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IV epizodas — 
mokytoja T. Papievienė 

Girdi, aš užsipuolęs Gargždų 
vidurinės mokyklos mokytoją 
už tai, kad ji aktyviai dirbanti 
su mokiniais. 

Atsakau: 
1) S. m. vasario 18 d pamoks

le apie tėvų pareigą vaikams 
priminiau mokytoją Teresę Pa-
pievienę ne už aktyvumą, o už 
mokinių terorizavimą ir šmeiž
tus. Sakiau, kad II Vidurinės 
mokyklos U kl. mokytoja T. Pa
pievienė š. m. vasario 14 d. še
šiems vaikams parašė po dveje
tą už tai, kad jie neužsisakė 
spaliuko ženklelio. Tie vaikai 
nenorėjo būti spaliukais, o ji, 
nieko neatsiklaususi, visus vai
kus įrašė ir nuvarė į aktų salę 
ženkliukų prisegti Keletas jų ir 
nenešiojo: L. Vainius, Daus-
kantas, Geraitė, Dumbraitė ir 
kt. Ji jiems įsakė atsivesti tė
vus. Bet jie, matyt, protestuo
dami neatėjo. Vasario 15 d vėl 
parašė dvejetus: A, Kupreliui, 
Geraitei ir kitiems. Dar pagra
sino: "Aš jus įduosiu į vaikų 
kambarį", reiškia, perduos mili
cijai. Ar tai ne teroras? 

O tėvai turėjo ateiti ir užpro
testuoti: "Mano vaikas, kam jį 
prievartauji? Kam be atsiklau
somo rašai? Kam tie "pedago
giški" dvejetukai?!: 

Dar daugiau: šita mokytoja 
ir kunigus ima pulti. Sako, "Te
gu jie neįsakinėja nesisegti žen
klelio" ir grasino jiems. Juk tai 
šmeižtas prieš visą klasę. Mums 
nė nereikia įsakinėti ir nurody
ti, — geriems katalikams aišku, 
kaip jie turi žiūrėti į bedievišką 
organizaciją, kuri nori vaikams 
išplėšti tikėjimą. Jie patys tai 
supranta. 

Be to, mokytoja Papievienė 

sakė prieš visus moksleivius: 
„Pamaldžios davatkos apspjau
do kryžių bučiuodamos, o jūs 

j einate į bažnyčią, taip pat bu
čiuojate, apsikrečiate ligomis. 
Ko jūs einate į bažnyčią? Ten 
nėra Dievo. Jūs ligomis nuo 
smilkalų apsikrečiate, Davat-
kos aukoja nešvarius nučiupinė
tus pinigus Dievui, bet jums 
juos atiduoda, ligomis apsikrė-
site". 

Paklauskit tą mokytoją, kada 
tikintieji spjaudė į kryžių, kada 
apkrėtė ligomis, kada smilkalai 
kokią ligą užkrėtė. Tai šmeižtas. 
Kas leidžia jai šmeižti Bažnyčią 
ir tikinčiuosius? Ar mes, tikin
tieji, esame vergai, jokių teisių 
neturime? Argi bedieviai turi 
teise drabstyti mus purvais, 
kaip tik panori? Ar tai moky
toja? Ar inteligentė? 

Mokytoja draudžia, graso ra
šyti mergaitėms dvejetus už tai, 
kad eina adoruoti, visokių anke
tų reikalauja iš mažylių: "Ar 
eini į bažnyčią? Kas tave ve
da? Kodėl eini? Neikit į baž
nyčią!" 

Kodėl T Papievienė neperspė-
ja valdžios, kuri iš bažnyčios 
reikalauja milžiniškų mokesčių 
tais nučiupinėtais rubliais, pa
vyzdžiui, už elektros kilovatą 
net po 25 kap., kai kiti moka tik 
po 4 kap.? 

2) Balandžio mėnesi visai Hc 
klasei mokytoja T. Papievienė 
skaitė tą šmeižikišką straipsnį 
ir pridėjo savo šmeižtus prieš 
kunigus: "Jie žmones peiliais 
badė ..." Kurie, kada? Reikia 
stebėtis, kaip ją gali skirti vaikų 
auklėtoja, kai pati neišsiauklė-
jusi! Kodėl ji laužo Konstitu
ciją, kuri draudžia "kurstyti 
nesantaiką ir neapykantą ry
šium su religiniais tikėjimais" ? 

(Bus daugiau) 

Vakarų Vokietijos krikščionių demokratų partijos kandidatas į kanclerius, 
Bavarijos politikas Franz Josef Strauss supranta, kad jam nebus lengva nu
galėti populiarų socialdemokratą Hehnut Schmidt, tačiau jis nurodo, kad 
Europa ir visas pasaulis, didėjant komunistinei grėsmei, suka į dešinę. Šiais 
metais kairiosios partijos pralaimėjo rinkimus Kanadoje, Britanijoje, Šve
dijoje, Portugalijoje, 

BRITŲ SUNKUMAI 
EUROPOS RINKOJE 

Reikalauja keisti žemes ūkio politiką 

Maskva plečia 
„taikos ofenzyvą 

Spaudžia Vakarus nepriimti naujų raketų 
Berlynas. — Varšuvos pakto 

valstybių užsienio reikalų mi-
nisteriams posėdžiaujant Berly
ne, sovietai ir rytų vokiečiai su
organizavo spektaklį, kaip So
vietų Sąjunga įrodo savo meilę 
taikai, išveždama iš Rytų Vo
kietijos savo 6-tąją šarvuočių 
diviziją, kuri buvo laikoma Wit-
tenberge, 46 mylios į pietvaka
rius nuo Berlyno. Autobusai 
suvežė užsienio spaudos repor
terius ir fotografus, fiia proga 
miestas buvo išpuoštas Rytų 
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos 
vėliavomis. Ceremonijas rodė 
R. Vokietijos televizijos stotys, 
šis kariuomenės atitraukimas 
komunistų spaudos perduoda
mas kaip "Brežnevo taikos ofen
zyva". Brežnevas jau spalio 6 
d žadėjo išvežti iš R. Vokietijos 
20,000 kareivių ir 1,000 tankų. 

gis "geros valios simbolis" 
Vakaruose priimamas kaip ko
munistų propaganda, nes ir iš
vežus kelias divizijas, sovietų ka. 
rinės jėgos Rytų Europoje toli 
pralenks Vakarų karines jė
gas. Rusai toliau palieka apie 
250,000 kareivių 

6i Maskvos "taikos ofenzyva" 
įvyksta prieš pat NATO užsie
nio reikalų ministerių suvažia
vimą Briuselyje, čia bus svar
stomas naujų strateginių ginklų 

Sovietų propaganda veda stiprią 
kampaniją prieš šį nutarimą, 
kurį užsienio reikalų ministeriai 
turės patvirtinti. 

Antradienį Vakarų Vokietijos 
socialdemokratų partijos kon
vencijoje kancleris Hehnut 
Schmidt paskelbė, kad jis atei
nančiais metais važiuos į Rytų 
Vokietiją susitikti su jos komu
nistų partijos vadu Erichu Ho-
neckeriu. Schmidtas su juo neo
ficialiai buvo susitikęs tik 1975 
m. Suomijoje, kur abu dalyva
vo Helsinkio Europos Saugumo 
konferencijoje. Abiejų Vokie
tijų viršūnių pasitarimai pasku
tinį kartą vyko Erfurte, R. Vo
kietijoje, kur 1970 m. lankėsi 
buvęs kancleris Willy Brandtas 
ir derėjosi su R Vokietijos 
premjeru Willi Stoph. 

NATO valstybių planas dis
lokuoti Vakarų Europoje apie 
600 sparnuotųjų bei naujų vidu
tinio nuotolio raketų "Perstung 
2" sovietų propagandos aiškina
mas kaip naujas pinigų išmeti
mas. Vokietijos piliečiams nuro
doma, kiek kainuos naujosios 
raketos, kurių didžioji dalis nu
matoma dislokuoti Vakarų Vo
kietijos teritorijoje. Todėl vo
kiečiams teks pakelti ir didelę 
išlaidų naujoms raketoms dalį. 
Tai esanti Kalėdinė ir Naujųjų! 

Londonas. — Britanijos prem
jerė Margaret Thatcher gruo
džio 17 ir 18 d lankysis Wa-
shingtone. Ji buvo išrinkta ge
gužės mėn., tačiau tai bus jos 
pirma oficiali kelionė Ameri
kon. 

Naujosios britų premjerės po
puliarumui šiek tiek pakenkė jos 
neišspręsti ginčai su Europos 
Rinka. Viršūnių konferencija 
įvyko Airijoje, Dubline lapkri
čio 29 ir 30 dienomis. Premje
rė įrodinėjo, kad Britanijos mo
kama kontribucija į Rinkos iž
dą yra jos valstybei nepakelia
ma našta ir reikalavo ją radika
liai sumažinti. Per metus britai 
sumoka Rinkai 2-2 biL dol. Bri
tanijos skundą vasarą svarstė 
Rinkos centras, tačiau jo reko
menduojamas 700 mil. dol. nu-
kirpimas nuo mokesčių prem
jerei atrodo nepakankamas. 

Dideli mokesčiai kyla iš to, 
kad visa Rinkos struktūra re
miasi žemės ūkio subsidijavimu. 
Prancūzija, V. Vokietija ir ma
žesnės Rinkos šalys moka savo 
ūkininkams dideles subsidijas, 
superka jų gaminius, tuo būdu 
apie 70 nuoš. viso Rinkos biu
džeto nueina žemės ūkiui, o Bri
tanijoje ūkininkai sudaro nedi
delę dalį. Britanija maisto sau 
nepasigamina ir turi jį impor
tuoti. 

Britanijos vyriausybė žadėjo 
likti Europos Rinkoje, buvu
sieji darbo partijos premjerai 
ne kartą grasino ištraukti savo 
kraštą iš Rinkos organizacijos, 
nes ji Britanijai nieko neduo
danti. 

Kitos Europos Rinkos narės 
priekaištauja, kad Britanija ilgą 
laiką į Rinką nestojo. Pagaliau 
įstojusi, už dviejų metų ji rei
kalavo naujų derybų dėl įsto
jimo sąlygų. Dabar, praėjus 
kuriam laikui, premjerė That
cher vėl reikalauja lengvatų ir 
nuolaidų. Tuo tarpu Britanija 
draudžia Rinkos žvejams gau
dyti žuvį savo teritoriniuose 
vandenyse. Britai neparduoda 
savo kaimynams reikalingos 
naftos prieinamomis kainomis, 
ji dar neįsijungė į Europos va
liutos sistemą, nors ji įsteigta 

prieš 8 mėnesius. 
Britai įrodinėja, kad po Airi

jos ir Italijos Britanija yra 
skurdžiausia Rinkos valstybė, 
tačiau europiečiai atkerta: "Jū
sų kaltė". 

Rinkos subsidijos žemės ūkiui 
labai pakėlė Europoje maisto 
produktų, kairas, kartu labai 
paskatino maisto gamybą. Rin
koje stovi sviesto kalnai, ple
čiasi vyno jūros. Paskutiniu 
metu Rinka papigintomis kaino
mis pardavė sviesto Sovietų Są
jungai, nes nėra kur jo dėti. Ko
mentatoriai tvirtina, kad kiek
viena Europos karvė per me
tus gauna 200 dol. subsidijos. 
Ateinančiais metais Rinka ūkių 
subsidijoms skiria 20 bil. dol. 
sumą. 

Po viršūnių suvažiavimo Rin
kos vadovybė pripažįsta, kad 
reikės ieškoti kompromisų ir 
tęsti derybas. Britanija reika
lauja iš naujo persvarstyti visą 
Europos žemės ūkio politiką. 

jas rusų 
išstatymas Europos valstybėse. | Metų dovana. Ją po savo pilie-1 Rytų Europoje 

čių kalėdinėmis eglutėmis pa
dės iš Nato sesijos sugrįžę Va
karų politikai ir generolai. 

Vakarų vadai modernizuoja 
savo gynybą, atsiliepdami [ nau-

raketas, išstatytas 

Neleido generolams 
lieti kraujo 

Paryžius. — Iranui kietai rei
kalaujant atiduoti į revoliucinį 
teismą buvusį šachą, užsienio 
spaudoje vėl daugiau žinių apie 
paskutines šacho dienas. Pran
cūzijos spauda rašo, kad tris 
savaites prieš šachui išvažiuo
jant į užsieni, jo vyriausieji ge
nerolai reikalavo teisių jėga už
gniaužti neramumus ir demons
tracijas. "Duok mums įsaky
mą, mes revoliuciją sutvarkysi
me", reikalavę generolai, ša
chas paklausęs: "O kiek žmonių 
gyvybių tas pareikalaus?" Vie
nas generolas atsakęs: 'Tenkių 
tūkstančių". Kitas manęs, kad 
10,000. Tada šachas atsakęs. 
"Nenoriu daugiau kraujo pra
liejimo". 

Suomiai apie 
naujas raketas 

Helsinkis Iš 200 Suomijos 
parlamento narių, 136 pasirašė 
atsišaukimą į visus Europos 
valstybių parlamentus, kurie ra
ginami sustabdyti NATO planus 
dislokuoti NATO valstybėse 
naujas skraidančias vidutinių 
nuotolių raketas, kurios galėtų 
pasiekti Sovietų Sąjungos teri
toriją. Tuo suomiai parėmė pla
čią Maskvos propagandą prieš 
raketų išstatymą Europos fron
te. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— New Yorke bomba suža
lojo kelionių agentūrą. Spaudai 
pranešta, kad bombą padėjo 
išeivių kroatų organizacija: Kro
atų laisvės kovotojai. Jie rei
kalauja nutraukti su Jugoslavi
ja visus santykius. 

— Islandijos pažangiųjų par
tija laimėjo parlamento rinki
muose 5 naujas vietas ir dabar 
60 narių parlamente turės 17 
vietų. Dešinioji nepriklausomy
bės partija laimėjo vieną atsto
vą ir turi 21. Jokia partija pati 
viena negalės sudaryti vyriau-
sybės.o kairiųjų koalicija prieš 
pat rinkimus susipyko. 

— Šeši JAV gubernatoriai 
baigė vizitą Sovietų Sąjungoje, 
kur lankėsi Maskvoje, Lenin
grade ir Minske. Paskutinę die
ną penki jų susitiko su žydų di
sidentų atstovais, jų tarpe kali
namo ščaranskio motina. 

— Arabų naftos valstybių 
konferencijoje Sirija ir Libija 
bandė pravesti nutarimą, iš
reiškiantį paramą Iranui. Tam 
pasipriešino Saudi Arabijos 
atstovas, net išėjęs iš susirin
kimo. Jam pritarė Irakas, Ku-
waitas ir dar keturios naftos 
valstybės. 
. — Po jūrų laivyno autobuso 
apšaudymo Puerto Rico saloje 
admirolas Artbur Knoizen įsakė 
ginkluotoms sargyboms lydėti vi 
sus kariuomenės autobusus. Net 
trys slaptos puoertorikiečių gru
pės prisiima sau "garbę" už 
dviejų amerikiečių nušovimą ir 
10, jų tarpe penkių moterų, su
žeidimą. 

— Sovietų ambasadorius Ka
nadoje, kalbėdamas apie Irano 
laikomus amerikiečius įkaitus, 
palygino kaltinimą su sovietų 
keleivinio lėktuvo sulaikymu i 
New Yorko aerodrome, kada 
JAV pareigūnai norėjo įsitikinti 
ar šokėja Liudmila Vlasova 
tikrai savo noru išskrenda. 

— Britanija įspėjo Pietų Af-
, riką, kad ji neleistų savo pilie-
j čiams puldinėti Rodezijos - Zim
babvės teritorijos. Rodezijos 
sukilėliai skundėsi, kad juos 
dažnai puola Pietų Afrikos ka-

TARYBA REIKALAUJA 
PALEISTI ĮKAITUS 

. I i" :s~ Vienbalse Saugumo tarybos rezoliucija 
Yorkas. — Jungtinių, opinijos spaudžiama, New __ 

Tautų Saugumo taryba vienbal 
šiai priėmė rezoliuciją, kuri rei
kalauja skubiai paleisti Irano 
laikomus JAV ambasados perso
nalo narius ir suteikti jiems ap
saugą saugiai išvykti; reikalau
ja Irano ir Amerikos vyriausy
bių imtis priemonių taikingai 
išspręsti likusius abiejų šalių 
klausimus, derinantis su JT 
principais ir tikslais; ragina abi 
vyriausybes laikytis nuosaikiai 
ir atsargiai; prašo generalinio 
sekretoriaus imtis priemonių 

reivial 
— Po ilgesnės pertraukos Fi

lipinuose vėl pasirodė pabėgėlių 
iš Vietnamo laivas, kuriuo at
plaukė 28 suaugę ir 32 vaikai. 

— Izraelyje teroristai puolė 
prie Nablus miesto esantį Rytų 
ortodoksų Bažnyčios vienuoly
ną, kur nuo granatos žuvo vie
nas vienuolis. Izraelio policija 
įtaria palestiniečius. 

— Tarptautinių šalpos agen
tūrų stebėtojai tvirtina, kad 
Kambodija vis dar nepraleidžia 
šalpos siuntinių, jei įtaria, kad 
jie gali patekti politiniams 

šiai rezoliucijai įgyvendinti. 
Sekretorius Waldheimas pasi

rengęs, jei reikės, pats vykti į 
Iraną, nors šis Saugumo tary
bos posėdžius boikotavo ir skel
bė jokių rezoliucijų nepriim-
sias. Yra žinių, kad Irano re
voliucinėje taryboje šios krizės 
atžvilgiu yra kelios nuomonės. 
Buvęs užsienio reikalų ministe-
ris Bani-Sadr pareiškė korespon
dentams, jog jis nepritaria di
plomatų teismams, net jei jie ir 
būtų šnipai, nes tarptautinė Vie
nos konvencija draudžia bausti 
diplomatus ir leidžia tik juos iš
tremti. Bani-Sadr, kuris yra 
Irano finansų ministeris, nuro
dė prie Amerikos ambasados su
sirinkusiems, kad net ir Kora
nas draudžia laužyti susitari
mus ir sutartis, net jei jos suda
rytos su "netikinčiaisiais". Pa
grobdami įkaitus, jūs susilpni
note mūsų balsą tarptautiniuose 
forumuose ir pakenkėte mūsų 
teisingiems reikalavimams, pa
sakė Bani-Sadr ambasados sar
gams. 

Sovietų spauda ir radijas, kal
bėdami apie Amerikos karo jėgų 
priartėjimą prie Persijos įlan
kos, smerkia jėgos demonstra
vimą ir sako, kad tas pakenkia 
pačiai Amerikai ir jos diplomatų 
paleidimui. Joks jėgos naudoji
mas nebus pateisinamas ir su
kels pasaulinę krizę, rašo Prav-
da. 

Sovietų vyriausybė pritarė 
tarptautinei opinijai ir pasisakė 
už diplomatų paleidimą, tačiau 
Baku radijas persų kalba ilgą 
laiką rėmė Irano žygius ir rei
kalavimus. Pravda kaltina bu
vusį šachą nusikaltimais prieš 
Irano liaudį. Maskva tikisi, kad 
Irano vyriausybė, pasaulinės 

x . _ pradės 
ieškoti artimesnių ryšių su so
vietais. Iki šiol ajatola Khomei-
nis su įtarimu žiūrėjo į Mask
vos bandymus pagerinti santy
kius. Jis remia "šventąjį karą" 
Afganistane ir kaltina Maskvą 
dėl kurdų sukilėlių rėmimo 
Irane. 

Iš Teherano, ten prisirinkus 
daugybei užsienio koresponden
tų, ateina daug dažnai nesideri
nančių žinių. Vienos kalba, kad 
suimtiems amerikiečiams grasi
nama mirtimi, jei jie nekoope
ruos su revoliuciniais tardyto
jais. Suimtieji reikalaujami iš
duoti savo kolegas ir prisipažin
ti šnipinėjus. Irano skautai iš
siuntinėjo į užsienius savo prie
saiką mirti kankinio mirtimi, jei 
Iranas būtų užpultas. 

Naujasis užsienio reikalų mi
nisteris Ghotbzadeh pareiškė 
prancūzų laikraščiui, kad ame
rikiečiai bus teisiami kaip Šni
pai, jei Amerika nesugrąžins 
buvusio šacho. 

priešams — buvusio Pol Poto 
režimo rėmėjams. 

— Prie Bahamas salų rastas 
ant povandeninės salos užplau
kęs nedidelis būrinis laivas su 
84 pabėgėliais iš Haiti. Aštuoni 
savo jėgomis atplaukė į Baha
mas, kur buvo suimti. . Du be
plaukdami paskendo. 

— Eritrėjos sukilėliai pradėjo 
šiaurinėje Etiopijoje naują puo
limą, paskelbė suknelių atstovai 
Sudane. 

— Havajuose baigėsi 6 savai
čių streikas, palietęs miestų 
šiukšlių išvežiotojus, mokyklų 
virėjus, varytojus. Daugelyje 
mokyklų tas pareigas savanoriš
kai ėjo mokinių tėvai. 

— Sovietų užsienio reikalų mi
nisteris priėmė Kinijos delegaci
jos vadą Wang. Maskvoje de
rybos pertrauktos, jos vėl greit 
prasidės Pekine. 

Iranas negauna 
Amerikos javų 

Chicaga. — Javų prekybos 
centras patvirtino, kad Iranas 
yra užsakęs 48,000 tonų sojos 
pupelių miltų ir 35,000 tonų ry
žių, tačiau šios prekės dar ne
išvežtos į Iraną Nors JAV vy
riausybė oficialiai nesustabdė 
maisto produktų pardavimo Ira
nui, uostų darbininkų boikotas 
sutrukdė javų siuntimą. Be to, 
daug javų pirklių, išsigando Ira
no paskelbto skolų užsenio ben
drovėms nutraukimo. Bijoma 
prekiauti su vyriausybe, kuri už 
prekes gali neatsilyginti. 

Iranas neseniai užpirko javų 
Kanadoje, Australijoje, Argenti
noje ir Brazilijoje, tačiau gali 
praeiti mėnesiai, kol javai pa
sieks Irano uostus. Javų stoką 
iraniečiai pajus už dviejų - trijų 
savaičių, mano Chicagos Preky
bos taryba. 

_ Kinijos - Sovietų, Sąjungos 
derybos perkeliamos į Pekiną. 
Jos prasidėjo Maskvoje rugsėjo 
23 d 

Nežino, kiek šachas 
išvežė pinigų 

Teheranas. — Irano vyriausy
bei iškėlus bylą, reikalaujančią 
sugrąžinti šacho išvežtus pini
gus, kyla klausimas, kiek ša
chas iš tiesų turi pinigų. Niekas 
tikrai nežino. Sakoma, kad už 
šachą turtingesnė yra jo dvy
nė sesuo princesė Ašraf. Irano 
bankų archyvuose ir dokumen
tuose būtų nesunku surasti ša
cho turtų kilmę ir iššifruoti su
mas, tačiau tam pakenkė patys 
revoliucijos vykdytojai. Pirmo
mis revoliucijos dienomis, nacio
nalizavus visus Irano bankus, 
islamo revoliucijos sargai, revo
liucinės aistros apimti, sudegino 
tonas įvairių bankų dokumen
tų, atskaitomybės knygų. Tuo 
pačiu jie sudegino savo bylą 
prieš šachą. 

Saudi Arabijoje 
visur ramu 

Jedda. — Saudi Arabijos vi
daus reikalų ministeris princas 
Nayef Ibn Abdul Aziz paskelbė, 
jog Mekos Didžiosios mečetės 
apgulimas baigtas, paskutinieji 
užpuolikai požeminiuose tune
liuose pradėjo badauti ir pasi
davė policijai. Jų visų laukia 
teismas. Už šventyklos suterši
mą jiems gresia mirtis. 

Princas pasakė, kad žuvo 60 
kareivių ir 75 užpuolikai, apie 
200 sužeistų, 170 paimti nelais
vėn. Jų tarpe yra Juheiman Bin 
Seif, sukilimo vadas, vadovavęs 
fanatiškos sektos kareiviams. 
Princas pripažino, kad nerasta 
religinio tos sektos vado Abda-
lah, manoma, kad jis žuvo arba 
tebėra tarp sužeisti). 

Paneigdama užsienio spaudos 
žinias, Saudi Arabijos vyriau
sybė tvirtina, kad jokių kitų 
neramumų Saudi Arabijoje nė
ra nei miestuose, nei naftos lau
kuose. 

KAI*ENDORlUS 
Gruodžio 6 d: Mikalojus, 

Ašelė, Tolutis, Taute. 
Gruodžio 7 d; Ambroriejus, 

Servą, Daugardas, Vėtra. 
Saulė teka 7:02, leidžiasi 4:20. 

OBAS 
Debesuota, šalčiau, tempera

tūra dieną 45 t, naktį 90 L 
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112 KUOPOS SUSIRINKIMAS 
Lapkrič io 2 0 - t ą d. Marąuet te ! mūsų yra didelis, kad būtum lais-

Parko parapijos salėje, Chicagoje, I va ir nepriklausoma. Dė l tavęs 
buvo sušauktas 112 kuopos susi-1 vyčiai daug dirbo, tebedirba ir 
rinkimas. Kalbėtoju buvo pakvies į dirbs, kol galės. 
tas kun. A. Saulaitis, tačiau jo; E. Pafalni'skienė 
m a m y t e i mirus, negalėjo atvykti. 
Kuopos pirmininkas A. Zakarka iri CENTRO VALDYBA 
jos nariai su l iūdesiu užjaučia 
kun. Antaną Saulait į , netekusi! Naujoji Lietuvos vyčių orga-
brangiausio asmens pasaulyje. | nizacijos centro valdyba, išrinkta 

Iš Vilniaus universiteto sukakties minėjimo amerikiečiams Detroite. Matyti Antanas JanuSis, Jurgis lUbtaskas, Ona 
Ribinskienė. Southfieid miesto komisionierius Steve Heurite, Vyt. Kutkus ir Ronald Thayer, JAV kongr. Bian-
chard asistentas. Nuotr. J. 

seime rugpiūcio mėnesį Chica
goje, yra šitokios sudėties: dvasios 

Susirinkimas buvo gausus ir 
e i l ė prie iždininkės A. Cekanor 
stalo buvo netrumpa. Dar prieš! vadas — kun. Antanas Jurgėlai-
Kalėdų šventes norėjo visi užsi-1 tis (Rhode Is land), pirmininkas 
mokėti nario mokestį . Kalėdos j — Pilypas Skabeikis ( 102 — 26 93 

bus l inksmesnės, jei rūpesčio n e - ! Avenue, Richmond H i l l , N . Y. 
bebus. ; 11418 ) , vicepirmininkai — Zuza-

Dvas ios vadas kan. V a c l o v a s ' n a Bumil la (Massachusetts) , Jo-
Zakarauskas pr iminė vyč iams, ! nas A d o m ė n a s ( N e w York) ir 
kad artimoje ateityje turėsime | Stasys Vaitkus ( O h i o ) , protoko-
d a u g švenčiu- į 1Ų sekretorė - O n a Klizas War 

Kuopos didžiosios darbininkės į go (Pennsy lvania) , iždininkė — 
— J. Zakarkienė ir G. Mockų- Alfonsina Trainienė (Connecti-
vienė — organizuoja kalėdinį p o - j c u t ) , finansų sekretorė — Ona 
būvį ir naujų metų sutikimą.! Marija Kassel ( I l l inois) , iždo glo-
Spal io mėnes io šokiai davė nema- j bėjai — Juozas W h i t e (Massa-
žai pe lno ir jis padėtas į kuopos ; chusetts) ir Elena Šaulytė (New 
kasą. Ir šį vakarą jiedvi suorgani- ;York) , teisinis patarėjas — Anta-
zavo dovanu paskirstymą. Kala- nas Jankauskas (Massachusetts). 
kutą la imėjo Estel le Rogers. 7š "Vyčio" 

Irena Sankutė kalbėjo apie 
"Vytį". Jis gražiai tvarkomas. Tai 
L. Stukienės nuope lnas . Jau de
š imtis metų ka ip ji redaguoja į 
"Vytį", bet jau skundžiasi, k a d ' 
yra pavargusi. T u r i m e surasti j tas, skirtas Lietuvos nepriklauso-
naują redaktorę į jos vietą. 1 1 2 » m y b ė s atstatymui paminėti , kas 
kuopa norėtų, kad L. Stukienė i metai įvykstantis jau 19—tą kat-

ILUNOIS — INDIANOS 
APYGARDOS VEIKLA 

'Lietuvos ats iminimų" banke-

2 I B U R I O MOKYKOJ 
K A L Ė D Ų BELAUKIANT 

Žiburio mokyklos mokiniai, 
mokytojai ir tėvu komitetas 
kruopščiai ruošiasi savo tradici
nei Kalėdų eglutei, kuri įvyks 
gruodžio 16 d. Kultūros centre. 
Tuoj pat po 10:30 vai. Mišių, 
vietoj sekmadieninės kavos, tėvų 
komitetas kviečia pasivaišinti 
stipresniais užkandžiais, o vėliau 
ir kava su pyragais . Po vaišių 
prasidės Žiburio mokyklos moki
nių pasirodymas.Malonu, kad mo
kyklos reikalai nepaliekami iš
spręsti tik vyresnės kartos žmo
nėms, kad atsiranda jaunų žmo
nių, kurie domisi mokyklos gyve
nimu. Šiais metais Kalėdų eglu
tės vaidinimą ruošia Asta Jurgu-
tytė, W a y n e State Univ . dramos 
studentė ir Aida Smalinskaitė 
kuri yra baigusi Okland univer
sitetą, o magistro laipsnį iš mo
kyklinės psichologijos įsigijusi iš 
U. of D. o j s režisuoja vaidinimą, 
pavadintą Kalėdų kortelės". Pa-

n i e k u o m e t nepavargtų ir dar 11- | tą, buvo vasario mėnesį^ Martvj matysime tradicinę prakartėlę 

ir jos kovas. Aktorius Karolis Ba
lys padeklamavo apie kovos lau
ke žuvusį karį. Lapkričio 25 d. 
kariuomenę paminėjo ir va lan
dėlė "Lietuvių balsas". Apie Lie 
tuvos kariuomenę kalbėjo prane
šėjas Kazys Gogel is . 

Pagrindinis Lietuvių kariuo
menės šventės paminėjimas bu
vo atliktas Šv. Antano parapijoje 

sieros patiko. K. Daugvydienė 
prelegentei įteikė birutiečių 2 0 
metų sukaktuvinį leidinį. 

V. Tamošiūnas pakvietė apžiū
rėti suruoštos lietuvių m e n o paro
dos, kuri buvo suruošta mokyk
los klasėje. Čia buvo matyti m e 
džio dnožiniai, šiaudinukai ir g in
taro išdirbiniai. Parodą apžiūrė
jo didelis skaič ius žmonių, kai-
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gai b ū t ų m ū s ų žurnalo redakto- į n ique pokylių salėje . 36 kuopos 
rė. Gerai ž inome, kad nuo "Vy- j narys Vincas Samoška vadovavo 

nykštukus, zuikučius, snaiges. D e -

lapkričio 25 d. I bažnyčią, vado- i kurie eksponatus ir nusipirko. 
vaujant jūrų šaulių Švyturio" Į Eksponatai buvo parūpinti Ste-
kuopus pirmininkui Alfui Šukiui, 
buvo įneštos vėliavos. Mišias už 
žuvusius už Lietuvos laisvę karius 
atnašavo ir šventei pritaikintą 
pamokslą pasakė parapijos klebo
nas kun. Alfonsas Babonas- A u 
ką prie altoriaus atnešė Birutie-
tė Kristina Daugvydienė ir Alfas 
Šukys. Mišiose dalyvavo birutie-
tės, ramovėnai, šauliai, parapie-
čiai ir svečiai iš kitų parapijų ir 
Kanados. Po mišių sugiedotas 
Lietuvos himnas. 

Paminėjimas — akademija pra
vesta parapijos kavinėje. Atidarė 
St. Butkaus Šaulių kuopos pirm. 
Vincas Tamošiūnas ir progra-

karacijomis rūpinasi M. Abarius, j m a i pravesti pakvietė savanorių 
Čio" redaktorės daug priklauso ir I jo surengimui. Banketo metu pa- j Daugumą vaidinimo rolių atlie- įa t s- mJ r - Kazimierą Daugvydą. 
visos organizacijos veikla. j gerbta Lietuvių skautų sąjunga, 

Irena kvietė gruodžio 3 d. da- i jos 60 metų sukakties proga, 
lyvauti I l l inois — Indianos apy- į Esame įsitikinę, kad buvo pradė-
gardos suvažiavime. Ji bus tada ; ta tvirta draugystė tarp tų dviejų 
ką tik grįžusi iš centro valdybos j organizacijų, 
posėdžio. Ta ip pat kvietė jau ruoš- j Šv. Kazimiero dienos minėji-
t is dalyvauti "Lietuvos Atsimini- į mą suruošė 36 — 112 jaunųjų 
m ų " bankete Mart iniųue salėje j kuopa. Mišios buvo nekalto Pra 
vasario 17 d. 

C h o r o pirmininkė Estelle Ro
gers papasakojo, kad gruodžio 10 
d. M o k s l o ir P r a m o n ė s muziejuje j 
vyč ių choras kartu su styginiu ! 
a n s a m b l i u atl iks m e n i n ę progra-! 
mą. D a l y v a u s ir vyč ių tautinių \ 
šokių grupė. D a i n ų repertuaras j 
esąs naujas. Gruodž io 22 d. už a. į 
a. V y t a u t o Bičkaus sielą būsian-
čios Šv. Mišios Jėzuitų koplyčio- | 
je. Miš ių metu giedos vyčių cho
ras. 

sidėjimo bažnyčioje, užkandžiai 
i ir programa vyčių salėje. 36 kuo-
I pos narys Faustas Strolia pagerb-
| tas buvo už darbą jaunųjų tar

pe. Chicagos senjorų kuopos na
rė Kazimiera Petrulienė gavo ke
letą atžymėjimų septyniasdešimt 
penktojo gimtadienio proga ir 
už penkių dešimčių metų akty
vią veiklą Lietuvos vyčių organi
zacijoje. 

Vyčių gegužinė buvo liepos 4 
d. vyčių name ir sodelyje. Jos or

ka jaunesnių skyrių mokiniai, o 
vyresniuosius išgirsime dainuo
jančius chore, kuriam vadovauja 
ir uoliai rupšia mok. P. Zaran-
ka. Patys jauniausieji mokinukai 

įneštos bažnyčioje dalyvavusios 
vėliavos. Šiai Šventei paruoštą in-
vokaciją sukalbėjo kun. A. Babo
nas. 

Kazimieras Daugvydas pami-
pašoks ratelius ir sutiks Kalėdų' nėjjmui rengti komiteto vardu pa
senėlį. Į sveikino atvykusius. Metų bėgyje 

Pasiruošimas Kalėdų eglutei i detroitiškiai neteko šių karių: 

ganizavimui vadovavo 112 kuo-
Lietuvos Reikalų komiteto p ir - 'pps narys Haris Petraitis ir Chi-

m i n i n k ė D a u g i n i e n ė perskaitė j cagos senjorų kuopos narys Juo-
kongresmano Ed. Dervinskio laiš- j zas Laurinaitis. Gegužinėje buvo 
ką. Jame pranešama, kad rezo
liucija 200 kongrese priimta vien 
balsiai . Ji ragino vyčius rašyti 
Dervvinskiui padėkos laiškus. 

Lietuva, tu esi ta ip toli , prie 

daug žmonių. 
Mišios už mirusius vyčius, kaip 

ir kiekvienais metais , buvo lap
kričio mėnesį. Ta proga ypatingai 

j prisimintas visų buvo Jonas Evans 
Baltijos jūros krantų. Tavo rude- miręs spalio mėnesį. Buvo valdy-
n y s ir pavasariai yra kitokie negu bos narys ir labai veiklus Illi-
čia. N o r s ir toli esi, vyčiams esi nojaus — Indianos apygardoje. 
tu art ima ir brangi. Ir rūpestis1 (Iš pranešimo seimui) 

112 kuopos Chicagoje veiklių narių grupė. Sėdi: Rūta Dagienė. Julija Zakar
kienė. Emilija Petraitiene ir GeraMina Mockuvienė. Stovi: Haris Petraitis. 
Menka Kaaper ir Albertas Zaka/ka. 

vyksta sklandžiai. Tačiau rūpi
namasi ar mokyklos jaunimas su
gebės atkreipti į save detroitie-
čių dėmesį, ar ateis jie pažiūrėti 
kokią kalėdinę dovaną jaunieji 
mūsų mokiniai yra jiems paruo
šę. Parodykime savo gausiu atsi
lankymu, kad mes įvertiname jau
n imo pastangas. 

Mokyklos vedėja 

Ž I N O T I N A APIE T A U T O S 
F O N D Ą 

Tautos fondui paaukoti pini
gai naudojami dvejopai, būtent: 
paprastai suaukotos lėšos naudo
jamos Vl iko įvairiems darbams, 
o kitos, jei pageidauja aukoto
jas, paaukotos lėšos būna užšal
dytos iki Lietuva išsikovos laisvę. 
Šių lėšų tik palūkanos naudoja
mos einamiems reikalams, taip 
kaip yra daroma' su Lietuvių 
fondo lėšomis. 

T a d jei kas paaukotų stambes
nę auką ar paskirtų testamentu, 
tai, aukotojui pageidaujant, šios 
lėšos bus užšaldytos iki Lietuva 
bus laisva. Aukotojas turi teisę 
pasirinkti jo lėšų naudojimo bū
dą. Lietuvių Tautos fondui skir
tos aukos nurašomos nuo paja
mų mokesčių. 

Artėjant didžiosioms šventėms, 
pasvarstykime, kuo mes galime 
prisidėti pavergai Lietuvai ir tau
tai, kenčiančiai rusiškųjų komu
nistinių nacių jungą. Aukos pri
imamos prie parapijų bažnyčių 
sekmadieniais. 

A. Musteikis 

PAMINĖTA LIETUVOS 
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 

Lietuvos Kariuomenės šventės 
dieną, lapkričio 2 3 d., "Lietuvių 
Meliodijos" radijo valandėlėje 
kalbėjo Jūrų šaulių švyturio" 
kuopos pirm. Alfas Šukys ir pa

pasakojo apie Lietuvos kariuomenę 

sav. Jono Riaubos, sav. Vinco M i 
siulio garbės nario Juozo T a m o 
šiūno ir rarnovėno viršilos Juo
zo Karpaus. Pakvietė susikaupi
mu juos pagerbti. Buvo pristaty
ti Detroite gyvenantieji savano
riai ir kai kur ie -ramovėnai : J. 
Augaitis, P. Bliūdžius, T. Čiun-
ka, DK, P. Koncė, K. Mykolai
tis, garbės narys F. Motuzas, St. 
Šimoliunas, J. Šepetys, K. Spa-
kauskas, B. Tatariunas, V. T a 
mošiūnas, Vyt . Alantas, J. Bu-
jauskas, Vyt. Kutkus, teis. M. 
Šnapštys .Birutietė Kristina Daug
vydienė ir St. Butkaus Saulių kp. 
moterų sekcijos vadovė Adelė Po-
derienė prisegė lietuviškų spal
vų gėles. 

Gerai paruoštą ir įdomią pa
skaitą „Lietuvės moters vaidmuo 
nepriklausomybės kovose" skaitė 
St. Butkaus šaulių kp. vicepirm. 
Stefanija Kaunelienė. Prelegentė 
savo paskaitoje iškėlė lietuves 
moteris ir jų atliktus darbus, ku
rie irgi yra labai svarbūs. Tokių 
moterų tarpe ji suminėjo: Mortą 
Gediminiene, Birutę, Oną Vytau-
tienę, Platerytę, E. Putvinskienę, 
Tubelienę, S. Smetonienę ir ki
tas. Paskaita buvo įdomi ir vi-

fanijos Kaunelienės, Antaninos 
Jonynienės, Stasės Šimoliūnienės 
ir Vinco Tamošiūno. Paroda rū
pinosi Kristina Daugvydienė ir 
Algirdas Vaitiekaitis. 

Amerikos Lietuvių tarybos pa-i 
raginti, Detroito Lietuvių organi
zacijų centras padėjo atvykusiems 
į parodą rašyti užsienių reikalų 
komiteto nariams laiškus, ku
riuose prašė remti Lietuvos rei
kalu H. C. Resolution 200. T o 
kių laiškų buvo parašyta labai 
daug. 

A. Gr. 

L I E T U V I Ų N A M Ų 
DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS 

Susirinkimas š a u k i a m a s gruo
džio 9 d. 12:15 vai. Lietuvių n a 
muose, 3009 T i l m a n S t Susirin
kimas labai svarbus ir visi n a 
riai turėtų dalyvauti, nes ten b u s 
svarstomi ir n a m ų pardavimo rei
kalai. 

MIRTYS 

Lapkričio 10 d. mirė Charles 
Yankevičius, sulaukęs 93 metus 
amžiaus. Vel ionis buvo nevedęs, 
neturėjo giminių, o draugai buvo 
jau išmirę. Laidotuvėmis rūpino
si laidotuvių direktorė Jolanda 
Zaparackienė, parapijos kunigai 
Alfonsas Babonas ir Kazimieras 

Simaitis, S t Butkaus kp. ir jūrų 
Švyturio kp. šauliai. Po atlaikytų 
pamaldų Šv. Antano bažnyčioje, 
palaidotas lapkričio 13 d. Šv. Kry
žiaus kapinėse. Vel ionis dar gy
vas būdamas ir prieš keletą m e 
tų laidotuvių reikalus jau buvo 
susitvarkęs. 

Lapkričio 17 d. atostogauda
mas Floridoje mirė detroitiškiams 
gerai ž inomas 2 k inų savininkas 
Juozas Miškinis, Sr., sulaukęs 8 5 
metų. Po atlaikytų D i e v o Apvaiz
dos parapijos bažnyčioje pamal 
dų palaidotas lapkričio 21 d. Juo

zas Mišk in i s buvo gimęs 1894 m . 
Pagirio valsč . , Ukmergės apskr. 
Į Kanadą atvyko 1912 meta i s ir 
aps igyveno Montrealyje. 1920 m. 
persikėlė į Ameriką ir apsistojo 
G r a n d Rapids. 1923 m. atsikėlė 
į Detroi tą . Laikė barą ir vė l iau 
nusipirko 2 kino teatrus užmies 

tyje ir tuo b izn iu vertėsi. Liko žmo
na Marija, sūnus Juozas Miški
nis jr. marti , trys anūkai ir vie
nas proanūkas . Ilsėkis ramybėje! 

A.Gr. 

( N u k e l t a i 4 puaL) 
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Joniškėlio apskrities 
partizanai 

P E I S A S G U D E L I S 

H D A L I S 

Vieioaioa ve iklos laikotarpis 
1919 m. 2 2 0 pusL Spaudė 
Pranciškonų spaustuvė , Brook-
lyne 1979 m. Kaina s u persiun
t i m u $10.75. 

Užsakymus s iųst i : "Drsa -
gas" , 4545 W e s t 63rd S t , Chi
cago , m . 60629. nUnojaus g y 
ventojai prideda 50 e t vals t i jos 
mokesčiu. 

-iiiiitmitifiiitiiiiiiiiiiiiiiifimiiiiiiiiiimiiiiiii 

Sportas Nepriklausomoje Lietuvoje 
J O N A S N A R B U T A S 

PIRMOJI dal is apima nuo 1919-1938, 4 3 2 pusi. Ra ina 
s u persiuntimu $9.50. 

A N T R O J I dal is — Įvykiai aprašomi nuo 1937-1940 
metų laikotarpį daugiaus ia s k i r t a apie Lie tuvos spor to di-

i d i iuos ius la imėjimus, 4 4 5 pusi. Kaina su pers iunt imu $9.50. 

1 Abv leidimai didelio formato su daugel i l iustracijų, 
i grasiai iš le ista . Spaudė Morkūno spaustuvė 1978. 

| Užsakymu* s iųst i : 

"Draugas", 4545 W. 8Srd S t , Chteago, DL 
Hanojaus gyventoja i prideda extra 4 6 s t 

mrnimitimiUMMummimMmmmmmmmmmmmm 

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

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

DR. VL. BLA2YS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

Vai.: pirm , antr. irketv. 6 iki 7:30 v. v. 5ešt 
1 iki 3 vai. Pagal susitarimą. 

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

Te l . ofiso H E 4-5849, rez . 3 8 8 - 2 2 3 3 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
7-0: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad 10-3 vai. 

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

DR. E. DECKYS 
G Y D Y T O I A IR C H I R U R G Ė 

Specialybe — Nervų ir 
Emocinės ligos. 

CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOĮAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai vak. išskvruS 
treč Sešt 12 iki 4 v.il. popiet 

T e l . REliance 5-1811 
• • 

D R. VVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 VVest 5 9 t h S t ree t 
Vai : pirm., antr . ketv ir penkt. nuo 12-4 
vai popiet ir t?-8 vai. v.ik. Treč ir šešt. 
uždarvta. 

DR. IRENA KURAS '-
G Y D Y T O J A IR C H I R U R G Ė 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 
iki 1 vai popiet. 

Ofs . tel. 737-1168, rez. 239-2910 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOĮAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71 st Street 

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

-

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

Valandos pagal 
susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
O D O S L I G O S - CHIRURGIJA 

V a l a n d o s p a g a l s u s i t a r i m ą 

įs ta igos ir bu to tel . 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So. 49th Court, Cicero, III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir iešt 

Te lef . — 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIU LICOS - CHIRIRCIIA 

Ofisai: 
111 N O . VVABASH AVE. 

4200 N O . CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

O P T O M E T R I S T A S 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2 6 1 8 W. 71s t St. — Te l . 737-5149 

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

P R O S T A T O C H I R U R G I J A 
2656 VV. 63rd Street 

Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak 
Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545 

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

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

. 

Ofiso tel Hf 4-2123. namu GI 8-6195 

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

2454 VVest 1A st Street 

t'ai.: pirm . antr.id , ketv ir penktad 2-5 ir 
-7 — ii ank-to susitarus. 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOĮAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai : pirm , antr , ketv. ir pvnkt 

2-7; $<->tadiemais pagal susitarimą 

Aps imoka skelbtis dien D R A U G E , nes 

|is plačiausiai ska i tomas l ietuvių dien

ra š t i s , gi ski-lbimų kainos yra visiems 

p n o m a m o s . 



laikai T** 

TIKRASIS VERTINTOJAS 
Politiniai kaliniai Sovietų lageriuose 

Buliško* "Kronikos" pranešimai apie lietimus 
Šįmet paskelbtas dvidešimt aš- Per dvidešimt sštuoneiius me-

tuntasis Draugo romano konkur- tus autoriams išdalinta arti tria
sas. Sįmetinė vertinimo komisija dešimt tūkstančių. Tai labai ma-
sudaryta Washingtone ir kai ku- ža suma, bet mūsiškiai autoriai 
rie jos nariai dar tebebuvo vai- rašo ne vien tik dėl premijų. Sį-
kai, kai tas konkursas buvo pra- met Prancūzijoj paskirta Gon-
dėtas. Premijuoti dvidešimt sep- court premija 49 m. rašytojai 
tyni romanai, nors ne kartą bu- Mailet už romaną "Pelagie la 
vo manyta, kad gal tais ar ki- Charrette,\ lituviškai būtų "Pe-
tais metais nerasta tinkamo ir legija ir karieta". Premija tik 50 
gal reikėtų nepremijuoti. frankų, doleriais apie vienuolika 

Per tiek metų buvo įvairių ro- dolerių, bet pati premija iškelia 
manų, geresnių ir menkesnių, bet knygą ir sujudina literatūra besi-
iš esmės buvo visos paskaitomos dominčius. Panašiai ir pas mus. 
knygos, kai kurios net ir labai ge- Bet vis pasitaiko, kurie kažko ieš-
ros. Kai buvo paskelbtas pirma- ko ir išreiškia nepasitenkinimą 
sis konkursas, o ir vėliau, kai kas konkursuis. Vienas prieš kiek lai-
labai skeptiškai į tai žiūrėjo, ta- ko spaudoje pareiškė, kad jb 
Sau laikas parodė, kad buvo ra- neskaitysiąs A. Kairio "Po Da-
šančiu ir vertu premijuoti. Tie moklo kardu", nes jis pakan-
romanai-išlaikė laiko egzaminus, karnai perskaitęs Avyžiaus, Bub-
kaip išlaikė laiko egzaminus ir nio, Sluckio knygų. Amerikoje 
pats konkursas, pakviesdamas yra tokių, kurie čia neperka jo-
kasmet po keletą autorių ir sūdo- kių knygų, o apsiriboja tik dova-
mindamas mūsų skaitytojus lite- nomis iš pavergtos Lietuvos. Ta-
ratūra. čiau apie. jos romanus jų patys 

Konkurso įteikimo šventės ta- kritikai "Pergalėje" štai ką rašo: 
po tikromis literatūros šventėmis, "Siaura romano veiksmo erdvė, 
kartais iškilmingiau ir pakiliau ribotas laikas, neplatus veikė-
praeinančiomis, kartais blankiau, jų ratas, polinkis į savaanalize, 
bet visada sukeldamos skaityto- reflekciju, komentavimą, įtemp-
juose susidomėjimą premijuotais tus ir vidinius monologus — bū-
kūriniais. Visada būdavo kalbų, dingi daugumos romanų žanri-
ginčų ar ramių diskusijų, verti- niai, stilistiniai bruožai", 
nant ar lyginant premijuotuo- Taigi tie, kurie ignoruoja iš
sius su nepremijuotais, anksčiau eiviškąją literatūrą, ne taip jau 
ar vėliau išleistais kūrintais. daug laimi 

Vakarus pasiekė maskviškės 
"Einamųjų įvykių kronikos" 52 
numeris, datuotas šių metų ko 
vo mėnesį. Jis yra apie pusantro 
šimto puslapių apimties ir na 
grinėja daug įvairių temų: spro 
girną Maskvos metro (požeminio 
traukinio) stotyje, rašytojo Geli 
ja Snegmovo mirti KGB ligoni 
nėję ,Ovstenkos teismą, aimana 
cha "Metropolį". Pateikia infor 
macija apie areštus, kratas, tardy 
mus, žinias iš lagerių, kalėjimų, 
psichiatrinių ligoninių ir trem 
ties. 

Čia dažnai minimi lietuviai po 
litiniai kaliniai: Šarūnas 2ukaus 
kas, Petras Plumpa, Balys Ga 
jauskas, Viktoras Petkus ir kiti. 
Kaip paprastai ir šį kartą mas 
kviškėje "Klinikoje" yra skyrius, 
skirtas "įvykiams Lietuvoje". Nu 
rodoma, kad čia remiamasi lietu 
viškos "Kronikos" 36 ir 37 nume 
rio, "Aušros" 14 ir "Perspektyvu" 
5, 6 ir 7 numerių medžiaga, 

šiame skyriuje aprašomas Ro 
mo Ragaišio teismas 1978 m. 
rugsėjo mėnesį už atsisakymą 
duoti parodymus Viktorp Petkaus 
byloje k* antras Ragaišio suėmi 
mas 1979 m. sausio mėnesį už 
spekuliaciją akiniais. Nurodoma, 
kad per kratą Ragaišio bute, be 
34 akinių rėmelių ir 470 rublių, 
buvo išimta keli savilaidiniai 
tekstai, užrašų knygutės ir as
meniški laiškai. Pažymima, kad 
Ragaišis, buvęs politinis kalinys, 
1961 - 65 metais kalėjęs Morda-
vijoje už atsišaukimų platini
mą ir tautinės vėliavos iškėlimą. 
Pastaraisiais metais dalyvavo ko
lektyviniuose protestuose prieš 
Gajausko, Petkaus, Ginzburgo, 
Orlovo areštus. Iš jo buvo atim
tas butas ir registracija Vilniuje. 
Primenama, kad Ragaišio ginti 
stojo lietuvių Helsinkio grupė, 
14-uoju savo dokumentu kreipda
masi į LTSR aukščiausios tarybas 
prezidiumą, šį dokumentą parė
mė Katalikų komitetas tikinčių
jų teisėms ginti ir dar 40 žmo
nių, jų tarpe 3 estai. 

Ragaišio suėmimo dieną bu
vo padaryta krata ir pas Julių 
Sasnauską Išimta "Aušros", "Die 
vo ir Tėvynės", "Rūpintojėlio" sa 

į pagerbimą neįslkišo. Kaune 
Vasario 16-tą virš vienos mokyk
los pastato buvo iškelta tautinė 
vėliava. 

Toliau informuojama apie Jur
barko gyventojos Angelės Paš-
kauskienės persekiojimą ir jos pa
reiškimą pirmajam kpm. part c 
k. sekretoriui P. Griškevičiui. Pa
reiškimas buvo paskelbtas "Auš
ros" 14 numeryje. 

Rašoma ir apie 50 rublių bau
dą kunigui Sigitui Tamkevičiui 
už visuomeninės tvarkos pažeidi
mą: per Vėlines jis vedė tikinčių
jų procesiją į kapus. Tamkevičius 
užprotestavo šį sprendimą ir gruo 
džio mėnesį turėjo vykti bylos na
grinėjimas Vilkaviškio rajono 
liaudies teisme. Susirinko daugy
bė žmonių, teismo koridoriuose 
ir kieme giedojo himną, choru 
skaitė maldas. Dėl to teismas bu
vo atidėtas ir sausio 10 įvyko už
daroje salėje. Ankstesnis sprendi
mas - •sumokėti baudą - palik
tas galioti. 

1978 m. gale miestų ir rajonų 
vykdomieji komitetai gavo 10 klau 
simų anketas apie bažnyčios 
veiklą. O bažnyčių klebonai ga
vo anketas su klausimais, kiek pa
krikštyta mokyklinio amžiaus 
vaikų, kiek pilnamečių, kiek pri
ėjo prie pirmosios komunijos. 
Pateikiama ištrauka iš "Kronikos" 

ir apie susidarymą iniciaty
vinės grupės lietuvių kalbai gin
ti. Skelbiama šio sąjūdžio dekla
racija "Visiems, kam rūpi atei-
tis . 

Turint galvoje informacijos 
barjerus ir pavėluotą "Kronikos" 
pasirodybą Vakaruose, ne visos 
žinios yra šviežios, kai kurios 
ateina iš praeitų metų, bet nėra 
praradusios savo informacinės 
svarbos. 

Iki šiol mažiausiai buvo žino
ma apie Čistapolio kalėjimą. Da
bar 52-me numeryje pranešama, 
kad 1978 m. spalio mėnesį čia at
sidūrė jau visi politiniai kaliniai 
iš Vladimiro kalėjimo. Čistopo-

Loe Angeles, Calif., konsulas V. Čekanauskas prisegė gėlę savo tėvui sava
noriui kūrėjui. Salia asistavusi saulė Nustr A. Gutbiasks 

jaus), bloga mityba. Laiškai ir 
siuntiniai dažnai nepasiekia ad
resatų. Rugsėjo mėnesį Plumpai 

iio kalėjimolna^tiaTdirba neišei- nebuvo išduotas siuntinys iš Ame 
darni iš kamerų. Jie mezga mai| rikos- N u ° f^™ mėnesį ka
sus iš kaproninių siūlų. Norma l m , a i valgykloje nematė daržo

vių ir pieno —net sergantieji. — 8 maišai, ir ją įvykdyti sun
ku. Kaliniai dažnai visos kameros 
išdirdį užrašo vienam, kad nors 
vienas būtų įvykdęs normą ir ga 
lėtų pirktis kalėjimo krautuvėje. 

Čia kalinamas Ant ščaranskis 
tiktai lapkričio mėnesį gavo sa
vo nuosprendžio kopiją (nuteis
tas liepos mėn.). Laiškai jį pasie
kia su dideliu pavėlavimu. Didės 
nė jų dalis cenzūros išbraukyta. 
Vasario gale už "ryšį tarp kame
rų" jam buvo atimtas eilinis pa
simatymas ir jis nubaustas 15 pa-

Nepaisant to visai literatūrai Per visus pokario metus ligi 
naudingo konkurso, per visą be- šių dienų pavergto] Lietuvoj iš-
veik trijų dekadų laikotarpį, bu- leista tik devyniasdešimt roma-
vo žmonių, kurie iš konkurso ty- nų. Nuo 1941 m. ligi 1958 m. 
čiojosi, jį niekino, juo nepasitikę- tebuvo išleisti tik trys romanai 
jo, apie premijuotus veikalus ar Per pastarąjį dešimtmetį išleista 

'autorius paniekinančiai kalbėjo, jau keturiasdešimt Išeivijoj 
bet konkursai išsilaikė, netrūko bendrai išleistų romanų skaičius 
mecenatų, skaitytojų ir gausiai gal kiek didesnis, bet per pasta-
atsilankančių į šventes. Priešin- rąjį dešimtmetį kiek ir mažiau, 
gai, tokių premijos įteikimo šven- Ir tenka pasakyti, kad "Drau-
čių pageidauja ir kiti miestai. Jos go" romano konkurse laimėjusie-
buvo Detroite, o dabar norima ji romanai tame paskutiniame 
surengti Floridoje. Statistika pa* dešimtmetyje nuo 1970 m. uži-
rodo, kad premijuotieji romanai ma ne paskutinę vietą B pasku-
labiau perkami, į juos atkreipia- tinį dešimtmetį premijuotų ro
mas dėmesys. Jei kas perka ir manų net du be jokio įtaigojimo 
skaito knygas, tuo reikia džiaug- buvo išversti į latvių kalbą ir lat-
tis. šalia premijuotojų ne vienas vių gerai įvertinti, nors jie turi 
susidomi ir kitais to paties ar ki- savo gana gerų rašytojų. Vienas 
to autoriaus kūriniais. * jų — Pūkelevičiūtės "Rugsėjo 

Buvo rašančių, esą, tai kon- šeštadienis". Tarp kitų dešimt 
kursinis romanas Taip akcentuo- buvo gana neblogii "Kralikausko j ^ ^ ^ ^ ^ ^ Y ^ 
jama pažeminančia prasme, bet "Martyna. 1Mažvydas Vihiiuje ,, ^ ^ „^ k a f t ą į e 
kur gi tie gerieji neprermjuotieji Ghaudos *Ja/^re Kairio Po ^ m .f l i e t u v i u s - o r i g m a l a s ir 
romanai? Labai gaila, bet patys Damoklo kardu . Buvo ir nepre-
geriausieji išeivijoj Kleisti romą- mijuotų neblogų romanų, tačiau 
nai kaip tik ir yra tie premijuo- neatrodo, kad jie daug pro pre-
tieji. Vienas, vis kažkokia iškil- mijuotuosius prasikišo. Mūsų li-
mingą pozą bandąs išlaikyti, re- teratūroa yra, kokia yra, mes vi-
cenzentas neseniai išsireiškė: sus premijuotus ir nepremijuotus 
"Ne koks traškantis - braškantis talentus pažįstam ir žinom, ko 
romanas, sudrėbtas konkursui kas vertas. 
Ne kokio jantsekianginio ilgio Tiek į latvių, tiek į anglų kal-
Pultinavičiada, su kirbyne perso- bą išverstieji premijuotieji roma-
nažų ir galybe periperijų". Ne- nai buvo labai palankiai įvertin-
žinia, ką reiškia "traškantis, ti ir tuo reikia džiaugtis ne to-
barškantis ir sudrėbtas, bet vie- dėl, kad vertino svetimi, bet to
na aišku, kad ne konkursinio, vi- dėl, kad jie nėra suinteresuoti, 
sa galva prašokančio kitus ro- nei koks lietuvis autorius ką dau-
manus taip pat nebuvo, nei traš- giau parašė, ką pakritikavo ar ką 
kančio, nei netraškančio. Tiesa, pagyrė. Svetimieji žiūri tik į pa-
per trisdešimt metų buvo vienas čią knygą, dažniausiai nieko ar 
ar kitas geresnis, šalia "Draugo" labai maža težinodami apie au-
premijuotų, bet triuškinančių torių. 
pergalių literatūriniam pasauly Beveik trisdešimt metų roma-
neatnešė. Ir kaip tik vienas ge- no konkurso ištesėjimas nėra ei-
resnių ir yra U vadinama Pulti- linis užmojis,* bet daug dėmesio 
navičiada, tai A. Baranausko ro- įrašinėtos* atvejis, nes čia Jungia 
maną "Rudenys ir pavasariai", si mecenatų, leidėjų, kūrėjų ir 
Buvo geresnių h* blogesnių pre- skaitytojų bendros pastangos, 
mijuotų ir nepremijuotų, tačiau Reikia tikėtis, kad ta mūsų kul-
joks ne konkursinis romanas dar turai taip reikšminga tradicija 
nenusipelnė pergalės prieš kon- bus galima išlaikyti ir toliau. To-
kursinį romaną Greičiau buvo kios mintys ateina, belaukiant 
viešinusi. naujo konkurso laimėtoja 

• Al B. 

37 numerio: religijų reikalų įga-jru karcerio. Vienoj kameroj su 
' tiotinio Anilionk) pokalbis su vys j ščaranskiu kali Viktoras Petkus, 
kūpu Liudviku Pavilioniu ir ap-j Permės lageriuose iš Uetuvių 

SENAS, BET NEKVAILAS 

Vienas 113 metų amžiaus ja
ponas reikalauja ii degtinės va
ryklos 600,000 frankų atlygmi-
mo, nes ji panaudojo to seno Žmo
gaus fotografiją savo firmos rek
lamai 

Senasis japonas per spaudos 
Žurnalisto pasikalbėjimą pasisa
kė, kad jb tokį ilgą amžių su
laukęs kasdien išgerdamas gurkš
nį tam tikros markės whisky. 

Dagtinės firma aiškinosi: JAm 

dovanojome tam seniui jo gimta
dienio proga tBkstsntJ butrihj 
wWsky, ir jo Šeimos nariai suti
ko, kad mes jo fotografiją gali
me panaudoti mūsų Anuos rek-
lamat 

O 114 metų amflaus japonas, 
ir visai blaivas, tvirtina: „Mano 
fotografija yra mano nuosavybė. 
Whisky firma neturi teisės pra
irti leidimo (reklamai mano šei
mas narių, kolei sš dar gyvenu 

AT. 

tarimas Vilniaus arkivyskupijos 
valdytojo Kirvaičio pakeitimas 
kunigu Gutausku. 

Kalbant apie lietuviškos savi-
laidos naujienas, maskviškėje 
"Kronikoje*' nurodoma, kad "Per
spektyvų" žurnale minima "Lie
tuvių komunistų sąjunga už Lie
tuvos išstojimą iš TSRS" ir Sąjū
dis Lietuvai išstiri iš TSRS", ma
tyt, tai esanti viena organizaci
ja. "Perspektyvų" 9 nr. praneša-

rusiškas vertimas ir jo atviras laiš 
kas Viktorui Kalninšui. 

Maskviškėje "Kronikoje" rašo
ma, kad kasmet Vasario 16-ąją 
— Nepriklausomybės dieną prie 
Nežinomojo kareivio ir Basanavi
čiaus kapų sudedami vainikai, 
perpinti trispalviais kaspinais. 
Žinomi atvejai, kai Šios ceremo
nijos dalyviai buvo sulaikomi ir 
tardomi. Šiais metais susirinkusius Balys Gajauskas, Sovietų kalinamas 
akyliai stebėjo saugumiečiai, bet l lietuvis kovotojas už žmogaus teises 

kalinami: Petras Plumpa, Šarū
nas Žukauskas, Jonas Simokai-
tis, iŠ* latvių — jaunuoliai Janis 
ir Marius Tilgaliai už atsisaky
mus, aktyvus liuteronas Skudrė, 
neseniai nuteistas 12-kai metų už 
sugriautų bažnyčių fotografavi
mą, iš estų — Matikas, Krjrendas, 
Sodatovas, už memorandumą 
Jungtinėms Tautoms. Vilniuje 
kartu su jais teistas lietuvių bi
čiulis Sergiejus Kovaliovas ir Ju
rijus Orlpvas, Maskvos Helsinkio 
grupės steigėjas. 

Politiniai kaliniai nuolat kil
nojami iš 35 į 36 ar 37 zoną. 
"Kronikoje" pranešama, kad 1978 
m. rudenį 35-oje zonoje buvo pa
sirodęs provokatorius, homoseksu
alistas ir anksčiau bendradarbia
vęs su KGB Vladimiras Ilijičius 
Sverdlpvas, kuriam ypač rūpėjo 
įsitrinti tarp ukrainiečių kalinių, 
būti greta Jurijaus Orlovo. Jis su
kosi ir apie Plumpa Sverdlovas 
paleido zonoje gandą, kad Simo-
kaitis, Butčenko ir 18-metis Til-
gals — KGB ir MVD agentai Ka
liniams jį demaskavus, Sverdlo
vas buvo išvežtas į ligoninę, ma
tyt, "konsultacijoms" 35 h* 36-os 
zonos trumpuose dienoraščiuose 
nuolat užfiksuojamas nepakelia
mas šaltis kamerose (temperatū
ra nukrinta iki 6 laipsnių Celsi-

Rūgsėjo 13 d. Šarūnas Žukaus
kas (tuo metu 36-oje zonoje) 
sriuboje rado baltą kirminą. Po 
dešimties dienų lėkštėje 1,5 centi
metro vabalą. Spalio 23 d. Gluz-
manas, Žukauskas ir Marmus krei
pėsi į sanepidemmės stoties vyr. 
gydytoją, nurodydami, kad izolia
toriuje maistą išduoda kalinys 
Katokas, kuris dirba zonoje aseni-
zatoriumi Spalio 26 vėl buvo ras
ti kirminai balandoje. Spalio 30 
d., politinio kalinio dieną, —10 
kalinių, jų tarpe Šarūnas Žukaus
kas pasiuntė pareiškimą TSRS 
aukščiausios tarybos prezidiumui. 

Gruodžio 1 d. kalinius sugrū-
dus į ankštą patalpą, devyni, jų 
tarpe Sergėjus Kovaliovas, pa
rašė pareiškimą aukščiausios tary 
bos prezidiumui, siūlydami už 
tvirtinti konstitucijoje piliečių tei
sę j orą. Pareiškimas konfis
kuotas, kaip iškraipantis lage
rio sąlygas. 

Sausio — vasario mėnesiai 
Šarūnas Žukauskas 3 kartus nuo 
5 iki 15 parą buvo uždarytas i 
bausmės izoliatorių Sizo. Šarūno 
Žukausko pavardė nuolat figū
ruoja kolektyviniuose pareiški
muose Vasario 15 d. pasibaigus 
bausmė slarkui, Žukauskas kartu 
su kitais dviem politiniais kali
niais iš lagerio išgabentas etapu. 

1978 m. balandžio mėnesį iš 35 
Permės lagerio išėjo Stasys Slučka, 
iškalėjęs 13 metų už dalyvavi-
įą partizaniniame judėjime Lietu
voje, o liepos mėnesį K. čukšys, iš
kalėjęs 15 metų 1979 m. sausio 
mėnesį, užbaigusi dviejų metų 
bausmę iš lagerio išėjo Ona Prans-
kūnaitė. 

Politinių kalinių laiškų ir pa
reiškimų skyriuje pranešama, 
kad 1979 m. Balio Gajausko pa
reiškimą TSRS generaliniam pro
kurorui, Gajauskas reikalauja at
šaukti nuosprendį ir peržiūrėti 
bylą 

JURISTO PRISIPAŽINIMAS 
Olandijoje sąmyšį sukėlė isto

riko dr. de Jonge istoriniame vei
kale, IX-ame tome, "Olandijos 
karalystė per II pasaulinį karą" 
paskelbtas nurodymas, pagal ku
rį paminėtos paslaptingos Elisa-
bethos le Roi sūnus Henrikas 
esąs tikras buvusios Olandijos ka
ralienės Vilhelminos vyro princo 
Hendriko sūnus. 

Po to, per žurnalistės „De Te-
legraaf * pasikalbėjimą, 61 metų 
amžiaus juristas Albrecht Lier iš 
Boekel prisipažino, kad jis tikrai 
esąs princo Hendriko sūnus. Jam 
esant 16 metų amžiaus, tai pa
sakiusi jo motina. Princas Hend-
rikas 1917 metais pavasarį turė
jęs santykius su 30 metų amžiaus 
našle Mien Abbo Wenneker, ku
ri vėliau ištekėjo už karininko 
Jan Lier, juristo Albrechto Lier 
patėvio. 

Kai gimė vaikas, princas Hend-
rikas dovanojęs jo vardu taupo
mąją knygelę su 100000 gulde
nų kuriuos jis galės panaudoti 
tapęs 18 metų amžiaus, su sąly
ga, kad studijuotų aukštąjį moks
lą universitete. Be to ir motinai 
iki 1922 metų buvo išmokama 
1,000 guldenų mėnesinė pašalpa. 
Juristas Albrecht Lier taip pat pa
reiškė, kad ne jis pats pasiskel
bė esąs princo Hendriko tikras 
sūnėnas jo motina ir patėvis vi
są pusamžį tylėjo, kad nesuteik
tų karališkai šeimai nemalo
numų. 

Nors istorikas dr. de Jong sa
vo veikale minėjo vieną Henri le 
Roi, bet jis lieka abejingas Al
brechto Lier vėlyvam prisipaži
nimui1'. Tačiau ir praėjus dau
giau pusamžiui nuo princo Hend
riko meilės žaismo su paslaptinga 
Elisabeth le Roi Olandijoje dar 
ataidi Oranje dinastijos paslap
tys. 

A.T. 

atskirose privačiose audiencijo
se priėmė Varmijos vysk. Jo-
sef Glemp ir Lenkijos vyskupų 
konferencijos generalinį 
torių vyskupą Dombrovskį. 

DEŠIMTS DIENŲ 
ROMOJE 

DR JUOZAS KRIAUČIŪNAS 

Spalio 8 d. 

Šeštadienis. Mūsų vadovas šiandien užimtas, tai 
atsirado kitas — senas mūsų pažįstamas iš Toledo 
Aug. Lisauskas, kolegijos studentas. Tramvajumi 
nuvažiavome į netolimą iv. Jono baziliką. 

Aukštai ant portiko pasiskaičiau lotynišką 
užrašą, kad tai yra Sv. Jono Krikštytojo ir Sv. Jono 
Evangelisto bazilika Laterane. Ji taip pat pasaulinio 
garso. II jos prieangio į baziliką veda kelios durys. 
Pačios dešiniauaios yra užrakintos ir užkaltos. Jos 
atidaromos tik popiežiaus, skelbiančio Šventuosius 

Prie altorių kas valandą laikomos sv. Mišios, bent ir graikišku įrašais "I N R Y". Galima tik kai kurias 
rytais. Prie klausyklų yra užrašai, kuria kalba ten raides atpažinti. Tai, sakoma, ant kryžiaus, virt 
klausoma išpažintis. Naudojamos visos didžiosios Kristaus galvos buvęs užrašas; 2 spygliai is Kristaus 
pasaulio kalbos. erškėčių vainiko; 4. Viena vinis—Kristų prie kryžiaus 

Skersai gatvę ir aikštės kampą yra kita bažnyčia, jaikiusi; 5. Akmenėlis iš stainelės, kur Jėzus gimė; ir 6. 
vadinama Šventieji Laiptai. Jos prieangyje prasideda *v; Tomo apaštalo rodomojo piršto kaulelis. Tos 
laiptai ir nukyla ligi antrojo aukšto. Laiptai f elikvijos, tikros ar netikros, skatina prisiminti Kristų 
originaliai < yra marmuriniai, bet dabar padengti *r J° kančios istoriją 
medžio lentomis, kurios stipriai nudilusios. Pro lentų ^° Pietv* norėjau nupirkti krautuvėje obuolių. 
plyšius ir tarpus matyti nudėvėtas marmuras. Aplankiau kelias maisto krautuves, bet obuolių 
Daugelis lankytojų ir maldininkų melsdamiesi negavau, radau tik pamidorų. Krautuvėlės mažos, tai 
atsiklaupę keliais eina aukštyn ir prašo Kristaus negalima daug ko talpinti. Dauguma krautuvių būna 
suteikti jiems reikalingų malonių. Sakoma, kad po uždarytos ankstų popietį, nuo 1 vai. p.p. ligi 4 ar 5, ir 
medžio danga esą marmuriniai laiptai yra tie patys, sekmadieniais. 

Sekmadienis, Spalio mėn. 7 d. 

Mudu su grupe lietuvių šiandien autobusu nuvežė 
Prie bažnyčios vidaus šonų 

tai ir jais galima užlipti prie viršuje esančio altoriaus ir 
pasimelsti. 

kuriais Kristus buvo vestas pas Pilotą. Tvirtinama, 
kad daug sergančių maldininkų čia pagyja. Mūsų 
lankymosi ten metu matėme daug maldininkų keliais 
einančių laiptais aukštyn. 

^ - „ . « „ . . , u;«*«; * Vatikano radijo stotį, kuri randasi Vatikano soduose, 

D , , . • • i ^ a "Pulkim ant kelių", "Kirie", "Garbė Dievui 
Pavažiavę galą tramvajumi, aplankėme Sv. aukštybėse", "Tikiu" ir "Sanctus" buvo pertransliuoti 

metus, kas atsitinka kas 25 metai, ar kita labai Kryžiaus baziliką. Si, kaip ir visos kitos Romos ii plokštelių, įdainuotų choro, o mes atsakinėjome 
ypatinga proga. Yra virš durų lotyniški užrašai, bent bazilikos, pilna per amžins rinktų ir dovanotu meno maldas, skaitėme skaitymus ir t.t. Kunigas Vaišnora 
3, ant kurių parašyta, kad toki ir toki popiežiai iš šios vertybių. Cia rūsyje yra šv. Elenos kapas. Šventa pasakė ir pamokslą apie moterystes neišardomumą 
bazilikos paskelbė Šventuosius metus 1925, 1960 ir Elena, būdama imperatoriaus motina, galėjo rinkti būtiną reikalą pratinti vaikus dalyvauti pamaldose 
1975 metais. BaziHkos vidus didelis ir erdvus. Baziliką relikvijas ir tai darė su dideliu užsidegimu. Relikvijų visa paremdamas evangelijos žodžiais. Jis taip pat 
puošia daugybė skulptūrų, paveikslų, freskų ir kitokių gausu šioje bazilikoje. paminėjo, kad popiežius Čikagoje lietuvius pasveikino 
meno vertybių bei papuošalų, daug kur žėri aukso Vieno bazilikos šono praėjime, sienoje po stiklu ilgy lietuvišku sveikinimu. Man teko skaityti vieną 
puošmenos. yra gana seno medžio dalis, tvirtinama, kad kryžiaus tikinčiųjų maldų, kiti dalyviai skaitė kitas. Keistas 

Už bazilikos esančiame portike, ant sienų ar prie medžio, ant kurio gerasis latras buvo pririštas. Jo jausmas, kai žinai, kad tų pamaldų ir tavo skaitymo 
sienų išstatyti jau sugriautų istorijoje žinomų vardas Dizmas ir jis tapo šventuoju. Koplyčioje už klausosi daug Lietuvos tikinčiųjų, 
bažnyčių papuošalai, sužalotos skulptūros ar jų dalys, altoriaus yra paaukštintas altorėlis, kuriame 
marmurinis kažin kurio popiežiaus sostas ir pan. Tas patalpinta visa eilė relikvijų: 3 Kristaus kryžiaus 

I rodo krikščionybės nueitą ilgą kelią . medžio gabalėliai; Labai išblukusi lenta su lotynišku (Bus daugiau) 

: 

... 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m. gruodžio min. 6 d. KANADOS ŽINIOS 
Toronto, Ont. 

Dalis "šilainės" šokėjų šoka tautinius šokius "Sekminių vainike' 
Nuotr. J. Urbono 

DETROITO ŽINIOS 
(Atkelta iš 2 psL) | to šaulių būrį, kurį 1920 m. lapk-

A A M i n m i y imRirKTFNFI ričio 1 7 d- į s t e i g ė š a u l i v s ą ] U n " A ^ * ! * ? 3 ~ . ™ ! " ™ 5 r i gos pirmūnas Mikas Miką lkevi-AM2INYBĖN IŠKELIAVUS 

Po ilgos ir sunkios ligos lapk
ričio 19 d. Harper ligoninėje am
žinu miegu užmigo St. Butkaus 
šauliu ku,opos šaulė Marija Zub-
rickienė, sulaukusi 80 metu. Lapk
ričio 22 d. Jolandos Zaparackie-
nės vadovaujamuose laidotuvių 
namuose kun- Alfonsas Babonas 
sukalbėjo rožančių ir laidotuvių 
direktorė J. Zaparackienė liku
siai šeimai pareiškė užuojautą ir 
paskaitė poetės Marijos Sims Lie
tuvos šauliams parašytą eilėraš
tį. Atsisveikino ir LŠST G.T. pir
mininkas dipl. teis. Marijonas 
Snapštys. Marija Zubrickienė gi
mė 1899 m. rugsėjo 13 d. Kaune. 
Lietuvai skelbiant Nepriklauso
mybės aktą, Marija turėjo tik 19 
metu ir gyveno tuo laiku aplen
kėjusiame Kaune, čia ji įsijungė į 
Lietuvos Šaulių sąjungą, Alekso-

čius. Buvo veikli šaulė, dalyva
vo chore ir aktyviai reiškėsi šau
lių moterų sekcijoje. 

Atvykus į Ameriką ir apsigyve
nusi Detroite įsijungė į St. But
kaus šaulių kuopą ir joj buvo pa
rengimų komisijos ir valdybos na
rė. Marija Zubrickienė paskutinį 
dešimtmetį sirguliavo. Po atsis
veikinimo buvo sugiedota Mari-

FABIJOLĖ" TORONTO 
SCENOJE 

Lapkričio 25 cL, 4 vai. p.p. To-
I ronto lietuvių Prisikėlimo para

pijos salėje antrą kartą buvo pa-
• statyta (pakartota) 4 veiksmu ir 
į prologo istorinė drama iš pirmų 

jų krikščionių gyvenimo Romoje. 
Šį veikalą, pagal kardinolo J. 

J. Newmano kūrinį „Fabijolė", 
įscenizavo kun. B. Pacevičius. Tai 
laisvas vertimas iš prancūzų, nau
dojantis tradicija ir šventųjų gy
venimu. 

Prieš vaidinimą kun. B. Pa
cevičius supažindino atsilankiu 
sius per garsiakalbį su trumpa 
turinio santrauka. 

Veikiantieji asm.: Fabijolė — 
išdidi patricija (O. Taseckienė), 
Agnietė — Fabijolės giminaitė, 
krikščionė (A. Totoraitienė) Liu 
cijana — patricija, krikščionė 
(M. Matusevičienė), Pankracas—i 
Liucijanos sūnus, krikščionis (E. 
Abromaitis), Tėvas Urbonas — 
(Stp. Ramanauskas), Sebastija 
nas — karininkas, krikščionis 
(V. Taseckas), Syra — Fabijolės 
vergė, krikščionė (T. Šlenienė), 
Afra — juodoji vergė, Fabijolės 
burtininkė (L. Mačionienė-, Ful-
vijus — didžiūnas ir valdžios pa 
reigūnas (P. Jurėnas), Korvinas 

—Fulvijaus asistentas, kariškis 

patricija, krikščionė (T. Jurėnai 
tė), Liukrecija — patricija, krikš 
čionė (M. Juzumienė), Emeren 
cija —Agnietės giminaitė ka-
techumenė (G. Adomaitienė), 
Neišvardintas krikščionis — (L. 
Balaišis). Pirmas kareivis (V. slė
nys) , Antras kareivis — (J. Ba
laišis). 

Pradedant statistais, baigiant 
svarbiaisiais veikalo vaidintojais, 
aktoriai savo vaidmenis atliko ga
na gerai, betgi išskirtinai pažy
mėtinai iš jų — Fabijolės vaid
menyje — Onutė Taseckienė, Ag
nietės — Aldona Totoraitienė, 
Liucijanos — Marija Matusevi
čienė, Pankraco — jis turėjo du 
vaidmenis — Eugenijus Abromai
tis, Tėvo Urbono — Stepas Ra
manauskas, Syros — Teresė Šle
nienė, Afros — Laima Mačionie
nė, Fulvijaus — Petras Jurėnas ir 
du vaidmenis turėjusi — Gunda 
Adomaitienė, šie asmenys — tai 
tikrai gražaus brandumo akto-Į 
riai. 

C L A S S I F I ED G U I D E 
B K A L E S T A T £ 

*-jų aukim Georjian. 5 kanu*. 37 
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta 
kaina. $27,900. 

Taverna ir 4 kamb. mfliinlt. I rytus 
nuo California Ave ir 71-os g-vės. Nu
žeminu kaina. $45,000.00. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namu pirkimas — Pardavimą* 

Valdymą* 
Draudimai — locons TAS 

Notarietaa — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzfe Av. — 778-2238 

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiiniiiimiiiii: 
ELLI0TT PLUMBING 

Ali types ©f prambtng repetos. 
Drain lines rodded. 

No extra charge for weekenda 
or holidays. 

PhoiM — 847-6310 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII 

esaassssaassa saaBBsasa 

F A B D A V I M U 1 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraStus 

NEDZINSKAS, 4tSt Archer Ave. 
Chicago, Dl. 60*32, teL KI-Sm 

ja, Marija. 
Lapkričio 23 d. kun. Alfonsui | (J. Tarvydas), Prokulas — Ro 

Babonui 5v. Antano « -aoijos i m ° s didžiūnas, pagonis (E. Ab 
bažnyčioje atlaikius mišias, b u - ! r o m a i t i s ) ' Pirmoji Fabijolės ver 

Viso vaidinimo pasisekiman 
puikiai jungėsi A Totoraitienės 
sukurtos scenos dekoracijos — 
Romą vaizduoją mūro pastatai, 
kolonados gėlynai ir tolumos 
perspektyvos vaizdai — buvo pa
sigėrėtini. Taip pat — puiki bu
vo ir aktorių apranga. Veikalą 
palydėjo stiprūs žiūrovu plojimai 
ir puikios gėlės. Jį režisavo kun. 
B. Pacevičius, gelbstint J. Jage-
la: (pastarasis atliko ir grimavi-
mo darbą). Veikalą statė para-

vo nulydėta j kapines. Dengusi \* (M. Balaišytė), Antroji vergė! pijos Vaidybos sambūris Padėkos 
karstą Lietuvos vėliava perduo- (G. Adomaitienė), Martiną - j z o d i tarė parapijos tarybos narys 
ta sūnui Mečiui. Liko sūnūs Me- į 
čys ir Kęstutis, marti Eugenija, I Charles R. Step laidojimo na-
vaikaičiai Kastytis ir Jaunutis, gi- i mu<>se velionio -karstą supo dau-

iChvedukas. Pranys Alšėnas 

minės, kaimynai ir pažįstami. Il-Į gybė gėlių puokščių, nors buvo 
sėkis ramybėje! 

A Gr. 

A. a. dr. P. Šepetys 

Velionis Povilas buvo ir Gydy-

A N K S T Y V A MIRTIS IŠSIVEDĖ 
DR. P. ŠEPETĮ 

Bene spalio vidury ėmė plisti 
telefoninė žinia, jog lengvai leu
kemijos paliestas, gulęs į ligoni
nę, kurioje pats kitus gydė, ištik
tas stipraus plaučiu uždegimo, dr. 
Povilas Šepetys kovoja su mirti
mi. 1979 metu lapkriči/D 7, Detroi
to Providence ligoninėje dr. Po
vilas šepetys amžinai užmigo. 

Velionis buvo gimęs 1917 m. 
spalio 15, Biržų apskrity, Svilpiš-
kio kaime, evangeliku reformatu 
Zanės ir Jokūbo Šepečiu šeimoje. 
Biržų gimnaziją 1936 metais bai
gęs, svajojo tapti gydytoju ir pa
davė prašymą į V D U medicirv>s 
fakultetą. Priimtas, bet, stokoda
mas lėšų, pasirinko Lietuvos karo 
mokyklą ir, 1939 m. baigęs XX 
kariūnų laidą, tapo Lietuvos ka
riuomenės karininku - -leitenan
tu .Lietuvos, mūsų tautos ir kiek
vieno lietuvio tragedijai vystan
tis, karo pabaigą Povilas sutiko 
Vokietijoje ir apsigyveno Wuerz-
burgo išvietintujų stovykloje. 
Viltis tapti gydytoju atgijo. Jsto-
jo į VVuerzburgo un-to medicinos 
fakultetą. Emigracija į JAV (19 
49 m.) studijas sutrukdė- Treje
tą metu Amerikoje pagyvenęs ir 
studijoms susitaupęs, 1952 m. Po
vilas grįžo į Vokietiją, šį kartą j 
Miuncheno universitetą, ir 1954 
m. įvykdė penkiolikos mėty sva
jonę — įgijo medicinos daktaro 
diplomą. Praktiką (internship) 
atlikęs Detroito Providence ligo
ninėje ir išlaikęs egzaminus, ku
rį laiką dirbo Herman Kiefer li
goninėje. Gavęs JAV pilietybę, 
1958 m. gavo teisę ir verstis pri
vačia praktika. įsijungęs į dr. Bag-
ley Medical grupę Dearborne, ten 
iki šiu mėty vidurio gydė savo 
pacientus, reikalui esant slysda
mas juos į minėtą Providence li
goninę, kurios nuolatinio perso
nalo (štabo) nariu visą laiką bu
vo. Tik ši y 1979 mėty biržely 
Dearborne atidarė nuosavą kabi
netą. 

Lietuvišką šeimą 1956 m. su
kūrė su Vanda Smitaite. Labai 
gražiai, rūpestingai, lietuviš
kai ir skautiškai augino dukrelę 

M0$Ų KOLONIJOSE 
Grand Rapida, Mich. 

BRANGINTINAS CHORAS 

Pastaraisiais metais jokia vieti
nė organizacija neturėjo geriau 

prašoma vietoj gėliy aukoti Skau-
tijos fondui, LF, arba Vėžio drau
gijai (be abejo, visoms trims ins
titucijoms buvo daug aukota, bet 
duomeny aš neturiu). Lapkričic 
11 vakare įvyko atsisveikinimas, 
kuriam vadovavo sktn. Jonas As- Į paruošto pastovaus choro,neskai-

PIRKĖJO UIMEI 
Puikia marinis. Apie 910,000 pa

jamų. Moderniai patobulintas namas 
MaftĮuette Parke. Kaina $67.500. 

tvanu 2]ų aukštų maras. Apie 
$7,000 pajamų. Marquette Parke. Ver
tas $46,900. 

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

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus j 
apiiūrėti. 

Valdis Real Estate j 
2625 West 7lst Street j 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 
i 

— j 
Į 

Lietuviškas restoranas su namu ir į 
visais moderniais įrengimais —į 
Marųuette Parko centre. Lengvos j 
pirkimo sąlygos. Labai geras biz-j 
nis. Beta proga, 

ŠIMAITIS REALTY j 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 
2951 W. 63rdSt.# 436-7878 

TeL 889-1784 arba 839-5568 
tiiiiimimiiiiimiiiiiiiiiitiiiiimtiiiuimm 

10% — 20% — 30% pigiau mokMt 
už a pdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pa mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
Telef. 

Vi 
GA 
W. tSth Street 

OVI NG 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 

Tel WA 5-8068 
I M _ — — Į . -

Parduodamas elektrinis beveik nau
jas Sunbeam-Master Snowbiower. Kai
navo $240.00, dabar parduodamas už 
$170.00. Kreiptis tel. — 776-8931. 

D E M E S I O 

vLzrrntiŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Viaitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotya. Bisnieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir viaų luo
mų atstovams turėti grajfsa Tisi-
tines korteles. 

iiiiiiiiiiiiiiiiitimiiiiiiitiiiiiiiiiuiniinim 
Įvairiu prekių pasirinkimas ne

brangiai a mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. « SL, Chicago, 111. tM2» 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Telef. — ns-2737 

Vytautas Va laminas 
iieiiiiHiiiiiiiiuiiiiiiiiiujuiiiiiiiiiiiiuiuu 

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiliimiiiiiiiiiimiiiiiiiiui 
M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBUC 
4259 So. Hapiewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINE iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiuiiitiiiiiii 

Kreipkitės į "Draugo" 
traciją Tisais panašiais reikalais. 
Busite patenkinti mūsų petan»a*v 
mu. 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
mm jis plačiausiai skaitomas us» 
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
nos yra 

minas. Kalbėjo: dr. Jack Weid-
ner — Providence ligoninės per-

j sonalo vardu: vyr. sktn. Sigitas 
j Miknaitis —LS s-gos; J. Asmi-
; nas — Lietuviškos skautybės 
| fondo, St Otonas Vaitas — Lie-
i tuvių gydytojų s-gos Michigano 

skyr., Vytautas Kutkus —JAV 
\ LB, LB Detroito apyl. ir LF, sktn. 
, Jurgis Jurgutis — Baltijos ir Ga-
| bi]ps tuntų. Stasys Garliauskas — 
įALB Radijo klubo, Stasys šimoliū-
I nas — ramovėny. ir kariv vetera

nų; Antanas Sukauskas — Dlo-
co; Marijonas Snapštys — Lietu
vių namų d-jos; ir jūr. sktn., Jur
gis Baublys — Balfo vardu. Per
skaityta telegrama iš Lietuvoje 
likusio brolio Petro šeimos. Gar-

Nauiesnis 3-jų miegamų bungalow. j 
isvs. Prie i 

tant liet. Mišių giesmininkus. Be 
verk prieš porą metų LKM s-gos j Centr. vėsinimas. Pilnas 
kp. pirm. J. Puodžiūnienė, kartu! 67-os ir Roman. S52 
su savo valdyba, ėmėsi tokį cho- ^ 
rą pradžioje organizuoti iš savo 
kp. narių. Taip į ji įsijungė ir 
beveik visos tebedainuoja ši/>s 
moterys: U. Astrienė, J. Davis, 
N . Gi-rginaitė-Mahaney, Z. Gir-
ginaitė-Wesaw, J. Jonušienė, C. 
Jarmol, A. Lukoševičiūtė, G- Ok-, j ^ ^ 
sienė, O. Pakalnienė, O. Paovie-
nė, J. Puodžiūnienė, A. Rock, B. 
Sedekerskienė. V. Stasiūnienė, V. 

2% aukšto mūras — 3 butai. Ge 
ros pajamos. Pne 44-o? ir California. 
Nebrangus. 

59-ta ir VVhipple. (> kamb. puikiai 
prižiūrėta mūro rezidencija. Gazc 
Šilima. Rūsys. Nebrangus. 

65-ta ir Keeler. Stiprus 1% aukš
to mūras. Tinka giminingom šeimom 
ar išnuom Susideda iš 5 ir 4 kamb. 

V A L O M E 
KILIMUS IB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 

Z-M Construction Co. 
INC. 

Nauja statyba ir bet koks 
namų remontas. 

Pasinaudokite žiemos sezonu 
Vidaus remontams. 

BRONIUS MAČIUKEVIČIUS 
VYTENIS ZYGAS 

Skambint po 6 vaL vak. 448-7871 

lllllllllllllllllllllilIimilHIIIHHHttltlIlttil 

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHUIIlllll 

tojas ir Lietuvis, rašytinas didžio- j bes sargyboj stovėjo gydytojai ir 
šiomis G ir L. Iš ne vieno pacien- skautai. 
to teko girdėti, jog ligonio - pa
ciento sveikata jam rūpėjo kur-
kas labiau, negu honoraras, o ne
retai pastarąjį ir visai "užmiršda-
vęs", jei pacientui lėšų stigdavo 
(beje, tokių lietuviu gydytojų 
Detnoite ir daugiau yra, tik šia 
proga jų pavardės nedera minė
ti). Dėl gydytojo praktikos nega
lėdamas eiti j organizacijų val
dybas, remdavo jas pinigais ir ei
liniu dalyvavimu. Buvo vienas iš 
pirmujy Lietuviu fondo tūkstan
tininkų Detroite. Gavo iš jo ir 
Lietuviy namai, ir Balfas, ir skau
tai, ir kitos vertos organizacijos. 
Nepaprastai mylėdamas savo 
vaikus ir trokšdamas, kad per 
skautų organizaciją jie tapty ge
resniais lietuviais, jungėsi į tėvy 
k-to aktyvią veiklą. Tai, jei ne
klystu, buvo tik ta viena institu
cija, kur jis "veikėjavo". Bene 
didžiausia velionio dorybė - kuk
lumas. Sutikdavome jį visur. Tie
sų ir liekną, judrų, atviro veido, 
maloniai mandagy. Nebūdavo jis 
pastebimas nė pustuzinio mūšy 
kolonijas foto reporterių. (Ir 
šiam nekrologui nuotraukos te
ko ieškoti keletą dieny, o paskui 
veidą išsikirpti iš keliy veidy gru
pės; nė ne jis ten fotografuotas, 
o bendras kažkurios parodos vaiz
das). Bet visa tai nereiškia, kad 
mūsų visuomenė akla. Jam kri
tiškai sergant ir jį laidojant pa 

Lapkričio 12 (pirmadienio!) 
ryte dar kartą susirinko šimtai 
tautiečių velionio palydėti amži
najam poilsiui. Karstą nešė lie
tuviai gydytojai. Gedulingos pa
maldos Įvyko St. Paul American 
Lutheran bažnyčioje Dearborne. 
Salia dviejų amerikiečių dvasiš
kių, čia dalyvavo ir Lietuvių e-
vangelikų reformatų superinten
dentas, kun. Povilas Dilys iš Chi-
cagos. Iš bažnyčios, kaip anks
čiau minėta, mylią ar net dau
giau nusitęsusi procesija velionį 
palydėjo į Grand Lawn kapines. 

Velionio Povilo ilgai pasigesi-
me ir ligonys, ir sveikieji, ir seni, 
ir jauni. Jo staigus išėjimas pali
ko tikrai didelę spragą. Užuojau
ta šeimai. Lai būna Povilui leng
va laisvoji žemė! Alfonsas Nakas 

Stasiūnaitė-DiMarco ir O. Shei-
vienė. Po pusmečio pratybų cho
ras pasirodė gana pajėgus ir kp. 
valdybai prašant'prie jo prisi
jungė 10 vyrų, būtent: P. Glo-
vickas, A. Kpvera, B. Kušlikis, V. 
Matulis, J. Paovys, A. Skrebutė-
nas, K- Stasiūnas, K. Stepšys, V. 
Strolis ir P. Turūta. Visi džiau
gėsi savo tarpe turėdami A. Ko-
verą, buvusį Chicagos operos cho
ro narį. 

Sis choras labai gražiai ir dar
niai išpildė programą praėjusiais 
metais per Vasario 16-os paminė
jimo meninę dalį, per bažnyti
nes šventes, lietuviy laidotuves 
ir girdėti, jog jis giedos lietu-

NEIGHBORHOOD 
Realty Group Ū.S.R. 

BUDRAITIS REALTY CO. 
4243 W, 63rd Street 

Tel. - 767-0600 

Tėvynes pakluonėse 
Sofija Ambrazevičienė 

Leidinėlio dvasia patrijotinė, ku-
kurioje kiekvienas gali atrasti sau 
tinkamą eilėraštį. 

iiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
mt w. mm st., tet TTI-MM 

iiiiiiiiiiiiiiiiHimiiiimiiiiiumiiiiiiiiiiiif 

iiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiuimiiuiiiun 

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

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

SERAPINAS — 636-2960 
ItlIMIIMIIIIIIIIIIIIIIMliUUUII 

PACKAGE £XPRESS AGKNCY 
MARMA NOREUUENfi 

SIUNTINIAI I UETUYį 
Labai paceidsulamos peros rūšies 

prekes. Maistas Ii Europos saniailų. 
3608 W. 69 St., Chicago, IU. 60626 

TEL. — WA 5-2767 

HELP WANTED — MOTERYS 

EXCELLEXT BENEFITS FOR 

RN'S 8C LPN'S 
EDUCATION'AL REIMBURSEMENT 

Suburban Oonralescem Center 
Haa these, and the rewards ot re-
habilitation care to offer. Openings 
now on 3 to 11 and 11 to 7 shift. 

CALL 756-5200 

Knyga gausiai iliustruota dail. Vi
lijos Eivaitės. Spausdino DRAUGO 
spaustuvė. Knyga gaunama DRAU
GE, MARGINIUOSE ir RAMUNES 

viškai, lotyniškai ir angliškai per j valgykloje Chicagoje. Kaina su per-
lietuvių parapijos 75 mėty įstei-! siuntimu $3.73. 111. gyv. prideda dar 
gimo jubilieJŲ, bažnyčioje atsi-| g <*• valstijos mokesčių. 
lankant vysk. J. Breitenbeck'ui. 
Visi lietuviai džiaugiasi, kad toks 
choras susikūrė. Visi ypatin
gai dėkingi jos direktorei Albinai 
Kamsickaitei, visi linki chorui pa
tvarumo ugdant lietuviškas dai
nas ir giesmes. 

Perskaitė "Draugą" duokit* 
jį kitiema paaiakaitytJ. 

EXECUTTVE ASSISTANT 

H Ū U S E K E E P E R 
Experience preferred, knowledge of 
hospital or hotel training very helpful. 
Full time. Flexible hours. For 

PICK-USLE 
Operating In The 

BELL SYSTEMS CENTER 
« # • S. Routs 53, Liile, DL 

MUS. GERI RIHA 163-21*3 

H E L P W A N T E D — P E M A L . E 

IŠGANYMO KELIAS 
Filioteja 

Sią knygą paraše šv. PranciŠ 
K. Anulis į kus Salezas. Ją apdirbo, sutrum-

Huillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiu P l n u " '•etuvišką tekstą patobu 
s _ . . _ s lmo kun d r. K. A. Matulaitis 
| Geriausia K I M I M Dovana liklllautioi Mi t | | MIC 

SOL, DANOS STANKAITYTES 
(įdainuota lietuviškai) 

O P E R Ų A R I J O S 
Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. 

Dirigentas Alvydas Vaaaitis 

GRA2INA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA, 
CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS. 

Astą ir sunūs Arvydą bei Manvy-j aiškėjo, ko vena didelė, kad ir 
da. I kukli asmenybė. 

Kaina su persiuntimu 910.75. Uisakymus siųsti: 
DRAUGAS, kSkS W. 6Srd St, Chicago, Itt. 60629. 

UI. gyventojai dar prideda 00 e t valstijos mokesčio. 

r^nmiwii>wiim6Uistiwitwititwiii6tiiiiiMiiHWHiHiiHiiiiiiiniiiiiiiiiuiiiiiiHiiHin 

Autorius laiškų forma kreipia 
M i Filotėją (mylimą sielą) si» 
patarimais ir pamokymais, kaij. 
gyventi maldingą ii dorovingą 
gyvenimą Cifl yra daug gražiu 

š ! minčių bei nurodymu bet kokia 
me gyvenimu kelyje Knyga tin 
ka kiekvienam, kas nėra abejin
gas savo sielos išganymui, kas ies 
ko tiesos ir siekia getiau supras 
ti savo uždavinį žemėje. 

Gaunama 'Drauge', kaina 
$3.50 
UUnoU State gyvesMojal prie 

tori prMM • < * 

COME BAGK TO NURSIH6 GENTLY 
Away from practice 5 years? 10 years? More? 

Why not return to nursing gently? By coming to an internationally 
renowned hospiUl v^iich specializes in treating children with respirato-
ry, renal, or eonneetive tissue diseases. 

We are a 78 bed hospiUl, beautifully tecated on the shore of Lake 
Michigan. Child care faciUties are avaiiable right at the hospital. Free 
parking and other transportation services are also avaiiable. 

We have a nursing staff of 60. We are teaching hospital and our 
clinical staff of 9 full time board-certified pediatricians are also on the 
faculty of the University of Chicago.. We are un»quely strong in physical 
therapy, and behavioral sciences and respiratory therapy, including 
testing for pulminary funetion. 

Our new program for nur»»« such as you, will begin in January 
1980. whether you have previously worked with children or adults. The 
program will familiarize you with recent changes in pediatries nursing 
and will prepare you to practice comfortably with children. To inquire, 
call or write. 

i. 

» 

-

DIRECT0R OF NURSING 
U Rabidt Chlldrtfi't Haspital & Rmtrch Cantar 

East 65th St. at Lake Michigan. Chicago, IL 60649 
Tel. (312) 363-6700, ext. 236 • 

t 



Mūšy kolonijose 
Lcrwrence, Mass. 

KUNIGŲ VIENYBES SEIMO 
NUTARIMAI 

I DRAUGAS, ketvirtadienifl, 1979 m. graudžio mėn. 6 d. 

SV. PBANOAKAL S 
BAŽNYČIOS KLEBONO 

MOTINA 

JL a. agr. Algirde RimaviciiĮ į amžinybę palydint 
S. m. lapkričio 25 d. atsisvei

kinant su agr. Algirdu Rimavi-
čium jo artimas bičiulis agr. A. 

ti. Rimavičiai didele dalimi pri
sidėjo prie lietuvių kolonijos stei 
gimo Phoenixe. Jie buvo pirmie-

Santaras savo kalbą pradėjo šito-! ji JAV lietuviu bendruomenės or-
kia prasminga mintimi: "Kai sa- • ganizatoriai. Phoenbco lietuviai 
vo gyvenimo rudenį grožimės ru
denio spalvų žaismu, nenoromis 
ateina galvon mintis apie jau
nystės pavasarį, subrendusią mū
sų pačių gyvenimo vasarą ir ru
denį, kuriame po ilgų darbų ir 
rūpesčių bei nerimo metų ryžta
mės poilsiui, nelaukdami žiemos 
— mirties simbolio". 

šiais žodžiais išreikšta pras
minga mintis tinka kiekvienam 
mirtingam šios žemės gyvenimo 

giliai pergyvena Algirdo mirtį, 
nes jie neteko gero draugo, tie
saus žmogaus ir susipratusio lie
tuvio. 

Baigdamas savo atsisveikini
mo kalbą agr. D. Zakaras Phoe
nbco lietuvių ir savo vardu iš
reiškė gilią užuojautą dukterė
čiai Danutei Speringhetti ir velio-

1979 m. rugsėjo 9 d. po ilgos 
ligos Cambridge, Mass., mirė 
Kazimiera Janiūnienė, 80 m. 
Rugsėjo 12 d. buvo laidojama iš 
Nekalto Prasid. Pan. Svč. bažny
čios Cambridge, su iškilmingom 
laidotuvių pamaldom. Sv. Mi
šias koncelebravo 14 kunigų. 
Klebonas kun. Simeonas Saulė-
naa pasakė pamokslą. Pamal
dose dalyvavo kunigai Simeonas 
Saulėnas, Albinas Janiūnas, Al
bertas Kontautas, Antanas Bal-
trašiūnas, Albertas Abračins-
kas, Paskalis Balkauskas, Jonas \ 
žuromskas, Solomon Mažeika iš 
Pennsylvanijos, kun. Jonas Kli
mas ir dar keli. Bažnyčioj da
lyvavo ir į kapus Roslindale. 
Mass., palydėjo Jėzaus Nukry
žiuotojo seserys iš Brocktono. 

A. a. Kazimiera, Mykolo ir 
Elzbietos Simbelių duktė, gimu
si 1899 m. Pasvaly, Lietuvoj, at
vyko j Ameriką 1921 m. pas sa
vo seserį Honoratą čingiene 
Cambridge ir čia apsigyveno. 
Priklausė Nekalto Prasid. Pane
lės švč. lietuvių parapijai Da
lyvavo parapijos chore ir sv. 
Teresėlės pašalpinėj draugijoj. 
1924 m. ištekėjo už Prano Ja
niūno, parapijos choristo. Augi
no 6 vaikus. Vyriausias kun. 
Albinas, jau 31 metai kaip kuni
gas, ji darė jam didelę įtaką. 
Sūnūs — Jonas, vedęs, gyvena 

1. Pasveikinti popiežių Joną 
Paulių II ir padėkoti už jo su
sirūpinimą Bažnyčia Lietuvoje. 

2. Pasveikinti preadentą Car-
terį, padėkoti jam už jo atvirą 
žmogaus teisių; gynimą ir padrą
sinti jį tęsti šią politiką, nepa
siduodant priešingiems spaudi
mams. 

3. Padėkoti JAV-bių vysku
pams už pernai visoms vyskupi
joms paskelbą maldą už Lietu-j 
vą ir prašyti jų toliau remti tau
tinių parapijų principą, puoselė-Į 
jant mūsų teisę melstis sava 
kalba. 

4. Remti visas parapijų klebo
nų, vienuolijų vyresniųjų pas
tangas: a) rasti ir burti lietu
vių kilmės žmones, b) būti jau
triem norintiem pažinti savo 
kilmę bei kultūrą. 

nelietuvius ugdyti paprotį kas 
dieną bent vienoj bažnyčioj, 
koplyčioj, sambūry melstis už 
kenčiančią Lietuvos Bažnyčią ir 
už brolius ir seses lietuvius, gy
venančius priespaudoj. Taip pat 
kviesti visus konkrečiai remti 
lietuvių Katalikų religinės šal
pos veiklą. 

7. Kreiptis į lietuviškas orga
nizacijas, prašant jas veiklios 
paramos parapijoms, kataliky
bės bei lietuvybės išlaikymui. 

8. Atsižvelgiant į kunigų, vie
nuolių ir tikinčiųjų aukas tėvy
nėje, raginti jaunimą atsižvel
giant į kunigų bei vienuolių trū
kumą ir dėl Dievo ir artimo mei
lės stoti į kunigų bei vienuolių 
gretas. 

5. Įvertinti lietuvių Katalikų 
tarnybos veiklą, remti ją mora
liai ir finansiškai. 

5. Kviesti visus lietuvius ir 

— Popiežius Jonas Paulius H 
priėmė vienuolika Pauos — 
Naujosios Gvinėjos ir Saliamo
no salų vyskupų, atvykusių į 
Vatikaną su oficialiu "ad limi-
na" vizitu. 

Brangiam broliui Lietuvoje mirus, 
VITA ir MONIKA STRAZNfCKUS 

nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime. 
CtilcagM AB^Jot-BritanlJo* UttNvhj Klubas 

Šešerių metų mirties 
sukaktis 

nio žmonos seseriai Marijai Raš-
kimenei ir visiems ,o draugams. I N o r v o o d AxtXsXiaa ^ ^ ^ 

> _ « . „ , . . . Lapkri^o 26 d veliono kūnas B r o c k t o n e ) Vytautas, gyv. Ca-n-
keleiviuL Juo labiau ji taikytina b u v o Pjlydetas i Švč. Maruos Gi-Į b r f d ^ Bayo d u k t ė j^u^^ 
agr. A Rimavičiui, kurio šis že-! " » " Mamuette Parko parapijos ^ ^ 3 m e t ų amžiaus, ir dar 
miškas gyvenimas buvo toks spal-, bamy&j, Cia pamaldas atlaike ir, 
vingas, įdomus ir daug pasakan- i Pamokslą pasakė kan. V. Zaka-
tis apie žmogaus laimės galimy- irauskas- *>l° S*edol° D - S t a n -
bes ir jos trapius ir dūžtančius a-

A. a, Pranas Gedvilą 

mirė 2 metų 

kimirksnius. 
Lietuvių agronomų sąjungos 

pirmininkė Salomėja Janulaitie
nė, apžvelgdama agr. A. Rimavi-
čiaus šioje ašarų ir džiaugsmo 
pakalnėje nueitą kelione, primi
nė, kad A. Rimavičius gimė Kė
dainių apsk., Bubelių dvare 1912 
m. rugsėjo 12 d. Baigęs Kaune 

gimnaziją 1932 įstojo į 2.0. akade
miją 1935 m. ją baigė ir atliko 
reikalingą agronomams praktiką. 
Atlikęs praktiką pradėjo dirbti 
Lietūkyje, linų kultūros ir preky
bos skyriuje. 

1944 m. karo lemties audrų 
buvo nublokštas į Švediją Vė
liau persikėlė į JAV-bes. Apsigy
venęs Chicagoje, rado didelį bū
rį savo kolegų agronomų. Susipa
žinęs su Kanados išeive Janina 
Milvydaite sukūrė šeimą Abu į-
sijungė į besikuriančią lietuvių 
agronomų sąjungą Turėdami 
linkimą į privatų verslą, išvyko 
į Arizoną ir čia susirado jų po
linkiams tinkamą įmonę. Phoe-
nixe apie 18 metų abu su žmo
na buvo vieno motelio savinin
kai, šis verslas jiems gerai sekėsi. 
Tačiau abiem su žmona teko 
sunkiai ir ilgas valandas dirbti. 
Sunkus darbas ir į verslą įdėtos 
pastangos davė gerus piniginius 
rezultatus. Pardavę šį verslą, nu
sprendė pailsėti. Persikėlė gyven
ti į Prescott Country Club, kur 
yra geresnis ir vėsesnis klimatas. 
Bet čia ištiko gražią Rimavičių 
šeimą nesėkmė. Sunki liga pra
dėjo griauti jų saulėleidžio gyve
nimą š.m. balandžio 18 d. mir
tis nutraukė a.a. Janinos gyvybės 
siūlą, d a pat šioj Marąuette kop^ 
lyčioje jv šeimos giminės, drau 
gai ir pažįstami tada atsisveikino 
su Janina. O Algridas tuo metu 
ligos pakirstas gulėjo ligoninėje. 
Ir vos po pusės metų šioje vietoje 
tenka tarti paskutinį sudiev ir 
kol. Algirdui, šitokiais jautriais 
žodžiais baigė paskutinį atsisvei
kinimą kol. Salomėja Janulaitie
nė. 

B Arizonos atlydėjęs velionį į 
Chicagą agr. D. Zakaras savo žo
dyje pažymėjo, kad Rimavičių 
Seimą buvo labai draugiška ir 
nuoširdi. Ji visados rasdavo nu
liekamo laiko atvykstantiems lie
tuviams į Arizoną padėti, o kai 
kuriems ir čia apsigyvenus įsikur-

| kaitytė, vargonais grojo muz. A. 
Kalvaitis. 

Po pamaldų į lietuvių Šv. Ka
zimiero kapines palydėjo jo* kole
gos agronomai ir gausi grupė jo 
pažįstamų, draugų, artimųjų ir gi
minių. Laidojimo maldoms va
dovavo kan. V. Zakarauskas. 

Po laidojimo apeigų visi laido
jimo dalyviai giminių buvo pa
kviesti pietums į Gold Coast res
toraną. 

Ign. Andrdšiūnas 

i sūnus Andriejus 
| amžiaus 1939 m. A. a. Kazi
miera palaidota prie savo vyro 
Prano, mirusio prieš porą de
šimčių metų ir prie vaikučių 
Kazimieras ir Andriejaus, Ros
lindale kapinėse. Amžiną jiems 
atilsį. 

AUKSINIS JUBILIEJUS 

Aleksas ir Jadvyga Pronckai 
lapkričio 29 d. 12 vai. su šv. 
Mišiom atšventė 50 metų ve
dybų jubiliejų. Jadvyga uoli pa
rapijos darbuotoja. 

1 

GYDYTOJAI I KAMBODIJ A 
12 Chkagos gydytojų ir gai

lestingų seserų greit išvyks į 
Kambodiją padėti ten bado ir 
skurdo iškankintiems žmonėms. 
Jų kelionę globoja JAV Pabė
gėlių komitetas. 

ATLEIDO 38 
Panaikinus Cook apskrities 

ligoninės vadovybes komisiją, iš 
tarnybos atleisti 38 jos nariai, 
ligoninės tvarkymą perima 
Cook apskr. taryba. Savo ži
nion ji perims 208 vadovybės 
tarnautojus. 

Jau suėjo ieSeri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mūsų 
tarpo mylimą vyrą broli ir svogerį, kurio netekome 1973 m. gruodžio 
8 <L Palaidotas Sv. Kazimiero kapinėse. 

Jo netekimas buvo mums skaudus smogis, kuris vis skaudina ir 
skaudina mūsų širdis. Niekaip negalime apsiprasti su mintimi, kad 
jo jau nebėra mūsų tarpe. Žinome, kad jo niekuomet neužmiršime, 
kad jis gyvena su mumis, iki kol mes su juo susijungsime amžinybėje. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos Svč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje 1980 m. sausio 9 1 6 vai. ryto; T. Jėzuitų koplyčioje š. 
m. gruod. 8 <L, 7:30 vai. ryto; T. Marijonų koplyčioje gruod. 8 d. 7 v. 
ryto. Lietuvoje Tryškių parap. bažn. gruod. 9 d., Kauno katedroje 
gruod. 9 d.; Šančiuose gruod. 9 d.; ir Aukštosios Panemunes bažny
čioje dvejos Sv. Mišios gruod. 8 ir 9 d.; ir Žaliakalny Sv. Antano 
bažnyčioje gruodžio 8 d. ir Ispanijoje, Madride, gruodžio 8 d. 

Maloniai prašome gimines, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti 
šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. Prano Gedviios 
sielą 

Ilsėkis ramybėje. 

Š A C H M A T A I 
pre

tendentai jau suporuoti pasau
lio pirmenybių ketvirčio var
žybom, kurios prasidės 1960 
metų pradžioje ir turės būti su
žaistos iki balandžio 1 d. Bur
tai lėmė suporavimus: Talis — 
Polugajevskis, Adorjanas — 
Huebneris, Spaskis — Portišas 
ir Petrosjanas — Korčnojus. 
Kiekvienam reikės sužaisti po 
10 partijų. 

K. Merkis 

km 
LkttovoJ* 

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. f A. 

VLADO DZIUBINSKO 
Jau praėjo dveji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mūsų 

tarpo mylimą vyrą, tėvą, dėduką ir brolį, kurio netekome 1977 m. 
gruodžio 8 d. 

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

Ui jo sielą Sv. Mišios bus atnašaujamos {vairiose bažnyčiose. 
Maloniai prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus prisimin

ti a a Vladą Dziubinską savo maldose. 

Tebeliūdi ir broUa su 

1 1 A. JUOZUI VARNAIČIUI miros, 
žmonai STASEI ir sūnui DIONIZUI ra šeima reiš
kiame gilią užuojautą. 

Karam* fataK 
Union Pier, Michigan 

KNYGOS ANGLŲ KALBA 
BOOKS IN ENGLISH 

Lithuanian Cookery. Compiled by Izabelė Sinkevičiūtė. 318 
pusi. $7.00 

And There vns the Moon — Throvmg Stone* at Birds, Poema 
by Danguolė Sadunas. $3.00 

Vilnius University Four Hundred Tears, by Alberta* Bubras. 
$2.00 

Lithvanians in Mvlt&hnic Chicago, by David Fainhauz. $20.00 
Memoirs of a Lithuanian Bridge, by Vincas Kudirka. $2.00 
Noon at a Country Inn, by Antanas Vaičiulaitis. $3.95 
Bobby Wishingmore, by Stepas Zobarskas. $146 
Lithuania sn Crisis, by Leonas Sabaliūnas. $5.00 
The Temptotion, by Vincas Krėve. $3.00 
The Third Woman, by Aloyzas Baronas. $44)0 
Eleven Lithuanian Artists «n AustraUa, by Vaclovas Ratas. $6.00 
The Baltic States m Peaee and War 1917-19+5. Bdited by V. 

Stanley Vardys and Romualdas J. Misiūnas. $15.00 
The Battle of GruenvdUU by I. Sokolnikov, $3.00 
Introduction to Modern Lithuanian, by I* Daaabriūnas, A. Kli

mas, W. Schmalstisg. A Grammar and Teactbook for the 
Lithuanian Language. $10.00 

English-LUhuanian Dietionary, by V. Baravykas, $10.00 
Lithuanian-English Dietionary, by Vilius Pėteraitis, $1000 
Lithuania'* Jevm and The HaUocaust, by Dr. Juozas Prunskis. 

$1.00 
Lithuanian Writers in the West, edited by Alina Skrupskelis. 

$20.00 
Lithuanian Sdf-Tought, by 11 Variakojytė. $3.50 
Namu artimos aplmhoš sodynėlis, by R. Černius. $2.50 
Mano sodynas, by Riehard Carry. For children, Illustrated. $6.00 
The USSR-German Aggreesian agamst Lithuania, by B. Kasias. 

$1500 
Lithuanians in America, by Dr. A. Kučas. 6.00 
The Lithuanian Short Story 50 Tears, by S. Zobarskas $12.50 
LUhuania 700 Tears, by A. Gerutis. $1200 
Fighters for Freeaom, Lithuanian Partissns, by J. Daumantas. 

$104)0 
Uismkymus siųsti: DRAUGAS, +5*5 W. €Srd 8t., Chicago, 

ftt. 60699. 
Knygų užsakytojas moka pašto ir ipakavimo išlaidas. 01. 

gyveaso^i dar prideda valstijos mokesčio 6%. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A 1 M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-044O ir L A 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7 - 1 7 4 1 - 2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 . 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. LITLAMCA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV 23rd PLACT Tel. Vlr^inia 7-6672 
2424 VV froth STREET Tel. REpublic 7-1213 

1102" Southv\est Higrmav. Palos Hills. 111. Tel. 974-4410 

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

JURGIS F. RUOMIN 
331<» SO. LITLAMCA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HAl.STEDSTRE.ET Tel YArds 7-l<»ll 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th W . ( I C t R O , ILL Tel. Ol.ympic 2-1003 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 6 d. ! x JAV veteranų spaudos a ą - j | 
jungu gruodžio 9 d. 2 v. p. p 

x Švč. M. M. Gimimo parap. 
Šv. vardo dr. vyrai priims ko-
muniją 8 vai. r. gruodžio 9 d. 
Po to salėje bus pusryčiai ir 
susirinkimas. Nariai prašomi 
atsivesti ir savo žmonas ir mo
tinas į pusryčius. 

X "Draugo" kalendorius jau 
X Gintaras Karosas vienas išspausdintas ir netrukus bus 

iš 'Baltic Associates. LTD", pradėtas siuntinėti skaityto-
kūrėjų ir vykdvtojų. iš Bosto- jams. 

aplankęs " Pennsylvaniją, * Marija Rudienė, no, 
Korp! 

\ v « V.rką Har:fcrda :r r..'- Giedros garbės narė, yra sol. 
tas vietoves, yra atvykęs j Chi- D. Kučėnienės plokštelių knkš-
sagą ir atvežęs labai platų jvai- to motina. Plokštelių pnstaty-
rių lietuviškų dirbinių, meno mo krikštynos įvyks šeštadieni 

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje turės įvesdinimą savo 
naujo pirmininko H. E. Drake. 
Ta proga ligšiolinis pirm. A. 
Matanky papasakos apie savo 
kelionę po centro Ameriką. 

x Pranas Vaičiulis, čikagiš-
kis, lankėsi "Drauge", atnauji
no prenumeratą. įvertindamas 
"Draugo" leidėjų nelengvas pa
stangas dienraštį leisti, paliko 
30 dolerių auką. Už didelę pa-

IŠ ARTI 
IR TOLI 
j . A, VALSTYBISE 
. Bronius Bieliukas, Vliko 

; tarybos ir PLB visuomeninių 
į reikalų politikos reikalam ko-
j misijos narys, lapkričio 11-19 
buvo išvykęs i Califomiją. Jis 
dalyvavo Balfo direktorių su-

i važiavime ir Los Angeles Balfo 
skyriaus 35 metų minėjime. Ap-

.. . 0 , J . , T . ri daug lietuvių dailininkų pa-; 

dalykų, tautinių dekoracijų pa- gruodžio 8 d , J^yal. vak. Jauni- j ̂ ^ ^ ^ ^ M i n n e s o t o s | 

ramą maloniai dėkojame ir skel — - ; _ ; „ _ t„io i n inv. 
biarne Garbės prenumerato- • Korp! Neo-Lithuania 57 metų minėjimo prezidiumas. Iš *.: L. Dargis, V. Jakaitytė. D. Vindašiutė. pirm. v. Jonu- lanke savo ginunes. teisininką 

' 'šiene, vyr. v-bos pirm. C. Modestavičius, V. Mažeikienė, A. Juodvalkis, R. Zubrickaitė ir A. Modestas. i Aleksandrą Kaminską ir jo sū-
Nuotr. A. Plausinaičio ' nų Rimvydą su šeima. Lietuvių 

• — — - — • — į Fronto Bičiulių tarybos pirm. 

num. 
x Dr. J. M. Rimas, kuris tu 

dail. Povilo Kaupo parodą įsi-. vyzdžiu, net lietuviško maisto mo centro kavinėje. 
gaminių katalogą "Lithuanian *. Balzeko Uetoviu kjilturos i k s l u S ( i n ž . r ^ t a s j 
Heritage. Product and Servi- muziejus ruošia k a l e ^ v f a"; siliūnas atvykęs iš New Yorko, i 
ces", kuris platinamas po d u d e n ę šeštadieni, gruodžio 8 d . | _ ^ 
dolerius. Katalogas gražiai iš- Lietuvos vyčių salėje, vakane- P 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
x Jonas Mikeliūnas, E. Chi-

KORP! NEO-UTHUAN1A 
KULTŪRINĖS VEIKLOS 

KELYJE 
leistas, spalvoti paveikslai, dau- . n e 8 v a l- Programoje a u m i a i . TIJ atsįuntė Garbės ore-' «• , *.T T tu . »• • ; hmia kartu su tais kurie kor-
gelis adresų, kurie reikalingi • š° k i a i - paruošti Prano Zapobo j ^ J į J į a i s r a n r e ^a r D C S p"^į Korp! Neo-Lithuanla metine j juoją. :^a™ ™ L r ^ L Z r l l J S L 

' Algio Raulinaičio pakviestas, 
painformavo tarybos narius ir 
jų artimuosius apie Vliko tary-

dirbo, auRoįo l a i s v ą j į . Dar-, „ A H E N t S .R BUTKIENĖS j £ * * £ į ^ S Z 
•niai veikė jaunieji akademikai n , O A " ' 
į čia mokslus baigę arba studi-

cialių institucijų ir kt. 

iėkojame 
x lietuviams, kaip laikraščių, ofi-."" lyginio ansamblio, vadovau-, 

Mamo Fausto Strolios, muzika.. , 
kokiams gros Venckaus orkes-! ** f ^ o už korteles ir at 

x St. Xavier College, kurioje ' t r a s . Muziejaus nariai ir svečiai i ™ n t e * > * * a u k į , ^ į J ^ 
studijuoja nemažai lietuvių, Lie- • kviečiami dalyvauti. I * . ! S ™ ^ " v * * ! , " 
tuvių studentų sąjunga duos! x ^ . , A n t a n a s z ^ ™ ^ < * * * * " • a t s l u n t ė »*»* 

šventė (lapkričio 11-toji) yra 

kursą, kaip pasidaryti lietuvis-i ^ R o v a l 0 a k > M i c h . , s v e i k i n a | ^ ' / ^ * ffS 
kus kalėdinius šiaudinukus. v i s u g s a v o ^ ^ W p a ž j s t a . ™*} l r PndeJ° 8 d o L aul?ą" 
Kursai bus gruodžio 6, 13 ir 20 m u s Kaiėdų švenčių proga ir ' c*" 
d. nuo 7 iki 9 vai. vak. Svajonė, U n k i l a i i m n g ų Naujųjų Metų. 
Kerelytė yra Lietuvių studentų vietoje sveikinimo kortelių pa-
sąjungos koordinatorė, valdy- s k y r ė "Draugui" 15 dolerių au-
bos narės yra Vita Reinytė, k„ 
Rasa Narutytė ir Lidija Du- j x v Bagdanavičras, Lemont, 
dėnaitė. Informuotis apie šiuos n i artėjančių šv. Kalėdų ir 
kursus galima kreiptis į S v a - i N a u j ų j ų Metų švenčių proga 
jone Kerelytę tel. 257-2558 po sveįkina visus savo pažįstamus. 
5 vai. p. p. j vietoje sveikinimo kortelių ski

ria 15 dol. auką "Draugui". 

x Julius Bardauskas, čika-
giškis, atsiuntė 10 doL auką. 
Labai ačiū. 

X Lionginas Kublickas, VVhe-

poracijos spalvas, kaip tautinę 
relikviją, atsivežė iš Lietuvos. 
Pirmininkė Vida Kriaučeliūnai-

* ; . F : . ^ S * , ^ 1 ? " I Pirmaujanti tarpe trijų tradici 
nių korporacijos švenčių. Kiek
vienas korporantas savo akty-1 tė-Janušienė tautinę mokyklą 

baigusi šeimoje, kur sėmėsi pa
vyzdžius namų aplinkoje, orga
nizacinėje veikloje pradėjusi 
dirbti skautuose paukštytės me
tuose, gražiai kalbėjo, dar gra
žiau veikė ir savo pareigose bu
vo aukštumoje. Vicepirminin
kė Dalia Vindašiutė, sekretorė 
Vilija Jakaitytė, magistė Rita 
Zubrickaitė, tėvūnas Algis Mo
destas, arbiteris Liūtas Dargis, 

ką. Moloniai dėkojame. 
x Bronius Jurgutis, ciceriš-

vumą visados paryškina daly 
vavimu metinėje šventėje, kuri 
susideda iš trijų dalių. Pirmiau
sia įvyksta visuotinė sueiga, pa
keliami junjorai, išrenkama nau 
ja valdyba. Paprastai po sa
vaitės, šeštadienį, iš ryto kor-
porantai dalyvauja šv. Mišiose, 

i po to pagerbia žuvusius dėl 
aton, DL, prie prenumeratos j t a u t o g l a U j v ė s fe y y k g t a ^ ka_ 
mokesčio pridėjo 10 dolenų a u - į p i n e s kar a p l a n k o k a p u S i p a . 

simeldžia prie mirusiųjų kolegų 

X Lemonto Maironio litua
nistinės mokyklos patalpose 

kis, aukojo 8 dol. Ačiū. 
x Lietuviškų knygų bei plok

štelių "Drauge" už didesnę su-
x Vladas Mikutis, žinomas j m ą nusįpįrko: M. L. Šaukštelis, 

įvyks kalėdinis bazaras gruo-! čikagiškis, mus maloniai pasvei- į Ge n ė Maldenienė. 
džio 8 d. 9 v. r . - 2 v. p.p. Visi Wno. Atsiųsdamas Prenumera-j x A u k , atsiunt*: 7 dol. - jū^tė^Tautvilaitė ir^Juozas Mi-
kviečiami. tos mokestį, pndejo ir 30 dole- J u o z a s Ramanauskas; po 3 doL L ^ j n a u j ą v a l d y b a %„&-

taip pat visi savo šeimose už-
kapų. Trečioji dalis - iSkil- sigrūdinę tautinėje veikloje, su
minga su naujų senjorų prie- dar* darnų ansamblinj veikimą, 
saiką, pasipuošimu spalvomis, kiekvienas gerai atlikdamas sa-
atsisveikinimu su senąja valdy- ™ Pasiimtas pareigas, pasiro-
ba ir pasitikimu naujosios. Į A d y d a m a s aktyvumu, 
jorus šiais metais buvo pakelti 

p\Ror> \ 
* * zistencinės santarvės veteranu 

Praėjusį penktadienį, lapkri- Broniu Raila ir kitais savo or-
čio 30 d., Čiurlionio galerijoje, ganizacijos nariais. Aplankė sa-
Inc, 4038 Archer Ave., gausiai, vo rezistencinės veiklos bendra-
publikai dalyvaujant, buvo ati- darbį liaudininką dr. Juozą Gu-
daryta dailininkių Veros šva- dauską ir jo aktyvią šeimą — 
bienės ir Sofijos Butkienės me- Giedrą ir jų dukrą Dainą. Ar
no darbų paroda, švabienė iš- ; chitekto Edmundo Arbo pa
statė 25 grafikos darbus, o But- ; kviestas, dalyvavo vietos lietu-
kienė — 30 keramikos darbų. vių inžinierių susirinkime, ku-

Parodą atidarė Amerikos Lie- name dr. M. Gimbutienė skai-
tuvių dailininkų sąjungos pirm. tė paskaitą. Pasikeitė mintimis 
Mikas Šileikis. Kalbėdamas jis j su Amerikos Lietuvių Tautinės 
pabrėžė: "Mūsų padėtis egzi- j sąjungos pirm. Antanu Mažeika 
lėje nėra tik mūsų, bet ir kitos į apie kai kurių grupių atstovavi-
etninės grupės rūpinasi savo i ™o problemas Vlike. Tarėsi su 
dvasinės kultūros gyvybe, kad; Vliko ir PLB artimu bendradar-
nenugrimstume tarptautinėse biu. disidentu Tomu Venclova. 
pelkėse, kad neprarastume sa- ; Painformavo buv. Vliko vykdo-
vo tautinio indentiteto. Kai ku- Į mosios tarybos pirm. Aleną De-
rie mūsų talentingi dailininkai' venienę apie savo laikyseną 
"atkuria" Afrikos, indėnų ir ki- j Vliko tarybos posėdžiuose ir 
tų primityvių padermių meną. j pasikeitė su ja mintimis apie 
bet kur mūsų pačių didingosios dabartines Vliko problemas. Ta-

rėsi su teisių daktaru Petru Pa
mataičiu dėl Vienos 1961 metų 

— Al. Misiūnas, Stefa Merec-

ką "Draugui". 

x lietuvių Moterų Federaci- į 
jos Chicagos klubo prieškalėdi-: 
uis narių susirinkimas įvyks š. 
m. gruodžio mėn. 9 d. (sekma
dienį) , 12 vai. Lietuvių Tauti
niuose namuose. Pirmininkei M. 
Marcinkienei sergant, susirinki-, 
mą praves vicepirmininkė į 
B. Kožicienė. Bus proga pa-j 
aigėrėti M. Ruuaitienės pritai
komuoju menu ir M. Krauchu-
nienės rodomomis skaidrėmis 

nė, ižd Vytas Paškus, magistrė 

rių auką. Maloniai dėkojame ir 
x Vincas ir Marija Alkevi- skelbiame jį garbės prenumera-

ciai per "Draugą" sveikina vv torium. ~ I kienė; po 2 dol. - VI. Kuzavi- į į ^ j j ^ į į Kasparaitie-
sus savo gimines, pažįstamus ir! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ į n i s , Aldona M. Buivydienė, Jur-
draugus. linkėdami linksmų šv. 1 I \ gįg Gliaudys. Visiems dėkoja-
Kalėdų švenčių ir laimingų | m e . tėvūnas Zigmas Mikužis. 
Naujųjų Metų Vietoje sveiki-, « I x Po 5 dol aukojo: Ignas Džiugiu buvo klausyti padą-
mmo korteUų skiria 15 dol. au- \ 1 - T P .Pakulis, Jonas Gudaitis, J a d v y - L ^ v

8
a l d y b o s p i r m i n m k ė ; yi-

!ga Kačionienė, AnUnina Juk- d o 8 KriaučeUūnaitės-Janušienės 
nevičienė, Juozas Kamaitis, K. p r a n e S i m o , nes korporacijai 

Filija Valentina Mažeikienė, j praeities istorija?" 
! atstovė vyresniųjų, visados kor-i 2 o d į t a r ė ciuriįonįo galerijos. . . A 

| « : pinn. DanuU No.te.Miku! ~ & ^ " f * ^ ^ , ? . : I ^ . * * t « t a l o pirmininke ^ J ^ T t - ^ S ! "OZU 
! ,!en*' P : ^ . f a ' ™ ^ " T i a e n e . vicepirm. dr. Alvydas Ar- yMybaK G y v e n d a m a „ n u 0 

Chicagos, kelių šimtų mylių ke 
lionę atlikdavo kartais net kelis 

dencijos, eilę metų dirbo kitose m ž D o m a a A d o m a i t i s . Ji s pa
sidžiaugė gera šių dviejų dai
lininkių jungtine paroda ir pri-

(Petras Menkeliūnas. Visiems dė-1 
; kojame. 

x Dėkodami ui korteles, au-
1 kų po 5 dol. atsiuntė: Bronius 
Paliulis, Kazys Varnelis, Leo
nardas Kabas, A. Petrikonis, K. 
Česnauskas. Bronė Čižikaitė, 
Benius Razgys, Stp. Gonclaus-
kas, Stasys Mažulis, Ant. Ma 

Vida Kr»učeliūnaitė-Janušienė,!kartug nnM^m 3i n o r s n e . 
besutiko kandidatuoti naujoje 
valdyboje, bet pasilikdama ak
tyvia filija, turi vertingų ir gra
žių sumanymų ateičiai. 

Antanas Juodvalkis, taip pat 
atstovas vyresniųjų, aktyvus 
spaudos bendradarbis, žymus 
bendruomeninkas, Pasaulio Lie-

P. ir N. Žygai, Pranas Janulai- Į praėjusieji metai buvo labai 
;tis. Juozas Juodakis; 4 dol. —; derlingi kultūriniuose dirvonuo-

tacijos diplomatinių atstovų 
skyrimo reikalu. Perdavė PLB 
valdybos pirm. Vytauto Kaman-

i A f~- " — ' K««!to ir visų Atlanto pakraščio lie-
mine. kad šioje galerijoje bus t \ . , _* -H . . • . . J . 6

1 f l "L"L . . tuvių padėką prel. J. Kučingiui rengiama Vasario 16 proga ko- _ ' r „ _f lektyvinė dailės darbų paroda už gausią finansinę paramą 

se. Be turimų minėjimų, paren-

• v i • • — ~„ . » J L ; d a kun. Kazimiero Pugevičiaus va-ir bus skiriamos premijos i š ^ ^ ^ S Uetu-
Premijų fondų. | ^ g S h , religinei šalpai ir 

Dail. Vera Švabienė išstatė informacijai. Pasikalbėjime su 
25 lietuviškais motyvais grafi-1 žurnalistu Vladu Bakūnu per 
kos darbus. Yra keletas ir spal- j radiją kalbėjo Los Angeles ir 
votų kūrinių. Įdomus 10 pa- į Santa Monikos lietuviams apie 

.girnų, kurie švytėjo naujomis j ̂ ^ bendruomenės valdybos • veikslų Jūratė ir Kastytis cik- j viiko tarybos ir PLB naujai or 
vaivorykštėmis, buvo surengti. ^ p a t i r t i m i i s u m a n u 
du dideli kultūriniai parengimai, | m u j u n g ė g i . k o r p o r a c i j o 8 v e ik 
būtent, Vilniaus universiteto iri lą. Jis taip pat buvo ilgametis 

las. Švabienė grafikos techni 
koje toli pažengusi, bet studijas 
tęsia toliau. Ji grafiką studija- j darbus 
vo dail. V. Petravičiaus veda-j 

ganizuojamos patariamosios ta
rybos užsimojimus ir atliktus 

75 metų spaudos sukakties m i - , v a l d y b o 8 n a r y s i r ^ j , , ^ į 
nėjimai. Tai buvo plataus mas-1 bendrąją veiklą yra žymus. j moję studijoje, o tapybą — a. i Po parodos atidarymo sve-
to kultūriniai parengimai, su-1 T^imasi, kad ir naujoji vai-1 a. Povilo Kaupo 69 Art Gallery į ciai buvo pavaišinti kavute ir 

- " - - • • • - - - = P , ^ , . įemvos^, ; B I S ,. , \ , t • , . traukę daug žmonių. j dyba eis pramintais veiklos ke-j vedamoje mokykloje. j skanėstais. 
Narės ir svečiai kviečiami da-j centre Ch.cagoj. Kairėj Balfo raštinės l™°™: ^ * f ~ . - I V ^ L S ^ ^ ^ • 1 ! " " ? l M | l * ^ kad korporacija ir toliau į Sof j j a Butkienė'išstatė 30 ke-1 A b i dailininkė* yra Amer 
lyvauti. (pr.) į tarnautoja Laima Aleksienė, dešinėj Aniceta Stropienė, Jonas Radze-j išryškėjo, kad valdyba buvo jydėtų augtų ir klestėtų 

i Stasė Semėnienė Nuotr. V. Noreikos vičius. Visiems dėkojame. ! veikli, sumani, energinga. Daug * 
x Jei SKILANDŽIŲ tau tik 

Kūčios, rengiamos liet.! reik, tuoj pas Petrą ir užeik' x 

INTERNATIONAL MEAT t a u t - namuose. 6422 So. Kedzie: 
1CARKET. Medžioklinės dešre- A v e • Chicagoje sekm.. gruodžio; 
lėa, kumpiai, aviena, veršiena, į 2 3 d- 4 v a l - P- P- Dalyviai moka, 
dairos ir t. t. Užsakymus siun- P° $ 8 u ž ^m- Registruotis tel. į 
Siame paitu bet kur Amerikoje, i 778-7707 pas B. Kasakaitį. 
» 1 S Weat 68rd S t , Chicago, H P̂r•> 

CHICAGOS ŽINIOS 
LS 

. Tel. (312) 436-4337. (sk.) 

Albinas Kurkulis, akcijų 

MAISTO KAINA j 
Chicagos supermarketuose 

lapkričio mėnesį maistas atpi-
x Naujųjų Metų sutikimas! g 0 2.79c, daugiausia dėl piges-

rengiamas Tautiniuose namuose į nės kiaulienos. Kituose mies-
brokeris, dirbą, sa Rodman ftjf^^0 3 1 d;. 8 **• ^ * - 1 * ' į tnose maistas pabrango 1%. 
— ^ . ' I t k I rezervuotis tel. 778-7707 

. . . ' M 1* . . , .. . i pas B. Kasakaitj arba tel. 434- : cijų bonų, fondų bei kitų verty- ; 0 _ A - . . _, . IT7 . . . _J • o. • 7270 pas M. Valiukėną. Rengė- i Wų pirkime ir pardavime. Susi-' 

| ŽUVUSIŲ PAMINĖJIMĄ: 
I 

Pirmo atskiro Lietuvių Vy-
j tauto Didžiojo bataliono kain
ininkas V. Kasakaitis bolševikų 
į buvo žiauriai nužudytas 1919 m. 

Išaiškėjo, kad buvęs Chicagos j gruodžio 9 d. Ceremuškino kai-
meras Richard Daley tais me- me. 

. ramikos darbų, be to, apsčiai! Liet. I3aUminkų sąjungos narės 
Vytautas Kąsnis, k a b i dekoratyvinių dar -S J o s Padėkojo aUilankiusiems i 

bu. Šioje kolekcijoje gausu mo- P " ^ i r «* k e i k t a s gėles, 
dėmaus stiliaus vazų, lėkščių, M" * 

ANTROJI ALGA 

domėję skambinkite 977-7916. 
(•k.) 

mai. 
x Cieero Liet. Namų Sav-kų j 

susirinkimas jvyks š. m. gruo-! 
džio 11 d. 7 v. v. parapijos ma
žoje salėje. Kalbės Cicero Pre-1 
zidentas ir Policijos Vadas apie 
Cicero ateities perspektyvas. 

(pr.) 

tais, kai buvo Cook apskr. de
mokratų pirmininkas, dar gau
davo metinės algos 25,000. 

MOTERIS — ŠVIETIMO 
VADOVĖ 

Chicagos Švietimo tarybos 
prezidentė išrinkta moteris — 

(pr.) I sų šoferiai gautų 11.32 dol. va- Į Catherine Rohter, 56 m. Per 

ŠOFERIŲ ATLYGINIMAS 

Chicagos mere pasiūlė miesto 
| jai: Korp! Neo-Lithuania Chi- į susisiekimo tarnautojų atlygi-
I cagoje ir Lietuvių Tautiniai na- nimą pakelti 7^c. Tada autobu-

x L'ž a. a. dr. Alfonso Pa-
reigio sielą, mirties metines mi-

; landai. Dar nežinia, ar šis pa-
i siūlymas bus priimtas. Miesto 

159 Chicagos istorijos metus 
tai pirmas atsitikimas, kad mo
teris paskirta Chicagos švieti
mo vadove. 

prašomi skambinti tel. 
178-7825. 

(312) 
(sk.) 

Securities and Exchange ko
misija pradėjo tirti Chicagos 
miesto švietimo tarybos finan-

x Terro* prekvba iki Kalėda | sus. 
atdara ir sekmadieniais nuo 12 

Chicagos miestas sutiko su
mokėti 750,000 dol. Keating šei-

ATNAUJINS ROTUŠĘ 

paskiriant 72,000 dol. 
KALĖJIMAS VI ŠALPA 

Buvęs miesto tarnautojas Sh. 
Miller, 32 m., rastas neteisėtai 
paėmęs apie 12,000 dol. šalpos 
išmokėjimų bei maisto kortelių 
ir gydymo reikmenų. Nubaus
tas 3 metus kalėjimo. 

NENORI STREIKO 

.. . . . , i susisiekime tarnauja 11,000 mnt. šv. Mišios bus atnašautos; _ . .. . ."Z. . • . , „ ,. . . ,. . . . i žmonių. Atrodo, šoferiai tuo gruodžio 9 d., sekmadieny 121 . ... . . , , . ^. .. .. , . . . . > nauju pasiūlymu dar nepaten-; val. d. tėvų jėzuitų koplyčioje , . . * 
j Chicagoje Prašome gimines.! I ! W A V C T T C ' Chicagos miesto rotušė bus 

v „ r ^ ••• r , r- d r ^ 8 ^ f
p a Z J S t a r n U S **mf°~ i T m A n N A N S U S pagrindiniau atnaujinama, tam 

X R. Giedraitis iš Anglijos! se dalyvauti ir pasimelsti už ve-1 F 

ieško Juozo Urbonaicoi-tJrbona- lionies sielą. Žmona ir vaikai! 

vičiaus, kilusio iš Garliavos, (pr.) Į 
gyrv. Chicagos pietryčių apyl. 
Jis pats ar žinantieji apie jį 

"".'"'' , — - - — " - - - - 750,000 DOL. PABAUDOS 
iki 4 val. vak. Gausiuose gra 
žiausių Kalėdoms dovaninių pre 

X Laukiama vaikučių ir tė- j kių rinkiniuose ž>inią vietą už 
veUų Kalėdų eglutėje, šį šeštad., ima dail. A. Petrikonio paveiks-, mai VVheelinge už tai, kad jų 
gruod 8 d.. 2 val. p. p. Lietu-1 lai ir puikios medžio inkrusta-1 duktė Municipalinėje džiovos 
vių Tautiniuose namuose, 6422 i cijos. išpuoštos įvairiais tauti- sanatorijoje (dabar uždarytoje) 
So. Kedzie Ave., kuri ruošiama niais motyvais. Adresas — £avo smegenų sužalojimą, kai j Miesto susisiekimo tarnauto-
Uetuvių Gyd. ir Dantų Gyd. 3235-3? W. 63rd St, Chicago, ją tyrė ir netinkamai chemiką- Į jai pareiškė, kad jie streiko ne-
dr-joa Pagelbinio Moterų viene- Į m 60629, teL 313—434-4660. Į lus panaudojo neturį reikiamo Į nori, o ruošiasi susitarimu iš-
to. (pr) | (sk.)'pasiruošimo gydytojai. spręsti atlyginimo klausimą. 

žvakidžių ir t. t. Pažymėtinos: 
Mėlynos tulpės, Žalios tulpės, 
Gedimino stulpai, Pievų gėlės ir 
t. t. 

S. Butkienė tapybą, grafiką 
ir mozaiką pradėjo studijuoti 
dail. V. Petravičiaus vedamoje 
klasėje Field House. Pirmąsias 
žinias ji gavo Jaunimo centre 
iš Dr. M. Holiček. Toliau ji stu
dijas tęsia Daley kolegijoje. 

Paroda gausi, klomi ir gera. 
laisvę ir nepriklausomybę. Chi- Patartina pamatyti. Tęsis iki 
cagos skyriaus ramovėnai ir vi- Į gruodžio 15 d. Lankymo laikas: 
suomenė kviečiami dalyvauti! kasdien nuo 12 iki 4 v. p. p., 
pamaldose ir iškilmėse prie lais-! šešt. ir sekmadienį nuo 2 iki 6. 
vės kovų paminklo. Trečiadienį uždaryta. Įėjimas 

Skyriaus valdyba laisvas. 

Gedulingos pamaldos ui jo 
sielą įvyks š. m. gruodžio 9 d., 
sekmadienį, 11 val. tėvų jėzuitų 
koplyčioje, 5620 So. Cleramont 
Ave., Chicago, UI. 

Tuoj po pamaldų bus pagerb
ti kovotojai, kritę už Lietuvos 

Dail. Povilo Kaupo pomirtine dalies parodą atidarant kalba Čiurlionio gale
rijos globos komiteto pirmininkas kun. dr. Jonas Borevidius, S.J. Kairėj ma
tyti dail. Aleksandras Marčiulionis, deiinėj dail. Bronius Murinas. Vyt. Kas-
niOnas. tai. Val. Radys. Nuotr. V. Mateika* 

Advokatas JONAS filBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

TeL - 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo val. nuo 9 iki 7 val. vak. 
šeštad. 9 val. iki 1 val. d. 

miiimiiiiiiiiiiifirtififiiiiifHiiiiniiiHHttt 
Advokatas 

GINTARAS P. tEPtIUS 
Darbo val.: nuo 9 v. r. iki 6 v. • . 
Seštad. nuo 9 v. r. iki 12 val. d. 

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

2649 W. 63 Street 
Chicago, OI. 60628 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimmiii 
- - - - — - i 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiini, 

Jiugii Blekaitis 

RUDENS RITMU 
Elliraitiai 

• 

Išleido Algimanto Mackaus 
knygų leidimo fondas 1979. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St. 
Chicago, IL 60629 
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