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ĮGALIOTINIS P. ANIU0NIS 
MOKO ORDINARUS 

(Tęsinys) 
Įgaliotinis išreiškė nepasiten

kinimą dekanų pasisakymais: 
"Pikčiausiai pasisakė kun. Pu-
kėnas, Buožius ir Gasčiūnas. 
Buožius net padeklamavo caris-
tmį eilėrašti — "Anei druko, 
anei raš to . . . "Bet Pukėnas ir 
Buožius, supratę savo klaidą, 
atsiprašė" (Melas. Kunigai ne
atsiprašė, — Red.). "Kun. Pu-
zaras pasakė: "Reikėjo gerai 
išprausti tą įgaliotinį". Kam 
viso to reikia? Pakartojo Kuz
mickas visada piktas ir susirau
kęs. Kiti vėl — nenorėjo pas
kaitos apie tarptautinę padėtį. 
Tai parodo tik kultūros trūku
mą. Bet kritinės pastabos iš es
mės yra geras dalykas. Todėl 
reikia dažniau susitikti. 

Kiti sako, kad dekanus norėjo 
nupirkti kava. Tai ko reikėjo 
duoti dekanams? 

1979. IV. 5 d. vyskupai susi
rinko j Panevėžį. Ekstremistai 
savo raštu viską suniekino. Ne
norite laikraščio — nereikia. 
Sako, kad spausdins tik vysku
pų, dalyvaujančių taikos konfe
rencijose, portretus. 

Rudenį bus organizuojama li-
turgistų kelionė į Romą. Gal 
būt lydės koks nors vyskupas. 

Klaipėdos bažnyčią grąžinti 
nėra jokios galimybės. Galima 
praplatinti senąją 100—120 žmo
nių Mat tiek žmonių per pa
maldas stovi lauke. 

Pavasarį bus išleista maldak

nygė. Bet ji turi būti nedide
lės apimties, panašiai kaip "Vi
sada su Dievu". 

Ekstremistai nurašė visus or
dinarus. 

Jie tvirtina, kad silpnesniems 
kunigams duoda dideles parapi
jas. Kun. Kauneckui buvo siū
loma net dvi parapijos (Kad 
atitrauktų nuo TTG Katalikų 
Komiteto veiklos. — Red.). Sva
rinskas tvirtina, kad ateistai 
neduoda Viduklei paskirti vika
ro, kad jis galą gautų, 

Kam ta pamokslų medžiaga, 
jei ekstremistai vis vien jų ne
sakys? 

Dabar svarbu išleisti mišiolą. 
Iš kurijų išeina paslaptys. Iš 

Telšių — raštas dėl Klaipėdos 
bažnyčios; iš Kauno — telefo
nograma dėl dekanų sukvietimo. 
Vyskupas L Povilonis tada ne
dirbo. Todėl jo ir nekaltiname. 

Miestams galime duoti tik lo
jalius kunigus, su kuriais kiek-

Į vienas galėtų pakalbėti taip kaip 
i yra. Anksčiau ar vėliau kunigai 
| turės grįžti prie įstatymų lai
kymosi. Vienas neapgalvotas 
žingsnis gali pakenkti visai Baž-
nyciai". 

Anilionis kreipėsi į ordinarus, 
juos padrąsindamas: "Nebūkite 
pasyvūs! Negalite leisti, kad 
visa jie sugadintų. Jei kas tiktų 
į vyskupus, tą jie padaro rau
donu. Parodykite, kad yra ku
rijos, kad yra vadovai". 

(Bus daugiau) 

Kardinolų kolegijos 
suvažiavimas 

Ar popiežius švęs Kalėdas Jeruzale)? 
Vatikanas. — Pasaulio spau

da didelį dėmesį atkreipė į ka
talikų Bažnyčios kardinolų kon
ferenciją. Popiežius Jonas Pau
lius II-sis atidaromoje kalboje 
kalbėjo lotyniškai, tačiau pas
kutinę dieną konferencijoje iš
keltus klausimus kardinolai 
svarstė atskiromis kalbomis. 
Pirmą kartą buvo įvesta šešta 
— vokiečių kalbos grupė. Ki
tos diskusijų grupės yra: ang
lų, lotynų, prancūzų, ispanų ir 
italų kalbomis. 

Apie Bažnyčios finansinius 
reikalus buvo du pranešimai: 
kardinolo Egidio Vagnozzi. ku
ris vadovauja ekonominių rei
kalų tarybai, ir kardinolo Giu-
seppe Caprio, Vatikano nuosa
vybių administratoriaus. Kar
dinolai sužinojo, kad metinis 
Bažnyčios deficitas sieks 12— 
18 mil. dol. Jau pernai kardi
nolas Zagnozzi pareiškė, jog 
iki 1981 metų Vatikano defici
tas gali pasiekti 38 mil. dol. 

"New York Time" korespon
dentas Henry Tanner, rašyda
mas apie dalyvius, nurodo, kad 
konferencijoje nedalyvauja 10 
kardinolų, devyni — dėl sveika
tos ir dešimtas yra nežinomas 
kardinolas, pakeltas kovo mėn., 
neskelbiant jo pavardės. Mano
ma, kad jis gyvena krašte, kur 
tikėjimo laisvės varžomos, ga
limas daiktas, sovietinėje Lie
tuvoje, rašo Tanner. 

Trečiasis kardinolų kolegijos 
raportas pavadintas "Bažnyčia 
ir moderni kultūra". Raportą 
skaitė kardinolas Gabriel-Marie 

Garrone, katalikų švietimo sky
riaus galva. Kardinolai kviečia
mi diskutuoti, kaip Bažnyčia 
turi laikytis besikeičiant pasau
lio moralei ir santykius tarp ti
kėjimo ir mokslo. 

Vatikane pasklido gandas, 
jog Popiežius Paulius II-sis pla
nuoja ateinančių Kalėdų proga 
vykti j Jeruzalę ir atšvęsti Ka
lėdų Mišias Betliejuje, šią ži
nią paskelbė Izraelio radijas 
Tel Avive, tačiau Vatikanas 
šios žinios nepatvirtino ir nepa
neigė. Nepaslaptis, kad popie
žius yra išreiškęs norą aplan
kyti šv. žemę. 

Naujoji Kinijos vyriausybė bando sudaryti įspūdį, kad Šalis eina laisvėjimo 
keliu. Pakeitimai liečia ir sieninius laikraščius, šalia vyriausybės agentūrų 
iškabinamų laikraščių, atsiranda ir valdžios kritikų kurmių, kuriuos saugu
mas greit nupiešia. 

BACHTIARAS SIŪLO 
NEPARDUOTI MAISTO 

Arafatas žada gelbėti amerikiečius 

Vlado Česiuno 
paaiškinimas Tiesoje 
Okupuota Lietuva. — Vlado 

česiuno išpažintis. Pavergtos 
Lietuvos "Tiesos" dienraščio 
spalio 26 d. laidoje VL Cesiūnas, 
prieš kiek laiko atbėgęs Vokie
tijon ir neaiškiomis aplinkybė
mis vėl iš jos išvykęs, paskelbė 
savo gana ilgą raštą, "Buvau 
prie bedugnės krašto". Savo 
rašte jis aiškinosi, kad jis buvo 
suviliotas Vokietijoje esančių 
buržuazinių nacionalistų, kad 
jam buvo siūlyta dirbti "Lais
vės" radijui ir rašyti knygą apie 
Sov. Rusijos olimpines koman
das. Jis dabar sakosi, kad grį
žęs savu noru, bet kodėl jis buvo 
sumuštas, kodėl jis buvo patai- i 
pintas į ligoninę, nepaaiškina.! 

Tikroji tiesa gal pasieks Vaka
rus tik vėliau. 

Washffigtonas. — Prezidentas 
Carteris svarstė su savo Nacio
nalinės Saugumo tarybos nariais 
Irane suimtų amerikiečių amba
sados tarnautojų klausimą. Fa
natiško jaunimo įkaitams gre
sia pavojus, tačiau juos išva
duoti galima tik diplomatiniais 
keliais. Darbą trukdo ir tai, 
kad atsistatydino Irano vyriau
sybė, nėra su kuo derėtis. Prie 
JAV ambasados kasdien degina
mi prezidento Carterio ir Irano 
buvusio šacho portretai, JAV 
vėliavos. Ajatolos Khomeinio 
sūnus Ahmad pareiškė spaudos 
konferencijoje, sušauktoje Ame
rikos ambasados patalpose, kad 
Iranas turėtų nutraukti diplo
matinius ryšius su Amerika ir 
nacionalizuoti amerikiečių tur
tus. 

Illinois kongresmanas Daniel 
Crane pasiūlė tuoj pat ištremti 
visus Irano studentus, kurie 
Amerikoje demonstruoja, kelia 
triukšmą. Irano šantažas yra 
gėda visai Amerikai, pareiškė 
Crane. 

Paryžiuje buvęs Irano prem
jeras Bachtiaras pareiškė spau
dai, kad Amerika neturėtų rem
ti fašistinio Khomeinio. Prezi
dentas Carteris turėtų nutrauk
ti maisto Iranui siuntimą, pa
skelbti blokadą, neparduoti 
kviečių, ryžių, aliejaus ir kitų 
prekių. Bachtiaro nuomone, 
Khomeinio rėmimas atneš ko
munizmo režimą, nes kuo ilgiau 
viešpataus Khomeinis, tuo dau
giau stiprės komunizmas. 

Amerikos spauda labai vie
ningai pasmerkė Irano religinės 
revoliucijos vadų reikalavimą 
išduoti sunkiai sergantį šachą. 
Jo valdymo laikais tūkstančiai 
iraniečių gaudavo Vakaruose 
politinį prieglobstį, tūkstančiai 
Irano studentų slėpėsi Ameriko
je, pats Khomeinis džiaugėsi po
litine globa Prancūzijoje. Am
basados okupavimas laužo tarp
tautinius jstatymus, kurie įsiga
liojo jau istorijos pradžioje. 
Senieji karaliai garantuodavo 
užsienio pasiuntinių saugumą, 
net karų metu, rašo vedamaja
me Sun-TImes, baigdamas strai
psnį tvirtinimu, kad nors ajato-
la ir mulos veikia Alacho var
du, jie elgiasi kaip šėtonai. 

Kai kurios spaudos paskelb
ta žinia, kad Iranas nepakrau
na naftos į Amerikos tanklai
vius, nepasitvirtino. Kurį laiką 
visi tanklaiviai Kharg salos uos
te nebuvo pakraunami. Jei Ira
nas ir nutrauktų Amerikai naf
tos pardavimą, tas sudarytų 
pakeliamą naštą. Irano nafta 

sudaro kasdien apie 700,000 
statinių iš 8.2 mil. statinių im
portuojamos naftos. 

Arabų spauda paskelbė, kad 
kad Palestinos Laisvinimo orga
nizacijos vadas Arafatas siun
čia delegaciją pas ajatolą Kho-
meinį, kuris bus prašomas pa
leisti suimtus amerikiečius. 

Apžvalgininkai mano, kad 
JAV ambasados okupavimas 
dar pabrėžė skirtumus Irane 
tarp "oficialios" vyriausybės ir 
"slaptos" mulų ir ajatolų val
džios. Irano vyriausybė laiko
si nuomonės, kad užsienio atsto-

' vai turi turėti saugumą Prem
jeras Bazarganas ambasados 
okupavimui nepritarė, nors vie
šai jo ir nepasmerkė. 

Pasiuntinybių užsieniuose ap
sauga paskutiniu laiku tapo pai
niu klausimu. Amerikos am
basados 105-se šalyse yra sau
gomos 1,100 marinų. Neseniai 
pavyko atmušti Salvadore ko
munistų puolimą. Tam pačiam 
Teherane vasario 14 d. įvyko 
kovos dėl ambasados. Du iranie
čiai žuvo, du marinai buvo su
žeisti. Jau 1375 m. rugpiūčio 
mėn. penki japonai teroristai bu
vo užėmę dalį JAV ambasados 
Kuala Lumpur, Malaizijoje, kur 
įkaitais buvo paimti 54 asme
nys. Ambasados užpuolimas 
padarė nuostolių ir Taivane 
1957 m. gegužės mėn. Pripa
žįstama, kad marinai gali apsau
goti diplomatus tik nedidelių 
jėgų užpuolimuose, bet ne ma
sinėse atakose, kaip dabar 
Irane. 

Prezidentas Carteris išsiuntė 
į Iraną buvusį valstybės proku
rore Ramsey Clark kalbėtis su 
vyriausybe dėl amerikiečių pa
leidimo ir ambasados sugrąži
nimo. 

TRUMPAI 
H VISUR 

— Prezidento žmona Rosa-
lynn Carter vakar išskrido į 
Tailandiją susipažinti su Kam-
bodijos pabėgėlių problemom. 

— Bolivijoje prasidėjus nera
mumams, šimtai turistų nutrau
kė savo keliones ir išvyko namo. 
Svečius į aerodromą palydėjo 
Bolivijos kariuomenes būriai. 

— Clevelando meras Kucinich 
pralaimėjo mero rinkimus. Nau
ju meru taps geras lietuvių 
draugas, respublikonas George 
Voinovich. 

— Audringoje jūroje, netoli 
Anglijos krantų nuskendo bri
tų prekinis laivas, žuvo 13 jū
reivių. 

— Pakistane buvo pakartas 
jaunas vyras, kuris pernai ban
dė pagrobti keleivinį lėktuvą 

— Šiaurės vakarų Graikijoje 
nuostolių padarė žemės drebėji
mas, žuvo 1 žmogus. 

Izraelio kabinete vyksta 
ginčai dėl žydų sodybos arabų 
žemėse perkėlimo. Du minist
rai žada pasitraukti. 

Kongreso bankų reikalų 
komiteto pirm. Henry Reuss pa
žadėjo remti pasiūlymą duoti 
Chryslerio automobilių bendro
vei paskolos garantiją 

Kanados valdžia 
atlaike spaudimą 

Ottawa. — Kanados konser
vatorių vyriausybė vos dviem 
balsais nugalėjo liberalų iškeltą 
nepasitikėjimo klausimą Prem
jeras Clark surinko 140 atsto
vų balsų, o liberalai gavo 138. 
Kanados stebėtojai balsavime 
daugiausia domėjosi, kaip elg
sis mažesnės partijos. Penki 
socialinės kredito partijos na
riai balsavo su konservatoriais, 
26 naujieji demokratai palaikė 
liberalų partiją Liberalai per 
5 mėn. jau trečią kartą bando 
nuversti konservatorių vyriau-

GRIEŽTAI PASMERKĖ 
PRAHOS TEISMĄ 

8ybę. 
Sovietu laivai 

Vietnamo uoste 

Kosyginas sergą 
Maskva, — Sovietų Sąjunga 

i šventė revoliucijos sukakti. An-
| tradienį įvyko iškilmingas su-
Į kakties posėdis, o vakar karinis 
. paradas, kuriame kalbą pasakė 
gynybos ministras maršalas 
Ustinovas. Jis puolė Vakarų 
reakcinius sluoksnius, kurie 
bandą kenkti "socialistinei tė
vynei". 

Iškilmėse korespondentai pa-
; sigedo sovietų premjero Alek
siejaus Kosygino, kuris, matyt, 
serga. Kosyginas, 75 m. am
žiaus, niekad nepraleido "spalio 
revoliucijos" minėjimų. Pasku
tinį kartą jis pasirodė viešai 
spalio 18 d. 

Bangkokas. — Vietnamo ra
dijas paskelbė, kad į Haifongo 
uostą atplaukė sovietų karo 
laivų eskadra, vadovaujama 
kreiserio ir dviejų naikintuvų. 
Laivų atvykimas rišamas su 
Sovietų Sąjungos — Vietnamo 
draugiškumo sutarties vienerių 
metų sukaktim. Neskelbiamą 
kiek ilgai rusų laivai bus Viet
name. 

"Pravda" isejo 
ginti Čekoslovakijos 
Maskva. — Sovietų "Pravda" 

išėjo ginti Čekoslovakijos reži
mo, kurį dėl šešių disidentų 
nuteisimo kaltino ir Vakarų 
Europos komunistai. Nuteistieji, 
"Pravdosf' manymu, esą išda
vikai, gaudavę įsakymus iš Va
karų griaunančiųjų centrų, siųs-
davę Vakarams iškraipytą in
formaciją Laikraštis sako, kad 
socialistinių šalių šmeižimas 
nėra naujas dalykas, net ir kai 
kurios vyriausybes įsijungusios 
į šią akciją 

Lyg susitarus, šia tema ve
damąjį paskelbė ir Čekoslova
kijos "Rude Pravo". Strr*>s-
nyje sakoma, kad šantažas ne
paveiks Čekoslovakijos vyriau
sybės. Daugiausia puolamas 
JAV nutarimas laikinai atšaukti 
ambasadorių ir nutraukti nu
matytą pasekretoriaus Robert 
Barry kelionę į Prahą Straips
nyje sakoma, jog santykiai su 
Amerika tokie blogi, kad jiems 
daugiau pakenkti neįmanoma. 

Europos Parlamentas Strass-
burge specialia rezoliucija pa
smerkė Čekoslovakijos teismo 
procesą kurio metu už savo įsi
tikinimus buvo nuteisti šeši če-
koslovakai žmogaus teisių gynė
jai. Europos Parlamentas šia 
proga taip pat išreiškė savo su
sirūpinimą kitų šešių Čekoslo
vakijos piliečių likimu. Minė
tieji asmenys — keturi katalikų 
kunigai ir du pasauliečiai — už 
žmogaus teisių gynybą buvo su
imti rugsėjo 10 dieną ir tebėra 
laikomi kalėjime. Cekoslovakų 
žmogaus teisių gynėjų nuteisi
mas sunkiomis kalėjimo baus
mėmis iššaukė griežtų reakci
jų. Londone veikiančio Tarp
tautinio Spaudos Instituto di
rektorius Galliner Čekoslovaki
jos respublikos prezidentui Hu-
sakui pasiųstoje telegramoje 
apibūdina Prahos teismą kaip 
neleistiną pasikėsinimą prieš 
žmogaus orumą. Laisvųjų pro
fesinių sąjungų tarptautinės 
konferencijos generalinis sek
retorius Otto Jersten, Briusely
je, pažymėjęs, jog Prahos nuos
prendžiai yra begėdiški, pasiūlė 
įsteigti tarptautinio pobūdžio 
organą pajėgų veiksmingai ti
krinti, kaip pasaulio valstybės 
konkrečiai vykdo savo įsiparei
gojimus žmogaus teisių apsau
gojimo srityje. Jungtinių Ame
rikos Valstybių vyriausybė, jau 
anksčiau pasmerkusi Prahos 
teismo nuosprendį, pranešė, jog 
valstybės sekretoriaus pavaduo
tojas Robert Barry atšaukė sa
vo vizitą į Čekoslovakiją Pran
cūzijos užsienio reikalų minist
ras dėl Prahos proceso atsisa
kė nuo numatytosios kelionės į 
Čekoslovakiją. Italijos vyriau
sybė oficialiame komunikate 
pažymi, jog žmogaus teisių gy
nėjų suėmimai ir nuteisimai 
akivaizdžiai prieštarauja Hel
sinkio konferencijos nutarimam. 
Konferencijos baigiamasis ak
tas, pažymima komunikate, įsak
miai įpareigoja visas jį pasira
šiusias valstybes gerbti ir sau
goti pagrindines žmogaus as-

I mens teises bei laisves. 

Londono 80 britų darbiečių 
partijos deputatų surengė pro
testo demonstraciją prie Čeko
slovakijos ambasados. Panaši 
protesto demonstracija įvyko 
taip pat ir Paryžiuje. Joje, tarp 
kitų žymių politinių veikėjų ir 
kultūrininkų, dalyvavo taip pat 
komunistas istorikas Jean El-
lensteinas. Ispanijos komunis
tų partijos centro komiteto se
kretorius Santiago Alvarez pa
žymėjo, jog Prahos procesas 
sukelia pasibaisėjimą ir skau-; 
džiai įžeidžia visus kovojančius į 
už socializmą Drauge su mi- j 
Ii jonais komunistų mes tikimės, 
pareiškė Alvarez, kad kaltina
mieji bus išteisinti ir paleisti iš 
kalėjimo. Kaltinamųjų išteisi
nimo taip pat pareikalavo Pran
cūzijos komunistų partijos po
litinis komitetas, pažymėda
mas, jog tai būtų vienintelis 
teisingas sprendimas. Prancū
zijos komunistai, pareiškė komi
teto atstovas, negali sutikti su 
tuo, kad teisminiai susidoroji
mai ir žmonių įkalinimai atsto
tų politinę ir ideologinę kovą 

Neteisingai persekiojamų as
menų gynybos komitetas, ku
riam priklauso nuteistieji, 
griežtai pasmerkė valdžios mė
ginimą teisminėmis priemonė
mis susidoroti su žmogaus tei
sių gynėjais, neatsižvelgiant ele
mentarinių teisingos teisminės 

procedūros taisyklių. 
Prahos teismo paskelbtą 

griežtą nuosprendį žmogaus tei
sių gynėjams vieningai smerkia 
taip pat viso laisvojo pasaulio 
spauda, įskaitant ir komunistų 
laikraščius. Prancūzijos komu
nistų dienraštis "LHumanite" 
rašo, jog neteisingas teismo 
sprendimas sukelia visų prancū
zų komunistų pasipiktinimą. 
Italijos komunistų dienraštis 
"L'Unita" laiko Prahos teismo 
sprendimą netoleruotinu. Tai 
buvo procesas ne prieš žmones, 
bet prieš jų įsitikinimus, tuo 
būdu paminant po kojomis ele
mentariausią žmogaus teisę. 
Įtakingasis Milano dienraštis 
"II Corriere della Serą" rašo, 
jog šis teismas nieku nesiskyrė 
nuo Stalino laikų procesų, ku
riais per kelias dienas būdavo 
likviduojami kitaminčiai. Nu
teistieji, rašo "H Corriere della 
Serą", nesiekė nieko kito, kaip 
tik to, kad Čekoslovakijos val
džia pilnai vykdytų Helsinkio 
konferencijoje laisvai prisiim
tus įsipareigojimus apsaugoti 
pagrindines žmogaus teises, pir
moje eilėje teisę išreikšti savo 
įsitikinimus. 

Griežtą protestą dėl Prahos 
teismo sprendimo žmogaus tei
sių gynėjam pareiškė žymūs 
Vakarų pasaulio politiniai veikė
jai, kultūrininkai, intelektualai, 
profesinių sąjungų atstovai, 
įvairios organizacijos, jų tarpe 
Paryžiuje veikianti žmogaus 
teisių federacija ir tarptautinė 
rašytojų sąjunga — PEN Klu
bas, kuris nuteistąjį čekoslova-
ką dramaturgą Havelį priėmė 
savo nariu. 

Kuba paruošia 
Afrikos komunistus 
N«w Yorkaa. — Amerikoje 

lankosi Angolos opozicijos va
das Jonas Savimbi. Jį pakvie
tė "Preedom rlouse" organiza
cija ir jis viešės penkias dienas. 
Savimbi nuo 1966 m. kovojo 
prieš Portugalijos valdžią An
goloje ir vadovavo Angolos na
cionalistų grupei, kuri dabar 
veikia pogrindyje. Portugalija 
jam būtų perdavusi Angolos 
valdymą tačiau 1975 m. sovie
tų ir Kubos remiama komu
nistinė Angolos laisvinimo gru
pė jėga paėmė vyriausybę. Sa
vimbi grupė turi gerai ginkluo
tus partizanus, kurie kubie
čiams padaro daug nuostolių. 

Savimbi kaltino Kubą pradė
jus siųsti Angolos vaikus į Ku
bą. Cia jie auklėjami tikrais 
komunistais. Per ketverius me
tus Kuba įsivežusi apie 6,000 
Angolos vaikų nuo 7 iki 15 
metų. Vyresnieji vaikai der
liaus nuėmimo metu verčiami 
dirbti Kubos cukrinių nendrių 
laukuose, pareiškė Savimbi. Tai 
esanti nauja vergija ir baisus 
kultūrinis imperializmas. 

Praėjusią savaitę Olandijos 
spauda paskelbė, kad ir iš Kon
go vaikai vežami į Kubą. kur 
ruošiami "revoliucijos kadrai 
visai Afrikai". 

KALENDORIUS 
Lapkričio 8 d.: Gotf ridas, So-

patra, Svirbutas, Domą. 
Lapkričio 9 d-: Teodoras, 

Eustolija. AuŠautas. Miglė. 
Saulė teka 6:30. leidžiasi 4:38. 

ORAS 
Debesuota, naktį gali pasnig

ti, temperatūra dieną 45 1„ naktį 
30 1 
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"VYČIO" PADĖTIS 
Praeitais metais buvo išleista 

dešimt "Vyčio" numeriu, be di
desnių kliūčių ar sukrėtimu, vy
čiams padedant. Kiekvieno nu-

nius, ypač tuos, kurie surišti su 
tam tikru laiku, atsiustų anksti, 
kad būtų galima sutvarkyti juos 
prieš užeinant skubėjimo laiko-

merio dabar Vijeikio spaustuvėje, j tarpiui. Centro valdybos nariai 
Chicagoj, spausdinama 2400 egz., \ daugiau turėtų naudotis organi-
VI. Vijeikis ir išsiuntinėja "Vytį"', j zacijos žinių skyriumi, kaipo 
Centro valdybos finansų sekreto-! veiksminga priemone ryšiui su 
rė T. Strolienė nuolat prižiūri,; vyčiais, kurie gal būt nelanko su-
kad prenumeratorių sąrašas ne- Į sirinkimų reguliariai. Svarbiausia, Į 
būtų pasenęs. "Vyčio" redakci- redakcijai siunčiami rašiniai t u 
joje dirba Juozapina Žukienė, Pi-' retų būti švarūs, įskaitomi, tiks 

Detroito Jausimo choras repeticijų metu. A. Gustaičio "Sekminių vainiką" pastatys gruodžio 1 d. Nuotr. i. CnHnHo 

lypas ir Marija Skabeikiai, Regina 
Malakienė, Antanas Juknys, Ba
lys Vyliaudas ir Liucija Kilkuvie-
nė. 

Šie metai finansiniu požiūriu 

lūs, nepasenę ir nenukrypę nuo 
temos. 

Centro valdybos posėdyje, įvy
kusiame kovo mėnesį , aš prane
šiau, kad "Vyčio" redaktore b ū -

vėl buvo geri "Vyčiui". Kalėdinių! s iu tik iki 1980 metų spalio m ė -
sveikinimų vajus gerai pasisekė, I n es io , tada jau dešimtį m e t ų bū 
davė beveik 2000 dolerių. Dau 
gelis kuopų, daug pavienių vy 

siu tose pareigose išbuvusi. Kele
tas priežasčių verčia m a n e iš re

čių ir lietuvių prekybininkų pri-' daktorės pareigų pasitraukti. V i e -
sidėjo prie vajaus pasisekimo. Bu-1 n a iš jų, ir gana svarbi, yra ta, 
vo pajamų iš kuopų ir paskirų' kad m a n reikia daugiau laiko sa-
vyčių . skelbimų, iš aukų Vely- v o asmeniniam gyvenimui ir pro-
kų proga. Pinigai gauti iš skelbi 
mų, Kalėdų ir Velykų sveikini-

fesiniam darbui. Kita priežastis — 
galvoju, kad vienas asmuo netu-

mų ir prenumeratos padedami Į retų perdaug ilgai eiti tų pačių 
yra į bendrą vyčių fondą, naudo- pareigų. Reikia naujų veidų, 
jamą "Vyčiui" leisti. Aukos, skir
tos tiesioginiai "Vyčio" fondui, 
panaudojamos nepaprastoms iš
laidoms — pirkti įrengimams, 
fotografijoms ir pan. Redakcija 
dėkoja visiem, kurie atsiunė svei
kinimus ir kurie aukojo "Vyčiui". 

Nuoširdi padėka atitenka straip 
snių autoriams, koresponden
tams ir padėjėjams, kurie atliko 

naujų talentų, naujų idėjų, 
kad organizacija b ū t ų g y v a , ne
pasenusi. To reikia ir "Vyčiui". 

Kad palengvinus perėjimą prie 
naujo redaktoriaus, aš pasiūliau 
centro valdybai planą, pagal ku
rį numatomas kandidatas ar 
kandidatai galėtų per ateinančius 
mėnesius atlikti skirtingas redak
toriaus darbo dalis ir ta ip susipa-

įvairius techninius raštinės dar-j^nti su visa redagavimo eiga. 
bus. Ypatingai dėkoti, aišku, rei- Tokiu būdu ir pats kandidatas, ir 
kia redakcijos personalu i—Aldo-J organizacija, geriau galėtų ap-
nai Ryan, kun. A Jurgelaičiui, i spręsti kandidato t inkamumą pa-
Onai Marijai Kassel, N . Kuliui, j reigoms, ir t inkamas kandidatas 
Irenai Sankutei, Antonijai Wac- j a u būtų pasiruošęs perimti re-
kell, Marijai Kober, Violetai Skri- dagavimą. Iki šiol keli žmonės 
patą, Stasiui Vaičaičiui ir rašan-! pareiškė susidomėjimą tomis pa
t iems apie kuopų veiklą, apie ži- j reigomis, bet n ė vienas rimtas 
nomesnius lietuvius ir kitomis i kandidatas dar nėra parinktas, 
temomis . 1 Dėkingi būtume vyčiams, kurie 

D ė l daugelio kitų įsipareigoji-1 nurodytų galimus kandidatus tai 

SMARKIAI RUOŠIAMASI 
" S E K M I N I Ų VAINIKUI" 

Paskutinis šio sezono, vakaras 
prieš adventą bei pasiruošimą 
Kalėdų šventėm įvyks šešta
dienį, gruodžio 1 d. Tai jaunimo 
choro vakaras, kuriam ruošima
sis pradėtas dar vos prašvitus 
pavasariui — gegužės mėnesį. 
D a u g ta lentų, daug žmonių bei 
pastangų reikia išvedimui į sce
ną muzikinio veikalo "Sekminių 
vainikas", kur jungiasi "juokas, 
ašaros, da inos ir šokiai". 

Juoko ir ašarų randasi ir da
bar — pasiruošime, 3cai daugy
bė lietuviško gyvenimo bei kito
kių įs ipareigojimų pinasi rr kry
žiuojasi, kai dažnai pritrūksta 
dainininkų, šokėjų, vaidintojų, 
kai vadovai turi režisuoti su "tuš
čia vieta".. . Iki šiol artistai, šokė
jai bei choristai repetavo atski
rai, vadovaujami savo vadovų 
(J. Pusdešrio, G. Gobienės, St. 
Sl ižio) . N a , bet praeitą sekma
dienį v a d i n a m ų "tuščių vietų" 

Gruodžio 16 d. vyčių salėje bus 
senjorų ruošiamos kūčios. 

T . 

PASIRUOŠIMAS VYČIŲ 
SEIMUI 

Lietuvos V y č i ų 17 ir senjorų 
, . . ! W , . *..* i * v . =.K... , - - - , i 1 7 ^ O P 0 8 J'au ruošiasi sekančių 

m ų , Pilypas ir Marija Skabeikiai 'svarbiai vietai. Sudarytas ieškoji- metų 67 - tam Vyčių seimui, ku-
po rugpiūčio — rugsėjo numerio m o k~ ta s> H »"*««> Pilypas Ska- ris įvyks Bostone, Mass. 1980 m e -
neberašys apie žinomuosius l i e t u - 1 } * * * ' I r e n a S a n k u t e i r a š p a t i l t a i s rugpiūčio 6 — 1 0 dienomis, 

"" Boston Park Plaza viešbutyje. 

nedaug matėsi, kai didelė dalis rają v i so to sakinio prasmę. 
dalyvių gražiai užpildė Kultūri
nio centro sceną bandyme vai
dybiniai sujungti ašaras ir juo
kus. Nors dar daug darbo valan
dų prieš akis ir reikia visiems 
smarkiai pasistengti, bet džiugu, 
kad didelį susidomėjimą rodo 
Detroito publika: daug stalu va
karui jau išgaudyta! 

Vakaro pradžia numatyta 7 
vai. su kokteiliais, o 8 vai . Anta
no Gustaičio "Sekminių vaini
kas "pasirodo scenoje. P o vaidi
nimo vyks linksmi šokiai, gro
jant R Kaspučio "Romantikai". 
Svečiai galės vaišintis lengvais 
užkandžiai, pyragais, kava ar gė
rimais iš baro. įėjimas suaugu
siems 8 d6l., pensininkams ir 
moksleiviams 5 dol. 

Norintieji gali stalus užsisa
kyti pas S t Smalinskienę skam
binant 522-3849. Ypač laukiame 
ir daug jaunmio, kad Sekminių 
šventės linksmos nuotaikos n e 
stokotų visoje salėje. 

D . Jurgutienė 

PATIKSLINIMAS 

Spalio mėn. 2 5 d- Detroito ži
nių skyriuje, korespondencijoje 
"Prasmingas minėjimas akade 
mija", pilnas priešpaskutinis sa 
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DRAUGO prenumerata mokama i i anksto 
metams 6 mėn. 3 roen. 

Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 $15.00 
Etur JA.V. 35.00 18.00 13.00 
Kanadoje U.SA. 37.00 19.00 15.00. 
Užsienyje 3~ 0̂ 20.00 15.00 
Savaitin* ^ A * 15.00 9X» 

iTAdministracija dirba kas- U • Redakcija straipsnius taiso sa-. 
dien nuo 8:30 iki 4:30, sėsta- k vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. S nių nesaugo. Juos gražina tik ii 

• Redakcija dirba kasdien y anksto susitarus. Redakcija už 
8:30 — 4:00, šeštadieniais f skelbimų turinį neatsako. Skel-
8:30 — 12:00. Y bimų kainos prisiunčiamos gavus -

J prašymą. 

A l . Astašaitis 

KARALIAUS M I N D A U G O 
K U O P O J 

Karaliaus M i n d a u g o Detroito 
moksleivių ate i t in inkų kuopos 
pirmas susirinkimas įvyko spa
lio 21 d. Smalinskų n a m u o s e . 

Šiais metais mūsų va ldybą su-
dar.o kuopos globėjas stud. Sau
lius Jankauskas, p i rmin inkė — 
Alma Lėlytė, v icepirm. — Rasa 
Veselkaitė, ižd. Eglė Baltrušai
tytė, sekr. — Rūta Kuraitė, so
cialinius reikalus tvarko — Arū
nas Keblys, laikraštėlio redakto
rės — Violeta Dove inytė ir N a 
ta Zarankaitė. 

Susirinkimą pradėjo m a l d a Al
ma Lėlytė. D a l y v a v o 13 narių iš 
18. Susirinkimo m e t u svarstyta, 
kada būtų geriausia ruošti reko
lekcijas, kur bus ir kas dalyvaus 
studijų dienose ir kalakursuose. 
Išrinkome Paul ių Gražu l į ir Ma
rių Gražulį, kad paruoštų laisva 
tema pokalbį sekanč iam susirin
kimui. Kalbėjome apie "Fuksų" 
priėmimą į mūsų kuopą , apie i-
žodį, socialinę veiklą ir bandėm 
nuspręsti m ū s ų veiklos p laną. N u 
tarėme kaip da lyvaus ime ateiti
ninkų arbatėlėje. E g l ė Baltrušai 

pasakytą susirinkimo metu. M e s 
t a m pritarėme! Baigėm susirinki
m ą malda . Po to ponia Smalins-
kienė m u s skaniai pavaišino. 

Rūta Kuraitė 

B A L F O 3 5 M E T Ų SUKAKTIS 

Balfo 76 skyrius lapkričio 1 1 d . 
min i 3 5 metų veiklos sukaktį. Pa
maldos už mirusius skyriaus n a 
rius 10:30 v.r. šv. Antano baž
nyčioje. Minėjimas lietuvių na
m u o s e 12 vai . Vokalinę progra
m o s da l į atliks solistė Danutė 

Petronienė ir akompaniatorius 
Vidas Neverauskas. Aktorius Karo 
lis Balys pateiks Barono ir Mai
ronio minėjimui pritaikintų ei lė
raščių kompoziciją. P o minėj i 
mo pietūs. Kaina € dol. a s m e n i u i 
Automobilius saugos policija.. . n: 

PATIKSLINIMAS \ • 

j a u n i m o choro vakaro progra 
mos spausdinimo mecenatai yra 
ne dr. Antanas, bet dr. Otonas 
ir Vanda Vaitai ." 

vius. Pradedant lapkričio nume- kandidatams ieškoti ir išsijoti. T u 
riu ta tema pradės rašyti 361 ^ e vilties, kad iki m e t ų galo 
kuopos Chicagoje narė g f t J Į ™ ™ * ~ ****** * » * 
Kazlauskienė. Rūta yra dirbusi 3 6 1 l « p r a d e t i mokytis darbo, 

[Redaktorės L. Stukienės pra
nešimas se imuO 

Vertė A. Pakalniškis Sr. 

PARAPIJOS FESTIVALIS 

Šį šeštadienį ir sekmadienį bus 
Švč. Mergelės Marijos G i m i m o 
parapijos festivalis. Bus maisto, 
gėrimų, bingo, pramogų, žaidi
mų ir kt. 112 vyčių kuopa turės 
jame žaidimų kioską. Šeštadienį 
festivalis bus vakare n u o 6 vai. 
iki 10 vai., o sekmadienį n u o 12 

resne priemone susižinoti vyčiams, P " P i e t " s i k i ™ vai. vakaro. Baž-
išblaškytiems po visą kraštą. n y č i a y™ P"« €8 ir W a s h t e n a w 
Vėl raginame korespondentus, gatvių. 
siunčiančius žinias, nevėluoti. I Lapkričio 25 d. Nekal to Prasi-
Straipsnių autoriai galėtų daug dėjimo bažnyčioje bus Mišios už 
padėti redakcijai, jei savo rasi-' mirusius vyčius. Prasidės 11:15 

kuopoje ir Illinois — Indianos 
apygardoje, ypač Lietuvos reika
lų srityje. Dėkojame Pilypui ir 
Marijai už jų pastangas praeity 
je rr tikimės, kad ateityje tas "Vy
čio" skyrius ir toliau bus gyvas 
Rūtai vadovaujant 

N o r s "Vyčio" leidimas bendrai 
vyko sklandžiai, tačiau didesnis 
bendradarbiavimas tarp korespon 
dentų, straipsnių autorių ir cen 
tro valdybos narių darytų "Vy
tį" veiksmingesnių įrankiu ir ge-

"Vy£k>" redaktore Loreta StukfeB* su aavo jaunais gttninyiftyi* 

Bostono vyčiai spalio 18 d. 
sušaukėme se imo reikalams susi
rinkimą. Pačią seimo posėdžių 
darbotvarkę sudarys Vyčių centro 
valdyba. Bostono vyčiams tenka 
rūpintis v isomis kitomis pramo
ginėmis dal imia. O Bostonas turi 
daug ką parodyti. T o m visom da
l im pravesti šiame susirinkime 
buvo sudarytos ir programos ir 
sve ikinimų komisijos — Alexan-
der Chapl ikas dr. Albert Kiburis 
ir Joseph VvTiite. Priešseiminiu 
vakaru rūpinsis Betty Balaco-
nis ir Lou Mikalonis, ketvirtadie
n io užkandžiais — Adele Martus, 
Mary Martus, Lou Mikalonis, 
Veronica Aluza ir Mildred D a 
niels. Ketvirtadienio kultūriniu 
vakaru — Danie l ius Averka, A l 
dona Kropas, Anne White , Eva 
Bali, Mary Mickevich ir Alexan-
dra Moriarty; penktadienio vaka
ru — J o h n Olevitz, Alexander 
Akule, Frank Markuns, Joseh 
Balakonis, John Skrieki ir Betty 

Skrieki. Šeštadienio banketu — A l e 
xander Akule, Mary Martus, Ade
lė Martus, Aldona Keaney, Pat-
ricia Akule, Aleonora Wassel l , 
Frank Markuns ir Virginia Mar
kuns. Sekmadieniui — Anne V o 
veris, A n n e Narkevich, Veronika 
Aluza, Monika Plevock, Veronika 
Ivanauskas. 

Lietuvių spaudą informuos: 
Povi las Zičkus ir Daniel ius Aver
ka, amerikiečių spaudą — Lar-
ry Svelnis , W i l l i a m Gorski, Phi l 
Carter, Reggie Alexander, John 
Norinkevich, Mary Martus. Trans 
portu rūpinsis: dr. Albert Kiburis. 
Kitais reikalais Lou Mikalonis, 
Eleanor Wasse l l , Josephina Satke-
vich ir Patricia Akule 

kinys turėjo būti toks: — Sekan-1 tytė papasakojo a p i e paskutinę 
tis brandus ir svarbus žings- j ateitininkų stovyklą Neringoje , 
nis, tai V U minėjimas sk ir - |Mūsų globėjas Saul ius Jankaus-
tas amerikiečiams akademikams, kas ragino m u s dalyvaut i "Atei-
spaudai, kultūrininkams ir meni - ties" rašymo konkurse. Jis pasiū-
ninkams. — Iškritęs žodis "ame- į lė m u m s , kad m o k ė t u m e po 1 
rikiečiams" vis dėlto iškreipė tik-1 centą už kiekvieną angl išką žodį, 

r©*** H-

IS Vilniaus universiteto 400 m. sukakties minėjimo Detroite. Matyti Grafiną 
Urbonienė ir Danutė Petronienė, platinančios Vilniaus universiteto medalį, 
išleistą Los Angeles filisterių skautų. Nnotr. J. Urbam 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

DR. VL. BLA2YS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

Vai : pirm, antr ir ketv 6 iki 7:30 v v.§ešt 
1 iki 3 vai Pagal susitarimą. 

Ofiso telef. VVA 5-2670 
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048 

Tel. o f i so HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. RRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71 st Street 
Vai.; pirm , antr, ketv ir penkt 1:00 - 5:00 
vai popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. — GR 6-2400 

Vai pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antrad. ir penkt 10-4: šeštad 10-3 vai. 

Ofis. te l . 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOIA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos. 

CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 

1443 So. 50th Ave., Cicere1' -
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. Sešt. 12 iki 4 vai popiet . , " 

Te4. REliance 5-1811 " ; 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 VVest 59th Street 
Vai : pirm., antr , ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir Sešt. 
uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIV IR VAIKU LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Valandos Kasdien nuo 10 vai. rvto 
iki 1 vai. popiet. 

Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-98P1 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS-

Specialybė vidaus ligos .i.-« 
2454 VVest 71 st Street « , 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai . pirmad , antrad., ketvirtad irpenktad. 
3 iki 7 v p. p Tik susitarus. " 5 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

NAUJOS DRAUGO PRENUMERATŲ KAINOS 
Nuo 1979 m. gruodžio 1 d. dienraščio "Draugo' 

prenumeratos kainos bus tokios: 
DftAUGO 

Chlcato ir Cook County $40.00 

Kanadoje U.&A 40.00 

Užaienyja ..._ 40.00 

Savaitini* 25.00 

y2 metų 3 mėn. 
$22.00 

22.00 

22JOO 

20.00 

15.00 

$15.00 

15.00 

15.00 

13.00 

mmm 

"Dmajco" prenumerata 
dnmė« atsttvelgti | aknitytoju pajetomnn. 
i * ^ , dnsgiM prlaldedn » v 0 nokomte. Tokia 
• t t l jU 
tyje UJaikyH 

taa | dieną 
tttv korto pn-

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
J O K 5 A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

Valandos pagal 
susitarimą 

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Te le f . — 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURCHA^ 

OHsai: 
111 NO. VVABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

t 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba l ie tuv iškai ) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir?.' 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71 st St. - Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta t r e ė . 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU- PCSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA _ 
2656 VV. 63rd Street 

Va; antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak. 
Ofiso tel. 776-2880, rerid. 448-55<5 

1002 N. VVestern Ave., Chicago 
Te!. 489-4441 

DR. K. A. J U CAS 
ODOS LIGOS - CHIRURGIJA 
7110 VV. 127 St., Palos Heights 

T e l . 361-0730 
Va landos pagal susitarimą 

Ofiso tel. HF 4-2123, namų GI 8-615(5 

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

2454 VVest 71 st Street - ; 
Vai : pirm , antr.id , ketv ir penktad. ZrS."ir 
b-7 — iš anksto susitarus 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So. 49th Court, Cicero, III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus tref ir 4>št 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 VV. 59 St., Chicago — 476-2112 
Vai pagal susitarimą. Pirm., antr , treč., 
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai 

•t • 

DR. J. J. SIMONAITIS 
T e l . — G R 6 - 0 6 1 7 2 į 

6 9 5 8 S . T a l m a n A v e . 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-37*72 

DR. PETRAS 2LI0RA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street -
Vai : pirm . antr . ketv ir penkt. * 

2-7; šeštadieniais p j g a | susitarimą'-" 

Apsimoka skelbtis d.en DRAUGE, nes. 

jis plač.aus.ai skaitomas lietuvių dien

raštis, g, skelbimų kainos yra vis iem* 

Paeinamos »*• 

•sr.. 



Kuriama ir mat. 

•«•< NE TIK MŪSŲ PROTĖVIAI 
nu 
Uit 

JAY LIET. BENDRUOMENES TARYBOS SESIJA 
Išrinktai naujas kiaito raldyboi pi 

Ne kartą amerikiečiai yra su- gos vertės, ir pats leidinys bus ne 
„sidarę apie mus gana blankoką vienam amerikiečiui įdomus ir 
žaizdą, nes jiems atrodo, kad mes liudijantis mūsų rašytoju kūrybą, 
r.itik temokame senus tautinius Knyga pateks tai vienur, tai ki-
^Šokius šokti, gaminti lietuvišką tur ir su ja galės susipažinti ame 
'..'•maistą, rodyti tautodailės dirbi- rikiečiai, ne tik pasiskaitydami 
^riius ir demonstruoti panašius mūšy autorių kūriniu, bet suži-
;-mūsu protėviu darbus. Daugelis nos ir apie kitus jų darbus- Poezi-
;;$alvoja, kad mes esame čia jau ja išspaudinta lietuviy ir angly 
•-niekam nepajėgūs cepeliny virė- kalba, tai kiti turės progos iš ver-
;įai, kurie nebesugebame patys timų pasimokyti, 
plieno sukurti ir iš viso dalyvau- * 
!̂ ti bendram kultūrinio gyveni- Kalbant apie vertimus, visada 
;mo' vyksme, atnešdami į kultūri- pasitaiką netikslumų, todėl, ypač 
''>fri gyvenimą ką n/>rs naujo ir poezijoje retai kada vertimas 
'.[Vertingo ne tik lietuviy, bet ir a- skamba geriau, kaip originalas. 
.'Jnerikiečiy tautai. žiomis dienomis New Yorke pa-
T. Reikalingi mūšy reprezentavi- skirta Lenore Marshal poezijos 
iimai įvairiose tautinėse mugėse, premija poetui Haydenn Car-
parodose, įvairiuose mokyklų ar ruth. šią 5,000 dol. .premiją ad-

' parapijų rengiamose šventėse, ministruoja "Saturday Review" 
tet dažnai tais reprezentavimais žurnalas. Premijai skirti komisi-
Uk*eipiamas mūšy tikrasis pajė- jos atstovas Alastair Reict "Sa-

/ gumas, dažnai atrodome šiek day ReviewM žurnale rašo, kad 
tiek išprususi, bet toliau jau nie- buvo komisijai pristatyta ir gera 
ko daugiau nebesugebanti liau- lietuviy kilmės poeto Česlovo Mi-
dis. Tiesa, daugelis žino, kad lie- lašiaus knyga "Bells in Winter", 
tuviai specialistai darbuojasi vie- tačiau tai buvo vertimai ir komi-
*rroje ar kitoje bendrovėje, bet sija sakėsi, kad ji ty eilėraščiy 
šiaip jau mano, kad mūšy kul- girdėjusi originalia kalba, ir jie 
tųra yra sustojusi seniai ir kad daug geriau skambėję, todėl Mi
rties čia neturime nei dailininkų, lasius nebegalėjo rungtyniauti 
nei rašytojų, nei kompozitorių, su kitais poetais. Be abejo, poe-
kad mes esame tik liaudies meno tui skriauda, tačiau to poezijos 

g pakartotojai. vertimuose negalima išvengti. 
Dy i • Suprantama, kiek lengviau 
^, .Salia mugėse pasirodymų turi- yra su proza arba su drama, ta

me surasti progy parodyti, kad čiau sveikintinos pastangos per-
.mes čia toli gražu nesame tik duoti svetimiesiems ir mūšy po-
liaudies meno puoselėtojai, kad eziją. Nemaža jau lietuviy moks-
turime įvairiopy kūrėjų, kad Sau- lininky ir literaty kūrinių yra iš-
kiame mokslo sispoziumus, kad spausdinta angly arba ir kitomis 
leidžiame knygas, kad jas premi- kalbomis, nors jie ir nesusilau-
juojame, kad turime kultūros kia milijoninio tiražo, tačiau 
fondą, Lietuvių fondą, Lituanis- daugiau ar mažiau su jais susi
tikus institutą, kad turime šim- pažįsta kity tautybiy žmonės, ne 
Jjųj dailininky, rašytojų, muzikų, būtinai amerikiečiai, nes ang-
chory vadovy ir solisty, kad mū- ly kalba daugeliui prieinama, 
sų gyvenimas nėra vien tik mūsų Taip lietuviška kūryba plačiau 
protėvių kūrybos atkartojimas, pasklinda, liudydama, kad lietu-
kad kuriame mes ir dabar. vis išeivijoj yra ne tik praeities, 

Malonu, kad kartas nuo karto bet ir dabarties žmogus, 
vierno.-ar kita būdu surandame • 
progos amerikiečiams parodyti Jeigu kada mažųjų tautų kul-
mūsy kompozitorius, dailininkus, turą ir literatūra dar būdavo iš-
literatūros pasiekimus. Tuo at- reiškiamas koks nepasitikėjimas, 
žvilgiu daug nusipelnė Many- tai šiandien jau didžiyjy tauty 
land Roofes leidykla, nepaisant, atstovai taip nebegalvoja, šian-
kad ir ne labai plačia skale tie dien jau daugelis atkreipia dėmė-
jos leidiniai paskleidžiami. Ta- sį į mažesnes tautas ir net ne 
čiau jos leidinių yra daugelyje kartą universitetuose profesoriai 
JAV miestų ar universitetų yra užsiminę, kad jei amerikie-
biblioteky. Daug apie mūsų da- čiai temoka tik angly kalbą, tai 
bartinius meno pasiekimus pa- dar nereiškia, kad kitose tautose 
skelbia ir 
Kiekvienu 
progų parodyti, kad mes nesame kalbų literatūra pateikiama an 
vien tik Čia duona ir butu susi- glosaksui jy gimtąja kalba, 
rūpinę imigrantai, kurią vien tik Nobelio premiją šįmet pasky-
šiam kraštui reikalingas meteri- rus graikui Odisėjui Elyčiui, 
alines gėrybes, kurių ir šiaip jis "Chicago Tribūne" pastebėjo, 
daug turi. Mes parodome, kad kad gera, jog pripažįstama ir iš-
dalyvaujame šio krašto kultūri- keliama mažųjų tauty literatūra, 
niame gyvenime, padėdami jos kaip suomiu, islandy ar graikų. E-
kultūrai arba vadinamai kultūri- są paskiriant premiją Elyčiui bu-
nei mozaikai augti. vo parodyta, kad literatūrinis ge-

Vienas iš tokių amerikiečiams nijus ne vien tik didelėm tau-
parodymų, kad mes nesame ne tom priklauso. Koresponden-
tik senųjų liaudies papročių puo- tams Elytis pareiškė, kad premi* 
selėtojai, bet h* dabarties žmonės, ja yra pagerbimas ne tik jo, bet 
rodo neseniai anglų kalba išleis- ir visos graikų tautos. Ir todėl tie 
ta Almos Skrupskelienės reda- visi lietuviškieji vertimai, ypač 
guotą lietuvių rašytojų antologi- kurie geriau pavykę, yra iškeli-
ja "Lithuanian Writers in the mas ne tik tų individualių auto-
West'\ Tai laisvajame pasauly- rių, bet ir pačfcs lietuvių tautos, 
je esančių ar jau mirusių šešias- kūrybingos ir nepraradusios kū-
dešimt keturių autorių poezija, rybinio potencialo net išeivijoj, 
proza ir drama. Lietuvių rašyto- "Lithuanian Writers in the 
jų. draugijoj yra per šimtas na- West", Lietuvių bibliotekos lei-
rių. Kadangi knygoje yra išspaus- dyklos išleista knyga, kaip tik 
dinta ir keliolikos mirusių kūrė- viena iš tų liudijimų, kad mažo-
jų kūrybos, tai rodo, kad anto- šios tautos yra kūrybingos, tebe 
logijoje tėra tik pusė dabartinių tęsiančios savo tautos kūrybines 
plunksnos žmonių. Tačiau, viena, tradicijas, kad jų atstovai pajė-
negalima visų sudėti, kiti nepa- gia bet kokiose sąlygose ne tik 
norėjo, treti nepateko, kaip vai- egzistuoti, bet ir kurti 
kų rašytojai Tai nemažina kny- AL B. 

Paitobot ir nucmoofa 

LIETUVOJE KUMfiAMS MESIA PAVOJUS 

(Tąsa) t 
Krašto valdybos narių pranešimai, 

Pirmininko pranešimus papil
dė kai kurie krašto valdybos na
riai, B. Raugas, vykdomasis vi-
cepirm., organizaciniams reika
lams, painformavo, kad kaden
cijos pradžioje buvo 68 apylinkės, 
o dabar jau turime 71. Apygar
dų viso yra 10. Jis siūlė pakeisti 
įstatus ta prasme, kad su pirmi
ninku kartu būtų renkamas ir 
vicepirmininkas. Be to, pageida
vo, kad būtų nuolatinis apmoka
mas krašto valdybos reikalų ve
dėjas. 

Feliksas Andriūnas, vicepirm. fi
nansų reikalams, pastebėjo, kad 
organizacijos veikla atsispindi 
ir piniginėse pozicijose. Jis davė 
trejų metų palyginimus: 1977 m. 
pajamų turėta per 73,000, 1978 
— 95,000, o 1979 — per 142,000. 
Kas metai didėjo ir svarbiausia 

pajamų pozicija —Vasario 16-sios 
aukos. 1977 m. surinkta beveik 
39,000, 1978 — per 34,000, o 
1979 — per 39,000. Sie skaičiai 
rodo Lietuvių bendruomenės fi
nansinį stiprėjimą 

Šiais metais sėkmingiausios su 
Vasario 16-os vajumi buvo cent
rinės ir Detroito apylinkės, 
kur vajui vadovavo Jonas Urbo
nas ir jam gelbėjo daugelis gerų 
talkininkų. Vajus pasiekė per 
5,000 dol. Clevelando apylinkė 
surinko veik 3,000 Tai J. Mals-
kio ir talkininkų nuopelnas. Jas 
sekė Califomija su 2,700, Water-
buris su 1,700, Cicero su 1,600, 
Philadelphija su 1,500, St Peters 
burg su 1,300. Gaila, kad dėl 
vietos stokos negalima suminėti 
kity, kad ir mažesnių apylinkių, 
kurios pagal kapitą dažnai net 
aplenkia didžiąsias apylinkes. 
Andriūnas pareiškė, kad negali
ma nepaminėti ir stambesnių au
kotojų, žinant, kad yra ir tokių, 
kurie ir visai neaukoja. Didieji 
aukotojai buvo: dr. P. Kisielius -
300, dr. Petras ir Laima Žemai
čiai — 300. Po du šimtus auko
jo D. ir L. Petroniai, B.ir V. 
Rauckiai, po 150 - dr. K. Ambra
zaitis, J. ir V. Rugieniai, D. ir S. 
Geidžiai. Dr. P. Vileišis paauko
jo 125, G. ir J. Urbonai — 117. 
Be to, Andriūnas suminėjo apie 

BRONIUS VAMLUTIS 

"Lituanus" žurnalas, nėra geros literatūros. Žinoma, 
atveju surandama daug geriau, kai ta mažesnių 

Yorke, prašydamas, kad jis at
kreiptų dėmesį į šių kunigų nuo
latinį persekiojimą ir iškeltų jų 
bylas kitiems dvasiškiams ir spau
dai. 

Panašios telegramos buvo išsiųs
tos vyskupui Thomas Kelly, JAV 
Katalikų vyskupų konferencijos 
generaliniam sekretoriui ir vysku
pui Bryan Hehir, JAV Katalikų 
vyskupų konferencijos tarptauti
nės taikos ir teisingumo komisi
jos sekretoriui. 

30 aukojusių po 100 dol., kurių 
dėl vietos stokos neįmanoma su
minėti Nusiskundė, kad turėta 
sunkumų su solidarumo mokes
čių išrinkimu. Paskutiniuoju me
tu šis reikalas gerėja. Rugsėjo va
jus 1978 m. davė 3,500 dol. Ži
niaraštis "Bridges" jau turi 1,718 
skaitytojų. B prenumeratos jis 
dar negali išsiversti. Nuo pasi
rodymo krašto valdyba jo leidi
mui suteikė 8,600 dol. paramą. 
Leidinių Violation of Human 
Rights paruošimui išmokėta 11, 
400 dol. Dr. B. Kaziui už parašy
mą knygos prancūzų kalba — 
Lietuvos dokumentacija — pa
skirta 15,000 dol., PLB-nei bei 
"Pasaulio Lietuviui'' paremti — 
10,000 dol. Andriūnas geres
niam finansų sutelkimui siūlė 
prie krašto valdybos sudaryti fi
nansų komisiją. 

Tarybų ph-mminkų pranešimai! 
Bronius Juodelis, švietimo tary

bos pirmininkas, suvažiavusius 
painformavo, kad 1978 — 1979 
mokslo metais veikė 29 liet mo
kyklos, kurias lankė 1975 moki
niai. Juos mokė 248 mokytojai I-
domu pastebėti, kad Pennsylva-
nijos angliakasių rajone veikia 
suaugusiems kursai, kuriuos lan
ko 50 asmenų. Kursantus moko 
keturi kunigai. Pedagoginis Irt 
institutas turi 38 klausytojus. Nu
stojo veikę 3 ir buvo įkurtos 3 
naujos mokyklos. Mokinių skai
čius per metus sumažėjo 3 proc. 
Mokyklų finansinė sąmata pasta
raisiais mokslo metais siekė per 
61,000 dol. 

šį pavasarį visoms lit mokyk
loms buvo išdalinta 10,500 dol. 
Parama gauta iš sekančių šalti
nių: Lietuvių fondo — 4,600 dol., 
LB iždo — 3,000 dol., rugsėjo 
mėn. aukų — 2,738 doL ir šv. ta-
bos iždo 162 dol šiais mokslo 
metams LF mokykloms jau yra 
paskyręs rekordinę sumą — 16, 
200 dol. Pinigai mokykloms bus 
paskirstyti dar šiais metais. Juo
delis išreiškė padėką L F-do dar 
buotojams už didelę paramą. K 
JAV federalinės valdžios gauti 
40,000 bus panaudoti mokytojų 
pasitobulinimui. Juodelis paste
bėjo, kad ir toliau bus labai reika 
inga LB apylinkių finansinė para
ma, šių metų pradžioje, šv. Tary
bos rūpesčiu buvo gautas IRS 
Tax Exemption statusas. Pir
mininkas kvietė visus juo pasi
naudoti. Be daugybės kitų atlik
tų darbų išleisti 2 nauji vadovė
liai, 3 pratimų laidos ir "Mano 
žodyno" DC-ji laida. Bronius Juo
delis praneišimą baigė žodžiais: 
"Dėkime visi visas pastangas, 
kad augtų ir klestėtų lituanisti
nės mokyklos!" 

Aleksandras Radžius, kultūros 
tarybos pirmininkas, pranešė, 
kad buvo sudarytos 3 komisijos 
premijoms skirti: dailės, muzikos 
ir aktoriaus. Dailės premija teko 
E. Kepalaitei, muzikos- V. Sme
tonai ir aktoriui — J. Kelečiui. 
New Yorko apygardos Vasario 
16-sios meno parodos premijai 
paskirta 300 dol., Dainavos an
sambliui veikalo "Emilija Pla-
terytė" pastatymui paremti — 
200 dol., Lituanistikos instituto 
suvažiavimui — 1,000 dol., J 
Aisčio dokumentinio filmo pasta
tymui — 1,000 dol., Čiurlionio 
monografijai anglų kalba leisti 
— 8,000 dol., Indianos universi
tetui J. Būgos liet liaudies dainų 
rinkinio katalogavimui — 806 
dol. ir už operos "Amadar" pa
rašymą D. Lapinskui išmokėta 
500 dol. likutis. Finansuota St 
Goštauto kelionė į PEN klubo 
suvažiavimą Rio de Janeire, B. 
Brazdžionio — į Australiją, St 
Santvaro į dvi Floridos apylinkes 
ir H. Nagio — į VVashingtoną. 
Suminėtiems ir kitiems reika
lams nemažai lėšų gauta ir Liet-
fondo. Radžius pateikė apsčiai 
sugestijų ateities veiklai. 

Aušra Zerr, Visuomeninių rei
kalų tarybos pirmininkė, išdaly
tame raštiškame pranešime ir 
žodžiu plačiai apwvelgė tarybos 
veiklą svetimtaučių informavimo 
srityje. Kas metai išleidžiamas 
dokumentuotas leidinys "Viola
tion of Human Rights in Occu-
pied Lithuania" ir jis plačiai pa
skleidžiamas tarpe kongreso na
rių, Jungtinių tautų atstovų, aukš
tųjų mokslo institucijų, religinių 
vadų bei Washingtone residuo-
jančių ambasadorių. Tragiško 
birželio proga 535 kongreso na
riams išsiuntinėjama naujausia 
informacinė medžiaga apie lie
tuvių tautos rezistenciją okupan
tui Buvo paruoštos 3 pusvalan
dinės radijo progamos anglų kal
ba: dvi Vasario 16-sios ir vie
na minint baisiojo birželio įvy
kius. Pirmosios programos buvo 
transliuojamos 43 atvejais, o ant 
rosios — 20 atvejų. 

Visuom. reikalų taryba plėtė 
veiklą, norėdama pagelbėti Sov. 
S-gos kalėjimuose esantiems ke
turiems politiniams kaliniams. 
Tuo reikalu buvo palaikomi kon
taktai su Amerikos Raudonuoju 
kryžiumi, Jungtinių Tautų or-ja, 
tarptautine žmogaus teisių lyga, 
Amerikos žydų komitetu, o svar
biausia su JAV kongreso nariais. 
Paskutiniuoju metu Visuom. rei
kalų tarybos pastangomis buvo 
suorganizuotas komitetas, pava
dintas "koalicija išlaisvinti Pet
kų ir Gajauską". Jam vadovauja 
Charles Zerr. 

Komitetas susideda iš dviejų 
daliy: vykdomojo ir garbės. Vyk-

JAV LB devintosios tarybos pirmojoj sesijoj Clevdande susitikę. Baly* Rau
gas, dr. E. lenkausfcas, Ohio apyg. pirm. dr. Ant. Butkus ir LB tarybos 
narys Jankūnas Nuotr J. Ui 

domąjį komitetą sudaro liet or
ganizacijų atstovai, o garbės vi
suomeninio, kultūrinio gyve
nimo atstovai, universitetų prezi
dentai, šiame krašte gyvenan
tieji Sov. S-gos rezistentai, unijų 
vadovai, žymios religiniy bend
ruomenių asmenybės, garsūs ad
vokatai ir kiti. Viso 38 asmenys. 

įvairiais Lietuvą bei lietuvius 
liečiančiais reikalais apie penkio
lika kartų lankytasi Baltuose rū
muose, bei Valstybės departa
mente. Trimis atvejais buvo su
sitikta su Raudonosios Kinijos 
atstovais Washingtone ir jiems į-
teikta informacinė medžiaga a-
pie okupantų mūsų tautai daro
mas skriaudas, šią medžiagą ki
nai panaudoja propagandiniame 
kare prieš Lietuvos pavergėjus. 
Bendradarbiaujama su Pabaltijo 
tautomis, ukrainiečių, vengrų bei 
lenkų laisvės kovotojais. 

Baigdama pranešimą Aušra 
Zerr padėkojo R. Česoniui, Alg. 
Gureckui, kun. K. Pugevičiui ui 
nuoširdų bendradarbiavimą. Y-
patingą padėką išreiškė Alg. Ge-
čiui, su kuriuo bendruomeninį 
darbą dirba jau devinti metai. 
Šia proga norisi pastebėti, kad ir 
visi kiti pranešimus davusieji 
reiškė išskirtiną padėką krašto 
valdybos pirm. A Gečiui, iškel
dami jo idealizmą, darbštumą, 
toleranciją. Gečys juokaudamas 
pasakė: "Neįveskite į krašto val
dybą asmenybės kulto!". Jis pa
dėkojo visiems krašto valdybos 
nariams (viso 15) už nuoširdų 
bendradarbiavimą ir visų vardu 
paprašė Aušrą Zerr priimti Vil
niaus universiteto sidabrinį me
dalį, kartu pareiškė, kad nuo šio 
momento krašto valdyba atsista
tydina. 

Po visų pranešimų buvo dis 
kusijos. Ilgiau sustota prie mūsų 
diplomatinės tarnybos tęstinumo 
bei jos egzistencijai lėšų suradi
mo, šį reikalą gana plačiai nu
švietė A Gečys. Jis pastebėjo, kad 
10-15 metų bėgyje dėl amžiaus 
galime nebeturėti akredituotų 

diplomatų. Antra, pagal prane
šėją, yra vieša paslaptis, kad maž 
daug mėty bėgyje baigsis turimi 
fondai, tokios bėdos šiuo metu 
neturi nei ktviai, nei estai. Neo
ficialiomis žiniomis Lietuvos dip
lomatinės tarnybos metinis biu
džetas sukasi apie 50,000 dol. Ta 
suma, anot Gečio, yra tokia di
delė, kad mūsų organizacijos bei 
veiksniai nepajėgs jos kas metai 
sutelkti. Kongresmanas C-F.Dou 
gherty sutinka į kongresą įnešti 
du įstatymus: diplomatinės tamy 
bos tęstinumo ir jai lėšy suradi
mo. Priėmus pirmąjį įstatymą, 
mūšy atstovas Washingtone ar
ba šefas Italijoje galėtų paskirti 
įpėdinius ateičiai. Pagal antrą į-
statymą JAV vyriausybė Lie
tuvai duotų į metus užsieninę pa
ramą 250,000 dol. sumoje, šiuo 
meru administracija lietuviš
kiems reikalams yra palanki, ta
čiau iš mūsų diplomatinės tarny
bos ateina užuominos, jog jie 
baiminasi, kad gali neigiamai 
paveikti ir privesti prie jos užda
rymo. A. Gečys prašė tarybą tuo 
klausimu pasisakyti, kad naujoji 
krašto valdyba, turėdama gerą 
užnugarį* dar prieŠj prezidenti
nius rinkimus galėtų efektyviai 
veikti, nes po rinkimų reikalas 
gali būti pavėluotas. 

Kiti pranešimai 
Kontrolės komisijos praneši

mą padarė kun. dr. K. Bučmys. 
Tikrinta švietimo tarybos, Penk
tosios tautinių šokių šventės ko
miteto, Kultūros tarybos, PLD 
komiteto JAV-bėse ir JAV Kraš
to valdybos knygos. Visur, viskas 
rasta tvarkoje. Pranešimas sesi
jos buvo priimtas. 

LB Garbės teismo pirm. E. Kor 
zonui sesijon neatvykus, jo vardu 
pranešimą padarė J. Ardys. Jis 
pareiškė, kad trejų metų bėgyje 
buvo išspręstos keturios bylos: 
trys bendruomeninio ir viena as
meninio pobūdžio. Pranešėjas pa
sidžiaugė, kad, renkant LX-ją LB 
Tarybą, negauta nė vk o skun
do. (Bus c'aujE'Au) 

PRIE MILŽINU 
TILTO 

P. MELNIKAS 
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— Gerai. Bet ar čia kokia Šventovė? Kunigai juk ir 
bažnyčioje pataria, papeikia ir patarimų, manau, 
nesibaido. Dovanokite ui palyginimą... — Danys žūt 
— būt norėjo patarimo. 

Pirmininkas ilgai tylėjo. Prispirtas jis, tur būt, 
ieškojo kaip atsakymą apeiti? 

Piktas Danys tada atsistojo, lyg norėdamas išeiti 

— Norėčiau patarimo, — Danys pasakė. — 
Nuoširdaus patarimo, perspėjimo, ar informacijos. 
Tamsta juk geriau žinote, kaip pasiseka grįžtantiems į 
namus, ir kas jų laukia? 

— Tik spėliojimai, Dany. Spėliojimai. Svarbu, kas 
grįžta, kodėl ir kokiais sumetimais pasitraukė iš 
namų, ar iš, taip vadinamos, sovietų ar rytų teritorijos. 

Rytų teritorijos, ar zonos... Tai jam taiko: kodėl, ir 
kaip iš ten pasitraukei? Neprisimeni iššokimo iš 
sunkvežimio? Susižeidimo? Po susitikimo su Gene 
negi viską pamiršai? Su ja dabar vėl grįžti norėtum?... 

— Mano bėda, — aiškino Danys, — yra tokia. 
Mane niekas jau nebaido, tiek esu jau pergyvenęs... 
Bet, jei mano mergina nori pamatyti savo kraštą, 
kokios jai ir man yra perspektyvos? 

— Sakiau, spėlioju, — atsargiai pasakė 

buvo patenkintas, kad padarė jam staigmeną. Tegu 
suka galvą sau dabar, kaip visa greitai susiklojo. Genė 
ir Danys išskris, kaip paukščiai, į namus, palikdami jį 
seną tarp popierių, ir su žmona. 

— Nuo kada matėtės su ja? 
— Mačiausi. — Danys triumfavo. 
— Bet čia taip trumpai buvojote. 
— Meilė iš pirmo žvilgsnio, ponas pirmininke. 
— iŠ pirmo žvilgsnio... — Pirmininkas nuleido 

galvą ir pirštais be reikalo lankstė kelis popierio 
lakštus. Jis buvo susijaudinęs, bet valdėsi. — Vieną 
minutę, — pasakė ir, lyg pritrenktas Danio žodžių, 
išėjo į gretimą kambarį. 

Danys girdėjo ten jį čiupinėjantis ir lyg kažkokį 
metalo garsą! Gal dabar jis ieško ginklo?.. įeis staiga, 
driokstels šūvis, ateis aštrus skausmas, bus silpna ir 

Abiem rankom jis stipriai dar laikė stalo briauną, kad pirmininkas. — žinau, kai kurie grįžta. Jų nestabdau svaigu. Danys prasižiojo, norėjo užrikti ir perspėti, bet 
net jo riešai pabalo. Pirmininkas tai pastebėjo. Jis 
gerai žinojo, kad kova buvo dėl Genės, jos vardo net 
neminint. Pirmininkas matė pasikeitusius Danio 
i veido bruožus ir, gal nusprendęs vėliau už tai 
atsilyginti, išsitraukė cigarečių pokelį ir pasiūlė jam 

— Prašau. Dovanokit už mano oficialumą. 
Prisėskit... 

Danys paėmė vieną, užsirūkė ir pradėjo vaikščioti 
po kambarį. 

ir nieko nepasakoju. Tai lyg ne mano reikalas. pilka šviesa, krintanti pro langą, sulaikė. Liūdname 
— Pasiekia savo namus? — Danys prisiminė, kad kambary artėjo vakaras, temo. ir tamsios spalvos jį 

Naujausiomis gautomis žinio
mis iš Lietuvos, tam tikriems ka
talikų- kunigams gresia areštas už 
Jy'aktyvų pasireiškimą prieš re
liginį persekiojimą okupuotoje Lie
tuvoje. Šioje grupėje penki kuni
gai priklauso Tikinčiųjų teisėms 
ginti katalikų komitetui, būtent 
kun. Alfonsas Svarinskas, kun. 
Jonas Kauneckas, kun. Sigitas 

Tarakevičius, kun. Vincas Vela-
vičius, kun. Juozas Zdebskis. Šeš
tasis, kun. Bronius Laurinavičius, 
yra Lietuvos komiteto sekti Hel
sinkio susitarimų vykdymą narys. 

Lietuvių Katalikų religinės šal
pos vedėjas kun. Kazimieras Pu 

repatrijuojant ši mintis jam nedavė ramybės. 
— Kai kurie. O gal ir dauguma. 
- O kiti? 
— Nežinau. 
— Vyrams sunkiau? 
— Gal būt Bet visur yra išimčių. 
Man nebus išimčių, galvojo Danys. Tikrins ir 

— Taip. čia ne šventovė, — sutiko pirmininkas, atras, kad kartą jau buvau repatrijuojamas ir dingau. 
— Kaip perkalbėti merginą tuomet? — Danys 

griebėsi lyg paskutinės vilties. 
- K a s ji? 
Matai, viską nori žinoti. Jis apsimeta, ar nori 

Jis dėliojo popierius ir atrodė visai pasikeitęs. 
Oficialus apvalumas dingo, paviršiuje atsirado 
dirbtinas, ar tikras, nuoširdumas. Uždegta, rankoje 
laikoma cigaretė vos įžiūrimai drebėjo. Derain 
neklydo, Daniui dingtelėjo galvoj, ir pirmininkas žinoti? Nujaučia, ar tik įsivaizduoja? Nesvarbu, 
sirgo, kaip ir jis. Pokario liūdesiui ir norui gyventi jam vedusiam suvedžiotojui ji nepriklauso! 
reikėjo Genės. — Genė! — Danys atsidengė ir išsigando savo 

Danys atsisėdo ir jam pagailo šio žmogaus. Nors balso. Jei kas, iš čia išeisiu, pagalvojo. Pasiruošęs 
lutikti bet kokią pirmininko reakciją, pakartojo 
'Genė" ir išvydo nustebimą pirmininko veide! Danys 

ramino. Kažkokia dėmė tačiau iŠ *ono, atrodė, slinko ir 
augdama didėjo. Ji tap~> žmogum. Pirmininkas, 
sunkiai nešdamas pundą popierių, juos su dundesiu 
padėjo ant stalo, beveik D&iio panosėj. Jis juos 
dėliojo, kažką sakydamas. Žodžiai darės aiškesni. 
Balse jautėsi tardytojiškas tonas: 

—... kaip žinote, tai klaidinga nuo pradžios iki 
galo, — pirmininkas teisė jį be paliovos. — Be to, 
pavojinga ir neatsakinga. Žinau, kad buvojote rytų 
zonoje, nežinau tiktai kodėl? Nesiginkite, Careckis, 
prieš repatrijuodamas, pasidarė gan plepus, žinios 
turi kojas, ir Genė jas sužinos. Ar ji žino? Pasakėte? 

— Nežino. 
— Tuomet aš jai pasakysiu. 
— Kokia teise? Ir kas to iš Jūsų prašo? 
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DRAUGAS, ketvirtadienis. 1979 m. lapkričio mėn, 8 dH I A K I A I D R A U G I U 

MIRĖ ADOMAS DAUGIRDAS Gerbiamas Pone Redaktoriau, 

pašto ženklų perėmimą), buvo 
daug paprasčiau telefonuoti ne 
man, nes visų smulkmenų neži
nojau ir, be to, turėčiau telefo-

C L A S S I F I E D G U I D E 
Sių metų spalio 18 d. Sault St. 

Marie, Kanadoje, po neilgos, bet 
sunkios ligos mirė Adomas Dau
girdas. 

Velionis buvo gimęs 1894 m. 
gegužės 8 d. Klišiu dvare (tarp 
Viekšnių ir Akmenės) Žemaiti
joje. Jo tėvas, irgi vardu Ado
mas, anksti išsiskyrė su pasauliu 
ir paliko be sūnaus dvi dukteris 
— Eleną ir Stanislavą. Motina, į 
Stanislava Pečkauskaitė, buvo 
?atrijos Raganos pusseserė, tad | 
rašytojos kūryboje atsispindi mo 
mentai iš giminystės su Daugir-1 
dais. Taip pat jos įtaka veikė pa-; 
staruosius. Adomo dėdė Jonas I 
Daugirdas, dalyvavęs 1863 m. su
kilime ir patekęs į rusų rankas, 
buvo pakartas prie Tryškių. Dar i 
prieš paskutinį karą tebestovėjo į linius įvykius, daug skaitė, labai 
ąžuolas — nebylys tragedijos liu- \ domėjosi Lietuvos istorija, o su 
dininkas. Šiandien visa tai pa-; B. Kviklio veikalu "Mūsų Lietu-
miršta... Užgeso ir legenda, kad va" beveik nesiskyrė, tą tomą, 
sukilėlis palaidotas slapta Klišiu kuriame aprašyta Žemaitija, tur-
dvare po buvusiu ten kryžiumi.; būt mokėjo atmintinai ir vis jį 
Plačioji giminė išsisklaidė po pa- j papildydavo savo atsiminimais, 
šaulį. Tokioje atmosferoje augc j Prie Naujojo pasaulio nepritapo, 

:>mas. j gyveno kukliai savo namuke tarp 
-v vaikystėje Daugirdu ir Viekš-' didelių medžių ir gė'.ių, dalinda 

nii- gydytojo Antano Biržiškos masis su žmona gražios praeites 
šeim.!* rišo glaudūs draugystės j reminiscencijomis. 
saitai, toJėl profesorių Mykole ir! 

Buvo kieto budo žemaitis, tvir-

Neseniai išleistoje prekybinin j n u a r r^tn veikti J. Karvelio 
ko J. Karvelio knygoje "Preky- • Vardu, bet telefonuoti tiesiai ban 
bininko keliu" yra keletą kartų( kui ir ten savo asmeninį čekį ša
mano pavardė paminėta. Ry- į vo vardu sulaikyti, 
šium su tuo prašau "Drauge" po i 
rą mano pastabų patalpinti. * * S**1*. k a d J" Karvelis ne-

Visų pirma noriu paminėti, I P a n o r ėJ° š i o m a n o l a i š k o U v c n * 
jog, rašant prisiminimus keletą ; ** 
desėtkų metų po įvykių, daug 

K E A L E S T A T E E A L C S T A T E HELP WANTED — VYRAI 

PIRKĖJO LAIMEI 

Su pagarba 

4 miegamų mūr. rezidencija, r-_- | 
vonios. Rūsys, garažas. Tik $38,500. j 
Apyl. 65-os ir Mozart. 

Naujesnis 3-jų miegamų bungalow. I Išnuomojamas 4 kamb. gražus butas 
Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie arti 65-os ir California. 
67-os ir Homan. $52,900. 

64-ta ir Artesian. Mūrinis 2-jų ' 

A. a. Adomas Daugirdas 
(1923 m. nuotrauka) 

: 

kas randa reikalingu aptarti 
juos su prisiminimuose paminė-

I tais asmenimis, kad išvengtų ne 
| malonių nuomonių skirtumų. 

Jonas Karvelis, kurį aš asme-
I niškai laikau tikrai neeilinių ga-
i bumų prekybininku, deja, pasiti
kėjo vien savo atmintimi. 

Dėl įvykio apie pinigų sudegi 
nimą, psl. 411, turiu priminti, 
kad grynų pinigų ir čekių san
tykis buvo kaip tik priešingas, 
čekių buvo apie 1,100-1,200, o 
grynų 200-300 dol. Visus čekius 
man pavyko vienus tuoj pat, ki 
tus po kelių mėn. atgauti, nuos 
tolį grynais sumokėjome per pu
sę. Paminėta pinigų paslėpimo 
vieta Karveliui buvo žinoma. 

Kas liečia čekio sulaikymą, 
man atrodo, kad prekyb. J. Kar
veliui, turint su Tenkeliu kitų 
reikalų (pinigų jam skolinimą, 

V. Žukauskas 

mi ( hnsim.isv \ \ i. * 4 

j butų po 6 kamb. $45,000. 
2tt aukšto mūras — 3 butai. Ge

ros pajamos. Prie 44-os ir California. 
Nebrangus. 

59-ta ir Whipple. 6 kamb. puikiai 
! prižiūrėta mūro rezidencija. Gazo 
• šilima. Rūsys. Nebrangus. 

65-ta ir Keeler. Stiprus 1^ aukš
to mūras. Tinka giminingom šeimom 

i ar iSnuom. Susideda iš 5 ir 4 kamb. 
i $72.000. 

Į NEIGHBORHOOD 
Realty Group U.S.A. 

BUDRAITIS REALTY CO. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

Puiku* mūriais. Apie $10,000 pa
jamų. Moderniai patobulintas namas 
Marquette Parke. Kaina $67,500. 

Svarus 2jų aukitų maras. Apie 
$7,000 pajamų. Marųuette Parke. Ver
tas $46.900. 

mjECTION MOLDING 
FOREMAN 

INJECTION MOLDING FOREMAN 
Pay commensurate with exp. Ali 

bentfits paid by Co. Min. reąuirements 
2 yrs. exp. as foreman. 281-1411 

MEAT MJULKET RETAIL 
C L E R K > 

•t 

Platus sklypas. Geroje vietoje in 
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai j -
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums paicg" -T.;inw 
apžiūrėti. 

Mušt be pleasant with people.' 01d-
er man with meat exp. preferted. 

CAIX — 647-9264 

• 

-

• 

tų principų teisingas žmogus. Ge
rai įsiminė šeimos išlaikytą tra
diciją, kad Daugirdai kilę iš Vy
tauto Didžiojo maršalo ir bend-

ypač Vaclovo Biržiškų įtaka gi
liai paveikė Adomą, formuojant 
jo pasaulėžiūrą. 

Adomas, baigęs Peterburgo jū
rininkų mokyklą (Morskoj kor- ^ 
pus), atliko bandomąjį plaukimą• a s m u o > m į r ę s 1443"m.). Taip pat 
P-<:.]0S caro laivyno povandeni-j žinojo, kad prosenelis Antanas 

'.u laivu ir jau kaip jūrų leite-į igjjg m > įsigijo žemės nuosavybę 
nantas (mičman) atliko buri-! j-emaitijoje likvidavęs šeimos liz-
niu laivu kelionę aplink pasaulį. <ją Lydos apskrity, Vosyliškio pa-
Aniems laikams tai Luvo nema-; rapifoje?- O tas lizdas jau 1528 m. 
ža sensacija. Adomas turėjo di-1 dokumentuose vadintas Senuoju 
dėlę pasakoriaus dovaną ir daž- Daugirdų dvaru, 
nai vaizdingai dalindavosi su ki : 

ilga, bet skausminga liga jį pa
kirdo, sukrėsdama šeimą ir arti
muosius. Kai Adomas Daugirdas 
gulėjo pašarvotas, jo ryškūs bruo 

tais savo įdomiais išgyvenimais. 
1918 m. būdamas Rusijoje su

jungė savo gyvenimą su jauna 
gydytoja Tekle HuleviČiūte, ki
lusia taip pat iš Žemaitijos, Vai
guvos dvaro. Tų pačių metų va
saros pabaigoje abu grįžo į Lie
tuvą. Žmona beveik visą laiką, 
kur šeima begyventų — Kaune, 
Šiauliuose, Telšiuose ar Klaipė
doje — praktikavo kaip akių gy
dytoja. 

Adomas Daugirdas, įstojęs į 
Lietuvos kariuomenę (sūnus sau
go jo turėtą savanorio kūrėjo pa
žymėjimą), dalyvavo nepriklau
somybės kovose, dirbo kariume-
nės žvalgyboje, buvo kapitono 
laipsniu auto bataliono vadu. 
Kurį laiką ėjo Amerikos lietuvių 
ikcinės bendrovės direktoriaus 
pareigas Šiauliuose, vėliau buvo 
karo mokomojo laivo "Preziden
tas Smetona" kapitonu. Po kap. 
L. Stulpino mirties 1933 m. tapo 
Klaipėdos uosto kapitonu ir juo 
išbuvo iki 1939 m. kovo 23 d., 
kada Hitleris pagrobė Klaipėdą, 
paskui ilgesnį laiką darbavosi 
Klaipėdos uosto perdavimo vo
kiečiams komisijoje. 

1923 m. drauge su generolais 
V. Nagevičium, T. Daukantu ir 
kt priklausė prie Lietuvos jūri
ninkų sąjungos steigėjų, buvo 
"Jūros" žurnalo vienas steigėjų ir 
atsakomuoju redaktorium. 

Turėdamas daug reikalų su 
svetimtaučiais, buvo jų vertina
mas už kultūringą ir sąžiningą 
darbą. Švedijos karaliaus apdo
vanotas "Vazų" 2-jo laipsnio or
dinu, taip pat Lietuvos vyriausy
bės keliais ordinais. Su savo bend 
radarbiais gražiai sugyveno, bu
vo jų gerbiamas ir mylimas: 

Pasižymėjo kaip aktyvus bol
ševizmo priešas. 1940 m. ištrū
kęs į Vokietiją kurį laiką tarna
vo Stetino uoste. 

Po karo atsidūręs Kanadoje 
sunkiai dirbo plieno fabrike 
Sault St. Marie mieste. Išėjęs į 
pensiją, kai sūnus Jurgis ir duk
ters Irenos vyras Leonas Nekus 
gavo inžinierių diplomus ir sąly
gų verčiami su šeimomis išsikė
lė į Jungtines Amerikos Valstybes, 
Adomas su žmona, brangindami 
savo nepriklausomumą, nutarė 
pasilikti Kanadoje, arčiau pamil
tos gamtos, kuri jiems priminė 
Lietuvą. 

Adomas visą laiką sekė pašau-

radarbio Jono Daugirdo (istorinis j žai Mirties majestote priminė Ba
lio Sruogos žodžius iš dramos 
"Kazimieras Sapiega": 

Aš - etmonas didysis Lietuvos 
Ir Vilniaus vaivada. Man to 

gana. 
Su Lietuva suaugau. Su jos 

giriom. 
Su jos laukais. Suaugau su 

žmonėm. 
Manęs nuo jų be skausmo 

neatskirtum. 

Tokius kalėdinius pašto ženklus iš
leido Amerikos paštas. Tai yra bel
go Gerard David (1460-1523) kūrinys. 

PACKAGE EXPRESS AGENCY 
MARIJA >ORElKIEN£ 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos peros rūšies 

prekes. Maistas is Europos sanleliu. 
2608 W. 69 St., Chicago. 111. 60629 

TEL. — WA 5-2787 

Yaldis Real Estate 
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

CITY WORKERS 
Movė right in. 7 rm. brick bungalok. 

Formai dimng room. Recreation rm. 
with bar. 2 bathrooms. New carpeting 
and draperies throughout. 2 car ga-
rage. Many extras. $55,000.00. Possible 
owner can finance. Open house Sat. 
and Sun., Nov. 10 & 11, 12 to 5 p.m. Į 

6147 S. Francisco. Tel. 434-7430 

Savininkas išsikelia is miesto ir 
nori skubiai parduot 2-jų butų su 
įruoštu rūsiu mūrinį namą. Mar-
ąuette Parke Skambint 776-9232. 

51-os ir California apyl. 
Didelis mūr. bungakr*. 3 miegami, 

2 vonios, valgomasis. Visur nauji kili
mai ir užuolaidos. Poilsio kamb. da
linai įrengtam rūsy. Didelė pastogė. 
$55,000.00. Kreiptis į savininką tel. 

434-7430 arba 436-0423 

Nors velionis buvo jau pasie
kęs 86 metų amžių, bet atletiška 
milžino vyro sudėtis nesugestijo-
navo greitos mirties. Tačiau ne-

llllllllllllllllllllllllllllilil Illlllllllllll ! Savininkas parduoda 3-jų mieg. mūr j U/2 aukšto medini* 6 kamb. Atski-
Cap Cod stiliaus namą. Sahonas, vai- \ ros 2 vomos, 2 virtuves. Garažas. Arti 
gomasis, iy 2 vonios. Patrauklus įreng- j 69-os ir Rockwell. $24,900.00. 
tas rūsys. 2 maš. garažas. Ant kam- j 2-jų aukitų Georgian. 5 kamb. 37 
pinio sklypo apylinkėje Archer ir ! p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinu 
Nashville. Kreipkitės angliškai arba j kaina. $27,900. 
vokiškai tel $86-3077. | T w t m ^ Ą ^ „ ^ ^ , ^ 

nuo California Ave ir 71-os g-vės. Nu-

P O R T E R 
p u L L T I M E ; 

Geni Maintenance. Excell. Benefits 
Apply at Office. Tel. 328-6900 

L Y T T O N ' S 
CHURCH and SHERMAN 

EVANSTON, ILL. ; 

Exper'd Set Up Man 
and Operator 

For Torin & Sleeper & Hartley 
automatic spring coiling maohines. 

Call — 288-6151 

V. Daugirdaitė-Sruogienė 

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

Apdraustas perkraustymas 
(vairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIII 

iMtiiiHiiiiMMfmiiiiitMtiiiiiuiniiimmiM 

P L U M B l N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Giass blocks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. Galite kreiptis 

[nuo 7 iki 8 vai. ryto arba 5 vai.; 
vakaro. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuiiimiiiiiiiimiiimimi 
o ___< -«•• i „i,w,~~ w ; M « „., žeminta kaina. $45,000.00. 2 namai ant 1 sklypo. Vienas na- j 

mas — 2 po 4 kamb.; antras 3 kamb. 
Brighton Parke. 

PRIEŠ ŽIEMINIS 
IŠPARDAVIMAS 

SEIGAN'S 
VYRAMS IR JAUNUOLIAMS 

VYRIŠKŲ RŪBŲ PARDUOTUVĖS 

4640 South Ashland Ave. Tel. 927-1272 

Atdara kasdien n u o 9 v .r . iki 5 v . v a k a r o 

Ketvirtadienį n u o 9 v a i . r y t o iki 8 va i . v a k a r o 

I Š P A R D A V I M A S p r a s i d ė s š e š t a d i e n į lapkr ič io 10 d. 

ir t ę s i s iki l a p k r i č i o 17 d. v i s o tik 8 d i e n a s . 

; 

SERAFINAS — 6S6-2960 
iiiitiniiiiimiiiiinHHumimimiMtiiittt 

V A L O M E 
KILIMUS IB BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visu rusių grindis. 
J. BUBNYS - Tel. RE 74118 

Mūrinis 6 kamb. bungalow. Garažas. 
] Marąuette Parke. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Iheome Tax 

NoUry Public 

2951 W. 63rdSt. , 436-7878 
TeL 839-1784 arba 839-5568 

iiiiiiiiilliilllllllllllllllllllllllillilllilllliilll 

M I S C E L L A N E O U S 

lOtfc — 20% — S0<% pigiau mokėkit 
į už apdraudą nuo ugnies ir automo-
• bilia pa mus. 

į FRANK Z A P 0 L I S 
Telef. GA 4-8654 

BUTU NUOMAVIMAS 
Namu pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Ineome Tas 

Nut&riatas — Vertimai 

B E L L REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

! 6529 S. Kedrie Av. — 778-2233 

HELP WANTED — MOTEBTS 

JR. BOOKKEEPER 
FOU TIME — PEBMSMEHT 
Por accounts receivable. Mušt have 
typing skills. Skokie location. Vi-
cinity Skokie and Dempster. 

Call - 328-0400 
T Y P I $ T S 

Accuracy, speed and experience a 
plūs. Excellent starting pay and In
surance benefits. 

AIMS SERVICES INC.;. 
141 W. Jackaon Blvd, TeL 427-1880 

VYRAI IR MOTERYS 

K a z i o B a r a u s k o 
Ii "Draugo" Rimties VataadeMa 

Paziakti pamokslai, 
atflpauadtati knygoje 

PRISIKĖLIMO 2M0NES 

3208V2
 w - • * » Street 

Šiame specialiame išpar
davime parduotuvė bus 
atdara ir sekmad. lapkri
čio 11 d. nuo 11 vai. ryto 
iki 4 vai. po pietų. 

Reikalinga ištuštinti pa
talpos; p irks i te su 2 0 % 
n u o l a i d a : vyrų ir jaunuo-
l i ų ž i e m i n i u s r ū b u s : 
Paltus, kostiumus, švar
kus. Size iki 60 kelnes 
(slacks), jeans, megzti
nius, pūkines liemenes 
(vest), Dress ir flanelinius 
marškinius. 

Jūsų patogumui turime 
lietuvį pardavėją, kuris 
Jums mielai patarnaus. 

Nereikia mokėti už rūbų 
pritaikymus—pakeitimus. 
R ū b u s j a u n u o l i a m s 
H U S K Y BOYS. 

Pasinaudokite VISA ir 
MASTER CHARGE kre
dito kortelėmis. 

A. a. kun. Kazimiera* Barauskas 
paraiė kelia šimtus pamokslų po
puliariam "Draugo" skyriui. Jo at
minimui kun. P. Patlabos rūpesčiu 
Aloyzas Baronas atrinko aktua
liuosius. V. Bagdsnsvlčiua laido
jant velioni «*k*, kad "jokio 
straipsnio rašymas velionio taip ne
domino kaip religinio. Jie juos ra-
lydavo labai atsidėjęs ir giliai su
sikaupęs". 

Kaina $4.00. Gaunama "Drauge, 
4545 W. 63 St., Chicago. m. 60629. 

Persiuntimas 25 centai. (Illinois 
gyventojai prideda 20 centų mo
kesčių). 

iiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi 

niiiiiiiiiiiiiiiiimmmimiitiiimiiiiiiiiiiir 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I K A S TV 
mt W. » th St., tel. 778-1488 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIUHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4881 Archer Ave. 
Chicago, TU. 88832, tel. 827-5188 

semsis—i semteeMSjossssimsBSMsjsnssn 

HELP WANTED - VYMA1 

B0RIHG MILL OPERATOR 
AND C0PY MILL OPERATOR 
Experienced night help needed to 
run horizontai boring mill & copy 
mill duplicating eąuipment. Clean, 
modern mold ahop. Profit shar-
Lng, 52-hour work week & benefita. 

iR.0. SCHULZ 00MPANY 
2425 N. 75th Ave., Elmwood Park 

TEL. — 45S-S421 

Biznieriams apsimoka skelbtis 
i 
' "Daraafe". 

BOOKKEEPER TYPIST 
Full-time-assistant to construction 

project accountant. Good working con-
ditions. Convenient location near Loop. 

Call Chuek Mon. thru Fri. 9-5 
842-8088 

CASHIERS 
Mature people. Full & Part Time 

Positions Available. 
Convenience store operation. 

CALL MARTY 8 — 4 P.M. 354-7075 

CLARK OIL & REFINING 
CORPORATION 

H E L P W A N T E D — M A L Ė * F E M A L E 

gĮgBĮaaa&Tj^TjjMBgaaaaasaa 

Janas Karvelis 

PREKYBININKO KEIU 
1805*1977 

O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 

TeL — WA 5 ^ 0 6 S 

Welcome To 
LMAGNIN'S vvorid 

. an <sxcltiiųf. fast paerd world tvherp you 
<-an enjoy professional Krowth in a stimutaUng 
^nvironm^nt. Wo ourrently havv positions avail
able foT Di>-trU>ution Center Peraonnel with pre-
vious rptail exp«rience. Current op»»ninR9 in-
clude: 

Didelio formato, 456 pusi. Kieti 
viršeliai. Autoriaus leidinys. Spau
de Morkūno spaustuvė 1979. Kai
na su persiuntimu $13.60. Illinois 
gyventojai dar prideda 73 et. vals
tijos mokesčio. 

Uisakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4546 W. 69rd 8L, 
CMeage, OI. 

KaaaaiegBCTBaeaeaBaBMB—waasaeaeaea 

iiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii 
I>-alrly prekių paatrtnklmaa ne-

brangia* Ii mūsų S — — S 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. M SU, Chicago, OL 0M2t 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
Telef. — 925-2797 

Vytautas Valentinas 
iiiiinimimitinimiiiiuimiiiiiitiiiiumii 
iiiiiiiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniwi 

M. A. Š I M K U S 
I>COMK TAX SERVICE 

NOTARY P t U U O 
4259 So. Bfap4ewood, teL 254-7450 

Taip pat dalomi VERTIMAI. 
GIMINV UikvieUmai. pildomi 
PIUIKTYBtiS PRAŠYMAI ir 

K i t o k į © l)lA.T\5Ca\i 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIUIUUIIIIIIIIII 

Apeisaoka skelbtis disn DRAUGE. 
nes jis plačiausiai skaitomse Ue-
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai-

yra 

RECETVIN6 
MARKING 

TICKETMAKING 

KEYPUNCH 

ORDER CHECKTNG 

MERCHANDISE HANDLING 

With you.r experience. you'll qualify for an ex-
collent opportunlty in Chicago's tnost excitin(f 
rptail ^nvironmont. reoeive an excellont startine 

I salary and complcte company benefita. Apply 
in person. Monday - Friday. 10 AM to 5 PM 

ĮPefMBMl OnMrtmeat, 4th floor. 

•qua4 opportunlty employer m/f 

SALAD LA D Y • CASHIER 
SANDVVICH MAKER 

" ^ 

k 
Full and part time. Hale sad Female. Escellent hours, imges and 
Benents. TeL — 9856164 

S T O U F F E R S 
OPENINGS AT WOODFIEU> MALI. — SCHAUMBURG J 



-

LIETUVIAI FLORIDOJE \ 
St, Petersburg, Fla. IdanP tai yra naui°s vaidybos! 

" • reikalas, šiuo metu mes dar ne- I 
LIETUVIU KLUBO VEIKLA | turime pavasario ir viso sekan-

_. . . . .., . i čio sezono programos. Klubas 
Taip jau gyvenimas susiklostė,; s i a s i j k a d J 0 s n a r i a i b - i n . 

kad šiame vakariniame Floridos, f o r m u o j a m i ir politinėje srityje, 
pakraštyje St Petersburge l ie-;k i e k t a i H e č i a l i e t u v i § k u s r e i k a . 
tuviu klubas yra ašis apie kurią \]v& p r a n e § i m u s aktualiais klau-
sukasi ivair, lietuviška veikla. Į s i m a i s k l u b e d a r ę a r d a r 
Amžiumi dar jaunas, ikurtas d & v e i k ė j a i . d r K B o b e l J S j 
1961 m., daugiausia senųjų atei- V L I K o v a M ^ p i r T T l i n i n k a s l i e . 
viu lietuvių pastangomis sian- 2 9 d p L B v a ! d b o s i r m i . 
dien jau yra stipn lietuviška tvir- L i n k a s i n ž . y. Kamantas spalio 
tove. šiuo metu klubas turi dau-į1 3 d ir A L T c s p i r r n i n i n k a s dr. 

Didzio-i s a - j į § i dla u ska s lapkričio 1 d. 
Lietuvių skaičius St. Petersbur-

giau kaip 400 nariu, 
lė talpina apie 500 žmonių. Pa-! 
skutiniai paskolų dokumentai su-1 
deginti pereitais metais. Klubo i ge smarkiai auga. Vis daugiau ir 

daugiau atvyksta nuolatiniam 
^ ^ . ^ L ^ L ^ t \ apsigyvenimui ii ki.u JAV ar Ka-no dolerių. Klubo patalpose sa 
vo veiklai randa vietos ir lutos 

I nados vietų. Čia jie randa švel
nų klimatą ir malonią lietuvišką 

Hartfordo švyturio mokyklos atstovai įteikia "Encyctopedia Lituanica" Tri-
nity kolegijos vyriausiam bibliotekininku: Iš kairės: Lionė Simonaitenė, Eug. 
Žiurys, Kastutė Paikevičienė ir RaJpfc S. Emerick. 

organizacijos kurių mes čia aps-j a t m o s f e r ą D a u g u m a s gyventojų 
čiai tunme. Jų susirinkimams irįy r a pensininkų a m ž i a u s , bet taip 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Hartford, Conn. 

įvairių tautinių sukaktuvių minė
jimams, kai už įėjimą neimamas 
mokestis, salės duodamos nemo
kamai. Vasaros metu, nuo liepos 
iki rugsėjo mėnesio, mes čia lyg 
ir atostogaujame. Tuo laiku, iš-
važinėjus mūsų svečiams turis
tams ir tiems vietiniams, kurie 
kasmet vasaros mėnesius pralei-

pat turime prie klubo prisiglau
dusią ir lituanistinę mokyklą. 

K.U. 
INFORMACINIS 
PRANEŠIMAS 

Amerikos Lietuvių klubo sa
lėje lapkričio 1 d., Amerikos 
lietuvių tarybos valdybos pirm. 

MARIJOS GARBINTOJI 
KONGRESAS 

Garsiojoje ispanų Dievo Mo-
• tinos šventovėje Pilar, Saragoz-
1 zos mieste, įvyko penkioiitas1 

j tarptautinio Marijos garbinimo ! 

I kongresas. Kongreso darbai lei- į 
kėši apie temą "Šver. jiausioji Į 

i Mergelė Marija ir Bažnyčios Kft- į 
' sija šiuo laikiniame pasaulyje'. 
I didžiulę tarptautinę Marijos 
garbintojų minią kongreso už
darymo iškilmėse radijo ban
gomis iš Romos kreipėsi popie
žius Jonas Paulius II. 'Kaip 
Mergelė Marija savo įsčiose ne
šiojo pasaulio Išganytoją, taip 
ir mes turime dvasiniai nešti Iš
ganytoją savo širdyse", — kal
bėjo Šv. Tėvas — "Savo pla
nuose Dievas Mariją ir Bažny-1' 
čią yra neatskiriamai susiejęs, i 

jasi gražiomis Trinity kolegijos i - ^ P M a r i J a ' toiP k Bažnyčia 
patalpomis, todėl buvo labai \ slmdo K r i s t x i č l a že^je. . . Baž-

| DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m. lapkričio mėn. 8 d 

A. t A. ZIGMUI ZILIONIUI mirus, 
žmonai ONAI JULIJAI, dukrai ALDONAI ir sūnui 
ČESLOVUI su ŠEIMOMIS bei artimiesiems reiškia
me gilią užuojautą. 

Sofija ir Norman Burstein 

BIBLIOTEKAI JTEEKfi 
ENCIKLOPEDIJA 

; tinkama, kad ši kolegija turėtų 
informacijų apie Lietuvą ir lie
tuvius, šalia gautos enciklope-

Rugpiūčio 7 d. Hartfordo į d i j 0 s ^ ^ y k o l e g į j a ^ p r e . 
Švyturio mokykla įteikė Trini- j n u m e r u o j a "Lituanus". 
ty kolegijos bibliotekai "Ency-! 
clopedia Lituanica". Įteikime i Vietiniai Hartfordo laikraš-
Hartfordo švyturio mokyklai ' č i a i 1^2° fotografiją ir apra 

mjSmm^gmjmįĮ skaičius Į ^ K š i d l a u s k a s p a d a r e p r a n e 
Pasiklausyti atvyko ne

maža lietuvių. 
žymiai sumažėja. Spalio mėnesį i »im„ 
jie jau pradeda grįžti atgal. 

Spalio 2 L d. klubas pradėjo sa
vo veiklos sezoną. Tradicinių sek
madieninių pietų metu programą 
atliko klubo choras, vadovauja 

atstovavo tėvų komiteto nariai, 
Kastutė Raškevičienė, Eugeni
jus Žiurys ir mokyklos vedėja 
Lionė Simonaitienė. Vyriausias 
Trinity kolegijos bibliotekinin
kas Ralp S. Emerick maloniai 
atstovus priėmė savo įstaigoje, 
į kurią taip pat buvo pakvietęs 
kolegijos reporterę ir fotogra
fą. 

Jau treti metai kaip Hart-

Prelegentas savo neilgoje kal
boje palietė Clevelande įvyku
sio kongreso įspūdžius bei nuo
taikas. Paminėjo Altos federa-

mas muziko P. Armono, kluboj l i n ę struktūrą ir kad tas šią 
dainos vienetas, vadovaujamas i o r g a n i z a c i j ą palaiko pastovia. 
E. Rukštelienės, ir dr. B. Zelbie- nebijo a p i e Lietuvos laisvini-
nės vadovaujami "Keturi vėjai". m Q b ^ . p r a v e d i m ą tuo reika-
Nuotaikingas rudens balius įvy- L u r e z o l i u c i : j o s ruošiantis Mad-L . . T» 
ko spalio 27 d. Dalyviu apie 250. 2 * ^ 2 3 ^ ir tos rezoUu- ^ ^ **"*™™ 
Baliu paįvairino amerikiečių gim- •• _:•_;_.> TA-IT w n m « 0 •• i i • • • • • • I cnos priėmimą JAV kongrese. nazijos moksleiviai su įvairiomis;,/, . . . A^~-tn~^+aB to? , . . T . .*• o A J ii u Valstybės departamentas jtai-damomis. Lapkričio 3-4 d. klube . , , „^;«**,,^^ „+„«,. 
įvyksta dail. A. Rūkštelės meno i ^ a ' k a d . ^ ^ £ £ 
kūrinių paroda. Lapkričio 9 d. iš i f"™: 3*.**™ **** ***. 
AmerikoHietuviu sostinės Chica- ti tai gemų &o klausimo ^nsai 

nekelti. Dr. Šidlauskas minėjo, 

šymą apie šj enciklopedijos įtei
kimą ir apie Hartfordo švytu
rio mokyklą, L. S. 

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ATKŪRIMO MINĖJIMAS 

Lapkričio 25 d. Hartfordo 
ramovėnai rengia Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo šventės 
minėjimą. 11:30 vai. r. šv. Mi
šios šv. Trejybės lietuvių para-

gos atvyksta koncertuoti pianis
tas M. Motekaitis. 

Lapkričio 20 d. vietos "Romos 
Kalantos" saulių kuopa klubo salė
je rengia Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo minėjimą. 

Tradiciniai Padėkos dienos pie
tūs su atitinkama programa į-
vyksta lapkričio 22 d. 

Gruodžio 8 d. turėsime malo
nią progą išgirsti rašytoją A. 
Gustaitį iš Bostono. Į bendras 

kad Lietuvos byla yra negerai 
kelti Jungtinėse Tautose, nes 
.ten dalyvauja juodasis pasaulis, 
kuris visai nesupranta, kad tarp 
baltų žmonių gali būti konflik
tas, jie supranta tik, kad priešai 
yra tik balti su juodais. Ten 
pralaimėjus būtų smūgis l ietu-
vos laisvinimo bylai. Kitaip yra 
su Helsinkio 35 valstybių susi
tarimu, nes ten yra tik 7 val
stybės — satelitai, įskaitant ir 

fordo švyturio mokykla naudo- pįjog bažnyčioje. Dalyvauja 
i ramovėnai, Amerikos veteranų 

ir dėl atsi- i F. Sabonio postas Nr. 7, skau-
radusios R. l i e t . b-nės, kada I tės ir skautai su vėliavomis. 
vieni kitus vadina baraduki- j Kun. klebonas Juozas Matu-
niais, gečininkais ir reorgais. j tis nuoširdus ir malonus. Ne 
Pabaigus prelegentui kalbą, bu- tik sako patriotiškus pamoks-
vo iškeltas ir toks klausimas: 
ką darfo ta R. Liet. b-nė ir ko-

lus, bet tokia proga leidžia ne
mokamai pasinaudoti ir parapi-

kį kultūrinį darbą nuveikė iki {jos salę. Tuoj po šv. Mišių, lie-
šio laiko ir kodėl ta R. b-nė tuviai renkasi į parapijos salę 

kūčias gruodžio 24 d. tikimės su-!-, . , „ , . . 
laukti, kaip ir kasmet, apie 400 f ™ e t * %£** ™^™*<» TV% v . . , . Lietuvos bylai Ne mažiau sutraukia J 
žmonių. i\e mažiau 
žmonių ir Naujų metų sutikimo 
balius gruodžio 31 d. 

Sausio 16 d. klubo salėje LB 
St Petersburgo apylinkė rengia 
solistės O. Pliuškonienės koncer
tą. Klubo choro vedėjas muzikas 
P. Armonas vadovauja ir St. Pe
tersburgo amerikiečių mėgėjų sty
giniam orkestrui, kuris turės savo 
koncertą sausio 30 d. 

Sausio 26 - 27 d. klube įvyks
ta dail. V. Vaitiekūno meno kū
rinių paroda. Dail. V. Vaitiekū
nas pereitų metų tarptautiniame 
festivalyje pasigėrėtinai suorgani
zavo lietuvių tautinę parodėlę 

Vasario mėnesio pirmoje pusė
je įvyks mūsų klubo tradicinis me 
tinis choro koncertas. Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo mi
nėjimas, organizuojamas klubo, 
įvyksta vasario 16 d. Sis minėji
mas sutraukia daug dosnių auko
tojų Lietuvos laisvinimo reika
lams. 

atsirado? PLB tai jungia vi
sus Pasaulio lietuvius. Buvo į 
tą klausimą atsakyta, kad jie 
daro taip pat parengimus ir 
susirinkimus. O. R. Liet. b-nė 
atsirado dėl LB spaudimo ir ne
sutarimo. 

Klubo pirm. K. Jurgėia pa-,Į 
dėkojo dr. K. šidlat^kui už su
teiktas informacijas ir visiems 
už atsilankymą. Jis išreiškė į | 
viltį, kad gal ateis ta šviesi va-
landa ir pranyks tarp lietuvių 
nesutarimas. Ta mintis atsilan- j i 

minėjimui. Įėjimas į minėjimą 
laisvas. Pagrindinis kalbėtojas 
visuomenininkas Jonas Vizba
ras, šeštadieninės mokyklos 

nyčia neša Kristų j pasaulį, su
darydama sąlygas jam užgimti 
žmonių širdyse... Kai Kristus 
gyvena žmonių širdyse, tada jie 
tampa visoje žmonių bendruo
menėje vienybės, tarpusavio dia
logo, susitaikinimo ugdytojai ir 
socialinio teisingumo bei taikos 
kūrėjai... 

mokinių pasirodymas, tautinių 
šokių grupė "Berželis" ir muz. 
Jurgio Petkaičio vadovaujama 
meninė dalis "Paslaptis". Minė
jimui pasibaigus, norintieji ga
lės draugiškoje nuotaikoje pa
pietauti. Pietų kaina $7 as
meniui. Vaikams nemokamai. 

Hartfordo ramovėnų valdybą 
sudaro: Petras Simanauskaa — 
pirm., kiti valdybos nariai — 
Mykolas Gečiauskas, Antanas 
Kuprys, Vaclovas Nenortas, 
Faridas Maslauskas, Jurgis Pet- j 
kaitis ir Adolfas Maslauskas. 

Šių metų bėgyje skyrius lie
tuviškai veiklai bei šalpai yra 
paaukojęs 470 dol., o nuo 1970 
metų pradžios — 2,959 dol. 

Hartfordo ir apylinkių lietu
viai kviečiami minėjime daly
vauti A. Maslauskas 

Buvo iškeltas ir visiems rūpi
mas klausimas, dėl kurio mes 
visi dažnai sielojamės, tai dėl i kiusių buvo šiltai sutikta, 
mūsų nuomonių skirtumo kai Į L. Natbiv 

A. t JL ZIGMUI ZILIONIUI mirus, 
žmonai ONAI JULIJAI, dukrai ALDONAI, sūnui ČES
LOVUI ir visiems ARTIMIESIEMS reiškiame gilią 
užuojautą. 

Magdalena ir Jonas Stankūnai 

1 i 
Kovo mėnesį klubo laukia di

deli darbai tarptautiniame festi
valyje. Sis apie 30 tautinių gru
pių pasirodymas, pradėtas 1976 i* 
m. JAV 200 metų sukakties pro
ga, yra virtęs tradicija ir organi
zuojamas kasmet Lietuviai daly
vauja su liaudies meno paroda, 
dainomis ir šokiais ir plačios 
apimties lietuviška virtuve. Sia
me festivalyje daug lankytojų, 
kurie mažai žinojo apie Lietuvą, 
sužino, kad ji yra prie Baltijos ju
ros, kad ji turi garsią praeiti ir 
kad šiandien yra pavergta. Fes
tivalis tęsiasi 4 dienas. Pereitais 
metais buvo apie 65,000 lankyto-

Naujos klubo valdybos rinki
mai įvyks lapkričio 10 d. Oficia
liai ji pradeda savo darbą pirmą
ją sausio mėnesio savaite. Ka-

Ameritos lietuvių kttbo valdyba St Petertburge, Ra. II kairės: K. Urb-
Saitis — vfcepirm., G. R. Jasinskienė — fku sekr., K. Jurgėia — pirminin
kas, A. Plepys — ižd., K. Grigaitis — sekretorius; antroj eilėj direktoriai: K. 
Vaaoaitis, V. Kriaučiūnas, dr. B. Zefcienė. J. Puf>eiienė, D. Staupienė. A. 
Kamiene ir A. Budrikis. Nuotr. K. Vaičaičio 

i * 
DIAMOND HEAD 

RESTORANAS 
SAV. ZITA IR RIrAKOAS 

SHI AISTAS 

Pietūs, vakariene, užkandžiai — vienam, dvi^m ar dviems šimtams. 
Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams. >es 

tuvems, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiam*. 
Skambinkite Zitai arba Ričardui. 

Lobster $7.95. Strip steak $5.50. Butt steak $4.95. 
Kugelis, dešros, įvairios žuvys, stoikai, viščiukai, antys 

ir kitokie patiekalai. 
Atdaras 7 dienas savaitėje nuo 11 vai ryto iki 2 vai. po vidurnakčio. 

3821 W. Cohunbus Avenue. Chicmgo, Illinois 60652 
(Blokaa į rytus nuo 79-tos ir Kedzie) 

TEL. — 926-1678 

% 

V 
% 

į 
% 

% 

% I 
* i 

Mylimam vyrui, tėvui ir seneliui 
A. + A. 

ZIGMUI ZILIONIUI iškeliavus amžinybėn, 
jo žmoną 0Ni|, ilgametę dr-jos seniūnę, dukrą AL-
DONJį MARTINKIENĘ, valdybos narę, ir artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

|yilMtMltlllllllMIIIIIMHIWIlHHimiHIIIIIIMHWHIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIMHMMHIIHIIWIIItm»^ 

runa DOVANA IVENCIU IK KITOMIS PROGOMIS \ 

SV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO j 
A N T R A L A I D A 

- I I I « ! 4 S -
i - PnL JMIEM Ki 

jn pratllko formato, Jrlltaj UttaU vlrta> 
caiuto <Mka laida Vartlmaj padaryta* graUa llaturtų kalba, 

parduodama priaiaaflM kaiaa. 
tam -DRAUGO" 

Kaina— $8.00 
niinoU fj>»ittolal pratari pridett 50 caatų 

(Kitur fjrrtaaatiaji prtdaklu 28 
*OH Naa)aJ U 

ir persiuntimai. 

H A UBAS 
4148 W#tt eird Strttl 
OlrMųt, IIIlMli M6| | 
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Perskaitę "Draugą", duokite ji kitiems. 

Mūsų sąjungos nariui 

A. t A. ZIGMUI ZILIONIUI mirus, 
liūdesio prislėgtus jo žmoną ONĄj dukterį ALDONĄ, sū-
aų ČESLOVĄ su šeimomis ir artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime. 

Lietuvių Pensininkų Sąjungos Chicagoje 
Valdyba įr nariai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

737-8600 
737-8601 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

330" SO. LITI \ M C \ A \ t Tel > \rds --3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PI \<L F T d M r ų i n i a 7^V72 
2424 V\ t - n h M R I F T Tel. REpublic "-1213 

I102O SouthvNcst Hichvx.jv Pjlos Hills. 111 Tel. o"4-44l0 

PETRAS BIELIŪNAS 
«M0 SO. C Al 1FOKM A \ \ F I ei. LAfavette 3-35*2 

JURGIS F. RUDMIN 
3 3 l ^ S O . I I 1 1 A M C \ \ \ 1 Tel > Ard^ 7.1159-91 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO H M S I F P STRFFF Tel. YArds 7 - i ^ l l 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So <«th \v,. ( K.LRO, IL1. lel OI vmp„ 2-10C3 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m. lapkričio mėn. 8 d. 

x P. Uosio slapyvardžiu pa
sirašytas dar vieno naujo roma
no rankraštis atsiųstas "Drau
go" romano konkursui. Jis per
siųstas romano vertinimo komi
sijai. 

x A a Petras Knišinskas, 
kaip Lietuvos atstovas dr. Sta
sys Bačkis mum teeifonu pra
nešė, mirė iapkr. 7 d. 3 vai. ry- _ . 
to District <- Columbia General f / * ^ J ^ 0 ~ J" SlaJUB> 

X JAV LB tarybos nariai St. 
Džiugas, J. Ivanauskas, M. Ja
kaitis, dr. A. Razma, V. šoliū-
nas, R. šoiiūnaitė ir Cicero 
apyl. valdybos pirm. K. Aras. 

Hospiuu, 19th St.— Massaschu-
sets A ve.. S. E. Skubiai paieš
komi jo giminės ar kiti artimie
ji. Šiuo reikalu prašomi skam
binti pasiuntinybės telefonu — 
(202) 234-5860. 

Melrose Parko vykd. vicepirm. I 
J. Rugelis, dalyvaudami Pabal-; 
tijis tautų draugystės bankete, 
prisidėjo prie Vidurio Vakarų 
apygardos valdybos pastangų 
palaikyti artimu3 ryšius su es
tais ir latviais, gyvenančiais 

X Sį penktadienį Jaunimo; Chicagoje 
centro kavinėje bus knygos 
"Lithuanian Writers in the 
West" sutiktuvės. Vakaronės 
metu kalbės redaktoriai ir kt. 
Pradžia 7:30 v. v. 

X "Cronica de la Iglesia Ca-

x Moterų rekolekcijų daly
vės ateinantį penktadienį, lap
kričio 9 d., 6 vai. vak. renkasi 
j Cenacle vienuolyną (11600 S. 
Longwood Dr.) uždaroms re
kolekcijoms. Šiais metais re 

tolica de Lituania" (Lietuvos j k o l e k c ijose dalgaus apie 60 
Katalikų Bažnyčios Kronika) U ^ , ^ U e t u v i u . Rekolekci-
ispanų kalba išėjo pirmas to- L ^ v a d o v a u s j ^ . i ^ ^ 
mas, apimąs 1-7 "Kronikų" nu-1 Zaremba, 
merius. Leidėjais pasirašo Lo-
yolos universitetas ir Lietuvos x Cicero LB apyL tradicinis 
Katalikų Bažnyčios Kronikoms į vakaras įvyksta šį šeštadienį 
leisti draugija. Viršelis pieštas į parapijos salėj. 
dail. ses. Mercedes. 

Hamiltono Aukuro sėtuvių teatro aktoriai, praėjusį sekma dienį suvaidinę Jaunimo centre Chicago] veikalą "Ponios 
Dulskienės moralė". Matyti: Dalia Jonikaitė, Marija Kalvaitienė, rež. EI. Kudabienė, Danutė Kudabaitė, Ina Ku-
dabaitė. Antroj eilėj: Kęstutis Kalvaitis, Vida Juozaftytė. Trečioj eUėj: Teresė Kalmantavičienė, Antanas Mingėla. 

CHICAGOS 23NIOS 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x A a. Vladas Petrašiūnas 
lapkričio 1 d. mirė ir lapkričio 
4 d. palaidotas Jurbarke, ok. 
Lietuvoje. Liko žmona Regi
na Sabaliauskaitė Petrašiūnienė 
(sūnus prieš kiek laiko žuvo ra 

x Moterų sąjungos 67 kp. 
susirinkimas ir bunko žaidimas 

d., 2 vai. p. p. Švč. M. M. Gi 
mimo parap. salėje. 

x Kviečiami visi tėveliai į 

je gyvena Reginos Petrašiūnie-
nės brolis kun. Antanas Saba-

Dekoracijas tvarko Kazys Mik
šys, o grimą iš Rochesterio, N. 
Y., Stasys Ilgūnas. Abu jau 
dvidešimt metų talkininkauja 
"Aukurui". Apšvietimą tvarko 
kanadietis Arthur Cockman. 

Vaidinimas žmonėms patiko, 
aktoriai susilaukė šiltų plojimų 
ir buvo apdovanoti gėlėmis. Po 
spektaklio kavinėj buvo kavu
tė ir, kadangi Kudabienė šven
tė gimtadienį, jai sugiedota Il
giausių metų. Savo žodyje re-

Kęstutis Kalvaitis nuo jau-. žisierė padėkojo už šiltą suai-
F „ ,aų dienų vaidina angliškuose ir tikimą, sakėsi, kad toliau steng-
nės moralė" Veikalas, kurį ver- j "Aukuro" vaidinimuose, kiek Į *is kiek galės dirbti. Į Chicagą 

HAMILTONO "AUKURO" 
SPEKTAKLIS CHICAGOJE 

Beveik vienintelis šalia Los 
Angeles lietuvių teatro grupės 
Šiaurės Amerikoje išlikęs Ha
miltono teatrinis vienetas "Au
kuras" labai dažnai suteikia 
lietuviams progų pasigėrėti sce 

vadinama moralė yra gana pa
viršutiniška, galime sakyti, ap
gaulinga. Ją vaidinanti Kuda
bienė atrodo įdomi, suprantanti 
savo vaidmenį, puikiai pertei
kianti kilmingos, tačiau ir suk
tos damos charakterį. 

Jos vyrą, labai paklusnų sa-
nos menu.* Hamiltono lietuvių' v o *monai poną Dulskį, vaidina 
dramos teatras, vadovaujamas Antanas Mingėla. Visi jaunieji 
Elenos Dauguvietytės Kudabie-!"* vyresnieji aktoriai nėra sce-
nės, suvaidina vis naujų veika- noJ« naujokai, darbuojasi ir ki-

DEMOKBATAI IR KENK EDY. 

Cook apskr. demokratų cent
rinis komitetas patvirtino me
re* J. Byrne sprendimą — rem
ti Kennedy kandidatūrą į prezi
dentus. 

CHICAGOS GYVENTOJAI 

Chicagą 1980 m. turės 2,918,-
000 gyventojų, kurių 1,369,000 
(apie 47%) bus baltieji, 1,201,-
000 (apie 41%) negrai ir 348,-
000 (12%; Lotynų Amerikos. 
Taigi, negrai su Lotynų Ame
rikos žmonėmis Chicagoj turės 
daugumą. Pagal 1970 m. sura
šymą Chicagoje buvo 3325,263 
gyventojai, kurių 60% buvo bal
tieji, 33% negrai, 7% Lotynų 
Amerikos. 

KEGAVO ČEKIŲ 
Cook apskrities ligonines tar

nautojai pirmadienį negavo al
gų čekių, bet jiems buvo išmo
kėta po 200 doL, duodama ne
mokamai pavalgyti ir suteikia
mi kreditai susisiekimui. Ligo
ninė dideliuose sunkumuose. 

ATOMIKIS PAVOJUS 

įvyks sekmadienį, lapkričio 1̂8 l ų ' v6BtArnoįa „ ^ ' į s t a t ę s j tuose teatruose 
lenkės autorės Gabrielės Za 
polskos kūrinį "Ponios Dulskie-

PAGEKBft KAPITONĄ 

Policijos kapitonas J. M. 
Shaughnessy gavo aukščiausią 
Cbicagos policijos žymenį s i 
gerą suplanavimą ir panaudo
jimą policijos dalinių, lankan
tis popiežiui Chicagoje. Î JL 

POTVARKIAI POLICIJAI 

Policijos vado pareigas einąs 
DiLeonardi paskelbė potvarkius, 
pagal kuriuos Cbicagos polici
jos departamentas nieko ne* 
pirks iš tų firmų, kuriose turi 
savo indėlius ar kitus ryšius 
policijos pareigūnai ar jų šei
mos. Be leidimo negali būti par
duodamas joks policijos turtas, 
o ir parduodant negali pirkti 
policijos tarnautojas ar jo šei
mos narys. Policijos tarnauto
jai neišduos jokių konfidencia
lių informacijų prekybininkams 
ir neims iš jų dovanų. _ 

MUZHONt: KOMEDIJA 

Muzikinę komediją vaidina 
Chicagos šiaurėje. Veiksmas 
siejamas su prez. Grant, Gar-
field, su telefono išradėju Bell, 
bet tai daugiau farsas, sukeliąs 
juoką, rišant įvykius su kopinė
mis. Dėl to ir tos muzikinės 

"The 
Joy of Socks". 

Billy Granam, kalbėdamas į 
tūkstantį vadovatrjanč^ pavadinimas 
gos verslininkų, pabrėžė, kad 
pasaulis krypsta į tokią ato
minę "holocaust", kad Ausch-
witzo baisybės jos akivaizdoj at 
rodys tik smulkus dalykas. 

— Amerikoje 1979 m. 1,500,-
000 amerikiečių išeis į pensiją. 

sų kariuomenėje) ir jos brolis I Lemonto Maironio lituanistinės 
Juozas Sabaliauskas. Ameriko- i mokyklos susipažinimą lapkričio. . - •>„».,' * ^ In-monii "tvatamu & d W ML 

10 d. nuo 9—1 vai. mokyklos'^ sakytume, Moljero tartru-]Demoną Svajonių šalies pa 

tė dar Anglijoj tebegyvenąs' jam mokslas ir sportas leidžia, 
rašyt. F. Neveravičius, vaizduo- šiais metais įspūdingai vaidino 

patalpose. Galėsite a 
liauskas, seserys Viktorija i Ma*** susipažinti su mokykla. 
Orentienė ir Paulina Dambraus- j mokytojais ir vadovybe. Tėvų 
kienė, taip pat nemažai kitų gi-Į komitetas parūpins kavutę, 
minių. x Paulius ir Kristina AKė-

x Partizano Daumanto jau- ***> Parma, Ohio, dėkodami už 
' šventines korteles, aukojo 10 

Labai ačiū. 
nųjų at-kų kuopą globoti per-j 
hna dvi energingos akademikės, j dolerių 
Birutė Lieponytė ir Alė Pabe-1

 x Adolfas Lekas, VVestern 
dinskaitė. Pirmasis susirinki- Springs, Dl., atvykęs į "Drau-
mas jų priežiūroje bus sekma- g ą » išreiškė pasitenkinimą dien-
dienį, lapkričio 25 d., 1 vai. p., r a šč į u u- įteikė Garbės prenume-
p. naujai įsigytuose At-kų na-', „rtos mokestį. Dėkojame. 
muose, Archer ir 125 gatvė. ' 

x Vyt Čekanauskas, Lietu
vos generalinis konsulas Los 
Angeles, padėkojo už šventines 
korteles ir atsiuntė 10 dolerių 
auką. Labai ačiū. 

plankytįlfiŠką, veidmainišką žmogų, ku- statyme "Theatre of Tomor-
1 ris vienus nuostatus taiko sau, Į r o w " scenoje, 
o kitus kitiems. Su šiuo trijų Danutė Kudabaitė vaidina 
veiksmų veikalu Hamiltono tea- mio vaikystės ir lankė Dramos 
tro grupė aplankė keletą kitų! akademiją New Yorke. E jo di-
kolonijų ir praėjusį sekmadie- rektorės padėjėjos pareigas 
nį tą veikalą suvaidino Jauni- Montrealio Film Board. Išver-
mo centro salėje. Į te anglų kalbon Antano Rūko 

I veikalą "Svajonių šahs" ir jame 
Veiksmas vyksta ponios Duls- vaidino. Kartu su motina E. 

kienės namuose, o patį centrinį Kudabiene įteigė vaikų teatrą 
vaidmenį, ponią Dulskienę, vai-, "Theatre of Tomorrow". 

X Lietuvių Architektų ir In
žinierių s-gos, Cbicagos skyriaus 
sekantis susirinkimas įvyks lap
kričio 9 d., penktadienį, 8 vai. 
vakare, Lietuvių Tautiniuose 
namuose. Dr. inž. Algirdas 
Marchertas kalbės apie įspū
džius patirtus Vilniaus Inžine
rijos Statybos Institute, kur jis 
gyveno praėjusią vasarą ir skai
tė paskaitas mokomajam per
sonalui. Visi nariai ir svečiai 
kviečiami dalyvauti. Taip pat 

už kalėdines 
po 4 dol. at-

x Dėkodami 
korteles, aukų 
siuntė: A. Bilitavičius, Vikto
ras Šilėnas, E. Pušneraitienė, 
Vincas Senda. Visiems dėkoja
me. 

x Chicagos Aukštesniosios 
lituanistinės mokyklos vakaras 

pranešame, kad skyriaus meti-įįyykg j a u n imo centro salėje 
nis pobūvis įvyks gruodžio mėn. j a t e i n a n t j šeštadienį, lapkr. 10 

d. Dėl rezervacijų skambint d. Lietuvių Tautiniuose na 
Dėl rezervacijų skam

binti p. R. Smolinskienei telef. 
582-1771. (pr.) 

X Amžius nesvarbu 

V. Zalatoriui tel. 863-3681. (pr.) 

x Lietuvių Moterų Federaci
jos Chicagos klubo narių susi-

Jauni, rinkimas įvyks lapkričio 11 d.. 
vyresni ir senesni kviečiami pa- j M k m a d i e l ų . 2 vai. popiet b e 
siklausyti balsingų Toronto dai
nininkių, "Volungės" ansamblio. 
Neapsrvilsite. Koncertas ren-

tuvių tautiniuose namuose. Bus 
prof. dr. Juozo Meškausko pa
skaita ir svarstomi klubo eina-

giamas lapkričio 11 d., 3 v. P į m i e j i reikalai. Narės ir svečiai 
p. Jaunimo centre. Ansambliui prašomi dalyvauti. vadovauja D. Viskontienė. 
Akompanuoja S. Freimanienė. 
Bilietai Vaznelių prekyboje. 

(pr.) 
x Marųuette Parko Litua

nistinė mokykla šiais metais j Mutual Federal Savings 
švenčia trisdešimt metų gyva-1 West Cemnak Road — 
vimo sukaktį- Ta proga Tėvų VI 7-7747 
Komitetas rengia balių — va-' 
karienę i. m. lapkričio mėn 
dieną 7 vai. v. Marų. Parko Svč 

(pr.) 
X NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė-
resiniais Įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 

2212 
Telef. 
(sk.) 

dina režisorė B. Kudabienė. Jos 

X Stasys Vidmantas, žino
mas čikagiSkis, atnaujino savo 
prenumeratą, užsakė dienraštį 
vienam asmeniui ir dar pridėjo 
13 dolerių auką. Už viską dė
kojame ir skelbiame Garbės pre
numeratorium. 

x Lietuviškų knygų "Drau
ge" šiomis dienomis už didesnę 
sumą nusipirko šie knygos my
lėtojai: Jonas Pečkaitis, Vytau
tas Cibas, prof. A šešplaukis, 
J. Miežinskaa, Frances P. Ge-
dra, A. Kvietys, J. Kviecinskas. 

x Dėkodami už korteles, ma
lonūs skaitytojai atsiuntė au
kų: 6 dol. — AL Šatas, 4 dol. 
— Vai. Balčiūnas; po 3 dol. — 
St. Stasiūnas, Br. Vaičėga, R. 
K. Nemunaitis, P. Gudaitis, J. 
Bakšys, Jonas Prunskis, S t 
Ruiby8, R. Karlove, Jul. Stum
brą, kun. J. Bertašius, K. Bur
ba, Walter Shilling; po 2 dol. 
— K. 2ygas, J. Gedmintas, A. 
Dobilas, A. Cesonis. Visiems dė
kojame. 

X Remigijus Sužicdėfis, Lake 
Villa, EI., atsiuntė 10 dolerių 
auką. Maloniai dėkojame. 

x Dr. Ed. h* Milda Lenkaus
kai, žinomi klevelandiškiai, pa
dėkojo už karteles ir atsiuntė 
10 dolerių auką Ačiū. 

buvo norėta atvežti B. Sruogos 
"Pavasario giesmę" bet, susir
gus aktoriui, pasirinkta "Ponios 
Dulskienės moralė". "Aukurui" 
buvo palinkėta sėkmės, kad ji 
ir toliau rusentų šiose teatrinio 
gyvenime prieblandose. Meninį 
vertinimą duosime vėliau. 

L. Augštys 

vadovaudami organizacijoms | žmonos arba vyro, kitam gim-
(Gintaras Aukštuolis praėjusią j tadienis, trečiam pažįstamo gi-
vasarą iškilo į Pasaulio Lietu- j minės sukaktuvės, ketvirtas Šiuo 
vių jaunimo sąjungos pirminin
kus) ar jose dirbdami mažes-

metu neturįs su savim pinigų, 
bet ateisiąs, ateisiąs... Išsisu-

nės apimties vadovaujamą dar- į kine ja žmonės, kaip tik išmany-
bą (tokių yra dešimtys), kiti 
dirba mokytojais lituanistinėse 
mokyklose (jų irgi dešimtys), 
treti, baigę aukštuosius moks-
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Ina Kudabaitė taip pat vaidi
na nuo mažens, o dabar — kiek 
studijos leidžia. 

Marija Kalvaitienė 10 m. vai
dina sambūryje, dažniausiai 
svarbesnes roles. IV Teatro 
festivalyje Toronte laimėjo iš
kiliausios aktorės Žymenį, kaip 
ir už tą pačią Katrės rolę "Pa
vasario giesmės" pastatyme Ha
miltone. 

Dalia Jonikaitė atliko įvairias 
roles, įskaitant Aušrinės "Pa
vasario giesmėje". 

Teresė Kalmantavičienė nese
niai įsijungė į "Aukuro" eiles ir 
suspėjo vaidinti keletą įdomių 
rolių. 

Vida Juozaitytė baigė Dra
mos studiją Toronte ir pirmą 
kartą vaidina su MAukuru". 

Kaip jau buvo minėta, "Au
kuro" dramos teatras įsistei
gė 1949 m., taigi šiemet atšven
tė trisdešimtmetį. "Aukurą" 
įsteigė E. Dauguvietytė Kuda
bienė, nuo to laiko labai daug 
Širdies įdėjusi į šį jauną vie
netą. Ji pati yra vaidinusi ne 
tik lietuvių scenoje, bet ir Ka
nados valstybinėje televizijoje. 

Ji vadovauja ir vaikų tea
trui "Aukuro" iždininku jau 
taip pat beveik trisdešimt 
metų yra Antanas Mingėla, 
veikale vaidinęs Dulskio rolę. 

SUSIRINKIMAS 
Kaip jau buvo minėta spau

doje, Ateitininkų namai Chica
gos vakariniame priemiestyje 
jau yra realybė. Nors šie na
mai dar nėra paruošti dides
niems parengimams, tačiau pa
mažu jau pradedama jais nau
dotis. 

Ateinantį sekmadienį, lapkri
čio 11 d., Ateitininkų Sendrau
gių Chicagos skyriaus valdyba 
šaukia rudeninį pabendravimą. 
Skyriaus dvasios vadas kun. J. 
Borevičius 11 vai. rytą atnašaus 

sėkmingai dirba savo profesi
jose kaip daktarai, inžinieriai, 
teisininkai, profesoriai, meni
ninkai. Yra gal vienas kitas 

darni, šimtai pasiteisinimų iš-
galvojama, kad tik atsikratytų 
bilieto į lituanistinės mokyklos 
parengimą. 

Argi mums nerūpi lituanisti
nių mokyklų parėmimas? Argi 
lituanistinė mokykla — ne ma
no kiaulės, ne mano pupos? 

Mokyklą reikia paremti, nes 
ir nuo lietuviškųjų reikalų nu-'nė viena jų neišsilaiko vien tik 
toles. Negi visur ir viskas šim- j iš mokesčio už mokslą. Jai rei-
tu procentų eis tik mums nori-jkia mecenatų, rėmėjų, aukojan

čių su proga ir be progos, jai 
reikia žmonių, besidominčių jee 
veikla, nors kartą kitą paben-

ma linkme. 

Mokykla tebeveikia, teberuo-
šia sąmoningų lietuvių laidas, draujančių mokyklos šeimoje. 
Darbas joje vyksta kiekvieną! Įsijunk, mielas lietuvi, į Chiea-
šeštadienį, pradedant pirmuoju 
šeštadieniu po Darbo dienos, 
baigiant pirmuoju birželio sek
madieniu, kada iškilmingai bai-

šv. Mišias už atertminkus kan- j giami mokslo metai, išleidžiami 
kinius ir mirusius skyriaus na
rius. Po Mišių užkandžiai ir 
namų apžiūrėjimas. Vėliau 
trumpi pranešimai, pasikalbėji
mas ir diskusijos. Chicagos ir 
apylinkių ateitininkai ir jų šei
mų nariai kviečiami dalyvauti. 

Ateitininkų namai yra Le-
monte arti Archer Ave. ir 127 
gatvės sankryžos. Įvažiavimas 
18 127 gatvės per seminarijos 
kiemą M-

PAREMKIME CHICAGOS 
AUKST. LITUANISTIKOS 

MOKYKLA 
Šį rudenį Cbicagos aukštes

nioji lituanistikos mokykla, vei
kianti Jaunimo centre, pradėjo 
trisdešimtuosius mokslo metus. 
Per tą laiką ji išleido 28 abi
turientų laidas su 859 mokyk
lą baigusiais. Vieni iš jų gyvai 
reiškiasi lietuviškoje veikloje, 

X M SKILANDŽIU tau tik 
'reik, tuoj pas Petrą ir nžeik' 

»• ,x_ *, -. „ . - — INTERNATIONAL MEAT 
Mergelės Marijos Gimimo para- ^j^j^g^ Medl ioklinės dešre-
"FjSft' ^ . ' * a m m ^ 1«»PW. "»«•. ™*ena, TSkarienė ir k ^ programa.. ^ ^ i f t a i k y m o . «hm-

*Z Ą t ^ t ^ ° T «te»« Pa*tu bet kur Amerikoje. Užsisakyti bilietus i r ! „ ^ ^ ^ ^ CUem^% 
gauti daugiau informacijų, kreip|< M M § ^. r n , . laLttfTif A \ 
Įritės J p. feikattį te l 588-2418 * * " ' m ( 5 W ) 4 S * 4 W 7 - « • > 
* l t a į p. Budrienę 737-3871. x Sunkiai sergančiam ttgo-
Kviečiama visuomenė ir lankiu- nrai Lietuvoje skubiai reikalin-
•ieji ir baigę šią Lituan. mc-, gi vaistai, jei kas nors važiuoja 
kyklą. I i Lietuvą h- gali pagelbėti ligo- miršt, Ohio, užsisakė "Drauge" 

T*vų Komitetas nhii. prašoma skambint 581- j didesnį kortelių kiekį ir at-
(pr.) | 7055rpo 4 vai. popiet (pr.) | aiuntš 5 dol. auką. Ačiū. 

x Erotikos esmė: šia tema 
kalbės prof. Algis Mkkūnas iš 
Ohio universiteto šį šeštadienį, 
lapkričio 10 d., 7:30 v. v. Jau
nimo centro kavinėje. 

x Mečislovas Žeimys, čika-
giškis, prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo 10 dolerių auką. 
Tjabai ačiū. 

x Petras ŽUmskas, Lynd-

gos aukšt. lituanistikos mokyk
los rėmėjus, atsilankydamas į 
jos tradicinį vakarą lapkričio 
10 d. 7:30 v. v. Jaunimo cent
re. Juozas MasiHonis 

niHniinimwiiiiiiHiiHHiiintHtiHHimnr 
advokatas JONAS GIBAITIS 

6247 So. Kedzie Avenne 
TeL — 776-8700 Z7~ 

Chicago, niinois 60629 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Seštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiniiiii 
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Adfokatat 

GriTTARAS P. 6£PWA$ 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. fld 6 v. v. 
Seštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
TeL 776-5162 arba 776-5161 

2649 W. 6S Strest — 
Chicago, m. 60629 ."" 
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PAPIGINTAS KNYGAS 

Lietuvos (sn. komulė Juzė DaužvanUenė Lietuvių fomte banketo metu Mar 
rtot viešbuty JteikU dovaną sen. Frsnk D. Savickui. Tarp Jų matyti LF val
dytos pkm. dr. C. Batakaa Ws*r. V. 

abiturientai. Dirbama nuo 9 
vai. ryto ligi 1:45 vai. popiet 
Dirbama, o darbo sėkmingumas 
priklauso nuo to, Įdek į tą dar
bą nuoširdumo įdeda mokyto
jas, dalyką dėstydamas, ir kiek 
mokinys, dalyką besimokyda
mas. 

Iš viso mokykloje yra dirbę 
apie 70 mokytojų, i tą skaičių 
įskaitant ir dabar tebedirban
čius, šiais mokslo metais dir
ba 9 mokytojai: Juozas Masi-
lionis, Gintaras Aukštuolis, Ri
mas Černius, Danutė Eidukienė, 
Rūta Jautokienė, Nijolė Pupie-
nė, kun. Antanas Saulaitis, 
Faustas Strolia ir Dovas Šaulys. 

Mokykloje dirbama kantriai, 
nesireklamuojant, nešūkaujant, 
prie uždarų klasės durų. 

Kartą per metus mokykla su
ruošia tradicinį vakarą, kuria
me nori parodyti mažytę savo 
darbų dalį tėvams ir visai lie
tuviškai visuomenei Kalbėkim. imsBffrAim 8 v r j s S A ( 

atvirai, mokykla tuo metu nori< Garšva, M.I.C., Tėvų Marijonų 06 
metų veikla Amerikoje $2,00 
RELIGINIS PRADAS MAIRONIO 
KŪRYBOJE. Alf. sešplaulds $2.00 
KULTORINftS GELMtS PAflA 
KOŠE, V. Bagdonavičiuj. Tautosa
kinė ir Teologinė studija I ir n da-
ho 98.00 
DIDYSIS INKVETTORTUS. A. 
Maceina, Dievo ir smogius santy
kiai pasaulio istorijoje $100 
ŠONUS PALAIDŪNAS, vysk. FoJ-
ton Sheen. Išvertė kun. J. Kara
lius $1J00 

UšMkymus tiųtti DRAUGO ad
resu, niinojaus gyv. prideda 5% 
mokesčių. 

ne tik pasirodyti, bet ir gauti 
paramos iŠ tėvų ir iš plačiosios 
visuomenės. 

Chicagoje kas šeštadienį pa
rengimų būna po keletą. Ir vi
sur pilna žmonių, ar tą paren
gimą rengtų bendruomenės apy
linkė, ar koks klubas, ar neži
nia kokiam tikslui gyvuojąs 
sambūris. Visur pilna, bet vi
sada mažiau žmonių, jei paren
gimą rengia kuri mokykla Pa
siūlai bilietą į mokyklos vaka
rą, ir žmogus -ima teisintis: 
mielai eitų, bet turi atsiklausti 


