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SOCIOLOGINIAI TYRINĖJIMAI 
Vttnkis. Stengdamasi patei

sinti religinių ir politinių teisių 
Buvaržymų Lietuvoje teisėtu
mą, valdžia mėgina tai įrodyti 
įvairių sociologinių "tyrinėjimų" 
pagalba. 

1978 m. pradžioje kai kuriose 
Lietuvos įstaigose buvo platina
ma anketa, kurioje darbuotojai 
turėjo atsakyti į eilę klausimų, 
liečiančių jų požiūrį į religiją. 
Tarp kitų klausimų, buvo ir to
kie: "Koks jūsų požiūris į reli
giją? Ar lankote bažnyčią mal
dos tikslais? Ar švenčiate reli
gines šventes? Kaip vertinate 
religiją?" šie klausimai ir į juos 
pateikti galimi atsakymai (pvz., 
į klausimą "Kaip vertinate reli
gija?" apklausinėjamiems yra 
pateikti tokie galimi atsakymai: 
"D Religija žalinga; 2) religi
ja prieštarauja mokslui; 3) re
ligija neduoda naudos, bet ne
daro ir žalos; 4) religija rami
na žmogų; 5) nežinau)", jau 
iš esmės yra antireliginio po
būdžio. 

Nežiūrint į tai, galima būtų 
sutikti su anketavimu. jeigu jis 
pravedamas sąžiningai, o po to 
rezultatai būtų paskelbiami 
viešai ir, remiantis jais, gerina
mos tikinčiųjų sąlygos. Tačiau 
šių anketų rezultatai jau iš 
anksto yra sufabrikuojami, nes 
anketų platinimas, tikrinimas ir 
rezultatų suvedimas yra paves
tas įstaigų partinėms organiza-
zijoms, kurios sunaikina religi
jos naudai užpildytas anketas, 
o į sociologinių tyrimų centrą 
pristato tik tas anketas, kurio
se pateiktas neigiamas požiūris 
į religiją. 

Tokiu būdu partijos sekreto
rius gana vikriai "padaro", kad 
jo įstaigoje ateistinis auklėji
mas yra puikus ir visi darbuoto
jai — ateistai (paliekama viena 
kita religinio indiferento užpil
dyta anketa). Tuomet sekreto
rius išvengia nemalonumų "iš 
aukščiau", o sociologinių "tyri
nėjimų" rezultatai, savaime su
prantama, gaunasi falsifikuoti. 

Tokio žonglieriavimo dėka kai 

kuriose įstaigose, kurių per 
50 proc. darbuotojų pasisakė už 
tikėjimą (giliai tikintys, einan
tys į bažnyčią tik didžiųjų šven
čių proga ir t. t.) tokie "tyri
nėjimai" taip iškreipia padėtį, 
jog atrodo, kad 95 proc. darbuo
tojų yra aršūs ateistai. 

Tenka su džiaugsmu pridurti, 
kad pagal ankstyvesnius, dar 
nesuklastotus anketavimo rezul
tatus, tikintys sudaro daug di
desnę dalį, negu indiferentai. 

Toks anketavimas apgaulin
gas dar ir tuo, kad pravedant jį 
įstaigose, neatsižvelgiama į mū
sų tėvų įsitikinimus. Juk ne 
paslaptis, kad tarp vyresnės 
kartos žmonių tikinčiųjų yra 
žymiai daugiau. Jie juk taip pat 
yra pilnateisiai piliečiai, į ku
riuos taip pat reikia atsižvelgti. 

1978 m. anketose buvo įtrauk
ti kai kurie provokaciniai, sau
gumo padiktuoti, klausimai, 
pvz.: "Koks jūsų požiūris į rusų 
tautą ir broliškas TSRS tautas? 
Ar jūs noriai kalbate rusų kal
ba? Kaip jūs manote, ar socia
listinių valstybių sandrauga yra 
prievarta sudaryta? Kaip jūs 
žiūrite į 1956 m. įvykius Vengri
joje, ar tai buvo TSiRS inter
vencija? Kaip jūs žiūrite į Var
šuvos ginkluotųjų pajėgų įvedi
mą į Čekoslovakiją 1968 m. ? ir 
t. t. 

Be to, šios anketos buvo pa
teiktos tik rinktiniams darbuo 
tojams — viršininkams ir parti
jos nariams. Tokiu būdu jau iš 
esmės atsakymai į anketos klau
simus jokiu būdu negalėjo tei
singai atspindėti visuomenės 
nuomonę. Svarbiausia dar buvo 
pažeistas (savaime suprantama, 
sąmoningai) anketavimo slaptu
mas: visi apklausinėjamieji 
buvo susodinti salėje vienas prie 
kito. Todėl net ir prie geriausių 
norų negalima buvo išreikšti 
atvirai savo nuomonės. Juk už 
kaimyną iš kairės ir dešinės ne
gali garantuoti, juo labiau — 
jie partiniai. Ir taip vėl šie so
ciologinių '*tyrimų" rezultatai 
užslėpė tikrąją padėtį. 

KATALIKAI PASAULYJE 
Rūbų rinkliavos 

Paskutinių 30-ties metų laiko
tarpyje Jungtinių Amerikos 
Valstybių katalikai paaukojo 
nelaimių ištiktiem ir vargstan-
tiem žmonėm įvairiuose pasau
lio kraštuose daugiau negu du 
šimtus tūkstančių tonų rūbų. 
Rinkliavos šiam tikslui yra pra
vedamos kiekvienais metais Pa
dėkos dienos proga, šiais me
tais amerikiečiai katalikai kvie
čiami ištiesti pagalbos ranką 
šimtam tūkstančių Indokinijos 
pabėgėlių, kurie nenutrūksta
mu srautu vis dar pasiekia lais
vuosius Vakarus. 

Daugiau prancūzų kunigų 
Prancūzijoje pastaruoju laiku 

padidėjo dvasiniai pašaukimai. 
Praėjusiais metais Prancūzijoje 
buvo įšventinta 130 naujų kuni
gų, tai yra 30-čia kunigų dau
giau, negu 1977 metais. Prancū
zijos pasauliečių tarpe yra taip 
pat pastebimas augantis susi
domėjimas religinėmis proble
momis. 

K M yra žmogus? 
žmogus, kas jis tikrai yra? 

— šia tema. Vienos arkivysku
pui kardinolui Koenig vadovau
jant, Romoje įvyko tarptauti
nis studijų simpoziumas. Jį su
rengė "Nova Spės" tarptautinis 

Motina Teresė Romos aerodrome. Vykdama į Nobelio Talkos premijos įtei
kimo iškilmes, ji atsivežė ir kelis Indijos našlaičius vaikus, kuriuos adoptuoti 
pažadėjo italų šeimos. -

Nobelio Taikos 
premijos laureatė 

Motinos Teresės kova prieš abortus 

sąjūdis, užsibrėžęs tikslą ugdyti 
i šiuolaikiniame pasaulyje žmo-
! giškąsias vertybes ir žmogaus 
pažangą. Simpoziume dalyvavę 

j pasaulinio garso mokslininkai ir 
| kultūrininkai, jų tarpe Nobe
lio premijos laureatas Lorenz, 
svarstė krikščionių uždavinius, 
siekiant įgyvendinti pasaulyje 
naują humanizmą. 

Gydytoju kongresas 
Asyžiuje įvyko Italų katalikų j 

I gydytojų 15-tasis visuotinis kon. j 
į gresas, kurio darbai telkėsi ap-, 
į link pagrindinę temą: "Mediči- j 
na tarnauja gyvybės apsaugoji
mui". Aštuonis šimtus Kon
greso dalyvių specialiu laišku 

; pasveikino Popiežius Jonas Pau
lius H, įvertindamas italų ka
talikų gydytojų įsipareigojimą 
apsaugoti žmogų nuo pasikėsi
nimų, pažeidžiančių jo asmens 
orumą. 

Tėvu konferencija 
Apie tūkstantis tėvų iš 28 

įvairių pasaulio kraštų Ciuriche 
dalyvavo ketvirtame tarptauti
niame kongrese šeimos klausi
mais. Kongreso darbai telkėsi 
aplink Popiežiaus Jono Pau
liaus II-jo žodžius — Bažnyčios 
ir visos žmonijos ateitis yra ku
riama šeimos židinyje, šeima 
yra pirmoji žmogiškųjų ir krikš
čioniškųjų vertybių mokykla 

Roma. — Ketvirtadienį mo-1 
tina Teresė atvyko į Romą, pa-' 
keliui į Stokholmą, kur jai bus| 
įteikta Nobelio taikos premija! 
Švedijos korespondentai pasako
ja, kad Nobelio premijos komi- j 
tetas buvo numatęs surengti iš-' 
kilmingą priėmimą ir vaišes. 
Teresė paklausė, kiek visa tai 
kainuos, ir jai buvo atsakyta — 
70,000 dol. Liūdnai nusišypso
jusi motina Teresė tuoj apskai
čiavo, kiek vargšų Kalkutoje 
galėtų už tuos pinigus išsimai
tinti. Komitetas po to nutarė 
atsisakyti organizuojamų vai
šių ir paaukoti tuos pinigus In
dijos vargšams. 

Man paskirta Nobelio Taikos 
premija yra suteikta viso pa
saulio vargšams, pažymėjo žmo
nių meilės apaštale motina Te
resė Delhi mieste, kur Indijos 
vyriausybė jai surengė iškilmin- Į 
gą pagerbimą. Indijos užsienio ( 
reikalų ministras Delhyje. o' 
ankščiau Bengalos provincijos 
ministras pirmininkas Kalkuto-! 
je motinos Teresės pagerbime ; 
išreiškė visos indų tautos pade- Į 
ką katalikei vienuolei už jos ii-Į 
gametę, nenuilstamą veiklą 
vargstančiųjų ir apleistųjų la
bui. 

Vykdama į Italiją motina Te- i 
resė atsivežė su savim ir penkis 
Tndijos vaikus našlaičius, ku
riems ji surado Italijoje bevai
kes, adoptuoti norinčias, šei
mas. "Aš kovoju prieš abor
tus adoptavimo ginklu", pareiš
kė motina Teresė. 

Abortas yra daugelio šiuolai
kiniame pasaulyje pasireiškian- > 
.—.< , i 

Kongreso dalyviai ypatingai į 
svarstė būdus, kuriais sociali-
nės komunikacijos priemonės 
gali perteikti visuomenei, ypač 
jaunimui, šeimoje ugdomas ver j 
tybes. 

čių negerovių priežastis, pažy
mėjo Nobelio Taikos premijos 
laueratė motina Teresė, kalbė
dama Indijos moterų suvažiavi
me. Abortas yra ne kas kita, 
kaip žmogžudystė motinos įs-
čiuje. Kaip gi galima reika
lauti, kad žmonės nežudytų vie
ni kitų, klausė kalbėtoja, jei 
leidžiama motinom žudyti savo 
vaikus? Matydama pasaulio ne
laimes ir vargus, kalbėjo moti
na Teresė, aš visada stengiuosi 
surasti jų priežastį. Mano ma
nymu, daugelio negerovių ir ne
laimių priežastis kaip tik yra 
aborto įteisinimas. Naikindami 
vaikus, mes juk žudome gyvy
bę, kurią (Dievas sutvėrė. Pri
simindama, kad šie metai yra 
paskelbti Tarptautiniais Vaiko 
Metais, sesuo vienuolė pastebėk 
jo, jog būtų tiksliau buvę juos 
pavadinti Vaiko ir Motinos me
tais, nes vaikas yra neatski
riamas nuo motinos. Nobelio 
Taikos premijos laureatė ragi
no Indijos valdžią panaikinti 
abortą įteisinantį įstatymą. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

•— Olandijos parlamentas at
metė NATO planą įsigyti naujų 
"Pershing 2" vidutinių nuotolių 
raketų. Vyriausybė šiuo atve
ju gali neklausyti parlamento, 
tačiau šis gali iškelti pasitikėji
mo klausimą ir vyriausybę — 
krikščionių demokratų ir libe
ralų koaliciją — nuversti. 

— Afrikos Vienybės organi
zacija pareikalavo, kad Marokas 
pasitrauktų iš Vakarinės Sa
charos, kurią, Alžiro remiami, 
savinasi Polisario sukilėliai. 
,— Irano naftos ministeris Al 
Kkbar Moinfar paskelbė, kad 
jis ateinančią savaitę vyks į Ku-
waitą, Alžirą ir Libiją, kur tar
sis dėl naftos gamybos sumaži-

j rūmo. 
— Eritrėjos laisvinimo fron

tas skelbia apie 4 dienas trukusį 
mūšį su Etiopijos kariuomene, 
kuri praradusi du sovietų tan-

• kus ir turėjusi didelių nuostolių 
septynių brigadų eilėse. 

— Traukinių nelaimėje Ispa
nijoje žuvo 20, sužeista 85 žmo
nės, daugiausia ekskursijoje da-
lyvavusioj jaunimo grupėj. Aš
tuoni sužeistieji yra kritiškoje 
padėtyje. 

— Senatas taip ilgai užtruko 
su energijos įstatymų projek
tais, kad šiais metais nebegalės 
pradėti debatų dėl SALT II su
tarties ratifikavimo, paskelbė 
senato daugumos vadas sen. 
Robert Byrd. 

— Japonijos prekybos tyrimų 
įstaiga Sumitomo paskelbė, kad 
aukščiausios pasaulyje pragy
venimo kainos yra Japonijoje. 
Svaras jautienos, kuris New 
Yorke kainuoja 3.25 dol., To
kijo mieste kainuoja 16 dol. 
Japonai moka mažiau negu ki
tos pramonės šalys už: marški
nius, batus, laikraščius, plaukų 
kirpimą ir telefoną. 

— Amnesty International pa
skelbė, kad Gvatemaloje "pu
siau slaptos mirties komandos" 
per pusantrų metų nužudė 2,000 
politinių priešų, šie žudymai 
vyksta karinei vyriausybei pri
tariant. 

— Afganistano sukilėlių ži
niomis, sovietų karo lėktuvai 
puolė daugelį kaimų ir miestų 
sukilėlių užimtoje Badakšano 
provincijoje. 

— Pekino miesto valdžia už
draudė kabinti plakatus ant 
"Demokratijos sienos". Miestas 
paskyrė kitą sieną, toliau nuo 
miesto centro, tačiau įspėjo ne
šmeižti, vengti kurstymų ir me
lagysčių. Kiekvienas atviras 
laiškas ar sieninis laikraštis turi 
turėti autoriaus pavardę ir ad
resą. 

DIDINA DIPLOMATINI 
SPAUDIMĄ IRANUI 

Sekretorius Vance išvyksta Europon 
Washingtonas. — Valstybės 

sekretorius Cyrus Vance sek
madienį išvyksta į Londoną, 
Paryžių Pirmadienį jis sustos 
Romoje ir antradienį — Bono
je. Ateinančią savaitę Belgi
joje įvyks NATO valstybių už
sienio reikalų ministerių kon
ferencija, todėl jis namo nebe
grįš, bet liks Vakarų Europo
je. Pranešama, kad sekreto
rius tarsis su sąjungininkų vy
riausybėmis dėl Irano krizės. 
Britanija, Vakarų Vokietija ir 
Italija jau nutraukė tranui at
sarginių Amerikos technikos 
dalių pardavimą. Bus svarsto 
mi būdai, kaip paspausti Irano 
vyriausybę, nutraukiant pramo
nės produkcijos ir technologijos 
tiekimą. 

Irano ajatolos Kazem Sha-
riat Madari užpuolimas, kuria
me žuvo vienas jo sargų ir keli 
buvo sužeisti, sukėlė demon
stracijas Tabrizo mieste, Azer
baidžano sostinėje, čia įvyko 
masinės demonstracijos prieš 
vyriausybę, buvo užimta radijo 
ir televizijos stotis. Guberna
torius gen. Noreddin Gharavi 
turėjo pabėgti iš savo rūmų, jo 
likimas nežinomas. 

Quomo mieste, kur gyvena 
abu ajatolos, Khomeinis aplan
kė Shariat Madari ir tarėsi su 
juo apie šijitų sektoje įvykusį 
skilimą. Khomeinis vėliau pa
smerkė Shariat Madario užpuo
limą ir jo sargybinių apšaudy
mą, kaltindamas dėl to "są
mokslininkus". Jis ragino visus 
iraniečius nesiskaldyti, bet nu
kreipti savo pyktį prieš Ameri
ką. Khomeinio sūnus Achme
das aiškino, kad tarp musul
monų skilimą plėsti suinteresuo
ti užsienio agentai, šacho buvę 
saugumo valdininkai ir Ameri
kos CIA. 

Užsienio reikalų ministeris 
Sadegh Ghotbzadeh ilgai tarėsi 
su ajatola Khomeinhi ir vėliau 
pareiškė, kad Saugumo tarybos 
rezoliucija "mūsų nepasmerkia'', 
"atidaro kelią į derybas", "yra 
žingsnis pirmyn", čia užsienio 
stebėtojai įžiūri valdžios su
švelnėjimą, nes anksčiau, dar 

Libija sumokės 
kompensaciją 

Tripoli*. — Libija pasiūlė 
Amerikai kompensaciją už mi
nios padarytus JAV ambasadai 
nuostolius. Valstybes departa
mentas paklausė, ką Libijos vy
riausybė mano daryti, kad atei
tyje nepasikartotų tokie užpuo
limai, nes dabartinės apsaugos 
priemonės laikomos nepakanka
momis. 

Libiios saugumo jėgos apsupo 
Tripolyje Palestinos Laisvinimo 
organizacijos štabą ir suėmė jo 
narius. Suėmimų buvo ir kituo
se Libijos miestuose. Sakoma, 
kad Libijos valdžia susipyko su 
PLO vadais ir ateityje rems ra
dikalias palestiniečių grupes. 

Senatas ragina 
atšaukti sankcijas 

Washingtonas. — Senatas 
90—0 balsais nutarė atšaukti 
Rodezijai taikomas ekonomines 
sankcijas. Atėjus žiniai iš Lon
dono, kad susitarta dėl karo pa
liaubų, senatas pavedė preziden
tui atšaukti sankcijas, kai j Ro-
deziją - Zimbabvę atvyks britų 
gubernatorius, tačiau nevėliau 
kaip iki sausio 31 d. 

Valstybės departamentas pa
skelbė, kad Amerika paskolins 
Britanijai du didelius karinio 
transporto lėktuvus C-5 ir 10 
mažesnių G-141, kurie padės su
vežti j Rodeziją taikos priežiū
ros kariuomenę. Kartu BU lėk
tuvais Amerika pasiųs 190 lėk
tuvų įgulos narių. 170 aerodro
mo darbininkų ir 192 sunkveži
mių vairuotojus bei mechani
kus. 

Aukoja pinigus 
nušauti ajatola 

HarsteUe, Alabama. _ Prezi
dento motina Lillian Carter, va
žinėjanti prezidento perrinkimo 
reikalais po Ameriką, atidengė 
Alabamoje, kad amerikiečiai 
pradėjo jai siųsti pinigus. Kaip 
Žinoma, prieš savaitę ji sukėlė 
nemažą dėmesį, kai. klausiama, 
ką ji darytų su ajatola Khomei-
niu, ji atsakė: "Jei turėčiau mi
lijoną dolerių, paieškočiau ko 
nors, kad jį nušautų". Dabar 
žmonės pradėjo jai krauti mi
lijoną. 

Kinų kova prieš 
dideles šeimas 

Pekinas. — Kinijos vyriau
sybė, kovodama su gyventoju 
augimu. įvedė devyniose provin
cijose radikalų būdą skatinti 
nedideles šeimas. Su vienu vaiku 
šeimos gaus algų priedus, di
desnes pensijas ir kitas lengva
tas, šeimos su dviem vaikais 
nieko negaus, o. gimus trečiam 
vaikui, aleos apdedamos sotoia-
liais "kūdikių mokesčiais" tarp 
5 ir 10 nuoš. algos. Nuo 5-jo 
vaiko šeimos moka 20 nuoš. mo
kesčių 

prieš tarybos posėdį, visi nuta
rimai buvo pasmerkti, kaip 
'Amerikos surežisuoti". Jau 

kalbama, kad dalį suimtų ameri
kiečių reikės paleisti, o teismui 
palikti tik tuos, prieš kuriuos tu
rima įrodymų, kad jie "šni
pai". 

Prezidento patarėjas Zbigniew 
Brzezinski pareiškė korespon
dentams, kad vyriausybė turi 
planų, kaip paspausti Iraną. Jų 
tarpe yra ir opozicijos Irane 
panaudojimas didinti spaudimą 
revoliucinei valdžiai. Vien Te
herane esą 2 milijonai bedarbių 
Kaip ilgai jie norės būti be dar
bų, klausė Brzeanskis? Daug 
iraniečių puikiai supranta, kad 
Iranui daug naudingiau palaiky
ti gerus ryšius su Amerika. 

žvalgybos žiniomis, amerikie
čius diplomatus laikančių "stu-
dentų" vadai yra religinių fana
tikų ir radikaliųjų marksistu 
koalicija. Dar nėra visai aišku, 
ar tie "studentai" klausytų aja
tolos Khomeinio įsakymų. 

Irako vyriausybė įspėjo Ira
ną nepuldinėti Irako ambasados 
Teherane ir kitų atstovybių Ira
no teritorijoje. Jei tie puldinė
jimai nesiliaus, pareiškė Irako 
užsienio reikalų ininisteris Ham-
madi, iš Irano bus atšaukti visi 
Irako piliečiai. Pagrasinta di
plomatinių ryšių nutraukimu. 

Iranas daug 
maisto importuoja 

Teheranas. — Dėl uosto dar
bininkų boikoto nutrūkus JAV 
maisto išvežimui į Iraną, čia 
prasidėjo kai kurių produktų 
stoka. Jau rugpiūčio mėn. Ira
no prekybos ministerija paskel
bė, kad bus didinami maisto už
sakymai kitose šalyse, tuo ati
mant Amerikos turimą monopo
lį. Iki to laiko Amerika prista
tydavo 80 nuoš. Irano perka
mų kviečių. 75 nuoš. — ryžių ir 
70 nuoš. importuojamo aliejaus. 
Iranas praėjusiais mėnesiais už
sakė kviečių Australijoje ir 
Turkijoje, ryžių Pakistane ir 
Tailandijoje, augalinio aliejaus 
Ispanijoje, Brazilijoje ir Itali
joje. 

šiais metais Iranas pirko 
Amerikoje 816.000 tonų kvie
čių, 333.000 tonų ryžių, 227,000 
tonų sojos pupelių aliejaus, 
306.000 tonų kukurūzų. 

Kai kurie per 9 mėn. nupirk
ti maisto kiekiai yra didesni už 
praėjusių metų. Revoliucinė 
Irano vyriausybė bandė parody
ti, kad žmonės geriau valgys po 
revoliucijos, negu šacho laikais, 
tačiau pagadinus santykius su 
Amerika, padėtis gali pablo
gėti. 

Paprastai Amerikos javai iš
kraunami Khromo ir Abadano 
uostuose, čia darbininkų ne
tvarka, įvairus gedimai priver
tė valdžią atsiųsti laivų iškrauti 
karo laivyno karius. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 8 d.: Marijos Nekal
tas Prasidėjimas. Sofranijus, 
Eksuperija, Kaunia, Gedenė. 

Gruodžio 9 d.: Restitutas, 
Leokadija, Vakaris, Irutė. 

Gruodžio 10 d . Melkijadam, 
Eulalija. Eidimantas, Ema. 

Saulė teka 7:04. leidžiasi 4:20. 
ORAS 

Debesuota, šalčiau, tempera* 
tūra dieną 35 I . naktį 20 L 
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STUDENTŲ ATEITININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

šimo klausimą, raginant CV palai
kyti ryšius su Washingtono, Ro-
chesterio ir kitų miestų jaunimu, 
kurie domisi draugovės steigimu. 

III būrelio tema: Ateitininkų 
ideologijos prasmingumas. Apta-

Lapkričio 3-4 d- Clevelande į-
vyko Studentų ateitininkų sąjun
gos darbo suvažiavimas. Suva
žiavo gan gausus būrys iš še
šių liet. kolonijų. 

Penktadienio vakarą dalyviai 
atsilankė į lietuvių ruošiamą j rėme jos reikšmę organizacijai, 
kaukių balių Clevelando valsty-; ateitininkų principus. Priėjome 
biniame universitete. j išvados, kad originali ateitinin-

Suvažiavimas pradėtas šešta-! kų galvosena yra priimtina šios 
dienio rytą Lietuvių namų patai- j dienos veiklai su paviršutiniškais 
pose, su malda. i pakeitimais. 

Draugovių atstovai pateikė sa-į „ , . - . . . .. NT . , . 
6 ^ r IV būrelio tema —Narių s*cai-

čiaus mažėjimas- Draugovių val
dybos nors vieną savaitę prieš 

i 
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vo veiklos pranešimus. Linas! 
Rimkus skaitė Chicagos draugo 
vės pranešimą. Draugovė suruošė 

PADĖKOS DIENOS KURSAI 

atsinaujinimo savaitgalį, vakaro 
nę apie IV jaunimo kongresą, šo
kių vakarą. 

Kristina Veselkaitė perskaitė 
Detroito draugovės pranešimą. 
Be susirinkimų detroitiškiai su-H 
ruošė Užgavėnių balių. Veiklos 
tikslai - stipriau veikti lietuviš
koje bendruomenėje ir palaikyti 
artimesnius ryšius su MAS-

Clevelando draugovės prane
šimą perskaitė Kristina Račiūnai
tė. Be susirinkimų įvyko Ve
lykų šokiai ir rekolekcijos. Šių 
metų tikslas: apsišviesti ateitin-
kų veiklos reikalais ir artimiau 
susipažinti su Clevelando vi
suomenės lietuvių gyvenimu. 

Montrealio draugovės praneši
mą pristatė Tomas Murauskas. 
Be susirinkimų vyko iškyla į neto
limą vasarvietę, suruošta Kris

taus Karaliaus, metinė šventė. 

suvažiavimą pristatytų SAS cent 
ro valdybai einamuosius narių są 
rašus su narių mokesčiais. 

1 vo į sporto aikštę ir lošė "futbo-

Po pietų kursantai susirinko 
Lapkričio 21 d. į Dainavą su- j tai. Kalakutą garbingai piaustė I saiėj j r ?i^į. plakatus kursų te-

i važiavo 37 moksleiviai iš visų j dabartinis MAS CV pirmininkas i momis. Plakatai gražiai atrodė ir 
Vidurio Vakarų apylinkių - Cle
velando, Chicagos, Detroito, į 
MAS CV ir kun. Ylos ruošia-

V būrelio tema: Ko draugovės j m u s kalakursus. Atvyko ir šių kur-
tikisi iš SAS CV. Raginti SAS CV 
aplankyti draugoves, paruošti te
mas draugovės diskusijoms. įpa
reigoti draugovės valdybą su
ruošti paskaitininkų ir diskusijų 
būrelių pravedėjų sąrašą su jų 
specialybėmis ir įteikti jas SAS 
CV šių metų bėgyje. 

Pavalgę išsiskirstėme persireng 
ti ir pasiruošti vakaro išvykai. 
Po vaidinimo Edžio Razmos bute 
buvo suruoštas jaukus pobūvis. 

Sekmadienio rylą studentai or
ganizuotai dalyvavo mišiose M 
NP parapijos bažnyčioje. Po pa
maldų susirinkome išrinkti atei
nančių metų SAS CV valdybą ir 
iormaliai užbaigti suvažiavimą. 
Buvo tiktai vienas kandidatų sąs-

Kadangi draugovėje tiktai 11 na-į tatas: Edis Razma, (pirmininkas) 
Dana Balčiūnaitė (sekretorė), 
Rasa Vyšnionytė (iždininkė), Au 
drius Kazlauskas (koresponden-

nų, o ir mažai moksleivių, daž
nai veikė drauge. 

Rima Gustainytė pristatė To
ronto draugovės pranešimą. Be 
susirinkimų studentai dalyvavo 
Toronto visuomenės bendrose; 
Kūčiose, pristatė filmų vakarą. 
Daugumas draugovės narių buvo! 
pirmų arba antrų metų studen-į 
tai, net dvylika iš jų kandidatai. 
Todėl daugumas susirinkimų bu-1 
vo surišti su kandidatų ruoša. į 
Taip pat pakvietė visus į gruo
džio mėnesį įvykstančias rekolek
cijas. 

Iš Rochesterio atvažiavo Pau
lius Klimas, ieškantis minčių, ži
nių, bei jėgos įsteigti draugovę. 

Susipažinę su draugovių veik
ia, diskutavome galimybę vi

sų vadai: komendantas Saulius 
Čyvas, berniukų vadovas Andrius 
Kazlauskas, mergaičių vadovės — 
R. Šoliūnaitė, Kr. Rociūnaitė, K 
Veselkaitė ir Tomas Palubins
kas, ūkvedys. Šiais metais CV 
kvietė du vyresnius moksleivius: 
Dainą Kamantaitę ir Paulių Sta-
niškį kaip vadovų padėjėjus. 
Kursų dvasios vadas buvo kun. 
Jonas Staškus iš Londono. 

Susirinkę atnaujinom senas 
draugystes, susipažinom su nau
jais veidais, bevalgant šeimi
ninkių Zitos Šoliūnaitės ir Rūtos 
Pakštaitės karštas dešreles. 

Sunkiai pravėrę akis, iŠsiritom 
iš maišelių ir pamatėm pirmus 
lietaus lašelius, kurie mus sekė 
per visus kursus. Ketvirtadienio 
rytas prasidėjo su kursų atidary
mu, kurį pravedė dabartinis MA 
S. CV pirmininkas Arvydas 2y-

Arvydas Žygas ir buvęs pirmi-1 vadovybė papuose salę, juos pa-
ninkas Saulius Čyvas. j kabino ant salės sienų. Po to sekė 

Vakaro programą pradėjome j vakarienė ir iškalbos konkursas, j 
su naujai sukurtom kalakutinėm , šiais metais buvo didesnis skai- ; 
dainom, o po to susirinkome su-1 čįus kursantų, kurie pasisiūlė į 
sipažinimo š >kiams ir žaidi- j kalbėti įvairiomis temomis. Kon-
mams. įsismaginę, linksmai šo- j kurso dalyviai: Arūnas Pabedin-s į 
kome ratelius. įkas, Algis Kazlauskas, Edas Ce-į 

Penktadienį, po pusryčių, pasi- j p u l is , Rimas Puškorius, Rūta 
ėmę užrašų sąsiuvinius ir pieštu-1 Kulytė, Eglė Baltrušaitytė, Lora 
kus, tekini bėgom į kun. Staškaus j Vasiliauskaitė, Elena Zukauskai-
ir Rasos Šoliūnaitės paskaitas. į tė ir Laima Vadeišaitė. Pavalgę ir 
Kun. StaŠkus aiškino, kaip tai- i išklausę savo bičiulius, vėl susis-
syklingai reikia pravesti ateiti- kirstėm į diskusinius būrelius, 
ninku susirinkimus, posėdžius bei Vakaro programa — Susitelki-
suvažiavimus. Rasa kalbėjo apie mo vakaras, kurio pagrindinė te-
ateitininkų vienetus, įveldama ma buvo Dėkingumas. Susitelki-
neužmirštamą pasakėlę apie ba- mo meru visi sudarė sąrašą visų 
nanus. t dalykų, už kuriuos jie yra dėkingi, 

Laisvalaikio metu, norėdami o po tp gavo progą pasidalinti 
protus atleisti ir kūnus pamik-1 mintimis su draugais. Vakarą bai 
linti, vadovai ir kursantai kelia-' gėme šv. Mišiomis. 

Šeštadienio rytą saulutė praš
vito ir pašildė mūsų nuotaiką. 
Pasisotinę kiaušiniene, vėl nuke
liavom į rytines paskaitas. Lekto
riai - Saulius Čyvas ir dr. Vy
tautas Vygantas. 

Dr. Vygantas įtraukė kursan
tus į diskusijas apie ateitininkų 
ideologiją, o Saulius Čyvas kalbė
jo apie aplinką ir kaip jinai mus 
paveikia. Per laisvalaikį įvyko 
neįprasta kova — kursantai iš 
Clevelando kvietė visą likusį pa
saulį į "futbolo" rungtynes. 

Po laisvalaikio kursantai susi

rinko savos kūrybos rašymui, 
kurdami eilėraščius, trumpas pa
sakas ir dainas. O toliau tesėsi 
popietinės paskaitos. 

Po vakarienės susiskirstėm į 
diskusinius būrelius, o tada, gra-

(NukelU i 4 pal.) 

PAIEŠKOJIMAS 
Mkomas KAZYS BALAI5IS, sOnus 

Jono, gimęs 1910 m. Panevėžio apskr., 
Katkų km., gyv. Chicagoje. Praneiti 
adr.: 6166 Scott Street, Niagara Falls, 
Onttrio, Canada L2E^-3B5. 

tas), Rūta StaniSkytė ir Rėdą Ar- i g a S j sveikindamas visus'kursan 
dytė (narės). Sąstatas buvo šuva-j t u s bei lektorius, aiškindamas, 

kad, nors esame palikę savo šei
mas, susirinkom čia kaip viena 

žiavimo vienbalsiai priimtas 

Formaliai užbaigėm savo SAS 
suvažiavimą su pakilia nuotaika 
ir ateitininkų himnu, suvažiavi
mas paliko daug kam teigiamą 
įspūdį. 

A. Kazlauskas, 
SAS CV, korespondentas 

CHICAGOS ATEITININKU 
KŪČIOS 

Kūčios bus gruodžio 22 d., šeš
tadienį, 4 vai. vak. Jaunimo cent- j 

sai Studentų ateitininkų s-gai, r o didžiojoje salėje, 
inkorporuoti s. šiuo reikalu pra- Kūčių programa: Šv. Mišios, 
nešimų pateikė Tadas Klimas-; Kūčių vakarienė, meninė progra-
Išryškėjo faktas, kad inkorpora- į m a ir Kalėdų Senelio apsilanky-
vimas mūsų dabartinei veiklai \ mas su dovanėlėmis vaikams. 
visiškai nepakenktų, net neturė
tų Jokių pagrindinių ideologinių 
pakeitimų. Dauguma pritarė in
korporacijos minčiai. 

Dalyvavimo auka: 5 dol. su
augusiems, 3 dol. studentams ir 
moksleiviams, vaikams —veltui. 

Chicagos ir apylinkių ateiti-
Pavalgę pietus, nagrinėjome į ninkai, jų šeimos ir svečiai ma-

mūsų veiklos trūkumus, gerąsias; lon i ai kviečiami Kūčiose daly-
ypatybes, galimybes. Norėdami i vauti. 
kiekvieną dalyvį įjungti į svars
tytas susiskirstėme juos į disku
sijų būrelius. Kiekvienas būrelis 
diskutavo vieną temą, tai temai 
tada suredagavo konkrečius nu
tarimus. 

Chicagos Ateitininkų 
sendraugių skyriaus valdyba 

didelė ateitininkiška šeima. Po 
atidarymo prasidėjo sunkus dar
bas. 

Susiskirstėme į dvi grupes ir 
keliavom į paskaitas- Pirmos die
nos paskaitininkai —Saulius Gir
nius ir Petras Kisielius. Saulius į-
domiai apibūdino lietuvių kilmę 
ir istoriją, pabrėždamas lietuvių 
kovą prieš nihilizmą ir ateitinin
kų organizacijos pirmus žings-

1 nius. Petras kalbėjo apie vadova
vimą, vadų rūšis ir vado pareigą 
organizacijai. 

Po paskaitų įvyko pirmi dis-l 
kusijos būreliai, kuriuose disku- ; 
tavom lektorių pateiktas mintis 
ir ruošėm vaidinimus pagal die
nos temą. Vaidinimai greit pakė
lė kursantų bei vadovų nuotaikas. 

Baigę vaidinimų pristatymus, 
pradėjome Padėkos dienos šventę 
Šv. Mišiomis, dėkodami mūsų Tė
veliui Dievui už visa, ką jis yra 
mum davęs. Tęsėm šventę toliau 
su iškilminga vakariene, kurio
je, kaip įprasta, buvo du kalaku-

JSIGYKITE VILNIAUS UNIVER
SITETO 

SUKAKTUVIN} MEDALĮ 
Tai puiki dovana Jūsų jaunimui, draugams 

ir bendradarbiams 

I būrelio tema buvo draugovės 
veiklos pagrindai. Reiktų bent 
vieną kartą per verkios metus ska 
tinti narius paruošti paskaitą, 
pristatymą ar simpoziumą, akty
viai įsijungti į bendras lietuviš
kas organizacijas, pvz. į Bendruo
menę, parapijas, Lietuvių jauni
mo sąjungą. 

II būrelio tema — kandidatų 
ruošos klausimas. Reiktų įsiparei
goti SAS CV, kad paruoštų kan
didatų kursams programą ir tuo 
palaikyti visų studentų ateitinin
kų tarpe tęstinumą; raginti SAS 
C V rimtai atsižvelgti į bendrą į s 
kandidatų savaitgalio kurmi ruo 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
27S9 W. 71 i t St., Chicago, UI. 60629 

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

L e i d ė j a i : Akademinis Skautų Sąjūdis 
S k u l p t o r i u s : Vytautas Kašubą 
K a l y k l a : Frankl in Mint 

Medal ia i :Broniz in i s , antikinis. 70 m m diametro S15. 
Bronzinis, blizgantis. 70 mm diametro $20. 
Sidabrinis . 44 mm diametro $35. 
Paauksuo tas sidabrinis. 44 m. dia. $40. 
Auksinis (14 kt.), 44 mm dia.: reikia 
užsakyti prieš gruodžio 31 d.; apie $425. 

P a s t a b o s : Kainos yra JAV doleriais. Pridėti $2 dėl persiuntimo 
ir apdraudos . Čekius rašyti „Vilniaus Universiteto Medalis". 

Dėl m e d a l i ų u ž s a k y m o k r e i p k i t ė s i Jūsų apylinkės platinto
jus arba medalio administratorę: ' 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

DR. VL. BLM2YS 
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS 

Marųuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

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

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

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 7 l s t 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-o antrad ir penkt. 10-4: šeštad 10-3 vai. 

Ofis . tel. 735-4477; Rez. 2 4 6 - 2 8 3 9 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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 
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS^ 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 v.il. ir 6-8 vai. v.ik. išskyrus 
treč. Sešt 12 iki 4 vai. popiet L,ir>A 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas ' 

3 9 2 5 VVest 59th Street 
Vai pirm., an t r , ketv. ir penkt nuo 12-4 
vai. popiet ir t>-8 vai. v.ik " TVTi - iV s*št. 
uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BL'ILDINC 
3200 VV. 81st Street 

Valandos Kasdien nuo 10 vai. ryto 
ikr 1 vai popiet. 

Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-291" 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9*01 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street : . . ' 

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

Telef. — 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRLRG1IA • 

Ofisai: u, , 
111 NO. VVABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos, pagal susitarimą 

i - . , . 

Atdara Hofciadieniaia nuo t «aL ryto M 19 yni. 
MomdieaUis nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro 

D. KUHLMAN, B.S.. Raftatruotaa raktininką* 

T#>L- 4 7 6 - 2 2 0 6 
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i Pardavimas ir Taiaymaa 
W f*fc Mnat - W K 7-1*1 

Julius Špakevičius (617) 326-0403 
Dr. J o n a s Ulėnas (516) 271-4470 

D C I)T. Saulius Naujokaitis (301) 986-1547 
Kazys Palč iauAas (813) 360-4113 
Rasa LukoSevieiot* (514) 366-1210 
Prima Saplienė (416) 654-9052 
Dr. Stepas M a t a s (216) 524 3242 
Liuda Rugienienė (313) 573-9448 
Danutė Korzonienė (312) 778-6723 
Ramunė Lukienė (312) 422-4288 
Teresė Gaidelytė (402) 731-8720 
Dr. Stasys V a n a g ū n a s (602) 296-0307 
Aldona Vaitkienė (602) 266-5954 
Gediminas Morkūnas (206) 746-1272 
Danutė Janu t i enė (415) 849-1147 
Valentinas V a r n a s (213) 662-2611 

Medalio Administratorė: Aldona Venckienė (213) 393-2803, 603 
14th Street. S a n t a Monica, California 90402. 

B o s t o n e 
N e w Y o r k e 
VVashingtone 
F l o r i d o j e 
M o n t r e a l y j e 
T o r o n t e 
C l e v e l a n d e 
D e t r o i t e 
Č i k a g o j e 

O m a h o j e 
T u c s o n e 
P h o e n i x e 
S e a t t l e 
S a n F r a n c i s c o 
Ix>s A n g e l e s 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K $ 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 
Valand(>s pagal susitarimą 

1002 N. VVestern Ave., Chicago 
Tel. 48^-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

Valandos pagal susi tar imą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) '""""I 

OPTOMETRISTAS *Sfc 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71st St . — Tel. 737-3M9 

Vai pagal susitarimą Uždaryta tr*č 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR +.• 

PROSTATO CHIRLRGIIĄ.... 
2656 VV. 63rd Street 

Va! antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vale.' " 
Ofiso te l . 77t>-2880, rezid. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
Tel. — GR 6-0617 ' / ' 

6958 5. Talman Ave. 

Ofiso tei. Hr 4-2123, namu GI 8-6195 

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

2454 VVest 71 st Street >*'• 
[Vai : pirm . antr.id . ketv ir penktad 2c5. ir 
jb-7 — ii anksto susitarus 

jstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So. 4<Mh Court , Cicero, III. 
Kasdien 1012 ir 4-7 tsskvrus trei" ir sešt 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOIA 

265° VV. 50 St., Chicago - 476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm., antr., treč . 
ketv 10 iki 6 vai Ceštad 10 iki 1 vai 

Ofs. tel. 58t>-31t>t>; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTO'AS IR CHIRURGAS* 

6745 VVest 63rd Street "* ' 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt į 

2-7; šeštadieniais pa>ul susitarimą-
--

Apsimoka skelbtis dien DRAŲGt.-nes 

lis plačiausiai skaitomas lietuviųi.dien-

raštis, gi skelbimu kainos yra vfeiems 

pnrinamt>s. 



Palto kainos — 

• SMOGIS PERIODINE! SPAUDAI 
-

Lietuvių — taip pat ir kitų 
tautinių grupių — spauda išgy
vena dar didesnius sunkumus, 
negu vietiniai laikraščiai, ypač 
dienraščiai, kurie turi savo išva-
žiojimo priemones ir platinimo 

Dėl nuolatinio palto patarna- Etninė spauda neturi savo są-
vimo kainu kėlimo prabilo ame- jungos ir negali pagrasyti Pašto 
rikiečių spaudos atstovai. Klausi- kainų kėlimo komisijai. Taip pat 
mas kyla, kaip gali ršsilaiky- etninė spauda nėra vieninga ir 
ti žurnalai, savaitiniai laikraš- negali lengvai susirasti kitų bū
čiai ir mėnesiniai leidiniai, kai dų pasiekti savo skaitytojus. Ta-
pešto patarnavimas yra blogas, o čiau tai būtų galima padaryti 
tarifai nuolat keliami. Keliami kartu su amerikiečių laikraščių 
neproporcingai su kitų prekių ir leidėjais, nes 30 milijonų tiražas 
kitų patarnavimų kainomis. yra didelis skaičius net ir Ameri-

Tuo klausimu kaip tik stipriai koje. Ir tokio skaičiaus atsisaky-
pasisako VVilliam G. Mullen, mas pašto patarnavimų būtų 
"National Newspaper sąjungos" smūgis paštui, nors būtų smūgis 
vykdomasis vicepirmininkas, liu- ir pačiai spaudai. Paštas ir spau

dydamas Pašto kainų komisijoje, dos pristatymas skaitytojui yra 
Jis savo nuomonę išreiškė ne tik dviejų institucijų tinkamo bend-
•laikraščių ir žurnalų sąjungos, radarbiavimo sąlyga, kad žmo-
bet ir leidėjų vardu, priminda- nes negriautų savos institutcijos 
mas, ikad toks kainų kėlimas pri- o susižinojimo institucija ne
vers leidėjus atsisakyti pašto pa- griautų spaudos pagrindų, 
tarnavimu ir ieškoti kitų būdų Etninė spauda, kaip rašo M. No-
pasiekti skaitytojus. Tuo bus su- wak, turi tokią reikšmę, kad ji 
silpninta tik pašto tarnyba, kuri gali daryti įtaką h- politikai ir 
ir taip jau nesugeba tvarkytis, visuomeniniam gyvenimui. Tik 

į- B tikrųjų per penkerius pasta- jai reikia vienybės, susitarimo 
ruosius metus pašto tarifai buvo vienodai remti ar protestuoti po-
pakelti daugiau kaip pusantro litiniuose ir ypač valstybės parei-
šimto procentų. Tai jau nelygus gų apleidimo atvejuose, 
kainų kėlimas, lyginant su darbo * 

. atlyginimais ir patarnavimu. 
Pašto kainų komisija nuo atei
nančių metų dar nori uždėti po 
1.9 et. ant kiekvieno siunčiamo 
antros klasės leidinio, kas suda-
Tytų labai kidelį spaudos apsun
kinimą vien tik dėl persiuntimo į į ^ T^SŪrįlūdp'jau minėtas 
Shudų, neskaitant darbo jėgos ir N o w a i Mtko> tautinės spaudos 

; .popieriaus bei kitų spaudos reik- p i m ^ m ^ k a d jį r e m i a s i n e pa
menu karnų pakilimo. n u > 0 idealizmu. Tautinė spauda 

Dėlto suprantamas šios sąjun- ^ yiuriame kTa&te pirmiausia 
_gps, kaip rašo Printing £ve]gja į sgyp tautinės grupės rei-

View" (lapkričio nr.), grasymas k a l u s > k l i r f e k y l a gyvenamam 
nutraukti ryšius su paštu ir ieš- k r a š t e > i r ^ ^ t o l i i&usfas tautos 
koti krtv priemonių persiųsti savo a r Į ^ a r t i m u j u reikalus. To-
leidinius. Ir tai yra galima. Sunk- d e l ^ ^ uždaviniui siekti ji su-
vežimių ir shmtinių bendrovės t r a u k i a daugiau idealistų, negu 
kaip tik norėtų toki patarnavimą g a l i sutraukti vietos spauda pel-
penmti daug pigiau ir patogiau. n o ie§kančiųjų. Jai net ir dabar-
Paštui liktų tik laiškai ir rekla- t i n i a i sunkumai, iškilę dėl e-
mines siuntos, kurios jį dar la- konominės krizės ir infliacijos 
biau smukdytų. Ogi paštas jau slogučio, nėra tokie baisūs ir taip 
pasigyrė šiemet turįs daugiau ufag j ^ negąsdina, kaip tuos, 
kaip 400 mil. pel no. Tačiau nei kurių spaudos leidimas yra už-
pelnas, nei prašymai gerinti paš- darbis, pemas ir įtakos išlaiky
to tarnybą iki šiol nepaskatino m a i 

jo vaMybos atlikti savo pareigas. Nesunkiai galima pastebėti, 
Jos atliekamos gerai kultūringo- k a d ne tik lietuviai remia savo 
se valstybėse, juo labiau tai ga- ^ s i ą geivijos spaudą, bet taip 
lėtų būti atlikta turtingoje Ame- paU k a s žvalgosi į kaimynus, ga-
nkoje. ji matyti, kad h* lenkai, ukrai-

niečiai, net italai, iki šiol 
E daugiau kaip tūkstančio „ ^ j ^ , 5 ^ saV0 etnišku-

bikTaščių ir žurnalų, kūnų tirą- m u > aukomK remia savo laikraš-
žąs siekia netoli 200 milijonų, y- č i u s > l k n y g ų leidimą, net papras-
ra daugiau kaip šimtas vadina- t u s organizacinius biuletenius, 
mos etnines spaudos laikraščių ir Lietuviškoji spauda yra šiuo at-
žurnalu, kūnų tiražas taip pat ivi^Vi atviresnė. Ji skelbia net 
siekia daugiau kaip 30 milijonų „^^ a u k a s . Tuo tarpu lenkai 
skaičiy. Jeigu amerikiečių laikraš- a r H a l a i skelbia tik tūkstantines 
čių sąjungos vicepirmininkas „ didesnes sumas, kad skaityto-
skundžiasi blogu pašto patarna- j a i i r e t n i n e s ^ ^ palaikytojai 
vimu ir graso nutraukti ryšius ž i n o t U ) ^ t a } ^ ,-u tautinio iš-
su pašto tarnyba, tai dar sun- didumo, jų tautinės kultūros pa-
kiau yra etninei spaudai, lei- aidėjimo ir pasisavinimo reika-
džiamai svetimomis kalbomis ar ias> Q taip pat čia yra ir jų poli 

Taiwanas — išduotas sąjungininkas 
Bet nelaukiama, kad kom. Kinija jį pultų 

net angliškai. Į ją kai kada krei tinė jėga, kurią jie sugeba paro
vei žiūri net tokia institucija dyti rinkimuose, nes kiti politikai 
ka$p pastas, kuris mano, kad tai J a u iš anksto mato, kad jiems 
yra tik svetrmiesiems leista "per- f ^ 0 ^ nepritruks net rinkimi-
deta prabanga". n e i kampanijai. 

Etninei spaudai patarnavimas Baigiantis metams, apie savo 
yra ne tik brangus, bet h* nelabai spaudos išsilaikymą ir jos dar ga-
ištikimas, kai, sakysime, tolimes- limą tobulinimą reikia visiems 
nėse vietovėse laikraščiai iš Chi- kartu pamastyti. Tai nėra tik 8-
cagos ar New Yorko gaunami ervijos reikalas, bet visos tautos 
tik porą kartų per savaitę. Tuo gyvybinis apsisprendimas —luti 
skundžiasi ne tik etninė spauda, ar išsilaikyti. Pavergtieji yra nu-
bet ir teks "New York Times", tildyti arba tuoj nutildomi, jei 
kuris pvz. Chicagą pasiekia tą tik pakelia balsą. Tuo tarpu tik 
pačią naktį, kai yra išleidžiamas, išeivijos 3pauda yra jų tikrasis 
o r skaitytojams pristatomas po balsas pasaulyje, 
dviejų ar trijų dienų. ft. Gr. 

Tautinė Kinija, o dabar tik 
Taiwanas, patyrusi skaudžius 
smūgius — išmetimą, iš Jungti
nių Tautų organizacijos, diplo
matinių santykių nutraukimą 
ne tik JAV, bet ir dviejų treč
dalių viso pasaulio valstybių — 
čatrodo, turėtų būti baisiai nusi
minusi, praradusi visas viltis iš
likti nepriklausoma ir turinti 
laukti greito prie komunistinės 
Kinijos prijungimo. Nepaisant 
tos grėsmės, tautinė Kinija ne
sitiki, kad artimoje ateityje ko
munistai pultų Taiwaną, nes jie 
nenorės sugadinti savo sėkmin
gai besivystančių santykių su 
JAV ir pažeisti savo prestižo 
trečiojo pasaulio tautų tarpe ir 
tarp daugelio milijonų užsienyje 
gyvenančių kinų. Antra vertus, 
komunistinė Kinija susidurtų su 
labai stipriu Taiwano pasiprie
šinimu. Tautinė Kini ja turi pusę 
milijono labai gerai paruoštos ir 
amerikiečių ginklais apginkluo
tos kariuomenės. 

Karinė reikšmė 
Pasibaigus Vietnamo karui ir 

amerikiečiams pasitraukus iš In-
dokinijos, JAV-bėse Taiwanas 
prarado savo turėtą strateginę 
reikšmę. Daugiau kaip dvide
šimt metų ištikimas sąjunginin
kas Taiwanas JAV nebebuvo 
reikalingas, ir jos pradėjo megz
ti santykius su jo priešu, nepai
sydamos, kad tuo stato į di
džiausią pavojų savo ištikimą 
sąjungininką. Bet politikoje 
nėra amžinų draugų ir priešų. 
Pasikeitus sąlygoms, keičiasi 
valstybių interesai ir sąjunginin
kai. 

Visgi amerikiečiai ne staiga 
atsimetė nuo Taiwano. Jie ke
lerius metus derėjosi su komu
nistine Kinija, reikalaudami jos 
pažado nepulti Taiwano. Jo ne
gavo, bet kom, Kinija pasisakė 
būsianti kantri ir lauksianti tin
kamų sąlygų, pirmoje eilėje sa
vo konflikto su Sovietais iš
sprendimo, kuris gali dar ilgai 
užsitęsti. 

Mirus tautinės Kinijos prezi
dentui Chang Kai šnekui, kraštą 
valdo jo sūnus, 68 m. Chiang 
Ching-kuo, kuris pasirodė esąs 
ne tik gabus politikas, bet ir 
ekonomistas. Pirmoje eilėje jis 
stengiasi j vieną tautą sulydinti 
Taiwanan atsikėlusius du mili
jonus kinų su 14 milijonų taiva
niečių. Savo tėvo studijoms pa
siųstas j Sovietų Sąjungą, kele
rius metus dirbo įvairius darbus 
fabrikuose ir išmoko gražiai 
santykiauti su darbininkais. 
Dabar tas sugebėjimas jam daug 
gelbsti, tvarkant vidaus reika
lus. Jo vadovybėje Taiwanas 
tapo viena didžiausių visoje Azi-

P. OAUCYS 
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joje ūkinių jėgų. Sukurta di
džiulė pramonė. Krašto ūkis 
auga kasmet, 95%, retai kur pa
siekiamu dydžiu. [Netrukus Tai-
wanas gali tapti viena pramo-
ningiausių pasaulio šalių. Vidu
tinės metinės kiekvieno taiwa-
niečio pajamos dabar kelis kar
tus aukštesnės negu kinų. 

JAV ir Japonijos investavimai 

Po skandžių smūgiu 

Pergyvenęs skaudžius smū
gius, Taiwanas dabar aprimo ir 
optimistiškai žiūri j ateitį. Azi
jos stebėtojų manymu, tokia 
būklė gali nusitęsti ilgesnį laiką, 
Taiwanui ramiai ir sėkmingai 
beplečiant savo ūkį. 

Keturi dalykai gali tas viltis 
sugriauti ir komunistinę Kiniją 
priversti galutinai išspręsti Tai-
wano klausimą. Pirma, jeigu 
Taivanas paskelbtų savo nepri
klausomybę ir tuo sugriautų vie
ningos Kinijos mitą ir iššauktų 
griežtą Pekino atkirtį. Antra, 
jeigu Taiwanas, norėdamas ap
sidrausti nuo kom. Kinijos už
puolimo, pasikviestų į talką So
vietų Sąjungą. Trečia, jeigu 
Taiwanas tolydžio atsisakinėtų 
tartis dėl geresnių santykių su 
komunistine Kinija. Ir ketvir
ta, jeigu Taiwanas būtų visiškai 
izoliuotas ir viduje susiskaldęs 
ir atmestų Kinijos siūlymą tai
kiai prisijungti. Tada Pekinas 
galėtų ryžtis jį jėga prijungti. 
Bet Taiwanui turint klestintį 
ūkį ir stiprią karinę jėgą, ši ga
limybė atrodo labai tolima. 

1 Rimties •alandelei 

GARBINANT NEKALTAI 
PRADĖTĄJĄ 

Krikščionys turi daug priežas-1 bėtoją ir kaip galutinę ir visuo-

JAV ir Japonija į Taiwano 
pramonę yra investavusios 2 bil. 
doL Abipusė jAV-Taiwano už
sienio prekyba siekia 7,5 biL dol. 
1978 m. Taiwanas turėjo sutau
pęs 5,5 bil. dol. užsienio valiu
tos atsargų, kas tokiam nedide
liam kraštui yra didelė suma. 
Tokios sėkmingos Taiwano už
sienio prekybos paslaptis yra 
ta, kad ten darbininkas per mė
nesį uždirba nuo 50 iki 60 dol., 
arba tik ketvirtadalį to, ką už
dirba japonas ir dvyliktą dalį 
amerikiečio uždarbio. Savo pi
gumu bei gerumu lengvai nu
rungia kitų kraštų daug bran
gesnius gaminius. Užsienio ban
kai ir firmos noriai investuoja 
kapitalus į Taiwano ūkį, nes jis 
neša labai didelius pelnus, atsi
žvelgiant į darbo jėgos pigumą. 

Prez. Carterrui pr. metų gruo- Areštuotas T. Daniels, 25 m., 
džio mėn. nutraukus diplomati- j buvęs kalinys, kuris kaltinamas 
nius santykius su Taiwanu, ten n o r£jes nužudyti viceprezidentą 
kilo labai didelis pasipiktinimas Į M o n d a l e , kuris buvo laukiamas 
ir protestai. Atvykusiems į Tai- a t v y k 8 t a n t į Chicagą, į pobūvį j k o k i a j d i e v a i t e i > ^ k a i p a u k į 

rinkti lėšas prez. Carterio per-1 č j a u s j a m Dievo apdovanotam kū 
rinkimui Daniels buvo sulaiky-1 „niui, o tai yra visiškai skirtin-
tas Greyhound autobusų stoty 1 g a n u o Dievo garbinimo.Garbin-

AEEŠTAVO PASnLfcSINTOJA 

pei JAV atstovams tartis dėl to
limesnių santykių, jų automobi
lio stiklai buvo iškulti ir vos ne-
primušti patys atstovai. Taip 
pat buvo protestų ir pačiose 
JAV-bėse. Senatorius Goldwa-
teris aukščiausiam teismui ap
skundė prez. Carterį už jo savi
vališką be senato sutikimo drau
giškumo ir gynybos sutarties 
nutraukimą. 

Sių metų kovo mėn. kongresas 
priėmė įstatymą (Taiwan Rela-
tion Act), kuriuo remiantis įs
teigtas ir jau atidarytas Ameri
kos institutas Taiwane ir jame 
jau dirba 15 buvusios amerikie
čių ambasados Taiwane narių. 
Tas institutas laikomas privačia 
įstaiga, kuri f aktinai atlieka vi
sas ambasados funkcijas. Pa
našią įstaigą Taiwanas atidarė 
Washingtone. Dabar laukiama, 
kad tuo pavyzdžiu pasinaudos 
ir kitos valstybės. Neužrūstin-
damos komunistinės Kinijos, pa
našiai sutvarkys savo santykius 
su Tahvanu, Ogi šiol 21 valsty
bė tebepalaiko diplomatinius 
santykius su Tahvanu. Daugiau
sia tai Lotynų Amerikos ir Af
rikos valstybės. 

čių kreipti su ypatingu dėmesiu 
savo akis į Mariją ir ją garbinti 
daugiau negu kitus šventuosius 
ar šventąsias. Tai yra dėl jos iš
skirtinio ir glaudaus ryšio su Kris 
tumi, dėl jos tarpininkavimo iš
ganymo vyksme, dėl jos bendra
darbiavimo atpirkime ir išskirti
nės vietos Bažnyčios narių tar
pe. 

Tačiau ši pagarba, teikiama 
Marijai, Bažnyčios tikėjime ir te
ologiniuose svarstymuose visuo
met buvo skiriama nuo garbini
mo, teikiamo Dievui, kuris teolo
ginėje terminologijoje turi net ir 
atskirą žodį — adoratio. Marija 
nėra ir niekad nebuvo garbina
ma kaip kokia dievaitė ar kaip 
pagonys garbina savo deives ar 
dievų motinas. Negalima Mari
jos garbinimo kilmės išvesdinti 

> iš pagoniškų mitų ar kurių ki
tų panašių reiškinių pas pago-

į nis. Randami panašumai neve
da prie tokio įrodymo, nes jie pa
kankamai išaiškinami žmogaus 
prigimties linkme naudotis vi
siems priimtinais būdais, norint 
išreikšti kam nors pagarbą. 

Sakysime, nusilenkimas papras
tai išreiškia pagarbą, ir nesvarbu, 
kas tai darytų, — krikščionis ar 
pagonis. Jei jį vartoja ir krikščio
nys ir pagonys, tai dar visai ne
reiškia, kad krikščionys tai pasi
ėmė iš pagonių: tai yra bendras 
visiems žmonėms veiksmas, no
rint parodyti pagarbą. Garbinda
mi Mariją, jai lenkiamės ne kaip 

Chieagoje. Jis iki 
būti paleistas tik 
dol. užstatą. 

teismo gali 
už 100,000 

damas Dievą, žmogus jį pripažįs
ta kaip neišsakomą ir galutinę 
visatos priežastį, kaip savo išgel-

Pop. Jonui Pauliui II lankantis Washingtone, diplomatinėms misijoms buvo 
priėmimas Apaštalų Sosto delegatūroje. Nuotraukoje su popiežium kalbasi 
Lietuvos pasiuntinys dr. St. Bačkis, O. Bačkienė ir iš Romos atvykęs popie
žiaus palydovas prel A. Bačkis. 

tinę viso ko atbaigą. 2iūrint ar
čiau, Dievo garbinimas yra ne
ginčijamas pasitikėjimas juo, vi
siškas jam pasivedimas, pilnas juo 
pas" liovimas. Marijos ir šventų
jų garbinimas yra visai kitoks. 
Juos garbindami, gerbiame ir pra
šome jų užtarimo pagal tai, kiek 
jie turi vidinės vertės, gautos iš 
Dievo, savo Kūrėjo, ir kaip tobu
lai jie yra atbaigti, siekdami savo 
paskirties pas tą patį Dievą. 

Tokios rūšies yra ir Marijos 
garbinimas, tačiau jai reiškiama 
pagarba prašoka visų kitų šven
tųjų garbinimą. Nežiūrint to, 
Marijos garbinimas nėra tai 
koks nors tarpinis laipsnis tarp 
Dievo garbinimo ir pagarbos, 
teikiamos šventiesiems, ar koks 
nors abiejų mišinys. Jis visą lai
ką lieka to garbinimo laipsnyje, 
kuris dera kūriniui, ir todėl yra 
visiškai skirtingas nuo Dievo gar
binimo. Kartais populiaraus gar
binimo būdai, reiškiami Marijai, 
peržengia šen ar ten ribas, bet tai 
formaliai prieštarauja Bažnyčios 
mokymui ir paprastai yra tik dėl 
per daug menko supratimo. 

Minint Nekaltai Pradėtosios 
šventę, prisimintini du dalykai 
Marijos, kaip Dievo Motinos, vi
dinė vertė ir jos apdovanojimas 
ypatingesnėmis išskirtinėmis do
vanomis. Dievas, pasirinkdamas 
ją būti savo Sūnaus motina, pasi
rinko visų pirma ne bet kokią, 
bet geriausią ir rinktinę iš žmo
gaus dukterų. Niekas nerenka at
likti specialiam ir išskirtiniam 
uždaviniui netinkamo ar nela
bai sugebančio asmens, bet ge
riausią ir tinkamiausią. Juo la
biau tokiu dėsniu naudojasi Die
vas, nes jis paprastai veikia žmo
nes per žmones ir žmonėms įpras 
tu būdu. 

Negana to, Dievas būdamas 
Kūrėjas ir mylėdamas savo Sū
nų, jo Motiną apdovanojo išskir
tinėmis dovanomis. Ji angelo 
Gabrieliaus buvo pavadinta 
"malonės pilnoji". Jos ypatingas 
apdovanojimas yra jos nekaltas 
prasidėjimas, jos išskyrimas iŠ bet 
kokios nuodėmės, ne tik jos pačios 
padarytos, bet ir paveldėtos. Tuo 
būdu jos ryšys su Dievu yra ar
timiausiai tiek dėl jos artimiau
sio ryšio su Dievu, jos kūrėju ir 
apdovanoju, tiek ir su Jo Sūnu
mi, kaip jo motinos uždavinyje, 
tiek ir su šventąja Dvasia, visų 
pašventintoja. 

Jei, norint gauti malonės ar 
prireikus pagalbos, nedrįstama 
kreiptis tiesiogiai, šaukiamasi už
tarimo tų, kurie yra artimiausia
me ryšyje su pagalbos davėju. 
Tad dažniausiai yra kreipiamasi 
prie Dievo prašant šventųjų už-

(Nukelta į 7 psl) 

NAUJAS EIFELIO BOJOTO 
GLOBfiJAS 

Eifelio bokštas, Paryžiaus įžy
mybė, turės naują globėją. Pagal 
Paryžiaus miesto Eifelio bokšto 
savininko sutartį, Sis {žymusis sta
tinys iki šiolei buvo eksploatuo
jamas H880 metuose Gustavo Ei-
feljo, to bokšto statytojo, {steig
tos „Eifelio bokšto" bendrovės. 
Jacąuea Chirac, Paryžiaus m. 
burmistras, dabar paskelbė, kad 
sutartis, pagal kurią Eifelio bokš
to bendrovė per 90 metų buvo 
išnuomojusi bokštą, turėtų būti 
peržiūrėta. 

Burmistru Chirac tam nuro
dė dvi prietastis. Pfcina, dabarti

nė Eifelio bokšto bendrovė nesu
tinka viena pati padengti to bokš
to remontavimo ir modernizavi
mo išlaidų: dabartini hidraulini 
varikli pakeisti elektriniu keltu
vu. Antra, bendrovė reikalauja 
sumažinti mokestį, kurį ji moka 
Paryžiaus miestui (1978 m. apie 
42 mil belgiškų frankų). 

Nuo 1980 m. sausio I dienos 
Eifelio bokštas dvejiems metams 
bus perleistas „Sagi" bendrovei, 
kurioje Paryžiaus miestas turi 40 
proc. akcijų. Eifelio bokštą kas
met aplanko apie 3-5 miliymai 
lankytojų. Sagi" bendrovė tikisi 
šį lankytojų skaičių pakelti iki 
5 milijonų. 

AT. 

DEŠIMTS DIENIJ 
ROMOJE 

DR JUOZAS KRIAUCICNAS 

Rūmai turi daugybę įvairaus didumo kambarių 
Daugumos kambarių sienos ir kai kur lubos iSpuoStos 
paveikslų ir papuošimų freskomis, yra ir įrėmintų 
paveikslų. Kai kur sienos išdažytos paprastais dažais, 
nes, matyti, freskos sunyko nuo drėgmės ir nutrupėjo. 
Dviejuose kambariuose kabo milžininiški žirandėliai 
su daugybe žvakių, viename tų kambarių yra ir 
marmurinis sostas. Grindys visur marmurinės, 

daugybė įvairiausių fontanų su įvairiausiai 
trykštančiu vandeniu. Fontanai įruošti meniškai, kai 
kur jie tarp akmenyje iškaltų figūrų, kai kur figūros 
pačios švirkščia vandenį. Kai fontanų tiek daug. tai 
nusibosta besistebint. 

Sodas — parkas labai vešlus ir gerai prižiūrimas, 
su daugybe net retų medžių. Visame sode girdimas 
fontanų vandens čiurlenimas, tik arčiau fontanų 
garsesnis, toliau — tylesnis. Po ilgesnio laiko 
nusibosta tas čiurlenimas ir žmogus pasigendi tylos, 
ar kitokio garso. 

Fontanams vandenį duoda upė ateinanti iš kalnų. 
Dalis tos upės pajungta sukti ratus elektrai gaminti. 

Iš tų rūmų užpakalinių langų ir viršutinių sodo 
terasų atsiveria gražus vaizdas į slėnį. Gerai matyti ir 
lietuvių kolegijos ūkis. Netoli jo ir kažin kokios 
stabmeldiškos šventovės apskriti mūrai. 

Prel Dobrovolskis mus pavaišino pietumis 
lietuvių kolegijos ūkyje. Seselės brazilietės. kurios ir 

vaikščiojamose vietose labai išsinešiojusios. Žinoma, ūkyje šeimininkauja, prel. pamokytos, pagamino ir 
lankytojų ir rūmų apžiūrėtojų gausa per metų metus 
tuos akmenis nudilino. Pats marmuras Italijoje yra 
paprastas pigus akmuo, nes jo yra pakankamai. 

Kai kuriuose kambariuose buvo įrengtas šildymas 
malkomis. Sienose yra įdubimai, žemai prie grindų, 
kurie aukščiau sujungti su kiauryme sienoje, o tas 
tarnavo kaminu. Į tą įdubimą pridėdavo malkų ir jas 
degindami šiaip taip šildė patalpą. 

Tų meno korinių užtektų kelių muziejų galerijas 
užpildyti, tik nėra galimybės freskų nuo sienų nuimti, 

cepelinų. Tivolis turi taip pat savo specialų vyną. tai ir 
jo paragavome. 

Ūkio namas turi naują dviejų aukštų priestatą. 
Name įrengta koplyčia ir gyvena 5 brazilietės 
vienuolės. Prel. Dobrovolskis gyvena čia ir 
administruoja pusę didelės italų piranijos su apie 2000 
parapijiečių. Šiokiadieniais parapijiečiai ateina ir 
ūkio koplyčion mišių išklausyti, o šventomis dienomis 
pamaldos laikomos išnuomotam miestelio garaže. 
Priestatas buvo reikalingas kolegijos seminaristams 

tai taip bent keliauti pajėgią žmonės turi ten vykti vasaras praleisti, kai tų buvo daugiau. Prie namo yra 
pamatyti. gražus sodas, kuriame įruoštas maudymosi baseinas. 

Prie tų rūmų sodas nueina žemyn terasomis su kelios nedidelės aikštelės įvairiems žaidimams ir 
platesniais ar šiauresniais takais, taip pat su įvairaus pasivaikščiojimui takai, 
platumo laiptais. Kiekvienoje terasoje ir tarp jų Ūkis dabar, dėl darbininkų brangumo ir 

negalimumo jų atleisti, kai nereikia, yra išnuomotas ir 
beveik jokio pelno neduoda. Italijoje įsigalėjusios 
unijos, vadin. sindikatais, jos tvarko darbininkų 
reikalus ir nereikalingo darbininko atleidimas 
neįmanomas. 

Spalio 10 d. 
. 
Sutinkame sugrįžusį popiežių. Pirmąją audienciją 

popiežius, jau grįžęs iš Amerikos, paskyrė ne dažnu 
audiencijoms laiku — 11 vai rytą. Nuvažiavome 
autobusu, reikėjo ir autobusus keisti. Nors tai buvo 
pirmas mudviejų mėginimas patiems keliauti Romoje, 
bet viską suradome be sunkumų. 

Kolegijos vadovybė parūpino mudviem įėjimo 
audiencijon korteles visai netoli nuo popiežiaus 
tribūnos. Nuvykome visą valandą anksčiau, bet jau 
radome daug žmonių ir mums teko užimti truputį 
tolesnę vietą grupei paskirtoje vietoje 

15 min. po vienuoliktos iš šono atvyko mažu 
motoriniu vežimu vežamas popiežių;. Jis pravažiavo 
visais pagrindiniais aikštės takais, laimindamas 
susirinkusius žmones, kurių buvo. pagal vakaro 
televizijos pranešimą, per 50 tūkstančių. Valiavimai 
ir šauksmai "Viva ii pap" skambėjo iš arčiau esančių 
jam pravažiuojant. Prieš popiežiui pasirodant ir jam 
aikšte važiuojant, vienas vokiečių ekskursantų choras 
nuolat giedojo bažnytines giesmes. Kelias giesmes 
pagiedojo ir lenkų choras, bet tas buvo negausus, tai ir 
giesmės skambėjo tyliau. Pravažiavo popiežius ir pro 
mūsų užtvaros grupę, mums šaukiant "Viva", ir 
pasiekė tribūną. 

(Bus daugiau). 
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DRAUGAS, šefttadieni8? 1979 m. gruodžio mėn. 8 d. MOŠŲ 
Lemont, UI. 

KOLONUOSE 

LB darbuotojai po pasitarimo su koogr. Charles F. Dougberty, Lietuvos Dip
lomatinei tarnybai tęstinumą ir finansinę paramą užtikrinti įstatymo pro
jekto (H. R. 5407) autorium. Sėdi kongr. Dougherty, stovi iš kairės: Aušra 
Zerr, Dalia Jakienė, Charles Zerr, Rimantas Stirbys ir Algimantas Gečys. 

Nuotr. R. Surbio 

ATEITININKU NAMAI 
LEMONTE 

Prabėgo keli mėnesiai, kaip 
skaitėme "Drauge" Elenos Raz-
mienės norus ateitininkams na
mu įsigijimo reikalu. Atsiliepė 
vieni mielai pritardami, kiti ne. 

Gal prieš 25 metus Lemonte 
įsikūrė Petras ir Ona Abromai
čiai. Petras, įsigijęs nuosavybių 
pardavinėtoj teises, turi savo 
"Real Estate" įstaigą Lemonte. 
Abromaičiai yra užsirekomenda
vę sąžiningi ir puikūs lietuviai 
patriotai ir taipgi Lemonto mies
telio gyventojai. Be abejo tas bu
vo žinoma ir kunigu seminarijos 
vadovybei, kuriai misionierius pa 
liko mirdamas gražius namus, 
todėl ji kreipėsi į Abromaitį, kad 

PAGALBOS LIETUVOS 
DIPLOMATINEI TARNYBAI 

pataisymais, užsimokėti už švie
są, šildymą fr kt. Tax'ų jokiu ne
reikės mokėti, nes yra atleisti. 

Gi pirkinio savininkai sau dar 
pasiliko 20 akrų. Jie daro planus 
čia įkurdinti lietuviu koloniją, 
maždaug 40 šeimų. Tik reikia iš
vesti gatves ir išdalinti skly
pais. Jie jau priima užsakymus-

Tai būtų antroji lietuviu gry
na kolonija. Pirmoji yra lietuvių 
evangelikų. Ji yra prie Derby Rd. 
ir į pietus nuo 131 Rd. Čia lietu
viai nusipirkę žemės pasidalino 
sklypais. (16 sklypų). Jau gavę 
leidimus statytis namus. Vieta 
pavadinta "Zion Woods", nes 
žemę buvo nusipirkę lietuvių e-
yangelikų parapija ir, padalinę 
sklypais, pardavinėjo tik savo pa
rapijas nariams. 

Lapkričio 11 d. sekmadienį a 

kų namus. Kun. Jonas Borevičius, 
S.J., atnašavo šv. Mišias. Daly
vavo per 80. Visi apžiūrinėjo na
mus ir buvo pavaišinti priešpie
čiais ir kava. Elena Razmienė 

smulkiai papasakojo, kaip vykoi To pasiryžimo vykdytojas dr. 
ieškojimas įpirkti namų ir kaip | Petras Kisielius nuoširdžiai buvo 
atsitiko, kad šie gražūs namai a 
titako ateitininkams. Namas da
bar vadinsis "Ateitininkų namai". 

sveikinamas. Jis džiaugėsi, galė
jęs savo ir sesers Elenos svajones 
įgyvendinti. A. lankatta* 

JAV Atstovų rūmų nario 
kongT. Charles F. Dougherty 
įneštas įstatymo projektas (H. 
R. 5407) užtikrinti Lietuvos Di
plomatinės tarnybos tęstinumą 
ir jos išlaikymui suteikti kasmet 
250'000 dol. paramą palengva 
juda j priekį. Spalio 31 d. kon-
gresmanas Dougherty bendra-
laiškiu kreipėsi j visus JAV 
Atstovų rūmų narius ir kvietė 
juos prisijungti kosponsoriais 
prie minėto įstatymo projekto. 
Į jo kvietimą neleisti Lietuvos 
valstybingumui "išnykti nuo že
mės paviršiaus" iki š. m. lapkri
čio 11 d. prisijungė visa eilė 
JAV Atstovų rūmų narių. Da
bartiniu metu kosponsoriais jau 
yra šie 14 kongresmanų: Char
les F. Dougherty (Pa.), Ed-
ward J. Derwinski (BĮ.), John 
P. Murtha (Pa.), Joe Moakley 
(Mass.), William F. Clinger, jr. 
(Pa.), Robert J. Lagomarsino 
(Ca.),William Carney (NY), 
Daniel J. Flood (Pa.), Pfciffip 
M. Crane (UI.), Robert A. Roe 
(N. J.), Adam Benjamin, jr. 
(Ind.), Frank Horton (N. Y.), 
Larry P. MacDonald (Ga.), ir 
Raymond F. Lederer (Pa.). 

ATEITININKAI 
(Atkeltais 2 psL). 

žiai apsirengę, keliavome į Savos 
Kūrybos vakarą. 

Savos Kūrybos vakare dalyva
vo kursantai su savo kūryba, o 
vadovybė suvaidino Andriaus 
Kazlausko vaidinimą, "Grindus, 
Kalakutas ir padėkos diena." Po 
to buvo šokiai. Vakaro gale kur
santai sudarė ratelį ir dainavo 
visiems gerai žinomas dainas. 
Nenoromis išsisikirstėm ir, dalin
damiesi kursų įspūdžiais, lipom 
laiptais į miegamuosius. 

Sekmadienio rytą susirinkome 
kursų uždarymui. Saulius Čyvas 
padėkojo visiem kursantam ir va
dovam už atliktą darbą, o po to 
su buvusia MAS CV pirmminkp 
Rasa Soliūnaite įteikė premijas pa 
sižymėjusiems kursantams. Lietu
viškiausias kursantas; Marius 
Gražulis. Gražiausi užrašai: Si-
gos Bankaitytės ir Pauliaus Gra
žulio. Iškalbos konkursą laimėjo 
Elena Žukauskaitė ,o antrą vietą 
—Lora Vasiliauskaitė. Pavyzdin 
giausi kursantai: Edas Čepulis, Ri
mas Puškorius, Elena Žukauskai 
tė ir Eglė Baltrušaitytė. 

Susikrovę lagaminus į maši
nas, atsisveikinom su draugais 
pažadėdami vėl susitikti vasaros 
sV*vyklose. 

MAS CV dėkoja visiems vado
vams, kurie uoliai dirbo per visus 
kursus. Ypatingą padėka kursu 
dvasios vadui kun. Stašlcui ir 
kun. St. Ylai už kursų paruoši
mą. 

Dainavos Kalakursai sveikina 
p. Vlesulienę ir p. Gudelienę, ku
rios šiais metais suorganizavo ka 
lakumus rytiniame pakrašty, lin
ki joms sėkmės ateity! 

Rasa Soiiūnaitė, 
Daina Kamantaitė 

JAV LB krašto valdyba, ku
rios rūpesčiu įstatymo projek
tas buvo įneštas, artimai veiklą 
koordinuoja su kongr. Doug
berty. Spalio 25 d. krašto val
dybos nariai Alg. S. Gečys ir Ri
mas Česonis Washingtone tarė
si su kongr. Dougherty ir jo 
štabo nariu Michael Carmen. 
Spalio 27 d Philadelphijoje 
kongr. Dougherty priėmė lietu
vių delegaciją, kurią sudarė 
JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybos ir "Koalicijos išlaisvinti 
Petkų ir Gajauską" nariai (Alg. 
Gečys, Dalia Jakienė, Riman
tas Stirbys, Aušra Zerr ir Char
les Zerr). Lapkričio 23 d. R. 
Česonis, A. Gečys, R. Stirbys 
ir Aušra Zerr Philadelphijoje 
su kongr. Dougherty papildo
mai informavosi įstatymo pro
jekto eigos reikalais. 
• Artimu laiku to pačio turinio 
įstatymo projektas bus įneštas 
į JAV senatą. JAV LB Visuo
meninių reikalų taryba šiuo 
metu ieško įtakingų sponsorių 
ir jau keletą pasižadėjimų yra 
gavusi. 

Kongr. Dougherty šiomis die
nomis asmeniškais laiškais pa
pildomai kontaktuos Atstovų 
rūmų narius. Po šios jo akcijos 
ateis eilė JAV lietuviams ap
lankyti asmeniškai ir laiškais _ 
kontaktuoti savo kongresma-|| 
nus. Pramatoma, kad pagrin-'S 
dinė lietuvių akcija minimo įs
tatymo klausimu turės vykti 
1980 metų sausio, vasario ir 
kovo mėnesiais. Po to seks ap
klausinėjimai Atstovų rūmų pa
komisėje tarptautiniams klausi
mams. Minėtai pakomisei va

tuos namus parduotų. Abromai-. . . . . , . , , 
tis žinodamas ateitininkų rūpės- * * * » » * * ^ d ? ^ > k " J * į T * 
čius - įsigyti sau namus, tuoj * * * prm. mz. Mečys Silkaitis, 
pasiūlė ateitininkams - Elenai ] s u r e n * e **v«*avimą l Ateitum* 
Razmienei. Ateitininkų vadovy
bė apžiūrėjusi pardavimui pa
siūlytą namą su 25 akrais žemės 
sklypu, pirkiniu susižavėjo. Kai
na pirkinio 600,000 dol. Namas 
trijų aukštų, erdvus, stipriai pa
statytas iš skaldytų akmenų ir 
puikiai įrengtas-

Šio pirkinio svarbiausi organi
zatoriai, dr. Petras Kisielius b jo 
sesutė Elena Razmienė, tuoj 
susikvietę kitas šeimas. 

Skubiai buvo sudarytas dešim
ties šeimų susitarimas. Jie ir įne
šė reikalingą sumą (300,000) gi 
likusius išmokės per 4 mėn. 

Šios šeimos yra pirkinio savi
ninkai. Jie nuo bendro pirkinio 
atskyrė namą ir aplink namą 
penkis akrus žemės ir visa tai per
davė nuosavybėn ateitininkams. 
O ateitininkai suorganizavo iš 
savųjų "Ateities fondą" ir jis, tyra 
išrinktoji valdyba, namą ir pen
kis akrus valdys, kaip savininkai, 
nes namą ir penkis akrus žemės 
gauna dovanai. 

Jie teturės pasirūpinti namo 

IUETUVIS 
DAŽYTOJAS 

4612 S. Paulina S t 
(Town of Lake) 

Oslo namus ii lanko ir i i vi-
daus. Darbas garantuotas. 

Skambinti 927-9107 
STASYS SAKINIS 

dovauja lietuvių nuoširdus bi
čiulis kongr. Dante B. Fas-
cell. A. O. 

POPIEŽIUS 
CHICAGOJE 

Suveniras Popiežiaus lankymo
si Amerikoje. 
Plokštelių albaiiiii . . . . 9*M 
Name 

Address 
City •State. 

Zip 
AUDIO DEVHLOPKENT8 

Dept D 
2004 

LŠBdeaMssnt, IL 6004* 
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WAGNER and S O N H 
TYPEWRITERS AND y 
ADDINO MACHINES I 

Nuomoja, Parduoda, Taiso | 
Virš 50 metų patikimas jums i 

patarnarhnas. •.: 
5610 8. PataaU Bd, Cbioago I 

— 581-4111 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street TaL 776-4363 

J.&J.PHARMACY 
>M^vnansnatlmpoi1u(>aiw^MUal,flydomoaloitelru 

Važiuojamo* Mda», ramintai Ir kt, pirkti ar nuomo* 
a i •—11 i i i • • • ! . 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savMhkal 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 

LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, Inc. 
(TAUTOS FONDAS) 

345 HIGHLAND BOULEVARD 
BROOKLYN, N.Y. 11207 

Ra». Magr J. BALKONAS. PA 
Honofary H S W 

PETRAS MINKOMAS 
Honorary Mambar 

•OARO Of DMSCTOftS 

JURGIS VALAITIS 
Chairman 

IRENA BANAITIENE 
ANTANAS FIRAVlOUS 

JUOZAS GIEDRAITIS 
JUOZAS VAICEUONAS 

Vica-Chairman 

MARUA NOREIKJENE 
Sacrttary 

JUOZAS AUDĖNAS 
ALEKSANDRAS VAKSEUS 

DR PETRAS VILEIŠIS 
Diractora 

EXECUTIVE COMMrTTEE 

JUOZAS GIEDRAITIS 
Praariant 

ONA STRIMAITIENE 
Vica-Praartant for Dalagation* 

and Rapraaantabvaa' Manan 
JADVYGA VYTUVtENE 

Vica-Praaldant for 
Fund Raiaing Matters 

MARGARITA SAMATIENĖ 
Vica-PraakSant for 

PutMic Ralitions 

BIRUTE LUKOŠEVIČIENE 
Vtca Praaidint for 

Information Matters 
MARIJA NOREIKIENĖ 

Sacratary 
VYTAUTAS KULPA 

Traaiurar 

ALDONA KAT1MENE 
JONĖ PUMPUTIENĖ 
Finanea Sacratariaa 

AUDtT COMaHI I K 

KĘSTUTIS DIRKIS 
PRANAS POVILAITIS 
ALGIS SPERAUSKAS 

Mielas Lietuvi, 

Donations & Coresp. to be mailed tos 
P. O. Box 21073 
VVoodhaven, N.Y. 11421 

Kreipiamės j Jus prašydami aukoti Tautos Fondui ir tuo paremti Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto darbus, o ypač Vakarų informavimą apie 
padėtį Lietuvoje. 
ELTOS biuleteniai, VLIKO leidžiami šešiomis kalbomis, pasiekia Vakarų 
pasaulio valdžios pareigūnus, parlamentarus, žinių agentūras, laikraščius, 
radijo stotis ir įvairias tarptautines organizacijas bei lietuvišką spaudą 
visuose kontinentuose. Radijo programos — 1885 valandos per metus — 
sieja okupuotą Tėvynę su Vakarų pasauliu ir lietuvių išeivija. 

VLIKA5 yra išleidęs ir numato išleisti informacinių leidinių apie Lietuvą, 
tautos genocidą, bei pagrindinių žmogaus teisių nesiliaujantį pažeidinėjimą. 
čia paminėjome tik dalį VLIKO nuolatinių darbų, kurie būtų neįmanomi be 
dosnios ir nenutrūkstančios tautiečių finansinės paramos. 
5ia proga norime atkreipti Jūsų dėmesį į Tautos Fondo suorganizuotą 
LIETUVOS LAISVĖS IŽDĄ. Tai fondas, kuriam tautiečiai aukoja dabar, 
arba užrašo palikimus ar jų dalį savo testamentuose. LAISVĖS IŽDAS 
kaupia lėšas, kurių tik nuošimčiai naudojami dabarties veiklai finansuoti, <> 
kapitalas skiriamas laisvos, nepriklausomos Lietuvos reikalams. Visos aukos 
Tautos Fondui — LIETUVOS LAISVĖS IŽDUI atleidžiamos nuo fede-
ralinių mokesčių. (Tax Exept. #51-0172223). Tautos Fondo teisiniai pata
rėjai mielai suteiks informacijų testamentų sudarymo klausimais. 

Aukoja n tie j i nemažiau $25.00 gauna ELTA biuletenį ištisus metus; aukp-
jantieji $100.00 tampa Tautos Fondo nariai su teise balsuoti suva
žiavimuose. • 
Jūsų auka Tautos Fondui, tiesioginiai arba per vietinį įgaliotinį, įgalins 
VLIKA vykdyti savo uždavinius ir užtikrins, kad lietuvių balsas bus kuo pla
čiausiai girdimas laisvajame pasaulyje ir pasieks okupuotą Tėvynę. 

Dr. ELENA ARMAMENĖ 
Dr. MARU SVEIKAUSKlENĖ 

RIMA L SKORUBSKAITĖ 
Dr. ALGIS ŠIRVAITIS 

NUOLE V TREČIOKIENE 

Iš anksto dėkojame už Jūsų atsiliepimą į mūsų prašymą. 
TAUTOS FONDO VALDYBA 

V 

Siunčiu Tautos Fondo dabarties veiklai 
Aukoju Lietuvos Laisvės Iždui 

Viso 
Pageidauju informacijų dėl testamento sudarymo 
Vardas ir pavardė 
Adresas , Zip Code 

The Litrtuanian National Foundation, Inc. is a not-for-profit corporation of the Stato of New York. Contnbuttons. 
bequest» and donations are exempt from all Federal taxes by IRS ruUngs. Certificate No. 51-0172223 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jq reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu pianu sricedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 

3314 Weit 63rd Street 

Tel. — PRospect 6-8998 

-i 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimai. Stabdžiai. Dus
lintuvai Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shoek absorbers. Mufflen 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and fūters. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Wtft 5tth Strttt - Ttl. CLR 9-1777 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vaL vakaro, 
šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS GESAS 
šeštadieniais nuo 7:00 vai ryto iki 4 vaL popiet. 

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIU DOVANAS I LIETUVA IR ĮVAIRIUS: 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos 

® PACKAGE EXPRESS * TRAYEL AGENCY, INC. 
(UCENSED BT VNE8HP06YLTORG) 

VYRIAUSIA IŠTAISA: 1776 Mt0ADWAY, HEW YORK, R. Y. 10019 
Ttt. — M I 4 8 M ; W1-7721 

Siuntiniai, «Ąmft*«n« per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekta trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų Įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA. 

a> 

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai. 
riaušių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų. 

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandai vakaro. ftastiuTnnlisi tr 
nisis nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet 
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SOLISTES D. KUCENIENES PLOKŠTELES IŠKELIAUJA 
1 PASAULI 

Tarp Gbicagos lietuvių mote
rų išskirtinę vietą užima Dalia 
Noreikaitė Kučėnienė. Ji tori 
daugelį talentų: gabiai valdo 
plunksną kaip prozoje, taip net 
ir poezijoje, įdomi kalbėtoja, tu
ri pajėgų, rūpestingai išlavintą 
balsą. Ji buvo kviečiama dainuo
ti keliuose kontinentuose ir gal 
nė viena lietuvė aolistė neturėjo 
tokios gausios kelių dešimtų 
tūkstančių auditorijos, kaip ji, 
pakviesta 1 Azijos Taiwaną. 

Ji savo dainavimu skynusi lai
mėjimas kaip koncertuose — re
čitaliuose, taip ir operetėse bei 
operose. Vien tautinėje Kinijoje 
per dvi savaiti yra turėjusi 17 
koncertų. Ji buvo kviečiama dai
nuoti ne vien daugelyje Ameri
kos ir Kanados vietų, bet ir 
Oriente. 

Dabar jos balsą galės išgirsti 
ne vien daugelio Salių lietuviai, 
bet ir daugybė kitataučių, kai 
pasirodė jos rūpestingai paruoš
ta; platesnei įvairių tautų publi
kai pritaikyta plokštelė. Artė
jant supažindinimui su plokšte
le, solistė buvo maloni atsakyti 
i keletą klausimų: 

— Prieš akis Jūsų pirmasis 
plokštelių albumas su įdomiu 
dramatišku viršeliu, pavadintas 
"Reflected Notės... Dalia Ku-
čėnas to ooncerr". Kas apspren
dė albumą leisti angliškai? 

_ Mūsų tremties egzilėje yra 
pribrendęs laikas praverti lietu
viškojo meno duris i platesnes 
erdves. Neseniai pasirodė labai 
sveikintina antologija angliškai 
"Lithuanian Writers in the 
West". Tai vienintelis kelias su
dominti kitataučius per jiems 
suprantamą žodi Argi mes do
mimės ir perkame turkų kalba 
leidinius ar Libano solistų plokš
teles, nežiūrint, kad ir būtų jų 
tautoje pirmaujantys klasikai? 
Kiekvienas stengtame* savitai 
įprasminti savo paskirti; gal 
mums, tremties valkams, augu
siems ir brendusiems trijose ar 
keturiose kultūrose, yra natura-
lisu puoselėti {vairių tautybių 
pažintis, tuo pačiu išvystant uni
versalesnio akiračio perspekty
vą. Bendraudami su kitatau
čiais, kartu tarnaujame ir savo 
tautai. Tautinis hermetiškumas 
gali būti siejamas ir su savimi 
nepasitikėjimu. Savo tautinė* 
kultūros kraičiu galime didžiuo
tis; tai kodėl juo nepasidalinti 
ir plačiau. 

Viršeli sprendžiau taip, kad 
jis būtų šiek tiek abstraktus, 
tarnautų ir liaudies, ir meno dai
noms, ir lietuviškoms, ir tarp
tautinėms ari joms Ne tiek svar
bu buvo, kad jk* būtų "gražus". 
bet kad, pagal orientališką filo
sofiją, būtų vietos ir misterijai 
— kas slepiasi šešėlyje? 

•— Albumą atskleidus, viduje 
randame aštuonių puslapių liuk
susinį leidinį su visų kompozito-
risis* dainuojamų kurmių apir 
būdinimu, su sflsstt originaliais 
ir angliškų vertimų tekstais. Tai 
tikrai reprezentacinis eisimoji-

operų apsprendė ne vien tik mu
nka, bet ir libretisto Balio 
Sruogos lyrika. Jei anginas asai 
didžiuojasi savo didžiaisisis dra
maturgais, kodėl negalime kita
taučius supažindinti su Sruoga? 
If>tf«ntfi gntaptfT šiais jubilieji
niais Vilniaus universiteto 
tam skambės: 

Kaip aš norėčiau Vūnių 
aplankyti, 

Pavaikščioti paunksnėse 

/"nes ueammsno MOSIU 

DRAUGAS, šeštadienJa, 1979 m gruodžio 8 d. 

Nors vienai dienai, valandai 
trumputei*.' 

Ohhow IvouUUketovisU 

To vfander m the shadoios of 

To boto in front of 
Gedimmas's MB~ 

At least įor ome day, briefiy 
įOT SS hoUT... 

•—• Ar antroji plokštelė Irgi 
yra ciklinio pobūdiio, ar tema-
tenio sugrupavimo? 

— Antrosios plokžteMs pusė
je yra amerikiečių, kiniečio ir 
ispano kompozitorių meno dai
nos. Nežiūrint, kad dainos kur, 
tos ne tuose pačiuose šimtme
čiuose ir ne tuose pačiuose kraš
tuose, jas jungia renesanso lai
kotarpio muzikinės savybės. 
Taip kaip h* Hetuviškosios liau
dies dainos bylojo apie nerūpes
tingas mergaitiškas dienas, taip 
ir šios pusės plokštelėje tema-
tiškai atsispindi subrendusi mei
lė, gyvenimo patirtis ir mirtis. 

— Turbūt bus staigmena, kad 
šioje pusėje klausytojai girdės 
jus dainuojant savo pačiom poe-

Solltt* Dalia KuCtatoni 

mos. Kaip tai įvykdėte? 
— Turint omenyje tikslą, ir 

sunkesni uždaviniai išspren
džiami. Stengiausi savo jėgų re
sursuos klausytojams dovanoti 
tai, ką nuoširdžiai sugebėjau. 
Lentynose sukrauta šimtai 
plokštelių. Jas pastudijavus, bu
vo aišku, kad profesinėje rinko
je toks yra vienintelis priėjimas. 
Tur būt kuo daugiau pastebi, 
tuo daugiau ir iš savęs reikalau
ji. Repertuaro ir kompozitorių 
apibūdinimus atliko muzikologi
jos daktaras Enrkjue Alberto 
Arias, kuris plokštelėje taip pat 
ir akompanuoja. Angliškų teks
tų vertimus teko atlikti pačiai. 
Balio Sruogos vertimuose talki
ninkavo dramaturgo dukraitė 
Aušrinė Bylaitytė. Sio leidinio 
paruošimas beveik tiek pastangų 
pareikalavo, kaip ir pats įdaina-
vimas. Tarptautinėje, profesinė
je rinkoje nerasite plokštelės be 
"Iibrary of Oongress Catalog 
Card" ir "Oopyright", tuo tarpu 
lietuviškoje rinkoje šis albumas 

tur būt bus pirmasis su kongre
so katalogo numeriu. Šios ir ki
tos techniško apipavidalinimo 
smulkmenos yra itin svarbios 
muzikologijos pasaulyje (šalia 
priimtino atlikimo). Kitaip mes 
nepajėgsime savo plokštelių pla
tinti pasaulinėje rinkoje. Iki da
bar nėra dar nė vienos lietuviš
kos plokštelės, įtrauktos i muzi
kini Schirmer katalogo leidinį, 
kuris pirkėjam yra "biblija"-

Arias sukūrė muziką dviem 
no eilėraščiam. Kūrinius skyrė
me dviem mūsų bendriem mu
zikos draugams, jaunystėje mi
rusiems. Norėjome savo muziki
niu testamentu' prisiminti — 
universalia prasme 
pakirstas jaunas, menui 
skfridžiančias Jėgas, 
pavadinimas 4*Reflekted Notės" 
("Atsispindinčios gaidos...") iš
plaukia iš eilėraščio "Lemen-
tOSO". 

— Dainuojate ir Waonerį, ku-
sumą. Ypač, kad įtrauktos dvii** įrauktas į ketvirtąją pusę? 

— Viršelyje rašoma, kad šio
se plokštelėse dainuojate septy
niomis kalbomis. Kas tai paska
tino? 

— Taip. Tikiuosi, kad kalbų 
įvairumas sukels pozityvų smal-

aeniausios pasaulyje gyvosios 
kalbos: lietuvių ir kiniečių... Ma
žiau egzotiškos kitataučiams lie
ka vokiečių, italų, anglų, pran
cūzų bei ispanų. 

— Kaip apsisprendėte leisti 
dvi plokšteles iš karto ir koks jų 
turinys? 

— Nežiūrint, kokiai publikai 
dainuočiau, ar ispanų, ar kmie-
Siu, ar amerikiečių, jaučiu norą 
ir pareigą įtraukti ir savo gim
tosios žemės kompozitorius. Lei
džiant pirmąją plokštele;, norė
jau, kad ji būtų lietuviška. Ant
roji plokštelė prisidėjo savaime. 
Tikiuosi, kad toks dar neišban
dytas pristatymas bus priimti
nas. 

Pirmosios plokštelės pusėje 
yra lietuvių liaudies dainos vie
name bendrame rūtos tematikos 
cikle. Tipingai originali lietuvių 
liaudies tematikai yra "dukre
lės - rūtelės — motulės" trejy-
binė simbolika, kurios nesu už
tikusi kitų tautų liaudies litera
tūroje. Šios {domios temos rė
muose būtų galima sukaupti me
džiagos rimtoms literatūrinėms 
studijoms ar užpildyti bent ke
lias plokšteles; teko atrinkti ir 
apsiriboti šešiomis dainomis, ku
rios charakteringiausiai tarnavo 
tikslui, pradedant: "Aš pas mo
tule valelėj augau, po stiklo lan
geliu drobeles audžiau" ir bai
giant "Rūta žalioji, jau vaka
ras, jau vakarėlis". 

Pirmosios plokštelės antroje 
pusėje yra šešios lietuvių kom
pozitorių arijos iš operų "Eglė, 
žalčių karalienė". "Dalia" ir 
"Radvila Perkūnas". Keturias 
arijas iš paskutiniųjų dviejų 

— Wagneri dainavau ir Kini
joje, paskutiniame koncerte, ku
riame dalyvavo šešiasdešimt 
tfikstanfių klausytojų ir aplamai 

KAI MINTYS TRYKŠTA GYVOJO 
ŠALTINIO VERSME 

SOFIJA 1ELIONIEM 

kitataučių koncertuose. Jis gal 
mažiau girdimas mūsų koncer

tų salėse. Paskutinėje dalyje 
girdėsite taip pat — Bellini ir 
Puccini arijas, kurios irgi yra 
retesnės, mano žiniomis dar lie
tuvių menininkių nejdainuotos. 

— Kaip ūgai užtruko albumą 
suplanuoti, įdainuoti, išleisti? 

— Plokštelės išleidimo planai 
senoki. Keliaujant su koncertais, 
labai <*•*»«** klausimas: "Kur 
galima gauti Jūsų plokštele?" 
paskatino planą Įgyvendinti. Pa-
sidarė aktualu turėti {vairių sti
lių reprezentacini leidinį, šiam 
tikslui pilnai pfl^Kft •mnMfft 
(Povilo liatiuko) bei pianino 
palydos. 

Tokiame ansamblyje buvo net 
lengviau išgauti subtilumą, nuo
taikas bei savitą stilių. Reper
tuarą atrinkus, darbas užtruko 
pusmeti. Pats dvidešimt keturių 
kūrinių irekordavimas Univer-
ssi studijoje užtruko šešias va-

Prieš akis, vos pastebimai 
krūpčiodama, dar vis plazda am
žinosios ugnies liepsnelė. Dva
sios akimis matai jos silpnus at
švaitus pilko granito sienos iš
gaubimuose. Ir palygini mažąją 
liepsnelę su trapiu, neramiu 
aVnogaus gyvenimu, kuriame tiek 
blaškymosi, netikrumo, abejo
nių; tiek nežinios, žmogaus ga
lioms neįveikiamos įžvelgti, nei 
suprasti... 

Cia — be garso plazdanti lieps
nelė; už lango — žvarbaus lapk
ričio vėjo genami sudžiūvę lapai 
— įvairių formų, įvairių spalvų 
Ar ne tam sukvietei mus čia, 
Viešpatie, kad palygintume 
menkutį savo gyvenimą su mirš
tančia gamta, su krūpčiojančia 
liepsnele — ištikimybės ir am
žino gyvastingumo simboliu Ta
vo šventojoj buveinėj?!... 

Ar aš esu gyvenimo centras? 
Trijų dienu, praleistų nuosta

biai ramioje aplinkoje, Viešpa
ties artumoje, išgyvenimai lydi, 
pradedant ir šią, rekolekcijų ve
dėjo žodžiais tariant, "ketvirtąją 
dieną" — psčią sunkiausiąją, 
grižus į kasdienybe, kai vėl pasi
tinka mus visi paliktieji rūpes
čiai, kai vėl susiduriame su savo 
netobulumais, ydomis, Skylan
čiomis, klampojant mums skirtu, 
dažnai duobėtu, gyvenimo ta
ku... 

— Kada albumas pasirodys 
rinkoje ir kada bus galima iš
girsti bei įsigyti? 

— Plokštelė atkeliaus i Chica-
gą už kelių dienų. Kadangi yra 
dvi plokštelės, tai, kaip dvynu
kėms pridera, bes ir dvejos 
krikštynos. The Arts C9ub of 
Chicago pristatymas Jvyko gruo
džio 5 d. Jaunimo centro kavinė
je pristatymą ruošia Korp! 
Giedra, Ir jis ivyks gruodžio 8 
d. 7 v. v. Esame pakviesti visai 
valandai pokalbiui i amerikiečių 

h srūva, srūva mintys... Ar aš 
esu gyvenimo centras? Ar tik ki
ti turi savo nuomones prie 
manųjų taikyti, mane gerbti, ma
nęs klausyti? Ar visa, kas pripil
do mano dienas, yra svarbiau ne
gu valandėlė, praleista mano 
Kūrėjo artumoj? Jo, kuris taip 
dažnai beldžiasi į mano sielos 
duris, duodamas save pajusti, 
priartėja manęs išklausyti. O aš, 
paskendusi menkučiuose kasdie
nybės darbuose ir rūpesčiuose, 
nepravertu Jam durų, palieku Jį 
ten stovėti, kantriai laukti arba 
matau Jį liūdną nueinantį ša
lin... 

Pakilimas nuo kasdienybes 
šios trys rekolekcijų dienos bu

vo Jo didžioji dovana Jį ir savo 
klaidas geriau pažinti, suprasti 
Jo valią, pakilti bent šiek tiek 
aukščiau kasdienybės — alinan
čios dykumos, kurioje nesivysto 
nei savęs, nei kitų pažinimas bei 
supratimas. Kasdienybėje esame 
juk lyg daiktai, padėti tam, kad 
kitiems kliūtume ar kad negalė
tume iš savo paskirtos vietos pa
judėti. Savo menkoj, nereikšmin
goj aplinkoj atliekame kasdieni
nes pareigas, triūsiame, kad pa
teisintume savo buvimą čia. Tie
sa, padedame savo artimiesiems 
eiti gyvenimo keliu, stengiamės 
tą kelią daryti lygesnį, malones
nį, prablaškome virš jo susikau
piančius debesėlius. 

Bet ar to gana? Ar nereikia 
dažniau prieiti prie savo namų 
durų ir žvilgterti, ar nestovi už 
jų liūdnas, tavęs bejieškantis 
Kristus? 

Ir štai, išgirdus Jo kvietimą, 
buvo nuostabiai gera praleisti 
greit (net per greit*) prabėgu
sias dienas Cenacle vienuolyne, 
pabūti Viešpaties artumoje, rū
pesčių ir pareigų grandinės ne
traukomai, netrukdomai, nenu-
rodinėjami, atitolusiai nuo skau
džių kasdienybės susižeidimų. 

Viskas i naudą 
Gyvenime nieko nėra veltui. 

Nepasisekimai, klaidos, net ir iš
siblaškęs, netobulas pasikalbėji
mas su Viešpačiu, kai malda bu-

»_**. * 4 U^A i TO "sausroje* - -ir Ui į naudą, dovsiui, nepamirštant ją pasiųsti, n e s n c p t 8 i s e k i m a i Suisomi sa-
ir kitose šalyse gyvenantiems L ^ paegzaminevimu, atsiora-
lietuviame. Kadangi plokštelė j y ^ ^^mu priežasčių, ko-
paruošta ivairių tautų auditori- m u i p y^^ G , ^ rekolekd-
jsi, ji taip pat s^r» dovana ir k i - j v vedėjo kelrodį kaip mąstyti, 
tataučių bibliotekoms bei radijo I kokius mąstymo metodus panau-

/. Pr. j doti. Bet gal už vis svarbiausia — 

MŪSŲ VEIKLA 
STIPENDIJA TjOSnJVAIT*Bf§, 
ZTUBUVOiASCkOm MENA 

Balzako Lietuvių kultūros 
muziejaus Chicagoje moterų gil
dą jau šešeri metai skiria sti
pendijas lietuvaitėms, studijuo
jančioms meną ar muziką. Tęs
dama šią gražią tradiciją, gil
dą ir ateinančiais — 1960 m. 
skirs 500 doL stipendiją lietuvai
tei, studijuojančiai meną, arba 
abiturientei, baigiančiai gimna
ziją ir žadančiai pradėti studijas 
meno srityje. 

Stipendija bus skiriama, atsi
žvelgiant j studentės finansinę 
padėt| ir į jos gabumus. Stu
dentės gyvenamoji vieta — Hll-
nois valstija. 

Studentės, norinčios šią sti
pendiją gauti, turi atsiųsti pra
šymus ir 3— i savo darbų pa
vyzdžius Balzeko Liet kult. mu
ziejui ne vėliau kovo 15 d. 

Dėl platesnių informacijų ir 
prašym lapų (anketų) kreiptis į 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejų, 4012 Archer Ave. .Chi
cago. m. 60632, telef. (312) 
847-2441. 

LIETUVIŠKU VALGIU 
RECEPTAI BEINA { PLATU 

PASAULI 
Ghicagos konsularinio korpuso 

ponių klubo išleistoje naujoje 
"International Flavours" valgių 
receptų knygoje telpa trejetas 
lietuvišku patiekalų receptų ii 
Juzės Daužvardienės knygos "Po-
pular Lithuanian Recipes". 

Time — Lite leidėjų "The 
Good Cook" tarptautiniai laidai, 
"Fish and ShellfisrT tomui, re
daktoriai pasirinko kimštos žu
vies receptą ir paminėjo, kad tas 
receptas, kilęs iš Lietuvos, yra pa
imtas iš "Popular Lithuanian 
Recipes" knygos. "The Gooi 
Cook" redakcija yra Londone, 
Anglijoje. Jų leidžiamos receptų 
knygos yra platinamos visame 
pasaulyje 

radi jo atotj WNIB ir lietuvių ra
dijo stotis, tad tikiuosi, kad bus 
progų išgirsti ir "atsispindinčias 
gaidas" Įsigyti. Džiaugiuos pro
jekto TT*""*~*» nes kiekvienas 
nfTfa1g*«T kūrybinis darbas tei
kia dvasinės ramybės, tuo pačiu 
atpalaiduodamas naujiems už
mojams, sielvartams, — baigė 
pokalbi mūsų solistė 

Reikia tikėtis, kadi aupazindi-
nimo su pkiiHase vakarone, ku
rią gruodžio 8 d. ruošia korpo-
racija Giedra, susirinks gausiau 
pubtikas pasigėrėti šiuo menišku 
laimėjimu, o paskiau galės šią 
plokštele sau ir kitiems įgyti 
kaip vertingą kultūrine Kalėdų 

likti Viešpaties artumoje, dėkoti 
Jam už šias dvasiniai turtingas 
dienas ir valandas. Nesvarbu, 
kad mąstymai gal buvo netobuli, 
nemetodiški — nėra tai man pa
čiai priekaištų, bet vien tik pa
laima, kad galėjau šio ramaus 
savaitgalio valandas šitokiu bū
du praleisti. Jaučiuosi bent maža 
dalele priartėjus prie Evangeli
jos Marijos, Mortos sesers. 
Dvasinio praturtinimo tęsimas 

Palaimingosios ramybės valan
dėlės! Jas ir grižus išgyvendama, 
stengsiuos puoselėti rekolekcijose 
įsigytą ramybę, ši dvasini pra
turtinimą, kurio triukšmingas 
pasaulis negali suteikti. Vėl i$i-
liejant iprastan gyvenimo srau-
tan, lydi ne kartą bendrai visų 
rekolekcijų dalyvių giedotos šv. 
Pranciškaus maldos žodžiai: 

Mes norim nešti Tavo tarką; 
Kur neapykanta — leisk sėti 

Tavo meile 
Kur Aidimas—Tavo 

atlaidumą, 
Kur abejonė — gyvenimą 

Tavimi 

"Moterų gyvenimo" lapkričio 
10 d. laidoje, pokalbyje su solis
te Laima Stepaftiene, antroje 
skiltyje, 4-toje eilutėje nuo apa
čios, įsivėlė paklaida: ten tari 
būti ne žodis "išvengti", bet 

— Jei žmogui 
danguj trys btltjonai žvaigždžių, 
žmogus tiki. o kai pamato para
šyta, kad varteliai naujai dažyti, 
paliečia ranka. 

— Dažosi liežuvis pasidaro la
bai aktyvus, kai smegenys «V> 

— Po ueatveičisnm 
juokiasi Ir kirminas. 



* 
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KLAIDOS ATITAISYMAS 

Išvyka pas dailininkus Tamo
šaičius (Marijos Raugienės 
s traipsnis) , "Draugas", 1979 m. 
lapkričio 6 d. 

"Kitas 
skau-

Scudemu. pabaltiečių klifco nariai Illinois universitete, sudarę bendrą "pira
mide" — draugystės ženklą, • s s * Aadrejs Bocek 

Urbanos studentai veikia 

Klaidingai aprašyta: 
momentas . Toronto liet. 
tės , ats idėkodamos vietinei va l 
džiai už suteiktą jų veiklai fi
nansinę paramą, įteikė dail. 
Tamošaičio projektuotą kilimą... 
iškabintas Toronto rotušės di
džiojoje salėje". 

Turėtų būti: Montrealio skau
t ė s g a v o Kanados federal inės 
valdžios finansinę paramą kili
m ų audimo išmokimui. Buvo i š 
austa keliasdešimt įvairaus d y 
džio kilimų. D u didieji kilimai 
atlikti aplikacijos būdu vaiz
duojantieji Lietuvą ir Kanadą, 
pagal Tamošaičio projektą, ir 
visi tie kilimai yra skaučių nuo
savybė. Buvo surengta jų pa
roda Ottavoje 1975 m. 

IŠNUOMOJAMA FOB BENT 

Išnuomojamas 6 kambarių butas 
Brighton Parke. 

Skambant — 376-2387 

ISNUOM apstatytas 2-jų kamb. bu
tas Šiltame rūsy. 

Skambint 778-8645 

D S M E S 1 0 

B a l t ų k i lmės s t u d e n t a i Dli- praleido popietę ir susipažino s u 
no i s un ivers i t e t e 1979-80 moks- , kitais a smenimis . 
k> m e t a i s gyva i veikia . Sąjun- ^kantui susirinkimas, 
g a i pr ik lauso m a ž d a u g t r y s ^ L ^ , m e t i m ų kalbų pastate , 
tai , penki latv ia i ir keturiol ika ^ ^ 6 4 b u v o X n m ^ A n . 
l ie tuvių. V a l d y b ą sudaro A n - ^ ^ B o c e k ^ mgM g k a i d -

Kilimą, Eg lė žalčių karalienė 
(pagal Tamošaičio projektą, i š 
audė Genė Montvil ienė). Mon-

. . } trealio L B jį padovanojo Mon
trealio miesto rotušei 1978 m. 

P U S M E Č I U I 
$108.00 Chicagoje 

$77.00 
C l e t r • J • 
(10/M/5/UM) 

Pensininkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 m. 

6529 S o . Kedzie Avenue 

I. BACEVIČIUS — 778-2233 

C L A S S I F I E D G U I D E 
B E A L E 8 T A T E M I S C E L L A N E O U S 

2-kj Wtmą Geetglan, • kasM. 37 | II 
p. sklypas. 70 ir Fairfieid. Numažinu 
kaina. $27,900. 

Taverna ir 4 kamb. marinis. Į rytus 
nuo Caiifornia Ave ir 71-os g-vės Nu
žeminu kaina. $45.000.00. 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

Tortu Chlcsfos mlMto Ui#tss» 
Dirbu Ir užmiesty. Dirbu (raitai, ga
rantuotai Ir ssitnlnsal 
4 5 1 4 S. Taiman A v e . 927-3559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

drej s B o c e k ( la tv i s ) — pirmi
ninkas , V y t e n i s R a s u t i s — vi-
cep irmin inkas ir iždininkas ir 
L a u r a N a r y t ė — sekretorė . 

P i r m a m e susir inkime, įvyku
s i a m e r u g s ė j o 7 d. modern iame 
s v e t i m ų kalbų pas ta te , da lyva
vo t ik va ldyba ir ketur i nariai. 

A. T . 

r e s iš pikniko ir buvo diskutuo
t i einamieji reikalai — kiek g a 
l imybės yra g a u t i truputį f inan
s inės p a r a m o s iš universi teto 
ir ar g a l ė t u m ė m pakviesti l ek
torių kalbėti ne vien pabaltie-
čiam, b e t ir kit iems s tudentams. 

Po s a v a i t ė s didelis būrys su -
B a v o aptart i įva irūs e inamiej i , ^ ^ j ^ ^ ^ 
reikalai a te inant iems moks lo ^ ^ ^ N a r y t ė g ^ ^ 

i š jos neseniai turėtos kelionės. 
Ji jausmingai pasidalino s a v o 
prisiminimais ir įspūdžiais. J i 
pasakojo , kokie dabartiniai re i 
kalai i r ką j i naujo išmoko. B u 
v o g e r o s v a i š ė s visiems skaniai 
pasisotinti . 

m e t a m s . Sus ipaž inome s u pra
ė j u s i ų m e t ų ve ik los pasiseki
m a i s per nuotraukas ir i š as 
m e n i š k ų pasakoj imų. P o susi
r inkimo n u ė j o m e į Treno ' s at
š v ę s t i m o k s l o i r v e i k l o s metų 
pradžią . 

R u g s ė j o 14 d. į v y k o universi
t e t o p a r e n g i m a s , k u r i a m e buvo 
p r o g a v i s o m s organizac i joms 
p r i t r a u k t i naujų narių. Sia pro
g a kel i a s m e n y s sus idomėję pri
s i r a š ė pr ie s ą j u n g o s ir k i t i ben
d r o m t e m o m kalbėjo s u budin
č i a i s pr ie s ta lo , ant kur io bu-

jau pradėta ruoštis tradicinei 
Kūčių vakarienei, kuri šiais m e 
tais į vyks ankst i gruodžio m ė 
nesį. Buvo aptarta, kokia tu 
rėtų būt i programa ir kokie a s 
menys vadovaus reikalingiem 
komitetam. 

Nors gyvename ir toliau nuo 
savo veiklos centrų, neužmirš
tame savo kultūros ir v is t iek 
veikiame vieningai tautiška ir 
jaunaviška dvasia. 

Dalia Musonytė 

T A I S O 
SKALBIMO m DŽIOVINIMO 
MAŠINAS ir ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į Hermaną Decfcį 
TeL 586-6624 po 5 v. 

Kalbėti lietuviškai 

BUTU NUOMAVIMAS 
Namo pirkimas — Pardavii 

Valdymas 

Draudimai — ineoma Tas 
NotarimU* — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie A v . — 778-2233 

PIRKĖJO LAIMEI 
Pulkui marinis. Apie $10,000 pa

jamų. Moderniai patobulintas namas 
Marąuette Parka Kaina $67.500. 

ELLI0TT PLUMBING 
Ali types of phuubing repair*. 

Drain lines rodded. 
No extra charge for weekends 

or holidays. 

Phone — 847-6310 
iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Ir kitus kraites 

NEDZINSKAS, 406$ Archer Ave. 
Chicago, m. 66632, teL 627-5666 

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

Spalio 20 d. buvo vėl rodomos 
skaidrės . Š io s skaidrės, kurios 
priklauso Dal ia i Musonytei, b u 
vo iš P U K Europoje ir iš j o s 
pačios kel ionės. Šitam parengi
me da lyvavo n ė vien studentai , 
bet i r prof. Šimaitis, jo žmona 
ir p. Pačauskienė. Vienas a t 

v o i š s t a t y t a l i e tuv i ška vėl iave- g t o v a g g u k r a i n i e č i k l u b o ^ 
lė, v y t i s , Paba l t i jo k r a š t ų ž e - į ^ j , , . ^ ^ r b ė 8 

mtiap ia i , L i e t u v o s v a i z d ų nuo- g n S a l n e b u v o k a m „ . 

toikos^ l ie tuviški žurnala i ir s i b ū r i m ą f y ^ ^ ^ k a r t ą ^ 

k n y g e i e s . ^ ė s a v o skaidres. P o skaidrių 
K i t ą sekmadienį , r u g s ė j o 16 j visi va iš inos i dešromis, a g u r -

d., pabal t ieč ių b ū r y s ( ir v ienas į kais i r kitais valgiais ir kalbė-
• k a n d i n a v a s ) sus ir inko po pie- josi įva ir iomis temomis, kur ios 
t ų piknikui , kur i s b u v o Crysta l buvo bendrai suristos su l ie tu-
L a k e parke, Urbanoje . Smar- , vių a r latvių veiklos reikalais ar 
Idai l o š ė m e tinklinį, kepėme pabaltiečių padėtimi Sovietų Są-
d e š r e l e s ir n u s i f o t o g r a f a v o m e jungoje , 
p i r a m i d ė s forma. V i s i s m a g i a i Sus ir inkime spalio 2 6 d. b u v o 

A Z O B I N 

Pirmasis Stebuklas 
Noveles. Vertė P. GAUCYS 

• 

Azorin — vienas žvitriausių is
panų rašytojų, išgarsėjęs savo 
trumpom, poetinėm novelėm, ku
riose pilna astrologų, raganų, pra
našų ir aiškiaregių, turinčių ma
gišką galią numatyti ateitį ar at
gal pasukti laiko ratą. Azorino 
vaizduojami žmones pasižymi dide
liu dvasiniu gilumu. Rinkinyje 25 
novelės. 

Išleido Rūta 1979. Kaina su per
siuntimu $5.75. Illinois gyventojai 
prideda 25 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 6Srd St , Chicago, m, 
• A M O 
wwzs. 

PACKAGK KXFR£SS AGEBJCY 
M A R U A NOREUUGNft 

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
I-nftat aąsssISSĮssS—— SMBMBI rūšies 

prekes. sssanias Ii Europos S——Į 
2SOS w. s s s t , cnicaco, m . sosat 

TEL. — WA 5-2787 

Z-M Construction Co. 
DfC. 

Nanja statyba ir bet koks 
namų remontas. 

Pas inaudokite ž iemos sezonu 
Vidaus r e m o n t a m s . 

BROMUS MAČIUKEVIČIUS 
VYTENIS 2YGAS 

Skambint po 6 vai. vak. 448-7891 

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

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
ar »«giitk»i ir paduoti savo telefoną 
bei pavarde, kada jums patogu namus 
apžiūrėti. 

Valdis Real Estete 
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

8 - F I A T BRICK 
Ideal investment — Two 4's A • r a 

Gross inoome over $16,000.00. 
Full basement. Near 65 & Caiifornia. 
A-1597. 

VVOLSKI R E A L I " * Oo. 
TeL 566-0840 

10% — 20% — S0% pisiMi utohSsst 
o i apdrauda nuo ugnies Ir automo
biliu pa mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 

Į S I G Y K I T E D A B A I 

imiiiiMiiiMimiiiiiHiiMmmMiH 
Tai paiki dovana — bet 

proga! 

Popular Lithuanian 
R E C l P E S . 

PATIKSLINTA IR PAGRASINTA 
LAIDA 

ta 
.vo 

Juosapina DauSvardioa* , 

Tetef. GA 44654 
t26syx W. 65th Street 

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

TeL — WA 5-806S 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiinnit 
įvairiu prekių Įisali liiSlmaa ne

brangiai i i mflsa sandSUo. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2561 W. 6f SL, Chicago, ŪL 60626 

SIUNTINIAI ! LIETUVA 
Tetef. — 625-2717 

Vytautas Valentinas 
lllllllllllIflIlIUIIIIIIIIIUiUUlIlllUlUUUlll 

S N 0 W P L 0 W I N O 

SNIEGĄ NUVALOME 
BENIO ĮSTAIGOM 

KEZIDENCIIOM 
MENh KR KARTI 

RAY — Til. 453-0584 

MARQUETTE PARA 
Immaculate 4 bedrm. brick Geor-

gkm with formai dining rm. Full bsmt. 
2 car garage. 4th bedrm. could be 
used as den. Immed. possession Low 
50*8. 

ZICKUS, REALT0RS 
TEL 074-1110 

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

NOTABT PUBLIC 
4250 So. Bfapievrood. teL 254-7450 

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

kitokie blankai. 
miiiiiiiiinminmiHuiiiiiiiHiiuiHMiunii 

Šiom dienom Draugo spaustuvė 
išleido septintą laidą šios populia
rios virimo knygos, j . įJaužvardie-
ne vėl patikslino ir pagralino Mą 
laidą naujais pamosimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
hnnnnmi ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supasindn-
darni juos s u lietuvišku maistu ir 
virimu, si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organin
ei jose. 

Knyga yra labai gražiai įrišta ir 
su spalvotomis iliustracijomis. la
bai patogi vartojimui. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Knygų Skyrlns 

4545 W. 63rd Street 

•BSBSSB 66629 

72 IR MAPLEWOOD AVE. 
4 SfcM-S-. * •-* — * — — i l n l u i i a a 

outų murmts pe iiiniįįas 
Visi po 5 kamb. — 2 miegamieji. 4 
maš. garažas. Viskas pilnai išnuomo
ta. Skambinkit savininkui 778-6645 

V A L O M E 
KILIMUS IB BAIDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rusių grindis. 

BUBNYS — TeL RE 7-5168 
i 

Kaina s u persiuntimu $4.75 

Illinois gyventojai pridėkite dar 
20 centų mokesčiams. 
«IIHIIIIIIUIUIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHS» 

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

EXPERIENCED 

KITCHEN SUPERVIS0R 
For Northvreet Suburban Nontag 

Home. 
Į Mušt ha ve sanitation certifleate 
, by the Illinois Department of Pub

lic Health. Gali for appomtment: 

Mr. Horvath 967-7000 
Monday tshru Friday 

ovši 

HELP WANTED — MOTERYS 

WA1TRESSES 
Full Time. all shifts available 

Parduodamas mūrinis 5 kamb. na
mas Marąuette Parke. Dėl informa
cijų skambinkit tel. 436-6416 

Apsimoka skelbtis diea DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
nos yra viotems prieinamo* 

įiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiniimiiiiiiiiiniiiiiiimi 
Lietuviškas restoranas su namu Ir 
visais moderniais j rengimais — 
Marąuette Parko centre. Lengvos D 1 I I 
pirkimo sąlygos. Labai geras bte- *"" w 

nia. B e t a proga. 

ilillllllilllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllt 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
2246 W. 6fth St., UL 776-1486 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIt 

I O W N & C O C N T B Y 
B E S T A U B A N T 

5970 N . Ridge, Chicago, W. 
Phone — SS4-5345 

EXCELL.ENT BENEFTTS FOR 

RN'S & LPN'S 
EDUCATIONAX. REIMBUR8EME3*T 

Subnrban Conralesocnt Ceater 

1 9 8 0 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
CkikvrilJM | TautiRf Dainy ir itkla inirta, kari bus birželio 2C • 29 d. 

BALTIC 
TOURS 

BWetto2S-Llepoa J d , 11 dienų, Lietuvoj Ir LsfSdJoJe-

Msrlratas — Varšuvoje, 1 naktis; kesone po Vartuvą, per naktį minamajam skyriuje 
Ir 6 naktys; nakt| traiškanų | Varšuvą; traukiniu važiuosite J VUnių; Vilniuje 6 dienos 

Variavote 1 naktis. 

Birželio 25 - Liepos 4 d. — 10 dienų, Lietuvoje k Rusijoje: 
Maršrutas — Maskvoje, 1 naktis; Vilniuje, 6 dienos ir 5 naktys; 
Maskvoje, 1 naktis; Frankfurte. 1 naktis. 

Ekskursijose j švente vištos ribotos. Susidomėję asmenys vistas tari rezervuoti kuo grettiauslai 

SIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Taz 

Notary Public 

2951 W.63rdSt., 436-7878 
TeL 839-1784 arba 889-5568 

iiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiii 

KITOS EKSKURSUOS — Maršrutai tie patys, kaip vttįuj nurodyti. 

Del daugiau informacijų ir re-
lervacijų prašome keiptis į 

BALTIC TOURS 
8 Whitt Otk Vtoad 
NCWT0N, MA 02108 

TEL: (617)-969-1190 

Gegusfa 7-16 d. — 16 dienų, Lietuvoje Ir Rusijaįe; gegotAs 15-28 d. 
11 dienų, Uetuvoje ir Lenkijoje. 
Rttfpioeio U -22 d — 12 dienų, Uetuvoje n* Uokijoje 
Ruisejo 2 12 d. — 11 dienų, Lietuvoje ir Lenkijoje; rugsCJo 17.St d. 
16 dienų, Lietuvoje ir Russjoja 
Spalio 6-14 d. — 11 dienų, Lietuvoje Ir Lenki Joje. 

Naujesnis S-Jų miegamų bun«alow. 
Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie 
67-os ir Homan. $52,900. 

2% auklto meras — S butai Ge
ros pajamos. Prie 44-os ir Caiifornia. 
Nebrangus. 

56-ta u* vYhlpple. 6 kamb. puikiai 
prižiūrėta mūro rezidencija. Gazo 
šilima. Rūsys. Nebrangus. 

664a Ir Keeler. Stiprus 1H aukš
to mūras. Tinka giminingom Šeimom 
ar iinuom. Susideda ii 5 ir 4 kamb. 
672,000. 

NEIGHB0RH00D 
Realty Group Ū.S.A. 

BUDRAITIS REALTY 80 . 
4243 W. 83rd Street 

Tel. — 787-0888 

iHllll l l l l l l l l l l l lMIIHIIII I Itl I l l I l I l i l l I l i i l IHt 

II B I N G 
Llcenaed, Bonded, Inmred 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plyteles. Giass btoeks. Sinkos vamz
džiai isvatomi elektra. Galite kreiptis 
nuo 7 iki 8 vai. ryto arba 5 vai. 
vakaro. 

SERAPINAS — 656-2960 
i i i i i i i i i l l l i l l l i l i l l l l l iui i 

I Has these, and the rewa.rds of ra-
' habllitation care to offer. Openlnga 

now on 3 to 11 and 11 to 7 shlft 
CALL 758-5300 

P e r s k a i t ė " D r a u g ą " d u o k i t * 

jį k i t i e m s pas i ska i ty t ! . 

EXECUTTVE ASSISTANT 

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

PICK-USLE 
Operating In The 

BELL SYSTEMS CEMTER 
6266 S. Routo St, Lkde, ŪL 

MRS. GERI RIHA 666-2168 

H E L P v? A N T E D — F E M A L E 

* Ekskursijos per Maskvą yra su TWA ir Lufthansa, išskridimai iŠ 
San Francisco ir Bostono. 

• Ekskursijos per Varšuvą yra su Svrissair. išskridimai ii Chicagos 
(minimum 5 asmenys) ir Bostono 

Visos kelionės lydimos prityrlsk) kelionių palydovo pagal Birutės Mitkienės 
nurodymą. 

Pilnos dienos ekskursija Kaune, pusė dienos Trakuose, ir kitos ekskursijos 
apžiūrėjimui įžymybių. 

D Ė M E S I O 

=fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii|K 

( COME BACK TO NURSING 6ENTLY 
| Away from practice 5 years? 10 years? More? 

s Why not return to nursing gently? By coming to an intemationally 
S renov/ned hospital which specializes in treating children with respirato-
s ry> renal, or eonneetive tissue diseases. 

= We are a 78 bed hospital, beautifully located on the shore of Lake 
s Michigan. Child care facilities are available right at the hospital. Free 
j parking and other transportation services are also available. 

= We have a nursing staff of 60. We are a teaching hospital and our 
g clinical staff of 9 full time board-certified pediatricians are also on the 
S faculty of the University of Chicago.. We are unkjuely strong in physical 
§ therapy, and behavioral sciences and raspiratory therapy, including 
s testing for pulminary funetion. 

- i 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir' 

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

Apdraustas perkraustymas 
I?airių atstumų 

Tel . S7S-1882 arba S 7 6 J 9 9 6 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllliiilli 

Our new program for nurses, such ss you, wiU begin in Janutry 
1980, v/hether you have previously worked vrlth children or adults. The 
program will fsmiliarize you with recent changes in pediatries nursing 
and will prepare you to practice comfortably with children. To inouire, 
call or write: 

DIKECT0R 0F KURSLKG 
U Rablda Childrtn't Natartal i RMMTCII 8«riir 

£ast 65th St. at Laka Michigan, Chicago. U 60649 
Ttl. (312) 363-6700. axt. 236 



Lietuviai Floridoje 
St, Petenburg, Fla. 

I J M į K H 
i i ST. PEtTEBSBUBiGO 

durkis 45 metai Maloni žinia, 
jog Bostone visos organizacijos 
gražiai savo tarpe sugyvena. 

Angelė Kamiene, naujai iš-

K* Chicagoje krinta sniegas, I J * * ^ K ; « * į * į į į * * * 
cia įleidusi šaknis tiek lietuvių 
tiek amerikiečių vietos organi
zaciniame gyvenime, padėkojo 
už išrinkimą ir pasisakė, jog tuo 
išrinkimu jai duota galimybė 
pajusti organizacini Bendruo
menės pulsą. Cia vietoje dau-

tai čia pas mus vis dar pašildo 
tokia šilta saulutė. Tiesa, pas
kutinėmis dienomis iš kitur at
važiavusiems ir praleidžiantiems 
žiemą čia gal ir per šalta mau
dytis, nors vandens temperatū
ra apie 68°F, g i oro tempera
tūrą skaisti saulutė pakelia die-

" nos metu ligi 66°F . Dėl tos sau
lutes užtat ir suvažiuoja į čia 
tūkstančiai žiemotoju, kaip tie 
paukščiai rudens metu. Taip ir 
matai greitkeliuose lekiančias 
mašinas iš Quebeko, Ontario ir 
įvairiausių Amerikos vietovių. 

Žinoma, neatsilieka ir lietu
viai Cia suvažiavę jie papildo 
mūsų kultūrinius parengimus, 
sekmadieniais per lietuviškas 
pamaldas bažnyčia papilnėja, gi 
lietuvių klube kartais neužtenka 
vietos norintiems čia pietus pa
valgyti, nors sa lė padidinta tik 
prieš kelis metus. 

šioje klubo salėje vyksta vie
tos lietuvių kultūrinis gyveni
mas. Cia ruošiama dailės pa
rodos, koncertai, minėjimai ir 
įvairių organizacijų susirinki
mai Rudenį čaa buvo suruošta 
dail A. Rūkstelės kūrinių pa
roda, klubo rudens balius, Pa
dėkos dienos pietūs su daugiau 
kaip 300 žmonių, vietos šaulių 
suruoštas Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimas, o gruodžio 
8 d. A. Gustaičio kūrybos va
karas, skaitys pats autorius, j 
Toliau bendros kūčios ir N. Me
tų sutikimas. 

Tai vis rūpesčiai, užkraunami 
ant darbščios klubo valdybos 
pečių. 

Lapkričio 2 8 d vietinė St. Pe-
tersburgo L B apylinkė turėjo 
savo visuotini susirinkimą, apie 
kur| noriu daugiau pakalbėti. 
Atsilankė 80 narių ir keli sve
čiai Jų tarpe ir čia atostogau
jantis —ajasšs prezidiumo pir
mininkas inž. V . Izbickas. 

Susirinkimas pradėtas mal
da, kurią sukalbėjo garbės pirm. 
prel J. Balkūnas. Pravedė apy-
linkės pirm. H . GruzdyB, kuria 
atidarydamas pasveikino gau
siai susirinkusius, nupasakojo 
nuveiktus darbus ir paskaitė 
ištraukas iš krašto valdybos 
gautų aplinkraščių. Be to, su
daryta nuominacijų komisija bū
simiems valdybos rinkimams, į 
kurią įėjo K. Gimžauskas, B. 
Kliorė, dr. H. Lukaševičius, V. 
Palciauskienė ir P. Stanelis. 

Svečias inž. V. Izbickas pa
sveikino susirinkimą ir pasi
džiaugė tokiu gausiu atsilanky
mu. Esą, malonu matyti St. 
Petersburge garbės pirm. preL 
J. Balkūną, s u kuriuo Hartfor
de kadaise apylinkę organizuo
jant tekę susitikti ir kuris ėjęs 
tada organizacinio komiteto pir
mininko pareigas. Prezidiume 
yra 5 asmenys: 4 i i Bostono, 
vienas iš Bartf ordo, amžiaus vi-

Pompano Beach, FLa» 

KALĖDINIAI PASIRENGIMAI 

Tam tikras skaičius šiaurės A-
merikoje ir Kanadoje gyvenan
čių lietuvių šaltesnį mėty laiką 
praleidžia pietinėje Floridoje, sa
vo antruose namuose. Šioje Flo
ridos dalyje Atlanto pakraštys 
vadinasi Auksinis Krantas, ku
rio vardu pasivadino ir Brow-
ard apskrityje prieš penkerius me 
tus įsikūrusi LB Auksinio Kranto 
apylinkė, jau turinti netoli šim
to narių, kaip prasitarė valdybos 
pirmininkas inl Pranas Urbutis. 

giausia savo jėgas pašventusi j j ^ k ^ 4 ^ š i a p y l i n k ė m0 

klubo darbams, buvo lyg ir nu
tolusi nuo kitų organizacijų vei
klos. Dalyvaudama tarybos se
sijos suvažiavime nustebo pa
mačiusi, kiek daug jaunų akty
vių žmonių yra įsijungę į L B 
veiklą. Savo rolę ji matanti 
kaip ryšininkės tarp apylinkių 
ir krašto valdybos. Iš sesijos 
grįžusi pakilia nuotaika ir ža
danti aplankyti visas apylin
kes. 

Apygardos pirm. K. Gimžaus
kas savo pranešime pažymėjo, 
jog tarybos sesijoje jis buvęs iš
rinktas į organizacinę - admi
nistracinę komisiją. Sesija už
trukusi dvi dienas. Sudarytos 
įvairios komisijos. Smulkiai nu
pasakojo sesijos darbus, o taip 
pat nurodė nuveiktus LB darbus 
visose srityse. Esą, visose sri
tyse krašto valdyba padariusi 
didelę pažangą, ne tik išaugusi, 
bet ir subrendusi. Be to, pa
skaitė naujosios krašto valdy
bos sudėt), ją smulkiai charak
terizuodamas. 

Baigiant susirinkimą A. Gruz
dys dėkojo visiems pranešė
jams, prel. J. Balkūnui ir atsi
lankiusiems nariams, o taip pat 
prezidiumo pim. V. Izbickul 

Susirinkusieji dar ilgokai šne 
kučiavosi, vaišindamiesi kavute, 
kurią paruošė G. Stanelienė su 
padėjėjom*. S. V. 

šia kūčių vakarienę savo na
riams, svečiams ir pietinėje Flo
ridoje atostogaujantiems. Rengė
jai žada dėti visas pastangas, kad 
dalyviai maloniai ir smagiai bei 
lietuviškoje nuotaikoje praleistų 
šią švenčių dalį savo draugų ir 
kitų tautiečių tarpe, kad "žiemos 
paukščiai" jaustųsi kaip namie. 
Kaip ir pernai, kūčios įvyks 
gruodžio 24 d. (pirmadienį) 7 
vai. vak. Deerfield Chamber of 
Commerce: 1601 E. Hillsboro 
Blvd. Prie Intraccastal tilto vaka
rinėje pusėje. Dėl rezervacijų ir 
papildomų informacijų prasyta 
kreiptis pas Emiliją Zubrickienę, 
tel. (305)973-0222. Kūčias ruoš 
apylinkės ponių komitetas, O-
nai Rudaitienei vadovaujant. 

Apylinkės valdyba nutarė šiais 
metais neruošti Naujų Metų su
tikimo, tačiau nepriklausomybės 
šventės minėjimas bus atšvęstas 
iškilmingai, nes supuola su apy
linkės įsikūrimo penkmečiu. N u 
matyta tam tikslui išleisti leidi
nėlį apie apylinkės narius, valdy
bas ir atliktus darbus. 

vb 

UŽTEKS EGLUČIŲ 

Kalėdinių eglučių Cbicagoje 
bus pakankamai. Kaina — maž
daug 2.50—350 už aukščio pė
dą. 

A. A. 

MARGARET MAKRICKAS 
RAMAlAUSKArrC 

Mirt gruodžio 7 <L, 1979, 2:30 vai. ryta sulaukus 76 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 70 m. 
Velione buvo naSle a. a. John Makricko. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Richard, marti Loretta, anū

kas Ricsard Jr., su žmona Sue, 3 seserys Mary Kūkalis, Dorothy 
Biago ir Emily Bigei, ir brolis William Ramas ir jų Šeimos bei kiti 
gimines, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Ford City V.LP. Senior Citirens. 
Kūnas bus pašarvotas Šeštadienį, 6 vai. vak Thomridge koply

čioje, 15801 S. Cottage Grove Ave.. Dolton, 111. 
Laidotuves įvyks pirmadienį, gruodžio 10 d Ii koplyCios 1015 

vai. ryto bus atlydėta į St. Jude the Apostle parapijos bažnyčią, 154 
St ir Cottage Grove Ave., kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
veliones sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti Siose laidotuvėse. 

Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs — Tel. 974-4410 

RIMTIES VALHIDEIEI 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

tarimo, kurie, kaip žmonės, yra 
pilni meilės savo broliams, kaip 
Iventieji, yra įgiję malones pas 
Dievą. 

Marija yra visu žmonių ne 
tiek kaip sesuo, bet kaip motina, 
Ir yra iš visu kūrinių artimiau
siai prie Dievo. Jos tad užtarimas 
mums, jos vaikams, pas Dievą 
yra galingiausias. Mūsų tėvynės, 
pavadintos "Marijos žeme", mu
ša bendruomenių, šeimų ir mū < 
su asmeniniuose reikaluose pas 
Dievą nėra didesnės užtarėjos, 
kaip Marija. Ji — malonės pilno
ji ji — nekaltai pradėtoji. 

"Marija Marija, skaisčiausia 
lelija! 

Dangaus karalienė šviesi! 
j Užstok prieš Aukščiausią tu 

žmogų menkiausią, 
: Nes viską pas Dievą gali". 

(Maironis) 
J. D . 

A. A. 

MARCELLA WHLIAMS 
PAULKAirt 

Gyveno Tinley Pirk. m, anksčiau gyv. Chicagoje, Marquette 
Parko apyl. 

Mirt gruodžio 5 d., 1979, 6:45 vai. vak., sulaukus 80 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kretingos apskrityje Kliebų kaime. 
Amerikoje išgyveno 57 m 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys France* Siutas, žentas 

Tolius, Lorraint Wil!iams. 2 sūnūs Edward ir Albert, 8 anūkai, brolis 
Pranas Paulikas. brolienė Barbora ir seimą, ir kiti gimines, draugai 
bei pažystami. 

Kūnas bus pašarvotas šeštadienį. 3 vai. popiet Petkaus Marąuette 
koplyčioje, 2533 W. 71 Street, 

Laidotuves įvyks pirmadienį, gruodžio 10 d. R koplyCios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į SvC. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rtoje įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti Siose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Mrterja, sSnAa, žsntaa Ir anūkai 
Laid. direkt. Donald A. Petkus — TeL 476-2345 

A. f A. ONA MIŠKINIS 
VVAIANORATTt 

Gyveno Sv. Šeimos viloje, Lement, ulinois. 
Marė gruodžio 7 d., 1979, 12:15 vmL ryto, sulaukus 90 m. amžiaus. 
Gim6 Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 72 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Viola Koestier, žentas Roy, 4 

anūkai: Donna Pierce su vyru William. Christine Milwer su vyru Fred, 
Anthony Miškinis, Jr. ir Robert Miškinis su žmona Mariryn, 6 proanū-
kai ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas sekmadienį, 4 vai. popiet Petkaus Mar
ąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 

Laidotuvės įvyks antradienį, gruodžio 11 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Duktė, žentas, anūkai ir proanūksL 
Laid. direkt Donald A. Petkus — Tel. 476-2345 

PADĖKA 
A. f A. DOMAS DOBRAVALSKIS 

Mūsų mylimas amžinos atminties vyras, tėvelis ir brolis mirė 
1979 m. spalio mėn. 25-tą dieną ir buvo palaidotas spalio 29-tą dieną 
Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje. 

Visiems, kurie suteikė velioniui paskutinį patarnavimą bei šeimai 
pareiškė galią užuojautą ir palydėjo į amžiną poilsio vietą, nuošir
džiai dėkotame. 

Nuoširdi padėka SvC. M Marijos Gimimo parapijos klebonui kun. 
A. Zakarauskui už velionies aplankymą namuose ir jam suteiktą 
paskutinį Sv. Sakramentą Dėkojame kun. Juozevičiui už maldas kop
lyčioje ir kan. V. Zakarauskui už gedulingų šv. Mišių atnašavimą, 
jautrų pamokslą bažnyčioje ir palydėjimą į Sv. Kazimiero kapines.. 
Ten atliekant Lietuvių laidojimo apeigas ir paminklo pašventinimą. 
Taip pat dėkojame kun. J. Dambrauskui už aplankymą velionio kop
lyčioje. 

Širdinga padėka Dr. N. Weber už rūpestingą ir nuoširdų velionies 
gydymą jo ilgos ir sunkios ligos metu. 

Nuoširdžiausia mūsų padėka visiems aukotojams už tokias gau
sias šv. Miiių ir gėlių aukas, per kurias išsipildė velionio Domo pa
geidavimas. Širdingas, širdingas ačiū. 

Dėkojame sol. J. Varneliui už jautrų ir įspūdingą giedojimą šv. 
Mišių aukos metu. Velionies buvusiems Italijos lietuviams draugams 
reiškiame nuoširdžiausią padėką už pareikštą šeimai užuojautą, pi
nigine auką ir gėles. Taip pat dėkojame Tauragės klubui už piniginę 
auką šv. Mišioms. Padėka p. J. Normantui už "atminimo įnašą" ve
lionies vardu į Lietuvių Fondą. 

Atskirai reiškiame širdingiausią padėką mūsų kaimynams P. ir V. 
Jančauskams ir A, ir B. Marenhoicų Seimai už skausmo valandoje 
ištiestą pagalbos ranką. 

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių dir. D. Petkui už nuo
širdų ir rūpestingą patarnavimą 

ŽMONA, DUKTĖ Dt SESUO 

VUJUJUŲ METŲ MIRTIES SUKUTIS 

A.fA. 
Benedikta Misliauskiene - Barusevičiūte 

Mirė 1978 m. gruodžio mėn. 23 d. 8 vai. vakare Fttzgerakl Mercy 
ligoninėje, Darby, Penna. 

Palaidota 1978 m. gruodžio mėn. 28 d. Sv. Petro-Povilo kapinėse, 
Springfield, Pennsylvania. 

Praėjo liūdni metai, kai Visagalis Viešpats Dievas atskyrė ją iš 
mūsų tarpo ir paėmė a a. Benediktą j savo amžinąjį prieglobstį. 

Už a. a. Benediktos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos 1979 m. 
gruodžio mėn. 23 d. šiose šventovėse: 

Sv. Andriejaus parapijos bažnyčioje, Philadelphia, 10:30 v. ryte; 
Lietuvių Sv. Kazimiero kolegijos koplyčioje, Romoje; 
Sv. Antano bažnyčioje, Kretingoje, Lietuvoje. 
Marijonų vienuolyne, Chicagoje, 9 vai. ryte; 
Pranciškonų Sv. Kazimiero vienuolyne, Brooklyne, N. Y. 
St. Francea monastery. Loretto. Pennsylvania, 10:00 vai. ryte; 
Fitzgerald Mercy ligoninės koplyčioje, Darby, Pennsylvania, 

12:00 vai. vidudienį. 

Gimines ir artimuosius prašau a a 
maldose. 

prisiminti savo 

Perskaitę "Drau«", duokite jį kitiems. 

DRAUGAS, feJUdienia, 1979 m. gruodžio mėn. 8 d. 

Brangiai motinai 

A t A . ONAI SAUUIT1ENEI miras, 
sūnų, mūsų Kapelioną KUN. ANTANE SAULA1TĮ 
SJ, ir įo artimuosius, kuo nuoširdžiausiai užjau
čiame ir kartu liūdime. 

Lietuvos Dukterų Draugija 
Detroito skyrius 

A. t A. MARIJAI JONAfTIBIFJ miras, 
jos liūdintiems vyrui JUOZUI, sūnui VYTAUTUI, marčiai 
RAMONAI ir dukraitėms SIMONEI ir MONIKAI reiškia
me nuoširdžiausią užuojautą-

Grand Rapids, Mich. 
STROUŲ ŠEIMA 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
Telefonai LA 3 -0440 ir LA 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2 

Mažeika & Evans 
• • Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

T e l . 7 3 7 - 8 6 0 0 

T e l . 7 3 7 - 8 6 0 1 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV 23rd PI ACE Tel. Vlrąinia 7-6672 
2424 VV. 60th STRIF T Tel. REpublic 7-1213 

1102O Southvvest HiRhv\jv. Palos Hills, III. Tel. "74-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. C Al IFORNIA AVE. Tel. LAfavette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3310 SO. I IT LANKA A V F Tel YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO H Al STED STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 S«. 50th W. . ( ILtRO, ILL. Tel. Olympic 2-1003 



DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 8 d. 

x Gcero m. a. Vysk. M. Va
lančiaus kuopos adventinis su
sikaupimas prasidės gruodžio 
9 d., sekmadienj, 10:30 v. šv. 
Mišiomis šv. Antano parapijos 
bažnyčioje. Šv. Mišias atna
šaus ir pamokslą pasakys kun. 
K. Trimakas, Adventinį vaini
ką įneš ir šviesas uždegs jau
nučiai ir jauniai ateitininkai. 
Giedos vyr. moksleiviai ateiti
ninkai. Po šv. Mišių parap. sa
lėje agapė, kuopos narių pasi
rodymai, bendros giesmės. Visi 
kviečiami. 

x Dr. Kęstutis J . Valiūnas 
T. r . ,0 • su žmona sveikina visus drau-thuaman II; Lithuanian 222: i . . ,. . _ „ _ , 

w . . . . „ T . gus ir pnetebus sv. Kalėdų »*i?J Mapor Lithuaman Poets; Li- " ». r • , • , • , • • ; * . • 

x Illinois universitete, Chi-
cago Circle, žiemos ketvirtis pra 
sideda sausio 2 dieną. Registra
cija gruodžio 11-12 dienomis. 
Žiemos ketvirtį bus dėstomi ke
turi lietuvių kalbos ir literatū
ros kursai: Lithuanian 102: 
Elementary Lithuanian I I ; Li
thuanian 105: Intermediate Li

thuanian 299: Independent Stu- švenčių proga ir linki laimin-

iŠ ARTI IR TOLI 

ž ?. , , „. - . _v:^»; ,, i gu. sekančių metų. Vietoj svei- Į *"M '̂ — 
,J. A~~nl+~~jL+*,i *~i ftofi AAin I kinimo kortelių aukoja 100 dol. | Jaunimo centro jaunimas rugsėjo 15 d.: Chicagos Aukštesniosios ir Dariaus Girėno lit. mokyklos mokiniai. Šiuo me-

" "*" " ' '" tu abiejose mokyklose yra per 250 mokinių. Antradienį įdėtoje nuotraukoje buvo tik Dariaus Girėno mokyklos moki
niai. Dariaus Girėno mokykla gruodžio 1 d. ruošia pokylį mokyklos išlaikymui. Nuotr. A. G. Placa 

vų departamentui tel. 996-4412 
ar Marijai Stankuvienei-Saulai 
tytei tel. 996-5465. 

lietuviškai spaudai paremti. 

x Lietuvio sodybos Chicagoj 
x Lietuvių kalėdinė eglutė! pažmonyje šį sekmadienį, nuo 2 

Mokslo ir pramonės muziejuje į vai. po pietų, bus perduodamos 
bus pirmadienį, gruodžio 10 d..; religinės nuotaikos ir kalbama 
7:30 vai. vak. Bus parodytas Į apie sveikatos reikalus. Bus ir 
dviejų veiksmų vaidinimas, pa-'. užkandis. Visi laukiami, 
rašytas Lietuvos gen. konsulės \ _ 
J. Daužvardienės. Vaidins Lie-| X ?r J u o z a s i r Ona Girniai 
tuvos vyčiai, vadovaujami Frank j " J 0 b l c i u l i u s s v e i k l n a **• K a " 
Zapolio. Vaidins Alvina Gied- įledų l f U n k l P^aimingų naujų 
raitienė, Ewald Radavitch ir 
John Radavitch. Lietuvos Vy-
*ių choras, vadovaujamas Faus 
to Strolios, pagiedos lietuviškai 
ir angliškai kalėdinių .giesmių. 
Įėjimas nemokamas. Lietuviai 
kviečiami dalyvauti ir parodyti 
savo susidomėjimą. 

x "Draugas" ištikimai atlie
ka savo paskirtį Bažnyčiai ir 
tautai. Ypač vertingi redakto
rių straipsniai, paremti duome
nimis ir faktais. Skaitytojai ne 
tik informuojami, bet ir jungia
mi krikščioniškon bei tautinėn 
vienybėn. Sveikindama su artė
jančiomis šv. Kalėdų šventėmis. 

1980 metų. Vietoje svekinimo 
kortelių, skiria auką lietuvių 
spaudai. 

X Birutė Kožicienė, Liberty-
ville, 111., prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo 10 dolerių au
ką. Labai ačiū. 

X Dėkodami už korteles, au
kų po 5 dol. atsiuntė: M. Pre-
zette, Kazys Bartys, dr. J. Dė
dinas, V. Petkus, Vidmantas 
Raišys, Gražina Paeglienė, Al
dona Aistienė, Ant. Meškinienė, 
R. Stakauskas, V. F. Beliajus. 
M. Krauchunas. Dėkojame. 

X R. Giedraitis iš Anglijos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

linkiu, kad dienraštis, dosnių;ieško Juozo L'rbonaičio-Urbona-
geradarių remiamas, dar ilgai j vičiaus, kilusio iš Garliavos, 
išsilaikytų gyvas ir kūrybin-Į gyv. Chicagos pietryčių apyl. 
gas" — rašo mums ses. Jose- Į Jis pats ar žinantieji apie jį 

VAKARAS 
1979 m. gruodžio mėn. 1 die

ną į Jaunimo centro salę susi
rinko gražus būrys mokyklos 
bičiulių, kurie Balio Pakšto or
kestro lietuviškiems garsams 
aidint, smagiai praleido laiką. 

Vakaro programą atliko trys 
jauni aktoriai: Kelmelis, Olšaus
kas ir Raudys. Raudys paskam
bino pianinu keletą muzikos da-
Olšauskui, kurie su įsijautimu 
ir vykusiais gestais padainavo 
keletą komiškų kūrinėlių. Po 
jų Aloyzas Baronas paskaitė 

phine 
gho. 

(Bukšaitė) iš Pittsbur-

x Jums nereikia vargti ruo
šiant Kūčių stalą — pašauki
te Venta Delicatessen tel. 476-1 gruodžio 31 d. 8 vai. vak. Vie-
4622. Įvairios silkės, farširuota! tas rezervuotis tel. 778-7707 

prašomi skambinti tel. (312) 
278-7825. (sk.) 

x Naujyjų Metu sutikimas 
rengiamas Tautiniuose namuose 

lydeka, stintos, ešeriukai, vini-
gretai. grybų auselės ir kitų 

pas B. Kasakaitį arba tel. 434-
7270 pas M. Valiukėną. Rengė-

gėrybių kūčių stalui. Venta jai: Korp: Neo-Lithuania Chi 
Deli 2419 W. 69 St., tel. 476-
4622. (sk.) 

X Teiros prekyba iki Kalėdą 

cagoje ir Lietuvių Tautiniai na
mai, (pr.) 

X Aukso dovanų ir papuoša-
atdara ir sekmadieniais nuo 12jlų galima nusipirkti savo na
iki 4 vai. vak. Gausiuose gra- j muose iš anksto susitarus. Pa-
žiausių Kalėdoms dovaninių pre- skambinkite tel. J . ir V. šimai-
kių rinkiniuose žymią vietą už
ima dail. A. Petrikonio paveiks
lai ir puikios medžio inkrusta-

tis — 763-0337. Aukso gaminiai 
importuoti. 18 karatų. Pasirin
kimas didelis. Kainos žemiau-

LITUANISTINfcS MOKYKLOS j eilę linksmų eilėraščių. Susi
rinkusiems programa labai pa
tiko ir karštais plojimais pager
bė ją atlikusius. Norvilienės 
gardžiai pagamintas maistas 
numalšino alkį prieš praside
dant šokiams. Buvo vertingų 
fantų, Leono Narbučio pado
vanotas radijas, Baltušienės 
rankdarbių dėžė ir kt. 

Vakaro rengėjai — Tėvų ko
mitetas. Jį sudaro: Juozas Kon 
čius — pirm., Jūratė Maurukie-
nė — vicepirm., Teresė Les-
niauskienė — sekretorė ir Liu
das Šmulkštys — iždininkas. 
Jie daug dirbo, kad vakaras pa
sisektų ir mokyklai liktų pinigų 
jos išlaikymui. Tik labai gai
la, kad visuomenė tik gražiais 
žodžiais atsiliepia apie lituanis
tines mokyklas, jų reikšmę iš
eivijoje. Tačiau, kai mokykla 
ruošia parengimą, sukaupti lė
šų mokyklos išlaikymui, įvai
riai išsisukinėja ir neatvyksta. 
Kai ruošia kitos lietuviškos or
ganizacijos parengimus, salės 
būna pripildytos. Nenoriu pa
sakyti, kad nereikia remti lie
tuviškų draugijų, klubų, tik no
riu priminti, kad lietuviška mo
kykla išeivijoje nėra mažesnės 
reikšmės, negu klubai, draugi-
remti visus. Tėvai yra perkrau
ti įsipareigojimais ir- mokes
čiais, kad savo vaikus išauklė
tų lietuviais. Jiems į talką tu
rėtų ateiti visuomenė. Juk mo
kiniai baigę lituanistines moky
klas, ateis j talką visuomenei, 
prisidės prie kovos už Lietuvos 
laisvę. Mažiau kivirčų, daugiau 
vieningo ir prasmingo darbo. 

9. Plačas 

x Sofija Oželienė, čikagiškė, 
atsiuntė "Draugo" darbuoto
jams malonius sveikinimus ar
tėjančių šveenčių proga ir pri
dėjo auką. Ačiū. 

x A E. Mačiūnas, Redford. 
Mich., savo sveikinimus "Drau
gui" palydėjo 10 dolerių auka. 
Labai ačiū. 

x Lietuvišku knygų "Drau
ge" užsisakė: kun. J. Tautkus, 
kun. V. Katarskis, ses. Marija 
Zarankaitė. SSC, Aloyzas Ba
ronas. P. Grižas, E. Sondienė, 
B. Grebliauskas. A. Petrulis, P. 
Petkevičius. 

x Lietuvių kalėdinė eglutė 
kalėdinės eglutės Mokslo ir pra
monės muziejuje įvyks pirma
dienį, gruodžio 10 d. 7:30 v. v. 

cijos, išpuoštos įvairiais tauti-isios. Visi kviečiami pasinau-
niais motyvais. Adresas —jdoti proga. (sk.) 
3235-37 W. 63rd St.. Chicago, 
UI. 60629, tel. 312—434-4660. 

(sk.) 
X Juzefo* ir Viktoro Šimai

čių aukso puošmenų importo 
bendrovė užregistruota "18 K" 

x Skubiai reikalinga Mar-
ąuette Parko Lituanistinei mo
kyklai mokytojas. Dėl informa
cijų kreiptis pas p. Tuškait; tel. 
586-2418. (sk.) 

10 i J x Artėjant šv. Kalėdų ir 
(18 karatų) vardu Jau zauta |» . a_- «« *_ . ... ..r-^. 

. v , . „ 6 I Naujųjų Metn šventėms, "Drau-
naujų uzsakvmų iš Ita hios iri „ • . J A . 

J - * gas ' yra pasiruošęs padėti pa-
Prancūzijos. Didelis pasirinki 
mas grandinėlių. apyrankių sveikinti savo artimuosius vi

siems tiems, kurie dėl laiko sto-

x Čiurlionio ansamblio kon
certas įvyks 1979 m. gruodžio 
mėn. 9 d. (sekmadienį), 3 vai. 
p. p.. Marijos Aukštesniosios 
mokyklos salėje. Nauja ir įvairi 

; programa. Bilietai galioja tie 
patys, kurie pirkti spalio 27 
dienai. Rengia Balfo 35-rių vei
klos metų sukakčiai atžymėti. 
Visi kviečiami atsilankyti ir pa
minėti Balfo sukaktį. Bilietai 

igaunami prie įėjimo sekmadienį 
, nuo 1 vai. popiet. (pr.) 

Marąuette Parko Litua
nistinės mokyklos kalėdinės eg
lutės programa įvyks gruodžio 

" I ^ e ° , ^ " ' i , r y ? l i U - 5 U g 5 h l * • «• kitų .plinkvbių negali medahkehų, zodiakų ir kt. No-
pasiųsti sveikinimo kortelių. Su
interesuotieji prašomi atsiųsti 
sveikinimo tekstus ir pridėti lais 
vanorišką auką dienraščiui pa
remti. Kad prieš pačias šventes 
.esusitelktų didesnis sveikini-

I mų skaičius, skaitytojai prašo
mi pradėti sveikinimus siunti
nėti jau nuo gruodžio mėnesio 
pradžios. 

x NAMAMS PIRKTI PA 
SKOLOS duodamos mažais mė-i x Akiniai siuntimui f Lietu 
rasiniais imokėjimais ir priei-1r*- Kreipkitės j V. Karosaite 
namais nuošimčiais. j Optical Studio. 7051 S. Waahte-
Ifutual Federal Savings. 2 2 1 2 ; M W A.ve.. Chicago 111 60629. 
W e * Cermak Road — Telef. Tel 778-6766. (ak.) 
VI 7-7747 (sk.) 

rintiems duodama proga priva
čiai pamatyti ir nusipirkti. Auk
so grynumas ir puošmenų ori
ginalumas garantuojamas raš
tu. Prašoma skambinti telef. 
763-0337 arba rašyti adresu.' 

18 K — Vikt. Simaitis, 
P. O. Box 48472, 

Chicago, DL 60648. (pr.) 

LIETUVOS PINIGŲ PARODA 

Laisvės kovų muziejuje Jau
nimo centre. Chicagoje. šiuo 
metu vyksta Lietuvos monetų 
ir banknotų paroda. Išdėstyti 
pinigai nuo centro iki 1000 litų, 
o taip pat yra ir senovės Lie
tuvos pinigų ar bent jų paveiks
lų. Be to, gana gausus rinkinys 
spausdinių apie Lietuvos pini
gus. Ši paroda baigsis gruodžio 

15 d., šeštadienį. 6 vai. vak. švč. 8-9 d. Šeštadienį ir sekmadienį 
M. Marijos Gimimo parapijos bus atidaryta nuo 9 v. r. iki 8 
salėje. Visi kviečiami dalyvauti. v . v. 

( p r ) Laisvės kovų muziejus šie-

x Sol Vaclovo Daunoro kon-
X 1AIOM0S1OS mis. lietuvišku 

raidynu, visom kalbom. GAIDOM, vi-

x Kūrio*, rengiamos Liet. 
taut. namuose. 6422 So. Kedzie 
Ave., Chicagoje sekm., gruodžio 
23 d. 4 vai. p. p. Dalyviai moka 
po $8 už asm.. Registruotis tel. 
778-7707 pas B. Kasakaitį. 

(pr.) 
x Naujausia ir patogiausia 

19 in. TV: Kiekvienas kanalas 
turi atskirą paspaudimą. Gra-
dinskas. 2512 W. 47 S t . tel. 
376-1998. Atd. 9-6; pirm. ir 
ketv. 12-6. Sekm. ir treč. užd. 

(sk.) 
x Albinas Kurkutts, akcijų 

brokeris, dirbąs su Rodman 6 

met jau pradeda trečią savo 

gyvavimo dešimtmetį. Jo ve
dėjas yra Viktoras Diminskis, 
o jo įsteigėjas ir savininkas 
Lietuvių karių veteranų sąjun
ga Ramovė, kurios centro val
dybos pirmininkas yra A. Jo
naitis, gyvenąs Clevelande. Mu
ziejus jau turi apie tūkstantį 
nuotraukų, bet yra ir portretų, 
Vytauto Didžiojo — Karo mu
ziejaus modelis, uniforma ap
rengtas lietuvio kario maneke
nas. Ypač įdomūs keturi sto
vai, kur sukabinti vaizdai: Lie
tuvos pilys ir karo žygių sche
mos, Did. Liet. kunigaikštijos 
karių uniformos, sukilimai 1795, 
1831 ir 1863 m. ir Lietuvos avi
acijos kūrimasis. 

Muziejus turi Lietuvos žemė
lapį iš XVI amžiaus, Dariaus 
Girėno nuotraukas ir skulptū
ras, padidintą nuotrauką Vy
tauto Didžiojo antspaudo. Yra 
keletas albumų su Lietuvos ka
rių vaizdais. Muziejus nedide
lis, bet tvarkingai užlaikomas 
ir mielai laukia lankytojų. 

J. Pr. 

MOKYTOJAI IŠSIRINKO 
NAUJA VALDYBĄ 

Liet. Mokytojų s-gos metinia
me susirinkime gruodžio 2 die
ną, nors ir negausiai susirinkę, 
mokytojai išsirinko naują val
dybą, kuri pasiskirstė pareigo
mis taip: pirm. mokyt. Mag
dalena šulaitienė, vicepirminin
kas Apolinaras Bagdonas, sekr. 
Bronius Gelažius, ižd. Ona Bur
neikienė ir parengimų vadovė 
Rožė Kriaučiūnienė. Taip pat 
buvo išrinkta ir nauja revizijos 
komisija iš Jono Tamulio, Gra-
silijos Meiluvienės ir Malvinos 
Jonikienės. 

Susirinkimas išklausė seno
sios valdybos pirm. Vilijos Ke-
relytės ir ižd. Dovo Šaulio pra
nešimus, kurie buvo susirinki
mo priimti. Veikla sunkiai se
kėsi dėl mokytojų pasyvios lai
kysenos. Labai mažas procen
tas mokytojų lankė susirinki
mus. Tačiau du renginiai gerai 
pavyko; dailiojo skaitymo ir 
deklamavimo varžybos ir rašy
tojos Šatrijos Raganos paminė
jimas. 

Naujoji valdyba net ir sun
kiose sąlygose pasiryžo veiklą 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Sąžiningas lietuvis. Ame

rican Airlines laikraštėlis "Flag-
ship News" įsidėjo žinią, kad 
Yorke, N . Y. darbininkas Edv. 
Karmazinas buvo atžymėtas, 
kai jis radęs piniginę su 1,800 
dol. ir įvairiais dokumentais, ją 
grąžino. Pametė jas buvęs nu-
stebentas sąžiningumu. 

— l ' rbanoj leidžiamas dien
raštis "Daily mini" įsidėjo di
delę nuotrauką latvio T. Zierins 
plakato "Padėkite komunistų 
pavergtą Latviją atgauti Kris
tui". Drauge įdėjo ir platų pa
sikalbėjimą su Zierinš apie re
ligijos persekiojimą Latvijoj. 

— Adolfo Venclausko knygą 
"Kovoje su milžinu" recenzavęs 
Arėjas Vitkauskas "American 
Srene" biuleteny pastebėjo, 
kad ir Amerikai, kaip Lietuvai 
gali tekti gintis prieš okupan
tus, jeigu Amerika vis bus taip 
labai visur pasitikinti komunis
tais. 

— Titas S. Samys, San Diego, 
Cal., y r a išrinktas 1980 me
tams House of Pacific Rela-
tions klubo pirmininku, šiam 
klubui priklauso 20 tautų žmo
nės ir tur i per 3,000 narių, šio 
klubo tikslas yra puoselėti tau
tų kultūrinius savumus ir drau
giškumą. Balboa Park, San 
Diego, klubas turi eilę name
lių, kuriuose vyksta atskirų 
tautinių grupių parodėlės bei 
pasirodymai. Lietuviai savo 
programą turės 1980 m. gegu
žes 11 d. 

— Dail. A. Galdiko pomirti
nė meno paroda iš Putnamo, 
Conn., bus atvežta į Los An
geles ir parapijos rengiamos 
Lietuvių dienos proga birželio 
22 d. bus išstatyta parapijos 
patalpose. Parodą globoja pa
rapija, o jos įrengimu rūpinasi 
skautai akademikai. 

VOKIETIJOJE 
— Schwetzingene nauja LB 

apyl. išrinko naują vadovybę, 
kurią dabar sudaro: pirminin
kas Jonas Vitkus, sekretorius 
Kęstutis B. Jankevičius ir iždi
ninkas Antanas Turla. Revizo
riai : Kazimieras Bendoraitis, 
Adomas Užulaitis ir Vilius Kur-
cas. 

— Mikui Miniauskui, Schwet-
zingene, sukako 65 metai. Tą 
dieną j is pasitraukė iš darbo 
kuopoje ir išėjo į poilsį. Kuo
pos vyrai suruošė jam išleistu
ves ir įteikė dovanėlę. 8591 LS 
inžinerijos lietuvių kuopoje M. 
Miniauskas ištarnavo 28 metus. 
Nuo š. m. spalio mėn. kuopoje 
pradėjo dirbti sekretore buv. 
Vasario 16 gimnazijos mokinė 
Lolita Kudirkaitė, garsiojo Si
mo Kudirkos duktė. Ji 1976 su 
tėvais iš Lietuvos atvyko į JAV 
ir tuoj stojo mokytis į lietuvių 
gimnaziją Romuvoje. 

tęsti toliau, stengdamasi įtrauk 
ti daugiau naujų pajėgų į pačią 
sąjungą. A. P . B. 

certas. rengiamas gruod. 8 d., i juose modeliuose gaunamos CHICA- Bradshaw, Inc., patarnauja ak 
šeštadienį. Jaunimo centre pra
sidės punktualiai 8 vai. vak. 
Prašoma nesivėluoti. Visi bilie
t a i išparduoti. (pr.) 

GOJĘ: Draugas — 4545 W 
ir vakarais pas A. Da 
7399 arba tiesiai i$ SPARTA savinirt-
ko: J. 1. Giedraiti*, 19 Barry Dr.. E. 

N. Y. 11711 f * ) 

45 w. Ord St., | cįjų bonų. fondu bei kitų vertv-
ut-irdą. tel 476- K- . J ! . * ...... J* «..;, 

— Berisso mieste spalio 2 C 
d. "Nemuno" draugija surengs 
Motinos dienos minėjimą. Ma
rijos Krikščionių pagalbos baž
nyčioje nemunietės pasimeldė 
už gyvas ir mirusias motinas, 
po to sekė vaišės ir programa 
"Nemuno" draugijos salėje. 
"Nemuno" mažųjų chorelis, va
dovaujant Cec. Cezaris, padai
navo : Subatos vakarėlį, Pas mo
čiutę, Buvo gera gaspadinė ir 
kitas dainas. Šokėjų grupė 
"Skaidra" pašoko tautinių šo
kių. Akordeonu pritarė A. Mar
kus. Vakaro programai vado
vavo A. Dulkė, tai progai pasa
kydamas atitinkamą žodį. Kal
bėjo taip pat ir svečias iš Bs. 
Aires Pijus Gudelevičius. 

STASE'S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

rūbų krautuve 
$237 S. Ktdzlt Avt. 

Tai. 436-4184 
Sav. Stasė Bacevičienė 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

DEMONSTACIJA 
PRIEŠ IRANĄ 

Aldermanas W. O. Lipinski ir 
Illinois atstovų rūmų narys R. 
M. Terzich buvo parinkti vado
vais tyliai demonstracijai penk
tadienį, Chicagoje, siekiant at
kreipti Irano dėmesį, kad turi 
būti paleisti įkaitai. 

TREJI METAI UŽ HEROINĄ 

Teisėjas K. Gillis nuteisė H. 
Goreckį. 24 m., trejus metus 
kalėti už narkotikų pardavinė
jimą Chicagoje. 

AREŠTAS L'Ž LANGUS 
• 

Policija Chicagoje areštavo 
T. J. George, 17 m., kuris išdau
žė tris krautuvių langus 63 gat
vėje prie Sacramento, Chicagoj. 

IRANO STUDENTĄ! 

Illinois valstijoje patikrinta 
1,115 Irano studentų. IŠ jų ras
ta 83 gyveną nelegaliai. Iš vi
so Illinois, Indianos ir Wiscon-
8in valstijose yra apie 6,500 
Irano studentų. 

I THAILANDĄ 

George Johnson, DeerfieM 
priemiesčio gyventojas, nu
sprendė, užuot atostogavęs per 
Kalėdas namie, skristi į Thai. 
landą padėti pabėgėliams nuo 
komunistų priespaudos. 

- » 

ŠVIETIMO SKOLOS 

Chicagos švietimo taryba yra 
įsiskolinusi pensijų fondui tau
pymo bonais ir turi nesumokė
tų valstijos ir feleralinių mo
kesčių bei kitų įsiskolinimų, ku
rių bendra suma siekia 44.2 
mil. do!.. o čia dar reikia 41.5 
mil. dol. išmokėti algoms gruo
džio 1 d. 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 ;-

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiuniiiiiiu 

Advokatas į 
GINTARAS P. KPtNAS 

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

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 arba 776-5168 

2649 W. 63 Street 
Chicago, 111. 60629 JT 

iiiiiiiiiiimiimiiiHiiiiimiiiiiiiimiiimftH 

bių pirkime ir pardavime. Susi-1 D r . L. Kriauceliūnas kalba Omaha. Nebr., lapkričio 17 d. suruoštame Lie-
domėję skambinkite 977-7916. į tuvos kariuomenės atkūrimo minėjime. Už jo matyti Aušros tautinių Jokių 

(ak.)i grupės šokėjai. 

£1llllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllMINIimiHIIIHIIIIIIIIinilltllllllllllMIIIIIIIIUUIIIM 

B. KRIKšTOPArns 

J O R Ų K E L I A I S 
I (Jūrų kapitono atsiminimai) 
| Išleista autoriaus teisėmis 1979 m. Didelio formato. Kie-
I ti viršeliai. Spaudė DRAUGO spaustuvė. Kaina su peraiun-
§ t imu $1110. Užsakymus siųsti: 
1 DRAUGAS, kH5 W. 6Srd Street, Chicago, lū. 60629 
| Dlinojaus gyventojai dar prideda 60 et. valstijos mokesčio 
?«IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|IIIIUIIIIIIII|||||||HIIIIIIIMIII||IIIIIIIIIIIIIIII». 

• 


