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Rašo kun. Šeškevičius 
(Tęsiny*) 

Straipsnio autorius norėjo 
parodyti, kad aš J. Kaniauską 
grubiai vertęs priimti sakra
mentus. Kunigai net negali 
versti, nes tada sakramentai 
negalioja, išniekinami. Kuni
gai gali tik pakviesti- jei atsi
sako, neturi teises versti. V. 
Savičius mano, kad su sukra-
mentais galima elgtis taip, kaip 
kai kurie ateistai mokytojai da
ro su mokiniais: prievarta įrašo 
j spaliukus, pionierius ir kom
jaunuolius, kad tik būtų išpil
dytas planas: nesvarbu, ar jie 
nori, ar ne. Katalikų Bažnyčia 
su pagarba lenkiasi laisvai žmo
gaus valiai: "Jei nori, aptar
nausiu; jei ne, — ne". 

V. Savičius teigia, jog aš per 
pamokslą užgarantavęs, kad J 
Kaniauskas mirs ir kad jis ku
nigą atstūmęs. O A. Kvekšie-
nė vos neapalpusi... ' Tai kur
gi t a artimo meilė, kurią taip 
propaguoja bažnyčia, kur pa
prasčiausias žmoniškumas?" — 
rašo V. Savičius. 

Paaiškinu: 
1) Praėjusių metų lapkričio 

12 d. aiškinau Evangeliją, ra
gindamas pasirūpinti ligoniais, 
kad nemirtų be sakramentų, nes 
daug kas tikisi pasveikti ir 
ateiti į bažnyčią patys, o ateina 
su karstu, nepriėmę sakramen
tų. Po to sakiau (cituoju iš 
magnetofono juostelės) į "Mes 
į mirtį žiūrime kaip į kokią gil
tinę, kuri su dalgiu ateina. 
Baisus dalykas! Drebame, ne
norime mirti. Žinau vieną ligo
nį. Jis serga vėžiu. Bet jam 
nesako daktarai, kad jis nenu
simintų. Artimieji jam prime
na, kad eitų išpažinties, o jis at
sako, kad pats nueisiąs, attik
siąs išpažintį" Kaip žmonės 
kartais neprotingai galvoja! ži
noma, pasveikt, norėt gyvent 
yra gerai, bet reikia būti pro
tingu, realiu vyru. Mes vis tiek 
vieną dieną tikrai mirsim. O 
mirsim vieną kartą. Jei suga

dintas gyvenimas, tai nebebus 
galima pataisyti..." 

Nebūčiau kunigas, jei šaltai 
žiūrėčiau į mirštančius be sa
kramentų, nes parodyčiau abe
jingumą jų amžinai ateičiai. Tai 
būtų ne artimo meilė, o nusi
kaltimas. Jei kolūkio pirminin
ko pareiga rūpintis kolūkie
čiais, tuo didesnė kunigo parei
ga rūpintis savo parapijiečiais. 

Tuo laiku ligoninėje gulėjo 
keli vėžininkai, pažinojau jų ir 
savo namuose begulinčių. Jei 
vieną paminėjau, ar būtinai jis 
buvo J. Kaniauskas? Visų vėži-
ninkų tokie patys požymiai. Net 
nepasakiau, kad jis ligoninėje 
guli. J. Kaniauską palaidojo š. 
m. kovo 19 d., o kiti dar tebe
guli ligoninėje ir namie. Ar J. 
Kaniauskui bei kitam tuo garbę 
nuplėšiau? Kuo jie kalti, kad 
vėžiu serga? Ar A Kvekšienė 
turėjo dėl to alpti? Dėl ko pik
tintis pamokslu? Kiekvienas, 
aišku, pagalvojo apie savąjį li
gonį. Jei svetimi žinojo, kad jis, 
gydytojų nuomone, nebeišgis, 
ar ji nežinojo? Ką aš naujo pa
sakiau? Tik atlikau kunigo pa
reigą — paraginti prie sakra
mentų. Ar gerą kataliką tai tu
ri užgauti? Priešingai, geras 
katalikas bus dėkingas, kad ku
nigas rūpinasi ligoniais, trokš
damas jiems laimingos mirties. 
Ar katalikas turi bijoti mirties, 
kaip ateistas, kuriam mirtimi 
viskas baigiasi? Juk katalikui 
po mirties prasideda tikrasis 
gyvenimas. 

Jei ligoniui J. Kaniauskui kas 
padarė neigiamos įtakos, tai tik 
jo uošvė A. Kvekšienė savo ne
išmintinga laikysena ir kalba. 

Vis dėlto prieš žento mirtį li
goninėje ji pati pasistengė jį 
prikalbėti, kad prisiimtų kunigą. 
Jis prisiėmė ir buvo gražiai pa
laidotas su bažnyčia. Aš džiau
giuosi, kad mano pastangos ne
nuėjo veltui, nors ir buvau vi
saip apšmeižtas. Apsimokėjo. 

(Bos daugiau) 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

Vyriausieji Sovietų 
Sąjungos vadai 
Tik vienas pakeltas į politbhirą 

Maskva. — Užsienio spaudos 
atstovai Maskvoje laukė dides
nių pakeitimų Kremliuje, tačiau 
įvairūs gandai nepasitvirtino. 
Į politbhirą pateko vienas nau
jas narys, vicepremjeras Niko-
lai Tichonov, 74 metų. Pats 
premjeras Kosyginas partijos 
centro komiteto plenumo suva
žiavime nedalyvavo dėl ligos. 
Nepašalintas nei Leningrado 
partijos vadas Grigory Roma
novas, nors jis buvo kritikuoja
mas, nes savo dukters sutuoktu
vėse naudojo iš muziejaus paim
tus carienes Kotrynos porcelia
ninius indus, kurių dalį įsigėrę 
svečiai per puotą sudaužė. 

Šiuo metu vyriausią Sovietų 
Sąjungos vadovybę sudaro Sis 
polifcbiuras, alfabeto tvarka: 
Juris Andropovas, 65 m., valsty
bės saugumo komiteto pirminin
kas, Leonidas Brežnevas, 72 m., 
prezidentas ir partijos gen. se
kretorius, Konstantinas černen-
ko, 68 m , partijos centro se
kretorius, Viktoras Grišinas, 65 
m., Maskvos partijos pirminin
kas, Andrieius Gromyko. 70 m., 
užsienio reikalų ministeris, An
driejus Kirilenko. 73 m., parti

jos centro sekretorius, Aleksie
jus Kosyginas, 75 m., premje
ras, Dinmukhamedas Kunaje-
vas, 67 m., Kazachstano parti
jos vadas, Arvidas Pelše, 80 m., 
partijos kontrolės komiteto pir
mininkas, Grigorijus Romano
vas, 56 m., Leningrado partijos 
vadas, Vladimiras ščerbickis, 61 
m., Ukrainos partijos vadas, Mi
chailas Suslovas, 77 m., partijos 
centro sekretorius, Nikalojus 
Tichonovas, 74 m., pirmasis vi 
cepremjeras, Dimitrijus Ustino-
vas 73 m., gynybos ministeris. 

Salia minėtų partijos polit-
biuro narių yra nariai kandida
tai, neturį balsavimo teisės: 
Geldar Alijev, 56 m., Azerbei-
džano partijos vadas, Piotras 
Demičevas, 61 m., kultūros mi
nisteris, Michailas Gorbačevas, 
48 m., partijos centro sekreto
rius. Piotras Mašerovas. 61 m., 
Gudijos partijos vadas, Borisas 
Ponomarevas, 74 m,, partijos 
centro sekretorius, Saraf as Raši-
dovas, 62 m., Uzbekų partijos 
vadas, Eduardas Ševardnadze. 
51 m., Gruzijos partijos vadas. 
Michailas Solomencevas, 66 m.. 
Rusijos respublikos premjeras. 

Praėjusį penktadienį Teherane įvyko milžiniškos demonstracijos, kuriose re
liginis musumonų ššjitų sektos fanatizmas jungėsi su neapykanta Irano prie
šams. Iškeltame plakate matomos Izraelio premjero Menachem Begin, Egip
to prezidento Anvvar ei Sadat ir prezidento Carterio karikatūros. 

Pastangos numalšinti 
teisių gynėjus 

Tarp nesuskaitomų protesto i tai sukelia visuotinį solidarumą 
balsų, iškilusių ryšium su šešių 
čekoslovakų žmogaus teisių gy
nėjų nuteisimu sunkiomis kalė
jimo bausmėmis, Vakarų pasau
lyje plačiai nuadėjo drąsus pa
reiškimas, kurį pasirašė du šim
tai vengrų intelektualų iš Bu
dapešto, išreikšdami savo so
lidarumą neteisingai nuteis
tiems šešiem čekoslovakam. 
Užsienio spauda rašo, jog šis 
pareiškimas yra juo svarbesnis, 
prisimenant, kad jo autoriai, — 
vengrai intelektualai, — solida
rizuodami su čekoslovakais tei
sių gynėjais, patys išstato save 
j pavojų. Vengrų intelektualai 
pareiškime pažymi, jog Prahos 
teismo nuosprendis akivaiz
džiai prieštarauja Helsinkyje 
prisiimtiem tarptautiniam įsipa
reigojimam žmogaus teisių ap
saugojimo srityje. 

Kitą protesto laišką Čekoslo
vakijos respublikos prezidentui 
pasiuntė Austrijos žurnalistų 
sąjunga. Buvęs Čekoslovakijos 
televizijos direktorius Jiri Peli-
kan, dabar gyvenantis Vaka
ruose, pažymėjo, jog Prahos 
teismas įrodė, kad Čekoslovaki
jos valdžia yra bejėgė savo pa
stangose numalšinti žmogaus 
teisių gynėjus. Procesai ne tik-

asmenim, kurie drąsiai kovoja 
už laisvę ir teisingumą, bet taip 
pat gimdo naujus pasiryžėlius 
kovoje už žmogaus teises. 

Tarptautinė humanitarinė or
ganizacija "Amnesty Internatio
nal", apžvelgdama žmogaus tei
sių padėtį pasaulyje, nurodo, 
jog daugelyje pasaulio kraštų 
tebėra pastoviai pažeidžiamos 
visos pagrindinės žmogaus as
mens teisės ir laisvės. Pasau
lyje yra apie penki šimtai tūks
tančių žmonių, kurie yra kali
nami dėl savo politinių ar religi
nių įsitikinimų ar rasiniais mo
tyvais. Kaip jau esame minėję, 
Amnesty organizacija šiomis 
dienomis Leonidui Brežnevui pa
siųstame laiške iškėlė sovietų 
vykdomus žmogaus teisių pažei
dimus, ypač žmonių kalinimą 
politiniais ir sąžinės motyvais, 
ragindama sovietu valdžią pa
skelbti visuotinę amnestiją poli
tiniam ir sąžinės kaliniam. 

Žadėjo paleisti 
tris amerikiečius 

Teheranas. — Irano revoliu
cinė vyriausybė boikotavo JT 
tarybos posėdį ir paskelbė, kad 
nebus paisoma ir Tarptautinio 
teismo sprendimo. Teismas 
pradės posėdžius gruodžio 10 d, 

Irano užsienio reikalų minis
teris Ghotbzadeh buvo pasa-

U'ashinfctonas. — Prezidentas i kęs, kad jis paleis tris ameri-
Carteris nauju prekybos sekre- kiečius. ambasados charge 

Naujas prekybos 
sekretorius 

— Egipto prezidentas Sada-
tas pakartojo savo pakvietimą 
buvusiam Irano šachui atvykti 
ir apsigyventi Egipte. Sakoma, 
kad šachas nenorįs gyventi 
Egipte, nes tai dar daugiau nu
statytų prieš Egiptą kaimyni
nes arabų valstybes, kur yra 
daugiau ajatolos Khomeinio 
sektos gyventojų. 

— Popiežius Jonas Paulius 
| II-sis, išvykdamas iš Turkijos, 
viešai padėkojo jos vyriausybei 
ir pareigūnams, kurių pagalba 
buvusi labai naudinga kelionės 
tikslui siekti — vienybės su Ry
tų Ortodoksų Bažnyčia. 

— Pietiniame Libane, Naba-
tiyeh miestelyje, šventąją šiji-
tų musulmonų dieną, minint už 
tikėjimą žuvusius kankinius, 
daug žmonių susižeidė aštriais 
kardais ir 6 greitosios pagalbos 
mašinos vežiojo žmones į ligo
nines. Libane gyvena apie 1.2 
mil. šijitų. 

— Senatorius Frank Church 
pareiškė, jog buvusiam Irano 
šachui geriausia būtų apsigy
venti Pietų Afrikoje, kur gy
veno ir 1944 m. mirė šacho 
tėvas. 

— Libijos diktatorius Kha-
dafy pasakė masiniame mitinge 
kalbą, kurioje ragino palesti
niečius pulti ir sunaikinti Egip
to Suezo kanalą bei naftos šal
tinius, iš kurių Egiptas parduo
da naftą Izraeliui. 

— Amerika labai sumažino 
savo ryšius su Čile, kuri atsi
sakė išduoti tris saugumo ka
rininkus, įtariamus buvusio ko
munistinės vyriausybės minis-
terio Letelier nužudymu Wa-
shingtone. Nutraukiama kari
nė ir ekonominė parama Čilei, 
sumažinamas diplomatų skai
čius Čilės sostinėje. Kai ku
rie stebėtojai rašo, jog Ame
rikos spaudimas Čilei primena 
Irano spaudimą išduoti šachą, 
tik nenaudojamas smurtas, ne-
grobiami įkaitai. 

— Po ilgų ir karštų debatų, 
Prancūzijos parlamentas patvir
tino abortus legalizuojantį įs
tatymą 271-201 balsu. įstaty
mą rėmė komunistų ir socialis
tų partijos. 

— Pietų Korėja paskelbė, jog: 
ateinantį ketvirtadienį bus nau-i 
jo prezidento rinkimai. Jis bus' 
laikinas, turės pravesti konsti
tucijos reformas, po kurių lau
kiama laisvų, demokratinių rin
kimų. 

— Saudi Arabija atidarė Di
džiąją mečetę Mekoje, kur vy
ko mūšiai su ją okupavusiais 
mažos sektos kariais. Kai ku
rie pareigūnai mano. kad pože
miniuose tuneliuose po mežete 

Svarbus Portugalijos 
valdžios rinkimai 
Trys centro partijos sudaro koaliciją 

Gruodžio 2 d. portugalai rinko Į sąjungą skaldymu, nes Portuga-
atstovus į naują parlamentą, i lijos kairieji pradėsią pereiti į 
Nuvertus Salazaro įsteigtą totą- į kraštutinę komunistų stovyklą. 
litarinę valdžią, jau penkeri me
tai Portugalijoj nėra tvarkos. 
Klastingai komunistai buvo be-
paimą valdžios vairą į savo 
rankas. Tačiau daugumas nuo
saikių kariškių prie to neprilei-

Komunistai praėjusiuose rinki
muose gavo 14 nuoš. visų bal
sų. Dešinei susijungus, balsuo
tojai imsią "polarizuotis" ir tas 
būsią naudinga komunistams. 

Stebėtojai nurodo, kad komu-
do. Tada įvyko laisvi rinkimai, j nistams daugiau padeda ekono-
kuriuos laimėjo socialistai. Ne- j minė krizė. Apie 13 nuoš. por-
turėdami daugumos vieni ilgai j tugalų neturi darbų, infliacija 
nepajėgė valdyti. Mėgino suda- | siekia 25 nuoš. Naujoji koalicija 
ryti koalicinę vyriausybę, bet j pripažįsta, kad jei reikia sekti 
iš to nieko gero neišėjo. Pre- Į Britanijos premjerės Margaret 
zidentas pašalino ministerį pir- I Thatcher linija, suvaržyti val-
mininką su vyriausybe ir ilgą i džios išlaidas, duodant daugiau 
laiką vedė derybas ir siūlė be- laisvių privačiai iniciatyvai. 
partyvius žmones vadovauti _ _ _ _ _ 
valdžiai, bet be. jokių vaisių. 
Vienas ministerių kabinetas po 
kito krito. Visokios negerovės 
kankina kraštą, nes, praradusi 
kolonijas, Portugalija pasidarė 

Kancleris Schmidt 
važiuos į Maskvą 

Bona. — V. Vokietijos kanc 
vTenT^eturtingia^sių Europos j ^ J į ^ l c h ™ d t f^įH!± 
valstybių. 

Paskelbus naujus rinkimus ir 
pamačius, kad Portugalija stovi 
ant bedugnės kranto, trys nuo
saikiosios partijos susijungė ir 
paskelbė demokratinę sąjungą,, ,.. . , , „, , 
- tai socialdemokratai, centro; P™daoje jis aplankys Maskvą 

ir svarstys abi valstybes he-

jog nežiūrint Sovietų Sąjungos 
piktų pareiškimų apie naujus 
Vakarų branduolinius ginklus, 
sovietai neatsisakys derybų dėl 
tų ginklų apribojimo. Kancleris 
paskelbė, kad ateinančių metų 

katalikai ir monarchistai. Jų 
šūkis: Sąjunga laimės, Portu
galija pasikeis. 

Sąjungininkai buvo sutikti su 
didžiausiomis ovacijomis savo 
rinkiminėj eisenoj - mitinge. Są
jungininkai aiškiai pasisakė, 
kad privati nuosavybė yra vie
nintelė atgimimo viltis. 

Demokratinei sąjungai va
dovauja: Francisco de Sa Car-
neiro iš socialdemokratų parti-
jos. jis numatomas vyriausybės j į ^ - į - į " į į f c į į T i * - r a s i . 
premjeru, dr. Diogo Freitas do j ̂  t o m g u g ^ 
Amarai, centro vadas ir Guilher-
me Ribeiro Telles — monarchis-
tų lyderis, šioms trims parti
joms užtektų laimėti iš socia
listų 4 nuoš. jų rinkėjų ir koa
licija patektų j vyriausybę. 
Paskutiniuose 1976 m. rinkimuo
se socialistai gavo 35 nuoš. visų 
balsų, socialdemokratai 24 nuo., 
centro demokratai (katalikų) _.,Wagneris. Institia et Pax komi-
24 nuoš. ir monarchistai 16 nuoš. I ^J08 Pirmininkas. Petkaus nu-

Socialistų spauda kaltina š i ą i t e i s i m a P^adino " žmogaus tei-
^ jsių išjuokimu". Austrų katali-

r\^ • i . «• ;kai raginami rašyti laiškus 
P r e z i d e n t a s g a l i Petkaus reikalu Sovietų Sąjun-
n u t r a u k t i SUtartį ! g o s Pa*""1*™"" Vienoje. Aust

au „ . j rijos užsienių reikalų ministe-
Washingtonas. A p e h a a - j ^ . ^ t u v o s KP CK pirmajam 

jos teismas penktadieni nn- U f a ^ ^ f c , Griškevičiui . i r siųs-
sprendė, jog prezidentas tun u a t v i r u k u s P e t k u i [ c ^ ^ ^ 

i čiančias problemas. 

Austrai užtaria 
kalinamą Petkų 

Austrijos katalikų spauda pa
skelbė Viktorą Petkų rugsėjo 
mėnesio "persekiojamu asme
niu" — Verfolgte des Monats. 
Linzo, Salzburgo, Kaernteno ir 
Voralbergo vyskupijų laikraš
čiuose buvo rašoma, kad Pet-

sėms, kurias Sovietų Sąjunga 
įsipareigojo gerbti Helsinkio 
susitarimu". Petkus esąs vie
nas iš daugelio, kurie persekio
jami dėl savo ištikimybės ti
kėjimui: "Jį užstoti — tai už
stoti Lietuvos bažnyčią, lietu
vių tautą". Vyskupas Aloyzas 

Elta. 

Sovietai smerkia 
sutarties priešus 

Roma, — Sovietų Sąjungos 

oriumi nominavo patyrusį biz-1 d'affaires Bruce Laingen ir du ^ J ^ ^ ™ J y k ! j S E : 
nierių. teisininką ir finansininką j jo patarėjus: Victor Tomseh ir ° ""* 
Philip Klutznick iš Chicagos, i Michael Holland. Visi trys bu-
rors jis jau 72 metų amžiaus. 
Komentatoriai tvirtina, kad pre
zidentas pasirinko Klutznicką 

vo Teherano užsienio reikalų 
ministerijos rūmuose, kai revo
liucinis jaunimas okupavo JAV 

dėl to, kad jis iš Chicagos. ku-! ambasadą. Ambasados užpuo-
rios mere Jane aiškiai išėjo už likai, sužinoję, kad trys ame-
prezidentinį kandidatą sen. 
Kenncdį. Be to, laukiama, kad 

rikiečiai bus paleisti, griežtai 
užprotestavo ir vėliau ministe-

naujasis sekretorius sustiprins i ris paneigė kalbėjęs apie pa-
prezidento ryšius su JAV žydų i leidimą. 
bendruomene. Jis yra Pasaulio | Penktadienį apie milijonas 
žydų kongreso pii-mininkas. iraniečių demonstravo Tehera-

teisę atšaukti gynybos sutartį, k a l ė j i m ą 
pasirašytą su kita valstybe.. 
Kaip žinoma, prezidentas atšau- į 
kė sutartį su Taivanu ir kai 
kurie senatoriai, vadovaujami 
sen. Goldwaterio. buvo padavę! 

dar""lTko ""nedidelė ^užpuonkų, j i į t e i s m ą - w l L J '" "J1 k a d *" i a u k š t a s pareigūnas, partijos se-
senato pritarimo sutartis ne- į kretorius Boris Ponomarevas. 
gali būti atšaukta. Žemesnysis | viešėdamas Romoje, pasikalbėji-
teismas senatoriams pritarė.! me su Italijos parlamento na-
Dabar sen. Goldwateris pareis-: riais. piktai kritikavo Amerikos 
kė. kad bus einama į Aukščiau- j politikus, kurie bando prie 
siąji teismą. Nuo jo sprendimo 
priklausys ir nauji JAV santy
kiai su komunistine Kinija, ku
ri reikalavo panaikinti Ameri
kos sutartį su Taivanu. 

grupė. Labai sustiprinta mal-| 
din inkų apsauga. 

— Dėl įvykių Irane preziden-į 
tas Carteris atšaukė savo rin
kimines kehones į New YorkąĮ 
ir Chieagą? kur turėjo būti ket- į 
virtadienį. Jo vietoj J numaty-1 

zidentas Mondale, prezidento 
žmona Rosalyn ar vyriausybės 
nariai. 

ne prie JAV ambasados. Sijitų 
muslmonai puolė Amerikos 
atstovybes Bangkoke, Tailandi-
joje, Kuwaite ir Maniloje. FUi-
pinuose, kur policija suėmė 179 
triukšmadarius. Nuostolių Ame
rikos pastatams nepadaryta. 
Demonstracijos prieš Ameriką 
įvyko ir Kalkutoje, Indijoje. 

— Senatas 91—0 balsais ra
tifikavo sutartį su Turkija. 
Amerikiečiai, nuteisti kalėti 
Turkijoje, galės bausmes atlik
ti Amerikoje, o turkai nusikal
tėliai bus perduodami Turkijai. 
Sutartį dar turi patvirtinti nau
jasis Turkijos parlamentas. Pa
našios sutartys sodarytos su 
Japonija, Meksika ir Norve
gija. 

SALT sutarties pridėti įvairius 
pakeitimus, papildymus. Tokie 
bandymai pakerta pačius sutar
ties pagrindus, kurie kalba apie 
abiejų pusių interesus, pasakė 
Ponomarevas. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 3 d.: Pranas Ks.. 

Hilarija, Aumantas. Vingra. 
Gruodžio 4 d.: Jonas D., Bar

bora. Vainotas. Liugailė. 
Saulė teka 5:58. leidžiasi 4:21. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra 

35 1.. naktį 20 L 
dieną 
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DRAUGAS, pirmadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 3 d-

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
BALFO 35 M. VEIKLOS 

PAMINĖJIMAS 

Prieš 35 m., kada II pasaulinis 
karas ėjo į pabaigą, Amerikos lie
tuviu pastangomis buvo įsteigtas 
Balfas. 

Tai garbingai sukakčiai atžy
mėti, susidarė puiki proga. 1978 
m. spalio mėn. 28 —29 d. Chi-
cagoje įvykusiame Baito seime 
išrinkti direktoriai nutarė se
kantį kasmetinį direktorių suva
žiavimą sušaukti Los Angeles 
mieste. Balfo 13 skyrius sutiko; 

Buvo sudarytos dvi komisijos: i 
mandatu ir balsy skaičiavimol 

—O. ]/)kūbaitienė, A. Nelsienė, į 
J. Rukšėnienė, rezoliucijų — J. Į 
Jasaitis, B. Bieliukas, P. Budins-i 
kas, kun. A. Trakis ir J. Mikaila. 

Praėjusio direktorių suvažiavi i 
mo protokolas neskaitytas, bet; 

priimtas toks, koks buvo direkto- j 
riams jau anksčiau išsiuntinė- į Clevelando "Nerijos" dainininkės su prel. J. 
tas. Pasidžiaugta, kad centro! g a L o s **&<* mieste, 

'valdyba labai gerai direktorius, j 

Kučingiu Lietuvių dienos pro-
Nuotr. A. Gulbinsko 

| informuoja visais reikalais. 
Toliau sekė įvairūs pranešimai: j 

. direkt,oriy pirmininko, centro vai-1 globoti, nes jo pirmininkas yra; , , . . . . . . ' . , 
s j . , J. H. ,. , . - ' dybos pirmininkes, iždininko, ge-

direktonus ir direktorių ta- ,. • , . . ' B 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
kartu 
rybos pirmininkas. Todėl buvo 
daug lengviau viską koordinuoti, 
turint pajėgią ir didelę skyriaus 
valdybą. Be to, balfinės veiklos 
nuoširdus rėmėjas, globėjas ir 
Balfo garbės narys prel. J. Kučin
gis, mielai sutiko tam tikslui duo
ti parapips patalpas. 

Parinkta data lapkričio m. 17 
—18 d. Nutarta šį nepaprastą 

įvykį atžymėti trejopai: 1. Balfo j 
direktorių suvažiavimas; sukak- • 
tuvinis balius ir Balfo 35 mėty 
veiklos paminėjimas. 

Balfo direktorių suvažiavimas? 
įvyko lapkričio 17 d. 10 vai. Sv. 
Kazimiero parapijos gražioje ir' 
atitinkamai papuoštoje salėje. \ 
Dalyvavo šie direktoriai: iš Chi- j 
cagos — V. BaleiŠytė, P. Budi- į 
ninkas, K. Čepaitis, J. Jasaitis, J- j 
Mackevičius, M. Rudienė, F. Se-
reičikas, kun. A. Trakis, ir J. Ur-
belis; iš Clevelando — O. Joku-
baitienė; iš Philadelphijos — F. 
Andriūnas ir R. Raubertaitė; 
iš New Yorko — B. Bieliukas, J. 
Gervilienė, V. Padvarietis; iš Los 
Angeles —V. Pažiūra. 

Direktoriai, negalėję, dėl vie-i 
nų ar kitu priežasčių atvykti į į 
suvažiavimą, įgaliojo juos atsto-Į 
vauti šiuos asmenis: V. Balčiu- \ 
nas — H. Gorodecką; kun. A. 
Baltrashunas - A. Rudį; D . B > 
belienė — A. Deveniene; J. Bra-; 
zauskas — A .Skiriu. A. Daukie-
nė — R. Šakienę; K. Jurgėla —j 
G. Leškį; Ž. Modestienė — A-' 
Nelsienę; M. Milašienė — S. Ša- j 
kienę; F. Mackevičienė — A. Ma-' 
žeiką. R. Ražauskienė — J. Mi- i 
kailą; P. Šilas —P. Abelkį; O. Za-'. 
ilskienė — L Mažeikienę; kun. • 
A. Zakarauskas — R. Nelsą ir F.! 

Zogas — A. Pažiūrienę. 

Suvažiavimą atidarė ir jį pra
vedė direkt. pirm. Vladas Pažiū- : 

neralinės .sekretorės, vicepirm. so-: 
daliniams reikalams, finansų 
komisijos, spaudos komisijos, rū
bu sandėlio vedėjo. 

Diskusijose dėl padaryty gan 
išsamių pranešimu, buvo kele
tas užklausimu ir papildymu. 
Buvo pageidauta, kad prieš kelis 
metus padarytas susitarimas tarp 

PIRMASIS ŠVENTINIS 
SVEIKINIMAS 

Neseniai per keturis tūkstan
čius mūsų tautinės bendruome
nės šeimų ar pavieniu asmeny 
pasiekė pirmasis šių metų kalė
dinis sveikinimas, būtent Lietu
viu fondo. Sveikinimas origina
lus ir įspūdingas ypač tuo, kad 

Švietimą, mokslą bei kūrybinius 
užmojus — tuos aspektus, kurie 
įeina į kilniu tautos tradicijų 
tarpą, popiežiaus žodžių citavi
mas kalėdiniame Lietuvių fondo 
sveikinime tikrai rado savo pras-
mę. 

ir in-

KULTORINĖS VAKARONĖS 
ŠEIMOSE 

Didžiuosiuose lietuvių telki
niuose dažnai vyksta viešos kul
tūrinės vakaronės. Daug kas pa
vydi Chicagai, kur tradicinės kul
tūrinės vakaronės Jaunimo cent
ro kavinėje rudens ir žiemos sezo
no metu vyksta kiekvieno penk
tadienio vakare. Kultūrinių po
piečių bei vakaronių taip pat bū
na Clevelande, Detroite, New 
Yorke, Toronte, nes ten yra gyvų 
lietuviškų parapijų, Kultūrinių 
centrų, židinių, Lietuvių na
mų. Blogiau mažuose lietuvių 
telkiniuose, kur nėra nei savų pa-

j rapijų, nei salių ar net lietuviš-
I kos užeigos. 

Maždaug tokia padėtis yra ir 
sostinėje Washingtone, nors nuo 
šio rudens Lietuvos Vyčių inicia
tyva paskutini mėnesio sekmadie 
nį jau laikomos lietuviškos Mi
šios vienoje amerikiečių bažny
čioje prie Georgetowno. Apie tai 
kita proga. Šia proga norisi iš
kelti vieną malonų paprotį, bū-Šalia sveikinimo įdėtas 

formacinis lapas: iki š. m. lapkri- j l*m kultūrines vakarones priva 
L R A w T ^ r W f c » ^ S ; Jame ištisai cituojamas popie- \ čio 1 d. Lietuvių fondo pagrindi- fmose namuose. Dažniausiai į to-
LB Altos ir Vliko butu p * t * | į w „ M i l i B ; ^ Z-SZZ"I n i o b r u t 0 k a p i t a l o b u v o 1,601,817' k i^s vakarones pakviečiamas la-
kai vykdomas. Balfo piniginio 
vajaus laikas yra spalio — lap
kričio mėn. būtų gera. kad virš 
minėti veiksniai to susitarimo 
laikytųsi. Balfas atlieka didelį 

žiaus sveikinimas lietuviams, per
duotas Chicagos Grant parke dol., o įvairiems lietuviškiems rei-

Mano nuoširdus sveikinimas', kalams nuo įsisteigimo 1962 m. iš 
Amerikos lietuviams. Likite išti- j viso paskirstyta 603,651 dol. 
kimi Kristui, Bažnyčiai! Bran- į 

svarbų darbą, tad jam nereiktų \ P n I ? , * kilnias tautos tradicijas. | 
Tegloboja Jus Dievo Motina Ma
rija!".... 

Kadangi Lietuvių fondas yra 
vienas pagrindinių lietuvių tau
tos išeivijoje išlaikymo laidų, 
ypatingai remiantis lituanistinį 

ju šalpą nutraukti. 
Buvo įvairių ir kitų sumany

mų bei pasiūlymų, kaip pagy
vinti ir pagerinti balfinę veiklą. 
Direktoriai paprašyti įgyvendinti 
šiuos pasiūlymus pagal galimy
bes. 

bai mažas būrelis pažįstamų, 
draugų ir kai kas pademonstruo 
jama, ypač iš atostoginių kelio
nių, kūrybos ar kitų užmojų. 

Vieną vasaros vakarą teko lan
kytis V. ir Alg. Gureckų namuo-

vo, kai prieš kelerius metus I se Marylande, prie VVashingtono. 

Mano žurnalistinėje karjeroje 
viena šviesiausių akimirkų bu-

Balfo šalpos fondo direktorė Det 
roite Rožė Ražauskienė sveikina Det 
roito 76 sk., švenčiantį 35 m. sukaktį. 

Nuotr. K. Sragaittko 

ir centro valdybai nuoširdžiai pa 
dėkota už atliktą tikrai ddelį ir 
gražų darbą. Didelis nuopelnas 
priklauso jos pirmininkei p. M. 
Rudienei. 

įvyko priešpiečių pertrauka, 

Drauge" ir kitoje spaudoje teko 
| paskelbti džiugią žinią, kad Lie-
| tuvių fondo pagrindinis kapitalas 
; pasiekė pirmąjį milijoną dole-
| rių, o LF vadai daktarai A. Raz-
Į ma, G. Balukas, K. Ambrazaitis, 

J. Valaitis ir kiti drąsiai ir su pasi
tikėjimu aksentavo, jog sieksime 
antrojo milijono ir daugiau. Iš 
šių metu kalėdiniame sveikini
me pateiktos trumpos apyskaitos 
matome, kad LF į antrąjį mili
joną jau yra gana smarkiai įsibė
gėjęs ir, jei vidurinė, gana pasi
turinti čia mokslus baigusi akade-

savo tėvų 

Jų sūnus architektūros studen
tas Vytenis Gureckas. praėjusią 
vasarą buvo išvykęs į Izraeli ir 
ten dalyvavo archeologiniuose 
kasinėjimuose. Namo parsivežė 
nemažai spalvotų skaidrių ir, be 
vaizdų, besiklausant paaiškinimų, 
kaip įdomu stebėti tas vietas, kur 
gyveno, vaikščiojo ir savo moks
lą skelbė Kristus, kur dabar vyk
domi kasinėjimai, atveriantys ne
mažai žilos senovės. 

Rezolucijų komisija pranešė, 
kad jokiu rezoliucijų neparašė, 
tačiau siūlo išreikšti padėką Los mikų karta pasektu «̂»w ^»^, , . 
Angeles Balfo skyriui už puikią '• pėdomis, LF ant*ąjį milijoną pa-1 s ingtone-
suvažiavimo globą. Be to prašo į siektų nebe užilgo. Nors LF va-
direktorius ir toliau nuoširdžiai į dovybė ištvermingai rengia pel-
dirbti Balfo veikloje. Suvažiavi- į ningus pobūvius, skelbia vajus ir 
mas tam pilnai pritarė. į įvairiomis kitomis priemonėmis 

Direktorių pirmininkas pade-1 bando ugdyti pagrindinį kapita-
k,ojo visiems direktoriams už dar- lą, ypač didelį dėmesį skirdama 
bingą ir gerą nuotaiką. Pakvietė testamentams, bet kol LF idė-
visus dalyvauti sukaktuviniame! jos pilnai nesupras ir savo įnašų 
baliuje ir kitą dieną — sekmadie-' neduos 30-čių — 40-čių akade-
nį Balfo veiklos 35 m. paminėji- j mikų karta, fondo šuoliai nebus 
me. i tokie efektingi, kokių nori ir lau-

Suvažiavimas baigtas padėkosi kia jo vadovai, patys, šalia 

Neseniai jau žymiai didesnis 
būrys susirinkome į Virginijos ir 
dr. Vitolio Vengrių butą Wa-

lėjęs į kelių aukštų 

P A D Ė K A 

malda, kurią įspūdingai sukalbė
jo kun. A- Trakis. 

Apie sukaktuvinį balių ir 35 m. 
ra. I prezidiumą pakvietė prel. J. kurios metu padaryta bendra vi- į veiklos minėjimą kitą kaną. 

tūkstančių nemokamai paauko
tų darbo valandų, į bendrąjį ka
pitalą įnešę ir dešimtis tūkstan-

| čių dolerių savo asmeniškų pi-
Kučingą, Lietuvos gener. garbės, sų dalyvių nuotrauka. Po to visi į VI. Pažiūra į nigų. Idealistų pensininkų gre-
konsulą V. Čekanauską, Balfo1 direktoriai ir įgaliotiniai buvo| SUSIRINKIMAS i t 0 S r e t ė j a ' Didžiųjų uždavinių 
Centro pirm. M. Rudienę ir gene- skyriaus valdybos puikiai pavai-Į ^ j rėmime juos turi pavaduoti vidu-
ralinę sekretorę O. Jokūbaitienę. Išimi. Kadangi direktoriai atvy- Mažosios Lietuvos Bičiulių • "nė ir jaunesnioji karta. Tegu ir 
Suvažiavimo maldą sukalbėjoj ko iš tolimų vietovių ir turėjo\draugija po ilgesnės, net kelių )i prisimena įsidėmėtinus popie-
prel. J. Kučingis, prašydamas dėl to daug išlaidų, skyriaus vai metų pertraukos šaukia narių ir į žiaus žodžius: "Branginkite kil-
Viešpaties palaimos visiems Bal-, dyba nutarė pavaišinti juos vel-
fo direktoriams, dirbantiems kil- j tui. Tai mažas atlyginimas už 
nų darbą, skirtą artimui. didelius darbus. 

Mirusius prisiminti ir juos pa-i n • •• • • . . . . 
- . « - . i - m -r i . . ~« . Pasistiprinus ir truputi pai se-gerbti Kun. A. Tratas mintimis i . ,. f ,. .T_ , * — ; - . » „ „ ,. , ; jus, direktorių suvažiavimas bu-nukeie į amžinybės pasaulį, ku- > 
riame gerasis Viešpats teatlygina; 
visiems už geruosius darbu 

vo tęsiamas toliau. Vietoje miru
sios Detroito direktorės a. a. Pau-
razienės, buv,o vienbalsiai išrink-

Centro valdybos pirm. M. Ru- į tas Jurgis Mikaila, taip pat iš 
dienė pasidžiaugė, kad tiek daug Detroito. 
direktorių suvažiavo, nežiūrint; Sekantis direktorių suvažiavi-
didelių atstumų. Palinkėjo dar-1 mas numatytas sušaukti Cleve-
naus pasitarimo. \ landė, jei nepasitaikys kokie nors 

Lietuvos gen. garbės konsulas Į netikėtumai. 
V. Čekanauskas nuoširdžiai pa-į Vasario 16 gimnazijos rėmimas 
sveikino Balfo direktorius už jų i paliktas ir toliau, tačiau nutarta 
nepailstamą darbą pagelbėti į: prašyti iš gimnazijos vadovybės 
vargą patekusiam tautiečiui. I pilnos apyskaitos. Priešingu atve-

DR. ŽIBUTI ZAPARACKAS 
Ittef. _ 337-1285 

AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas: 

700 Norta MfcMgaa, Ssdfts 400 
Valandos pagal susitarimą 

prijaučiančių susirinkimą gruo- :
 n ' a s tautos tradicijas!' 

di io 9 d. (sekmadieni) 12 vai. j 
Tautiniuose namuose, 3356 - - - - - - - - - . , , , 
Glendale Blvd., Los Angeles. 

Visi, kurie domisi Mažosios 
Lietuvos klausimu, ypač tie, ku
rie yra bet kurioje Mažosios Lie 
tuvos dalyje gyvenę ar dirbę, 
kviečiami susirinkime dalyvauti. 
Susirinkime bus aptariama toli
mesnė draugijos veikla, renka
ma nauja valdyba, aptariama 
Klaipėdos minėjimo programa, 
pasisakoma įvairiais kitais drau 
gijos veiklą liečiančiais reika
lais. Visus susirinkime dalyvau
ti kviečia 

LA.M.L.B. dr-jos valdyba 

s. m. rugpjūčio m. 15 d. Loretto 
ligoninėje turėjau sunkią ir kompli
kuotą vidurių operaciją. Po operacijos 
turėjau "35 Radiatkm Therapy Treat-
ment". Po to, vėl virS dviejų savaičių 
išbuvau Loretto ligoninėje, fa- galu
tinai grįžau namo lapkričio mėn. 23 
d. 

Kad vėl atsistojau ant kojų, pirmoje 
eilėje reiškiu padėką Dr. F. V. Kau
nui už jo rūpestingumą man esant 
ligoninėje ir namuose. Sakoma, kad 
draugus pamatysi tik nelaimėje, įsiti
kinau, kad tai yra gryna teisybė. Ne
galėdamas kiekvienam asmeniškai 
padėkoti, reiškiu padėką visiems, ku
rie lankė mane ligoninėje ir namuose, 
atsiuntė korteles su linkėjimais greit 
pasveikti, kai kurios kortelės su pini
ginėmis dovanomis, ui gėles ir ui 
jvairią kitokią suteiktą pagelbą man 
arba mano imonai. 

Ypatingą padėką noriu isreikSti 
brangiems prteteliams Karoliui La-
zinkai ir Stepui Paulauskui, kurie su 
savo automobiliais kasdien gana toli 
mane veiė ne tik "Radiatkm Therapy 
Treatment" atlikti, bet ir visur kitur, 
kur tik buvo reikalingas automobilis, 
su mielu noru man padėdavo. 

ACHI. 
ALFONSAS GAILIUS 
1323 So. # Ave. 
Cicero, IL 
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"condominium", matai buv. pre
zidento H. Trumano paveikslą ir 
memorialinę lentą, kad tame na
me, dar būdamas senatorium, gy
veno būsimasis JAV prezidentas, 
kurio laikais ir dauguma mūsų 
atvykom į šį kraštą. Vengriu 
butas — tikra meno galerija, kiek 
čia brangių žinomų pasaulinio 
masto ir lietuvių dailininkų kū
rinių. O ir biblioteka, kurios ne 
vienas galime pavydėti. V. ir dr. 
V. Vengriai, abu jau šiandieni
nėj Lietuvoje studijavę ir daugi 

vėliau už daugelį mūsų į šią ša
lį atvykę, mėgsta pakeliauti po 
pasaulį. Vos tik spėjau sugrįžti iš 
kuklių rudens atostogų Chica-
goje, Vengriai pakilo į Graikiją 
Ir grįžę parsivežė gal kelis šim
tus spalvotu skaidrių iš tų vie
tovių, kuriose išbujojo senoji Grai 
kijos kultūra, kur Akropolis, 
Sparta ir kiti nenykstantys anti
kinės Graikijos paminklai bei sim
boliai. Kalnuota, akmenuota ir 
grubi atrodo Graikija bet masės 

(Nukerta J 4 pusi.) 

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

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

. Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 
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4*30 vai. p.p. per tą pačią stotį. 

j Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 
8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Ttltf. 4S4-U1) 
14t0 AM 

71M S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, iUL 

ramniŲ KORTELIŲ 
HEIULU 

Visitinių kortelių naudojimas yra 
grasus paprotys. Bteiariai jas pla
čiai nsudoja. Bet tinka ir Tiaų luo
mų ststovams turėti 
tinss kortslsa. 

Kreipkitės į -Draugo' 
traciją Tisais paaaiiais 
Busit* patenkinti mėsų 
mu 

Kartuomsacs trsntės minėjime Los Angeles. Calri.. Saulių dalis 

2)iiiiimMmniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiimmNiiiiimiiniiHiiHiiiiiiui( 

D I M I S I O I R A D I J O K L A U S Y T O J A U 
R l a v t y k i t i s k a t v a k a r ę ! 

LIETUVOS A I D A ! - 1 4 9 0 KG 
Plrmad iki penktad 9— 9 30 vai. vakaro. 
K A Z t B R A Z D 2 I O N Y T Ė 

Mėg Wsaė 71st St . Cfcioago, I1L — TeL T78-6I74 
8t Petersborg, Fla. — 12:30 vai. popiet 

Stotis WTH — UU) KC 
r<iiMiimiiiiHiMHiHiiiiniNiimitHMnniimiiiiiiuimimiiiiiiiiiuiimiutiMtiiiiimiii 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

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

Ofis. tel. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybe — Nervu ir 
Emocinės ligos. 

CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akių Ilgus 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pag.il susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
J O K 5 A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

Valandos pa^al 
susitarimą 

Ofs. PO 7-60O0, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

1002 N. VVestern Ave., C h i c a g o 
Tel. 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O P O S LIGOS - CHIRURGIJA 

V <il.md<>*> p«i«į.il Mi-sii.irim.i 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROM MEDK INA 

1407 So. 4«>th Court, Cicero, III. 
K.i-.Jt<-n 10-12 ir 4-7 î skvru«. tre<' ir šeit 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T U G Y D Y T O I A 

265<» W. 5« St., Chicago - 47ft-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm , antr , trec\, 
ketv. 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai 

Tel . of i so ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOI-VS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien I * \,il ir b-S vai v.ik iš>kvru-
tret" Sešt 12 iki 4 v.i! pvipiet 

Tel . REliance 5-1811 

DR. VtfALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydvtoias 

3925 VVest 59th Street 
Vai pirm . antr. ketv. ir pcnkt. nuo 12-4 
vai popiet ir o-8 vai. vak TreC ir šešt 
uždarvta - iv ...,, ..,, 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KLDIKiy IR VAIKV LIGOS 
SPFCIALISTĖ 

MEDICAL BLILDI\G 
3200 VV. 81st Street 

Valandoj Kasdien nuo 10 vai. rvto 
ik, 1 vai popiet 

Of*.. tel. 737-1168. rez. 239-2919 

O f s . HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDY.TOlAs IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71 -mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai : pirmad antr.id . ket\irt.id. ir penktad 
3 iki 7 v. p p. Tik susitarus 

Telef. 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AK.IV LIGOS C HIRLRG11A 

Ofisai: 
111 NO VVABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Val.indos pacal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba l ie tm iškai* 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. - TeL 737-5149 

Vai pa^al susit.inm.i Uždaryta treč 

_ 

• 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATOCHIRURC.IIA 
2tvS6 VV. 63rd Street 

Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak 
O f i s o tel. 776-2880, rezid. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
Tel . — G R 6 - 0 6 1 7 

6 9 5 8 S. T a l m a n Ave . 

Ofiso tel Hl 4-2123. namu GI S-M93 

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

2454 VVest 71st Street 
V a! : pirm , antį .id . ket\ ir penktad 2-5-ir 

7 - ii anksto *UMt4TU9 

Ofs . te l . 586-3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
G Y D M O I V S IR ( HIRUR(,AS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pum antį , ketv ir penki 

2-7. M<t.id'ema!> pa>;al >u-it.Hima 

Apsim«>ka skelbta dien DRAU( .E .m-s 

H- pl.u'i.iu-i.n skaitcni,^ l i e t imu dirn-

raštis, g. skelbimu kainos yra visiems 

prieinamos 

http://AK.IV


Pabaltijo TtktfbeM 

EILES PRIE KRAUTUVIŲ, VAGYSTES . 
Dideli ekonominiai sunkumai liuzija. 

pastaruoju metu palietė abidvi Duonos pakanka, bet ji blogos 
pasaulio didžiąsias valstybes — rūšies. Pieno, sviesto, sūrio kiau-
JAV-bes ir Sovietų Sąjungą. Pir- šinių krautuvėse būna tik ret-
mąją jau kuris laikas vargina į- karčiais. Bulvių trūkumas buvo 
vairių pramonės gaminių ir mais- jaučiamas jau pereitą rudenį. 
to dalykų perteklius, finansinė Latvijoje padėtis dar blogesnė, 
infliacija, pinigu perkamosios ga- Mėsa iš turgaus dingusi jau 
lios kritimas, nemažėjantis be- prieš metus ar dvejus. Gyvulių 
darbių skaičius, besireiškiąs šioks skaičius buvo sumažintas dėl pa-
toks naftos produktų trūkumas ir saro stokos. Visose Pabaltijo res-
krašto vadovų ryžto stoka, kaip publikose nemaža gyvulių nu-
su šiomis negerovėmis kovoti, gaišę dėl blogai sutvarkytos au-
Kitais žodžiais tariant, ekonomi- tomatizacijos. Pvz. gyvuliai gir-
nės negerovės kilo iš gero gyve- c'omi elektriniais {rengimais. Ta-
nimo, iš gėrybių pertekliaus. čiau buvo (vestas elektros energi-

Sovietus, priešingai, vargina jos taupymas. Srovė dažnai iš-
pramonės gaminių ir maisto da- jungiama. Tada neveikia ir gir-
lykų nepriteklius, nuolat blogė- dyklos. Kartais išjungimas tęsda-
jantis derlius, be galo padidėju- vesi keletą dienų. To pasėkoje gy-
sios karinės išlaidos, darbininkų vuliai nugaišdavo. 
nenoras dirbti, kai kur pasireiš- žmonės tikėjosi, kad dėl pasa
ldąs bedarbių trūkumas, begali- T0 ^^^ ar fc^ b 5 d u n u g a i$u . 
nes, nuolat besitęsiančios eilės s i u ^^^ m ė s a b u s pristatyta į 
prie kraatuvių ir panašios bėdos, krautuves. Deja, ji ten nepasirodė 

Perefcą savaite Sovietų polit- _ ją naudojo konservų fabri-
braro posėdžio metu pre- k a i kariuomenės reikalams, 
ridentas L. Brežnevas buvo pri- m 
verstas atidengti visiems gyven
tojams gerai žinomą "paslaptį", Kaip yra okupuotoje Lietuvoje? 
kad 1979 m. javų derlius siekė T a i m e s neblogai žinome, nes pa
tiktai 179 milijonus metrinių to- staruoju metu vienokie ar kito-
nų, taigi buvo 60 mil. tonų ma- kie ryšiai su Lietuvos žmonėmis 
žesnis kaip praėjusiais metais. y r a išplitę. Maisto produktų trii-
Priežastis nederliaus suversta kūmo neslepia ir okupantų lei-
"blogoms klimatinėms sąlygoms" džiama spauda, o pogrindyje lei-
vakarinėje Sovietų imperijos da- džiama spauda apie tai suteikia 
lyje. Pasak L Brežnevo, Sovie- nemaža faktų bei duomenų. Dėl 
tų Sąjunga būtinai turėsianti m8isto ir kitų dalykų nepritek-
pirktis užsienyje 30 milijonų to- liaus ypatingai išaugo vagystės, 
nų javų ir tai įvykusią artimiau- Vagia daugelis, beveik visi, kas 
siu laiku. Du trečdaliai minėto gali, nes niekas vagystės nelaiko 
kiekio tikimasi gauti JAV-bėse. nusikaltimu — vogdamas sovieti-
Javų rūšis — pirmojie eilėje ku- nis pilietis, sakosi, ne pasisavi-
kūruzai, ty. sočiausi, daugiau- n ; j S svetimą nuosavybę, o tiktai 
sia kolorijų teikia grudai atsivagiąs valstybės iš jo pavog-

• tą daiktą... 
Nei L. Brežnevas, nei kas kitas Vagiama įvairiais rafinuotais 

iš Sovietų vadų neatidengė tik- būdais. Štai, humoro žurnalas 
rosdos priežasties, pagal Anderse- "Šluota" dėlto jau nebe juokais 
no pasaką, nepasakė, kad "karą- juokiasi. S. m. nr. 16 ji paskelbė 
liūs nuogas". O to visko paslap- rašinėlį "Mėsa prie nuosavo ku
tas slypi ne kur kitur, kaip kraš- no» Ten rašoma: "Alytaus me
tui pražūtingoje kolchozinėje bei sos kombinato sargams į akį kri-
sovehozinėje sistemoje to pro vartus išeinantis A Bara-

Kaip žinia, Sovietuose greta novas. Lyg tai diktesnis negu ry-
kolchorinių dvarų yra dar ir ki- te... Nuvilko švarką ir pamatė, 
tas ūkių rūšis — smulkūs kolcho- _ pro kiaules mėsą nesimato jo 
zininkų bei darbininkų darželiai, nuosavo kūno. Baranovui beliko 
dažniausiai pusės hektaro (apie guostis vien tuo, kad šiemet jį 
1 arą) ploto. Sovietų vadai visą pagavo su 10 kg kiaulienos. Nors 
laiką jų nemėgo, bet pereitais ne taip pikta, kaip pernai, įklhi-
metais L. Brežnevas, matyt, ne- yus su kažkokiais trim kilogra-
rasdamas kitos išeities, skatino mais. Net pačiam nesmagu bu-
kolchozų bei sovehozų pirminin- Vę, kad taip mažai nešė... Dar 
kus pasirūpinti, kad minėtų didesnę pažangą padarė kombi-
sklypelių valdytojai galėtų savo n a t 0 darbininkas R. Mulerskas. 
darželius lengviau ir patogiau Praėjusių metų pabaigoje įkliu-
apdirbti ir prižiūrėti. Buvo jiems ves su 2 kg jautienos irgi raudo-
lengviau atleidžiami pašarai, navo iš gėdos, o štai šiemet su-
skolinami kai kurie darbo įran- laikytas su 1,5 kg kiaulienos, veik 
kiai, leidžiama daugiau laikyti išdidžiai žvelgė į sargus. Matot, 
naminių gyvulių — vietoje vie- n e koks slapukas esu!.." Toje pa
nos karvės dvi. čioje korespondencijoje "Šluota" 

Pasėkos buvusios "džiuginan- išskaičiuoja dar visą eilę smulkių 
čios". Sovietinė latvių spauda "vagysčių". Taip daro juokų 
pranešė, kad Volko rajone ir kai laikraštis. Tačiau šis "Šluotos" 
kuriose kitose vietose ketvirtoji juokas — nebe juokas, o jeigu 
dalis pieno ir mėsos, kuriuos ra- juokas, tai tik pro ašaras. Būtų 
jonas pristatąs valstybei, buvusi pakankamai mėsos — niekos jos 
iš sodybinių sklypelių. Neatsilikę nevogtų, kaip nevagia kapitalis-
ir kirti rajonai Pradėta daugiau tmių kraštų darbininkai 
rūpintis kolchozininkais. Net # 
naujoji Sovietų konstitucija nu-
mato, kad valstybė ir kolchozai Jį*** "^J^JT*"** 
turi paremti individualinius dar- "į™™ ^ ^ vaktybeseJy-
bminkų bei tarnautojų sodybi- "*i didesnis, kaip buvo prieš 
« u - .iL*.,. 1 0 m e t * Ir tai yra todėL kad 
mus sklypus. š io$ - l a i m i n g 0 ^ ) j sovietinj ha. 

* čių patekusios kaip paskutinės 
Estijoje* kuri nepriklausomy- respublikos, dabar fau baigia 

bes metais buvo žinoma kaip "pasivyti" plėšrų ir alkaną "didį-
grudų ir kitų maisto dalykų eks- jį brolį," kuris ir suėda pabaltie-
porteris, jau nuo š.m. vasario g u maistą, 
mėnesio mėsos trūkumas buvęs Kas kaltas? Blogas klimatas, 
toks didelis, kad žmonės ištisomis laiko aplinkybės? O gal Ui Die-
valandomis stovėję eilėse, kai vii- Vo bausmė kovingiems ateis
tas tebuvo nusipirkti tik kaulų. O tams? Ne. Kalta Sovietų vyriausy-
juk ne taip seniai Estija ir Latvi- bė ir komunistų partija su savo 
ja su Lietuva įstengė mėsa aorū- žemės ūkio sistema ir nemokėfl-
pinti ne tiktai savo žmones, bet mu ūkininkauti, 
ir Leningrado didmiesčio gyven- Keista atrodo, kad vyriausybė, 
tojus. Dabar Estijos krautuvėse kuri savo konstitucijoje įrašė 
praktiškai nebegalima nusipirkti daugybę "naudingų" punktų, ne-
mėsos. gali garantuoti savo gyvento-

Prekės į krautuves atvežamos jams pakankamai maisto. O ta-
apie 4 valandą ryto. Moterys, čiau karo reikalams stato 12 ato-
ypač senelės, jau anksti rytą sto- mine energija varomų kraiserių, 
ja į eiles ir ten išbūna ištisas- kad papildytų Sovietų karo lai-
valandas. Dirbančios moterys vi- vyną. Gamina ir daugiau ginklų 
siškai negali taip ilgai eilėse iš- pasaulio užkariavimui, 
būti ir ką nors nusipirkti tėra i- 0 b. ko. 

BALFAS ŠIANDIEN IR RYTOJ 
Valandėle Bendrojo Amerikos lietuvių ialpos fondo ištaigoje 

Baltas, kuris šiais metais šven- VYTAUTAS KĄSNIS 
čia savo veiklos 35 metų sukaktį, 
yra visų lietuvių susidomėjimo 
centre. Minint šią garbingą su- brolį ir sesę lietuvius, kai prieš 
kaktį ir -pradėjus rudens piniginį: akis daugybė darbų, įsipareigoji-
vajų, apie Balfo veiklą skyriuo-1 mų, reikia dirbti, -reikia judėti, — 
se daug rašoma spaudoje, nes ši 
organizacija, jos darbai, veikla, 
tai mūsų sąžinės balsas, tai lyg 
mūsų dienų kelyje įmintų pė
dų palikimas. Mylėti artimą, jam 
padėti — tai visų religijų, visų 
•pažiūrų žmogaus geležinis įs
tatymas. 

Lietuvių Plazoje, didžiojoje lie
tuvių kolonijoje, įsikūrusi įstai
ga (2558 W. 69th Street, Chicago, 
Illinois, 60629) dažnai žiburiuoja 
iki vėlumos. 

Vėlyvą pavakarę užsukome į 
Balfą. įstaiga gana simpatiška, 
skoningai sutvarkyta, papuošta 
lietuvių dailininkų paveikslais. 
Mus maloniai pasitinka Laima 
Aleknienė, įstaigos vedėja- Sako
me, kad atvykome aplankyti Bal
fą ir norėtume pasikalbėti su pir
mininke Marija Rudiene. Bet pir
mininkės laukiančių yra dau
giau, susėdusių gale įstaigos, prie 
laikraščiais apkrauto stalo. Stai
ga atsidaro šoninės durys — iš 
pirmininkės kabineto išeina iždi
ninkas Kostas Čepaitis. Kiti lau
kusieji sužinoję, kad atvykome iš 
toli, užleidžia pirmumą. Sveikina
mės su Marija Rudiene ir po gero 
vakaro žodžių džiaugiamės jos 
idealizmu, veikla, atliktais dar
bais. 

— Skaitydami spaudoje, kad 
Jūs dažnai lankote Baito skyrius, 
dalyvaujate Balfo veiklos 35 me
tų sukakties minėjimuose, daž
nai varstote Washingtono duris, 
be to, einate ir Balfo reikalų ve
dėjos pareigas, dažnai pagalvoja
me, B kur užtenka laiko ir ener
gijos — sakome dairydamiesi po 
mažą leambarėlį, žiūrėdami į po 
pier ių krūvą ant rašomojo stalo. 

— Kai myli žmogų, artimą, 

sako pirmininkė. 
—Jūs esate pirmoji moteris, 

kuri î winat> pirmininkės parei
gas vienoje iŠ mūsų didžiųjų or-
šganizacijų. Jūs buvote pirminin
kė ir kitose organizacijose, komisi
jose, kultūrinių parengimų va
dovė ir tų eitų pareigų eilė bū
tų labai ilga. Kuris darbas buvo 
mieliausias? 

—Labdarybė — pagalba arti
mui nelaimėje, užuojauta vargs
tančiam, kada konkrečiai gali pa
dėti žmogui — tie idealai liko ma
no širdyje, kaip svarbiausieji. To
dėl su ypatingu noru ir meile 
jungiausi į Balfo veiklą beveik 
nuo įsfsteigimo dienų — nuo 
1944 metų. Ankstyvesniuose or
ganizacijos gyvavimo metuose 
ėjau direktorės ir centro valdy
bos vicepirmininkės pareigas. Ku
rį laiką buvau iš oficialių parei
gų pasitraukusi, o nuo 1966 m. 
vėl esu direktorė, nuo 1970 m. — 
centro valdyboje. Pirmininkės pa
reigas einu nuo 1973 m., kai 
Balfo centras buvo perkeltas į 
Chicagą-

Nuo pat jaunystės pasiryžau 
dirbti savo tautiečių gerovei, tau
tiškumo išlaikymui ir jo tęstinu
mui. Esant amerikietei ir plačiau 
veikus amerikiečių labdaros or
ganizacijose, būtų buvę daug 
lengviau ir asmeniškai naudin
giau iškilti amerikiečių tarpe, 
nusikreipiant nuo savų žmonių. 
Tačiau Lietuva yra mano tėvų 
žemė. Garbinga, bet skaudi mū
sų tautos istorija, jos dabartinė 
padėtis buvo mano didžiausias 
paskatas likti savųjų tarpe ir su 
visais išeivijos patriotais dirbti 
lietuvių tautos labui. 

— Girdėjome kalbų, pasiūly-

Komunisaniuose kraštuote trokšta viako, 
Varšuvoje, prie mėtos krautuvei 

o ypatingai mėsoa. Pirkėjų etea 

tau prasyti, kad Jūs suriktumėte 
eiti pareigas kitų didžiųjų, ben
drinių organizacijų vadovybėse? 

— Buvau kviečiama įvairioms 
pareigoms kitose vadovaujančio
se organizacijose, bet mano asme
niškas nusistatymas buvo ir yra, 
kad, einant atsakingas pareigas 
vienoje didelėje organizacijoje, 
norint sąžiningai atlikti darbą, 
reikia dirbti su pilnu atsidavimu, 
nedalinant savp jėgų. B patyri
mo žinau, kad, smulkinant savo 
jėgas įvairių organizacijų veiklo
je, gali kilti konfliktų. Kai apsi
ėmiau eiti centro pirmininkės pa
reigas Balfe, neatsisakiau veikti 
kitose, tačiau neapsiėmiau už
imti vadovaujamos vietos, kad pil 
ną dėmesį galėčiau skirti Balfui. 

— Matome daug žmonių įstai
goje. Tur būt, turite daug talki
ninkų, tarnautojų? 

—Turime dvi apmokamas tar
nautojas centro įstaigoje. Taip 
pat turime nemažai talkininkų, 
kurie dirba vien iš pasiaukojimą 

— Kaip parinka turimos pa
talpos? 

— Pasirinkome įstaigai vietą 
lietuvių aentre — Marąuette 
Parke, Chicagos lietuvių dau
giausiai apgyventame rajone, ar
ti lietuviškos parapijos ir kitų 
lietuviškų institucijų. I įstaigą 
dažnai užeina apylinkės lietuviai, 
kuriems Balfas patarnauja įvai
riuose reikaluose. 

— Ar Balfas turi rūbu sandė
lį? Kas H tvarko? 

— Turime nemažą rūbų san
dėlį. Kas mėnesį Balfas išsiunčia 
apie 50 gerų vartotų rūbų siunti
nių Suvalkų Trikampyje ir 'Len
kijoje gyvenantiems lietuviams. 
Rūbus bei avalynę Balfui suau
koja daugiausia Chieagoje ir apy 
linkėję gyvenantieji lietuviai. 
Sandėlį tvarko ir prižiūri Juozas 
Mackevičius ir Kostas Repšys. 
Rūbų pakavime bei rūšiavime 
jiems talkininkauja Amelija Ba-
leišienė, Marija Bulakienė, Bur
neikienė, Salomėja Januškienė, 
Ona Idzelienė, Marija Gotceitie-
nė, Marija Simonienė, Marija Ža
kienė, Rožė Kriaučiūnienė, Povi
las Burneikis, Juozas Blažys, Vla
das Paškevičius ir kt 

— Sie metai — Balfo jubilie
jiniai. Kaip vyksta skyriuose mi
nėjimas? 

— Šiais metais Balfas mini 35 
m. veiklos sukaktį. Malonu paste
bėti, kad daugelis skyrių iškil
mingai pammėjp šį organizaci
jos jubiliejų, surengdami minė
jimus su koncertais, iškilmin
gais pietumis, išvykas į gamtą ar 
madų parodą. Minėjimuose bu
vo pagerbti Balfo darbuotojai ir 
rėmėjai, jiems įteikiant garbės 
ženkliukus, kuriuos praeitais me
tais išleido centro valdyba. 

— Kiek dabar turi Balfas sky
rių? Ar įsisteigė naujų bei at
gaivino veiklą buvusieji? 

—Turime daugiau kaip pen
kiasdešimt skyrių. Šios kadenci
jos laikotarpyje buvo įsteigta ar 
atgaivinu verkia 7 skyriuose, 

— Kaip vyksta benradarbia-
vimas su tarptautinėmis labda
ros organizacijomis? 

— Šioje kadencijoje Balfas at
naujino ir užmezgė ryšius su 
tarptautinėmis šalpos organiza
cijomis, kurios, iškilus reikalui, 
kooperuoja ir padeda Balfui. 

— Balfo veikloje sutinkami 
nauji veidai, atrodo, kad darbo 
jėgų netrūksta? 

— Džiaugiamės, kad atsiran
da nemažai pasišventusių lietu
vių, kurie, suprasdami labdaros 
prasmingumą, aukoja savo darbą 
ar remia Balfą pinigais. 

— O kaip su jaunesniąja kar
ta? 

— Palyginant su ankstyves
niais metais, šiandie jaunesnioji 
karta turi daugiau informacijos 
ir progų susipažinti su Balfu ir 
jo veikla. Yra jau dabar įsijun
giančių į Balfo veiklą ir, spren
džiant iš įvairiomis progomis 
padarytų jaunimo pareiškimų, 
esame nuolatos padrąsinami, kad, 
reikalui esant, ateityje jie jung
sis plačiau ir tęs pradėtą Balfo 
veiklą. 

— Kai kuriose organizacijose 
jaučiamas per didelis įtempimas, 
net vienminčiai per piktai pasi-
kapoja, o Balfe atrodo ramu, ty
lu tuo atžvilgiu? 

— Balfas turi daug rūpesčių 
ir daug darbo, rūpindamasis pa
galbos teikimu savo tautiečiams, 
gyvenantiems įvairiuose pasaulio 
kraštuose. Jei kada ir iškyla klau
simas apie kitų organizacijų rei
kalus, centro valdyba primena, 
kad Balfe rūpinamės tik tais rei
kalais, kurie liečia mūsų organi
zaciją, ir prašome, kad kitų or
ganizacijų reikalai nebūtų mai
šomi su Balfu. 

— Mūsų žmonių tarpe jau
čiamas užsispyrimas prieš testa
mentų sudarymą Ar nereikėtų 
pinigink) vajaus metu paskelbti ir 
testamentų sudarymo mėnesį. 
Gal tai padėtu. Neseniai gi M 
milijono nuėjo su mirusiuoju, 
aukšto mokslo žmogumi. Ką Bal
fas daro tuo reikalu? 

— Prašome, kad Balfas būtų 
prisimintas lietuvių palikimuose. 
Pageidaujantiems Balfas mielai 
padeda testamentų sudaryme, 
kad pinigai skirti giminėms juos 
pasiektu, o nebūtų nukreipti ki
tur. Gaila, kad daugelio sunkiai 
uždirbti pinigai nueina ten, kur 
jie nenorėtų. Tai atsitinka dėl to, 
kad testamentai buvo netinka
mai sudaryti. Primename vi
siems lietuviams, kad palikimą 

Balfo seimo metu Los Angeles kalba 
pirm. M. Rudienė 

Nuotr. A. Gulbiną** 

galima paskirti tiesiai Balfui arba 
sudarant atskirą sutartį su Balfu, 
kad Balfas išdalintų palikimo pi-

nigus pagal konfidencialų pa
skirstymą. 

— Aukas renkant girdėjau to
kį pasakymą, kad dabar Balfui 
aukos plaukia iš viso laisvojo pa
saulio. Ar tai tiesa? 

— Ne tiesa. Beveik visus pini
gus sutelkiame JAV. Yra išimčių 
ir pasitaiko, kad vienas kitas tau
tietis, gyvenantis kitame krašte, 
prisiunčia auką Balfui, kaip pvz. 
yra keletas Kanadoje gyvenančių 
lietuvių, kurie prisiminė Balfą 
savo aukomis. Tačiau tai tik iš
imtys. 

— Kokiomis mintinus žiūrite į 
Balfo ateitį? 

—Kol turime tiek daug skyrių, 
tiek nuoširdžių Balfo darbuoto
jų ir aukotojų, kurie atjaučia sa
vo tautiečius varge, į ateitį žvel
giame su šviesiomis viltimis. 

Mums besikalbant, daug kas 
varstė Balf/) įstaigos duris, skam
bėjo telefonas, tarškėjo rašomos 
mašinėlės. Centro valdybos iždi
ninkas Kostas Čepaitis, atitrūkęs 
nuo tiesioginio darbo, triūsė prie 
rašomojo stalo. Palikome vėlybą 
naktį bedirbančią Mariją Rudie
nę, žiburiuojantį Balfą. Tie jo ži
buriai, pavirtę mažais žiburė
liais, neša paguodą nuskriaus
tiems, varge esantiems broliams 
lietuviams 

3,500 METŲ KALĖJIMO 
Du žudikai, Hamilton. 25 m* 

ir W. B. Robinson, ii viso nu
teisti kalėti 3,500 metų už tai, 
kad 1978 m. sausio 19 d. nužu
dė M. Furman, 28 m., ir tero
rizavo, sumušė jo žmoną, kė-
sindamies ją pagrobti. Robin
son yra buvęs nuteistas už nar
kotikus. Teisėjas jiems skyrė 
didelę bausmę, kad lengvai ne
išleistų ii kalėjimo, bet pagal 
JAV įstatymus jie jau galės 
prašytis išleidžiami policijos 
priežiūroj po 11 metų. 

DEŠIMTS DIENŲ 
ROMOJE 

DR JUOZAS KRIAUČIŪNAS 

Po pietų vykome į šv. Sebastijono katakombas. 
Senoje bažnytėlėje, kuri yra toje vietoje, kur Sv. 

akyto lavų akmens, kuris apsaugo nuo įgiuvimų ir 
nėra labai kietas kalti. 

Pakeliui sustojome aplankyti ypatingą Mergelės 
Marijos koplytėlę — grotą, kuri yra ant gražios 
aukštumėlės. Vietovė surišta su keista istorija. 
Popiežiui rengiantis paskelbti Mariją Paimtąja į 
dangų, kai kurios krikščioniškos sektos buvo labai 
tam priešingos. Atsirado ir vienas Romos 
geležinkelietis, kuris dėl to buvo pasiryžęs nužudyti 
popiežių, ir tik ieškojo progos. Jam kartą su vaikais 
praeinant ta kalvele, pasirodė šv. Mergelė Marija ir 
jis išgirdo jos žodžius (apytikriai): "Dėl ko tu mane 
persekioji? Niekas mano kūno nerado žemėje. 
Sustok!". Apsireiškime matyta mergelė patarė jam 

Petras bėgdamas iš Romos nuo persekiojimų, sutiko pasimatyti ir pasikalbėti su jo apylinkės katalikų 
Kristų,ne8antj kryžių Romos link. Legenda sako, kad 
akmuo, ant kurio tuo laiku Kristus stovėjo, pabalo ir 
liko įspaustos pėdos. Toje bažnytėlėje yra to 
pabalusio akmens su pėdomis replika, o pats akmuo 
perkeltas į bažnyčią, kuri pastatyta ant katakombų, 
esančių skersai gatvelę. To pabalusio akmens 
legendą panaudojo lenkų rašytojas H. Sienkievieius 
savo romanui "Quo vadis". 

Pačios katakombos raitosi siaurais tuneliais 
požemyje. Takelių šonuose iškirstos kriptos 

kunigu. Tą jis padarė, tapo uoliu kataliku ir nešiotą 
nužudymui peilį atidavė popiežiui. Apsireiškimą 
matė ir žodžius girdėjo tik jis, bet nė vienas su juo 
buvęs šeimos narys. Rodos, tas asmuo ir dabar dar 
gyvas. 

Koplytėlė, kuri net durų neturi, ir grota gausiai 
lankoma. Jos užpakalyje mačiau daug įvairių votivų, 
lazdų, gipsinių tvarsčių ir kitų dalykų, paliktų ten 
išgijusių ligonių. Po ilgesnio laiko gal bus ten ir 
kokia bažnyčia pastatyta. 

Po to pasukome aplankyti antrą savo didumu 
mirusiems krikščionims laidoti. Tų palaikai jau kitur pasaulyje baziliką — Sv. Pauliaus baziliką. Viduje ji 
perkelti. Prie katakombų išėjimo palikti dar trys nepaprasto grožio ir proporcijų. Jai pastatyti 
senųjų romėnų kapai su paminklais. Vienas jų su pasaulio valdovai ir turtingieji aukojo ir nepaprastų 
gaa aiškiais įrašais. Romėnų kapai turėjo daugiau ar dovanų. Turkų sultonas atsiuntė keturias 
mažiau erdvią požeminę patalpą, kur randami to milžiniškas alebastro kolonas, neįsivaizduojamo 
laiko apyvokos daiktai, papuošimai ir, žinoma, grožio. Tačiau jos Romą pasiekė jau baziliką 
sarkofagai. Papuošimų tarpe matomas ir svastikos baigiant statyti, tai jos patalpintos viduje prie įėjimo 
ženklas, Ženklo kilmė yra senoji Indija. Tai rodo, durų ir tik bazilikos aplinka priderinta joms. Rusijos 
kad ir Hitleris nieko naujo nesugalvojo, o pasisavino caras paaukojo du altorius iš akmens, iš kurio 
jau kitų vartotą ženklą. Katakombas Romos daromi brangakmeniai. Altoriai telpa šoninėse 
apylinkėse buvo galime įruošti, nes požemis yra iš navose, nes bazilika turi kryžiaus formą. Aukojo ir 

kitų šalių valdovai, bet negalima viso suminėti. O 
lankytojų ir čia nemažai. 

Spalio 4 d. 

Rytą netikėtai atvyko mano puseserė salezietė su 
kita sesele. Ji tik praeitą dieną buvo gavusi mano 
laiSką, pranešantį mano atvykimą į Romą. 
Pasikalbėjome gerą valandą. Daug buvo kalbos, nes 
paskutini kartą matėmės tik 1936 m. vasarą. 
Atvažiavus mūsų globėjui prel. Dobrovolskiui, visi 
sėdome į jo automobilį ir vykome į Frascati pas 
saleziečius, tuo nuveždami seseles. Jų ten tiek mažai: 
trys jau vyresnio amžiaus seselės, vienas 
pasaulietiškas broliukas ir kun. M. Burba. Kiti 
išsisklaidę pasaulyje, ypač Pietų Amerikoje. Fracati 
jie kukliai, bet gražiai įsikūrę. Namai ir sodas 
gražiai tvarkomi, tik rūsiuose ir net kai kuriuose 
kambariuose drėgna, nes vienu kiemo kraštu praeina 
požemiais šaltinis. Visi jų norėjo, kad mes ten 
pasiliktume visam sustojimo Romoje laikui, bet mes 
atsisakėme, nes toliau nuo miesto ir persikraustyti 
nenorėjome. Pasižadėjome tik po 4 dienų atvykti 
pietums. 

I Romą grįžome per Castel Gondolfo, kur yra ir 
popiežiaus vasaros rezidencija. Ten buvo pastatyta 
ir didžiulė salė, kurioje ankstesni popiežiai ir 
audiencijas darydavo. Miestelis pakilioje vietoje, ant 
Mont Alban ežero kranto. Miestelis senas, gatvelės 
siauros, staigūs pasukimai, namai vienas prie kito, 
retai kur tarpas tarp jų, sienos prieina prie pat 
gatvės, jokių šaligatvių. Nameliai bent dviejų aukštų 
su mažučiais langeliais ir durimis, vedančiomis 
tiesiai į gatvelę. Blogiau negu Lietuvos 
senamiesčiuose Medžiai ir augmenija tik toliau nuo 
namelių. 

« _ _ — . ^ _ ^ (Bus daugiau) _ ^ ^ _ ^ _ ^ _ 
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JAV LIETUVIU KUNIGŲ SEIMAS 
Kunigų Vienybes 70 metų sukaktis 

dp tautinę sąmonę ir moralę. Ku-! lietuvių buities svarstymą. Jis 
nigu seminarija yra be teologi- yra labai svarbiose pareigose W a -
niu vadovėlių, o jaunimas be shingtone — specialus asisisten-
katekizmu. Tačiau persekiojami tas Valstybės departamente Rytų 

Kunigų V ienybės centro valdy
ba ilgai ir rūpestingai p lanavo 
70-tą suvažiavimą, kuris įvyko 
lapkričio 7 — 8 dienomis W i l -
l iamantic , C o n n . , rekolekcijų na
muose netol i N e w London. Suva
ž iavime pirmą dieną buvo dau
giau svarstymu ang lų kalba, kad 
ir jaunesnieji l ietuviai kunigai 
galėtų įsijungti į svarstomus klau
s imus. 

D a l y v i u registracija parodo, kad 
dalyvavo vysk. Vincentas Brizgys 
ir 37 kunigai iš įvairių vietovių. 
Daugiaus ia atstovų buvo i s N a u 
josios Angl i jos ir N e w Yorko, 
N e w Jersey, iš A lbany apylinkės 
dalyvavo n e t 4 kunigai, i š Chi-
cagos vysk. Vincentas Brizgys, iš 
Floridos prel. Jonas Balkūnas, 
v ienas iš Kanados ir v i e n a s iš 
VVashingtono, D C . Po pora atsto

vu buvo pranciškonų vien. ir mari
jonu. 

S e i m o pradžia 

Seimą pradėjo kun. Z e n o n a s 
Smilga, K V centro va ldybos pir
mininkas , savo trumpa apžvalga. 
Vysk. V. Brizgiui vadovaujant,su-
kalbėjo T ė v e m ū s ų . Suvažiavimo 
vadovais pakviesti kunigai dr. 
Matas Čyvas, dr. V o l d e m a r a s Cu-
kuras ir Juozas Matutis , sekreto
riais — kun . Vytautas Pikturna 
ir kun. Justinas Steponaitis . Revi
zijos komisiją sudarė prel. V y t a u 
tas Ba lč iūnas , kun. dr. V a c l o v a s 
Sirka ir kun . Kazimieras Pugevi 
čius. 

Kun. A . Kontautas supažindi- | 
n o su prel . Stanley Sypec, kuris 
kalbėjo angl i škai "Etn in ių para
pijų v a i d m u o š iandien"." Jis 
praktiškai išdėstė neteritoriniu 
parapijų padėtį ir reikšmę. Įvai
rių tautyb ių tikintieji su s a v o re
l iginiais papročiais , tradicijomis, 
p a m a l d o m i s , ka ip mozaika , su
daro v i s u m ą Bažnyčioje . P a 
vyzdžiui nurodė Bostono arkivys
kupiją, kur veikia 17 e tninių 
grupių parapijų. Etninis religi
n i s atspalvis gal i labiau atitikti 
mišrią Amer ikos t ikinčiųjų v i 
sumą. E t n i n ė s grupės yra įnešu
sios ž i n o m o p a m a l d u m o , ypač 
Didžiąją Savaitę: Ve lykos , Ka
lėdos, p a m a l d o s už mirus ius ir 
pagarba š v e n t i e s i e m s Kalbėtojas 
pastebėjo, kad labai svarbu kle
b o n a m s aplankyt i seminarijose 
savo klierikus. 

P o paskaitos buvo pasisakyta 
dalyviu e t n i n i ų parapijų klausi
mais , kuriuos paryškino kalbė
tojas savo pastabomis. J. B a l k ū n a s 

n i m o stovyklose ir kitur būtų 
svarstoma, kaip išlaikyti lietu
viškumą, pabrėžiant lietuviškų 
parapijų palaikymo ir iš laikymo 
svarbą. Kun. S. Yla iškėlė reikalą 
turėti keliaujantį lietuvį kunigą, 
kuris lankytų lietuvių vietoves 
ir ten laikytų lietuviškas pamal
d a s 

Antra paskaita 

Antras kalbėtojas kun. Bryan 
Heir. Jo tema: "JAV vyskupai 
ir Lietuva". Kalbėtojas yra Ame
rikos Vyskupu konferencijos 
tarptautiniams reikalams pirm. 
pavaduotojas tarpt, te is ingumo ir 
tarkos reikalams. Jis pasisakė, ką 
Amerikos vyskupai gali padaryti 
e tn inėms grupėms, ypač lietu
v iams. Amerikos vyskupai yra 
už Lietuvos nepriklausomybės at
statymą. Jie rūpinasi Rytų Euro
pos tikinčiųjų reikalais, žmogaus 
teisių g y n i m u , ypač diktatoriš
kuose kraštuose. T u o klausimu 
yra palaikomi artimi žinių per
teikimai tarp jų, Vatikano ir JAV 
vyriausybės. Pažymėjo, kad prez. 
Carterio laikais yra lengviau gin
ti žmogaus teises, nors Rytų E u 
ropoj tai yra labai sunku, nes ki
taip aiškinama žmogaus teisės. 
"Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos" informacija yra n e 
paprastai reikšminga, nes prak
tiškai iškelia tikinčiųjų persekio
jimus. 

Organizaciniai pranešimai 

Kun. Viktoras Dabušis , KV iž
dininkas , išdalijo pranešimus ir 
gyvu žodžiu išdėstė finansinę 
veiklą. Daugiausiai aukų gauta 
u i miš iolė l ius sekmadieniams ir 
už naują lietuvišką mišiolą, ku
ris jau spausdinamas. Kitos stam
biosios pajamos buvo aukos Lie
tuvių Katalikų tarnybai ir LKB 
Kronikoms ang lų kalba leisti. Su 
likučiu iš 1978 metų pajamų 
turėta 90 ,000 dol. spausdiniams 
it organizacijai išmokėta 51,000 
dol., kasoje l iko 38,000 dol. LKB 
Kronikų leidimas ir plat inimas 
davė 12,000 dol. deficito. 

Kun. Kazimieras Pugevičius 
pranešė, kaip rengiamos LKB 
Kronikos anglų kalba laidos, kad 
jau tuoj bus išleistos visos Kroni
kos atskirais sąsiuviniais, kaip li
gi šiol leidžiama, ir išsiuntinėja
mos svarbiems informacijos šal
t iniams. 

Prof. Stasys Yla pranešė Alkos 
sumanymą įrengti Bažnyčios per
sekiojimo Lietuvoje skyrių Alkos 

lietuviai tikintieji stengiasi iš
laikyti tikėjimą, būti ištikimais 
Bažnyčiai ir savo tautai. Tikin
čiųjų gaivalinga dvasia yra pa
rodoma ypač Šiluvos atlaiduose. 

Mišiolo reikalas 

Lietuvos kunigai yra labai daug 
nuveikę lietuviško mišiolo pa
rengimui, bet išleisti jį bus sun
ku. Kun. Vytautas Zakaras jau 
paruošė didžiąja mišiolo dalį. Jis 
spausdinamas Pranciškonų spaus 
tuvėje Brooklyne. Dabar tik yra 
dar svarstomi kai kurie tekstų pa
keitimai Mišiose. Mišiolus užsisa
kė lietuvių parapijos Amerikoje 
ir laisvame pasaulyje. Kun. Ladas 
Budreckas rengia giedojimus. 

Parapijų likimas 

Kun. Albertas Kontautas, Bos 
tono naujasis klebonas, ir kun. 
Jonas Pakalniškis, Apreiškimo pa 
rapijps klebonas Brooklyne, pa
vaizdavo etninių parapijų bui
tį. Lietuvių išsiskirstymas į toli
mesnes vietoves, o prie bažny
čių apsigyvenimas n e lietuvių su 
daro pagrindinį klausimą, kaip iš 

Europos reikalams. Jis kvietė lie
tuvius rengtis dirbti Valstybės de 
partamente, nes ten laukia tokių, 
kurie pažįsta Lietuvos gyvenimą 
ir moka abi kalbas. Kandidatū
rai informacijų jis suteiks 

Kun. W. Valkavičius ragino lie 
tuvius studentus rašyti savo dip
lominius darbus iš Lietvos ir lie
tuvių istorijos Jis pats yra para
šęs ir rašo tomis temomis. Dabar 
rengiama spaudai knyga iš kun. J. 
2ebrio gyvenimo. Kun. Kazimie
ras Pugevičius prašė kunigų at
sakyti į išsiuntinėjamas anketas 
naujo Lietuvių 2 inyno laidai, 
kuris bus rengiamas ateinantiems 
metams. Kun. Jonas Staškevičius, 
Pasaulio Lietuvių kunigų vieny
bės pirmininkas, painformuos lie
tuvius apie seimo darbus ir para
šys Kanados spaudai. 

Suvažiavimas baigtas koncele-
bracinėmis Mišiomis už mirusius 
kunigus visame pasaulyje. Kun. 
Jonas Staškevičius pasakė pa
mokslą 

Kunigams šelpti draugijos se
kretorius kun . Jonas Pakalniškis 

. pateikė apyskaitą iš draugijos 
silaikyti, išlaikyti lietuvišką pa- Į ^ į ^ 
rapiją. Lietuvių palikimas lietu- Lietuvių katalikų religinės šal-

C L A S S I F I E D G U I D E 
R E A L E S T A T E 

2-Jų aukštai Georgian. 5 kamb. 37 
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta 
kaina. $27.900. 

Taverna ir 4 kamb. marinis. ] rytu-
nuo California Ave ir 71-os g vės Ni 
teminu kaina. $45,000.00. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
N'anig pirkimas — Pardavimą* 

Valdymas 

Draudimai — lucome Tas 
Notariataa — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6 5 2 9 S. Kedzie A v . — 778-2233 

~ PIRKĖJO LAIMEI 

M 1 S C E L L A N E O U 8 

SIUNTIMUI | LIETUVA 
Ir kitus krtitus 

NEDZINSKAS, 4050 Archer Ave. 
Chicago, 111. 0X32, tel. 0Z7-S0N 

t T •sii!iij..aa"A7.T â5 

10% — 10% — 30% pidau mnklmtt 
ui apdrauda ouo usnies Ir automo
bilio P» RMM. 

FRANK Z A P 0 L I S 
TsJef. GA 

Vt w. *5th Street 

Apie $10,000 pa
jamų. Moderniai patobulintas namas 
Marųuette Parke. Kaina $67,500. 

višku parapijų, silpnas lankymas 
lietuvišku pamaldų toliau gyve
nantiems lietuviams kelia didžiau 
sią rūpestį. Susirūpinta ir lietu
viu kunigu trukumu, ypač kai da
lis lietuvių kunigų dirba ne l ie
tuviu parapijose. 

Kun. dr. Jurgis Sarauskas akty
viai dalyvavo KV suvažiavime. 
Tai buvo įkvėpiantis įvykis, kai 
jauniausias suprato KV svargą, 
atvyko ir įsijungė į bendrą 

pos direktorių pasitarimas įvyko 
tuoj 'po šeiny* Pirm. Vysk. Vincen 
tas Brizgys vadovavo, reikalų ve
dėjas kun. Kazimieras Pugevi
čius padare pranešimą ir pateikė 
eilę klausimų, kurie buvo svars
tyti. Ragino platinti tarp ne lie
tuvių V. S. Vardžio knygą "The 
Catholic Church Dissent and 
Nationality ir Soviet Lithuania". 

(Nukelta j 5 pusL) 

DĖMESIO KNYGŲ MYLĖTOJAMS! 
PIRMAS AR ANTRAS SftRASAS KNYGŲ — TAI 

PUIKI IR NEBRANGI KALĖDŲ DOVANA. 

giane 
s 9 

jautriai kėlė reikalą, kad l ietuvių j į s t a i g o j . Nuotraukas, laiškus, i n 
suvaž iav imuose , kongresuose, jau | f o r m a c i n i u s žiniaraščius, daiktus 

Uiaakydami ar pirkdami visa* kartu Žemiau išvardintas knygas mota-
te tik $10.09 ir $2.00 už persiuntimą. Normali knygų vertė $30.00. 

Siuntinys Ko. I 
ANGLŲ NOVELĖ. Sudarė Povilas Gaučys. Anglų rašytojų novelių 

antotogiia. 480 psl. 
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Sudarė Povilas Gaučys. Lotynų 

Amerikos rašytojų novelių antologija. 480 pusi. 
VYSK. P. P. BUČIO ATSIMINIMAI. Surašė prof. Z. Ivinskis. Reda

gavo J. Vaišnora, MIC. I ir n dalia. Dvi knygos. 580 pusi. 
PIRMASIS RŪPESTIS. Jurgis Jankus. Velnio bate, 2mogus ir Suo ir 

kitos novelės. 213 pusi. 
DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris, žvilgsnis i mūsų laiko

tarpio žaizdas ir skaudulius. 187 pusi. 
BRĖKSMĖS NAŠTA Jurgis Gliaudą. Romanas. 384 pusi. 

•varos 2)ų aukštų maras. Apie 
! $7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver-
: tas $46,900. 
t 

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

Maloniai praiau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus 
apžiūrėti. 

Valdis Real Estate 
2625 Wtst 71 st Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 
uiiiiiiiiimiiiiiiiimniiiiiiiiimiiiiiHiiiiiii 
Lietuviškas restoranas sn narna ir 
visais moderniais jrengimala — 
Mnrųuette Parko centre. Lengvos 
pirkimo sąlygos. Labai geras biz
nis. Setą. proga. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tas 

Notary Public 

2951 W. 63rdSt., 436-7878 
TeL 8S9-1784 arba 839-5568 

iiiiimiHiiitmmiHiHiimiiimiinuuiiiHii 
Naujesnis 3-jų miegamų bungalow. 

Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie 
67-os ir Homan. $52,900. 

3tt anksto mūras — 3 botai. Ge
ros pajamos. Prie 44-os ir California. 
Nebrangus. 

SO-ta ir vYhipple. 6 kamb. puikiai 
prižiūrėta mūro rezidencija. Gazo 
šilima. Rūsys. Nebrangus. 

gf-ta ir Keder. Stiprus 1 * aukš
to mūras. Tinka giminingom šeimom 
ar iinuom. Susideda ii 5 ir 4 kamb. 
$72,000. 

OVI NG 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir i i toli miesto leidimai ir 
pilna apdraudė. 

TeL — W A 5-8063 

miiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniinnii 
fvalrių prekių pasirinktinas ne

brangiai 1* mūsa sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2581 W. 81 SL, Chicago, m. 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
TeJef. -8394737 

Vytautas Valentinas 
IIIIIIIIHIIIIIIilIlIlIlIlIlUllUIllIIIIIilIUIlUl 
tsssiHaitttmiiitMiiiiHiiHiiniiiiiiiuiiiiB.il 

M. A. Š I M K U S 
rvOOME TAX SERVICE 

NOTARY PCBUO 
4250 So. Mmpiewoodt teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai 
iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuiuiiiimi 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
( A t k e l t a i i 2 paL) 

turistų kasmet lanko jos istori
nes vietas . Tur izmas graikams n e 
ša gražų pelną, nors į kai ku* 
riuos sa lų uolose iškilusius mies 
te l ius tegal i nukel iauti t ik v iena 
g a l i m a p r i e m o n e — as i lu . 

Spalvotos skaidrės su Graiki
jos, Izraelio ar kitų vietovių 
vaizdais , paminkla i s , i škasenomis 
dar gyv iau bei į spūdingiau atsi
veria, kai juos palydi ryškūs ko
mentara i . O privačiose vakaro
nėse W a s h i n g t o n e tie k o m e n t a 
rai iki šiol tikrai buvo įdomūs. 
Arba v i e n a s vakaras t ų pačių 
V e n g r i ų bute, praleistas su m ū s ų 
ž u r n a l i z m o , sakyčiau, n e p a m a i 
n o m u profesorium V. Rasteniu. 
Arba nesenia i vakaras praleistas 
pas Gražiną ir Jurgį Blekaičius. 
Kiek įdomių t e m ų paliesta: te 
atras, l iteratūra, istorinės Lietu
v o s m e n i n i n k ų asmenybės , kny
gos . Juoba, kaip tik š iomis d ieno
m i s A. Mackaus fondas išleido 
naują J. BlekaiČio poezijos rinkinį 
" R u d e n s ritmu". Tokios jaukios 
kul tūr inės vakarones privačiuo
se n a m u o s e plečia akiratį, sutei
kia dvas inės atgaivos, ir net už
miršt i , k a d kai kur panašūs v ie -
šį įvykiai , juos dar gerokai parek
l a m a v u s , sutelkia, j a u n e kelia a r 
deš imt is , bet dažniausia i ir iki po
ros š i m t ų l ietuvių. 

VI. R. 

1 siųsti Alkai. 
Pirmoji diena baigta koncele-

bracinėmis Mišiomis už Lietuvą 
įr Lietuvos persekiojamą Bažny
čią. Mišias atnašavo arkiv. W h e a 
lon iš Hartfordo, Conn. , vysku
pas D a n i e l P. Reilly iš N o n v i e h , 
vysk. Vincentas Brizgys ir apie 
40 l ietuvių kunigų. Kun Antanas 
Jurgelaitis pasakė pamokslą. 

Vakarienės metu kalbėjo prel. 
Jonas Balkūnas, vysk. Vincentas 

Brizgys, Hartfordo arkiv. W h e a l o n 
ir i lgesnę kalbą pasakė vysk. D . 
Reil ly. Kun. Juozas Matutis pra
vedė programą. 

Antroji diena 

Lapkričio 8 d. buvo skirta l ie
tuvių katalikų uždaviniams svars
tyti persekiojamai Bažnyčiai Lie
tuvoje gelbėti ir lietuviškoms pa
rapijoms išlaikyti. Buvo ieškomi 
būdai kaip sėkmingiausiai pagel
bėti kovojantiems už savo teises 
ir t ikėjimo laisvę Lietuvoje, ta ip 
pat kaip stiprinti gyvenančių lais
vame pasaulyje dvasią, lietuviš
kumą, kad patys išsilaikytų ir dar 
galėtų stiprinti drąsiuosius l ie tu
vius pavergtoje Lietuvoje. Vysk. 
Vincentas Brizgys trumpai atsklei
dė dabartinės sunkios religinės 
padėties Lietuvoje lapą. Didž iu
ma jaunosios kartos yra ignoran-
tai religijos klausimais, nes dau
gumas neturėjo progos ką nors iš 
girsti ar skaityti religinę literatū
rą. Alkohol izmas ir draudimas or 
ganizuou blaivybės judėjimą ž lug I 

Siuntinys No. 2 
Knygų originali kaina 125.00. Pardavimo kaina su persiuntimu taip pat 

$12.00. 
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Sudarė dr. Jonas Balys. 230 pusi. 
PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI I d. F. M. Dostojevskis. 205 pust. 
PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI n d. F. M. Dostojevskis. 290 pusi. 
MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE. Vysk. V. Brizgys. 142 pusi. 
PRAGARO VYRESNYSIS. Vytautas Votertas. Premijuotas romanas. 

273 pusi. 
S0NUS PALAIDŪNAS. Fulton J. Sheen. 174 pusi. 
AIDAI IR ŠEŠĖLIAI. Vacys Kavaliūnas. Premijuotas romanas. 234 pusi. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St , Chicago, I L 00929 

IMinojaus gyventojai dar prideda prideda 50 et. valstijos mokesčio. 

MEIGHB0RH00D 
Realty Group Ū.SJL 

BUDRAITIS REALTY C0. 
4248 W. 63rd SHttt 

Tol. — 767-0600 

V A L O M E 
KILIMUS IR B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
• - - • f i l i u < a l l s i i l la-

viili rattiĮ grmcofl. 
B U B N Y S — TeL B E 7-5168 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
2S4f W. Sfth St., teL 770-1401 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IUIIIUIIII I I I I IH 

P A R D A V I M U I 

Parduodamas elektrinis beveik nau
jas Sunbeam-Master Snowblower. Kai-
navo $240.00, dabar parduodamas už 
$170.00. Kreiptis teL 7704931 

BUSINESS SERVICES 

tllllllllllllillllllllllllllllllliuillllllllinillll 
ELLI0TT PLUMBING 

AU types of phunbtng repairs. 
Drain lines rodded. 

No extra charge for weekends 
or holidays. 

Phono — 847-6310 
iiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii 

D i l t E S I O 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti grasias risi 
•mes korteles. 

Kreipkitės { "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 

DRAUGAS, 

VYRAI m MOTERYS 

F A C T O R Y 
H E N A N D WOMEN 

Machine Operators, General Ware-
house,. Small friendly Glenview 
Company. 

Gali JOHN GRAN 998-1881 
or apply in person at 

3126 We»t Lake, Glenview, III. 

HELP WANTED — VYRAI 

TOOLMAKERS 
i Ebcperienced all around toolmaker 

who likęs variety and challenge to 
wopk on tools, j igs and fbtturee. 
Ebccellent opportunity. Good pay 
and benefits. Apply in person 
only. Mušt speak KngHah-, - J _._._ 

W E N PRODUCTS 
5810 Nortbsrest Hwy, TeL 76S-6060 

iimiitiimHniiiiiiiHniiiiimmiHiHHinniHHiMHsiimiinniiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî  
i 

7 Drive-in Tellers | 
i 

Open 6 days a week 
* 

Open Friday evenings. 5 P. M. to 8 P . M. 

Inatead of Tburaday eveninga 

MARQUETTE NATIONAL BANK 
64th cmd So. Wostern Avenue 

Mali iMk - 6116 SMrtk Wotlm - OR 0-6100 

Į 8 I G Y R I T E D A B A R 

IIIIIIIIIIIIIIItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHllllinilHIIII 
S T A S Y S Y L A 

LIETUVIŲ ŠEIMOS 
TRADiajOS 

Še imos kūrinio vyksmai . Port-
folio — iliustracijos: Zita So-
deikienė, Irena Mitkutė. Išleido 
A m e r i k o s Lietuvių bibliotekos 
le idykla Chicagoį 1978 m. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė . Lei
d inys didebo iormato , 180 psl.— 
Kaina s u persiuntimu $21.27. 

Užsakymus s iųst i : Drangas , 
4545 VV. 6Srd St., Chicago, II!. 
00629. 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i inii i i i i i i i i i i i imiiuii i i i i i i i i 

P L U M B I N G 
Iieensed, Ronded, Insored 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Giass biocks. Sdnkos vamz
džiai išvalomi elektra. Galite kreiptis 
nuo 7 iki 8 vai. ryto arba 5 vai. 
vakaro. 

SERAFINAS — 686-2980 
IIIIIIIIIMimiHHIMIIIUIMIIIllllMIIIIIHIUIII 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniiiiiiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

TeL 876-1882 arba 876-9090 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIUIIIIIUI 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas tts-

tuvh| dienraštis, gi skelbimų kai

nos yra 

Q U A L I T Y C 0 N T R 0 L 
INSPECTOR 

Unusual opportunity for individu-
ai with machine shop and welding 
inspection background. Knowledge 
of ASME code work a plūs. 

DRAFTSMAN 
Some mechanical/or pressure ves-
sel work. Excellent opportunity, 
Company i s 83 years young with 
outstanding reputation. Pleaaant 
north suburban location. Excellent 
benefits and fringe package. 

Gali JOHN BCEEHAN 674-7782 

WM. W. NUGENT 00., INO. 
8440 CIeveland St., Skokie, I1L 

LATHE HAND 
Set up & operate. Read blueprinta. 
Good benefits, profit sharing and 
paid holidays. Good working en-
vironment. 

Phono 449-6442 

Perskai tė ' D r a u g ą " duokite 

ji k i t iems pasiskaityt i . 

iiiimsiimnuimnnt nlllll l l l l l l l l l l 

niiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimtiiir 

TAUTINES 
MINTIES KELIU 

Lietuvių tautininkijos 
istoriniai bruožai. 

Redagavo Jonas Pasta** ir 

MACHINE TOOL REBUILDING 

MASTER MECHANICS 
AND MACHINISTS 

Eik Grove Village, m . Co. immed. 
opening8 for ųualified Master Me-
chanks, Machinista and Electricians 
for trouble shooting and rebuild-
ing of metai working machine Top 

Biznieriams apsrtm/frt ske lb t i s ^ g e of $11.08 per hour plūs cost 
of livmg a excell. fringe benefits. 

dienraštyje "Drauge". I ^ f o r L . , ^ Lfadąoist, $84-8200 

HELP WANTED VYRAI 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
sąjungos leidinys 1079 m. Kieti 
viršeliai. 416 pusi. Kaina su per
siuntimu $13.25. n. gyv. dar pride
da 60 et. valstijos mokesčių. 

Užsakymus siųsti: 
4545 W. CSrd 8 1 , 

DRAUGAS, 

a 
•MMim IHUIMIUIIU1IUIHHIHHI 

M O D E L M A K E R 
ARE YOU LOŠT IN THE CROWD? 

Bell A Howell Business Equipment Group has an immediate challenging 
position for a Model Maker who has a minimum of 3 to 5 years experience. 
PosiUon reports direetly to the Cbief Engmser in the New Product Devel-
opment Division. 

This candidate will work with a small professional team in development 
of high speed mail handling machinery. Individual should be able to work 
with Uttle supervision. We offer an excellent starting salary and a complete 
range of benefiu including Ufe, medical, dental, major medical and disabili-
ty insurance coverage. 

Apply m PersoB or Call: RANDY H U N T E R 580-7800 

• £ L L A N 0 W E L L 
Pmttn€wii Kifotpiimit Crî oop 

6800 N. MoOormkk Read, Lasoo4awqud, FL 60645 
An Equal OppoKunity. Afflrmatlv* Actton Kmploy«r. 

http://tsssiHaitttmiiitMiiiiHiiHiiniiiiiiiuiiiiB.il


PARENGIMAI CHICAGOJ DRAUGAS, pirmadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 3 d. 5 

1979 
Gruodžio 7 d. — Religinė va

karonė Jaunimo centre. 
Gruodžio 8 d. - • Kalėdų eg

lutė liet. Tautiniuose namuose. 
Rengia 111. liet. gydytojų ir 
dantų gydytojų draugijos pagel-
binis moterų vienetas. 

Gruodžio 9 d. — Čiurlionio 
ansamblio koncertas, ruošiamas 

Rochesterio LB choras su dirigentu muz. Jonu Adomaičiu (dešinėje) 

MOSU KOLONIJOSE 
Rochester, N. Y. j gas, plokšteles ir sveikinimo atvi- svaičiojimus. Pridėjo ir keletą anek 

Irutes. SpauoV ŝ kioskas veikia že-Į dotinių įvykių iš dabartinio len 
JAU 30 METU, KAIP 

DŽIUGINA GIESME IR DAINA 

šiu metų vasarą Rochesterio 
lietuvių b-nės chorui sukako 30 
metų. Sukaktuvinis koncertas 
įvyko gruodžio 1 d., 7:30 v- v. Šv. 
Jurgio l i e t k a t parapijos salėje. 
Programoje: mišrus choras ir 
smuikininkė Milda Alkaitytė, vieš
nia iš New Yorko. Po programos 
šilti valgiai, šokiai ir kt. 

Rochesterio LB choras yra vie
nas iš tų, kuris yra dainavęs visose 
lietuvių dainų šventėse, rengtose 
JAV ir Kanadoje. Jo dainomis yra 
gėrėjęsi ne tik vietos lietuviai, 
bet ir plačios apylinkės, neski
riant ir Kanados St Catarines ir 
Hamiltono, Qnt lietuvius, pas ku-
kuriuos ne kartą yra koncertavęs. 

Chorui vadovauja, su trumpo-i viai. Taip pat dalyvavo ir kitas 
mis pertraukomis, jau 30 metų'villa Maria gyventojas Stasys 

mutinėje parapijos salėje. Atida
rąs sekmadieniais nuo 10:30 iki 
12:30 v.p.p. Ten pat yra ir dide
lis pasirinkimas įvairiausių ginta
ro šidirbinių. Be to, gražiai yra 
špuoštas jaunos dailininkės Rū
tos Gečienės pieštais paveikslais. 

sb 

Putnam, Gonn, 

TRUMPAI 

— Rugsėjo 29 d. seselė Rita 
Raudondvaryje paruošė užkan
džius ir kavutę Villa Maria na
mų globotinei Apolonijai Pu-
šinskienei, 90 metų amžiaus su
kakties proga. Dalyvavo sukaktu
vininkės duktė J. Šimaitienė su 
vaikais, seselės ir vietos lietu-

Jonas Adomaitis. Tai ištvermin
gas lietuviškos dainos puoselėto
jas, kuris nors ir gyvena tolokai 
už Rochesterio (50 mylių), bet 
nėra sekmadienio, kad neatvyk
tų į choro Tepeticijas su žmona 
Ona, aktyvia šio choro dalyve. 
Rochestery šis choras yra giedo
jęs ir dainavęs (ir dainuojąs) vi
sose bažnytinėse ir tautinėse šven
tėse. 

Džiugu, kad Rochesterio, N. Y. 
ir plačios apylinkės lietuviai k jų 
draugai savo nuoširdžiu atsilan
kymu pasistengė pagerbti didžiuo
sius lietuviškos dainos puoselėto
jus — Rochesterio lietuvių chorą. 

TRUMPAI 
—Balfo naudai piniginė rink

liava bus pravesta gruodžio 9 d, 
Sv. Jurgio liet. kat. parapiįos baž-
nylčioje šv. Mišių metu. Aukos 
skiriamos vargan įpuolusiems lie
tuviams paremti. 

.— Inž. Vaidevutį Draugelį, 
ĖERĖ kompanija rugsėjo pradžio
je pasiuntė į Japoniją, Tokio mies
tą, kur jis vadovaus gamybos pro
jekto darbams. Kartu išvyko žmo
na Nijolė su dviem mažamečiais 
vankuČiais. Šiuo metu kompanijos 
reikalais dviem savaitėm jis yra 
atvykęs į Roahesterį. Vaidevutis ir 
Nojolė Draugeliai buvo nuošir
dūs ir veiklūs skautų, choro, para
pijos ir kitų organizacijų nariai. 

—šiais metais lituanistinę mo
kyklą lanko 27 vaikai Mokyklos 
vadovas — Br. Krokys. 

— Kun. Justinui Vaškui 70 
metų. Ta retat proga, spalio 22 d. 
parapiečiai jį pagerbė labai jaut
riai ir nuoširdžiai. 

— Lietuvių spaudos kioske šiuo 
metu galima gauti visas naujau
sias lietuvių ir anglų kalba kny-

Vaišvila su savo svečiais: dukra 
iš Lietuvos ir broliu iš Chicagos, 
Gražiai pabendrauta, pasidalinta 
mintimis, padainuota lietuviškų 
dainų. Svečiams parodyta vie
nuolyno įstaigos, Alkos archyvas, 
muziejus ir Mindaugo pilis. Vieš
nia iš Lietuvos stebėjosi teikiama 
seselių globa globos reikalingiems 
ir ypač patalpomis. Palinkėta il
gų metų sukaktuvininkei. 

— Spalio 28 d, vėl •popietė 
Raudondvaryje. Seselėms ir susi
rinkusiems dr. J. Kriaučiūnas pa
skaitė įspūdžius ir pateikė '• a ku
rių iliustracijų iš Romos, kur 
praleido 11 dienų, o prof. A. Va-
saitis trumpai pasidalino įspū
džiais iš Vilniaus. Klausytojai pa
sidžiaugė pranešimais, sakydami, 
kad jie jaučiasi, lyg ten buvę. 

KUNIGŲ SEIMAS 

(Atkelta ii 4 puri.) 

Religinė šalpa abi knygas finan-
aiškiai perėmė. Kun. Kazimierui 
Pugevičiui Katalikų tarnyboje 
pareigas padeda atlikti nauja 
darbininkė Gintė Damušytė. M. 
Skabeikis dirba trumpesnį laiką, 
tvarko kartoteką ir teikia informa
ciją. Pasitarime dalyvavo 14 ku
nigų. 

Kunigų Vienybės seimas ir 
LKR šalpos pasitarimas b u v 0 

baigtas kun. Z. Smilgos kalba ir 
prel. Jono Balkūno malda. 
Vysk. Vincentas Brizgys religinės 
šalpos pasitarimą baigė bendra 
malda. 

Kun. fc*ys Raila 

Apetartja PuSinskienė su savo pro
anūke Diana Simaityte. Viena jų šven
čia 90 Betų sukaktį, kita — tik de
vynerių. 

— Vėlinių, lapkričio 2 d., va
kare nebuv/) galima suruošti pro
cesijos ir paminėjimo kapinėse 
dėl lietaus, tai minėjimas padary
tas vienuolyno koplyčioje. Čia 
gausiai susirinkę vietiniai ir sve
čiai pacimeld ėir buvo atgiedo
ti Mišparai, vadovaujant prel. 
V. Balčiūnui ir kun. S. Ylai, 
prie vargonų esant ses. Berna
detai Matukaitei. 

—Lapkričio 4 d. kun. prof. K. 
Gečys, dabar gyvenąs Lenkijoje 
ir Amerikon atvykęs kelioms sa
vaitėms, popiečiu Raudondvaryje 
susirinkusiems papasakojo apie 
gyvenimą Lenkijoje, lenkų atgi
mimą katalikybei, lenkų jausmus 
lietuviams, kurie daugiausia yra 

kų gyvenimo. Seselė Rita vaišino 
visus pavakarių užkandžiais. Vi
si linkėjo svečiui sėkmingai at
stovauti lietuviams Lenkijoje. 

— Putname netoli vienuolyno 
esantis Alkos archyvas — muzie
jus, kurio statybos baigtos, įruo-
šiamas pamažu, nes trūksta lėšų. 
Tiesa, daug padaryta, bet dar daug 
reikia padaryti. Ligi šiol Alkos 
talkininkai suaukojo apie 88 tūks
tančius dolerių, o praplėtimui išleis 
ta >102 tūkstančiai, nors visi ja 
besirūpiną pašvenčia daug laiko 
ir darbo be jokio atlyginimo.Alka 
turtėja vertingais lietuviškos kul
tūros turtais: neseniai gauta "Ke
leivio" (laikraščio) vertingi ar
chyvai, dalis žurnalisto V. Sirvy
do archyvų, dailininko J. Suba
čiaus dekoracijų ir daug kitų. Lie 
tuvos vyčiai taip pat rengiasi čia 
talpinti savo archyvus. Tuo rei
kalu čia lankėsi jų vyriausios vald. 
pirm. Ph. Skabeikis, iždin. Trai-
nienė ir kiti. Lapkričio 4 d. su
šauktas Alkps direktoriato posė
dis, vadovaujant pirm. dr. vet. A. 
Stankaičiui, aptarti lėšų sukėli
mo reikalus. 

— Seselių rėmėjų centrinė 
valdyba sušaukė pasitarimą lapk
ričio 17 d. vienuolyno biblioteko
je. Dalyviai apmetė akimis seną
jį pastatą, kuris yra labai nesau
gus ugniai, labai neekonomiškas, 
reikalauja nuolatinių ir brangių 
pataisymų, su dideliais sunku
mais apdraudžiamas ir vistiek ne
tinka savo paskirčiai, ir apžiūrė
jo pradėtą naujo vienuolyno pasta
to pamatų statybą. Pastatas bus 
pritaikytas ne tik seselėms gyven
ti, bet ir religinio atsigaivinimo 
centrui bent Naujosios Anglijos 
lietuviams. Rėmėjai ir seselės suta 
rė suruošti statybos fondui telkti 
pietus Matulaičio namuose 1980 m 
balandžio 27 d. su menine pro
grama. Stengtis, kad toks lėšų su
telkimas būtų įvykdytas ir kitur, 
pvz. New Yorke ir pan. Pasitari
mui vadovavo centro vald. pirm. 
prof. A. Vasaitis, sekr. A. Lipčie-
nė, dalyvavo rėmėjai vietiniai, 
vorcesteriečiai, nevjorkiečiai, 
bostoniškiai, hartfordiečiai ir ki
ti- Sėkmės seselėms! 

—Iš patikimų šaltinių suži
nota, kad Vasario 16 dienos mi
nėjimas platesniu mastu ameri
kiečiams ruošiamas Sacred Heart 
kolegijoje, Bridgeporte, 1980 m. 
vasario 3 d. Minėjimo ruošiman 
įtraukti kai kurie kolegijos profe
soriai, Putnamo seselės, Bridge-
porto vyčiai, LB Connectfcuto 
apygarda ir kit. Prašoma lietuvių 
apylinkės tą dieną neruošti mi
nėjimų, kad būtų galima gau
siau dalyvauti Bridgeporte. Apie 
tai smulkiau bus paskelbta vė
liau. 

— LB paskelbtas Švietimo rei
kalams vajus yra baigtas ir Put
namo pensininkų apylinkei, gali
ma sakyti, sėkmingas, nes surink
ta 149 dol. ir jau pasiųsta cent
rui. 

— Prel. P. Juras, nusipelnęs 
lietuvybės verkėjas, po pakartoti
nų gydymų ligoninėje sveiksta 
nuolatinėje gyvenvietėje — Matu
laičio namuose. Elena Abelkienė, 
ilgalaikė seselių rėmėja, nelaimin
gai susilaužė ranką, bet palengva 
sveiksta. Juozas Tamašauskas, • 
LB apylinkės iždininkas, po ope-, 
racijos ir pakartotino buvimo Hgo-

Balfo, Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. 

Gruodžio 14 d. — Kultūrinė 
vakaronė Jaunimo centre, ruo
šiama Santaros-Šviesos. 

Gruodžio 15 d. — Dariaus-
Girėno lit, mokyklos Kalėdų 
eglutė Jaunimo centre. 

Gruodžio 16 d. — Tradicines 
vilniečių kūčios Jaunimo centre. 

— Kernavės skaučių tunto 
kūčios Jaunimo centre. 

— Nerijos skaučių tunto kū
čios Jaunimo centre. 

Gruodžio 16 d. — l i e t pašti
ninkų metinis susirinkimas ir 
Kūčios Repšių namuose. 

Gruodžio 21 d. — Madų pa
roda ruošiama K. Donelaičio lit. 
mokyklos Liet. Tautiniuose na
muose. 

Gruodžio 22 d. — Ateitininkų 
kūčios Jaunimo centre. 

Gruodžio 25 d. — Jaunimo 
šokiai Jaunimo centre, ruošiami 
ASS. 

Gruodžio 51 d. — liet. ope
ros Naujųjų metų sutikimas 
Jaunimo centre. 

— Dainavos ansamblio Nau
jųjų metų sutikimas Jaunimo 
centre. 

Amerikos lietuvių jaunimo gru
pėmis Jaunimo centr\ 

Vasario 22 d. — P. Ameri
kos lietuvių koncertas Jaunimo 
centre. 

Vss. 22—kovo 2 t - Dr. 
Alfredo Stanevičiaus (iš Uru
gvajaus) meno paroda Jauni
mo centre. 

Vasario 24 d. — Pianisto M. 
Motekaičio piano rečitalis Jau
nimo centre. 

Kovo 2 d. — Kaziuko mugė, 
ruošiama Chicagos skautų,-čių 
Jaunimo centre. 

Kovo 9 d. — Putnamo sese
lių ruošiama vakarienė Jauni
mo centre. 

Kovo 23 d. — Cicero ateiti
ninkų parengimas Jaunimo cen
tre. 

Kovo 30 i - "Margučio" 
koncertas Jaunimo centre. 

BahuMlfio 12 d. — "Aušros"; 
Vartų" tunto vakaras Jaunimo 1 
centre. 

— "Lietuvos aidų" radijo 
programos sukaktuvinė vaka
rienė JC kavinėje. 

Bal. 19-20 dienomis — "Car-
mina Buraną" ir "Pajacų" ope
rų spektakliai Marijos aukšt 
mokyklos salėje. 

BsL 26 d. — "Carmine Bu
raną" ir "Pajacų" operų spek
takliai Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. 

— Illinois Liet. Gydytojų ir 
dantų gydytojų dr-jos pavasa
rio balius Beverly Country Club 
patalpose. 

BYLA DfcL BA2NYČIOS 

1989 metai 

Sausio 11 d. — 
Jaunimo centre — J. Karvelio 
knygos pristatymas. 

Vasario 2 d. — Spaudos ba
lius Martinkrue salėje, ruošia
mas Daužvardžio fondo valdy
bos. 

Vasario 9 d. — K Donelai
čio l it mokyklos balius Jauni
mo centre. 

Vasario 10 d. — Muzikos mu
šamųjų instrumentų koncertas, 
vedamas Klaudijaus Adomaičio. 
Jaunimo centre. 

Vasario 16 i - Užgavėnių 
karnavalas (Mardi Gras) Jau
nimo centre. 

Vasario 17 i - Lietuvos 
nepr. šventės minėjimas Jau
nimo centre, ruošiamas LB 
Gage Parko apylinkės. 

Vasario 21 <L — Vaišes P. 

į Išsikėlus gyventojams, Chica-
. gos arkivyskupija nusprendė 

Vakaronė i uždaryti g v č gįrdįeg bažnyčią. 
Dalis jos lankytojų perkėlė šį 
klausimą į teismą. Byla pasie-

i kė nett Illinois apeliacijos teis-

grehai sustiprėti, nes jų laukia pa
likti darbai. 

J. Kr. 

mą, kuris palaikė ankstybesnio 
teismo sprendimą, kad civilinis 
teismas negali kištis į grynai 
bažnytinius reikalus. 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo Valanda Jau 18 metu* tar
nauja New Jersey, N«w York ir Con-
necticut lietuviams ! 
Kas Šeštadieni nuo * iki 6 vai. po
piet Ii WEVD Stoties New Yorke 
1330 kil.. AM ir nuo t iki 8 vai 
vak. 97.9 mej. FM. 

Dlrekt. Dr. Jokūbas i. Štokas 
14S7 Poree Drtve 

Moantalnslde, W. J. 070M 
TeL SSS-SSSS (oode) SOI 

Kviečiame taip pat klausytis Lietu
viškų kultūrinių valandų anglų kalba 
iš Seton Hali Universiteto radijo sto
ties (New Jersey WSOU, 89.5 meg\ 
FM) Pirmad. 7:30-8:80 vai. vakaro. 

(Vadovauja prof. J. Štokas) 

Mielai ir brangiai Šeimos prietelkai 

A. t A. VERONIKAI CERNfENEI minis, 
jos sūnui VYTAUTUI ir seimai reiškiame nuošir
džiausią užuojautą ir kartu giliai liūdime. 

GINTRA ir PRANAS NARIAI su SEIMĄ 
RYTAS ir AUŠRA BABICKAI 
MARTA BABICKJJENfi 

A. t A. JUOZAS VARNAITIS 
Lietuvos Korėja* - Savanoris 

Gyveno Woodridge, UI, anksčiau gyveno Chicagoje, Mar-
ąuette Parko apylinkėje. 

Mirė gruodžio 1 <L, 1979 m., 4 vai. ryto. sulaukės senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskr., Alvito valsč., Vaičiau-

kio kaime. Amerikoje išgyveno 30 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stasė* (Rankauskaitė), 

sūnus Donius, marti Gražina, anūkai: Povilas ir Dana, ir kiti 
gimines Lietuvoje, Kanadoje ir Amerikoje. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 
71st Street. Laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 3 d. ii ko
plyčios 10 vai. ryto bus atlydėtas į Svč. Mergeles Marijos Gi
mimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lie
tuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

gimines, draugus ir pažįsta-

korektiški. Tik buvę Vilniaus len Į ninėje sveiksta savo namuose, žmo 
kai arba persivertėliai tęsia savoįnos priežiūroje. Visi linki jiems 

Noltftde: tmona. storas, marti ir 
Laidotuvių direkt Donald A. Petkus — Tel. 478-2345. 

A. t A. ONAI JASINSKIENEI 
m i r u s , 

seserį LIUCIJĄ GUDELIENĘ, Hot Springs Lietu
vių Bendruomenes vardu nuoširdžiai užjaučiame. 

L B. Apylinkes Valdyba 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

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 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TR>S MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 VVest 71 S t . , C h i c a g o 
1 4 1 0 S o . 5 0 t h Av . , C i c e r o 

Te l . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 



• 

x Uršulės Astrienės iš Grand 
Rapids, Mich., tautodailės me
no darbų — paveikslų bei ka
lėdinių papuošalų, kurie paga
minti naudojant šiaudų medžia
gą, parodą užvakar atidarė Lie
tuvos generalinė konsule J. 

DRAUGAS, pirmadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 3 d. 

x lietuvių kalėdinis pasiro
dymas prie Kalėdų eglutės Chi-
cagos Mokslo ir pramonės mu
ziejuje bus gruodžio 10 d., pir
madienį, 7:30 v. v. Pasirodys 
Lietuvos Vyčių šokėjai. Pro
grama rūpinasi Frank Zapolis. 

x "Draugo" lapkričio 30 d. 
laidoje, aprašyme apie Biru-
tininkių susitikimą su jaunimu 
(6 psl.) turėjo būti: ižd. J. 
Ivašauskienė (ne: J. Ivaš-
kienė). Už klaidą autorius at
siprašo. 

x Matilda Marcinkienė, Liet. į 
Daužvardienė, pasakydama I Moterų federacijos Chicagos 
gražią kalbą ir iškeldama retą : klubo pirmininkė, yra sunega-
šios srities dailininkę. Paro- j 'avusi ir paguldyta šv. Kry-
da vyksta Čiurlionio galeri-• Haus ligoninėje, 
joj, Jaunimo centre. Šiokiadie-i x Dr. Kazys ir dr. Aldona 
niais ją galima aplankyti 6—9 \ Sunkai, čikagiškiai, atnaujin-
vai. vak., sekmadienį — nuc | lami prenumeratą atsiuntė 
10 vai. ryto ligi 9 vai. vak. 
Uždaroma gruodžio 9 d. 

x Kun. Vyt. Gorinąs, vika 
ravęs Auroroj, EL, šiuo meti 
paskirtas Nativity B. V. M. pa
rapijos klebonu, 15406 W. Creek 
Valley, East Dubuąue, B. 61025 

x Dainavos ansamblis, pc 
sėkmingų gastrolių Clevelande 
kur buvo nuvežęs muzikinį vei- I 
kalą Emiliją Platerytę, praėju- j 
sį ketvirtadienį pradėjo ruošti?' 
naujam pastatymui. Statys mu- į 
zikinį veikalą "Čičinską", ku
riam, pagal Anatolijaus Kairic 
tekstą, muziką parašė komp. 
Aloyzas Jurgutis. 

x lietuvių Katalikų mokslų 
akademija išsiuntinėjo ragini
mą užsisakyti ir remti anglų 
kalba leidžiamą "Lituanus" žui> 
nalą, skiriamą intelektualams. . 

x Paskaitą apie Petrą Roizi-
jų, ispanų poetą, Lietuvos Lie
tuvos teisininką, skaitys gruo
džio 9 d. 2 v. p. p. Jaunimo 
centre Jonas Damauskas. Pa
skaitą ruošia Lietuvių Katalikų 

ir 
0 dolerių auką- Jiedu skelbia-
ni Garbės prenumeratoriais. Už 
'idelę paramą esame labai dė-
lingi. 

x "Tegul Dievas laimina lie-
uvius marijonus, kurie Drau
gą leidžia ir visus tuos, kurie 
o labui dirba, kad dienraštis 
stiprėtų ir ilgus, ilgus metus 
gyvuotų!" — rašo mums akai-
ytojas VL Matulionis iš Cle-
/elando, siųsdamas auką. Ačiū. 

x Dr. R. Sidrys, Streator, 
111., parėmė mūsų spaudos dar
aus 15 dolerių auka. Maloniai 
dėkojame. 

x Birutė Bagdonienė, Palos 
Hts, lankėsi "Drauge" ir įteikė 

IŠ ARTI Ik TOLI 
i 

J. A. VAUTYBtSC 
— Dr. Antanas Butinis iš 

Clevelando, Ohio, lapkričio mė
nesį dalyvavo dviejose moksli
nėse konferencijose ir skaitė 
paskaitas. Lapkričio 6-9 vyku
sioje tarptautinėje aterosklero
zės konferencijoje, kuri vyks
ta kas treji metai Huston, Te-
xas, dr. Butkus pateikė savo 
ir dr. Vitolio Skrinskos jungti-

velionio žmona, sūnus, nemaža 
ylakiškių ir svečių iš Vilniaus. 
Po minėjimo buvo suruoštas 
koncertas, kurio programą atli
ko ansamblio dainininkai, išpil
dydama J. Švedo kūrinius. Mo
kyklos kieme stovinčiame ąžuo
lo kamiene mokyt A. Kazlaus
kas išdrožė Jono Švedo figūrą, 
rankoje laikantį smūtkelį. 
Įruoštas memorialinis kompozi
toriaus darbų ir daiktų kampe-

nį projektą "ProsUglandinų įta! ^ K t ą ^ ^ yjajdyaai n u v e . 

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus fct. mokykla. Sėdi « kai rės tėvų k-to pirm. M. Mačys, mokyt. G. Repcienė, ved 
K. Mileris, ved. pavad. Ant. Mikšienė, mokyt. M. Kalvai tienė; kairėje stovi jaunosios mokytojos — D. Lukavičiū-
t*, S. Babeckattfe, A. Krivinskaitė ir dešinėje -- L. Lauka vičiūtė ir D. Pajarskaitė. Nustr. J. Miltenio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
TILŽĖS DEKLARACIJOS 

MINĖJIMAS 

Lapkričio 30 d. vakaronė Jau
nimo centre buvo skirta Tilžės 
deklaracijos 61 metų sukakties 
paminėjimui Prisimintas reikš
mingas įvykis, kai 1918. XI. 30 
Prūsų Lietuvos tautinė taryba 
paskelbė aktą, kuriuo pasisakė 
už Mažosios ir Didžiosios Lietu-

10 dolerių auką dienraščiui stip- Vos susijungimą į vieną valsty-
rinti. Dėkojame. j bę. Sis aktas tiktai iš dalies 

x Antanas S. Kenstavičius, j buvo įvykdytas, prijungiant 
Hope, B. C , Kanadoje, mums Į Klaipėdos kraštą, tačiau jis yra 
atsiuntė sveikinimus ir 10 dol. labai svarbus ateičiai. 

Minėjimą pradėjo kun. Ansas auką. Esame dėkingi. 
x Antanas Juodvalkis, čika-

giškis, žinomas lietuviškų or-
nizacijų ir spaudos darbuotojas, 
atsiuntė Garbės prenumeratos 

mokslo akademija, Chicagos ži- mokestį. Labai ačiū. 
dinys. i x Izabelė ir J. B, Laučkai, 

x "Liberty" žurnalas* einąs 
kas du mėnesiai Washingtone, 
lapkričio-gruodžio numeryje iš-

Trakis. Jis pakvietė Algį Re-
gį, Sr., pravesti minėjimą. Jis 
išreiškė viltį, kad labai skaudi 
šiandieninė Mažosios Lietuvos 
būklė nebus amžina. 

Pagrindinę paskaitą tema 
'Bethesda, Md., padėkojo už kor į'«niįės deklaracija" skaitė iš 
teles ir atsiuntė 10 dolerių au- st. Louis apylinkių atvykęs 
ką 

Kasiulis. Jis nupasakojo, kaip 
rusai pokario metais naikino 
miestą ir kraštą, išveždami į 
Rusiją net sugriautų namų ge
resnes plytas, kurios buvo pa
naudotos Leningrado ir Mask
vos atstatymui. Kalbėjo ir eilė 
kitų asmenų. Pastebėta, kad 
mūsų išeivija ir ypač veiksniai 
permažai domisi M. Lietuvos 
problemomis. Nutarta pagy
vinti šiuo reikalu akciją, o Til
žės deklaracijos paskelbimo mi
nėjimus ruošti kiekvienais me
tais. Minėjimą paruošė Mažo
sios Lietuvos bičiuliai Cbica-
goje. (bk). 

SOLISTE ROMĄ MASTIENĖ 
IŠLYDINT I AUSTRALIJĄ 

Šeštadienį, lapkričio 24 die
nos vakare, nemažas draugų bū
rys \r eik visi kartu suvažiavo 

spausdino apie pavergtoj Lie
tuvoj persekiojamus katalikus. 

X 'TJartininko", "Aidų" ir 
"VarpeHo" leidėjai pranciškonai 
Brooklyne išleido 1980 m. lietu
višką, mėnesinį kalendorių, su 
lietuviškais vardais. 

x Kun. Antanas C. Kardas, 

Ačiū. 
x Juozas Raila, čikagiškis, 

prie prenumeratos mokesčio pri 
dėjo 10 dol. auką. Labai ačiū. 

x Rožė Janomka, Norris-

tais yra aplankiusi beveik visus 
Amerikos ir Kanados kampe
lius, kur tik yra lietuvių. Du 
kartus ji buvo nuvykusi į Pietų 
Ameriką, kur buvo labai šiltai 
priimta vietos lietuvių ir yra 
vis kviečiama atgal koncertuoti, 
šį sykį solistė Roma Mastienė, 
pakviesta Romos Katalikų fe
deracijos, gruodžio 4 d išvyks
ta šešioms savaitėms į Austrą 
liją. Didesnėse Australijos lietu
vių kolonijose jau yra užplanuo-

ka į trombocitų funkcijas 
Konferencijoje dalyvavo ir dr. 
V. Skrinska. Amerikos Širdies 
d-jos konferencijoje (XI.12-15) 
Anaheime prie Los Angeles dr. 
A Butkus skaitė paskaitą 
"Prostaglandinų įtaka į ateros
klerozę". { šią konferenciją 
kviečiami tarptautiniai specia-
istai. Iš Švedijos pakviestas 
konferencijoje dalyvavo ir pa
skaitą skaitė kitas lietuvis mok
slininkas, žymus širdies ligų 
specialistas prof. dr. E. Var-
nauskas. Vykdamas į šią kon
ferenciją, dr. Vainauskas Los 
Angeles svečiavosi pas savo 
brolį, skautų veikėją Valentiną 
Varną. Dr. A. Butkus, iš Hus
ton vykdamas į Anaheim, Tau
tinės sąjungos Los Angeles sk. 

žė į Vilnių vainiką ir padėjo ant 
J. švedo kapo. 

CHICACOS 
ŽINIOS 

SVARBU AUTOMOBILISTAMS 

Nuo gruodžio 1 d. nuo 3 vai. 
ryto iki 7 vai. r. draudžiama 
statyti automobilius didžiosiose 
Chicagos' gatvėse, kurių Chica-
goje yra 105 mylios ir kurios 
atžymėtos kaip pagrindinės su
sisiekimo linijos. Jos turi būti 
laisvos sniego metu. Draudimas 
čia statyti automobilius tesis iki 
kovo 31 d. Paliktus automobi
lius nuveš policijos įsakymu, 

valdybos pakviestas, Tautiniuo-. B R A N G E S N I S G A Z O L I N A S 
se namuose skaitė paskaitą, pa
liesdamas kraujo širdies ir 
kraujagyslių problemas. Dr. A. 
Butkus yra lietuvių Bendruo
menės Ohio apygardos pirmi
ninkas ir davęs sutikimą įeiti į 
krašto valdybos pirmininko Vy
tauto Kutkaus formuojamą 

ti koncertai. Kiek teko l***Mfa»tt» valdybą. Būdamas Los 

mažlietuvis teisininkas Kristu
pas Kikutis. Jis pateikė daugy
bę žinių apie M. Lietuvą nuo 
Tacito laikų ligi LT pasaulinio 
karo pabaigos. Iškėlė mažlie-

1 tuvių tautinio atgimimo prieš I į town, Pa., maloniu laiškeliu pa 
dėkojo už korteles ir atsiuntė! p a s fcarą reikšmę. Antrą pas-
10 dol. auką. Maloniai dėkoja-: kaitą panašia tema skaitė A. 
me. Regis, daugiau paliesdamas šių 

x Dėkodami už korteles, au-1 dienų M. Lietuvos problemas 
New York, N. Y., užsisakė į kų po 5 dol. atsiuntė: A. Nė-j ir gyvenimą. Neseniai iš okup. 
"Drauge" knygų už 50 dolerių; nienė, K. Palubinskas, St. Mi- Lietuvos atvykęs, Karaliaučiuje 
ir pridėjo 8 dolerių auką. Labai! kalauskas, I. L. Janušis, Stasė gimęs Rimgaudas Kasiulis per-
ačhi. įLevanienė, L. Linkus, G. Kar-

X Čiurlionio ansamblio k o n - ' ™ " k a s ' Bronius Mudėnas, A. 
Vaičiulis, Kazys Aižinas, Juo-certas įvyks 1979 m. gruodžio 

mėn. 9 d (sekmadienį), 3 vai. i 
p. p., Marijos Aukštesniosios; 

skaitė Tilžės deklaraciją. 
Meninėje programos dalyje 

mažlietuvė Aldona Buntinaitė, 
zas Miečius, Genovaitė Rut- muzikui Arūnui Kaminskui 
kauskienė, Liucija Kairienė. Vi-

programa. 

šiems dėkojame. 
x Gavę kalėdines korteles, F * - * ™ - Bilietai galioja tie, a t s i u n t ė : R m 

patys, kūne pirktt spalio_ 27, J P T a š k a s , Juozas 
dienai. Bilietus prašoma įsigyti! . ' . ow«~«o j * 1 _* r*-**, T * \ - 1 Rinkev.cius, Povilas Skardis, iš anksto Gifts International ' , . . . . JAW»-S-

Jonas Laukys. Visiems dėkoja
me. 

(Vaznelio) prekyboje, 2501 
West 71st St. Chicagoje. Ren
gia Balfo 35-rių veiklos metų x Aukų atsiuntė: po 5 dol 
sukakčiai atžymėti. Visi kvie- — J. B. Lungiai, J. Andrulis, 
čiami atsilankyti ir paminėti Kazys Zulpa, Liudas Balvočius, 
Balfo sukaktį. (pr.) į Bronius Angeleika; 4 dol. — D 

~ .TZ c:-̂ - .1 « t w ; Ilginis: po 3 dol. J. Daniliaus-x Uz Stburo tremties kanki- •, B ' *™ . „ . , . , „ kas, P. Abelkis, V. Pnalgaus-

akomponuijant, gražiai padai
navo tris L. Rėzos užrašytas 
mažlietuvių dainas: Laivininko 
dainą, Vai kur nužėgliuos, Sa
kiau mergytei. Poetas Apolina-

ji giedos federacijos sukaktuvi
niame paminėjime. Ji išvyksta 
gerai pasiruošusi su puikia kla
sikine programa, ir visas re
pertuaras bus atliktas lietuvių 
kalba. 

Roma ir Viktoras Masčiai yra 
laimingi ir jų gyvenimas gra
žus ir pilnas, nes jie turi daug 
draugų. Šis vakaras buvo abiem 
didelė staigmena. Ponios atvy
ko su žemiškom gėrybėm — 
kepsniais. Greit stalas buvo 

Paskutinėmis dviems savai
tėmis gazolino kainos siaurės 
Illinois pašoko 1.5 cento už ga
lioną. 

VARPAI ĮKAITAMS 

Užjaučiant Irano pagrobtus 
Amerikos ambasados tarnauto-

Angelese, jis tarėsi su Liet. jus, Chicagoje 12 vai. dieną dau-
Tautinės sąjungos centro vai-! gely bažnyčių skamba varpai. 
dyba. 

— JAV Atstovų rūmų užsie
nio reikalų komiteto pakomisė 
atskiru leidiniu išleido birželio 
26 d apklausinėjimų protokolą, 
jį pavadindama "žmogaus tei
sės ir Pabaltijo valstybės". Lei
dinyje, be įvairių liudijimų, yra 
ir JAV LB atstovo Washingto-
ne Algimanto Gurecko paruos
tas pareiškimas Lietuvos lais-

Nusistatyta skambinti, kol įkai
tai bus paleisti. 

pilnas, ir visi iki vėlyvo vaka- . ^ g^^įa pilietybes kiau
ro džiaugėsi mielos Romos p a - 1 ^ ^ 0 ^ p p * ir LB išvers-
sisekimu. Visi linkėjo lainun- ^ ^ t u v i ų laisvės lygos dekla-
kos kelionės, palinksminti toli
muosius brolius tautiečius Aus-

GRESIA STRED1AS 

tralijoje ir gražių saulėtų dienų 
šiltame krašte. M. R 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS 

"SUKTINIO" VAKARAS 

Trečiasis "suktinio" tradici
nis metinis balius įvyko lapkri- j minacija. Kunigų Vienybė ne 

Ičio mėnesį 24 dieną Jauni- tik pareiškia savo nepritarimą 
i mo centre. Septintą valandą va- tokiam elgesiui, bet ir stipriai 
karo pradėjo rinktis publika į protestuoja dienraščio redakci-
šokėjų tėvų suruoštą vakarą, jai 

racija. 
— Lietuvių Kunigų Vienybės 

centro valdyba pasiuntė "New 
York Times" dienraščiui laišką,' 
komunistų suimto Antano Ter
lecko tarp suimtųjų praleidimą, 
nes tai yra pavergtųjų diskri-

Soi. Roma Mastienė 

Gražiai išpuoštą salę pripildė 
tėvai, svečiai ir šokėjų draugai. 
Rengimo komiteto pirmininkė 
Dana Kelpšienė pakvietė visus 
vaišintintis ir linksmintis. 

Po vakarienės turėjom pro-
ras Bagdonas jautriai paskaitė i 
jo paties patašytą eilėraštį,' į Romos ir Viktoro Masčiu 
skirtą Mažajai Lietuvai. Mi-į priemiesčio rezidenciją pabend-; . . . , , , , , . - , „ „ :„„ 

... _ . , . . . J ,• ,. •_•. L. »- • 1 1 • *• mZ, •T> ' gos pamatyti, del ko mūsų jau-
nėiimo oficialioji dalis baigta I rauti ir palinkėti solistei Romai • &. ^ \ . ' • -• - __ • » r> .- -x • J • . L . • . . . . .. ... . . , mmas ir jų nepavargstanti mo-visų, A. Buntmaitei vadovaujant, | laimingos keliones išvykstant, ^ ^ ^ ^ P u p i e n ė t a i p n u 0 . 

« . . . , širdžiai dirbo. 
Roma Mastienė yra 

OKUP. LIETUVOJE 
— Jono Švedo, žinomo kom

pozitoriaus, 70 metų gimimo 
sukaktis buvo paminėta Yla* 
kiuose, kur prabėgo jo vaikys
tės ir jaunystės metai. Iškil
mingame minėjime dalyvavo 

pagiedotu Mažosios Lietuvos ! koncertuoti j tolimą Australiją. J 
himnu — "Lietuviais esame; Solistė 

kas, H. Bokas. P. Paškevičius, 
i Ona Šilienė. Visiems dėkojame. 

n* a. a. Agotėlę Masevičiutę, 1 
mirusią 1979 m. spalio 14 dieną 
Kaune, šv. Mišios bus atnašau
jamos Kanadoje. Vermonto kai-1 x Aukų 3 dol. aukojo: Lai 
nų papėdėje. South Bolton. 1 ma Vaičiūnienė, M. Vaišvila, T. I 
gruodžio 8 d.. 8 vai. vakaro.' Beržinis, P. Razminas, Elena' 
Savuosius ir prietelius prašau Dambriūnienė, K. Sakalauskas, 
jungtis maldoje. Stasė Ilginienė, Bernadeta Grau 

Nuliūdęs brolis Andrius' žinienė, Janina Kolupailienė, Br. 
(pr.) i Michels-Michelevičius. Dėkoja-

x Artėjant šv. Kalėdų Ir m e 

Naujųjų Metų šventėms. "Drau- x St. Xavier College lietuvių 
gas" yra pasiruošęs padėti pa- j klubas "Nemunas" ruošia meti- j 
sveikinti savo artimuosius vi-! nius šiaudinukų kursus gruo- į 
šiems tiems, kurie dėl laiko sto- į džio 6, 13, 20 dienomis, nuo 7 

mes gimę". 
Po oficialiosios dalies sekė 

pokalbiai M. Lietuvos temomis. 
Nemaža žinių apie dabartinę 
Karaliaučiaus sritį pateikė R. 

kos ar kitų aplinkybių negali 
pasiųsti sveikinimo kortelių. Su
interesuotieji prašomi atsiųsti 

iki 9 vai. vak. kolegijos patai-; 
pose. Mokestis 5 dol. Dėl in-! 

formacijos registracijai skam 
sveikinimo tekstus ir pridėti lais j binti Svajonei KerHytei telef. I 
vanorišką auką dienraščiui pa-!257-2558. (pr.). 
remti. Kad prieš pačias šventes į 
issusitelktų didesnis sveikini-1 lJEDO B A L E T A S 
mų skaičius, skaitytojai prašo
mi pradėti sveikinimus siunti 

. . . . Programos pranešėja Rūta 
viena ryškiųjų mūsų sohsčių į J m į £ * * sklandžiai pravedė 
Amerikoje. Dažnai mes ją gir- i b ū d i n i m u 8 rieš k i e k v i eno dime Chicagos scenoje ir nuo ^ A. . _ , . • - .- '. r _ . . . ~ . 6 ,. . .i. tautimo šokio pristatymą. Gru-
pat įsikūrimo lietuvdko. ope- o k o -s § o k i u s 
ros ji ten dainuoja. Su koncer- g ^ t r a d i d n i u M k t | n i t t i r 

! baigiant smarkiu malūnu. Ypa
tingą įspūdį padarė mergaitės 
sadutėje su degančių žvakių 
šviesomis rankose. Programą už 
baigė šokėjai, išvesdami savo 
tėvelius pašokti suktinį. Po to 

į visi turėjo progą pasisvečiuoti, 
' šokti ir gražių laimėjimų gauti. 

Reikia«sveikinti jaunimą, pra-
leidusį daug valandų repeticijo-

' se, ir dėkoti mokytojai už pa-
' sišventimą. Ji sukūrė šitą gru-
1 pę prieš 3 metus, jausdama trū-
i kimą šioj sryty gimnazistams 
pasireikšti. Šiais metais pri-

I klauso 46 šokėjai, beveik visi 
! pradėję nuo pirmos dienos: 
į Rita Brazytė, Rūta Cesnaus-
į kaitė, Linda Chiapetta, Sofija 

Daukutė, Audra Dirkytė, Vio-

l Chicagą yra atvykę ledo ba-, ^ n ^ * ^ ^ „ ^ pirm. V. J«*enė prtseg* po gėle savo j ^ a D i" r o n?J*' ^ Gf^ 
nėti jau nuo gruodžio mėnesio lėtas — Ice Follies. Jo progra- Į bendiadarbtams. II katrts: dr. Leonas Krtaučdiūnms. Vida JonuUese B- A. Į V*n* G a U " ^ ' . . . 
pradžios. ma bus Chicagos Stadione. į Juodvalkis. . . . - . - • - . Nnstr. A. PtaMasieit I manauskaitė, Gražina Jankaus* 

kaitė, Irena Jasulaitytė, Ramin
ta Jautokaitė, Rita Juraitytė, 
Sue Kibartaitė, Lisa Kosmonai-
tė, Regina Krutulytė, Violeta 
Kušeliauskaitė, Neris Pupiūtė, 
Ramoną Rapšytė, Ginta Remei-
kytė, Rūta Traškaitė, Regina 
Vadeišaitė, Vida Vizgirdaitė, 
Rimas Bacevičius, Darius Bal-
zaras. Tomas Bardauskas, Vy
tenis Beiga, Ričardas Blinstru-
bas, Robertas Blinstrubas, Vy
tautas Dirvonis, Andrius Kelp
ša. Algis Korzonas, Algis Ku-
liešis, Algirdas Kupcikevičius, 
Antanas Kušeliauskas, Aldis 
Liubinskas, Tauras Liubmskas, 
Vidas Matusevičius, Algirdas 
Pileckas, Leonas Raudys, Ro
bertas Raudys, Edmondas Sa
likus, Arūnas Sodonis, Albertas 
Tuskenis, Audrius Viktorą ir 
Arvydas Vizgirda. Akordeonis
tas — Darius Polikaitis. 

"Suktinis" yra pasirodęs įvai
riuose parengimuose ir minė
jimuose. Tą vakarą jis pradžiu
gino savo artimuosius, ir tiki
mės dar daug kartų juos pama
tyti ateityje. A . D . 

Chicagos miesto susisiekimo 
šoferiai atmetė merės J. Byrne 
pasiūlytą arbitražą spręsti at
lyginimo klausimą. Gresia strei
kas. 

MOKSLEIVIŲ AUTOBUSAI 

Moksleivius vežiojančių auto
busų savininkai Chicagoje pa
grasino pasitraukti iš šios tar
nybos, jeigu jiems nebus greit 
išmokėtas atlyginimas. Dabar 
mokėjimas atsiliks du mėnesius. 

PERSPfcJA ŽENKLAI 

Chicagos pagrindinėse gatvė
se jau pradedama įtaisyti ženk
lus: "Draudžiama per naktį sta
tyti automobilius nuo 3 vai. ry
to iki 7 vai. ryto, kitaip jie bus 
nuvežti". 

PABfcGO 
Du nusikaltėliai Chicagos Bel-

mont policijos būstinėje ketvir
tadienį nugalėjo tris juos sau
gojusius policininkus ir pabė
go. ' Pabėgo žmogžudyste kal
tinamas W. Harris, 27 m., ir B. 
Baker, 24 m. Abudu pagrobę 
automobilį nuvažiavo į Cabrinį-
Green butų koloniją, kur ir pa
sislėpė. 

VAGIŲ MOKYKLA 

Chicagą esą tapusi krimina
linio sindikato automobilių va
gių mokykla. Taip pareiškė 
Illinois policijos sekretoriaus 
pavaduotojas. 

Advokatas JONAS 6IBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-8700 
Chicago, Illinois 60620 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Seštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

iiiiiiimiiiiiitiimiiiiiiiiHiiiiit 

Advokatai 
GINTARAS P. 6EKNAS 

Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v. 
Seštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 arba 776-5163 

2649 W. 63 Street 
Chicago, 111. 60629 


