinis deficitas 
prekyboje 

Washingtonas. — Praėjusių me
tų Amerikos prekybinis deficitas 
buvo rekordinis, pasiekė 26.7 bii. 
dolerių, arba keturis kartus dides
nis nei bet kurių kitų praėjusių 
metų deficitų. Deficitas ateirado 
dėl smarkiai padidėjusio naftos 
importo. 

Kaip sovietai pranešė 
apie satelito kritimą 

Vilnius. — Kaip Tass pranešė 
apie sovietų žvalgybinio satelito 
Kosmos 954 sudegimą ir nuolau
žų nukritimą Kanados šiaurėje, 
skaitome 'Tiesoje" (1.26): 

"Tarybų Sąjungoje 1977 metų 
rugsėjo 18 d. sutinkamai su kos
minės erdvės tyrimo ir naudoji
mo programa į orbitą aplink Že
mę buvo paleistas dirbtinis Že
mės palydovas "Kosmosas-954", 
kuriame buvo nedidelis branduo
linis nuo sprogimo apsaugotas 
įtaisas, kuris tiekė energiją pa
lydovo aparatūrai. Pagal savo 
konstrukciją energetikos įtaisas 
turėjo visiškai suirti ir sudegti, 
įeidamas į tankius atmosferas 
sluoksnius. 

"Palydovui skriejant už Tary
bų Sąjungos stebėjimo priemonių 
radijo matomumo zonos ribų, 
š.m. sausio 6 d. dėl kol kas ne
išaiškintų priežasčių jis smarkiai 
išsihermetizavo. Dėl to palydo
vas ėmė leistis į žemesnę orbitą 
neužplanuotu režimu. 

"Skridimą nuolat stebinčio ko-
ordinavimo ir skaičiavimo cent
ro duomenimis, š. m. sausio 24 
d. antroje dienos pusėje palydo
vas "Kosmosas-954" įėjo į tan
kius atmosferos sluoksnius virs 
Kanados šiaurinės dalies ir nu
stojo egzistavęs". 

"VVashingtonas. — Senato Už
sienio santykių komiteto pakomi
tetis Afrikai rekomendavo sulai
kyti visus Amerikos investavimus 
Pietų Afrikoje. 

POLITINIŲ KALINIŲ KREIPIMASIS 
"Mes laikome pareigą pasakyti pasauliui, kol kas nepažįstančiam politinių lagerių 
spygliuotos vielos: būkite atsargūs, jūsų partneriai pasitarimuose — kalėjimų pri
žiūrėtojai, o ne dipkmatai" 

V;«» vnlictvhč vienoj nuotraukoj — nepriklausoma San Marino Italijos 
teritorijos ribose 

Vakarus pasiekė Permės lage
rio 36 zonos politinių kalinių krei
pimasis į sov.etinę delegaciją 
Belgrade. Pareiškimą pasirašė 18 
įvairių tautybių atstovų —uk
rainiečių, armėnų, žydų, rusų to
torių, estų politkaliniai. Pasira
šiusiųjų tarpe ir du lietuviai po
litkaliniai — Šarūnas Žukauskas 
ir Petras Plumpa. Pateikiame šio 
kreipimosi tekstą, verstą iš rusų 
kalbos. 

"Tiesa — ne visada vienareikš
mė. Pasaulyje žmonės vadovau
jasi skrtingomis vertybėmis, ide
alais. Politika ir humanizmas — 
ne visada sinonimai, bet yra ir 
vienareikšmių dalykų, kuriais va
dovaujasi civilizuotas protas, s'e-
kiantis tobulinti mūsų sudėtingą 
žmogiškąjį pasaulį — tai Gėrio 
Tiesa, tai kiekvieno iš mūsų lai
mė ir laisvė Žemėje. Pasaul's — 
pasekmė dialogo; sunkaus, ilgo, 
bet dialogo... 

O kas esate jūs, susėdę šian
dien už pasitarimų stalo Be lg-
rade, ar jūs ieškote Gėrio? Ne. 
Tradiciniai kalėjimai kitamin
čiams ir patriotams, tiems, ku
rie elgiasi vadovaudamiesi bend-

iražmoniškos moralės normomis 

— jie yra jūsų nenuoširdumo įro
dymas. Prisiminkite šiandien 
tuos iš mūsų, kurie ištvėrė Sta
lino lageriuose, išsaugodami mei
lę savo nuniokotai, kolonizuotai 
Tėvynei, tuos, kurie buvo suimti 
jūsų opričnikų už tiesos žodį, už 
tai, kad jie nenorėjo būti bevei
dėmis būtybėmis daugiamilijoni
nėje bandoje", — rašo polikali-
niai, kreipdamiesi į tarybinę de
legaciją Belgrade. — "Ir šian
dien mes drįstame likti ištik~J imi 
savo Tikėjimui, savo principui — 
nesitaikstyti su barbariškumo ir 
veidmainystės blogiu. Mes perė
jome per įstatymus, laužančius 
jūsų parengtinius tardymus ir už
darus teismus, šiandien mums 
atimta laisvė ir normalios fizinės 
egzistencijos sąlygos, mus maiti
na dvėseliena, lagerio gydytojai 
sankcionuoja mūsų kančias kar
ceriuose... Jūs ir likote tokiais, 
kokiais buvote — barbarais, veid
mainiais, nusikaltėliais. Jūs neno
rite taikos, nesiekiate Gėrio. Jū
sų dialogas su Vakarų civilizaci
ja — butaforija. Ir šiandieną mes 
laikome savo pareiga pasakyti 
pasauliui, kol kas dar nepažįstan
čiam politinių lagerių spygliuo
tos vielos: 

Būkite atsargus: Jūsų partne
riai pasitarimuose — kalėjimų 
prižiūrėtojai, o ne diplomatai". 

Pasirašė: Dmitro Basarabas, 
Semionas Gluzmanas, Dmitro 
Grinkivas, Dmitro Demidivas, 
Šarūnas Žukauskas, Izraelis Zal-
mansonas, Kazačkovas, Igoris Ka-
linecas, Sergejus Kovaliovas, Va
lerijus Marčenko, Janas Monas-
tirsks, Muchametčinas, Kalju 
Miatikas, Petras Plumpa, Stepo
nas Sapeliakas, Ivanas Svitlicnas^ 
Mikola Slabodianas, Sarkisianas. 

P.S. Žinodami iš patirties, kad 
beprasmiška tokios rūšies kreipi
mąsi siųsti oficialiais kanalais, 
mes ir nemėginame to daryti 

KALENDORIUS 

Vasario 2: Kristaus Paaukoji
mo šventė; Kornelijus, Kotryna, 
Rytis, Vandenė. 

Vasario 3: Blažiejus, Radvilas, 
Asta. 

Saulė teka 7:03, leidžias 5:06. 
ORAS 

Apsiniaukę ir šalta, apie 15 
laipsniu. 
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Telefonas FR 6-6489 
s*V.. . 

CLEVELANDO SENJORŲ SUSIRINKIMAS 
Saulio 8 d. Lietuvių namuose, 

Clevelande, įvyko vyčių senjorų 
metinis susirinkimas. Jį atidarė 
senoji pirmininkė Marijona Trai-
nauskaitė, tardama gražų žodį ir 
pasveikindama narius su naujais 
metais. Kar tu paprašė muziką A. 
Miku'skf sukalbėti maldą, kuris 
ne tik malda sukalbėjo, bet ir 
kalbą pasakė apie apsireiškimus 
Šiluvoje, kaip ten sergą žmonė? 
galėjo pasveikti. 

Po maldos ir kalbų M. Trai-
nauskaitė savo pareigas perleido 
naujam pirmininkui Antanui 
Bukniui. Šis prašė visus šiais me
tais bendrai darbuotis ir bereika
lingų kalbų nevesti, kurios gadi
n a vyčių vardą ir ardo draugišku
mą; paprašė sekretorę Kazimierą 
Titienę perskaityti paskutinio" 
susirinkimo protokolą.Tai pada
riusi. K. Titienė savo oareieas 
perdavė naujai 
Trainauskaitei. 

sekretorei M. 

jį skubėjo prie, jos su doleriais. 
Iždininko pranešimas buvo džiu
ginantis, nes iždas esąs didesnis, 
negu kada nors yra buvęs. To
liau Antanas kalbėjo apie tai, 
kas yra vertas būti pakeltas į 
aukštesni vyčių laipsnį. Ši jo kal
ba gal ne visiems tepatiko, bet 
buvo gera. nes skatino daugiau 
darbuotis vyčiuose. 

Pranešimą apie •'Saulėtos dė-
žutės'" stovį padarė Marijona Tra i -
nauskaitė. Paaiškėjo, kad ; iSaulė 
toji dėžutė'* tebėra apypilnė. 

Yra Clevelande Kultūrinių dar 
želių sąjunga,- kuriai priklauso 
apie devyniolika tautų. Viename 
Clevelando parke turi jos savo 
kultūrinius darželius. 

VASARIO 16-TOS 
MINĖJIMAS 

Kaip kiekvienais metais, ta ip ir 
I šiemet, Detroito Lietuvių orga-
inizacijų centras rengia iškilmin-
| gą Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo minėjimą, kuris įvyks va
sario 12 d. 12:30 p.p. Dievo Ap
vaizdos parap. Kultūros centre, 
25335 W . Nine Mile Rd. South-
field, Mich. 

Kalbės kongreso atstovas W i l -
Iiam Brodhead ir buvęs Altos 
pirm. inž. Eugenijus Bartkus. Bus 
ir meninė programa. Visi Detroi
to ir apylinkės lietuviai kviečia
mi dalyvauti. Pagal daugiametę 
tradiciją ir veiksnių susitarimą, 
minėjimo metu ir per visą Vasa
rio mėnesį, bus renkamos aukos 
Lietuvos išlaisvinimo reikalui ir 
visos persiunčiamos tik Amerikos 
Lietuvių tarybai. Minėjimo daly
vius prašome savo auką įteikti 
rinkėjams prie durų į salę. Kas 
minėjime negalės dalyvauti ir no 
rės įteikti auką, gali įteikti sekan-

PAPILDOMAS LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS AUKŲ 

RINKĖJU SĄRAŠAS 

Be anksčiau paskelbtų į Lietu-

KAUSDŲ EGLUTĘ 
PRISIMINUS 

Prabėgo jau gražus gabaliukas 
aliko nuo LB Detroito Apylin-

Apie š i o s j t i e m s D L O C valdybos nariams: 
Sąjungos veikimą pranešimą pa- 3Cįv. R g ^ ^r. A. Barauskas, 

V a i - S. Šimoliūnas. A. Sukauskas, A. 

vių Bendruomenei aukų telkimo- kės Žiburio lituanistinių mokyk 
vajų dar įsijungė dr. Kęstutis Keb- lų Kalėdų eglutės, tačiau dauge-
lys, Algis Rudis, Kęstutis Smalins lis su dideliu malonumu ją atsi
kąs, Algis Bražėnas ir Ona Ribins mena. Todėl, manau, dar nevė-
kienė. j lu mūsų jaunųjų mokinukų, 

Jonas Urbonas mokytojų ir tėvų darbą aprašy
ti. 

Naujasis vicepirmininkas Pet
ras Zigmantas papasakojo apie 
savo kelionę praeitais metais. Jis 
buvo Šventojoje Žemėje ir kitose 
šalyse. Susirinkusieji prašė, kad 
jis apie savo tą kelionę ir maty
tas vietas kitame senjorų vyčių 
susirinkime padarytų pranešimą. 
Petras sutiko. 

Toliau pranešimus padarė fi
nansų sekretorė Stasė Sankalaitė 
ir iždininkas Antanas Mačiokas. 
Finansų sekretorė nusiskundė, 
kad ne visi yra užsimokėję nario 
mokestį. Po pranešimo s-kolingie-

nausucaite. 
Parengimo komisijos praneši

mo nebuvo, nes jos pirmininkė 
neatvyko į susirinkimą. Bet vis-
tiek buvo nutarta, kad greitai tu
rėti reikės kokį nors parengimėlį. 
Susirinkime nutarta abiem lietu
vių parapijom — Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos ir Šv. Jur
gio — paskirti po dešimtį dole
rių kaip Kalėdų auką. 

Susirinkimas buvo gausus 
nariais ir vieningas nutari
mais. Maldą sukalbėjo protokolų 
sekretorė M. Trainauskaitė, o po 
to visas susirinkimas sugiedojo 
Vyčių himną. Paskui dauguma 
nuėjo i lietuvių valgyklą, kur 
kartu pavalgė vakarienę. 

Senelis 

Vaitėnas, R. Maconis, J. Leščins
kas, G. Vaškelytė, B. Brizgys ar
ba pasiųsti rinkliavos vedėjai, D 
LOC vicepirm. Elzbietai Paura-
zienei 17403 Quincy Avenųe, Det-
ro i t Mich. 48221. Prašome kitas 
organizacijas nerinkti aukų vasa
rio mėnesį. 

E. Paurazienė 

"LIETUVOS ATSIMINIMU' 
BANKETAS 

Lietuvos vyčių organizacijos 
Illinois-Indianos apygarda kvie
čia Chicagos lietuvius į 18-tąjį 
"Lietuvos Atsiminimų" banketą 
Martinique didžiojoje salėje Ever-
green Parke. Banketas bus šį sek
madienį, vasario 5-tą.Svečių susi
pažinimas prasidės pusę penkių, 
vakarienė pusę šešių. Bankete] 
bus pagerbtas Algirdas Brazis, už 
jo nuop'enus lietuvių kultūrai irt 
muzikai ir už darbą lietuviškose į 
organizacijose. Muzikinę progra-1 
mą atliks žymieji lietuviai solis
tai. Maistas bus geras, aplinka iš
kilminga. Jeigu dar kokių klausi
mų būtų, paskambinkite Jonui 
Evans, 737-8600. (T) 

36-TOS VYČIŲ KUOPOS 
ŠOKIAI 

Vasario 25-tą 36 vyėių kuopa 
Chicagoje ruošia šokius Dariaus 
— Girėno salėje, 4416 S. We»-
t em Ave. Bus skanaus maisto ir 
gėrimų. Kuopos pirmininkė Sabi
na Klatt užtikrina, kad šokiai bus 
įdomūs. Ji tvarko "laimės šulinį", 
o Richard ir Marilyn Harding 
viską koordinuoja. Lietuviai, 
ypač brightonparkiečiai, esate 
kviečiami. Pradžia 8:30 va!. Sa
bina Klatt prašo neužmiršti 36 
kuooos. paskambinti Vincui Sa-
moškai. 925-1200 Ex 235. užsitik
rinti vietą prie stalo. 

MIRĖ IRENOS SANKUTĖS 
MAMYTĖ 

Vyčiams labai pažįstama veik
lią organizacijos narę Ireną San-
kutę Chicagoje ištiko didelė ne
laimė. Sausio 13 d. širdies smū
gio ištikta, mirė' jos brancji ma
mytė. 

A.3. Adelė Sankuvienė gyveno 
kartu su Irena Marquette Parko 
lietuvių kolonijoje ir priklausė 
Svč. Mergelės Marijos Gimimo pa 
rapijai. Buvo labai religinga ir 
gražiai kalbėjo lietuviškai. Lie-

Irena Sankutė 

tuvių kalbos išmokė ir Ireną. Ir 
padėjo jai dirbti Lietuvos vyčių 
organizacijoje. Kai jų bute vykda
vo "Lietuvos atsiminimų" komi
teto posėdžiai, mamytė turėdavo 
prisikepusi pyragaičių atvyku
siems pavaišinti. Atėjusiam ati
dalydavo duris šypsodama ir 
prakalbindavo. 

Sausio 15 d. vakare Jono Evans 
laidotuvių namuose Chicagos vy
čiai atsisveikino su velione. Pa
rapijos vikaras kun. Pučinskis su
jungė susirinkusius į bendrą mal 
dą už mirusios sielą. Koplyčia 
buvo pilna vyčių, ir karstas be
veik skendo gėlių vainikuose. Vy
čiai suprato Irenos dideli širdies 
skausmą ir galvas lenkė iš pagar
bos velionei, ir iš dėkingumo, 
kad davė Lietuvos vyčių organi
zacijai Ireną Sankutę. 

E. Pakalniškienė 

— Tavo siela, kur i pirmiau 
buvo nejautri, dabar skausme 
pribrendo. Jeigu tu nemokėjai 
mylėti artimo krikščioniškai 
tu pagaliau išmoksti mylėti 
esančius šalia tavęs. 

\. Solženicynas 

MIELAS LIETUVI, LIETUVE. 

Ir vėl esame Vasario 16-tos iš
vakarėse. Tai mūsų tautos pasidi
džiavimo šventė, kurią deja, jau 
eilė metų minime išblaškyti po 
pasaulį. Vieni šią šešiasdešimtą
ją Lietuvos nepriklausomybės ats 
tatymo sukaktį paminėsime susi
rinkę į sales, savo tautiečių tarpe, 
kiti, kurie gyvenate pavieniai, gal 
būt ją prisiminsite tik savo arti
mųjų tarpe. 

Bet kur bebūtume, visi esame 
lietuvių tautos dalis ir visiems 
mums turi rūpėti jos reikalai. O-
kupanto tebevykdomas Lietuvos 
pavergimas, jos gyventojams 
žmosaus teisių paneigimas įpa
reigoja kiekvieną išeivijos lietuvi 
šią brangią mūsų tautai sukaktį 
kuo prasmingiau paminėti , gau
siau paremti laisvinimo veiksnius 
aukomis, aktyviau Įsijungti į Lie 
tuvos laisvinimo akciją, prista
tant lietuvių tautos kančias, Jų 
troškimą laisvai gyventi šio kraš 
to valdžios ir spaudos atstovams 
bei gyventojams. 

Lietuvių bendruomenė, jau ei
lė metų, yra aktyviai įsijungusi 
į Lietuvos laisvinimo akciją, kas
met išleisdama "The Violations 
of h u m a n rights in soviet occu-
pied Lithuaji ia". informuodama 
kongresmanus, senatorius, spau
dą bei a t l ikdama d a u g ki tų dar
bų. Bet tie ir kiti jos atliekami 
darbai galimi atlikti tik su jūsų 
finansine parama. Todėl , Vasa
rio 16-tos proga, kreipiamės į Jus 
brangūs tautiečiai, ypač kurie 
gyvenate pavieniai ir negalėsite 
savo aukos įteikti asmeniškai mi
nėjimuose, skirti ją Lietuvių 
Bendruomenei, jos lietuvybės iš
laikymo ir Lietuvos laisvinimo 
darbams paremti. Čekius prašo
me rašyti: "Li thuanian Ameri
can Comrnunity of USA. Inc." 
vardu ir siųsti Centrinės apylin
kės valdybai, c—o Jonas Urbo
nas, 1418 West Elmwood, Claw-
son, Mic. 48017. Pr imename, 
kad L'etuvių Bendruomenė lai
kosi aukotojo laisvo apsisprendi
mo principo, ir Jūsų aukos ir 
kitiems laisvinimo veiksniams, 
bus persiųstos pagal Jūsų nurody
mus. 

Tegul meilė Lietuvos dega mū
sų širdyse. 
LB centrinės apylinkės mldyba: 

Jonas Urbonas p-kas, 
Vytautas Petrulis, 

ATEIKIME I LIETUVIU 
KAMBARIO ATIDARYMĄ 

— PAŠVENTINIMĄ 

Lietuvių kambario 
valst . universitete atidarymas 
pašventinimas įvyks Vasario 16 
d. (sekantį ketvirtadienį) 7 vai. 
vak. Jis sutapatinamas su mums 
taip brangios Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo 60 metų su
kakties data. Nors tai darbo die
na, bet suraskime progos atvykti 
į šio lietuviškos kultūros ir isteri
jos skleidimo židinį svetimtau
čių ir savųjų tarpe. 

Atidarymo akademija įvyks 
Wayne valst. universiteto Ethnic 
Heritage pastato antrame aukšte, 
226 auditorijoje. Ją praves komi
teto pirm. inž. Jurgis Mikaila. 
Trumpą kambario atsiradimo is
toriją papasakos buvusio Detroito 
miesto mero žmona Katherine 
Gribbs, o meninę programą at
liks Stasio Butkaus šaulių kuopos 
kanklininkės ir tautinių šokių 
grupė. Svečiams renkantis savo 
muzika linksmins Rimas Kasputis. 

Po akademinės dalies vyksime 
į savo kambarį, kur bus perkirp
tas kaspinas ir vysk. Vincentas 
Brizgys pašventins kambarį- Ati
daryme dalyvaus Wayne State 
universiteto vadovybės atstovai. 
Architektas Rimas Mulokas pa-

! aiškins kambario dekoravimo de
tales. Po to seks sveikinimai ir 
vaišes, kurias paruoš Stasio But
kaus šaulių kuopos moterys ir 
Birutės draugijos narės. įėjimas 
nemokamas ir visi kviečiami da
lyvauti. 

Ethnic Heritage Center yra prie 
Anthony Wayne Drive (šalia 
John Lodge greitkelio) ir War-
ren gar/ės. Mašinas statyti: "Staff 
Parking" aikštėje. Įvažiuojant pa
sisakyti, kad esate svečias univer
siteto prezidento George Gullcn 
(a guset of President George Gul-
len). 

Tad iki pasimatymo sekantį 
ketvirtadienį — vasario 16 d. 

Vytautas Katkus 

BALFO 76-to SK. ŽINIOS 

Visuotinas metinis skyriaus su
sirinkimas įvyks vasario 19 d., 
sekmadienį, 12 vai., Kultūros 
centro patalpose. Valdyba kvie
čia visus narius susirinkime daly
vauti. 

Pereitų metų gruodžio 29 d. 
"Draugo" dienraštyje buvo pa
skelbtas sąrašas visų aukotojų va
jaus metu, ir bendra suma 4886 
dol., kurie pasiųsti į Balfo centrą. 
Papildomai į centrą dar pasiųsta: 
inž. N . ir dr. M. Miškinių auka 
20 dol., Lietuvos kariuomenės kū 
rėjo savanorio V. Misiulio 50 dol. 
auka švenčių proga. 

Kurie atostogavo vajaus metu, 
savo metinę auką Balfui dar ga
li įteikti. 

K. Eglutė įvyko gruodžio 18 d. 
tuojau po šv. Mišių Kultūros 
centre. Turėjome daugaiu sve
čių, nes žmonės, tėvų komiteto 

Wayne | aprūpinti valgiu ir gėrimu, likosi 
programai. 

Po vaišių garsus Rimo Kaspu
čio trimitas nutildė publiką, o 
prie eglutės pastatyton prakartė-
lėn, iš salės gilumos susirinko mo
kiniai vaizduoją šventąją šeimy
ną, tris karalius, piemenis, ange
lus... Marija buvo Diana Alkuty-
tė, Juozapas — Paulius Jankus, 
karaliai — Paulius Jurgutis, Algis 
Petrulis ir Darius Skiotys. Pieme
nys —Arvydas Merkys, Darius 
Mikalonis ir Vitas Žebraitis. An
geliukai buvo Daina Grigaitytė 
ir Mėta Liškauskaitė. 

Kuomet gyvojo paveikslo da-
veikslo dalyviai užėmė vietas Dai
va Rugieniūtė padarė įvadą se
kančiai programos daliai — J. 
Marcinkevičiaus "Grybų karo" 
vaizdeliui. Šį vaizdelį — vaidini
mėlį scenai pritaikė Jadvyga Da-
mušienė. Ji taip pat talkino dar
bu ir patarimais Ramutei Petru-
'sevičienei ir Valentinai Černiaus
kienei, kurios režisavo, siuvo rū
bus ir darė dar šimtą kitokių 
darbų. Reikia pasakyti, kad jų 

(Nukelta į 4 psl.). 

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

2858 West 63rd Street 
Ckago. Dlinois 60629 

TeL — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 
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A D V O K A T A I 

C H A R L E S P. KAL 
& A S S O C I A T E S 

Ofs. tel. 776-5162; rez. 737-5047 
2649 W. 63rd S t , Cicago, DL 

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

Šeštad. atdara pusę dienos. 
Mes duodame įvairius teisinius 

patarimus. 
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.JT 
THE LTIHUAMAN WORLD-WlDE DAILY 

Second dass postage pald at Chicago, m. Published dairj 
eacept Sundavs, LepU Holidays, days after Christmas 

and Easter by the Lithuanlan Catholic Press Society. 
Subscriptioo Rates: $33.00 - Chicago, Cook County, 

IBinods and Canada. Elsewfaere 1B the U.S.A. $31.00. Foreign 
countries $34.00. • •• • 

PaSto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus is jo mokesti, atžymima iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumera** mokama iš anksto 
netams 6 men. 3 men. 

Chicago ir Cook apskr. $33.00 $19.00 $15.00 
Kitur JAV 31.00 18.00 1300 
Kanadoje 33.00 1900 15.00 
Užsienyje 34.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9.00 

• Administracija dirba kas- į • Redakcija straipsnius taiso savo 
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta \į nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. V nesaugo. Juos grąžina tik iš anks 

II to susitarus. Redakcija už skelbi-
• Redakcija dirba kasdien!* mi i ^ ^ neatsako. Skelbimų 

830 — 4:00, šeštadieniais J k a i n o s prisiunčiamos gavus pra-
830 - 1:00. i J sym,. 

Tefef. — PR 8-8229 
DR. ANNA BALIUNAS 

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 

2838 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą, 

DR. K. G. BALUKAS 
aka&ertfa Ir znoterg Ugos 
Ginekologine OhirargJJa 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) TeL LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti S74-SOt4 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

sfarooettc Medical C e n t o 
S1S3 So. Kedzte Avesjue 

VaL: pirmad.. antrad. Ir ketvirtad 
C 11d 7:10 vaL vakaro. 

BeStad. nuo 1 iki S Tai. 
Pagal susitarimą. 

Ofiso UAet. WA 5-3«70 
Baodd. teL WAlbrook &-304S 

leL ofiM Ir balo: OLynpie 2-4US0 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50tk Ave., Cicero 

Kasdien l-S raL ir 6-8 vai Tale 
Išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 11 V*i * va' popiet 

TeL RElianee 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTU* 
įLietuvis gydytojas) 

8935 West 59t Street 
Vai.: pirmad., antraa.. &eivtri«t<i. tt 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet Ir 8-1 
eal. rak. Tieč. ir fteetad uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDLKIŲ IR \ AlKt UtiOti 

SPECIALISTĖ 
MKDICAl B l nLDLXQ 

71M Sootfa Western Avenoe. 
Valandos: Kasdien nuo 10 >al. ryto 

lkl 1 vai. popiet 
Of s. teL RE 7-1168; rez. 289-2919 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
nž apdrauda m>o nsniee ir antomo- | 
bilio pas 

F R A N K Z A P O L I S 
3208% West »5tn Street 

Chirasfo. TUtinois 
Tel. — GA 4-SOS4 

FELIKSAS BRE1MERIS 

"Skambantis Laikas" 
Eilėraščiai 
_ o — 

Papildyta laida. 72 pusi. 1977 m 
Viršelis dail. A. Korsakaitės-Sut-
fcuvienėa. Kaina su persiuntimu 
$3.80. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St~ 

CMcago, fll. 60629 

TeL offso HE 4-5849; rez. 888-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

VAL.: pirm., antr.. ketv. Ir penkt 
1:60 - 5:00 vai popiet, treč Ir sėst 
tik snsitaraa. 

Dr. Ant Rudoko kabmet« peremi 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West SUt Street 
TeL — GR 6-2400 

VaL: pagal susitarimą: pirmad. t 
ketv. 1-4 ir 7-*: antrad. Ir penkt 
ie-4: iest&d. 10-* vai 

Ofis. teL 7354477; Rez. 246-2839 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
tr Specialybe — 

Emocines 
Nervo 
•teo* 

CRAWFORD MERICAL RLDG. 
•449 So. Pnlasbi Road 

valandos pagal susitarimą. 

MARQUETTE AUTO CLINIC 
6S55-56 So. Califbrnim Ave. — Tel. 471-02SS 

• 476-8872 
Užsienio ir Amerikos automobiliai 

Turte up ir vėsinimas (AIR CONDITIONING) 
STABDŽIAI 6 mėnesių a r 6.000 mylių garantija 
a i mūsų darbą (pataisymus) . Atdara nuo 7 v. ryto. 
41d 1D vai. vakaro. Savininkas Norbertas Laagj t 

• e s t i teL — GI 8-0673 
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

AKUSERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

•LSI So. Kedsie Ave, WA 5-2670 
Valandos pasai snsttarlma. Ut •*-

MflUtepte skambinti: MJ S-OSS1. 

E l i 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybe Akiu ilgos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-0801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 W«rt 71st Street 

(71-os Ir Campbefl Ave. faa.-r.pai, 
7aL: pirmad., antrad.. ketvlrad. Ir 
penktad. S lkl 7 v. p. p. Tik susitarus. 

O P T I C A L S T U D I O 
vioiiETa KARosarrt 

7051 So. Washteaaw — Tel. 77S-S7S* 
Pritaikomi akiniai pagal srdytoju 

receptus. 
Didelis akinių rSzut) pasirinkimai 

Vai.: pirm., antr.. penkt 19-5:10 
Ketv. 1-8 v. vak. Sėst. 10-4 • . p. p 

Trečiadleniato uidarvta. 

Teief. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

aKTC LIGOS — r m W B G « s 
Ofisai: 

111 ITo. WABASH ATK. 
4200 NO. CtATRAL AVE. 

Valandos pa«al 

DR. FRANK PLEČIAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akte. Pritaško silsJsii k 
'•Cymtat-t tsssts* 

2618 W. 71st SL — TsL 787*5140 
Vai. pagal susitarimą. Utdarvta trs* 

Oflso teL — PB 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K I A 

V A I K Ų L I G O S 
2856 West 63rd Street 

nrmad., antrad.. ketvlrtad. tr psnkt 
nuo 12 lkl 2 vaL ir nuo 5 lkl 8 vai 
?ak. ftefitad. nuo 1 iki 4 v»J. 

Ofs. PO 7-6008 Rez. GA 3-7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
S844 West 68rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

jiauiaj [ CLiuiu, . • *— "— -—— • • —• — — ™ , " - — • • SS" i 
Martynas Stonys j | 5 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGU A — 

CHIRURGIJA 
5214 No. Western Aven«e 
1002 No. Western Aveone 
Tel. atsakoma 12 valandų 

A84M441 — iOl^tOnfi 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Įstslgos tr bsto teL 882-1381 

BENDROJI MBDICTNA 
1407 So. 4«tH ComrU fleero, IR 

1012 ir 
trs/lsd. ir 

4-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
26S6 W. 63rd Strest 

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

Ofiso teL 776-2880, resdd, 448-5549 
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Taip -«:" nuvertinamas 

LAIKAS IR 2K06U3 
Gal vieni laiko turime .per ko neatsitiks susirinkusiems, jei 

daug,kiti jo neturime, bet šiaip toks minėjimai užtruks ilgiau 
ar taip visiems laikas yra bran- arba prakalbininkas pakalbės ge-

rui . Kad laikas pinigai, posakis turi rokai ilgiau negu jam buvo leis-
. tiesos, nors laiko nenupirksi už ta, bet tokie ištęsimai nuvertina 
jokius pinigus. O tačiau tą laiką pačias iškilmes ir jų grožį. Vis 
mes eikvojame, lyg to laiko tik- tiek bus kam nusibos. Ne tik sve-
rai būtų marios. timtaučiai, bet ir savieji pradės 

Ateitininkų kongreso aprasy- salėje bruzdėti ir išeidinėti, susi
me kun. dr. V Rimšelis viena- darys ne pakili, bet slegianti 
me reportaže teigė: "Vakarie- nuotaika. O reikia, kad tokie mi
nė numatyta 7:30 vai. v., o jau nėjimai pakeltų mūsų dvasią. Tai 
atėjo ir 10 valanda ir vis progra- jau yra pastebėję ne vienas ir to
mą nebaigta. Priėjęs prie dr. P. dėl nenuostabu, kad LB Kultūros 
Kisieliaus pasiskundžiau, kad aš taryba savo aplinkraštyje konk-
nuo ankstyvo ryto nesu valgęs, o rečiai ir įtikimai sako: "Stenkimės, 
čia niekas apie valgymą nesirū- kad minėjimai būtų trumpi, 
pina. Jis paklausė, kodėl neval- sklandus, su kultūringa progra-
gęs, atsakiau, kad nebuvo laiko. ma. Niekas taip žmonų neatbai-
Pasiteiravau, kada jis paskutinį do, kaip valandomis besitęsią mi-
kartą valgė. Paaiškino, kad ne- nėjimai su ilgiausių rezoliucijų 
valgęs nuo vakar vakaro Irgi ne- skaitymais, nesibaigiančiais g a r 
buvo laiko. Ta ip per visą kongre- bes svečių pristatymais ir į lan-
są, ypač paskutinę dieną, žinojo- kas išeinančiais, bet nieko gero 
me, kad ne vien duona žmogus nepasakančiais kalbėtojais. Iš 
gyvas". Ta i gana linksmi saki- anksto programose išspausdintos 
niai, be abejo niekas badu nemi- rezoliucijos, pasiruošę minėjimų 
rė, bet jie skaudžiai liudija, kaip pravedėjai, nustatytas kalbėto-
mes nesiskaitome su laiku ir su jams laikas paliks n e tik mūsų 
žmogumi, dažniausiaa su savo tautiečiams, bet ir svečiams sve-

>1r 

SOVIETŲ ORO TILTAS į ETIOPIJA 
Iš Uzbekijos sostines ir Gruzijos apie 200 lėktuvų permeta ginklus 

Kariško transporto aviacija, 
žengusi pirmuosius • neatsargius 
žingsnius prieš II-jį pasaulinį ka
rą, šoktelėjo pirmyn II-jo pasau
linio karo metu. O aukščiausią sa
vo veiklos viršūnę pasiekė vos tik 
prasidėjus "šaltajam karui", kai 
1948. VI. 24 Sovietai uždarė vi
sus žemės kelius, jungiančius V. 
Berlyną su laisvuoju pasauliu. 

Sąjungininkai, atsakydami į šį 
sovietinį terorą badu priversti ber
lyniečius ir aliantus nusilenkti 
jų valiai, sukūrė istorinį "oro til
tą". Tos puikios orinės operacijos 
metu privertė bolševikus kapitu
liuoti Vakariečių technikai, per
vežusiai 1949. IV. 17 Velykų sek
madienį (1398 skridimai) net 
12,941 toną reikmenų į apsuptą 
Berlyną. Tai buvo didžiulis lai
mėjimas. Jo pasėkoje 1949. V 12 
Sovietai panajkino V. Berlyno 
blokadą, supratę, kad ir badu 
grasinant negalima laisvų žmo
nių nugalėti. 

BR. AUŠROTAS 

artimu. 

Lietuviai metų bėgyje surengia 
įvairių minėjimų ir pasirodymų, 
pagerbimų ir išleistuvių, laikraš
čių ar draugijų sukakčių minėji
mų. Viskas yra labai gerai, bet 
viena nėra gerai, kad labai daž
nais atvejais tie renginiai būna 
ištęsti, perkrauti nereikalingom, 
pasikartojančiom prakalbom ar 
sveikinimais. Viskas pasidaro iš
tęsta, nuobodu ir viskas nustoja nėj imų išvirsta į kokios nors par 
tikrojo iškilmingumo. Tokių pa- ^ į n a r i ų aristatinėjimą, į rinki-
vyzdžių mes galim išvardyti la- m i n ė s kampanijos mitingą. Rei-
bai daug, bet kiekvienas, kur k i a g e r b t i oVečius. bet ne būtinai 
nors einąs metų bėgyje yra į to- j į e m s sudaryti sąlygas savo rinki 
kias ištęstas iškilmes ne kar
tą pakliuvęs. 

timtauciams malonų ir šventiš
ką įspūdį'''. 

Nieko pire to nebebūtų galima 
ir bepridėti. O Ąei kam -atrodys, 
kad tėvynei kenčiant nereikia 
bijoti ir salėje kiek per ilgas prog
ramas pakentėti, galima pasaky
ti, kad tokie nevykę minėjimai 
nekelia nei rengėjams, nei tėvy
nei garbės. 

Kalbant apie minėjimus, ten
ka priminti, kad daugelis tų mi-

minei reklamai vesti. 

Dažnai kalbame apie mūsų 
jaunimą, kuris tikrai įvairiopai 

Suprantama, jeigu jau gerbi ką 
nors, gali nepagailėti laiko tam 
gerbiamajam, nepaisant, a/r tai proteguojamas ir lepinamas, ša 
butu organizacija a r asmuo, ta- j i a g e r u ž v g i u a t i j eka ir blogu, 
ciau, jei v iskas iš tęsiama ligi b ; o g a i pasį" rodydamas savo pačių 
nuobodumo, niekam toks minėji- suvažiavimuose. Tai nemalonu, 
mas nebe- idar6 džiaugsmo, nei bet keli asmenys gali tam tikra 
tam kurį mini , nei svečiams. Juk p r a r m e mesti dėmę visai organi-
kam reikia, kad minėjimai užsi- z a c i ja i . Tačiau esmėje mes tu-
tęstų valandomis, kai visa tai ga- rime d a u g g e r o j a u n į m o , tik jis 
Įima atlikti per daug trumpesnį t a i p p a t nesižavi mūsų ištęstom 
laiką, kad visiems būtų malo- p r 0 gramom. Daugeliui jų atrodo, 
niau. kad visi išeitų nepavargę, k a d ^ 5 3 k a s lietuviška bus nuo-
nesiskųsdami, kad iš jo buvo a- ^ ^ užtruks ilgiau negu pana-
timta labai daug laiko. Supran- § u s r e nginiai angliškame pasau-
tama, nereikia pagerbimų ar mi- l y j S j n e s i r t o s e p ači 0se bažny-
nėjimų ruošti paskubomis ir at- č i o s e lietuviškos pamaldos visa-
kištinai, bet nereikia jų ir per- d a j ^ s n ė s už angliškąsias. To-
krauti. • dėl reikia minėjimus ruošti pa-

Pastaruoju metu daug ruošia- t r a u k l i u s ne tik mums patiems, 
ma įvairių naujų knygų sutiktu- svečiams, bet ir mūsų jaunimui, 
vių, pristatymų, kaip sakoma Ir k u r i s t u o s e lietuviškuose minė-
tenka konstatuoti, kad dažniau- j jmU O S e ne taip dažnas svečias, 
šiai tos sutiktuvės praeina ge- Reikia, kad tam jaunimui viskas 
n a u negu Įvairios pagerbtuvės ir a t r o d y T u ? a trauklu, kad jis nesis-
minėjimai. Niaujos knygos pa- kųstų, kad lietuviai minėjimus 
gerbtuvėse kalbama dalykiškai ir £ t ę s i a i i g i įkyraus nuobodumo, 
konkrečiai. ' Jeigu minėjimuose 
kiekvienas gali pasakoti iš praei
ties, prisiminti Įvairias draugys
tes su organizacija a r ' minimu 
asmeniu, tai apie knygą nie
kų negalima plepėti, reikia ją su
prasti ir įvertinti. Ir todėl tie, ku
rie ją vertina, yra geriau ar blo
giau, bet pasiruošę. Todėl ir ne
paskandinamos tos sutiktuvės be-
rekšmiuose kalbėjimuose, kaip 

Oro kelias — paveikus 

Šio orinio transporto patyri
mas, kainavęs sąjungininkams ke
lias dešimtis lakūnų gyvybių, 
parodė, kad strategiškai svarbių 
ar tai politiškų ar kariškų veiks
mų metu, turint po ranka reika
lingas priemones, net ir priešo 
apsuptai vietovei galima padėti, 
permetant ginklus ir kitas prie
mones oro keliu. 

"Newsweek" savaitraštis savo 
1.23 laidoje plačiai informavo 
apie sovietinį oro tiltą, nusitiesu
si tūkstančiau mylių iš pietryčių 
Azijos ir Gruzijos aerodromų į 
Adis Ababą ir kitas vietas Etiopi
joje. Didieji Sovietų kariško 
transporto lėktuvai "Antonov" ir 
"Iliušin" kasdien nusileidžia 
Addis Ababoj ir netoliese nuo 
sostinėj esančiame Debre Zeit ka
riškame aerodromuose. Pastaruo

ju metu Sovietams tėra likęs tik 
vienintelis oro kelias, kuriuo Sov. 
S-ga galinti aprūpinti naujai pa
sirinktąjį sąjungininką Etiopiją. 
Mat, pastaroji, stipriai spaudžia
ma somaliečių ir Eritrėjos suki
lėlių, iš šiaurės ir iš rytų, veda 
žūtbūtinę kovą už išlikimą ir te
ritorijos neliečiamybę. Tačiau, 
galimas dalykas, kaip rašo kores
pondentai, Sovietų kariška pa
rama ir kubiečių paskubomis ap
mokomi naujai mobilizuoti etio
pai gali pakreipti karo svarstyk
lių laimę Etiopijos naudai. 

Iš patikimų šaltinių esą žino
ma, kad įvairios paskirties gink
lai, pradedant ''Stalino vargo
nais" ir baigiant moderniškais 
MIG-21 lėktuvais —naikintojais, 
yra didžiulėse dėžėse surikiuoti 
Addis Abebos aerodromo pakraš
čiuose. 

Neseniai į Etiopijos sostinę at
vyko ir Kubos gynybos ministe-
ris Raul Castro. Jo atvykimas bu
vo nepaprastai slepiamas, ir lėk
tuvas, iš kurio jis išlipo, buvo 
įvairuotas į angarą, kad šio sve
čio niekas nepastebėtų. Taigi R. 
Castro atvykimas esąs ženklas, 
kad Sovietai su kubiečių pagalba 
ruošiasi ilgam karui, ir jis galįs 
būti panašus į 1976 m. Angoloje 
jiems pavykusį laimėjimą. 

Sovietų S-gos į Etiopiją. Nors ir j 
Pentagonas nuneigia, bet tikima, 
kad Sovietų kariškos mašinos pa- j 
jėgumas permesti stambias krū-

OK. LIETUVOS ŪKIS 1977 M. 
Vis tebesiskunižiama tarybines santvarkos ūkiniais 

negalavimais 
GEDIMINAS GALVA 

Šiame penkmečio plane plačiai plataus vartojimo prekes. 
užsimota skatinti įmonių ūkinį Drausmės pakrikimas 
ir darbo našumą, kelti gaminių' 

llus B Sov-,fu j A f n k * v
n u s t e b , ! ; kokvbę be ; tenkinti gyventojų po ' Per praėjusius dvejus metus 

bino to nelaukusius žinovus • j r e i k i u s ; S i e l ė k i a i š k Q s h - d a r b o n a š u m a s pramonės įmo-
Dabar patirta, kad Sovietai s;uo | m e t ų l a n u o s e > ^ . ^ a n k s č i a u n ė s e turėjo pakilti 7,9 proc., bet 
metu turi stambias kuro atrargas į, 
Adene ir \feputo, Mozambiąue 
Apskaičiuojama, kad su dabarti
nio pajėgumo veikiančiu oriniu 
transportu jie iš karto gali per
mesti tris pėsčiųjų divizijas ii 
Sovietų kariškų stovyklų į Libi
ją. 

Teigiama, jog sekantiems So
vietų veiksmus nemaloniam nu-

Kaip gi įvykdytas praėjusių me 
tų ūkio planas ok. Lietuvoie? 

Sovietų valstybinis ūkio planas 
iuns?ia daugelį planų: gamybos, 
rre.Vu kokvbės, vartoiimo, dar 
bo, pelno, fondogrąžos ir t.t. Svar 
biausias vra gamybinis 
Jo rodiklis nedaug ką tepasako, 

stebimui teko sužinoti, kad bolše-1 nes kai kurios pramonės įmonės 
vikai, aplenkdami Asebo ginkla's i gamina virš plano ir dengia ki 
perpildytą uostą Raudonojoje į *ų įmonių netesėjimus. Pramonės 
jūroje, oro keliu permetė taip pa: i įmonės gali įvykdyti kiekybin'us 
ir karius į Etiopiją. Vėliau buvo į samvbos planus, bet žymiai ne 
suskaičiuota, kad apie 1,200 švie-j te'ėti kokvbinių, t.y. gaminti tin-
žių Sovietų, Kubos ir R. Vokieti- j karnas prekes vartotojams, 
jos karių, taip pat ir 2,000 P. Je- į Ok. L'etuvoje jau pripažinta 

1.500 kokybinių gaminiu, bet vie 
n ; negaminami, o kitų kaina per 

jose nurodyti galimas paklaidas ir 
smulkiuose dalykuose. Tad kolegų 
recenzijose buvo ir nurodyti kai 
kurie netikslumai, kuriuos reikėtų 
pataisyti. 

Dabar išėjo antroji pataisyta 
laida, kurią galima tik pagirti. Ta
čiau ir čia liko ne visi recenzijose 
nurodyti netikslumai ištaisyti. Iš
taisyta tik apie 1 0 ^ . Daugumas 
netikslumų liečia smulkius faktus 
ir datas, bet yra ir keletas didesnių 
paklaidų: pav. tvirtinimas, kad 
Pabaltijo valstybių vyriausybės 
nieko nežinojusios apie Molotovo 
ir Ribentropo pakto slaptą papil
domą protokolą. Tad tenka konsta
tuoti, kad ne visi recenzentų nuro
dymai sulaukė pataisų. 

Šios smulkios kritikos pastabos 
nepakeičia Raucho posityviai atlik
tą darbą ir tenka pasidžiaugti, kad 
knyga sulaukė naujos laidos, žymi 
recenzorius dr. U. Germanis Lat
vijoje š. m. sausio 7 d. numeryje 
nr, 1 . A- T. 

H * tai yra kitais atvejais. 

Pagaliau, jeigu suseina žmo
nės į kokį nors paggerbimą ar 
minėjimą, tai gerbiamieji ar mi
nėjimą ruošią asmenys iš savo 
pusės turi gerbti ir tuos atsilan
kiusius, o ne nesiskaityti su jų 
sveikata ar laiku. Visi tokie iš
tęstieji, perkrauti blogai suorga
nizuoti minėjimai nuvertina pa
tį įvykį ir susirinkusius. Balių, 
minėjimų, pagerbimu, priim-
tuvių, sutiktuvių, pristatymų be
galinėj eilėj nereikia užmiršti ir 
pačio žmogaus, tų įvykių dalyvio. 
Jį taip pat reikia gerbti ir neatim-

Raginimai Amerikai 

Prancūzijos prezidentas Gis-
card dTlstaing, Saudi Arabijos ka
ralius Khalid, Persijos šachas R. 
Pahlevi ir beveik visi V. Europos 
atsakingi politikai ne kartą primi
nė JAV prezidentui J. Carteriui, 
kad Vakarams jau metas įsikišti į 
R. Afrikos konfliktą, neleidžiant 
Sovietams įsigalėti ir rytinėje kon-
inento dalyje. Tačiau JAV vyriau
sybė bent ligi dabar akryviai ne
parėmė Etiopijos priešų. 

Pagal minėto savaitraščio vi
suomenei susipažinti pateiktas 
schemas matoma, kad Sovietų 
lėktuvai skrenda iš Taškento per 
Afganistaną ir Karachi, Pakista
ną į Aden, Jemeno respubliką. 
Čia papiHo kuro atsargas. Kiti 
Sovietų lėktuvai pakyla Georg-
jevsky, Gruzijoje, ir per Turkiją 
ir Iraką toliau per Raudonąją Jū
rą į Adeną ir iš pastarojo į Addis 
Ababą. Taip pat ir transporto lai
vai iš Juodosios jūros uostų bu
riuoja į Adeną, iš kurio iškrauti 
daiktai taip pat oro keliu perme
tami į bazes Etiopijoje. 

Vakariečių žvalgybos įstaigos 
apskaičiavo, kad apie 15 proc. vi
so Sovietų kariško orinio trans
porto lėktuvų, apie 225 vienetai, 
dalyvauja šiuose pratimuose, per-
mesdami kariškas medžiagas iš 

meno kovotojų oro keliu buvo | 
pervežti į Etijopiją. Taigi dau 
giau kaip 3,000 Sovietų ir kitų i aukšta ir todėl ne randa paklau-
satelitų specialistų — karių šiuo \ sos. Todėl kiekybinis gamybos 
metu jau atsirado Etijopijoje. Jie; planas nepavaizduoja ūkinės tik-
yra vieninteliai, kurie yra apmo-1 rovės. Štai dėl ko reikia turėti 
kyti naudoti naujausią Sovietų į nuovoką vertinti Sovietų ūkio 
mirtį nešančią techniką. į plano rodikliams. 

1977 m. valstybinio ūkio rod'k-
liai yra geri, gamybiniai planai 

Kubiečiu batalionai 

Ligi dabar dar nebuvo įrody-į 
mų, kad naujieji Sovietų ginkla; I 
būtų naudoti karo lauke. Teigia-j 
ma, kad Sovietų kariški instruk
toriai apmoko etiopus modemiš
ko karo meno. 

Ta ip pat laukiama, kad su 
Raul Castro atsiradimu Etiopijo
je į ten taip pat atvyks ir kubie-

ivykdyti, bet už jų slypi rvškios 
spragos, ūkinio plano netesėjimas. 

Pramonės negalavimai 

Pramonės gamybos planai į-
vykdyti, bet 19 įmon'ų gamyba 
atsiliko pusmečiu ar net 8 mėne
siais savo planus įgyvendinti. 

Žymiai silpnesnis kokybinių 
čių kautynių daliniai. Jau dabar p I a m } vykdymas. 1977 m. net 25 
pagal nepatvirtintas žinias du ku 
biečių batalionai po 650 vyru 
sudėtyje su artilerija atvyko į 
Etiopiją. Taip pat laukiama dar 
tokių dviejų vienetų. Kubiečiai 
vadovaus puolantiems etijopair.s j g a m i n a a ; p a t e ik ia rinkai" labai 
Ogadeno provincijoje, sakoma t u o - ; m a ž a i T a 5 l i e č i a tiesioginiam var 
se pranešimuose. 

Tikėtina, kad kai gandai s 

kryps Etijopijos naudai. Na, ir 
tuomet vėl bus ašarojama, kad 
neapsižiūrėta. 

kubiečių dalyvavimą karo lauke | 2 u c j j n i £ . 
pasitvirtins, tada ir karo laimė pa-1 ženkįuS7 ^ p u s m e t į n e b u v Q ga_ 

minami dėl medžiagų stigliaus ar 
k'tų priežasčių. Kitą pusmetį ne
daug kokybinių prekių tegamino, 
nes ir jos nesulaukė paklausos. 
Įmonės tegamina 1-4 proc. koky
binių prekių, nes jos yra perbran-
gios ir nepatenkina vartotojų po
reikių. 

Kai kurioms pramonės įmo
nėms panaikino kokybinių pre-
k"ų ženklus, bet vartotojai ma
žiausiai nuliūdo. Vartotojams vi 
sai nerūpi valstybinių įstaigų žai 
dimas kokybiniais ženklais, kai ir 

Buvusi Izraelio premjerė Goldą k°\?bi'nės P « k į n e a t i t J n k a N po 
Meir pokalbio su Egipto prezidsn- reucių. O tai heeta ypač siuvinius, 
tu A. Sadatu metu audinius, avalynę, mėsą ir kitas 

padidėjo 7,2 proc. Net 41 pramo
nės įmonėje ir susivienijime ne
įvykdytas darbo našumo planas 
1977 m. 

Darb'ninkų drausmės pakriki
mas* turi įtakos ne tik darbo, bet 
ir gamybiniam našumui. Dėl 

j prastovų, pravaikštų, vėlavimosi 
' ' į darbą nuostolis siek"a šimtus 

tūkstančių dienų per metus. Dar
bo drausmė pakrikusi ypač mė
sos, pieno, mašinų gamybos, vie
tinės pramonės ir statybos įmo
nėse. Mėsos ir pieno ministerijos 
pramonės įmonėse pusė pravaikš
tininkų gavo įmonių vadovy-
b 'ų leidimus neatvykti į darbą. 
Visa tai yra susiję su komunistir 
ne santvarka, kai darbininkai į-
vairių negerovių verčiami apleis
ti darbą. 

Dažnos prastovos dėl įmonių 
organizacinių nesklandumų, y-
pač medž'agų trūkumo. Praėju
siais metais buvo iaučiamas val
cuoto metalo, miško medžiagos, 
chemikalų, kitų į kraštą įvežamų 
žaliavų trūkumas. Geležinkelių 
ir kitų susisiekimo priemonių važ
mos nesklandumai taip pat ska-
t 'na prastovas. 

Statyba 

Statybos netesėjimas vertė šiais 
metais baigti pradėtus paslatus 
ir nedaugelį naujų pradėti. O sta
tybų netesėjimas labai didelis. 
Nebaigta statyti piamonės, že
mės, sveikatos, mokyklų, moks.o 
kiti pastatai. 

1977 m. paskutiniame ketvir
tyje statybininkai turėjo baigti 
40 proc. gyvenamų namų ir 70 
proc. pramonės ir kitų pastatų. 
Dėl skubėjimo ir blogų klimati
nių sąlygų tuo metu atlikto dar-

.mi-.—ar - j fo k o k v b ė yra žema. 
Ivne, turi kokvbės — . ; ~ , v • 

Kaltinamos Statybos, Kaimo sta
tybos ministerijos ir Valstybinių 
statybos reikalų komitetas dėl ne
sirūpinimo lėšas taupyti, sta
tybos ir darbo našumą kelti, me
džiagų šva'stymo, statybos truk
mės terminų netesėjimo ir dau
gelio kitų negerovių. Ši saviplaka 
jau dešimtmečius tęsiasi, bet ji 
nepagelbėjo pašalinti statybos 
negeroves, įsišaknijusias soviet -
nėję santvarkoje. 

Žemės ūkis 

proc. padidėjo prekių, atžymėtų 
valstybės kokybiniais ženklais, 
kure mažai ką tesako. Pramonės 
jmonės gauna kokybinius ženk
lus savo gaminiams, bet jų ne-

. j tojimui sk'rtas prekes. Štai 36 rū 
šių siuviniai, trikotažo gaminiai, 

Grūdų derlius 3,5 cnt. mažes
nis už buvusį 1976 m., bet siekė 
25,9 cnt. iš ha. Grū4ų, pieno 

(Nukel ta į 5 psl.) 
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Metų bėgyje surengiama dau
gybė tautinių švenčių miriėjimų. 
Ir šie minėjimai ne retu atveju ti iš jo brangaus poilsio ar bran 
ištęsiami, perkraunami, subala- gaus laisvalaikio, 
ganinami. Suprantama, kad nie- AI. B. 

Spaudoj ir gyvenime 

PABALTIJO VALSTYBIŲ ISTORIJA 
1970 metais buvo išleista prof. 

G. von Raucho parašyta "Pabaltijo 
valstybių istorija" kurioje su
trauktu būdu pateiktas Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos kelias j nepri
klausomybe ir šių nepriklausomy
bių sužlugdymas II pasaulinio ka
ro pradžioie. Pereitų metų pabai
goje Deutscher Tachenbuch Verlag. 
GMBH, Muenchene, Vak. Vokieti
joje, išleido šios knygos antrąją 
pataisytą ir papildytą laidą — 
"Geschichte d*>r Baltisch^n S'aa-
ten." 

Latvių spaudoje šią knygą jver-
tino J. Zalzmanis (Latvija. 1970. 
nr. 22 > ir U. Germanis (Laiks. 
1970. n r. 53). Recenzijų autoriai 
pripažino, kad prof. Rauch objek
tyviai ir tolerantiškai nuveikęs di
deli darbą šioje srityje, kad auto
riaus istoriko kelias prasidėjęs Tar
tu universitete, Estijoje, ir kad la
biausiai jis palietęs Estijos istori
jos klausimus. Tačiau gerai ap
žvelgtos ir Latvijos bei Lietuvos 
problemos. Autorius taip pat krei-

Už lango dangus ėmė raust i , ir Šeštokas nusišyp
sojo, kad per šias Kalėdas sut iks saulę atviromis aki
mis, kaip iš pat mažumės buvo pratęs sutikti beveik 
per kiekvienas Velykas. Argi t a s reikštų kokį prisikė
limą ar atsigaivinimą? Jeigu viskas praslinktų, toji 
atgaiva tikrai galėtų būti Vytauto atėjimas į paskuti
nius gyvenimo metus. Kas žino, gal ir į paskutines die
nas, tik vėl galvon lindo stalčiun įmestas pistoletas. 
Šeštokui nereikėjo aiškinti, ką reiškė tokio daikto nu
slėpimas, bet jis tikėjo, kad prokuroras padės viską su-
tyarkyti taip, jog laikinis nuslėpimas išeis teisybei į 
naudą. Su tomis mintimis užmigo, o saulė tik po geros 
valandėlės tepasirodė pro plikas medžių šakas. Didelė, 
vėjų per naktį ligi raudonumo nugairinta, bet šviesi ir 
pilna smagios rimties. 

vertęs, ir besėdėtumėm sau ir bešvęstumėm. Ar pa- į maišė. Nežinojo net ką daryt i su prokuroru. Skam-

Kai telefonas pažadino, saulė jau buvo pietuose. 
— K a s atsitiko? — skambino vienas iš pažįstamų. 
— Kodėl? — klausimu atsakė į klausimą. 
Šeštokas nebuvo pratęs iš karto daug aiškintis. 

Niekam. Net ir geram pažįstamam. 
— Taigi per radiją išgirdom. Žmona ko aukštel-

ninka neišvirto. Kas būtų pagalvojęs, kad pats tu rė tum 
priešų. Gal suklydo, gal ne į t a s duris pasibeldė. 

— Kad paklausė, ar esu t a s pats? 
— Paklausė pavardės? 
— Paklausė. 
— Tai. kari tau kur.. Viena laimė, kad nepataikė. 

veikslų nesušaudė? 
— Ogi pavakariukais atvažiuokit. Patys pamatysit. 

l i g i to laiko kelius gal prastums, nors ir Kalėdos. 
— Mūsų gatvę jau prastume. O kaip paties? 
— Kad dar nežiūrėjau. Bet pamėginkite. 
Po to dar skambino kitas, trečias, ketvirtas ir pa

vakariukais visi sugriuvo. Vieni iš smalsu-no, kiti tik
rai rūpesčio varomi ir beveik vis netuščiomis ranko
mis, tai net savo šaldytuvo nepravėrus pasidarė visiš
kai linksmos Kalėdos. Tik pačiam šeimininkui buvo 
sunku su visu nerūpestingumu į jas įsijungti. Viena 
ausim vis laukė, kada suskambės telefonas, ką pasakys 
Vytautas. Gerai būtų, kad ir pats čia ateitų. Pasitrintų 
savųjų būryje, uzmegstų daugiau ryšių, užteko jau 
būti pasimetusiam svetimųjų dykumose. 

Pa t s norėjo dar tą pačią dieną paskambinti ir 
prokurorui ir sušnekti, kad galėtų pasimatyti ne įstai
goj, kur nors kitur, išsišnekėti ir pagalvoi, kas galė
tų išeiti iš viso to, ką Vytautas pasakojo ir kas jam 
buvo liepta daryti . Jie tenai gal žino tokių dalykų, apie 
kuriuos ir pasapnuoti sunku, tik paskutiniam mazgui 
atmegsti kabliuko trūksta . 

Apie aštuntą valandą suskambo telefonas, šešto
kas, palikęs svečius, nubėgo, tikėdamasis išgirsti Vy
tautą, bet atsiliepė čikagiškis bičiulis. Pasisakė pasi
ruošęs kitą dieną atlėkti. Bet tik vienas. Žmona nu
sprendusi pas dukterį paviešėti. Išsigando žiemos. Šeš
tokas neprasitarė, kas čia atsitiko, bet ir nespaudė, 
kad ir žmona vyktų kartu. 

Vytautas nepasigarsino nei tą dieną, nei kitą. Tas 
Šeštoką ir neramino ir erzino. Ką gyvenime darė, da
rė tiesiai ir aiškiai, o čia tas jauniklis atėjo su keista 
paslaptim, rodėsi, kad viskas buvo paaiškėję ir MtMty-

! pėsi i latviu kolegas savo recenzt-10 vakar saJoau: važiuoiam p a s mus. Sniegas b ū t į už-! tą j t ikrą kelią, bet įia vėl "iska maišo, o gal net su-

binti ar dar palaukti . Pagaliau paskambino. Pasisakė 
turįs painų reikalą ir norėtų pirma išsikalbėti su juo, 
o tik paskum ką nors daryt i a r gal i r nieko nedaryti . 

— Labai skubus ? — paklausė prokuroras . 
— Sunku pasakyti . Gali būti labai skubus, gali 

būti ir ne, —nutęsė . 
— Man šiandien labai sunku praskirti rankas . 

Ateik ry to j dešimtą. 
— Kad m a n gal nevertėtų eiti į įstaigą. Būtų ge

ra susitikti k u r vieniems. 
— Tai ne tik svarbu, bet i r s lap ta? 
— I tą pusę. 
— Gal dėl vakarykščio šaudymo? 
— Panaš ia i . 
— Aš tun tą būsi namie? 
— Būsiu. 
— Gerai. Apie tą laiką užeisiu. 
Šeštokas padėjo telefoną ir ilgai sėdėjo nejudėda

mas. Giliai viduje šnibždėjo, kad reikėjo pistoletą ati
duoti policijai, i r tegu sau ieško gal nesuieškomo kal
tininko. Dmgsojo, kad be reikalo pasuko į šunkelius. 
Vytautą pasi imtų gyventi pas save, ir ką vienoki a r 
kitoki šunes begalėtų j am daryti . Darbo vyrukui ne
bereikėtų, o je igu mėgintų šantažuoti , tada būtų gali
ma ir viską a tver t i policijai. Bet nešantažuotų. Pama
tytų padarę klaidą ir tylėtų. Gal net už namą pakel
tų kainą, kad tik viskas greičiau baigtųsi. Pa ty s Vy
tauto nė nemėgintų klampinti. Greičiausiai, kad nemė
gintų. Jie ir pa tys negali žinoti, ligi kol siūlo galas 
nusivynios. Bet dabar jau sunku bepasukti atgal . 

Važiuodamas parsivežti bičiulio, apsisprendė visiš
kai nebesukti nei atgal, nei į šonus. Net ir nuo bičiulio 
nusprendė neslėpti, k a s per tą laiką atsitiko ir kaip 
kvailai sumetė toliau elgtis 

(Bus daugiau) 
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dėjusiu savo auka prie Žygio į Wa-
shingtoną. 

325 dol. —surirkta per Kanados 
Lietuvių Bendruomenę. 318.19 dol. 

—Baltimorės Žygio komitetas (Al
dona Buda) 300 doL — fonas Ta-
landis. Olympia Fields, II. 290 dol. 
— LŠST Juozo Daumanto kuopa, 
Los Angeles. 258 dol. — JAV LB 
Putnamo apylinkė, 200 dol. — Lie
tuvos Šaulių Sąjunga Tremtyje, 184 
dol. —surinko Los Angeles Lietu
vių Jaunimo Sąjunga, 144.50 dol. 
— surinko JAV LB Woodhaveno a 

C L A S S I F I ED G U I D E 
Ghicago, IL, dr. Alfonsas ir Olga 
Stankaičiai, Wethersfield, C T , Stan
ley Gružauskas, New Britain CT, 
Pulkerija Turulienė, Hollis, NY, po 
10 doL — Magdalena Kudirkienė, 
Waterbury, CT, Stasė Miltakienė, 
Detroit, MI, Leonas ir O n a Saba
liūnai, Ann Arbor, MI, Sofija Vebrie-
nė, Chicago, IL, Jonas Šepetys, Det
roit, MI, Rima Aukštikalnytė, So. 
Boston, MA, Lionė Banys. River 
Grove, IL, Pranas Juodka, Chicago, 
IL, Vaclovas ir Vanda Mažeikai, 
Park Ridge, IL, Paulius ir Ona Skar-

Kun. Liong. Jankus sveikinasi su JAV viceprezidentu H. H. Humphrey 
Anksčiau mirė kun. L. Jankus, neseniai mirė ir H. H. Humphrey. 

DETROITO ŽINIOS 
(Atke l ta iš 2 psl.) 

pastangos nebuvo veltui , nes va i 
dinimėlis , nors t rumput is , buvo tik 
rai dai lus ir išradingas rūbų įvai
r u m u ir pasakišku scenos užbai
g imu 

mo prisidėjo, o visuomenei, kad 
atsilankė ir jų darbą įvertino. 

Scenos rūbų reikalu 

Kiekvienais metais b ū n a pasiu
vama d a u g įvairių ir gražių rū
bų Kalėdų Eglutės va id in imams. 

Pagrindinės scenos dekoracijos! r\n>>~- i - • v. ... , 
, , . , . , . ' Dažnai b ū n a sunjcu sužinoti kas 

fcfcivo padarytos Mykolo Abariaus, kur is jau daugelį metų savo pui 
kią vaizduotę perkelia i sceną. 

Ka ip galima spręsti iš pavadi
n i m o vaizdelyje daugiausiai vai
d i n o grybai. Aišku, nėra miško 
be Miškinio. Jį vaidino G i n t a s 
Zą ranka . Baravykas buvo M a n -
vydas Šepetys. Paliepė — D a n u 
tė Petrusevičiūtė, Lepšis — Vik
toras Memena i , Bobausis — Li
nas Udrys. Kazaiėkas — Vi tas 
Rugienius , Kelmutis — Algis Ja-
nušis , Kelmutienė — Laura G r a 
žulytė . Kelmučiai — Laila Griga-
rai tė . Rita Pikūnai tė . Gai lu tė Ra 

dzevičiūtė, U m e d ė — Daiva O r e n 
ta i tė , Raudonikis — Marijus G r a 
žulis, grybas žvalgas — A n t a n a s 
Kizlauskas. Ne t rūko ir kitokių 
miško gyventojų. Vilkas b u v o 
Pau l iu s Gražulis, Lūšis — Vi tas 
L a u r u s , Pelėda —Kari gaila Pe t 
ruševičius, Bitė — Rima Idzelytė, 
P e t e l i š k ė — D a i n a Merkytė, Eg
lės — Tadas Brazys ir Andr ius 
McDona ld . 

Atskirų katučių užsipelnė Žio
gas — D a r i u s Udrys savo min ia -
t ū r i n i u cmuikeliu grojęs kaip tik
ras muzikantas . 

Tu rė jome mešk iukus , kur ie bu
vo labai vii rūs ir šokinėjo ka ip 

kokius rūbus turi ir ne kartą siu
vami net tokie patys kost iumai . 
Kad išvengus bereikalingų iš
laidų Jan ina Udrienė sutiko vi-

j sus scenos rūbus priglausti savo 
pastogėje. 

Kas turi te vaidinimo rūbų ir 
n o r ė t u m ė t e j u o s a t iduot i ben
d r a m naudo j imui , gal i te a t n e š t i 
mokyklon a r įduoti J. Udr iene i . 

D a n u t ė Jankienė 
Vedėja 

P R I S I M I N K I M E 
K U N . A. JANKŲ 

Šių m e t ų vasario 4 d. 

. . . , , . . . . , džiai, Euchd. OH. Margarita Petn-pvlmke. po 100 dol. — dr. Aleksand- , . . _ _, , „ . T 0 
;T7l7 - . r- , , . . . D įkjene, St. Petersburg. FL. Jonas Sa

ras Zotovas. Bloomneld. Mi, Romas j _ T AI .̂  ,-,. T , x ir Birutė Tervydžiai. Chicago, II, 
Ateitininkų Federacijos Valdyba, 
St. Žymantas. Tinley Park, III., su
rinko Miami Lietuviu Klubas, Illi
nois Lietuvių Medicinos ir Dantų 
Gydytoįų Sąjunga, Victor J. Backus, 
San Gabriel. CA, po 50 dol. —U-
nion Pier Lietuvių Draugija, Juo
zas Briedis, Detroit, MI, Vita Rei-
nytė, OakIawn. IL. Daiva Barškety-
tė. Chicago, IL, Juozas Mikonis, 
Richmond Heights, OH, Jonas ir 
Aldona Juozevičiai, OakIawn, IL, 
Stasys ir Elena Barai, Chicago, IL, 
JAV LB W apygardos Lemonto a-
pylinkė. Ateitininkų Sendraugių 
centro valdyba. Vytautas ir Aldona 
Šoliūnai, Lemont, IL, Rockfordo Re-1 
organizuota Lietuvių Bendruome
nė, JAV LB Newarko apylinkė, A-
lina ir V. Domonskiai, Marąuette 
Parko Lietuvių Namų Savininkų 
Organizacija, Vytautas ir Ina Užgi
riai, Worcester, MA. Pranas ir Juzė 
Rastai, Burtonsville, MD, Bronius ir 
Apolonija Andrašiūnai, Milwaukee, 
W I , Jonas Bartkevičius, Woodhaven, 
NY, Albinas ir Dana Kurkuliai, 
Wheaton, IL, O n a Caplinskienė, 
Darien, IL, po 40 dol. —Faustas 

1 Strolia, Oak Forest, IL, JAV LB 
Cape Cod, apylinkė, dr. Viktoras 

sueina Stankus, Cleveland, OH, 35 doL — 

M I S C E L L A N E O U S 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos i r Paprasto*. Radijai, 

Stereo i r Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 
3346 W 6 9 t h S t , t e l 776-1486 
lllluaiMllllllllllliniltHHIIimilllHIHIIHtt 
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FiCKA<;K HXPRESS AGEXCY 

M A R I J A NOKEIKIKN £ 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

Labai pageidaujamos Keros ruStes 

E K A L E S I A T E 

M L. S 
Cape Cod stiliaus mūras. 28 metų 

senumo. 2 miegami su įrengta pasto
ge trečiam miegamam, {rengtas rūsys, 
baras 1% mas. garažas. Salia tuščias 
sklypas. Tik $31,200. ApyL 76 — 
ir Maplewool 

2-jų butų medinis. Po 4 kamb. (2 
mieg.). Apyl. 42 ir Campbell. $21,000. 

2-jų butų medinis po 5 kamb. (3 į 
mieg.), 2 m a l garažas. $21,000. ApyL [ 
50 ir Washtenaw. 

Atnaujintas 3-jų butų medinis. La-

T*Hi. — WA 5-2787 
HllllItllIlIlIUIIiilIlIlUlUlimillllllllllilIlII 

RĖMODELING 
A t l i e k a Įva i r ius namų t a i s y m o 

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

S k a m b i n t i v a k a r a i s — 583-7606 

lygiai 10 me tų kaip iš gyvųjų Valdemaras Sadauskas, Chicago, IL, 
tarpo atsiskyrė, tų metų, Balfo po 30 dol. — Juozas Daunoras, Chi-
reikalų vedėjas kun. Lionginas c a g o ^ I L , T o m a s Venclova, Berke-
Jankauskas — Jankus. i k v > c^ William A. Jungman, St. 

Lionginas buvo gimęs 1912 m. 
Kėdainių apskrityje. Buvo baigęs 
Pavasario aukštesniąją komerci -

dūnas, Los Alamitos, CA. Ida Šer 
mukšnienė, Bahimore, M D , Anta
nas Januška. Milton. MA. dr. Ona ir 
Juozas Vilpišauskai, Brooklyn, NY, 
Jonas Grigaitis, Chicago. IL, Bene
diktas Paplauskas, Pu tnam. CT, Al
binas ir Angelė Kamiai , St. Peters
burg, FL, Antanas ir Vanda Gruz
džiai, Anatolijus Milūnas, Downers 
Grove, IL, J. Grigaliūnas. Cicero, 
IL, Aleksandras ir Jadvyga Aručiai, 
Chicago, IL, M. Bucelavičius, Whea-
ton, IL, Juozas ir Birutė Skorubskai, 
Cicero, IL, Vytautas ir O n a Martin-
kai, Stickney, IL,M. Kvedaras, Chi
cago, IL, Vladas ir Teresė Kybartai, 

Dovmers Grove, IL, Rimas Černius, įkM f\" \iT\ Kl / * 
Chicago, LL, Vytautas Česnavičius, į " • ^ ^ V • f^ %9 
Richmond Hill. NY, Vytautas Vin- ' ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
tartas, Chicago, IL, Gediminas ir į M M daik tus . I r iš toli miesto lei-
Vladė Lapenai, Chicago, IL, JAV 

pretc-s. Maistas iŠ Kuropoe sandėlių- bai seram stovy. 2 po 3% kamb., vir-l' 2608 W. 69th St., Odcaso. HL 60«2» o«iuu =>iwvy. z. ^ 072 Į 

SIUNTINIAI I LETUVJ& 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4665 Archer Ave. 
Chicago, IU. 66632, te le t 927-5986 

dimai i r pilna apdrauda. 
T E L . — WA 54668 LB VY apygardos Bridgeporto apy

linkė, Louis Senunas, Ann Arbor, 
MI, Pittsburgho Lietuvos vyčių 19 jjiiiiiilllluilIllillIlilIlIlilIlIlIMIIIIIIIHIItlII 

M. A. Š I M K U S 
NOTARY PUBLIC 

EVCOME TAX SERVICE 
4259 So. Maplewood% tel. 254-7456 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 

PILIETYBES PRAŠYMAI ir 
kitokie blankai. 

llllllllllllllinilllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIHIII! 

jos mokyklą 1933 m. Kaune. T e l 
šių kunigų seminariją 1939 m. 
Tais pat meta i s paskirtas j Švėkš
nos parapiją vikaru. 1940-42 gim
nazijos kapelionas Skuode, 1943 
Kretingoje. 

Vokietijoje 1944-45 Lichtenfel-
so liet. kapel ionas 1945-49 H a -
n a u liet. gimnazijos kapelionas, 

G , a i ] ė . f̂_r" I s k a u t ų ir° a te i t inmkų ^dvasios 
niauskai tė , Jane Kazlauskaitė, Rū
ta Nakai tė ir Šalna Janukai tvlė 

Musmir iukėmis buvo Nida Čer
niauskai tė . Vilija Idzelytė, Da i 
va Memėnai tė . Kristina Merkytė, 
D a n u t ė Rugieniūtė, Imsrė Sabaliū 
n a i t ė . Medea Sabaliūnaitė ir Eg
lė Stonytė. 

Miške buvo nykštukų. Ta i 
Stasys Bagužia, Andrius Gražu
lis, Algis Rudis. Gytis Udrys , An
d r i u s Viskantas. 

Grybautojai —šokėjai buvo 
Mykolas Abarius, D a n u t ė Bagu-
žytė , Eglė Baltrušaitytė, Pau l ius 
Doveinis , Marija Erlingytė, Rasa 
Oren ta i t e . Darius Rudis, G i n a 
Rugienytė , Dainius Skiotys, Vilija 
Smalinskai tė , Nata Zarankai tė 
i r Ju l i ja 2ebrait>-tė. 

Chorą sudarė visi mokiniai pra 
d e d a n t trečiuoju skyriumi. C h o 
rą paruošė Rimas Kasputis, šo
k i u s —Jurina Rugirnienė ir akor
deona i s pasikeisdami, grojo Ri
m a s Kasputis ir Vytautas Petraus
kas . Apšvietimą tvarkė Jurgis Id-
ze l i s i r N a r i m a n t a s Udrys . A r t i s 
t u s gražiai nugr imavo Viktė Jan
k u t ė ir Kristė Jankutė. 

Programų viršelius piešė moki
n i a i , ir reikia pasakyti, dauguma 
b u v o tikrai m o n i š o i padaryti . 

Po programos, po ratelių, ma
žųjų labai laukiamas, atkeliavo 
Kalėdų senelis lydimas nykštukų 
ir apsikrovęs dovanomis. Kada vy 
resnieji bandė jspėti, kas šiai>> me
tai Kalėdų senelis?", mažesnie
j i , spindinčiom akutėm, o kiti net 
su baime, ėjo pas jį pasiimti dova
nė le s . 

Graž i dovana visi; ms buvo šių 
m e t ų Kalėdų Eglutės progra
m a . Todėl didelė padėka pri
k l a u s o t iems, kur ie pr ie pareng i . 

v a d a s . 
I JAV atvyko 1950 m. Balfo rei

kalų vedėjo pareigoms buvo pa
kviestas 1958 m. į Brooklyn, N.Y. 
Perėmęs Balfo reikalų vedėjo pa
reigas, per vienerius metus sus
pėjo savo veikla tiek užsireko
menduo t i , kad Baltijos Laisvės na 
muose įvykusiame Vasario šešio
liktosios minėj ime kun. L. Jankus 
buvo paskelbtas daugiausiai Lie
tuvai pasi tarnavusiu žmogumi 
— 1959 meta is . 

Kun. L. Jankus išvertė į kelio
lika ka lbų ir išplatino Sibiro lie-

Paul Minn., 29 dol. surinko JAV LB 
Bridgeporto apylinkė, po 25 do l 
— JAV LB Bostono apylinkės val
dyba, dr. Justina Žirgulienė, Santa 
Monica, CA, Monica ir Vitalis Lem-
bertai, Santa Monica, CA, Adolfas 
ir Jadvyga Damušiai, Southfield, MI, 
dr. Simonas Virkutis, E. New Mar-
ket, MD, A. Valavičius, Cbicago, IL, 
Jonas ir Valerija Žadeikiai, Chicago, 
IL, Juozas Blažys, Chicago, IL, A. 
Stankus. Chicago, IL, Irena Kairytė, 
Chicago, IL, Albertas Kerelis, Pa
los Park, ILAmerikos Lietuvių Res
publikonų Lyga — Illinois, Leonar
das Strikauskas, Phoenix, AR, Sta
sys ir Leokadija Račkauskai, Union 
Pier. MI. Leonas ir Elena Kačinskas, 
St. Petersburg, FL. Cezaris ir Gene 
Modestai. Oaklawn, IL, Alfonsas 
Bumeika, New Britain, CT, Lietu
vos Karių Veteranu S-gos Ramovės 
Hartfordo skyrius, dr. Aurelija Bart
kus. Santa Monica, C A Algimantas 
ir Virginija Gureckai. Oxon Hill, 
MD. Marquette Funeral Homes, Ltd., 
JAV LB Fbridos apygardos Pom-
pano Beach apylinkė, Connecticut 
Baltic Committee. Vladas Pažiūra, 

tuvaicių maldaknygę. Gyveno di-1 . . . _ , „ . . t , , . . , - ^ 1 •• /-\ ! Anaheim. CA. Eugemnus ir Irena deleje komunis tų nemalonėje. O - ., . . , . . ° T . . . . _ .nr 
r . ^ , , . , ! Vilkau Valencia. CA. JAV LB W 

Kupuotos Lietuvos valdovai buvo • 
-. . . , , , ' , . Stasė Vasvlienė, Chicazo, IL. Balys 
Gvresi . kad buvo nepaprastai _ v. . . . , % , » „ . i 

„ I t . . . j - . . ^Gauzmis. Los Angeles, CA, Vacius' 
pamėgęs Balfo reikalų vedėjo ^ - { ^ ^ V y t a u t a s £Z*M, Monti ' 

kuopa, kun. Vaclovas Karaveckas, 
Pittsburg, P A Vytas Jucius, Kazys 
Kilikauskas, Los Angeles, CA, Vin
centas ir Marija Grebliūnai, Colo-
rado Springs, CO, Antanas Balsys. 
Kensington, MD, Ramūnas ir Irena 
Kalvaičiai, \Valpole, MA, Algiman
tas Dargūnevičius, Hartford, CT. 
Marija Petrauskienė, Hartford. CT, 
Algis ir Kleopatra Buinevičiai, Palos 
Pk, IL, Edvardas ir Elena Skališiai, 
Waukegan, IL, Kazys ir Janina Ka
raliai, Cleveland Heights, O H . Ele
onora ir Mečys Valiukėnai, Chicago, 
IL, Ada ir Petras Bingeliai, E. Chi
cago, IN, Sofija Jasaitienė, Mt. Ver-
non, NY, Tadas Aleksonis, Brain-
tree, MA, Antanas Vaičekauskas. E. 
St. Louis, IL, Joseph ir Anne Cha-
pulis, Newark, NJ, Gaydra Chapu-
lis, Brick Town, NJ, Pranas ir Ma
rytė Grušai, Agoura, CA, J.P. Bal-
tuoniak La Salle, Quebec, Canada, 
6 doL — Kazys ir Alysė Šimėnai, 
Dorchester, MA, po 5 dol. — Ema 
Pusneraitienė, Chicago, IL, A. Kas
peravičius, Cleveland. O H , Kostas 
Januška, Chicago, IL, Juozas Arvy
das, Elgin, IL, Antanas Monkevi
čius, Dorchester, MA, Aleksandras 
Griaudzė. Avon. MA. Vitalis Umb
rasas, Lemont, IL, Jonas ir Marija 
Tamoliūnai, Hot Springs. Ark., Kos
tas ir Juzė Norvilai, Brooklyn, NY, 
Leonas Morkūnas, Union , N.J., Sis-
ter M. Bernarda, Holland, PA, Lon-

į ginas. Svelnis, Nedham, MA. Anta
nas Būga, Chicago. IL, Albinas O-
naitis, Laura Senulienė. Albina 
Ewalt, Vladas Jasiulionis. Maywood, 
CA, Nina Šalkauskienė. Hollywood, 
FL, Anilė ir Jurgis Dragūnevičiai. 
Hartford, CT, Salomėja ir Pranas 
Špakauskai, E. Hartford, C T , Pet-

šuj 514 kamb. (3 mieg.). Pilnai iš
nuomotas. Prie 46 ir Washtenaw 

Mūrinis. 2 butai po 4 kamb. Už
dengti porčiai. Pilna pastogė. Rūsys. 

43 ir Sacramento. 
4-riu butų mūrinis. Pilnai išnuomo

tas. Rūsys. Garažas. $52,000. ApyL 34 
ir Hersštage. 

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

Budraitis Realty Co. 
76741600 a r b a 778-3871 

GENERAL OFFIC1S 
Seat person to anstret 

phone. 
Take care oi msarance, 
Knowledge oi typing re-

ąuired. Ii i&terested 
Call — 737-8000 

Ask ior MR. EftRLY 
Reikalfaga moteris lengvam namų 

rooios darbui ir prižiūrėti vvresnio 
j amž. porą. Gražūs namai, .maloni ap
linka pietvakarių priemiesty. Gyventi 

t vietoje, kambarys, maįctifts. ir aiga. 
Gazo šiluma. Garažas. $41,500. Prie t Reikalinga kalbėti lietuviškai ir ang

liškai. Skambinti 849-4280. 

C O O K 
Need person.for Catholjc rectory in 
Wes tem Springs. Excellent salary. 
2 room apar tment plūs benetl ts . 

CALL 246-4404 

V Y R A I I B M O I E E 1 S 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHimillllHMHHI 
l\-airių prekių pasirinkimai nebran
giai iš mū>u sandelio. 

OOSMOS PAKCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
3333 S. Halsted St.. Chicago, IU 60608 

2501 \V. f>9th St.. Chicago. IU. 80628 
I •). f • 925-2737 — 254-3320 

Vytautas Valantinas 
iiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiimiiiiiiiii; 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindi*. 

i . BUBNYS — TeL RE 7-5188 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel . : 37*6-1882 a rba 876-3806 

Baltas Sniego Parkas 
4 vienetą mūras Ir garažas. Mar

ąuette Pke. Naujas gazu šildymas. 
Našlė atiduoda už $38,800. 

Palikimą*. 5 kamb. 18 mero mūras; 
Ir garažas. Centr. oro šildymas ir vė
sinimas. Įrengtas beismentas ir kiti 
priedai. Tuoj galima užimti. Gražioje 
gatvėje. Marąuette Pke. $29.900. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Pke. Vertingas pirkėjui. 

Liuksus "ranča". Beveik naujas 
romėnų mūras. 3 mieg. Radiant šil
dymo dvi kontrolės. 2 auto mūro 
garažas. Daug pried\{. Tik pamatę 
nupirksite už $40,000. 

Gražus 5 kamb. apie 20 metų mū
ras. Pušų medžio beismentas. 2 auto 
garažas. Marąuette Pke. Tuoj galite 
užimti. $27,900. 

Tvirtas. 2-jų ankstų mūras, 2 butai j 
ir maloni biznio patalpa. 2 auto 
garažas. Savininkas nusileido uti 
$38,500- Marąuette Pke. 

Valdis Real Estate 
2625 Wtst 7lst Street 

Tel. 737-7200 ir 737-8834 

JANITORIAL 
Need part tune help m Eik Grove 

area. Mušt start at 5:30 pjn. Monday 
thru Friday. Starting at 3.00 per hr. 

Mušt speak sorae English. 
CALL JIM: 824-2«0» 

BOOKKEEPER/ACCOUNTANT 
feceUent eiperience in Accounting 
a plūs. Mušt have own transportation. 
ExceiienT working conditions. New 
Factory. Salary open. Good benefits. 

GENERAL BATHROOM 
PRODUCTS, INC. 

2201 Touby Ave. 
Eik Grove Village, IIL 

Ask f or Rich Bontkowski - 956-8500 

CLEAHIHG HELP 
Meoi & Women needed for part 
t ime work in evenings. Suburban 
area. Mušt have own t ranspor ta
tion, 

CAU, 678 6853 
Between 12 & 3:30 P.M. 

H I X F W ANTED — VYRAI 

•;• •> * = 

P A R D A V I M U I 

Pardavimui trijų dalių mieg. 
ir keturių dalių saliono baldai 

skambint — 4766082 

R E A L E S T A T E 

apygardos valdyba, po 20 doL _ | ras ir Aldona Gubužai. Nanuet . NY, 
C ^ , A v - c i i ^ i rui^^ n Ralv«! Mečys SutkeviSus, Los Angeles. CA, 

Petras ir Elena Strarevičiai. Valen-

bą. 
Buvusiai savo mokinei yra pa

sakęs: " D i r b u daug, uždirbu t ru
pinius , bet jaučiu nepaprastą 
dvasinį pas i tenkinimą." 

Mylėjo nela iminguosius , bet 
nemaž iau ir jaunimą. Senutė 
naš lė norėjo kun. L. Jankui užra
šyti deš imt tūkstančių dolerių. 
Kun. J a n k u s tuos pingius nukre i 
pė, tada da r besikuriančiai, D a i 
navos stovyklai , n u m a t y d a m a s 
kad ten j a u n i m a s semsis l ietuviš
ko dvasinio peno. Buvęs atei t i-

eello. NY. Kazys Morkūnas, Phoe-
nix. AR. Antanas Rugys, Lake 
Worth. FL. Jonas Dirainskis, Chi
cago. IL. Maria Zeman, Clifton, NJ, 
Natalija Navickienė, Gulfport, FL, 
Jerry ir Rose Naujokai. Petras ir Ma
rija Stakiai, Chicago, IL, Feliksas ir 
Marytė Lapinskai, So. Windsor, CT, 
Julija ir B. Matulioniai. Sturgis, ML 
Aldona Andriūnienė, Dorchester, 
MA, Benediktas ir Julija Lungiai, 
Chicago, I L Petras Buksnis, Dear-
born, MI, LMKF Waterbury Klu
bas. Mečys Monkus. Chicago. IL, 

n inku ir skau tų dvasios vadas , rei- į ̂  15 d o l _ W m Markalionis, Rey-
kia m a n y t i , padaręs tokį gestą j noldsville, PA, Mikalina Kutaitienė, 

1 cia, CA, 3 dol. — Juozas Rasimas, 
Chicago, IL, 2 dol.. — U . LipČienė, 
Chicago, IL. 

Šiuo sąrašas baigiamas. įvykusias 
klaidas tuo praneškif iždininkui 
Juozui Ivanauskui. 1617 Fairway 
Lane, Naperville. 111. 60540. 

Pabaltiečių Žygio už Žmogaus 
Teises vardu Lietuvių Lėšų Telki
mo Komitetas mioSirdžiai dėkoja 
visom organizacijom ir visiem lietu
viam patriotam, aukojusiem šiam 
žygiui, savo darbu ir dalyvavimu 
prisidėiusiem prie Žygio pasisekimo. 
Vardan tos Lietuvos' VIENYBĖ TE
ŽYDI! 

ftfflbr. 9 turtiil po 5 IGMKA. OOTAB 
lnvesfAvimas. Marąuette Parke. — 
S42.900. 

Medinis. 2 botai po S kamb. Ma
žas {mokėjimas. Marquette Parke. 
$20,900. 

Mūras 4 TteucHąt ir p a l a Mar
ąuette Parke. Pigua *S9.500. 

Miami Beach. • kamb. naznea 
I>arduodamas d d Hgos. 135,000. 

Mes tarime paraartmul Floridoj 
vtsokic namų. NorintleH pirkti, par
duoti ar mainyti, skambinkit nrams. 

VAINA RUL ESTATE 
Tai. — 9254565 

MAJ&AM JACHTKLUBUI 
KECKALINGAS 

Nagingas pensininkas 
(arba vedusiu pora3 prižiūrėti far 
tvarkyti namą, kiemą, t t. 

AUyginunaa ir priedai. 
Skambint po 6 v . vakaro 

4 9 9 - 2 4 6 6 

HELP WANTr3D VYRAI 
n n 

ASSEMBLY - BEMCH 
ESectro mechanical aasembly. ¥ix.~ 
perience reąuired. Benefits and 
profit sharing. 

&VOW HANUFACTTJRING OO. 
435 Eastern We.. Bellwood. [II. 

FJboae — S78-7142 

jautėsi dvasioje dar turt ingesnis . 
Jo a t m i n i m u i , Balfo 76-to sk-

v-ba ir dir , E . Paurazienė, užpra -
§v. Mišias Dievo Apvaiz->e 

W. Hartford. CT. Pranas ir Salomėja 
Nedai, Chicago, IL. Ignas Povilavi-

Juozas Ivanauskas, 
iždininkas 

dos parapijos bažnyčioje, jo m i r - j 
ties dieną, šeštadienį, vasario 
d., 9 vai . ryto, 

half ininkai , j aun imas , ir tėveliai. 
4 Savo da lyvavimu pareiškime pa-

.garbą ir meilę tam idealistui p a - l L k m g i h u i Jankui 

Dalyvaukime Sv. Mišiott vitt;*lnjotui iittvviui: kūnini, dva

sios vadu i , g imnazi jos kapel io
nu i , Balfo reikalų vedėjui a.a. 

M A R Q U E n T E P A R K E 
2-ją boto. mūrinis po 5 kamb. 

Gazu šildymas. Mūr. garažas. Arti 
06-os ir Talman. Žemiau $34.000. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namu pirkimas — Pardavimas 
Valdymu 

Draudimai — Ineome T a s 
Notar ia tas — Vertimai 

BELL REALTY 
I . B A C E V I Č I U S 

«4R5 So. Kedzfe Avn. _ T7S-22SS 

t kamb. mūr. 3 mlej»mL 05 h- Tal
man.. $27.500. 

Gražus bungaUm — 6 kamb. 2 židi
niai. 83 ir Kedzie. $64.200. 

15 metų senumo. 5>4 kamb. 3 mie
gami. Daug rūbinių. 2% nmš. garažas. 
63 ir Narragansett. $54.000. 

2-iu aukšti} — 2 po 6 kamb. mflr. 
65 ir Taiman. $32.500. 

SO akrų žemes Lenarte. $10.000 
už akrą. 

Š I M A I T I S REALTY 
Inaaranee — Iacome T a z 

2951 W. 63id St., 436-7878 

R a u k i t e t u o s bis&uisrins, ku
rie skeJMasi rrisnr T r r a u ^ s ' 

MAINTENANCE MAN 
We need an experienced maintenance 
man w îo can perform a wide range 
of maintenance duties, involved in 
jnstallation, maintenance. repair and 
overhaul of produetion maebinery. 
building equipment, etc. Mušt supply 
own tools. We offer exceilent starting 
pay and full benefit program. Please 
apply in person or phone Mt. Rapp. 

VANCE IffūUSTftlES 
7401 W. W0son. Harwood Hts.. m . 

8 6 7 - 8 1 6 1 * 

TOOL M A K E R S 
Exper'd with drill & t ap futruring 
Ben«fit8 and profit shar ing. 

SNOW MANUFACTURINO CO. 
4S5 Fas te rn Ave... Bettwood, BĮ. 

Rįone — 378-7142 

H E L P W A N T E D — V V « A I 

SERVICE TECHNiaAN 
We have an immediate opening for 2 Service Center Techrudans. Mušt 
be mechanicalry inelined and have previous erposure to any kind of 
mechanical repair. This position affords an eaccellent opporturuty to leam 
all phases of the operatiou of repair and management within a Skfl 
Service Center. 

For more information please call George Strack 

5001 N. E J s t o n Ave. — 2«fr4>760 

C h i c a g o , I l l i n o i s 

4J» Onai ODDnrtnnttr Brapl«5*r 'Tš A T • 

SL Raiauskitni P L A U N K T T B < 4 DRAUG4' 

HEATING & A.C. £NGINEER 
I M T E R I I A T I O M A t 

Como ^rork ln Uie ever cxpan4in« fast food Jnduatry. Rxnanaion 6 ' 
inf<Tnnnonai tnarket ha* cr«ated n e * positions within compaar. Re-
auire mfcjia»ical engineer with broad esperience in Desifrn į^ Iayout Ct 

oomplete h*at*nic &. atr ronrtittonlru? srvi*«Tn». Mušt Jft»e»k. read & write 
Oerman fluently. Desirable \t applioant baro A eduoated tu. Germany. 
Additional Kuropean langruagrts ^uon as French ia a a advantape. Some 

travei may be rtKiulrcd. Just. cnauich to be Uiteo-eattotr. 
W 0 O t ) D A L E . I L L t N O I S 

C«U b«cw«en » A . M . a U A. M. 4sk for Hr J 

$ 1 5 - 8 8 0 8 
Pl*'ĮWBIIll 

file:///Valpole


MOŠŲ KOLONUOSE 
Waterbury, Conn. 

UŽGAVĖNIŲ BALIUS 

| liūdo muzikos garsams. Į kviečiant visus tėvelius ir svečius 
Vasario 12-tos dienos progra- įsijungti j kalėdinių giesmių gie-

ma bus skirta Nepriklausomybės dojimą. Pabaigus giedoti atvyko 

Eilė metų, kaip VVaterburyje 
yra virtusi tradicija suruošti 
prieŠgavėninį linksmavakarį. 

Ilgainiui jis tapo labai popu
liariu, nes rengėjų kasmet deda
mos pastangos surengti vakarą 
su gera kultūrine programa ir jį 
pravesti galimai aukštesniame ly
gyje. 

Šiemet jis įvyks' vasario 4 d., 
šeštadienį, 7:30 v.v. 

Šv. Juozapo mokyklos salė yra 
erdvi ir jauki. Čia niekais nėra nu-
siskundęs nejaukia atmosfera, nes 
visad pramoginio pobūdžio ren
giniams atatinkamai dekoruoja
ma ir spalvingai apšviesta. O 
akustika pasigėrėtina, nes visi bet 
kada dalyvavę dainininkai, akto
riai ar muzikai buvo patenkinti 
šios salės scena, todėl geri or
kestrai visad mielai veržiasi gro
ti lietuvių salėje. 

Šių metų Užgavėnių baliui gros 
Johnny Martin-Martinaičio or
kestras iš Hartfordą Šis orkest
ras yra vienas iš populiariausių 
apylinkėje ir nuolat groja lietu
vių parengimuose. 

Meninėje programoje daly
vaus Bostono vyrų sekstetas, va
dovaujamas komp. Juliaus Gai
delio. Ši dainuojančių vyrų gru
pė čia labai laukiama, nes vie
tos visuomenė jų koncerto nėra 
girdėjusi jau keltą metų, be to, 
jų programa bus speciali šiam 
vakarui. Bus dovanų. Svečių vai
šėms bus paruoštas Užgavėnių 
bufetas su atgaivos stalu. 

Rezervacijomis pasirūpinama 
skambinant knygynan Spauda — 
756-5173. Bendruomenės valdy
ba kviečia plačios apylinkės lie
tuvius ir jų svečius atsilankyti į 
šį tradicinį vakarą. 

vav 

H o t Springs, Ark. 

LIETUVIŲ VEIKLOJ 

Hot Springs, Ark., radijo va
landėlės "Leiskit į Tėvynę" sau
sio 22 dienos programoje buvo 
paminėta 55-toji sukaktis Klai
pėdos atvadavimo ir prijungimo 
prie Didžiosios Lietuvos. Apie su
kilimo eigą paskaitė Antanas Zu-
bavičius, Klaipėdos krašto suki
limo dalyvis. 

Taip pat buvo prisiminta 600 
m. sukaktis nuo Lietuvos didžio
jo kunigaikščio Algirdo mirties. 
Ištraukas apie valdovo Algirdo 
laidotuves iš Petronėlės Orintai-
tės istorinio romano "Erelių Kuo
rai" skaitė Salomėja Šmaižienė, 
palydint operos "Gražinos" pre-

atgavimo sukakčiai paminėti 
Radijo valandėlės "Leiskit į Tė

vynę" (Lithuanian Broadcasting 
Spa) girdimos iš KBHS stoties, 
banga 590 AM 2:30 p.p. kiekvie
ną antrą ir ketvirtą mėnesio sek
madienį. 

Čia prieš vienerius metus vasa
rio 1 dieną mirė Lietuvos kariuo
menės savanoris kūrėjas Juozas 
Grybauskas. Už velionio sielą šv. 
Mišias atnašaus kun. Petras Pat-
laba benediktinių koplyčioje. 

Lietuviai ruošiasi iškilmingai 
atšvęsti Lietuvos Nepriklausomy
bės atgavimo 60-tąją sukaktį. 

Bendras minėjimas, rengiamas 
ALTos ir L. Bendruomenės, talki
ninkaujant LAS ir Moterų sekly
čiai, įvyksta vasario 19 d. 2 vai. 
p.p. YWCA salėje, 500 Šuapavv 
ave. Pagrindinis kalbėtojas bus 
dr. Antanas Razma iš Joliet, 111. 

ir Kalėdų Senelis, kuris apdalino 
visus vaikučius dovanomis. Tė
vų komiteto paruoštas kavutės ir 
pyragų stalas atgaivino ir pavai
šino visus atsilankiusius šioje eg-

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. 

DRAUGAS, ketvir tadienis 1978. m va?pno mAn 2 d 

B ALFO KONCERTAS 

Balfas ruošia sol. Algirdo Bra
zio koncertą vasario 7 d. 6 vai. 
vak. Lietuvių klubo salėje. 

Įėjimas auka 3 do.. Įskaitant 
kavutę ir saldumynus. Po kon-

lutėje. Per gariakalbius skambėjo certo šokiai ir pasilinksminimas 
lietuviškos kalėdinės giesmės. Šiįužgavėnių vakare. Balfas kviečia 
eglutė praėjo pakiliai kalėdiška Į visus Tetuvius atsilankyti į kon-
nuotaika ir buvo suruošta visų certą. Bilietai gaunami prie įėjT-
bendromis jėgomis ir remiama vi- ; mo. 
sos visuomenės. — l.s. Į Vasario 12 d. Lietuvių Šv. Ka

zimiero misijos patalpose Balfo 
sk. užprašė šv. Mišias už Balfo 
sk. narius ir aukotojus, gyvus ir 
mirusius. Pamaldas atnašaus 
kun. T. Degutis, pamokslą pa
sakys prel. Jonas Balkūnas, per 
pamaldas giedos sol. A. Brazis. 
Pamaldose ir koncerte dalyvau
ja Balfo c. valdybos pirm. M. 
Rudienė. Valdyba 

FESTIVALIS IR KLUBO 
VALDYBOS PASIKEITIMAS 

N U O SNIEGO LŪŽTA 
STOGAI 

Hartford, Conru 
ŠVYTURIO MOKYKLOS 

E G L U T Ė 

Hartfordo Švyturio mokyklos 
tradicinė eglutė įvyko gruodžio 
18 d., 3 vai. p.p. naujai išremon-
tuotoje žemutinėje Lietuvių klu
bo salėje. Ši jauki salė buvo pilna 
mokinių, tėvelių ir svečių. 

Programą atidarė tėvų komite
to pirmininkas Vytenis Nenortas 
ir programą pravesti pakvietė 
mokyklos vedėją Lionę Simonai-
tienę. 

Vaikų darželis, vadovaujamas 
Birutės Nenortienės, pradėjo 
orogramą, suvaidindamas "Du 
Gaideliai". Toliau visų mokinių 
choras dainavo "Kelionės Dainą" 
ir giedojo "Piemenys Bėkit" ir 
"Šviesios Žvaigždės". Mokiniams 
pianinu akompanavo muz. Eleo
nora Minukienė. Kalėdinius eilė
raščius de klamavo mokiniai: 
Kristina Raškevičiūtė, Paulius O-
rentas, Linas Stašaitis, Linas O-
rentas, Regina Zabulytė ir Milda 
Simonaitytė. Vitas Jalinskas klar
netą, o Edmundas Nenortas tri
mitu sutartinai pagrojo "Links
mą Giesmę" ir "Šiandien Betlie
juj". Dalios Dzikienės išmokyti 
mokiniai pašoko "Vaikų Dyvai", 
"Kalvelį" ir "Šustą". 

Toliau VII grupės mokiniai, 
paruošti Irenos Jalinskienės, su
vaidino keletą Kūčių vakaro būri
mų, o VIII grupės mokiniai suvai 
dino Birutės Pūkelevičiūtės pasa
kėlę "Kalėdų Dovana" . 

Programa buvo užbaigta pa-

OKUP. LIETUVOS ŪKIS 
(Atkelta iš 3 psl.) 

kiaušinių ir gyvulių supirkimo 
planas įvykdytas. Vienos karvės 
vidutinė metinė pieno gamyba 
siekė 3,367 kg ir per pastaruo
sius metus padidėjo 150 kg. Už 
šių rodiklių slepiasi kai kurios že
mės ūkio negerovės. 

Rugių pasėlių plotas, derlius 
sumažėjo ir jų pritrūko duonos 
gamybai. Praėjusį rudenį, nežiū
rint nelemtos padėties, rugiais ap
sėtas mažesnis plotas grūdams ir 
žaliam pašarui auginti. Jei ir 
šiais/netais bus blogas rugių der
lius, vėl gali jų'pritrūkti duonai. 
Telieka vienintelė išeitis - ma-
žian rugių žaliam pašarui pa
naudoti. 

Panaši padėtis cukrinių run
kelių ir bulvių gamyboje. Vis ti
kimasi didesnio jo derliaus, bet 
vis nepanaudojamos priemonės 
derliui skatinti. Žemo derliaus 
kaltė suverčiama kolūkių ir tary
binių ūkių vadovybei, ypač agro
nomams. 

Daug garsintasi pastango
mis daržininkystei skatinti, bet 
iki šio meto vis dar nepatenkinti 
gyventojų poreikiai. Daržovių 
pasirinkimas menkas, o jų vis dar 
trūksta. 

Net pašarų ūkio būklė ne per-
geriausia, nes šiais metais turi

mos mažesnės atsargos kaip praė-' 
jusią žiemą. Pašarų gamybos ska
tinimas tebelaukia sprendimo. 
Valstybinis gyvulių ūkio gaminių 
supirkimas vis didinamas, tarpko-
lūkiniai stambūs gyvulių ūkiai 
statomi, siekiama spartesnio svo
rio prieauglio, o aimanuojama 
gesnio vartojimo nesklandumų, 
dėl pašarų gamybos ir jų tikslin-

Guventojų poreikiai 

Gyventojai vis pasigenda dau. 
gelio prekių savo poreikiams ten
kinti. Kai kurios geresnės prekės 
iš krašto išvežamos ar nuteka 
partijos kanalais. Darbininkų ir 
žemdirbių poreikiai vis nepaten
kinami. Jie pasigenda aprangos -
siuvinių, trikotažo gaminių ir a-
valynės didesnio pasirinkimo 
ii kai kurių maisto gaminių. Gy
ventojams vis dar tiekiama nie
kalai ir net sugedę maisto gami
niai. Šios negerovės ypač ryškios 
Lengvosios pramonės, Maisto, Mė 
sos ir pieno bei prekybos minis
terijų valdomose įmonėse. 

Daug kalbama apie žmonių 
gerovę, jų poreikių tenkinimą, 
bet pastaruoju metu nepagerėjo 
šių uždavinių vykdymas. Šio pa
blogėjimo svarbiausia priežastis 
r - gaminių išvežimas svetur, y-
peč į Sov. Rusiją. 

Atrodo, tik prieš 17 metų, kaip 
žmonės šneka, buvo tokia snie
guota žiema, o ypač dabar, kad 
net stogai lūžta. 

Gal didžiausia čia, Hartforde, 
buvo nelaimė, kad sausio 19 d., 
4 vai. ryte Civic Centro įlūžo ir 
nuslinko į gatvę stogas. Tai laimė, 
kad šis stogas įlūžo 4 vai. ryte, 
kai Civic Centras buvo tuščias-
kitaip galėjo žūti daugybė žmo
nių. Tai buvo šiuo atžvilgiu lai
mė nelaimėje... 

Ta ip pat nuo didelio sniego 
sugniužo ir Bristolio, Conn. (12 
mylių nuo New Britain) Caldor 
krautuvės stogas, kuris kaštuos 
taip pat daug pinigų, kol patai
sys. 

Sausio 20 d., penktadienį, pris
nigo 20 inčų (beveik 2 pė
das), tai gatvės pasidarė, kad ir 
kiek pravalė, tokios siauros, kad 
ir prasilenkti sunku. Dėl to snie
go ir audros čia įsteigtas Audros 
Kontrolės Centras (Storm Cont-
rol Center) , o gubernatorės Ella 
Grasso pastangomis pakviesta pa
galbon Tautinė Gvardija (Natio
nal Guards). 

Turėtų liautis snigti ir pustyti, 
bet telev. pranešėjai vis gąsdina 
naujomis audromis, pūgomis ir 
sniegu bei šąlančiu lietumi — 
lijundra (Freezing Rain) . 

Jonas Bernotas 

Waterbury, Conn. 
TAUTODAILĖS PARODA 

LB apylinkės valdybos pastan
gomis, VVaterburio miesto cent
rinėje bibliotekoje, 267 Grand 
Street, (šalia miesto rotušės) 
rengiama lietuvių tautodailės pa
roda. 

Bibliotekos pastatai yra nauji 
ir modemus, todėl labai popu
liari vieta įvairiems kultūriniams 
pasirodymams. Čia dažnai vyksta 
kameriniai koncertai, paskaitos 
ir įvairios parodos, kurioms skir
tos patalpos labai patogios. 

Mintis suruošti čia ir lietu
viams kokią parodą yra sena, 
bet kadangi neleidžiama nieko 
parduoti, todėl dailininkų paro
doms nėra praktiška. Bet tauto
dailės parodai vieta ideali, nes 
čia praeina nemažai kultūringos 
publikos, o lietuvių politiniai ar 
kultūriniai propagandiniams 
tikslams sąlygos ir proga geros. 

Parodoje bus atstovaujama vi
sa eilė lietuvių liaudies meno ša
kų. Čia bus matomi S. Augaičio, 
I. Končiaus, V. Kulpavičiaus, V. 
Veselkos, P. Vėbros, A. Saimini-
kienės, Br. Buračo ir kitų medžio 
drožiniai ir kiti darbai. Reti au
diniai, odos gaminiai, keramika, 
šiaudelių darbai, margučiai, gin
taro papuošalai ir grafika. 

Paroda tęsis visą vasario mėne
sį. Lankymo valandos: pirmadie-

Kaip pavyzdys ten pabrėžia- bent 20 f į sumažinti naftos įve-
vadovaus visai lietuvių grupei, I ma, kad laike 1936—1940 metų žimą — sutaupytų milijonus do-
dar nėra žinoma. Anksčiau vado-Į (ne nuo 1926 m.) Lietuvoje t as lerių! 
vavo A. Kamiene. Sausio 22 d. j buvo net prakt iškai išbandyta, į Esu tikras, kad iaike sekan-
Amerikos Lietuvių klube vyko at- , maišant benziną su alkoholiu, čių 10 metų taip ir bus daroma! 

pagamintu iš bulvių. Tas nau-. Šia tema plačiau buvo rašyta 
jas kuro mišinys vadintas mo- ' " laisvoje Lietuvoje", 1977 m. 
torinu. j rugsėjo 8 d. laidoj, "Energijos 

Jei Amerika galėtų tuo būdu! krizė ir bulvės". Marijus Blynas 

sisveikinimo pobūvis su senąja va
dovybe, į kurią atsilankė svečių 
ir narių 390. Už gerai atliktus 
darbus klubo veikloje, vadovybė 
apdovanota korsažais.o pirm.Kar-
niui, už nuopelnus klubui vado
vaujant tris metus ir anksčiau 7 
sugiedota "Ilgiausių metų". 
Naujoji klubo vadovybė perėmė 
pareigas, ją sudaro: pirm. K Ju r-
gėla, vicepirm. J. Sasinskas, >ekr. 
K. Urbšaitis, ižd. K. Sabalius, fin. 
sekr. I. Račinskienė. Direktoriai: 
P. Juška, S. Velbasis, K Vaičai
tis, K. Dima, P. Kraujalis, G. Ja-
zukaitienė ir S. Steponkienė. Rev. 
kom. A; Plepys, L. Kačinskas ir 
Žostautas. Visi atvykusieji buvo 
pavaišinti klubo virtuvėje paga
mintais skaniais pietumis. Pagir
dyti trokštantys baro gaivinan
čiais gėrimais. 

Studentė Grablinskaitė paskam 
bino pianinu; "Peteliškė ir val
sas". Vadovaujant dail. Juodžiui, 
suvaidintas dramos vaizdelis. Vai
dino Juodienė ir Račinskienė. 

St. Petersburgo kolonijos lietu
viai dalyvauja tautybių pasiro
dymo festivalyje, kuris įvyks ko-
vo 16 - 18'dienomis. V i r t u v e i ^ d r Z e l b o s Vadovaujant 

5 Rukštelienei, skambinant pianu, 
oktetas padainavo keletą daine
lių. Muz. Armono vadovaujamas 
mišrus choras padainavo; Pasisė
jau žalią rūtą — J. Neimonto, Tė
viškės klevai — J. Gaižausko, 
Tykus buvo vakarėlis — J. Stro-
lios. Po aukštus kalnus — K V. 
Banaičio ir Pajūriais pamariais 
— Kuprevičiaus — Armono. 
linksmai pasišokta, griežiant ge
rai muzikai. 

vav 

niais ir trečiadieniais nuo 9 vai. 
ryto, iki 9 vai. vakaro. Antradie
niais, ketvirtadieniais, penktadie
niais ir šeštadieniais nuo 9 vai. 
ryto, iki 5:30 vai. vakaro. 

Rengėjai primena, kad kviestu-
me besidominčius amerikiečius 
pamatyti lietuvių liaudies meną. 

L. Naikus 

Letnont, I1U 
LENGVATA PENSININKAMS 

Kaip ir kitų miestų automobi
listai, taip ir Lemonto. kiekvienais 
metais turi išsipirkti lipdės (Ve-
nicle stickers) ir prisiklijuoti ant 
prekinio automobilio lango iš vi
daus. Šiais metais Lemonto mero 
įstaiga visiems šio miestelio au
tomobilistams, sulaukusiems 65 
m. amžiaus, jas duoda nemoka
mai — be jokio mokesčio. Rei
kia tik parodyti automobilio re
gistracijos lapelį ir galiojantį vai 
ravimo leidimą su adresu, 
esi Lemonto gyventojas. 

L A I Š K A S 
PATIKSLINIMAS 

"Draugo" 1978 metų sausio 
23 d. numeryje aprašyme apie į 
Clevelando "Plain Dealer" laik
raštyje išspausdintąjį M. B. laiš- | 
ką yra keletas netikslumų. Ta-1 
me laiške buvo siūloma ne da
ryti benziną iš bulvių, bet jį 
maišyti su grynu alkoholiu! 
Alkoholį galima pagaminti iš 

kad daugelio "medžiagų", t a r p jų — 
iš bulvių, grūdų, medienos ir 

An. Laukaitis t. t. 

SEPTYNERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. + A. 
BRONIUS ZANIAUSKAS 

Jau suėjo septyneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą vyrą, tėvą ir broŲ, kurio netekome 1971 m. va
sario 2 d. 

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

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos ketvirtad., vasario 2 d-
švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje. 

Gimines, draugus ir pažįstamus prašome prisiminti a. a. Bronių 
Zaniauską savo maldose. 

Nuliūdę: Žmona Syrvia, sūnus Alfonsas, seserys ir broliai. 

! • • • • • 

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS G6LINYČIA 

2443 WEST S3rd STREET 
Telefonai: PR 84)833 Ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barboros Ir 
Gene Drishių krautuvė 

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy., Oak Lawn 

Tel. 499-1318 

Ę 

JURGIS MATULAITIS 
Stasys Yla 

"Biografinė apybraiža, pirmoji tokios apimties... Autorius 
skaitytojams pažįstamas, nes jis savo raštais pririša skaitytoją, 
verčia mąstyti, gyvai ir vaizdžiai charakterizuoja asmenis... 

Šioje knygoje autorius susikaupia ties vienu asmeniu — ark. 
Jurgiu Matulaičiu ir jį ryškina įvykiais, pokalbiais, dienraščių ir 
laiškų ištraukomis, buvusių mokinių ir bendradarbių liudijimais" 
— Valdemaras Cukuras. 

Išleido ir spaudė Nek. M. Pr. Seserys, 370 pusi., 1977 m. 
Kaina su persiuntimu $7.41. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63id St, Chicago, I1L 60629 

. ... 

P L U M B I N G 
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens 
šildytuvų specialistai. Virtuves ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir k t 
plytelės. Olas** blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga-
lita kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai, vakaro. 

SERAPINAS — 636-2960 

G A U T A N A U J A PLOKŠTELE 
LAŠA L A K O L A S A I . . . Diriguoja komp. Julius Gaidelis 

(Brocktono mišrus choras) s tereo 

Malda nž tėvynę, Tėviškės lankai. Žolelė žydėjo. Ant 
kalno klevelis Augo putinas, Piovė lankoj šieną ir 
kitos. 

Gaunama "Drauge" 
Kaina su persiuntimu $6.50 

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. f A. 

S T A S Y S P I L K A 
Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos va

sario 5 d., 7 vai. ryto Tėvu Jėzuitų koplyčioje Chi-
cagoje ir pas Tėvus Pranciškonus Kennebunkport, 
Maine. 

Velionio artimieji 

E U D E I K I S 
LATOOTUVIC DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIM1D 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-0? South Hertnitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika 5/Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVES7ERN AVE 

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

PETKUS 
TĖVAS IR Š O N U S 

M A R Q U E T T E FUNERAL H O M E 
TKTB MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovenhM 6-2345-6 
I4I0 So. 50th Ave., Cicero T0wnhali 3-2108-9 

AJK&TS AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Dirėkte ui Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. UTUANICA AVE. Te!. YArds 7-3401 

STEPONAS CG. LACK (LACKAW1CZ) ir SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE 
2424 W. M STREET 
11029 Southwest Higfaway, Palos Hills. TJL 

Tel. VIrginia 7-6971 
Tel. REpublic 7-1213 

Tel. 974-4410 

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

POVILAS J. RIDIKAS 
3319 SO. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-1138-39 

JURGIS F. RUDMIN 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1449 SO. Sftfc Ave^ CICERO, O i . TeL OLymplc 2-1663 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 197S m, vasario mėn. 2 d. C) 

I X Patikslinimas. Jono Kup-
j rio pavardė buvo išleista :š 
j "Ateities" redakcijos Daužvar-
: džio fondo jaunimo premijos re
komenduojamų jaunuolių sąra
šo ("Dviejuose horizontuose"). 
"Drauge", sausio 30 d. laidoje. 

X Pe t ras Petrait is , Chicago. 
X Bronius Nainys, PLB vai-; m atsiuntė malonų l a i k a . 

dybos pirmininkas, sausio 28 d. sveikinimus "Draugui", kuriuos 
išskrido į Urugvajų, Pietų Ame-j p a l y d ė j o l 0 d c l e r i ų a u k a y ^ 
rikoje. kur vyksta Pietų Ame- į agį^ 
rikos Lietuvių kongresas Mon- Į 
tevideo mieste. Inž. B . Nainys š x M e « a Barnlsxait>, Cleve-
ten atstovaus PLB-nei. i l a n d - 0 h i o , žinoma skaučių or-

X SoL Dalia Kučėnienė y r a ' ganizacijos darbuotoja ir vi-
pakviesta Tautinės Kini ios kon-: suomenės veikėja, dažnai pare-
šulo Chicagoje duoti koncertą m , a sav° dienrašti. ir dabar. L K M a k a d C h i c a g o s židinio susirinkimo dalvviai klauso prof. J. Pu:ir.o pranešimo apie jotvingių krašto archeo- ; ffali at iduoti Š ;uo atveiu 
Chinatown Chinese Community; dėkodama už 1978 m. kalendo- loginius atradimus. Nuotr. M. Nagio \* D a s i s e n i t i iėeu iš ano Chicagos priemiesty Hillslde 
Center salėie Koncertas bus Ši riU. atsiuntė malonų laišką. galime pasisemti .iegų iš ano u « t 6 »" i 
^enrer saieje. Koncertas DUS SJ * «* _ - _ _ _ _ ^ _ _ ^ _ ^ _ _ _ _ _ savanoriu ir k a r ų . Jų au- trečiadienį palaidotas Louis Es-
šeštadieni vaaa™ 4 fl ' sveikinimus ir nuoširdžią auką.1 • i m c m My<u «uu u a « t ^ r . . . . . . 

.1 ^ * * A ^ - * ^-*. .t— . A , . M . % m m i m. , a + r* **> ~~ | kos dydis, sudėtas ant tėvynes po'ito, 69 m Jis t u r ep t n s tar-
laisvės aukuro, mus skatina ir nybas, kad galėtų išlaikyti li

guistą žmoną ir nuo 1941 m. be 
sąmonės gulinčią dukterį. Mer-

JHICAGOS LIETUVIŲ 
TARYBOS KREIPIMASIS 
Šiais metais Vasario 16-to-

sios šventė yra jubiliejinė. Rei
kia minėti 60 metų nepriklau
somybės sukaktį . Jubiliejiniai 
meta i tu r i būti sąmoningai 
apsvars ty t i visų lietuvių, ku
rie s ta to laisvei pagrindus, ku
rie kelia laisvės idealus ir per-
duoda oavergtos tautos troški
mus. Čia viskas tur i būti su- • Evans Ave., Chicagoje, kai mo-
te lk ta darbuose, kad tauta pa-į tina buvo išėjusi pirkinių, o jo 
jus tų naujų vilčių laisvei at- i vyresnė sesutė ir broliukas, 4 ir 
gaut i . Taika ir laisvė yra to- 5 m., žaidė su degtukais ir pa
klos vertybės, kurios yra bran- degė užuolaidas, paskiau ir vi-
gesnės net už žmogaus ?avano- aą M * Vvresni vaiką: dar 
r iškai aukojamą gyvybę, nes 'lik ?,pėjo pabėg'i. 
didvyris tokią auką už !aisvę « > M I E G A " Jf^° 1 M l * 

Chicagos žinios 
NUVEŽĖ 1200 AUTOMOBUJC 

1200 automobilių, trukdančių 
valyti Chicagos gatves, buvo 
miesto tarnautojų nuvežta šalin. 

MIKĖ DĖL DEGTUKŲ 

Trejų metu berniukas G. Wil-
liams sudegė tėvų bute, 6324 S. 

x Dr. Povilas ir Dalia Vakse- L a b a i a č i ū 

Kai. anksčiau gyvenę Chicagos x Aukų po 4 dol. atsiuntė: 
apylinkėje, o dabar kariuome- Kazimieras Skaisgirys, J. Ka-
nės bazėje Texas, susilaukė navolas; 1 dol. K. Kikutis, 
sūnaus, kuriam išrinko Povilo Dėkui, 
ir Leono vardus. Nauju anūku 
džiaugiasi ir jo seneliai dr. Ona 
Bakaitienė. S. ir L. Vakseliai, 
gyveną Chicagoje. Dr . P. Vak-
selis šiuo metu majoro laipsniu 
dirba kariuomenės ligoninėje. 

X Lietuvos Dukterų dr-jos 
įs'eigėjo a. a. kun. dr . F . Gu-
recko mirties metinių sukaktis, 
akademija ir velionies knygos 
pristatymas įvyks šį šeštadienį 
7 vai. vak. Tautiniuose namuo
se. Akademiją praves buv. Lie
tuvos operos solistė i r buvusi 
Lietuvos Dukterų d-jos pirm. 
S. Adomaitienė. Visuomenė 
kviečiama atsilankyti. 

X Pik. Kazimieras Mikalojū-
nas, ilgametis "Draugo" knygų 
prekybos vedėjas, dabar pensi
ninkas, nepamiršta savo dien
raščio. Šiomis dienomis lankėsi 
"Drauge", paliko auką. Dėko
jame. 

x Dėkodami "Draugui" už 
gerą informaciją, skaitytojai 
atsiunčia aukų. Po 5 dol. au
kojo: Ona Chodeckas. Petri
kas, L Kupcikevičius, V. Kala-
š ;nskas. Kazys Pužauskas, Anna 
Alauskis. Jurgis Apanavičius, 
Alfonsas Urbonas, Benediktas 
Cijauskas. Visiems tar iame ma
lonų ačiū. 

x Už a. a. Aldc-nos Labuc-
kaitės sielą šv. Mišios bus lai-

x Aukų po 4 dolerius atsiun
tė : Mečys Pucius. Feliksas Pem
pė; po du dol. — A. Augustine. 
Danutė Garbonkus. P. Augai-
tis, Al. Nevardauskas; 1 dcl. — 
Veronika Frankas . Dėkoįame. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
i įpareigoja kovoti iki galutinio 

kė Marillyn Neel "The Senti- visa tai y r a m a n vais tas , ko-! laimėjimo, kad a tku r t a Lietuva 
nei Record" rašė: " . . . Ju l i a ne- vojant su vėželiu i r našlės g y - ! b ū t ų t ikra i nepriklausoma, lais-
vadina save menininke, o tik di- venimu", savo la iške šios paro- j V a" demokratiška., žmogiškai ku-
dele meno mėgėja. Ji nebaigė dos organiza tor iams parodos | rybinga ir dvasiškai stipri. Ši-
jokios mokyklos, be t jos kury- eksponatus a p t a r ė pat i Julija i tokio idealo siekiant reikia ne 
ba liudija, kad ji savo jausmus Zdanienė. M. Valiukėnas t i k vienkartinio gražiais pareiš-

JULIJOS ZDANIENĖS 
KŪRYBOS PARODA 

Inž. A. Rudis kalba vysk. V. Dru
gio auksinio kunigystės jubiliejaus 
minėjimo metu Jaunimo centre, ( 
cagoje. \uc:r. ?. ..ialet^b 

Julija Zdanienė, velionio mu
ziko Jono Zdaniaus našlė, Lietu
vos Dukterims talkinant, š. m. 
vasario 10, 11 ir 12 d. Chicago
je Jaunimo centro mažojoj sa
lėj rengia jos siuvinėtų pa
veikslų parodą. 

Prieš gerą dešimtį metų Ju
lija Zdanienė dėl sveikatos (šir
dies) sutrikimo turėjo pasi
t raukt i iš med. sesers darbo ir 
liktis namuose. Tokio režimo 
pasėkoje ji griebėsi naujo užsi
ėmimo, jos ir seniau mėgtojo 
siuvinėjimo, atseit, adatos ir 
siūlo meno. Dabar ji, turėda
ma pakankamai laiko ir vengda-

į ma skubos, su dideliu rūpestin
gumu sudarinėjo kiekvieno pa
veikslo kompoziciją, škicą ir 
ieškodama geriausio spalvų de
rinio, siuvinėjo. Greitai Zdanių 
namai Evanstone, DJ., pasidarė 
t a ry tum siuvinėtų paveikslų ga
lerija. Jos savininkė pradėjo 
paveikslus išskirti, dalinti 
draugams. Apdovanotojų tei-
g ami atsiliepimai buvo naujas 

ir įsivaizduotus objektus suge
ba lengvai parodyti stilizuotoj 
ir suprastintoj formoj a n t me
džiagos . . . Perduodant emocijų 
prasmę, ji jaučia spalvos i r 

S E N A I , "ŠALTENIS' 
M. GUSTAITIS 

gaitė tada buvo 6 metų. Jai 
darė apendicito operaciją. Kai 
apmarino anesteziniais vaistais, 
ta ip ji 37 metus nebeatsi-
gauna. 

KEISTAS VAIRUOTOJAS ; kimais, bet nuolatinio ryžto per 
^ visus metus, kad laisvės idea

las būtų gyvas mūsų širdyse ir 
Liet. Kata l ikų mokslo akade-1 darbuose ir lydėtų mus per visą 

mijos Chicagos židinio susirin- atei t ies gyvenimą. Todėl jubi-
kompozicijos "balansą, * naudoia kimas įvyko saus io 29 d. Jau- Vėjinėje 60 metų nepriklausomy-
kontrastą ir s imbol ius . . ." . i nimo centre . J į pradėjo pirm. ^ s šventėje paremkime Amen-

1975 m. rudenį Lietuvos Duk- : kun. V. Bagdanavičius. supa- k ° s Lietuvių Tarybos laisves 
terų draugija surengė Julijos žindindamas susi r inkusius su siekimus lietuvių tautai savo 
Zdanienės individualinę kūrybos trimis š i o . dienos paskaitinin- Pinigine auka ir vieningais ir 
parodą Chicagoje Lietuvių Tau- kais: prof. J . Puzinu, J . Palu- ryžt ingais darbais. ^ 
tiniuose namuose, praėjusią su kaičių ir P r . Razminu. Visos Todėl š. m. vasario 12 d. 2 
dideliu pasisekimu. Šioje paro- paskaitos sk i r t o s Seinų studi- v a L P- P- Marijos aukšt. mo-
doje Zdanienė savo paveikslų joms. k y k l o s * » C l u c a S o s L i e t u v n * . * u k a S J " ^ * ^ r T 
temomis ir stiliumi buvo p W j Prof. J . Puz inas kalbėjo apie Ta ryba rengia Vasario 16 die- nejimo metu, arba p a s i ų s t M 3 * 
nė. kaip ji reiškėsi Hot Springs naujuosius archeologinius radi- nos iškilmingą minėjimą. Į šį cagos ALT - izdminiei Irenai 
parodoje. Marillyn Nell Zda-inius Seinų apvlinkėse. Tai se- minėjimą maloniai kviečia visus Sankui, 2520 W. 68 SL, Chica-
nienės paveikslus ' ap tarė : "Lie-įnas jotvingių "k raš ta s . Istori- Seros vaUos Uetuvius dalyvauti go, DL 60629. 
tuviški kryžiai, koplytėlės kar- 'n iuose šal t iniuose jie vadinami i r ^ v o aukomis paremti Lietu-
tojasi paveikslų motvvuose i r įvairiais v a r d a i s : jotvingiais, v o s laisvinimo pastangas. 

A. Johnson, 27 m., negras, 
užsirakino automobily, stovin
čiame išvažiavime iš Dan Ryan 
greitkkelio į Stevenson ir su
t rukdė judėjimą daugiau kaip 
dviems valandoms, kol policija 
ji su automobiliu nutraukė ša
lin. Johnson tą padarė įpykęs, 
kad apvirtęs sunkvežimis buvo 
ilgai sustabdęs judėjimą. 

Rimas Šarka, 
Pirmininkas 

Zdaniams (1971 m.) nusikė-

X Reikalingas patik.-
naktinis sargas , kuriam 
geros sąlygos už gerą patarna-į 
vimą. Kreictis tik laivių t i o -
adr.: Drangas adv. 5678, 4545 l u f i H o t S P r i n S s - ***•> J u l i J a 

W. 63rd St., Chicago I! GM29 Z d a n i e n e t o l i a u Puoselėjo siuvi
nėjimo meną. Be to, ji susipa
žino su vietos menininkais, dai-

X 1978 m. kelionių i Vih lu i j^įn k a įS ! grafikais, skulptoriais, 
komos vasario 5 d., sekmadie- į tvarkaraštis jau paraoštas. Tev- i ^ ^ j ą j traukė į savo organi
nį, 11 vai. ryto L'etuvių jėzuitų! raukitės^ pas Marių Kieią. telcf z a c i - ; ą _ g o u t h e r n Artists°As-
koplyčioje. Kviečiami dalyvau-!737-1717. sk.« rcc'aticn ir 

perduoda palikusių savo kraštą sūduviais, dainaviečiais. polek-
žmonių i lgesį . . ." čikagiškė j e ' senais. Daba r jų nebėra : vieni 
parodoje Zdanienė pasirodė susiliejo su lie uv ia ' s , ki t i su 
greta peisažų, gamtos vaizdų vokiečiais ir lenkais . Apie j ų 

"julTjaT t o l i a u l n W i r l i e t u v i š k ^ " * ^ i i r " * į k a l b ^ sprendžiama iš vietovar-
' jų spalvų kompozicijorms. kai džių. Manoma, kad ji buvo la

bai a r t ima lietuvių kalbai. P o 

ti velionės artimieji, buvusieji 
ano meto Frankfurto universi
teto studentai, "Živilės" drau
govės narės ir visi, kurie velio
nę atsimena, kuriems ji buvo ar
t ima ir brangi, (pr . ) . 

X Lietuvių Opera kviečia vi
sus dalyvauti Verdi "Nabucco" 
operos spektakliuose, kurie šie
met įvyksta balandžio 1 d., 8 vaL 
vak.. balandžio 2 i , 3 vaL po 
pietų ir balandžio 8 d., 8 vaL 
vak., Marijos mokyklos audito
rijoje. 

ir tuo pačiu atidarė 
x NAMAMS I'IKKII PA- u r i s į tos draugijos rengiamą 

SKOLOS duodamos mažais, rrė- parodą Hot Springs Ar t Center 
nesiniais įmokėjimais ir pr ie ina- .F a alpos2 (197o). 
mais nuošimčiais. ^ ' ^ Zdanienė čia minimoje 

Mutual Federal Savings 2 2 1 2 ! F a r o d o J e " u ž o r i ^ n a l ų spalvų 
West Cermak Road ningumą" 
VI 7-7717 r«l 

X Proga pakelti mintis virš 
kasdienos rūpesčių. Atsilanky
kime į Putnamo seselių rėmėjų 
šventę, kuri įvyks kovo 19 d., 
4:00 vai. po pietų šv. Mišios 
tėvų jėzuitų koplyčioje, o po 
Mišių koncertas ir vakarienė. Operą diriguos muz. Alvydas w 

Vasaitis, režisierius - David J 

Hicks. Chormeisteriai: Alfon
sas Gečas, Emilija Sakadolskie-
nė. Akompaniatorius — Arūnas j linksmavakaris "Žie 
Kaminskas. įvyks vasario 3 d., penktadienį, 

Dainuoja: Dana Stankaitytė,Į7:30 vai. vak. Jaunimo centro 

(pr.) . 

X Kun. A. Lipniūno kuopas 

Margarita Momkienė, Katerina 
Kogutaitė, Algirdas Brazis, Ste-
fan Hi<ik. Rimas Strimaitis — 
r n spektaklyje, Jonas V'aznelis, 
Bernardas Prapuolenis. Julius 
Savrimas ir Operos Choras. 

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

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

Pasta bilietai užsakomi, bū-

kavinėje. Bus nuotaikinga pro
grama, vaišės ir šokiai. Gros 
"Vyčio" orkes t ras . Įėjimas du 
doleriai. Kviečiame visus ateiti 
ir pasilinksminti. (pr . ) . 

X A. a. -Juozo Beliūno vier.e-
rių metų mirties sukakti rii-
nint. bus atnašaujamos šv. Mi
šios T. jėzuitų koplyčioje sek
madienį, vasario 5 d., 9 vaL 
ryto. Giminės. drau<rni ir pa
žįstami kviečiami dalyvauti. 

(pr . ) . 

X Liet inių Moterų Federa i-
jos 30 metų veikios minė ji • 
ruoš'a Chicagos klubns š m. j 
vasario 18 d. 7 vaL' vak. L k ' 
vių Tautiniuose namuose. Pro-

atzymima "Me
nu kaspinu", atseit, aukš

čiausiu parodos dalyvio žyme
niu. Tos parodos apžvalginin-

- Kun. dr. K. Ruibys, Tis-
k ;hva. BĮ., parėmė "Draugą" 
9 dolerių auka. Ačiū. 

x Stasys Jakut is , Long 
Eeach. Calif., pratęsė metinį 
prenumeratos mokestį vienam 
asmeniui ir dar pridėjo didesnę 
auką. Ačiū. 

Arvydas Algminas, žino
m a s ciceriškis, parėmė savo 
dienraštį auka. Dėkui. 

X Apolonia Nedrycka, Mil-
waukee, Wis., mus maloniai 
pasveikino ir atsiuntė didesnę 
auką. Dėkojame. 

Jonas Palukaitis kalba apie Seinų 
spaudos įtaką lietuvių tautai. 

Nuotr. M. Nagio 

kurių žiūrovų vadinamais ab
straktais. 

"Atvešiu Chicagai per dvide
šimt mano siuvinėtų paveikslų. 
Jie skirtingi spalvomis ir kom
pozicija. Vis dažniau susiduriu 
su spalvų ribotumu, ir man kar
tais atrodo, kad siūlai dažomi 
tik spalvomis,- kurių a š nerei
kalinga . . . O bendrai siuvinėji
mo menas man y r a malonus žai
dimas su spalvomis, jų ieškoji
mas bei suderinimas, o drauge 

H pasaulinio k a r o šis k ra š t a s , 
kuri daugelis vad ina Seinų t r i 
kampiu, buvo p r a d ė t a s intensy
viai tyrinėti , d a r a n t ir archeo
loginius kas inėj imus. Daugiau
sia čia pas idarbavo J. Antana-
vič'us, įkūręs š iam reikalui 
B a ^ t o g ė s mokslo draugiją 
(dabar buv. jotvingių k ra š t ą? 
prik'auso Bal t s togės vaivadi
jai), turinčią keletą sekcijų, lei
džiančią šio k r a š t o praeit ies 
klausimais me ' r a šč ius . mono
grafijas b 'b ro°Tafnas Dau ' r Laima Pažemėnaitė ir Angelė Sodeikaitė, dvi losangelUkės skautės 
vertingos a rcheo 'oe i -ės melžia" ^ " J 0 ^ Tautinėje stovykloje Gihvell Parke, Australijoje. Šią jų nuotrau-
verungos a rcneo ogi -es me zia k ^ ^ ^ a&jausias Melbourno dienraštis "The Sun", kartu su dau-
gos r a s t a Šveicarijos (tOKiuo g e l i u k i t u n u c t r aukų ir stovyklos aprašymu, pažymėdamas, kad stovyk-
vardu t en y r a kaimas) pilka- lauja 400 lietuvių skautų,-čių, suvažiavusių iš įvairių pasaulio kraštų 
p'uose. A. Dundul is parodė, o ~ " 
prelegentas paaiškino keliolika ma. Pirmasis "Šaltinio" nr. M. Gustaitis yra lankęsis Ame-
tų iškasenų skaidrių. An t s t a - išėjo 1903 m. kovo 18 d., pas- rikoje ir yra parašęs amerikie-
lo gulėjo J. Dainausko surink- kutinis Vilniuje 1915 m. rugp. tiškais motyvais eilėraščių. Jis 
tos Bal ts togės mokslo draugi- 13 d. Iš viso išėjo 485 nr. 1906 yra Lietuvos vyčių himno au-
jos išleistos knygos . P o pas-1 m. tu rė jo apie 500 pren., o 1915 torius. 

tinai pažymint spektaklio datą, į gramo je numaty ta : sveikinimai, 
bilietų kainas ir siunčiant čekį meninė dalis, vakarienė ir šo-
šiuo pavadinimu ir adresu: ; kiai. griežiant Ą. Stelmoko or-
Uthnanian Opera Co.f 6905 So. kestrui. Visi kviečiami daly-

m. jau 15.000. Turėjo daugybę I Dėl laiko stokos nei paklau-
priedų: "šaltinėlį", "Artoją", ' simų, nei diskusijų dėl pastarų-
"Vainikėų", "Vainiką". Leido.{ jų dviejų paskaitų nebuvo. 
"Laukai t is , Dvaranauskas, Nar-i Valdyba polikta ta pa t i : kun. 
j auskas ir b-vė". Seinuose bu- V. Bagdanavičius, dr. A. Čerš-
vo leidžiamas "Spindulys", "2i- kus, J. Masilionis, dr. A. Nor-
burys" , "Vadovas", "Žmonių vilas, inž. K Pabedinskas, 
knygyno" serijoje išleista dau-j J . M. 
gybė knygų. Labai įdomią pas- • — - — - B n a n B | ^ ^ I Z 
kai tą prelegentas baigė teigimu,; . . . . . f t | | - e r , » A I T I « 
kad Seinų spauda labai daug; AOVOKataS JONAS 6IBAITIS 

Jaunimo orkestro nariai, kurie gros Marquette Parko jaunimui parapijos sa-
Artesian Ave., Chicago, IlLivauti. Vietas rezervuoti telcf. įėję ateinantį šesta<lieIų,, vasario 4 d. Iš kairėsr Vytautas MockaitisV Sau-
60B29. f p r ) . 1925-0035. (pr . ) . 1 Uus Stankus, Algis Lunedsas ir Bruce ladeo. Orkestras vadinasi "Tne Mist". 

kaitos buvo keletas paklau
simų. 

Jonas Pa luka i t i s kalbėjo apie 
Seinus ka ip kultūrinį centrą. 
Spaudos a tgav imo metu Seinai 
buvo sunykęs miestas , nors i r 
vyskupijos c e n t r a s . Betgi Sei
nų kunigų seminarijoje lietuviš
ka veikla pras idėjo XLX a. pa
baigoje. Klier ikas A. Staniuky-
nas, Truris vėl iau Amerikoje 
įsteigė Šv. Kazimiero seserų 
vienuoliją, 1888 m. suorganiza
vo slaptą klierikų būrelį, kur is 
lavinosi lietuvių k., rašė refera-

! tus, leido laikraštėl ius, t u o 
į būdu i šugdydami spaudos ben-
į dradarbius d a r net spaudos 
j draudimo m e t ų laikraščiams. 
Ta draugi ja tu rė jo "Šalt inio" 
slapyvardį. Spaudą a tgavus . 

! kilo mintis leist i vieną bendrą 
j katalikišką laikrašt į . Tačiau 
rusų valdžia sunkia i davė leidi- Vais keliais. Nors buvo dide-
mus. Buvo m a n y t a leisti Vii- iįs estetas, savo poezijos for-1 

niuje savaitinį, bet susiprasta , Į m o a nedailino, todėl forma sun-1 
Į kad ten negalės konkuruoti su koka. J i s nei siekė, nei sulaukė tais viršeliais. 116 pusi. ISleista 
dienraščiu. Pre legentas smulk- ' populiarumo. Gražūs tie jo ei- Melbourne, Australijoje Kaina su 
meniškai papasakojo "Kaltinio" lėraščiai, kuriuose jaučiama ^hOlk™ *4'-3°"ti n R M T \ s 

1 įkūrimo detales , paska i tydamas liaudies poezijos (forma ir mo-į ^ ^ ^ į s ^ s t , chkmgo,' ni! 
iš traukų iš " ša l t in io" kvieslio, ( tyvaL Pa t s poetas kukliai save 80629 
kur buvo s u r a š y t a visa progra-Į vadino kelio grindėju p»nipii i ~ . - . • 

prisidėjo prie kaimo žmonių 
taut inės ir religinės sąmonės 
sustiprinimo. 

P ranas Razminas skaitė pas
kaitą "Žvilgsnis į M. Gustaitį jo 
mirties 50 m. proga". Suminė
jęs stambiuosius poeto biografi
nius bruožus, prelegentas su
minėjo jo poetinius ir kitokius 
raš tus bei juos parodė. Gustai
tis, Maironio laikų poetas, iš
vengęs jo į takos, abu ėjo sa-

6247 So. Kedzie Avenue 
T e L ^ e - S o ^ 

Chicago. fllinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai nk 
fte&tad ft vai. iki 1 »al. d 

Jonas Mulokas 

VILNIUS 
LENKŲ OKUPACIJOJE 

* • * 
si knyga tik dabar gauta. Rle-
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