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Laiškas Lietuvos KP CK pirmajam sekretoriui 

P. Griškevičiui 
t ') 

Praktiniame gyvenime tikin 
tieji, lyginant juos su netikinčiai-
siais ir ateistais, laikomi antra
rūšiais žmonėmis. Jie neturi tei
sės pasinaudoti nei radiju, nei te
levizija, nei spauda. Vienintelė 
jų priemonė tikėjimui propaguo
ti — bažnyčiose sakomi pamoks
lai, bet ir juos ateistai kartais 
kontroliuoja, užrašo į magneto
fono juostą. Apie tikinčiuosius, 
ypač kunigus, dažnai spausdina 

I sinis bažnyčios vaidmuo, demas
kuoti antiliaudiniai klerikalizmo 
pasireiškimai, propaguotos gam
tos ir visuomenės mokslų žinios". 
Vien antireligine tematika 1952 
— 1958 m. išleistos 44 knygos ir 
brošiūros bendru 1.154 tūkst. t i 
ražu". "1964 — 1974 m. išleido 
apie 110 antireliginio turinio kny
gų ir brošiūrų" ("Antireliginis 
auklėjimas Tarybų Lietuvoje", 
Vilnius, 1977, p. 226 — 228) . 

Be knygų ir brošiūrų, ateistai 
mi melagingi ir šmeižikiški i savo rašinius spausdina laikraš-
straipsniai, o jiems neleidžiama čiuose ir žurnaluose. "Vien 1959 
nė apsiginti. Tikintieji neturi ka- — 1966 m. antireliginėmis temo-
talikiškų mokyklų, negali už-1 mis išspausdinti 1.744 straipsniai, 
imti aukštesnių postų. korespondencijos, skaitytojų laiš-

. . . , . . . . . . . kai, publicistiniai pasikalbėjimai Tarybinei valdžiai viespatau-; ' , F . . . „ ,*\, 0 , ~ , . . » f- •, • /-m/c: iQ7o\ : su skaitytojais. Paskelbta 210 skai jant Lietuvoje (194o — 1979), j . / .V.J . i r i 0 . . . . . 
per 34 metus propagandiniais i ^ U « * * 108 publicisti-
tikslais - kad pasaulis m a t y t ų , ! n i a i pasikalbėjimai su j į a i t y to -

„e >. . . ' jais Mokslinei pasaulėžiūrai ir 
jog ir pas mus esanti sąžines ir 
religijos laisvė — buvo išspaus
dinti mikroskopiniais tiražais tik 
šie leidiniai: J. Stankevičiaus 
"Lietuvos TSR Katalikų kalen
dorius", J. Stankevičiaus "Malda
knygė", "Liturginis maldynas"; 
"Naujasis Testamentas", "Psal-

jais. MoKsimei pasaulėži 
pirmiausia marksizmo — leniniz
mo teorijai propaguoti 1959 — 
1965 m. pasirodė 663 straipsniai. 
1966 — 1970 m. respublikos spau
doje pasirodė 608 antireliginiai 
straipsniai. 

LKP XII suvažiavimas 1960 m. 
myr.as . "II Vatikano susirinki-! kovo mėn. pripažino, kad "Moks-
mo nutarimai" ir maldynėlis "Vi_ j lo ir gyvenimo" žurnalui reikia 
sada su Dievu". į didinti pastangas ateistinės propa-

J. Jermalavičius apie ateistinęjgandos srityje. Siekdamas šio tiks-
literatūrą rašo: "Respublikos kH- lo, žurnalas 1957 - 1970 m. iš-
dyklos 1945— 1951 m. išleido} spausdino 126 ateistinius straips-
250 mokslinių, populiarių kny- Į nius (J. Jermalavičius, ten pat, p . 
gų ir brošiūrų, kuriose aiškin-1223 - 224). 
tas antimokslinis religijos pobūdis, \ 
atskleistas išnaudotojiškas kla-! 

(Bus daugiau) 

Pamažu nyksta 
detentės dvasia 

JAV atkirtis į sovietų žygį 
\Vashingtonas. — Sovietų Są-1 būt i naudingi ir Turki jai , kur ia i 

jungos invazija Afganistane la-! labai reikalinga ekonominė ir 
bai pakenkė vadinamai detentei.) karinė parama. JAV ambasado-
Valstybės departamentas pain- į r ius Turkijoje Ronald Spiers 
formavo sovietų ambasadą, kad pareiškė sausio 7 d., k a d Vaka-
17 sovietų diplomatų, kurie jau i ra i dabar pamatys , kad politi-
buvo New Yorke atidaryti naują į niai ir strateginiai planai reika-
konsulatą, turi išvažiuoti. Ame j lauja stiprios Turki jos . 

Pekine tariasi JAV gynybos sekretorius Harold Brown 
vertėjas. 

ir Kinijos vicepremjeras Deng Xiaoping. Viduryje — 

Padėtis Afganistane TRUMPAI 
i* VISUR 

Sukilėliams labai trūksta ginklų 
— Meksika laimėjo Jungtinių 

Kabulas.— Užsienio korespon- '• ryžių košės ir arbatos- Kai kurie į Tautų Saugumo taryboje vietą, 
dentai, įsileisti į Afganistano sos-j rusų kareiviai dėvėjo baltas uni-' 
tinę, pasimatė ne tik su vyriau- j formas, vienas jaunas rusas kal-
sybės atstovais, bet kai kur susiti- \ bėjo angliškai ir pasisakė esąs 
ko ir su sukilėliais. Afganams ne- Į parašiutininkas. Sovietų karei-j 
trūksta kovos dvasios ir laisvės viai, kurių matėsi apie 200, bu-į 
troškimo, tačiau labai trūksta gin; vo mandagūs, tačiau įsakė grįžti 
klų, rašo korespondentai- Su: atgal. Vienas leitenantas pavežė 
šimtamečiais šautuvais, kuriems visus iki kito dalinio štabo, kur ; 
amuniciją jie patys gaminasi, ne-'vadovavo majoras. Iš korespon-
galima išeiti prieš sunkiuosius dentų buvo atimti fotografijų £ll—. 
rusų tankus ar malūnsparnius, į mai, tačiau majoras maloniai pri-', 
rašo Edvvard Cody, Washington :ėmė angliškų cigarečių dovaną.; . . ., . ; ^ „„.„• _„^_ 
_. . . . » . „ ' , . , . „ . , , . , , : ne naftos ieškojimo grupe rado : g.as 
Post laikraštyje. Po Keturių die-•, Susiskambinus su generolu, ko-1 - ft 

nų Afganistane korespondentas respondentams buvo įsakyta grįž- , - • , , . ._ -.„,.*.-. . ., . , , . » . . . . ., , , *-* . . pne v^auono Krantų Įsitikino, kad sovietų kariuomene ti i Kabulą. Tas pats leitenantas • 
užėmė didžiuosius miestus, kari 
nių įgulų fortus, tačiau pagrindi- Į Įdomu, kad rusai vaišindami ang 

Į rika irgi atšaukia iš Kijevo savo 
7 tarnautojus. 

Civilinė aeronautikos taryba 
pranešė sovietų lėktuvų bendro
vei Aeroflot, kad jos lėktuvų 
skridimai j New Yorką sumaži
nami iki dviejų per savaitę. 
Anksčiau būdavo trys skridimai 
žiemą ir keturi — vasarą. 

Prezidentas Carteris pripaži
no antradienį, jog jis žino, kad 
Amerikos atkirtis Sovietų Są
jungai neprivers jos išvežti ka 
reivių iš Afganistano, tačiav 
reikia ką nors daryti parodyti, 
kad Amerika reaguoja į grasini
mus taikai. 

Transporto sekretorius Nei1 

Goldschmidt paskelbė, kad 
Aliaskos vandenis pasiųsta dau-

pasitraukus Kubai ir Kolumbi
jai. Generalinė Asamblėja bal
savo 154 kart, tačiau Kuba ne
gavo reikalingų dviejų trečdalių g į a u Pakrančių Sargybos laivv 
balsų. Tai diplomatinis smūgis žiūrėti, kad sovietų žvejai laiky-
"trečiojo pasaulio" vadui Castro., tųgį žūklės taisyklių. 

— Egipto prezidentas Sada- \ Baltieji Rūmai įsakė visų de 
tas ir Izraelio premjeras Bėgi- į partamentų pareigūnams nesu-
nas pratęsė viena diena savo de- į į t ik inėt i su sovietų diplomatair 
rybas Aswane. \ įr pareigūnais. Kiekvienam vai 

— Japonų ir prancūzų jungti-1 dininko susitikimui bus reikalir 
Baltųjų Rūmų leidimas 

Z j naujus šaltinius jūros dugne I prekvbos departamentas peržiū 
Apskai- j jį 7 42 išduotus eksporto j So 

Visi' 

KRITIKUOJA GRŪDŲ 
PREKYBOS VARŽYMĄ 

Šaukiamas javų augintojų pasitarimas 
Washingtonas. — Prezidento nų kilimo ir javų rinkos nepasto-

Carterio nutarimas apriboti so-lvumo. Buvo susitarta 1975 m. 
vietams parduodamų javų kiekį' spalio mėn., jog per penkerius me-
sukėlė opozicijos balsų, daugiau-įtus sovietai pirks Amerikoje nema-
sia žemės ūkio sluoksniuose. Vy-';žiau 6 mil. tonų javų, o galės 
riausybė, bijodama prieš rinki-Į pirkti, be atskirų leidimų iki 8 
mus nustatyti prieš save ūkinin-įmil. tonų. T u o metu prezidentas 
kus, pažadėjo supirkti javus pati,; Fordas pareiškė, kad javų nedavi-
kad javų pirkliai ir ūkininkai ne- jmas nesustiprina diplomatijos, o 
nukentėtų. CCC (Commodity į tik apsunkina ūkininkus, įtempia 
Credit Corporation) išleis apie j santykius tarp galybių. 
2.25 bil. dol- javams pirkti. Ša-; „, . . , . , _ . , 
,. , . v. . . ,. . I Ekonomistas Mrlton Fnedman, 
ha kiviecių ir soios pupelių bus : , . . . ,n-c . . , ,. 

. j . . i n .i . , , į laimėjęs 1976 m. Nobelio premi-
supifkta nr 10 mil. tonų 'kuku-1 

rūzų, kurie turėjo keliauti į So
vietų Sąjungą. 

nę -.<ovą pnes sukilėlius paliko l'lus, nepakvietė prie stalo Kabu-
Afganistano kariuomenei, kurią \ lo šoferio, su juo elgėsi daug griež 
prižiūri sovietų "patarėjai". Pa- į čiau. Grįždami atgal, anglai klau-
grindiniai sukilėlių ginklai yra j sėsi, kaip afganas šoferis keikė ru-
reguliarios kariuomenės dezerty- (sus ir pranašavo, kad jie bus anks 
rų atsinešti sovietų gamybosj čiau ar vėliau išvaryti iš Afganis-
automatai. j tano. 

Kabulo aerodrome pirmadie-1 Korespondentai praneša, kad 
nį nusileisdamas susprogo sovie- Į blogiausiai ginkluoti sukilėliai yra 
tų karinio transporto lėktuvas. Iš j vakariniame Afganistane, nes ry-
sprogimų sprendžiama, kad lėk-į tuose kariai gauna ginklų Pakis-
tuve buvo amunicija. 2uvo trys i tane, o Iranas po šacho nuvertimo 
įgulos nariai. Pačiame Kabule neremia sukilėlių. Vienos sukilė-

... ...... }, į v i e š k e H i r paleido ! č i u o U * k a d n U ° 1 9 8 2 m " *™ ! * ' vietų Sąjungą leidimus. 
= a ° ; | tinis duos 10.000 statinių kas-! t ų p r e k i ų v e r t ė _ 249 mil. dol 

dien. Valstybės departamentas at 
Egipto gynybos ministe- j § a u k ė n u m a t y t a s derybas dė' 

ris Kamai Hassan Ali pranešė, i jc^itūrinių ryšių pasikeitimų 
kad Egiptas įsteigė kareivių \ 5en& sutartis baigėsi gruodžic 
apmokymo stovyklas afganų į g-į ^ 
sukilėliams, jei jie atvyktų jį spaudos sekretorius Power 
Egiptą- ; pareiškė, kad nutraukimas so-

— Buvusi Indijos premjerė Į ^etų užsakytų javų sudary? 
Indira Gandhi parlamente turi | govietų Sąjungai didelį nepato-

naktimis dar girdisi šūviai. Kovos 
vyksta šešiose provincijose. Nau-

lių grupės vadas net pasakęs: 
"Koks to Khomeinio islamas, jei 

JOJI Afganistano vyriausybė bu-1 jis dar nepasmerkė sovietų invazi-
vo paskelbusi, jog iš kalėjimų pa- Į jos Afganistane, kada net tokios 
leisti 2,073 politiniai kaliniai, ta-į šakys kaip Rumunija pasisakė prieš 
čiau korespondentai patyrė, jog i invaziją?". 
paleista apie 300. Daug kalinių, 
vežami sušaudvti. 

ją, kritikavo javų suvaržymus, 
vadindamas juos klaida, kurią 
teks apmokėti amerikiečiams mo
kesčių mokėtojams. Sovietai rin
koje gaus pakankamai javu, tiik 
gal teks daugiau mokėti. Kiti pla
no kritikai pranašauja, kad da
bar padidės javų pirkimas sovie
tų satelituose. Javų pilni laivai 
plauks į Lenkiją, tik jos uostų ne
pasieks, o keliaus į Rusiją. 

Senatorius Stevensonas paskel
bė, kad jo vadovaujamas tarp
tautinių finansų pakomitetis 
svarstys javų pardavimo varžy
mus sausio 22-23 d. 

Žemės ūkio departamentas šau
kia kitų javus eksportuojančių 
šalių suvažiavimą. Pakviesti Ar
gentinos, Kanados, Australijos,, . , ,_ . 
XT . . -7 i j - - - r - Lapkričio 27 d. Sovietų Sąiun-
Nauiosios Zelandijos ir Europos.; . , „ „ * J 

t, j . , . • A I S°s prezidentas Brežnevas pa-
Bencferosios rinkos atstovai. Ar- f , ,, . . . ,n-n . . 

. . . , . . , . . . pasv.elbe, kad 1979 m- scA-ietų ia-
gentinai nelengva prisidėti p r i e ; r , ,. . , . . _ - . ., V J 

. I u -t » . j - j - - : v " derlius sieke 179 mil. tonų. 
so\netų boikoto, nes jos didžiau-•._,. AO ., , . 

• v - - , - ji , , . , . lai 48 mil. tonų mažiau nesu 
šias žemes ūkio produktų pirike-j, , . „„ °, 

- - - - J,., i i buvo numatvta plane ir ;>8 mil. 
jas vra Sovaetų Sąjunga, perkan- v. ' , - . „ 
' . ' -, . t. 1 • • -i .tonų mažiau, negu 1978 metu ti ne tik javus, bet ir mėsą, vii- , Z , - , , . , , . . j .derlius, kuris buvo didžiausias ną, odas. c . c . . . . . T , , . 

S Sovietų Sąjungos istorijoje. JAV 
Javų pardavimo suvaržymas kri- Į žemės ūkio departamento studi-

tikuojamas ir dėl to. kad pats! ja rodo, kad praėjusių metų javų 
prezidentas Carteris ir žemės Į derlius susidėjo iš 86 mil. tonų 
ūkio sekretorius Bergland ne kar- į kviečių, 84 mil. tonų kitų javu: 
tą sakėsi nevartosią „maisto gink-1 rugių, miežių, avižų ir kt. Da>r 
io". Panašūs pardavimo šuva r-1 9 mil. tonų sudarė kitos atmai-
žymai buvo skelbti 1973, 1974 j nos. 
ir 1975 metais. Paskutinis suvar-i š iais metais Sovietų Sąjunga 
žymas įvyko 1975 m., po to, k a i ' buvo užsakiusi pirkti 25 rnil. to. 

Keturi anglai ir vienas airis ko
respondentai, nusisamdę Kabu
le šoferi, pabandė išvažiuoti iš 
miesto iki Salango tarpeklio Hin 
du Kush kalnuose. Čia jie 
sulaikyti sovietų dalinio apie 80 
myliu nuo Kabulo. Karininkas 
pakvietė visus korespondentus pie
tų, kurie susidėjo iš "barščių". 

Transporto unijy 
boikoto planai 

— Tarptautinė 
darbininkų unijų 

uvo -. 
C1US. 

Pakistanas tapo 
antra Tailandija 
Pesavaras. — Pakistane vis 

daugėja afganų pabėgėlių skai-

dviejų trečdalių daugumą. Dvi 
komunistų partijos gavo 34 vie
tas, kada senoji kongreso par
tija teturi 10. 

— Italijoje "raudonųjų bri
gadų" teroristai nušovė t r is 
policininkus. 

— Vakarų Sacharos "polisa-
Į | rio" partizanai paskelbė nušovę 

keliuose mūšiuose 369 Maroko 
kareivius. 

— Du naftos inžinieriai, dirbą 

Kinija ragina 
jungtis prieš rusus 

Pekinas. — Kinijos viceprem
jeras Deng pasakė, kad visas pa
saulis turėtų susijungti ir užblo
kuoti Sovietų Sąjungos hegemo-
nizmą. Amerika ir Kinija turė
tų imtis veiksmų ginti pasaulio 
taiką, pasakė Deng. 

Sekretoriui Harold Brown lan
kantis Kinijos kariuomenės dali
niuose, jis visur išgirdo kinų no
rą artimiau bendradarbiauti su 
Amerika. Kariuomenės štabo vir
šininko pavaduotojas (viršinin
kas yra Deng) generolas W u Xiu-
qian pareiškė, jog ne karo veiks
mų reikia, bet politinės akcijos, 
kuri pasaulyje izoliuotų sovietus. 
Karinės akademijos viršininkas 
gen. Xiao Ke nurodė, kad pasau
lis turi sukilti prieš rusų hegemo-
nizmą. 

Sekretorius Brovvn pasiūlė ki
nams įrengti erdvės satelito sto-

i tį, kuri gaudytų signalus iš 
i ,Landsat D " erdvėlaivio. Signa-
i lai padėtų mineralų, naftos, du-
''ų ieškojimui, žemės ūkio reika
lams. 

Iranas rengiasi 
rinkti prezidentą 

Teheranas. — I r a n a s sausio 
! 24 d. planuoja prezidento rinki-
i mus. Kandidatų j au y r a 124, 
'' tarp jų žinomiausi užsienio rei-
i kalų ministeris Ghotbzadeh, fi-
j iansų ministeris Bani Sadr . ka-
! "O laivyno admirolas Ahmad Ma-
Į dani. Islamo par t i j a i š s ta tė 
; mažai žinomą revoliucijonierių, 
Į religingą kelių knygų autorių 

Londonas 
transporto 

Kuwaite ir paklydę Irako dy
kumoje, laikomi Irako kalėji
me Basros mieste. Vienas yra 
amerikietis, ki tas — norvegas. 

— Ispanijos teismas nuteisė 
Kaip iŠ Kambodijos nuo Į g teroristus sunkiomis kalėjimo 

vietnamiečių puolimo bcga ba- Į bausmėmis nuo 19 metų iki 6-
badaujantieji, sergą žmonės į Tai-1 j j e priklausė kairiajai "maoistų" 
land:ją. taip nuo sovietų bėga j grupei. 
afganai. Pakistano valdžia įstei-j — Sen Kennedy kritikavo 
gė pasienyje 50 stovyklų, kur iš-j prezidento Carterio užsienio po-
duodamas maistas ir palapinės, litiką. Negalima klausyti balso, 
Atbėga daug įžeis tų vyrų, _su-, kuris sako, kad Kuboje yra į n e š d a m a a p i e į v y k i u s Afganis 
šalusių civilių. Pabėgėliams t r u « - ; sovietų daliniai, o po penkių sa-! n e p a n a u d o j o antraštę "Nau 

gumą. Amerikos javai sudarc 
apie 17 nuoš. sovietams reika
lingų javų. 

Apie 300 JAV karinės aviaci-
jos personalo dalyvavo "kaž I ša rs i . ftĮ»;a:r.a *ad ;o *ar.<ada-
kur" Egipte karo aviacijos ma 
nevruose, pranešė spaudai Egip 
to gynybos ministeris. 

Komentatoriai mano, kad įvy
kiai Irane ir Afganistane buf 
naudingi palestiniečiams, ne* 
Amerika, ieškodama Vidurinių-, neramumai I š pareigų pasi-

j *ūrą palaiko ir a jatola Khomeini. 
Plačią kampani ją veda Bani 

Sadr, tačiau ir j i s kalbose pa
brėžia, kad j is iš t ikimas Kho
meinio šalininkas. 

Kurdistane tebevyks ta kurdų 

jų Rytų saugumo, bus priverst? 
daugiau atsižvelgti į palestinie
čių reikalavimus. Įvykiai gal' 

Maskva "patenkino" 
Afganistano prašymą 
Maskva. — Sovietų piliečia 

apie žygį Afganistane sužinr 
daugiau iš užsienio radijo. Vii 
niaus "Tiesa", pirmą kartą pra 

< « • 

B maisto, drabužių, antklodžių, | vaičių tvirtina, kad krizė ^ ^ Į J B I \i'iuliilfcii etapas" 
ir, svarbiausia, vaistų. baigė. Kaip sovietai gali klau- ' 

federacija gavo reikalavimą iš D i p l o m a t a i M a s k v o j e s v * ' ^c%<^ įspėjimų, klausė sen. 
AmfriVrvc ir TTonaHnc t m n o v i r t n I ~ _ Į K e n n e u y . 

l a u k i a a t š a u k i m o — JA V automobilių darbinin-
Amerikos ir Kanados transporto 
'inijų, per 10 d. sušaukti šuva 
žiavimą. Unijų atstovai planųo- I Maskva. — Amerikiečiai diplo-
ja boikotą sovietų laivams i r įm a t a į Maskvos ambasadoje daug 

sovietai netikėtai supirko 9.8 mil. 
tonų javų. Tas prisidėjo prie kai

nų, tačiau galės gaut i tik sutar
tus 8 mil. t. 

lėktuvams pasauliniu mastu 
Amerikos uostų darbininkų uni
ja jau sustabdė Irano laivų pa
krovimą, o dvi mašinistų ir 
transporto darbininkų unijos 
sustabdė Irano keleivinių lėktu
vų skraidymą į Ameriką. Pra
eityje uostų darbininkai nekar
tą boikotavo laivus į Sovietų Są
jungą. Tarptautinis boikotas 
sunkiai paliestų javų siuntas iŠ 
Amerikos ir Kanados. 

kalba apie pablogėjusius Mask-
vos-Wachingtr>no santykius. Sa
koma, kad \alstybės departamen
tas jau sudaręs sąrašus diploma
tų, kurie bus atšaukti namo. Ame
rikos ambasadoje yra 161 tar
nautojai su d:plomatu pasais ir 
35 marinai, keli mokytojai ir pa
galbinis personalas. Sovietai Wa-
shingtone turi 170 diplomatų ir 
156 kitus tarnautojui šoferius, 
virėjus, valytojus, kada Amerika 

kų unija pritarė Chryslerio ben
drovės pagalbos planui, kuris 
reikalauja ir darbininkų prisidė
jimo, atsisakant kai kurių dery
bose laimėtų priedų ir laisvų 
dienų. 

apie 200 darbininkų samdo Mask
voje. Kalbama, kad daug tų vie
tinių rusų dirba amerikiečių am
basadoje šnipinėjimo tikslai-s. 
Amerikiečiams rūpi, kurie iš jų 
bus atšaukti, nes pasikeis įvairūs 
planai, vaikų mokymas ir pan. 

P i r 
miausia rašoma apie Afganista 
no partijos centro komiteto 
rinkimus, kur išrinktas naujas 
gen. sekretorius. Toliau įdeda
ma jo kalba į liaudį. Pagaliau 
rašoma, jog Afganistano vy
riausybė "primygtinai paprašė 
Tarybų Sąjungą suteikti skubią 
politinę, moralinę, ekonominę 
pagalbą, taip pat karinę pagal
bą, dėl kurios Afganistano De
mokratinės Respublikos vyriau
sybė anksčiau ne kartą kreipėsi 
j Tarybų Sąjungos vyriausybę. 
Tarybų Sąjungos vyriausybė 
patenkino Afganistano prašy-1 
mą", baigiamas Tiesos praneši 
mas. 

raukė gubernator ius Hossein 
""-hahveisi. Antradienį Tabrize 
nsos mokyklos, fabrikai buvo 
'ždaryti, apie 20,000 žmonių 
demonstravo u ž savo ajatolą 
•hariat-Madari. Kurdai prie Ma-

habado miesto puolė ir nugink-
avo 120 vyrų "revoliucijos sar-
nj" dalinį. Baluchis tane minia 
^ušovė du kareivius. Pietų va 
'carų mieste Masjid i SulaimaB 
•yriausybės rūmuose susėdę de 
nonstravo jauni bedarbiai, rei
kalaudami darbų. 

Washingtone spaudos sekreto
rius Powell išreiškė abejonę, a r 
T<homeini y r a I r ano vadas . N e 
aišku, ar radikalai paleistų ame
rikiečius įkai tus, jei Khomeini 
;sakytų. Neaišku, k a s I r aną 
valdo, pasakė sekretorius . 

K A L E N D O R I U S 
Sausio 10 d.: Vilhelmas, Juta, 

Gražulis, Ragailė. 
Sausio 11 d.: Higinas, Honora-

ta, Audris, Gintė . 
Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:38. 

ORAS 
Debesuota, laukiama krituilių. 

Temperatūra dieną 35 1., naktį 
20 laipsnių. 
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VYČIŲ SANTYKIAI SU KITOMIS 
ORGANIZAOJOMIS 

jau sutiko Kaip pirmaujanti lietuvių or
ganizacija Jungtinėse valstybėse, 
mes ir pareigą jaučiame, ir inte
resą turime, gal ir savanaudišką 
— jei norite kad prisipaiintume, 
palaikyti nuolatinį ryšį su orga
nizacijomis, lietuviškomis ir ne
lietuviškomis, kurių veikla ir sie
kimai panašūs yra į mūsų. 

Vyčių vadovų pareiga yra sek
ti Amerikos lietuvių veiklą ir jos 
galimas pasekmes mūsų organiza
cijai. Mes galime pasimokyti iš ki
tų organizacijų pasisekimų ir trū
kumų. Komplikuota lietuviškų 
organizacijų veiklos visuma šia
me krašte mus verčia rasti aiškiau 
apibrėžtą prie jos priėjimą. Lie
tuvos vyčių organizacija šitoje 
veiklos visumoje turi svarbią vie
tą, nes yra gerbiama už atsieki-
mus praeityje ir už dabartinius 

tuvių ir nelietuvių, 
jame dalyvauti. 

Praeitais metais mes turėjome 
tarpininkę prie Lietuvių Katali
kų Religinės šalpos, per kurią vy
čiai buvo raginami aukoti tai or
ganizacijai. Daugiau kaip 600 do
lerių vyčiai suaukojo per savo or
ganizaciją, o dar daugiau aukojo 
tiesiai arba per parapijas. Minė
ta tarpininkė buvo 103-čios kuo
pos narė Berta Stoškųvienė. 

Buvo suadarytas komitetas pa
remti Lietuvos atstovybę Wa-
shingtone. Tam komitetui vado
vavo 42-ros kuopos narys Juoza
pas Simanis. Jis palaikė artimą ry
šį su Lietuvos atstovu dr. Bačkiu. 

Bendradarbiavimas su visomis 
lietuviškomis organizacijomis yra 
visiems naudingas, bet bendradar-

savo užsimojimus. Jos patarimai j biavimas turi būti abipusis. Tik-
yra daugelio pageidaujami. 

Mūsų dydžio tautinėje bend
ruomenėje mažiausi susiskaldy
mai silpnina tos bendruomenės 
jėgas. Bet kokia veikla, nukreipta 
prieš kitas organizacijas, reiškia 
pralaimėjimą kovoje už Lietuvos 
vardo išgarsinimą Amerikoje ir 
už išlaikymą lietuviškos kultū
ros, kurioje galėtume auklėti savo 
vaikus. 

Mūsų įstatai liepia palaikyti 
ryšius su kitomis lietuviškomis 
organizacijomis, kurios nepriešta
rauja vyčių tikslams ir idealams. 

Lietuvos vyčių organizacija yra 
sudėtinė dalis Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikų federacijos ir 
Amerikos Lietuvių tarybos. Pra
eitų metų bėgyje Lietuvos vyčių 
organizacija palaikė ryšius ir pa-

Detroite LB apyl. surengusi paskaitą apie Iraną. Kaib ėjo ten dirbęs arch. R. Griškelis. Matyti Detroito LB 
apyl. pirm. mž. Algis Rugienius, renginio organizatorė Liuda <Grišloelytė) Rugienienė, arch. Rimas G nikeli* ir 
GriškeJienė. Nuotr. J. Ui 

ros pastangos bendradarbiauti re
miasi abipusiu atsižvelgimu į skir
tumus tarp žmonių ir į bendrą 
visų tikslą. Lietuvos vyčiai vi
suomet buvo, tebėra šiandien ir 
bus ir toliau ateities organizacija; 
organizacija, kurioje būsimos 
Amerikos lietuvių katalikų gene
racijos galės pasijusti esą lietu
viai ir vystytis kaip katalikai, ame
rikiečiai ir lietuviai. 

Mes turime neprarasti savo kil
mės. Mes esame vienintelė orga
nizacija Amerikoje, kurioje vietą 
randa trečios, ketvirtos ir net penk 
tos generacijos Amerikos lietu
viai, daugelis iš kurių nebemoka 
kalbėti lietuviškai, bet nori pasi
likti prie protėvių kamieno. 

Pilypas Skabeikis 
sikeitė informacija su tais dviem 
organizacijų sambūriais. Vyčiai (Ištrauka iš „Vytyje" išspaus-
dabar įeina į Federacijos valdybą, dinto centro valdybos pirminin-
Irena Sankutė, Ona Marija Kas- į ko pranešimo vyčių seime. 
se! ir dr. Leonas Kriaučeliūnas yra Iš anglų kalbos vertė A. Pakai 
mūsų atstovai Amerikos Lietuvių i niškis, Sr.). 
tarvboje. 

Lietuvos vyčių organizacijos 
centro vaidyba sveikino Amerikos i 
Lietuvių Šalpos fondą (Balfą) ir. 
Vyriaus; Lietuvos Išlaisvinimo ko-

"LIETUVOS ATSIMINIMU" 
BANKETAS 

"Lietuvos atsiminimų" banke
tas, Lietuvos nepriklausomybei 

rnitetą (VLIKą). Paskiri vyčiai už paminėti skirtas, bus vasario 17 d. 
ima aukštas vietas organizacijose. Martiniąue salėje, Chicagoje. Per 

Per dvejus praeitus metus vy- jį bus pagerbti lietuvių operos 
čiai per savo Lietuvos Reikalu darbuotojai. Bus meninė progra-
komietetą padėti stengėsi dviem ma ir Šokiai. Visi yra kviečiami 
už tikėjimo laisvę Lietuvoje į ka- gausiai dalyvauti, kaip kad gau-
lėjimą pasodintiem žmonėm — šiai dalyvaudavo "Lietuvos atsimi-
Viktorui Petkui ir Baliui Gajaus- nimų" banketuose iki šiol. 
kui raeitą pavasari 

J, 
Amerikos E. P. 

Kon 
suder 

Lietuvių Bendruomenės pastan
gomis buvo sudarytas jungtinis SUSIRINKIMAS CHICAGOJE 

itetas, kurio uždavinys bus 
pastangas tiems dviem Sausio 15 d. Švč. Mergelės Ma-

žmonėm padėti, ir Lietuvos vy- rijos Gimimo parapijos salėje bus 
čių organizacijos pirmininkas bu- 112 kuopos susirinkimas. Po jo 
vo pa Kviestas tame komitete at- kai kurie Illinois—Indianos apy-
stcvauti savo organizaciją. Daug gardos vyčiai bus keliami į pirmą 
vadovaujančių Bažnyčios asme- ir antrą laipsnį, 
nu. profesionalų ir politikų, lie-' E. P. 

LMiiiiiHiiiiiniiiiiiiuiiHHiiiiiiiiiiiHiiimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiri 

I L A I S V E T A I P P A T 
] Į P A R E I G O J A 
S Ar men atliekame laisves pareigą savo tautai? 
S Bent v>rv: atžvilgi-; mes galime -ia nesunkiai atlikti, būtent 
S pridedami ?~/X> ;?*";irr:o mokesčio Jokių kitų mokesčių nerei-
— kės. išskyrus už pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos. 

Klubas siunčia 
eidžiamas knygas. 

savo nariams informacijas spie naujai i*-

Už $5.00 ar daugiau paimdami lietuviškų knygrų per metus 
mes galime per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAIS
VĄ LrETT~V7SKĄ KNYGĄ Už tai mes gausime pasirinkti vi
gus Klubo leidinius trečdaliu pigiau. 

Rašykite prie pirmos progos: 

rjETCVISKOS KNYGOS KLUBUI 
4645 West fJSrd Street 

Oksaflo, Illinota 08629 

SPAUDOS SUKAKČIŲ 
MINĖJIMAS 

Gruodis ir sausis yra mūsų 
tautinio supratimo ir tautinio įsi
pareigojimo laikotarpis. Kiekvie
na šeima prenumeruoja lietuviš
ką spaudą, kuri kovoja dėl Lietu
vos laisvės, lietuvių kultūros ir 
pavergtoje tėvynėje. Mūsų spau
da yra labai stiprus ginklas, nes 
ji atskleidžia okupanto daromas 
skriaudas ir jungia mus bendram 
tikslui — tautos iaisvei. 

Turėdami galvoje spaudos vaid 
menį tremtyje ir tėvynėje, Det
roito Lietuvių kultūros klubas ir 
Stasio Butkaus šaulių kuopa or
ganizuoja spaudos sukakčių mi
nėjimų — akademiją. Šiam minė
jimui rengti susilaukėme labai 
stiprios moralinės paramos iš re
daktorių, kurie sudarė garbės ko-
litetą: kun. Pranas Garšva, "Drau 
go" vyr. redaktorius, kun. dr. Pra 
nas Gaida "Tėviškės Žiburių" 
vyr. redaktorius, Vytautas Alan
tas, buvęs "Lietuvos Aido" vyr. 
redaktorius, dir. Juozas Girnius 
"Aidų" redaktorius, Vytautas 
Gedgaudas, "Dirvos" redaktorius, 
kun. Kazimieras Pugevičius, Lie
tuvos katalikų Bažnyčios kronikų 
redaktorius, Nora Kulpavičienė 
"Moters" redaktorė, kun. d»r. Kęstu 
tis Trimakas "Ateities" vyr.redak-
torius, Loreta Stukienė, "Vyčio" 
redaktorė, Antanas Skirius, "Lie
tuvių dienų" leidėjas-

Spauda gyvena sunkmetį ir jai 
reikalinga paramos. Todėl šalia 
prenumeratos, kiekvienas turime 
prisidėti auka pagal savo finan
sini pajėgumą. Džiugu matyti 
spaudoje aukotojų sąrašus. Rem
dami spaudą išlaikysime ją ir ne
pakeisime ginklo iš savo rankų. 
Mailonu pastebėti, jog rengėjai 
susilaukė stambesnės aukos iš mie
lo detroitiečio — Broniaus Bur
bos. Jis tampa minėjimo progra
mos mecenatas. Kviečiame ir ki
tus prisidėti savo auka, nes gau
tas pelnas iš minėjimo bus paskir
tas spaudai. Tad jūsų aukos ne
nueis kitur, bet tik spaudai. 

Minėjimas bus iškilmingas. Sv. 
Mišios bus atnašaujamos Dievo 
Apvaizdos šventovėje už spaudos 
veteranus, spaudos kankinius, 
knygnešius ir apskritai už spaudos 
darbuotojus. Organizacijos prašo 
mos dalyvauti su vėliavomis šven 
tovėje ir akademijos metu salėje. 
Pagrindinis kalbėtojas akademi
jos metu bus kun. dr. Pranas Gai
da, 'Tėviškės Žiburių" redakto
rius. Minėjime tars trumpą žodį 
TA V LB krašto val-bos pirm. inž. 
Vytautas Kutkus ir DLOC v-bos 
pirm. dr. Algis Barauskas. Invo-
kaciją sukalbės Dievo Apvaizdos 
par. klebonas kun. Viktoras Kriš-
čiunevičius. 

Meninėje dalyje išgirsime sodis-
te Danutę Petronienę ir pasige
rėsime tautinių šokių ansamb
liu "Audiniu", kuriam vadovauja 
Rusnė Baltrušaitytė. 

Rengėjai maloniai kviečia visus 
dalyvauti spaudos minėjime ir pa
remti spaudą, pasigėrėti prasmin
ga paskaita bei menine dalimi. 

sekmadieni, Kultūros centre — 
25335 West Nine Mile Rd. South 
field, Mi. 

A. Musteikis 

BALFO ŽINIOS 

Balfo 76-to skyriaus 1979 m. 
inkliavos metu surinkta 5,360.00 
dolerių. Nario mokesčio praėju
siais metais gauta 454 doleriai. 
Aukos ir mokesčiai "pasiųsti Balfo 
centrui. 

VaMyba 

L A I Š K A S 
NEI LIAUDIES DAINA, 
NEI LIAUDIES ŠOKIS 

nekreipti (ar nežinoti) dėmesio į 
mūsų liaudies šokių raidą, išsivys
tymą. Lygiai nėra teisinga mūsų 
jaunimo grupių šokamus šokius, 
kartais labai įmantraus brėžinio 
sceninius kūrinius (Subatėlė ir ki
ti ) priskirti vien tik liaudės kūry
bai, įtaigojant, kad senovinė lie-
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• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija 
8:30 — 
8:30 — 12:00. 

SE 

• Redakcija straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skel-

4:00, šeštadieniais j b i m ų k a i n o s prisiunčiamos gavus 
| prašymą. 
— g i ' " j ^» 

dirba kasdien 

• 

straipsnio tonas, nesilaikymas 
profesinės etikos, spaudos pikt-

tuvių liaudis buvo (ir šokio at- j naudojimas ir siekimas pakenkti 
žvilgiu) labai kūrybinga. Tikru-1 Chicagos Lietuvių styginiam an-
maje ,tiek mūsų, tiek kitų tautų sambliui, kuris gyvuoja jau apie 
liaudies šokiai daugiausia yra 

5 Vuria atliks mūsų jaunos jėgos, 
^iiiliiiiilliiiiilllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiniiiiiliiiiiiitiiiiinmmiiillimimiiimilllliiir- Minėjimas įvyks sausio 27 d, 12 vai Į mūsų šokėjų pasirodymais, visai 

Alfonsas Nakas, aprašydamas 
savo įspūdžius iš Detroito Jauni
mo choro pastatymo '"Sekminių 
vainikas" (Draugas, Xr. 288, 19 
79 m.), vienoje vietoje taip rašo: 
"Antram paveikslui teko 8 daly
kai. St. Sližio liaudies daina (ir 
šokis) "Berneliai apgavikai", 
vėl St. Sližio liaudies daina (ir šo
kis) "Subatėlė", (...), St. Sližio 
liaudies daina (ir šokis) "Pradės 
aušrelė aušti." 

Teisybė yra ta, kad tik "Suba
tėlė" yra stilizuotas, scenai pa
ruoštas liaudies šokis k tik "Pra
dės aušrelė aušti" yra liaudies dai 
na- "Subatėlė", pagal šokio auto
rių - stilizuotoją Juozą Lingį, bu
vo šokama šiaurės-valkarų Žemai
tijoje. Liaudyje ji turėjo 3-4 figū
ras. Mūsų grupių daugiausiai at
liekama 10 figūrų "Subatėlė" J. 
Lingio buvo paruošta ir aprašyta 
1955 metais ir šokta tų metų Dai
nų šventėje Vilniuje. Šokio dai
nuojamo teksto liaudyje nerasta. 
Žemaitijoje šokdami niekas nedai
navo. Žodžiai, kūmuos pirmieji 
pradėjo dainuoti Vilniaus univer
siteto ansamblio šokėjai - daini
ninkai ( o dabar su žodžių pakei
timais ir mūsų ansambliai), yra 
sukurti G. Vyžintaitės: "Oi, šok
sim, oi tai trypsim vakarėlį suba-
tos. Kas šokti netingėjo, tie pirmi 
prie darbo stos" ir IX 

"Berneliai apgavikai" — mūsų 
kaimo jaunimas tokio šokio netu
rėjo ir nešoko. Tokiu vardu 1943 
metais, laisvai, be jokio etnografi
nės medžiagos buvo sukurtas šo
kis ir išmokintas J. Lingio "Šiena
pjūtės" vaidinimui. Žodžiai ("Tu, 
berneli, geltonūsi, nežiūrėk į ma
no pusę..." ir t.t. jų sekama min
tis, tinkanti vaidinimo turiniui, 
greičiausiai priklauso "Šienapiū-
tės" autoriui ir režisieriui Gaspa
rui Veličškai, bet ne. liaudies kū
rybai. 

"Pradės aušrelė aušti" chore
ografija yra šių laikų kūryba, pri
taikant judesius liaudies melodi
jai. Pirmoji tokį minėtai dainai 
pritaikymą padarė K. Marijošienė. 
Antroji "Aušrelės" redakcija, 
su kai kuriais pirmosios pakeiti
mais, buvo ii 943 metais pastatyta 
J. Lingio. Trečią kartą "Pradės 
aušrelė aušti" buvo sušokdimta G. 
Breichmanienės 5-sios Šokių šven
tės programai. Visai naują air vie
ną iš minėtų "Aušrelių' 'šoko ir 
"Sekminių vainiko" šokėjai, bet jie 
šoko ne liaudies Šokį. Tad nėra 
tikslu Alf. Nakui, rašančiam apie 

paprasti 2-3 figūrų kūriniai, kurie, 
be speciallaus surepetavimo, su 
daugeliu tų pačių figūrų pakarto
jimu, buvo šokami savo malonu
mui. Kaip dainos harmonizuotos 
to ar kito muziko, kaip šokėjų rū
bai sukurti ir pagaminti kurio 
nors dailininko, taip ir šiais lai
kais mūsų grupių šokami šokiai 
yra scenai paruošti, sukurti vieno 
ar kito šokių stilizuotojo - kūrėjo 
Šitai nevertinant ir savo rašiniuo
se neSkeliant, siūlome mintį, kad 
tik šokių melodijų, dainų harmo
nizavimas, kad tik šokių moky
mas, jų sceninis pastatymas yra 
darbai verti ir muziko, ir šokių 
mokytojos-jo vardo. Bet šokių su
radimas, sukūrimas, išieškojimas, 
pritaikymas tinkamam šokėjų 
skaičiui, sceninis šokio brėžinio 
muzikos ritme išdėstymas, taktas 
į taktą aprašymas yra menkas 
darbas, nevertas nė užsiminimo 

pusdešimtį ir vien tik šiais me
tais pasirodė 9 kartus lietuvių ir 
amerikiečių tarpe. D. L. rašo: 
"nejaugi nėra šioje grupėje nė 
vieno atsakingo asmens, turin
čio pagarbos šiems paminėtiems 
kompozitoriams (Mozart, Ha-
ydn, Bach, Schubert)"... Ir to
liau klausia: "Ar netiksliau bū
tų pasikviesti visus unijistus i 
orkestrą ir tada atlikti kad ir tą 
patį Bacho koncertą su tokio 
masto lietuvių smuikininkais, 

kaip ir neseniai Chicagoje kon
certavusia Elena Kuprevičiū-
te?" Mėgėjų stygininkų tikslas 
per tokius koncertus yra siekti 
tobulėjimo, tačiau profesiona
lams eksperimentuoti viešai 
būtų nusikaltimas. Ko siekiama 
tokiais "įspūdžiais", tespren
džia buvę salėje klausytojai. 

Leonidas Ragas, DJI&. 
-

-• 
— Mūsų laikų žmogus pa

sidaro religijai svetimas dėl 
to, kad jis neturi laiko ar ga
limybės susitelkti, giliau pagal
voti, savo protu apsispręsti. 

Kun, K. Baras 

Vertinant objektyviai mūsų jau
nimo sceninius šokių pasirody
mus vis tik reiktų atiduoti užpel
nytą kreditą ir muzikui, ir šokių 
mokytojai-jui, ir ypač šokių stili-
zuotojui —kūrėjui, kurio talen
tu ir darbo vaisiais naudojasi viso 
pasaulio lietuviškų šokių grupės, 
šokių mokytojos-jai, sudarydami 
jau savo programas. Šiais laikais, 
ypač Amerikos žemėje veik visada 
šokių mokytoja-jas nėra tų šokių 
stilizuotojas —įkūrėjas. Rašyda
mi kitaip, skriaudžiame mūsų šo
kių stilizuotojus - kūrėjus, netiks
lia, nepilna infomacija klaidina
me save ir kitus (ypač kitatau
čius) ir .paliekame netikslius pėd
sakus mūsų išeivijos kultūros isto-
rijoje. 

Lrudas Sagys 

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

6449 So. Pulaski Road <Crawford 
Medical Buiiding). Tef. LU 5-6446 

Jei neatsiliepta, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUN0 E. CIARA 
OPT0METRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. - GR 6-2400 

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

. . ., . 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. Išskyrus 
popiet treč. Sešt. 12 iki 4 vai. 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Va!.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p. 
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919 

LAIŠKAI DRAUGUI 
Del "įspūdžių" iš styginio 

ansamblio koncerto 
Straipsniu "Chicagos stygi

ninkų koncertas Jaunimo cen
tre" ("Draugas", 1979 m., gruo
džio 1 d.) kiek tenka patirti, 
muzikas Darius Lapinskas sukė
lė įtampą. Tokiai padėčiai su
sidarius, jaučiu pareigą viešai 
prabilti. Rašau ne dėl kriti
kos. 

Gerbiu ir vertinu D. I* už vi
sus jo pozityvius darbus. Prisi
pažinsiu, kad, jei ir kai kurių 
kompozicijų nesuprantu, sten
giuosi jas toleruoti. Tapus D. L. 
muzikos kritiku, sekiau visas 
recenzijas ir įspūdžius. Vis ti
kėjausi, kad po kiekvienos re
cenzijos D. L. bus objektyvesnis 
ir ne toks priekabus. Tačiau esu 
apviltas, kai D. L. straipsniuo
se vis yra daugiau tulžies. At
sisakęs "rimtos muzikinės kriti-
kos", visgi sutiko "pasidalinti 
įspūdžiais kaip eilinis koncertų 
klausytojas". Nežiūrint savo ku
klaus apsiribojimo, visą straips
nį rašo iš muzikos kritiko "aukš
tybių". Nepatinka man tai | 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervu ir 
Emocinės ligos 

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. - PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
J 0 K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
3656 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 
6132 S. Kedzie Ave. Chicago 

Tel. 445 1223 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

jstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

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

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

Specializuoiasi: Koronėlėse. 
tilteliuose ir plokštelėse. 

2659 W 59 St Chicago - 47S-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm., antr.. treč 

ketv 10 iki 6 vai. Seštad 10 iki 1 vai 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

Telef. — 282-4422 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO. VVABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAL AVE. 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. - -

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

--• 

DR. J. J . SIMONAITIS 

T e l . - G R 6 - 0 6 1 7 
6958 S. Talman Ave. 

Ofiso tel HE 4-2123 namų GI 8-6195 

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

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad.. ketv. ir penktad. 2-5 ir 
6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs. tel 586-3166: namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 * M ! 63rd Street 
Vai p»rm.. antr ketv ir penkt. 

2 - 7 ) šeštadieniais oazai susitarimą 



Kelios pastabos 

NAUJA ROMANĄ PASITINKANT 
Premijuotas vėl naujas "Draugo" 

konkurso romanas. Artėjama į treč
dalį Šimtmečio, kai šis konkursas 
įsteigtas. Malonu, kad dar ir šian
dien aktyviai literatūroj tebesireiš-
kia pirmojo to konkurso laimėtojas 
Jurgis Gliaudą, po to laimėjęs kon
kursą dar keletą kartų. Penktą kar
tą laimi ir šiemetinis konkurso lai
mėtojas Juozas Kralikauskas, 
pernai laimėjęs konkursą istoriniu 
romanu "Įkaitę Vilniaus akme
nys". Šįmet romanas liečia jau vė
lesnę, daugeliui labiau pažįstamą 
istoriją, ir todėl daug kam jis atro
dys įdomesnis, nes tais laikais, ku
riuos autorius vaizduoja ne vienas 
skaitytojas bus pats aktyviai reiš
kęsis. Vieni gal buvo tuo metu pa
augliai, kiti gal negimę, bet įvykiai 
yra daugiau ar mažiau atmenami, 
dar yra daugybė gyvų liudininkų. 

Be abejo, kūrinio gerumo neap
sprendžia istorijos ar dabarties įvy
kių vaizdavimas, bet daugeliu skai
tytojų temos iš jų pažįstamo 
gyvenimo yra labiau mėgstamos, 
nors to tvirtai ir negalima teigti, nes 
skaitytojų skonis įvairus. 

LENKIJA IŠ ARČIAU 

* * * 
Nors daugelis pranašavo roma

nui mirtį, jis vis dar tebeegzistuoja. 
Neseniai apie lietuviškojo romano 
linkmę Chicagoje viešoje vakaronė
je kalbėjo dr. Ilona Maziliauskienė, 
paliesdama dabartinę romano rai
dą, paminėdama tiek okupuotos Lie
tuvos, tiek išeivijos rašytojus. Ten
ka sutikti su profesore, kur ji, 
pasiremdama autoritetais, teigia, 
kad geras romanas yra toks, kuris 
vaizduoja vieno žmogaus kovą prieš 
visą pasaulį. Tenka susitikti ir su 
taip pat prancūzų kai kurių intelek
tualų paremta nuomone, kad roma
nas tinka ir daugiausia jo pagei
dauja vidutinysis luomas. Bet kaip 
tik tas romanas palaiko leidyklas ir 
iš romano gautomis pajamomis gali 
leidykla išleisti filisofinių ar kitokių 
kūrinių, kurie tinka jau aukštajai 
klasei. Vidurinioji klasė, kaip tik yra 
visų kraštų, visų vyriausybių stipru
mas, nes ir Amerikoje vidurinioji 
klasė sudeda mokesčius, kurių ji tar
naudama negali nusukti, viduri
nioji klasė palaiko pramonę ir įvai
rias kultūrinių ir pusiau kultūrinių, 
kaip kinai, parengimus. Pagaliau 
žmogus nori pramogos, ir tegu jis 
skaito romanus, o ne būtinai jau filo
sofiją, nes yra ir įvairių romanų, ku
rie gali kelti žmogaus kultūrinį 
lygi. ne vien tik jis, kaip amerikie
čiai sako, yra skirtas laikui praleis
ti. 

Lietuviškuoju romanu besirūpi
nant, tenka pagalvoti ir apie to ro
mano platinimą, kad jis apsimokėtų 
išleisti, kad jis pateisintų išlaidas. Ir 
ne būtinai jau romanas bus pirkėjo 
apgavystė. Romanas gali ne tik su
teikti dvasinio pasitenkinimo, bet 
taip pat praturtinti ir asmens išsi
lavinimą, jo dvasinį pasaulį. Bet ten
ka atsiminti, kad knygos išleidimas 
vis brangiau kainuoja ir vis mažiau 
skaitytojų beturima. Jei amerikie
čiai kai kurių knygų kietais virše
liais parduoda po ketvirtį milijono, o 
minkštais viršeliais net dešmtis 
milijonų egzempliorių, tai galim su
rasti, kaip reikia išsiversti lietuviš
kai knygai, nes pelną neša kaip tik 
tie gausesnieji tiražai 

lus, bet tiesiog klaidinantis. Juk jau 
Žemaitės Petras Kurmelis kentėjo ne 
nuo kokios labai šventos, bet nuo 
piktos ir surūgusios žmonos. Katu-
liškio romane "Miškais ateina ru
duo", jaunoji Doveikienė savo aist
ra sudegino kelių žmonių gyvenimą, 
na, o Jankaus "Namas geroj gatvėj" 
veikėja gali rungtyniauti ir su ameri-
kietiškumų knygom, nes ji, norėda
ma pinigų, suvaidina išprievartau
tą. Net ir A. Rūtos romane "Trumpa 
diena", mergaitė nesibijo į klėtį įsi
leisti vyrą, norėdama jį suvilioti. 
Nebijojo lietuviai rašytojai paliesti 
ir kitokių temų, tik nesistengė. O taip 
pat netiesa, kad lietuviškame roma
ne tik čiobreliai ir gėlytės, tik geros 
mamytės ir doros dukrytės. Visokių 
moterų buvo ir visokių yra aprašy
ta, tik nepersistengta. Pasukimas 
nuo lietuviškos temos, kaip tai 
"Raudonojo arklio vasaroj", nieko 
daug nedavė. Tiesa, kad geriau ge
rai nupieštas kopūstas, o ne blogai 
partizanų žygis per sieną, bet jei ta 
visuotinė tema neiškelia kūrinio, ji 
nieko neduoda lietuviai"* ir pasau
lio literatūrai. Lieti'Mško kaimo te
matikos kūriniai Ilgiau išsilaikys su 
savo pievelėmis ir lankom, negu su 
nelietuviškais raudonais arkliais ir 
nelietuviškom vasarom. Iš viso 
manyti, kad romanas pasuko kita 
linkme, jei pradėjo liesti kitas te
mas, yra tik užmiršimas faktų, nes 
dar Šeinius parašė "Siegfrid Ins-
merselbe atsijaunina", tačiau jo ly
riškasis romanas "Kuprelis" iš
silaikys ilgiau, nors ten tų minėtų 
žolelių ir daugiau. 

Galima būtų suminėti daugybę ro
manų, net ir Gliaudos "Šikšnospar
nių sostą", kur moteris toli gražu 
nėra jau tokia šventa. O jo romanas 
"Ikaro sonata", taip pat gana nau
joviškas ir atitolęs nuo taip jau prie
kaištingai sutinkamų sodžių ir vien
kiemių. Kalbant apie mūsų romano 
literatūros vyksmą, tenka šiaip ar 
taip jį gerai pastudijuoti ir nedaryti 
neatsakingų teigimų. 

Su jokiu kaimynu Lietuva nebuvo 
arčiau susirišusi, kaip su Lenkija. 
Keturis šimtus metų turėjome ben
drą istoriją ir susilaukėm to paties 
likimo. Ne lietuvių kaltė, kad jau 60 
metų, kai vieni apie kitus mažiau
siai žinome, geležinė uždanga abu 
kraštus perskyrė anksčiau negu tą 
terminą pavartojo Churchillis. 
Vieni apie kitus sužinodavom tik 
kas ten esti negero. Suprantama, 
kad į tą nepažįstamą kaimyną 
nuvykti yra didelis noras. Juo la
biau aplankyti Lenkijos pusėje lietu
viškas žemes, pabuvoti Seinuose, 
Vygriuose, Suvalkuose ar Punske, 
kur nors nuo kalnelio, arčiau sienos 
pažvegti į vargstančios Lietuvos 
stogus, gal net iš tolo pamatyti Kal
varijos bažnyčios bokštus. Norėtųsi 
pavaikščioti ir kryžiuočių garsiame 
Marienburge, iš kur buvo ruošiami 
karo žygiai prieš Lietuvą, kur kalėjo 
Kęstutis; pavaikščioti ir Krokuvos 
gatvėmis, kur gyveno mūsų val
dovai didieji kunigaikščiai. 

Sekant amerikiečių turistinę lite
ratūrą, atsiliepimai apie Lenkiją 
kitokie negu net apie kitas šalis už 
geležinės uždangos. Pripažįstama, 
kad Lenkija labai skiriasi nuo kitų. 
Grįžusių turistų žodžiais, ten keliau
ti nepatartina. Priimti svečius jie 
nepasiruošę. Teisybė, viskas tikrai 
pigu, palyginus su doleriu (neoficia
liu kursu), bet nėra kas pirkti ir būsi 
alkanas. Daug kas sako, kad jo apsi
lankymas buvęs pirmas ir pasku
tinis. Amerikiečius, nemokančius 
lenkų kalbos, kiekvienas stengsis 
kaip galima labiau išnaudoti, 
apgauti ir labai rafinuotu būdu 
apvogti. Pensininkai, kurie keliasi iš 
Amerikos Lenkijon, gauna savo 
socialinio draudimo čekius, iškeičia 
labai palankiu kursu. Bet jų kasmet 
mažėja. Pirmiau į Lenkiją persikel
davo kasmet apie keturi tūkstan
čiai, dabar gerai, jei nuvyksta tik 
pusantro tūkstančio, rašo lenkų 
spauda. Amerikoj kilusių Lenkijos 
piliečių yra juk šeši milijonai, gal ir 
daugiau. Kas juos ten atgraso keltis 
ir gyventi „poniškai"? 

ČESLOVAS GRINCEVICIUS 

* * * 

• # * 

Minėtoje vakaronėje prelegentė 
dr. Maziliauskienė skeptiškai pažiū
rėjo į lietuviškąjį romaną, paste
bėdama, kad lietuviškame romane 
moterys yra tik kentėtojos, tik pasy
vios, tik stebinčios ir užguitos. Ta
čiau toks teigimas ne tik yra netiks-

Tos pačios paskaitos metu buvo 
užsiminta ir pavergtos Lietuvos ro
manas, ypač Avyžiaus "Chamele
ono spalvos", kuris savo nuogu rea
lizmu esą lyg novatoriškas. Jame 
daug suktų, kūniškų malonumų 
ieškančių moterų. T.ačiau vargu ar 
romanas turės kokios įtakos. Gal 
šiek tiek kiti turės drąsos daugiau 
atidengti intymiam reikalui skirtas 
duobes, kurios net ir miesto gatvėse 
uždengiamos. Atsakydama į klau
simą prelegentė pastebėjo, kad Lie
tuvos literatūra Sov. Rusijoj gerai 
vertinama ir verčiama į kitas kal
bas. Tenka pasakyti, kad Avyžiaus 
romanas "Sodybų tuštėjimo metas", 
ir Bubnio romanas "Po vasaros dan
gum" yra Lietuvai suniekinti skirti 
romanai, todėl jie ir verčiami. Verti
mus Maskva nustato, o ne literatū
ros kokybė, todėl net ir Brežnevo 
beletristiką turėjo išsiversti ne tik 
satelitai, bet ir vargšė Suomija. To
kie romanai, komunizmui griuvus, 
neišsilaikys nė vienos dienos. 

Naujasis "Draugo" konkursą lai
mėjęs romanas, gal yra daugiau 
tradicinio sukirpimo kūrinys, bet 
mūsų skaitytojui kaip toks gal la
biau patiks, juo labiau, kad pats ro
manas liečia sunkius, o ir gražius 
Lietuvos gyvenimo laikotarpius. 
Stebuklų iš "Draugo" romano 
konkursų gal ir nėra ko laukti, bet jo 
ilgametis egzistavimas, kaip tik ir 
yra tam tikros rūšies stebuklas, kas
met sujudinąs mūsų literatūrinius 
vandenis. 

Al. B . 

Pirmiej i įspūdžiai 
Pirmieji įspūdžiai atvykus į sve

timą kraštą stipriausi ir išlieka il
giausiai. Turistiniai kraštai papras
tai ir stengiasi svečius priimti kuo 
maloniausiai; valdininkai, kurie 
sutinka atvykėlius, paprastai 
skiriami tokie, apie kuriuos galima 
būtų pasakyti, jog tikri krašto repre
zentantai. Turistų bendra nuomonė, 
kad išimtį daro prancūzai, todėl 
nestebėtina, kad bent amerikiečių 
ten kasmet mažėja. Lenkai tuo 
atžvilgiu dar nieko nepasimokė ir 
pralenkia net prancūzus. 

Pa ts pirmasis valdininkas 
Varšuvos aerodrome milicininko 
(ten policija vadinama „švelnes
niu" žodžiu — milicija) uniforma, 
sėdįs tokioj tai būdelėj, nei pasisvei
kinęs, nei atsakęs į pasveikinimą 
pirmiausia pažiūrėjo į akis, paėmęs 
pasą atvertė ir pastebėjo, kad ne tuo 
galu buvo paduotas, pakeltu balsu 
pamokė, kad „visad reikia atsukti į 
jį, valdžios žmogų. Paskui dar aukš
tesniu tonu užgiedojo: „O kur doku
mentai iš ambasados?" — „Jeigu 
tamsta kalbi apie vizą, tai ji čia". 
Vizos knygutę buvau atskirai 
padavęs. „Ar aš pats turiu ieškoti po 
tavo (taip ir pasakė: „tavo", ne 
„jūsų") popierius!" Suriko tokiu 
balsu, lyg šeimininkas šauktų ant 
žioplo piemens, kam įleido galvijus į 
avižas. Paskui vartė, skaitė visus 
pase įrašus, parūpo, kodėl tėra atžy
mėtas įvažiavimas į Ispaniją prieš 
porą metų, o nėra, kada iš ten 
išvykau. „Nemanau, kad aš dar iš 
ten būčiau neišvykęs, jei esu jau čia" 
— bandžiau juokais paversti tąjį 
priekabingą kvailumą. Paskui 
parūpo, ką aš veiksiu jo svetingoj 
šaly, koks mano tikslas lankyti 
gimines, jei tokių tikrai turiu. Atsa
kiau, kad kaip buvęs laikraštinin
kas ir redaktorius, pačiu geriausiu 
atveju, jei būtų kas gero, gal reikėtų 
ir parašyti apie Lenkiją. „Aha!" Pra
dėjo spausti kompiuterio raides, 
„spelinti" mano ilgą pavardę, kalbė
jo telefonu. Gal kas yra negero 
žinoma apie tą laikraštininką. Jeigu 
jis nemeluoja. Gal nereikia įsileisti. 
Pagaliau nei žodžio netaręs atstūmė 

dokumentus ir parodė ženklu, jog 
nėra priežasčių, kad tavęs nebūtų 
galima įsileisti į „socialistinę" 
Lenkiją. Nei ačiū už kantrybę, nei 
sudie. 

Gal ir prie kitų būdelių ir kitokie 
milicininkai, ne visi tokie storžie
viai, paniurę, nemandagūs, kaip šis 
jaunas komunistinės mokyklos pro
duktas. Būčiau neteisus ir lygus 
melagiui, kad kada nors, kur nors 
būčiau anksčiau sutikęs panašų 
valdininką. Dar vėliau Lenkijoj 
sutikom ir daugiau „valdžios 
žmonių" panašaus sudėjimo, tik gal 
kiek švelnesnio laipsnio. Komuniz
mas jau išaugino ir subrandino tam 
tikrus kadrus žmogaus roboto, be 
dvasios, be širdies spyruoklinius 
automatus, labai gražiai pavaiz
duotus Landsbergio parašytoj ir 
Lapinsko surežisuotoj „Šventojo 
narvo" pjesėj. 

Iš aerodromo į miestą važiuojam 
taksi. Šoferis mato, kad esame 
svetimtaučiai, negali suprast, kokia 
kalba mes kalbamės. Gale pareiš
kia kad norėtų, kad mes sumokėtu
mėm „jūsų krašto valiuta". Kai 
pasakiau, kad kalbame lietuviškai 
(jis buvo tikras, jog atvykom iš Lie
tuvos), tai atšaukia savo prašymą. 
Neduok, Dieve, jie pasiūlys rubliais! 
Sutinka ir zlotais. Pasako, kiek jo 
„metras" rodo, kurio mes niekur 
nematome. Vėliau paaiškėjo, kad 
užsiprašė tris kartus daugiau negu 
reikia. 

Varšuvos ga tvėse 
Joks kitas miestas šio karo metu 

nebuvo labiau sugriautas kaip Var
šuva. Miestas atstatytas. Atsta
tytas tris ketvirčius metro aukščiau 
negu buvo. Ant sudaužytų plytų ir 
griuvėsių. Nowy Svviat, Krakowskie 
Przedmiešc ie , J e r u z o l i m s k a , 
Marszalkowska svarbiausios preky
binės gatvės, judėjimas didelis. 
Atstatyti pastatai daro niūrų įspū
dį. Skubota, reikalo verčiama staty
ba. Dažniausiai iš neskoningų 
cemento blokų be jokių architektūri
nių pagražinimų. Tik senamiestis 
kitoks. Iš brėžinių, fotografijų senojo 
miesto pastatai atkurti lygiai kaip 
buvo prieš karą. Iki smulkiausių 
detalių. Ten nuolat pilna mokyk
linių ekskursijų. Atstatomi ir kiti 
miestai, pvz. vokiečių gyventas 
tikras perlas Gdanskas (Danzig), 
Marienburgo pilies kompleksas ir kt. 
Gatvėse švaros net labai trūksta. 
Patys lenkai teigia, jeigu tai teisybė, 
kad prieš karą negalima buvo gat
vėj numesti net degtuko, o dabar gali 
parvirsti įsipainiojęs į dėžes, sku
durus ar girtą, miegantį šaligatvy. 
Taip girtą. Niekur neteko matyti tiek 
girtų kaip Varšuvoj. Jaunų, senų, 
vyrų ir net moterų. Miesto centre, 
parkuose, stotyse, tarpuvarčiuose. 
Nebūtinai jie linksmai nusiteikę. 
Kartais jie paprašo „zlotuvkos". 
Laikosi įsikabinę stulpo, o jei to 
negali, išsitiesę skersai šaligatvio, ir 
tu, žmogau, saugokis jų nesumin-

Atstatytasis Varšuvos senamiestis — senoji turgavietė 

"džiojęs. Teko sykį matyti, kai Kra-
kovvskie Przedmiešcie gatvėje trys 
vyrai nešė ketvirtą kaip „nabaš-
ninką" ar medžio kamieną. Paskui 
padėjo ant cemento, atrėmė į sieną. 
Tas ir tokių patogumų neatlaikė, 
pasirinko horizontalinę padėtį. 
Nešėjai sumurmėjo „do djabla", 
pamojo ranka ir nuėjo. Juo milicija 
susirūpins? Nereikia taip gerai 
manyti. Jie turi „svarbesnių" 
rūpesčių. Jie saugo socializmą. 

Milicijos vyrų gatvėse daug. Daro 
menką įspūdį. Nelabai puošniais 
mėlynais apsiaustėliais, su krep
šiais, pilnais visokių instrumentų. 
Atskirai dar ginklai lazdelė, o iš 
vieno milicininko kišenės buvo 
matyti ir grandinės galas sulai
kytajam nuvesti ten, kur reikia. Vis 
labiau jauni ir žemo ūgio vyrukai. 
Kaip jie galėtų susidoroti su vals
tybės priešu, jį suimti? Viena gai
lestingoji sesuo mus įspėjo: „Nesvar
bu, kad jie atrodo menki ir silpni. Jų 
geriau pasisaugok ir nepatek j jų 
stotį. Pas mus ligoninėj pirmos 
pagalbos skyriuje du trečdaliai 
pacientų yra išėję iš milicijos stoties 
su išnarintais rankų sąnariais ir su
spardytais kojų kauliukais". 

Stebint žmones gatvėse, nepama
tysi to puošnumo, kaip Amerikoj ar 
Vakarų Europoj. Nei gatvėse, nei 
restoranuose, bažnyčiose ar dar kur 
kitur, nei darbo dieną, nei sekmadie
niais neteko matyti puošniai, ele
gantiškai apsirengusių moterų. Kur 
tas viskas dingo? Prieš karą 
lenkai girdavosi, kad Varšuvos 
moterys savo elegancija pirmos po 
Paryžiaus. Tiesa, moterys atrodo 
gražios, bet puoštis neturi kuo. 
Būdinga margos, visokių spalvų ir 
raštų kojinės ir pigaus darbo, stan
dartinės suknelės, sijonukai. Tik 
porą kartų teko matyti išimtis, ir jos 
b u v o v a l s t y b ė s p a k r a š t y , 
„kresuose" — Suvalkuose. Gatvėje 
sėdint ant suolelio, stebint judėjimą 
teko matyti dvi, gal tris tikrai gra
žiai, elegantiškai pasipuošusias 
merginas. Galėjo būti ir lietuvaitės. 

Lenkai prisipažįsta: kaip jie gali 
prabangiai gyventi, jei reikia mai
tinti „vyresnį brolį", visa kas geriau
sia iš ūkio ir pramonės siųsti į rytus, 
o Vakarams skolos auga, priaugo iki 
15 ar 18 bilijonų dolerių. Lenkiški 
kumpiai Lenkijoj nežinomi. Krau
tuvės tuščios. Drabužių krautuvės 
vitrinose panašios į paprastas 
drabužines: kelios menkos vyriškos 
eilutės, keli moteriški skudurėliai. 
Vitrinos nei dekoruotos, nei ap
šviestos. Jei prie krautuvės žmonių 
eilė, tai jose kas nors pardavinė
jama. Bus vieno, dviejų dydžių suk
nelės ar švarkai. Gerai, jei tau tinka. 
Jei ne, palauk, gal kada bus ir tavo 
numerio. Užmiršk pasirinkimą. Tas 
pats ir su batais. Teko lankytis veik 
visur, kur lange išstatyti batai. Buvo 
ir visai gražių. Bet kas iš to, kad 
šiandien yra tik to. ne kito numerio. 
O kada bus, sakysim, didesnio 
numerio? ,,Niewiem", atsako tau 
neturinti ką veikti pardavėja ir 
stebisi, kad tu esi nepataisomas opti
mistas, jei nori žinoti „kada". Lai
mės dalykas. 

(Bus daugiau) 

RUSINAMAS LATVIJOS 
PAŠTAS 

Latvijoje, kaip ir kitose šalyse, 
įvairių jubiliejų proga paštas 
paruošia specialius antspaudus. 
Rusų okupacijos pradžioje šiuose 
antspauduose buvo dedamas ir lat
viškas tekstas, bet dabar jau daug 
metų yra dedamas vien rusiškas 
tekstas. 

Taip ir dviejuose specialiuose 
antspauduose iš Rygos — latvių 
kompozitoriaus Alfredo Kalninio 
šimtmečio gimimo sukakčiai ir 
tarptautiniam šachmatu turnyrui 
paminėti, nėra jokio latviško teks

to. Jei jau dėl šachmatų turnyro 
specialaus antspaudo galima būtų 
teisintis, bet koks pasiteisinimas 
gali būti nepanaudoti ir latvišką 
tekstą didžiajam latvių kompozito
riui Alfredui Kalniniui skirtam 
jubiliejiniam antspaudui? 

Kaip matoma, valstybės įstaigos 
nebenaudoja latvių kalbos ir rusifi
kacijos politika artinasi prie ca-
ristinių laikų. 

Estijos ir Lietuvos specialiuose 
antspauduose dar galima rasti ir 
estišką ir lietuvišką tekstą. Tai 
rodo, kad I-atvijos komunistai turi 
lankstų nugarkaulį prieš rusų im
perialistus. A. T. 

A K M U O 
VACYS KAVALIŪNAS 

Pradžioje mudu dar kiek susirašinėjome. 
Viename savo laiške, spinduliuojančiame nesu
laikomu džiaugsmu, Tomas rašė turįs mergaitę 
— Elzytę, kurią jis mylįs nuo septintosios 
gimnazijos klasės. 

Tik tada, kai jis išvykęs studijuoti į Kauną, 
jų santykiai nutrūkę. Tačiau jis niekad nenu
stojęs nei apie ją mąstyti, nei jos ilgėtis. O 
dabar ir vėl jiedu susitikę, ir netrukus jis manąs 

• ją vesti. 
— Viktorai, — baigia jis džiaugsmu žaiža

ruojantį savo laišką, — iš anksto prižadėk, kad 
ir kaip kas būtų, o mano šviesos šventėje daly
vausi. 

I šį Tomo laišką atsakiau tuojau pat. Pasi
džiaugiau jo laime ir tvirtai prižadėjau — jo 
vestuvėse būtinai dalyvausiu. Laiško pabaigoje 
pusiau juokais, pusiau rimtai pasiteiravau, ar 
Elzytė yra toji pati jo dainos mergytė, kurią jis 
oardavęs, kad neitų linų laukeliu. 

Šiuo mano laišku mūsų korespondencija ir 
pasibaigė. — Tomas neatsakė. Spėjau, kad jo 
Elzytė ir vėl ėjo ir nuėjo Žydinčiu linų lauku, 
palikdama jį vieną. O prisipažinti jam buvę per
daug skaudu. 

Tik neprileidžiu. kad jis būtų ant manęs už 
ką nors užpykęs. Visada ir už viską jis būdavo 

nusiteikęs tik atleisti ar net ir atsiprašyti, nors 
ir būdamas nekaltas. — Tokios jis jautrios, nuo
stabiai švelnios ir tyliu lino žiedo liūdesiu aidin
čios sielos buvo. 

* * * 

Visa pasikeitę. Visa — mano mintys, išsi
gandę ir susirūpinę žmonių veidai ir visas 
pasaulis, žemė ir dangaus skliautas, kuriame, 
rodos, girdimas gilus ir nenutylantis žmogaus 
dvasios šauksmas. 

Anksti rytą pro bombų sugriautus ir 
sudegusius namus, kur dar taip neseniai žaidė 
ir krykštavo vaikai, einu į geležinkelio stotį. Ir 
nežinau nei kaip, nei kodėl, savo žingsnių ritme 
vis. rodos, girdžiu Saliustijaus žodžius: „Omnes 
homines qui sese student praestare ceteribus 
animalibus", tarsi ataidinčius iš labai labai toli 
ir užliejančius mano sielą. 

Juose staiga atsiskleidžia ir Tomas Jur
gaitis. Net, rodos, ir matau kiek besišypsantį jo 
veidą. Paskui jau girdžiu, tikrai girdžiu ir jo žo
džius — jis mane šaukia: 

— Viktorai!.. Viktorai!.. 
Sustoju ir apsidairau. Nieko, tik žiūriu — 

peronu, kaukšėdamas sunkiais batais, prie 
manęs eina vokiečių karys. 

— Ar jau, Viktorai, nepažįsti? — tyliu 
skundu suvirpa jo balsas. 

— Tomas! Atleisk, tikrai nepažinau. Gal 
todėl, kad taip netikėtai... Sakyk, kaip gi tu čia 
dabar atsiradai? 

— Matai, — galvos kryptelėjimu parodo 
traukinį, pilną vokiečių kareivių. — Važiuojam. 

— Kur? 
— I frontą, — ir jo balsas suvirpa. 

— Sugrįši, — sakau ir pats netikiu tuo, ką 
sakau. 

— Ne į svečius važiuoju, — sukanda jis 
apatinę lūpą, kad nepravirktų. 

— Pamatysi, pamatysi. Visos, Tomai, 
kulkos pralėks „vorbei" (pro šalį), — lyg mėginu 
kiek juokauti. 

— Geriau jau, Viktorai, be to jų „vorbei". 
Neapkenčiu nei jų, nei jų kalbos. Jei ne jie, tai, 
tai... — neiškalba iš susijaudinimo. 

— Kodėl tu tenai likai? Reikėjo bėgt. 
— Negalėjau. Motina sunkiai sirgo. 
— O čia taip visur trūko vokiečių kalbos 

mokytojų. 
— Visur? 
— Ir toje gimnazijoje, kur aš dirbu, kelis 

mėnesius neturėjome. 
— O dabar jau turite? — Ir daugiau nieko 

nei sako, nei klausia. Tik. atrodo, gilus gailestis, 
kad galėjo būti viskas kitaip, skaudžiu Šešėliu 
užslenka jo veidą. 

Gailiuosi apie tai užsiminęs ir aš. Nereikėjo 
— vistiek viskas jau per vėlu. 

Po kelių sekundžių atsisveikiname. Ir be 
žodžių. Rodos, tik pradėsi ką sakyti — ir už-
springsi savo ašarom. O kai traukinys, sunkiai 
šnypščiant garvežiui, pajuda ir vis greitėdamas 
nudunda į rytus, aš dar ilgai stoviu perone. 

Ir mąstau. Iš prabėgusių pavasarių sugrįžta 
žydinčios dienos. Sužaliuoja laukai ir sodai. 
Atsiskleidžia žydintis linų laukas, kuriame į 
tolumas nuaidi pilna ilgesio ir Tomo daina: 
Neeik. neeik, mano mergyte, linų laukeliu... 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. sausio mėn. 

Muz. Faustas Strolia dėsto dainavimo pamoką Dariaus ir Girėno mokykloje Nuotr. Gintaro Plače 

JAUNIMAS DĖKINGAS FAUSTUI STROLIAI 
'Vaivos" vokalinio ansamblio penkmečio proga 

Kartas nuo karto yra svarbu kai į laukus ir pasėlius sudėtos vil
tys neša gerą vaisiu... aš negaliu 
nesidžiaugti, ikai po intensyvaus 
darbo su "Audros" choru vaisius 
užsimezgė gražus ir patrauklus". 

atrasti laiko pareikšti padėką 
žmonėms, kurie yra pasišventę 
mūsų Chicagos lietuvių visuome
nei, kad jie ir visa visuomenė 
žinotų, kiek daug ju darbas yra 
įvertintas. Vienas žmogus, ku
riam tenka galvą nulenkti už jo 
pasišventimą ir talentus, yra ži
nomas veikėjas. Chicagos lietu
viai nuo penkerių ligi devynias
dešimt penkerių metų amžiaus 
jį gerai pažįsta — tai mūsų ener
gingas muzikas Faustas Strolia. 

Faustas Strolia skleidžia savo 
muzikinį talentą Chicagos lietu
vių bendruomenėje jau daugiau 
kaip dvidešimt metu. Per šį lai
kotarpį jis yra vadovavęs ir dir
bęs su visa eile dainavimo gru
pių. Darbo sudėtis yra ilga: va
dovas Vyčių choro ir organizaci
jos, Dariaus ir Girėno, Chicagos 
aukštesniosios ir įvairių kitų li
tuanistinių mokyklų muzikos 
mokytojas. "Audros" choro vado-

Vidury septyniasdešimtų me
tų muzikui Stroliai kilo klausi
mas, kur dingo visi tie lietuvių 
jaunuoliai, baigę gimnazijas, kurie 
priklausė jo įvairiems chorams? 
jis rimtai pažvelgė į šį klausimą 
ir nutarė ką nors konkrečiai padą 
ryti. 1975 m, jis suorganizavo 
"Vaivos" vokalinį vienetą. Mūsų 
"Vaiva", susidedanti iš studentų 
ir kitų profesijų jaunimo, dabar 
jau gyvuoja penkerius metus. 

"Disney on Parade" "The Sound 
of Music" ir "South Pacific". Mu
zikas Strolia . visas dainas išver
čia į lietuvių kalbą ir .padeda 
mums surašyti trumpą vaidini
mą, įkuris kaip nors atitiktų Chi 
cagos lietuviškai visuomenei. Pvz. 
"Fiddler on the Roof" veikale bu
vo pabrėžta tradicijos reikšmė 
Manąuette Parko lietuvių bend
ruomenės gyvenime. Strolia yra 
pilnas begalinės eilės idėjų, bet 

KNYGŲ 
PREKYMETIS 

Antverpene lapkričio mėnesį 
vyko kasmetinis nederlandų kny
gų prekymetis. Brangiausia iš
statyta prekymetyje knyga yra 
Gutenbergo Biblija, kuri kainuo
ja beveik 300,000 belgiškų fran
kų (10,000 dolerių). Ją galima 
čia užsisakyti, bet ne neštis su 
savim namo, nes Belgijoje tos 
knygos yra dar tik vienas eg
zempliorius. Biblijos laidos tira
žas yra 895 egzemplioriai ir už 
kelių mėnesių ta Biblija išleidžia
ma į rinką. 

Tos Biblijos savininkas tą kny
gą atvežė iš Vakarų Vokietijos 
ir šią retenybę išstatė parodai 
stiklinėje dėžėje. Jeigu kam ir pa
sisektų tą Bibliją ištraukti iš tos 
dėžės, tai jam reikėtų pasirūpinti 
vežimėliu jos transportui. Šis Bib
lijos leidinys yra iš dviejų dalių, 
1282 puslapių 31 ir 43.5 cm di
džio, kurie sveria 40 kilogramų. 
Tai yra Gutenbergo Biblijos tiks
lus originalo nuorašas pirmos 
spausdintos pasaulyje knygos. 
Tie du brangūs tomai žiba auk
su ir savo spalvomis tarp piges
nių ir mažesnių knygų. 

Praeitų metų pabaigoje vokie
čių Idion leidykla užsimanė at
spausdinti Gutenbergo Bibliją. Iš 
pirmosios Biblijos laidos 1450-
-1455 m. išliko dar 22 egzemp
lioriai. Vienas tos laidos egzemp
liorius dar buvo parduotas už 10 
milijonų Šveicarijos frankų, o už 
išlikusius atskirus Biblijos pusla
pius dar sumokama apie 200,000 
Belgijos frankų. Idion leidykla sa-

C L A S S I F I E D G U I D E 
P A B D A V I M T I 

Savininkas parduoda automobilį 

1978 CHEVY MOHTE CARLO 
Gerame stovyje. Kaina $3,700.00 
Skambinti vakarais nuo 7-os vai. 

Tel. 858-2074 

B E A L ' E S T A l į ; 

KOGI L A U K T I 
Puikiausio mūro 22-jų metų bun-

galow. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale-

j tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke. — 
$52,500. 

Puikus mūrinis. Apie $10,000 pa
jamų. Moderniai patobulintas namas 
Marąuette Parke. Kaina $67,500. 

Svarus 2jų aukštų mūras. Apie 
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
tas $46,900. 

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

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

Valdis Reai Estate 
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS 4059 Archer Ave. 
Chicago, IU. 60632, tel. 927-5980 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pa mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
Tetef. GA 4-8854 
S208V-. W. 95th Street 

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

TeL — WA 5-8063 

NORI PIRKTI 

jis taip pat domisi mūsų patari 
mais. Jis atranda talentą kiekvie- vo modeliu paėmė Biblijos eg 
name naryje. Nors mes ir nepajė 
giama pasiekti profesinio lygio, 
yra malonumas tik susirinkti, pa
bendrauti ir pasidalinti su Faustu 

Dainuojame įvamuose Chicagos S t r o I i a m u z i k o s džiaugsmu 
apylinkių lietuviškuose parengi 
muose ir esame pasirodę lietu
viams Omahos, Nebraska, ir Hot 
Springs, Arkansa-s. 'Kiekvieneriais 
metais atliekame metinio Mardi 
Gras karnavalo programėlę. Me
džiaga imame iš įvairiu ameri
kietiškų muzikinių veikalų. Li-

Muzikui Faustui Stroliai šim
tą kartu ačiū! "Vaivos" choras, 
Chicagos lietuviu jaunimas k vi 
sa 'lietuviu visuomenė brangina jo 

zempliorių iš „Preussischer Kul 
turbezitz in Berlin", kurią ji skai
tė gražiausią. Su savininkais bu
vo sudaryta sutartis, kad ši Bib
lija laike 200 metų nebegali bū
ti perspausdinama. Biblijai pa
naudota nuo 4 iki 12 spalvų, 
Šveicarijos specialistų parūpintų, 
o popierius pagamintas Olandi-

HOSŲ KOLONIJOSE 
New Britam, Conn. 

MIRĖ 'ANDRIUS RĖKUS 

vas, įvairiu lietuviškų stovyklų \ gi šiol esame pasinaudoję tokiais 
dainų vedėjas. Chicagos Lietu- veikalais kaip "Frdler on the R o o f 
vių styginio ansamblio vadovas 
ir mūsų vokalinio vieneto "Vai
vos" vedėjas. Jo darbas reiškiasi 
lietuvių kultūrinėje veikloje, lie
tuvių Mišiose, lietuviškuose pa
rengimuose, pilietinėse pramogo
se ir tarptautiniuose festivaliuose. 
Atlikus programas šiuose paren
gimuose, rasi muziką Strolia su 
savo akordeonu prie kokio stalo 
apsuptą jaunų ir senų lietuvių 
dainuojant "Batukus", "Augo so
de klevelis" ir įvairias kitas myli
mas lietuviškas dainas. Vienas 
"Vaivos" choro narys kartą mi
nėjo, kad "Strolia man primena 
tą kapitoną von Trapp filme 
"The Sound of Music", kurio dvi 
didelės meilės yra jo tėvynė ir 
muzikos aidai". 

tikrai didvyrišką darbą. Tegul tę-i Joje. Knygos įrišimui panaudota 
sia jis šį labai reikalingą darbą ir 
toliau. Jis yra Chicagos lietuviu 
jaunimo viltis ir stiprybė. 

Vaivos ahoras 

programos prezidentui buvo iškel
tas šaunus banketas. 

Iš savo vadovavimo lietuvių 
radijo valandai a. a. A. Rėkus iš-

Gruodžio 13 d vietos prie-! saugojo daug muzikinės medžia-
glaudoje mirė ilgametis ir kruopš- gos, kurią 1965 m. yra pasiuntę, 
tus New Britaino gyventojas An- Lietuvių Muzikologuos arahyvui. 
drius Rėkus. 

Jis buvo kilęs nuo Lazdijų, nuo 
3,000 liaudies melodijų gaidų ir 
beveik 100 plokšteliu. Taip pa* 

Dusios ežero. Atvyko į Brooklyną apie 400 gaidų yra perdavęs muz 
pas savo tetą Mesalienę 1912 me- i Jurgiui PetkaiČiui, "Aido" choro 
tais. Tačiau jį traukė didesni dar- . dirigentui. Iš Lietuvos muzikolo-
bai, platesni horizontai, ir 1915 j gijos archyvo vedėjo prof. 2ilevi-
metais atvyko į Nevv Britainą, Saus a. a. Rėkus yra gavęs šiitą pa-
Conn. dėkos laišką. Po penkerių metų 

Iš pradžių dirbo Lauders Frar-
ry and Glark Co. E darbo pasi-Lietuviškasis jaunimas yra ypa 

tingai artimas šiam keturių vai
kų tėvui. Beveik kiekvieną šešta
dienio rytą jis praleidžia Jaunimo 
aentre mokydamas vaikus lietu- i praplečia ir įateigia mišrų chorą, 
viškų liaudies dainų. Jis jau j Tuoj sukuria "Varpo" klubą, kuris 
taip ilgai šį darbą dirbęs, kad da- rengia vaidinimus, koncertus. A. a-

Lietuvių Muzikologijos archyvas 
sukakties proga (archyvo kurato-

bar moko net savo pirmųjų mo
kinių vaikus. Yra nepaprastas 
malonumas matyti šį žmogų dir
bant su vaikais. Jis taip moka su
dominti juos savo Š l̂ta šypsena 
ir dailiais pasakojimais, kad vai
kai savo plonais balseliais dai
nuoja visa širdimi. Net saldžiau 
skamba "Grįšim, grįšim ten, kur 
teka Nemunėlis ir Neris", kai 
Faustas Strolia ją praveda. Vai
kai natūraliai jaučia jo meilę tė
vynei Lietuvai. 

Septyniasdešimtų metų pra
džioje Faustas Strolia suorganiza
vo "Audros" jaunimo chorą. Šio 
choro narių skaičius pasidarė 

braukė prieš 25 metus. Iš visuo- į Tįja) vėl atsiuntė A. Rėkui, kaip 
meninių darbų čia jis rado jau | rėmėjui, sveikinimą su J. Zilevi-
beveiikiantį vyrų chorą, kurį jis Į čiaus h* J. Bertulio parašais. 

Iš viso, Andrius Rėkus buvo 
protingas žmogus, jis vasaromis 
per 5-rius metus išvažiuodavo su 
savo trupe į Melfordą ir ten bu
vo įsteigęs restoraną. 

.Andrius Rėkus ne trk vaidinda
vęs, bet ir režisuodavęs, perraši-
nėdavęs roles. Jis yra vaidinęs 43 
kartus. Vyrų chore ir mišriam 
dainavęs 17 metų. 

Nuo 1937 metų velionis Rėkus 
buvo lietuvių radijo vai. vedėjas. 
Jis paruošdavęs gana įdomią pro
gramą, nes čia buvo deklamacijos, 
muzika, dainos ar vaidinimai. 

Velionis dailyvavo ir Lietuvos 
bonų komitete. Besikuriančiai 
Lietuvai rinko aukas. Jis New 
Burtame buvo Vilniui vaduoti s-
gos sekretorius. Vilniui vaduoti s-
gos vardu pasitaręs su hartfordie-
čiu Vladu Čeu-anausku (Walter 

toks gausus (1975 m- prisirašė Chase—jau mirusiu) suorganiza-
125 aukštesniosios mokyklos moks-. vo tuo laiku (1940 m.) atvyku-
leiviai), 'kad turėjo naudotis Jau- šiam Lietuvos prez. Antanui Smc-
nimo centro didžiąja sale repeti- tonai gražų priėmimą. Preziden-
crjos metu. įvairiuose koncertuo- tas buvo apgyvendintas Burrit 
se scena tūždavo nuo lietuviško viešbutyje, o priėmimas buvo 
jaunimo. Visa mūsų Chicagos lie- Stanley viešbutyje. Buvo suorga-
tuvių visuomenė didžiavosi šiuo nizuota įdomi programa. Priėmi-
choru. Vienu larku pats muzikas me dalyvavo miesto meras, "He-
Strolia, džiaugdamasis savo gru- rald" dienraščio redaktorius ir ki 
pe tarė: "Ūkininkas džiaugiasi,! ti svečiai. Po oficialiosios dalies ir 

Vėliau trejus metus buvo išvy
kęs į Hartfordą. Grįžęs į New 
Britainą su Antanu Čekavičium ir 
Mateušu Grimą ii a įsteigė pieninę. 
Bet po penkerių metų velionis 
A. Rėkus iŠ tos pieninės išstojo, o 
anie du partneriai atmokėjo jo 
jo dalį. 

Kiek vėliau a. a. A. Rėkus įsigijo 

trijų rūšių aplankai: viena ru-
išs — odos aplankuose už 
196,560 belg. frankų, kita rū
šis — medžio aplankuose už 
205,660 belg. frankų ir taip va
dinamos „Fuldos" aplankuose už 
280,280 belg. frankų. 

Svarbiausieji Biblijos pirkėjai 
gyvena JAV, bet ir Vokietijoje 
yra mėgėjų šiai Biblijai įsigyti. 
Be to ruošiamas ir „Pabst-Bibel" 
dovanoti popiežiui. Jos vertė 
440,280 belgų frankų. 

A. Tenisonas 

viešbutį ir restoraną, kuriuos lai
kė taip pat penkerius metus. 

1920 metais velionis Andrius 
Rėkus vedė Sofiją Rasytę. Juod-
viejų jungtuves palaimino Sv. 
Andriejaus lietuvių parapijos kle
bonas 'kun. Edvardas Grikis. Juo
du susilaukė dukters, kurią pa
krikštijo Liudvise (Luis). Dabar 
i yra ištekėjusi už Kurt Niuhaus. 

Duktė yra labai gera ir rūpinasi 
savo senais tėvais. Tėvą dažnai 
aplankydavo prieglaudoje, o mo
tiną tebeaplanko "apartment-
hause". Su motina dažnai atva
žiuoja į Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos bažnyčią. 

A. a. A. Rėkus buvo pašarvotas 
Venckūno koplyčioje. Čia atvy
kęs kun. Jonas Rikteraitis atlaikė 
gedulingas pamaldas, o paskui su 
visais nulydėjo į Svč. Marijos kapi 
nes ir palaidojo amžinam poilsiui. 

Grabą nešė Baleslovas Semaš
ka, Antanas Čečkevičius, Jonas 
Matulis, Stasys Nevarauskas, Vin
cas Vitkauskas ir Edmundas Pet
kevičius. 

Jonas Bernotas 

1% aukšto 7 kamb. 2 atskiros vonios 
ir virtuves. Naujas radijatoriais gazu 
šildymas. Garažas. Galima tuoj užimti. 
Arti Maplewood ir 69-os gatves. Tik 
$24,900.00. 

2-jų aukštų Georgian. 5 kamb. 37 
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta 
kaina. $27,900. 

BUTC NUOMAVIMAS 
N'nmg pirkimas — Pardavimai* 

Valdymas 
Draudimai — Income Tax 

Notariatas — Vertimai 

įlIllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHlllllllllluraiimill 
Įvairiu prekių pasirinkimas ne

brangiai iš mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 6t St-, Chicago, UL 60628 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
llllllllllllillllllllllllllllliuijlllillllliuiiui 

REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 

iiiiiiiuiiiiiiuiimiinmiiiiiiiiiniiiiiiiimi 
Lietuviškas restoranas su namu ir 
visais moderniais įrengimais — 
Marąuette Parko centre. Lengvos 
pirkimo sąlygos. Labai geras biz
nis. Keta proga. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Taz 

Notary Public 

2951 W. 63rd St., 436-7878 
TeL 839-1784 a rba 839-5568 

llllllllllllllilIlIHIilIllillIlUIlHiimillliHH 

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

NOTARY P U B U C 
4259 So. Mapiewood, teL 254-7450 

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

kitokie blankai. 
nnimiiiiimiimiiimiiiiHiiuiiimuuiHiii 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIlllll 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
iiiiniiiiiiniiiiinmiiiiimiiiniiiinuiiiiiiii 
įtuiiiiiiiimiiimiimmiiiiiiuiiiiuiiitMiii 
P L U M B I N G 

Licensed, Bonded, Insored 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 

ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. CHass biocks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. Į automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
dę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
miiiiiiimiitiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiuiuiiiiMiiii 

uiiniiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiii 
IEŠKAU PIRKTI 

25 sidabrinius dolerius 
25 metų vedybų sukakčiai Skambin
kite Ričardui po 3 vai. popiet, tel. 
779-7483. 
IIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIUH 

HELP WAXTED — MOTEKYS 

SEWING MACHINE OPER'S 
Knowledge of Dress Making 

GOODPAY 
SHELMAB GARMENT COMPANY 
1542 Milwankee Ave., TeL 486-6396 

NURSING ASSISTANTS 
Needed in a Cbristian nursing home. 

FRIENDSHIP VTLLAlGE 
350 W. Schaumburg Rd., 

Scfaaumburg, EL 
PHONE 884-5005 

EXPERT> V/AITRESSES WANTED 
FuH or part time. Apply in Person. 

Ask for MKHAEL 
MTTCHELL'S RESTAURANT 

101 West N'orth Arei, Chicago, m. 
PHONE: 642-5246 

VYRAI IR MOTERYS 

NEIGHBORHOOD 
REALTY GROUP 

U.S.A.M 

iiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiinit 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M 1 G L I K A S TV 
2346 W. S9tb St., teL 776-1486 

iiiiiiiiiimiiiiiiHiiiiiHiimiUHiumimiiii 

V A L O M E 
KILIMUS IB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 

Retail 
NEED SERIOUS RETAIL 

COUNTER PEOPLE 
Full and Part Time 

THE FRENCH BAKER 
26 W. Madison TeL 346-3532 

EARN $500.00 A WEEK 
MAILING CIRCULARS 

Stamps & envelopes provided. 
For details send stamped self-ad-

dressed envelope to G. A. S., Ine, 
31 Dogwood St — Box L, Calumet 
City, I1L 60409. 

CLERK TYPIST 
W/EXP. IN OFFICE 

FUNCnONS 

Work for one of me World's largest 
companies m its industry. You mušt 
be a detail minded individual, know 
how to operate a 10 key addiag ma-
chdne, typing skiiis. 

NATIONAL ACCOUNTS 
SYSTEMS INC. 

Mr. Peters 663-1900 X200 
An Equai Opportunity Employar M/F 

PACKAGE EXPRESS AGENCY 
MARIJA >'OREIKJ[EXft 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Labai pageidaujamos peras rūšies 

prekes. Maistas iš Europos saulelių. 
2608 W. 6» St., Chicago, 111. 6062* 

TEL. — WA 5-2787 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

I MARIJA AŪKSTAm 
į I Š E I V Ė S K E L I U 
y Apysaka. Prieškariniai dviejų keliauninkių iš Lietu-
* vos išvykimai ir ]ų išgyvenimų nuotykiai. 208 pusl. 
y Spausdino Litho-Ait, Kanada, 1978 m. Išleido A. F. 
? Navikevičius. Kaina su persiuntimu $6.23 
j( Užsakymus siųsti: 
| DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, III. 60629 

H 

We'M help you make the rtĉ ht movė. 
Naujesnis 3-jų miegamų bungalow. 

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

2K aukšto mūras — 3 butai. Ge
ros pajamos. Prie 44 os ir Califomia. Į |||||||||||||milllllllllllllllllinmillllll1ll||| 
Nebrangus. 

59-ta ir Whipple. 6 kamb. puikiai Į 
prižiūrėta mūro rezidencija. Gazo i 
Šilima. Rūsys. Nebrangus. 

65-ta ir Keeler. Stiprus 1% auks- j 
to mūras. Tinka giminingom šeimom į 
ar išnuom. Susideda iš 5 ir 4 kamb Į 
$72,000. 

NUMIZMATIKA 
Jonas K. Karys 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Purški Road 

Tel. — 767-0600 

Biznieriams apsimoka skelbtis 

dienraštyje "Drauge". 

Apsimoka skelbtis diec DRAUGE, 
oes jis plačiausiai skaitomas lis-
tjvių dienraštis, gi skelbimų ka? 
nnm \rrm v\Mmm* prieinamos 

Žodynas, raštai. 340 pusl. 
Kieti viršeliai Kaina su per
siuntimu $16.00. Spausdino Irn-
maculata Press, Putnam, Conn. 

N E P R I K L A U S O M O S 
L I E T U V O S 

P I N I G A I 
Jonas K. Karys 

Ostrublis. Ostmarkė, Auksi
nas, Litas. Istorija ir Numizma
tika (su 160 pav.) 255 pusl. 
Spausdino Tėvų Pranciškonų 
spaustuvė. Kaina su persiunti
mu $5.75. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 68 S t , 
Chicago, IL 60629 

UIUIIIlHIIIUlIlIilIUlIlIlIllIlUlIlUUIUlHUI 

HELP WANTED — VTsUI 

QUAUTY CONTROL 

INSPECTOR 
Unusual opportunity ftar individual 
with machine shop and we:ding ins-
pection bacltground. Knowledge of 
ASME code work a plūs. Oompany 
is 83 year3 young wtth outstanding 
reputation. Pleasant Norta sutourban 
location. Excellent benefita and fring-e 
packagre. 

CaJl John Meehan 674-7782 

WM. W. NUGENT OO^ INO. 
3440 Cleveland S t , Skokle. m . 

MAINTENANGE MAN 
Mušt be exper*d to do all mechanic-
al, eleetrie, plumbing, ete^, in fac-
tory, Benefits are 10 holidays, 10 
siek davs. 2 nersooal davs. plūs ex-
cellent health and medkal pro-
grams. Please call — 

6474S77 For Interview, 
or Apply in Person At: 

SLINGERUND MUM CO. 
66S3 N. Mihnuokee Ave^ Nlles, H, 

Ar. Equ»l opportunity «mpkqw 

D I M E S I O ! 

iimmiiMiimiiimiiiiiiiimmmmmiiiii 
VIZITINIŲ KORTELIŲ 

REIKALO 

Vlzrtlnly kortelių naudojimu yra 
Kratus paprotys. Biznieriai ju pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mu atstovams turėti grsJBas visi 
•Ines korteles. 

Kreipkitės \ 
traciją visais 

"Draufo" 
panašiais 

•dmsais-
rtikalals. 

DRAUGAS, 
4945 W, 

m. 
!HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiimiiHiiii<iiiiiitm 



( M Ė L I Ų RAISTAS 
J. MIŠKINIS 

Čepkeliai — tai retas paverg- I keletas ežerėliu, prie kuriu nieku 
V>s Lietuvos kampelis! Ši aukšta- j b ū d u nega l ima prieti. Juose vei-
pelkė yra plačiosiose, smėlėtose siasi laukinės antys ir žąsys, 
prietryčiu lygumose. Plačiausiame 
pakrašty, ten kifr Musteika, D u -
bičiai, Lynažer i s ir k i t i buvę so
džiai, paviršius visiškai lygus. Jį 
išlygino vandenys , kurie plūdo į 
pietus, t i rpstant paskutinės epo
chos ledynams, ilgokai tūnoju-
srems palei dabart inę sraunia upę 
Merkį ir už jo. T ie vandenys ne 
šė," ridino smulkaus smėlio mi -

Uogautoja i neretai sut inka je
rubių, tetervinų, o retkarčiais ir 
j aunų kurt inių pulkelį. Šie paukš
čiai č i a ir mait inasi uogomis. Čep
keliai garsūs kurtiniais. Pavasarį 
iš visu pašalių suskrenda į vakar i 
nės rais to dalies esančias salas, 
aukštose pušyse užt raukt i pava
sario archaiškos giesmės. O vi-

• sai netįoh salų lygumėlėse suradus ir užpilde juo ankstesnio, , , . • • r> u r J I „ . . . skrenda tetervinai. Burbuliuoda-
paviršiaus nelygumus. Sausvėjai 
kilnojo baltus smėlio grūdelius, 

m e t a i s . P r o g n o z u o j a m a , k a d 
iki 1985 m e t ų š i s rodikl is pad i 
dės d v i g u b a i , o 2000 m e t a i s 
s ieks 30 mi l i jonų tonų . D a b a r 
iš šeš ių mi l i jonų tonų žuvies 

mi jie vaikosi vienas kitą po šla-
». . °. _ . . , pią pievutę. Retkarčiais susipeša 

sunese juos i sunkius vėpūtinius f . , » . . n . J . r 
- IJULIIL į lyg gaidžiai. Pereitame s imtme-

T1 . ." . . , . , . . , , . ' t y j e kur t in iu ir te tervinų daug 
Ilgainiui smehaka ln ių laukai j ^ . . . " , . , . j . . ." i .* . 

būtų užgulę ir visą lygumą, iki 
d a u g i a u sulėkdavo į tuoktuves. 
Pavasarį , da r prieš kur t in ių gies
mes, tamsoje skardeno gervių tri
mi ta i . D a r prieš 20 metų jų rais
te b u v o gausiai, d a b a r gi vos sep
tynios poros apsigyvena. 

T a č i a u lenkų okupacijos me-

Eišiškių aukštumų papėdžių, ne 
būtų vietos likę Lietuvos Čepkelių 
didžiuliam raistui susidaryti (a t 
sigulti). Bet ledynai tolo, oras ir 
žemė vis labiau šilo, žėlė vis d a u 
giau augalų. Gal iausiai miškai 
aprėpė judriuosius smėlio l aukus ' tais miškininkai iškasė kanalą 

raistui, k in ta augalijos ir gyvūni- vyzdžiui , 1975 m e t a i s akvakul -
jos bendrijos. Sekti pradėjo n e t Į t ū r o s p r o d u k c i j a pas iekė šeš i s 
raisto v idur iu per 5 k m nusidre- | mi l i jonus d a u g i a u ka ip 1965 
kiantis šlapias viksvynas. O tai 
buvo pastovi ir didžiausia Lietu
voje gervių perykla. Ir ten, ir eže
rėliuose peri laukinės antys, ku
rių ta ip pat ima mažėti . T a i svar
biausia gyvūnų retėjimo priežas
tis, spartus raisto sausinimas. 

N u o 1948 m. Čepkelių raistas 
buvo paskelbtas rezervatu. V ė 
liau, maž inan t rezervatų skaičių, 
laikinai rezervatas čia buvo pa
naikintas — ši istorinė gamtos 
vietovė paskelbta botanin iu — 
zoologiniu draust iniu. Mokslo 
akademijos ekspedicija Čepkelius 
kompleksiškai tyrė ir, jų n u o m o 
ne, reikia nedelsiant numa ty t i 
šio gamtos un ikumo apsaugą, 
Čepkelių raistą bū t ina paskelbti 
rezervatu. Tač i au tuo reikalu nie
ko nepadaryta . Pl inta įvairūs spė
liojimai... 

a u s t r ė s . Paga l žuvininkystę gė
luose vandenyse p i rmau ja Len
kija , Jugoslavija , Rumun i j a i r 
Veng r i j a . jm. 

G Y V C N Ų S A U G Y K L O J E 

Š i t a ip šiandien vad inami zoo
logijos sodai, kur iems t e n k a vis 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. sausio mėn . 10 d. 

nių rūš ių taip p a t ir l iūtų. ; dien gal ima ap t ik t i t ik zoologi-

Sep tyn ias žinduolių r ū š i s š ian- Į jos soduose. j m . 

— lyguma liovėsi keitusis. Ryti
nėje Lietuvos pusėje smėlynai ir 
liko nesupustyti , lygūs. Tokie ly
gūs, kad jų paviršiuje telkšno-
jo vandens k lana i — seklūs eže
rai, p mažos upelės nežinojo, ku
ria l inkme pasukti ir nešti pel
kyno vandenis . Visų šių sudėtin
gų praeities įvykių veikiama, pa 
sak lietuvių geologų, susidarė to
kia ypatinga raisto apl inka: iš 
rytų jis remiamas senų Eišiškių 
aukštumų šlaitų, iš vakarų už
verstas smėlio kopų. O nūna i da r 
iš visų pusių apstotas Girios (se-
nagirės). Čepkelių raistas liko tar
si atskiras pasaulis. Jis su savo 
pelkėmis yra didžiausias Lietuvo
je. Ra i s to p lo tas d a b a r y r a ap ie 
6,000 ha , bet pr iskai tam greti
mas j a m giminingas pelkes (ge
rai žinomas šio rašinio autor iui) 
ties Musteikos kaimu ir anapus 
Katros upės raisto, masyvas siek
tų virš 11,000 ha. Pažymėt ina , 

nuo raisto į Katros upę i r dėl to 

daliai t e n k a m a ž d a u g k e t u r i Į d idesn i s vaidmuo, i š s augan t lau 
mil i jonai t o n ų ( t a m e ta rpe 3.6 
mili jono t o n ų Az i jo j e ) , molius
kų — apie m i l i j o n a s tonų (0.46 
mili jono) i r d u m b l i a m s — t a i p 
p a t ap ie m i l i j o n a s tonų (vien 
Az i jo je ) . 

J apon i jo j e 1972 m . marku l tū -

k in ių gyvūnų genofondą. Sep
t i n t o j o dešimtmečio pradžioje 
zoologijos soduose buvo laiko
m o s 162 žinduolių r ū š y s ir po-
rūč ia i , į t rauk t i į Pasaul inės 
g a m t o s apsaugos knygą . Nuo 
to la iko zoologijos sodų pasau-

ros p r o d u k c i j o s i š aug in ta 648001 lyje padidėjo t r i s k a r t u s . J ie 
tonų, a k v a k u l t ū r o s — 72600 t o - i p a t y s apsirūpina daugel iu gy-
nų ( d a u g i a u s i a upėtakių , u n - ' v ū n ų rūšių, negaudydami gyve-
gurių , k a r p i ų ) . Į nanč ių laisvėje. Gera i veisiasi 

J A V d a u g i a u s i a a u g i n a m o s ' ne la isvėje daug elnių i r beždžio 

V A N D E N S G Y V I E J I T U R T A I 

Sta t i s t in ia i duomenys rodo , 
k a d met in i s pasaul in is l a imik i s ' 
vandenyje pas iekė 70 mili jonų 

nuselco keli ežerėliai p lynės pa- t o n u - * J a u a r t ė J a P r i e ribos ~ 
krašty, vos nedidelės „akys" be
liko iš jų. Pastaruoju me tu Katros 
aukš tupio sausinimas pr ie JDrati-
liškės upelio irgi apdžiovino pa-

100 mili jonų tonų. 
D a b a r v i same pasau ly je plin

t a d i rb t in i s žuvų i r k i tų v a n 
dens gyvūnų veis imas, o t a i p 

raiščio juostą. Taig i , d ž i ū v a n t ' p a t i r dumblių aug in imas . P a -

kad "iis^ raistas 
19 km. 

išilgai turi apie 

Augalijos ir gyvūnijos karalija 

Čepkeliai ypač svarbūs ir įdo-
mūs tuo , kad čia, didžiausiame Į 
Lietuvos krašto raiste, nuo pat 
poledynmečio laikų pelkėje ir eže
ruose, kurie niekad nebuvo pra
nykę, galėjo slėptis ir išsilaikyti 
iki šių dienų retos augalijos ir 
gyvūnijos rūšys. T a i tikra gyvo
sios gamtos slėptuvė —savitas 
natūralios rezervacijos kampelis . 
Tai lyg tolimos šiaurės miška-
tundrės lopelis, užsilikęs Lietuvos 
pietuose — poledynmetinio kraš
tovaizdžio, pavėlavusio pasi t rauk
ti, l iekana. 

Pietvakarinėj raisto dalyje esti 
labai įvairių žemapelkių, kai kur 
tarpinio tipo bendrijų, kuriose 
neretai styro laiboji, snapuotoji ir 
kopūstinės viksvos. Medynas au
ga iš beržų su didesne ar m a 
žesne pušų priemaiša. Klampes-Į 
niuose beržynų plynaraisčiuose j 
pasitaiko švendrynų didoki p lo- j 
teliai su asiūkliais ir pupa la i š - : 

kiais. Palei Katros upę apstu kark-
luotų viksvynų, kurie nuo seno 
maitina Gudo Šalies gyventojų 
bandas. Čepkelių karklai — lap-
landinis ir mėlynakis . Čia esama 
savotiškų gailinių beržinių pušy
nų. O alksnių tokių būdingų že
mapelkių raistams, čia nedaug 
auga.' 

Sausesniuose raisto pašaliuose 
gausu mėlynių uogų. Tačiau dau 
giausia spalgenų, kurias rudenį 
moterys renka. Nors ne visur dėl 
klampumo ir vandene p r i e inama 
prie šių uogų. Dėl to uogos bai 
giamos rinkti , kai užšąla. Čia 
spalgenos ypač stambios, ir per 
sezoną jų surenkama labai daug . 
Sausenėse, pakilesnėse vietose au
ga nemažai bruknių, aviečių, juo
dųjų ir raudonųjų serbentų. 

Vaikščioti raistu įdomu, kai 
žengi švelniomis samanomis , tai , 
rpdos, lyg eitum kokių minkš tu 
patalu, o kai tik pakeli koją, tai 
toj vietoj bema tan t a ts i randa 
klanas vandens. Raisto didžiu
liame plote yra salelių, apaugu
sių pušų ir eglių skurdžiais ne 
aukštais medeliais. Po medžiais 
auga viržai ir gailiai. Raistą yra 

Švėkšniškių draugijos nariui 
STASIUI JURJONUI ir ŠEIMAI, 
mirus jo seseriai a. t a. ELENAI Lietuvoje, reiš-| 
kia užuojautą 

švėkšniškiu Draugijos 
Valdyba ir Nartai 

A. f A. EDVARDUI TARUI 
staiga mirus, jo TĖVAMS ir GIMINĖMS reiškia
me giliausią užuojautą ir kartu liūdime. 

Povilas ir Nijolė Stelmokai 
Martynas ir Dalia Trakiai 

A. f A. 
INŽ. JONUI MATONIUI mirus, 

jo sūnums ARVIDŪI, JULIUI ir KAZIUI su ŠEIMO
MIS reiškiu giliausią užuojautą. 

Genovaite Mieoevičiene 

Brang ia i mo t ina i , uošvei i r močiu te i 

A. t A. MARGARITAI KRISTOPAITIENEI 
m i r u s , 

V A L Ę ir V L A D Ą P L E P I U S , R E G I N Ą ir R A I M U N D Ą 
K RI S T O P A I ČI U S s u še imomis nuoši rdžia i užjaučiame-

Irena ir Albertas Kereliai 

MARGARITA KRIŠTOPAITIENE 
m i r t i e s , 

t u n t o seses V A L Ę P L E P E S N Ę ir R E G I N Ą K R I Š T O P A I 
T I E N E s u še imomis l iūdesio va lando je nuoši rdžia i už
jauč iame. 

Audros Varių Tuntas 

jo 

A. t A. Pik. inž. JONUI MATOMI 
m i r u s , 

s ū n u m s A R V Y D U I J U L I U I i r K A Z I U I su še imomis 

re išk iame š i rd ingą užuojau tą ir k a r t u l iūdime. 

Anele ir Bronius Ambraziejai 

EDVVARDAS V. TARAS 
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 

staiga mi rė 1980 metais, sausio 5 d. mūsų vienintelis sūnus, 
sulaukęs 23 metų amžiaus, gimęs 1956 m. vasario 23 d. 

Pasiliko dideliame nuliūdime mama Eugenija, vyras Al
girdas, t ėvas Vytautas, žmona Irena, močiute Elena Taraške
vičienė, dėdės i r tetos: Simas su žmona Jadvyga, Albertas ir 
žmona Lilija Kvečai, E. Butkienė, vyras Alfonsas, K. Rože-
nienė, v y r a s Albertas. Lietuvoje t e t a Stasė Tekorienė, vyras 
Stasys. Kr ikš to tėvai Albertas Rožėnas ir Laura Janulis. Pus
broliai, pusseserės ir kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. Daug 
draugų. Chicagoje ir Kalifornijoje i r kitur. 

Pr iklausė Ateitininkams, Lituanikos krepšinio komandai, 
tautiniams šokiams. Dalyvavo Lietuvių studentų veikloje Chi
cagoje i r Kalifornijoje. 

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, 6 vai. vakare Petkaus 
Marąuet te koplyčioje, 2533 West 71 Street. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, sausio 12 dieną, iš koplyčios 9 vai. ryto bus atly
dėtas į švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamal
dų bus nu lydė tas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę: Tėvai, močiute ir ki t i giminės. 

Laidotuvių direkt. — Donald A. Petkus, telef. 476^-2345. 

K A 

ELZBIETAI EKERTATTEI 
mirus, nuoširdžiai dėkojame: 

Kan. V. Zakarauskui už maklaS koplyčioje, šv. Mišias, gražų 
ir turiningą pamokslą bei palydėjimą į amžinojo poilsio vietą — 
kapines. 

Kurs. A. Grausliui už nuolatinį velionės lankymą ligos metu ir 
suteikimą paskutinių sakramentų. 

Kun. K. Kuzminskui už velionės lankymą ir paguodą. 
Daktarui V. Tumasoniui ir dr. J. Meškauskui už nuoširdžią me

dicinišką priežiūrą. 
Ponioms — J. Karklienei, V. Mašiotienei, B. Mikulskienei, J. 

Petrošienei ir p. p. Volertams už nuoširdžią ir ilgalaikę velionės 
globą. 

Operos solistui J. Varneliui ir muzikui A Kalvaičiui už gražias 
giesmes ir muziką bažnyčioje. 

Nuoširdi padėka visiems, prisiuntusiems gėles į koplyčią, au
kojusiems šv. Mišias, ar Lietuvos dukterų draugijai, grabnešiams, 
laidotuvių direktoriui p. Lachavičiui ir visiems, visiems kada nors 
ištiesusiems velionei pagalbos ranką ar tarusiems paguodos žodį ir 
palydėjusiems ją į amžinojo poilsio vietą — Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

SPRINDŽIŲ SEIMĄ 

M i e l a m pr ie te l iu i 

A. t A. PETRUI SADAUSKUI mirus, 
j o s e s e r i a i F H J N A I B R A U N I E N E I su šeima, BRO

L I A M S ir k i t o m s S E S E R I M S Lie tuvoje re išk iame širdin

gą užuo jau t ą . 
Ona ir Jonas IAarentai, 
Elena Purelienė 

A. + A. 
TADUI TALLAT-KELPSAI mirus, 

s ū n u s KAZĮ_ ALGĮ ir d u k r a s O N U T Ę i r MA
R Y T Ę šc-mas nuoš i rdž ia i užjaučiame. 

Stos* Ilginienė, 
Danmu-,lė, Kix>l^ :,r Dairvi 

A. f A. 
ANASTASIA J. AUSHRA 

GU2ALSKAJTE 
Gyveno 405 E. 88th Street, Ladysmith, Wisconsin. 
Po ilgos ligos mirė 1980 m, sausio mėn. 1-mą dieną. 
Gimė 1907 m. gegužės 27 d., Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 67 metus. Iki 1939 m. gyveno Chica

goje, po to Minneaotoje ir Wisconsine. 
Buvo palaidota Riverside kapinėse, Ladysmith, Wisconsin. 
Velionė buvo našle a. a. John, motina a a. Joann ir duktė 

a. a. Onos ir Juozapo Gužauskų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys Jeanette Aushra, 

gyv. Anchorage, 9slaska, ir Julie D. Erickson, gyv. Columbus, 
Georgia, anūkė Natalie Erickson, sesuo Joyce Yezdanski, gyv. 
Zapata, Texas. 

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

D O V Y D A S P . G A I D A S i r 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 
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 i r 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. 

T r y s M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 

M a š i n o m s V i e t a 

Tel . 737-8600 
Tel . 737-8601 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av\, Cicero 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
2424 VV. 6«th STREET Tel. REpublic 7-1213 

1102" Southvvest Higrmay, Palos Hills, UI. Tel. 974-4410 

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

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITLAMCA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTEO STREET Tel. YArds 7-l>311 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th A>e.. CK'F.RO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 



X Soliste Roma Mastienė 
sėkmingai koncertavo Australi
joje lietuvių kolonijose Adelai
dėje, Melbourne ir Camberoje, 
kur susilaukė entuziastiškų plo
jimų, draugams ir pažįstamiems 
siunčia sveikinimus iš Austra
lijos. 

X Švč. M. M. Gimimo parap. 
Sv. Vardo d-ja bendrais eis šv. 
Komunijos šį sekmadienį 8 v. 
Sv. Mišių metu. Po jų pusryčiai 
ir trumpas susirinkimas parap. 
salėje. 

X Apolinaro Bagdone žemai
tiškos poezijos knygos "Medvie-

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. sausio mėn. 10 H. 

x Vida šilienė, "Draugo" 
spaustuvės tarnautoja, nusipir
ko "Drauge" lietuviškų knygų 
už 50 dolerių. 

X Prof. dr. A. ŠešplaukJs, či-
kagiškis, maloniu laiškeliu pa
linkėjo "Draugui" laimingų Nau 
jųjų Metų ir atsiuntė 10 dol. 
auką. Ačiū. 

X Kostas Varekojis, Chicago, 
m., padėkojo už "Draugo" ka
lendorių ir atsiuntė 10 dol. au
ką. Dėkojame. 

X Jonas ir Adelė Šiaučiūnai, 
Cleveland, Obio, atsiuntė malo
nius Naujųjų metų sveikinimus, 
kuriuos palydėjo 10 dol. auka. 
Ačiū. 

X Jonas Skladaitis, Philadel- į 
phia, Pa., atnaujino prenumera- j 
tą, užsakė "Draugą" dar vie
nam asmeniui ir pridėjo 12 dol. j L K V S «Ramoves» centro valdyba Clevelande po dvejų metų įtempto darbo ir lėšų telkimo autoriaus Antano 
auką. Už viską dėkojame. j Rukšos parašytą knygą "Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės" atidavė spaudai. Nuotraukoje iš kairės: Jurgis 

X Dr. Žibutė Zaparackaitė, i Maiskis — sekretorius, Stasys Astrauskas — iždininkas, Vladas Knistauskas — spaudos inform., Antanas Jonaitis 
gale pasaka" sutiktuves rengia i čikagiškė, dažnai paremia savo — pirmininkas, Pranas Karalius — vicepirm. kultūros reikalams, nuotraukoje trūksta vicepirm. dr. Viktoro 
LB Marouette Parko apylinkės | dienraštį. Ir dabar, atnaujinda- Stankaus ir meno vadovo Juliaus Kazėno. Nootr. V. Bacevičiau 
valdyba Jaunimo centro kavinė-; ma prenumeratą, pridėjo 20 dol. 
je sausio 18 dieną penktadienio į auką. Ją skelbiame Garbės pre-

IŠ ARTl IR TOLI 

vakaronės metu 7:30 vai. vaka
ro. Aldona Grincevičienė supa
žindins su šia knyga, o pats 
autorius paskaitys iš naujosios 
knygos savo žemaitiškos kūry
bos. Bus meninė dalis, kurioje 
dalyvaus Rimgaudas Kasiulis, 
pagrodamas su savo birbyne, 
ir solistė Aldona Buntinaitė pa
dainuos liaudies dainų. Po pro
gramos bus bendra kavutė ir 
autorius pasirašys savo auto 

numeratore. Už didelę paramą 
nuoširdžiai dėkojame. 

X Magdalena Kudirkienė, 
VVaterbury, Conn., prie prenu 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ŠVIESI LIETUVIŲ ŠEIMA ėjo įvairias pareigas. Pažymė- būvių, susirinkimų, dalyvavimų 

vvaieroury, KA>UU., poc pienu- į ' . .. I tina jo veikla "Rūtos", "Pašai- įvairiose didesnėse sueigose, iš-
meratos mokesčio nridėio 12 Sunki lietuvių tautos dalia. „ , . - A_ i . . , . . ^ . J ^ * , , - Aa 

' p o s , gimnaziją baigusių ' Ab- j važiavimai i kitus miestus, da-dolerių auką. Labai ačiū. į Jau prieš Pirmąjį Pasaulinį ka-
x Kristina Bukaveckaitė, či-jrą dalis tautos buvo išblokšta 

kagiškė skautininke, nusipirko į po plačiuosius Rusijos plotus 
"Drauge" lietuviškų knygų už ar kaimynines valstybes. Taip 

ir šviesios atminties Juozas Ma-37 dolerius. 
x Kazys ir Vanda Palčiaus 

kai, St. Petersburg Beach, Fl., 116 d. Rygoje, kur tuo laiku 
grafus. Laukiama gausaus vi-j dažnai paremia savo dienraštį. I gyveno jo tėvai, 
suomenės atsilankymo, o ypač į Ir dabar atsiuntė Garbės pre- į Juozas Mataitis augo, mokė-
žemaičių. I numeratos mokestį. Maloniai į si ir dirbo broliškos tautos Lat-

solventų" ir kitose lietuvių drau 
gijose bei sporto organizacijose. 

Nuo pat mokyklos suolo Juo
zas Mataitis domėjosi lietuviš-

taitis gimė 1903 m. gruodžio įka spauda ir bendradarbiavo 
vietiniuose laikraščiuose: Ry
gos balse, Naujame žodyje, Lie
tuvos balse, latvių "Jaunakas Į n o m S ' 
žinąs" ir kt. Paskutinius kele-

lyvavimai kapinių iškilmėse, iš
leistas puikus elidinys paminė
jimui 25 metų veiklos sukak
ties. 

Paremti kultūrinei lietuviškai 
veiklai paaukota dienraščiui į 
"Draugui" 100 dol., "Naujie ' 

50 dol., "Laisvajai 

x Dail. Zitos Sodeikienės dai-! dėkojame. I vijos sostinėje Rygoje. Čia bai-1 rius nepriklausomybės metus 
lės darbų paroda rengiama Bal- j x Juozas Rudzinskas. Union gė lietuvių gimnaziją, studija-
zeko Lietuvių kultūros muzie- j pier, Mich., aukojo 12 dol. La- į vo teisę ir ekonomiją Rygos 
juje. Paroda atidaroma sausio j bai ačiū. j universitete. Buvo veiklus ir! 

dirbo Lietuvos pasiuntinybėje 
Rygoje. 

Gyvendamas Rygoje, susitiko 
20 d., sekmadienį. Parodos die-1 x Ona Norkūnienė, Hartford, susipratęs lietuvis. Dalyvavo I panašaus likimo draugę Bronę 

ge" už didesnę sumą užsisakė: 

vą atidarymo valandos nuo 3-5' Conn., padėkojo už kalendorių; lietuviškose organizacijose ir 
r. p.p. Muziejus atidarytas kiek- i ir atsiuntė 10 dol. auką. Labai I 
vieną dieną nuo 1 iki 4 vai. p.p. į ačiū. _ _ j . __ . , , . 

X Vakaronės metu Jaunimo x K. Daugvyaas, detroitiškis, \ x Petras Gruodia, cikagiškis, 
centro kavinėje šį penktadienį Į yra nuolatinis "Draugo" rėmė-: a t s įu n t e garbės p^numeracos 
7:30 v. v. J. Karvelio knygos! jas. Ir dabar gavome jo 10 dol.}mokes*i- " * • » 
"Prekybininko keliu" sutiktu-į auką. Dėkojame. I x E L B a t t r a 8 ' " " A n g e l e s , 
vės. Vakaronėje bus ir pats au-! x s t a s y s P e t r u l i s , Omaha, i ^ B d ° l e n ų ^ ^ 
torius šiuo metu gyv. Floridoje, j N e b s a v o sveikinimus "Drau-Į aC™" , . . — | ^ . - u 

x Tradicinė Putnamo seselių į ^ p a l y d ė j o l 2 d o l e r i ų a u k a J * Lietuviškų knygų ^ -
rėmėjų vakarienė ir koncertas; M a l o n i a i dėkojame, 
įvyks kovo 9 d. Jaunimo centre. | x KrisiinaL Ba l ienė , čika-
Operos sol. Dana Stankaitytė at 
liks koncertinę programos dalį. < •. . 

X Dzūkų draugijos popietė' 
rengiama sausio 27 d. 3 vai.: 
Jaunimo centro kavinėje. 

x Vasario 17 d. autobusais 
šauliai važiuoja į Rockfordą ten į 
gyvenantiems lietuviams pade-; 
ti iškilmingai atšvęsti Vasario 
16-tos minėjimą. Mūsų pagalba 
jiems labai reikalinga. Norin-į 

ce a t", giške. atsiuntė 10 dol. auką. La-1 . - . 
dali. . ĖS- i K ir w ;-

Simutytę ir 1933 m. sukūrė lie
tuvišką šeimą. 

Artėjant antrai Rusijos ko
munistų okupacijai, 1944 m. 
pasitraukė į vakarus, gyveno 
Hanau stovykloje ir aktyviai 
dalyvavo lietuvių kultūrinėje 
veikloje. 1949 m. persikėlė į 
JAV ir apsigyveno Racine, Wis., 
kur buvo aktyviai įsijungęs į 

dr :. Makauskas. H. Bagdo- vietos Altos veiklą. Abu su žmo 
nas, V. Peseckas, Eglė Juodval- n a priklausė Lietuvių Fondui 

x Mok. Juozas Žilionis, žino- ^ g ^ a u k o j o ; g t a B y s V a n a _ | Lietuvių fondui 
mas Clevelando, Ohio, visuome-, gūnas, Kazys Barzdukas, Jonas 
nininkas mums rašo: 'Draugo j B r a z y g > V a l sveika Stase Pat- vykdytojai įteikė Lietuvių fon-
sukaktuviniai metai (70) • * » K Į I T I F i l i llojl lllflL M M " " " ""' T '~~ " " " ' 
ėjo. Nepasveikinau. Nemalo , k a l i ū n a S j Ramutis Rūbas, J. 
niai jaučiausiai, jei jis uzsirus- J a n k a u s k i e n ė < Emilija Venclaus-
tinęs nustotų lankęs mūsų • H k i e n f t > B . prapuolenienė, Vincas 
mus, netekčiau draugo, su ku- D a i l y d ė ( J u o z a s g ^ gt j ^ . 

_ . , , . _ , ,riuo kasdien pasikalbu. Tad g. u j R Y k M K M O . 
tieji dalyvauti šioje išvykoje,, l i n k i u nepavargti. Krikščio

niškoji dvasia, kova dėl Lietu
vos laisvės, vienybės kelio nu-

x 

prašomi registruotis pas mot 
pirm. S. Cecevičienę, (tel. 523-
4526). Autobusas išvažiuoja 
punktualiai 9 vai. ryto nuo šau
lių namų. 
ka — $5.00, studentams—$3.00. 

X Jaunųjų talentų muzikos, 
dainų ir dailiojo žodžio koncer
tas įvyksta 1980 m. vas. 3 d., 
sekmad., 3 vai. p. p., Jaunimo 
Centro salėje. Programą atlie
ka: muz. Rimgaudas Kasiulis 
su lietuvių liaudies muzikos in- j visiems maloniai dėkojame 
strumentu — birbyne, muzikas 
Arūnas Kaminskas — pianu, 
aktorė Daiva Markelytė ir dai
nininkė Rūta Pakštaitė. Sceni
nė priežiūra — 2ivilės Numgau-
daitės. 

Bilietai gaunami BALfo ištai
goje — 2558 W. 69 St , Chica
go, II., teL 776-7582. Įėjimo au-

ir gali būti pavyzdys daugeliui 
mūsų tautiečių. Augo ir gyve
no ne savo tėvynėje, bet išliko 
pavyzdingais ir sąmoningais 
lietuviais iki paskutinio atsidū
sėjimo. 

Juozas Mataitis mirė 1971 m. 
gruodžio 8 d., o jo žmona Bro
nė — 1979 m. birželio 28 d. 

- auka 30 dol." Mielam spau-; l a M o n i k a P o c i e n ė f gofįja M a - į A b u palaidoti Radne, Wis., vie-
dos rėmėjui ačiū už linkėjimus; g iukįenė Simas Paulius, Zeno- t o s katalikų kapinėse. Ilsėkitės 
ir auKą. ; n a g Prūsas, Elena Banienė, 

Dėkodami už kalendorių, | J u o z a g B u d r y g p e t r a s A u g u g . 

lis Milkovaitis. Visiems taria
me malonų ačiū. 

x Po 5 dol. aukojo: J. An-
rodymas lietuviui ir toliau tebū- ^ ^ g R a m u n ė Mikulionytė, 
na "Draugo" bičiuliais. Priedas! ̂ . ^ S l e v i n s k a 8 i s t Dinigai-

Uetuvai" — 95 dol., "Sanda
rai" — 25 dol., žurnalui "Litu-
anus" — 25 dol., "Lietuvių Ži
nioms" — 25 dol. Istorijos d-jos 
knygos išleidimui — 100 dol., 
"Margučio" radijui — 250 dol., 
Barkus šeimos radijui — 175 
dol., "Lietuvos Aidų" radijui — 
25 dol., Dainavos ansambliui — 
100 dol., Vyčiams — 15 dol., 
Lietuvių fondui — 25 dol., Tau
tos fondui — 25 dol., Jaunimo 
kongresui — 100 dol., P. Ame
rikos jaunimui — 50 dol., Lie
tuvių kultūros muziejui — JK> 
dol., popiežiaus sutikimo išlai
doms padengti — 25 dol.. Ka
talikų Kronikoms leisti — 50 
dol., Kalantos paminklui — 1825 
dol., Altai — 219 dol., Balfui 
— 100 dol., lituanistinėms mo
kykloms : Brighton Parko — 215 
dol., Donelaičio — 200 dol., 

dui 5,000 dol. Juozas ir Bronė Marąuette Parko — 100 dol. 
Mataičiai buvo šviesūs lietuviai Montessori — 25 dol. Viską 

ir jį rėmė. Sudarydami testą-
Dėkodami už kalendorių, ; 1 1 1 6^ da l* palikimo užrašė 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Andriaus Kuprevičiaus 

plokštelės sutiktuvės rengiamos 
sekmadienį, sausio 13 d., 4 vai. 
p. p. Clevelando lietuvių namų 
salėje. Tai pirmoji fortepijoni
nės muzikos plokštelė, kurioje 
mūsų žymusis pianistas įskam-
bino dešimties lietuvių kompo
zitorių kūrybą, apimančią septy
niasdešimties metų laikotarpį. 
Visi Clevelando lietuviai kvie
čiami dalyvauti Andriaus Kup
revičiaus plokštelės sutiktuvėse. 
Po trumpos plokštelės pristaty
mo programos bus kavutė. Rė
mėjams bus įteiktos plokštelėm 
nemokamai, kiti svečiai ją ga
lės įsigyti ir gauti pianisto au
tografą. Plokštelės sutiktuves 
rengia komitetas, vadovaujamas 
dr. Danieliaus Degėsio. 

— 1980 metais sueina 65 me
tai, kaip leidžiamas "Darbinin
kas". Jis išleistas 1915 Bosto
ne. Į Brooklyną buvo perkeltas 
1951 ir sujungtas su čia ėjusia 
Amerika ir su Pittsburghe ėju-
siom Lietuvių Žiniom. 

— Kultūros Židiny, Brookly-
ne vienuoliktoji lietuvių dailės 
paroda atidaroma vasario 9, 
šeštadienį, 7 v. v. Įteikiamos 
premijos. Koncertas ir litera
tūros vakaras — vasario 19, 
sekmadienį, 4 v. popiet. Po kon
certo paroda uždaroma. Užda
rymo metu paskiriama populia
rumo premija. Skiriamos šios 
premijos: M. K. Čiurlionio var
do, 11-tos dailės parodos, tauti
nės tematikos, tradicinio meno 
jaunojo dailininko. Šias premi
jas skiria speciali komisija. Po
puliarumo premiją nubalsuoja 
patys lankytojai. Taip pat ski
riami ir trys garbės pažymėji
mai. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Augustino Griciaus-Plvo-

šos, rašytojo — feljetonisto 80 
metų gimimo sukaktis buvo pe
reitų metų gale paminėta Gruz
džiuose, kurių apylinkėse jis yra 
gimęs. Minėjimas suruoštas vi
durinėje mokykloje, kuri 1972 
m. buvo pavadinta A, Griciaus 
vardu. 

— Mirė Irena Roošylaitė-An-
drėjava, A. Vienuolio vardo vi
durinės mokyklos direktoriaus 
pavaduotoja. 

ARGENTINOJE 
— Laivo šventinimas. Vikto

ras Kazimieras, Temperley, Bs. 
As., perėjo į laivų statybos sri
tį. Neseniai jiedu baigė statyti 
pirmąjį laivą, kurio šventinimo 
iškilmės įvyko gruodžio 8 d. 
Šventinimo apeigas atliko kun. 
Juozas N. Petraitis, MIC, Auš
ros Vartų parapijos klebonas 
Avellanedoje, laivo kūma bu
vo Zuzana Emilija Petraitytė, 
laivo savininko jaunesnioji duk
tė, kuri po šventinimo apeigų 
"krikštijo" laivą su šampano 
bonka. Tuoj po to klubo patal
pose buvo asado pietūs, kuriuo
se dalyvavo 20 kviestinių sve
čių. Naujoji jachta yra varo
ma dviejų motorų, kurių kiek
vienas yra po 132 arklio jėgų 
galingumo. Laivas Petraičių 
šeimos nuosavybė. Petraičiai 
šiuo metu stato pardavimui du 
kitus, didesnius laivus. Sofija 
ir Juozas Petraičiai užaugino 
dvi dukteris ir vieną sūnų. Duk
tė Alicija ištekėjo prieš 4 me
tus, augina porą vaikų ir gy
vena netoli Mar del Platos, o 
sūnus Viktoras Kazimieras, nau
jojo laivo kapitonas, prieš 3 me
tus vedė Lilę Gimenez ir augina 
2 sūnus. Jauniausioji Petraičių 
dukra Zuzana Emilija tebėra 
netekėjusi studijuoja ir dirba. 

CHICAGOS ŽINIOS 
STOGAS STADIONUI 

Šiomis dienomis testamento 

Studijuojama, ar nereikėtų, 
atnaujinus Soldier Field stadio
ną Chicagoje, apdengti jį stogu, 
kas kainuotų apie 14 miL dol. 

DARBAI PENSININKAMS 

aukų po 7 dol. atsiuntė: 
J. Petkevičius, Clevelandas. 
Ged. Lapenas, Deltona, 
Vladas Dainys, Bostonas. 

tauskas, Petras Jurgutavičius; 
; 4 dol. — Vashikevičius. Visiems 
dėkojame. 

x Dėkodami už kalendorių 
aukojo: po 4 dol. — S. Adamo-

Į nis, J. Grigola, dr. P. Stungys, 
gėles, Calif., siųsdamas prenu-j p. Didelis; ^po 3 dol.— Šaraus-
meratos mokestį jį palydėjo 10 j kas, Iz. Norbutas, Petras Stra-
dolerių auka. Esame dėkingi, j yinskas, Edv. Banevičius, M. 

X Edvardas Reingoklas, Wor-' Žymantienė, Al. Rakauskas; 2 

X Alf. Petrauskas, Los An-

ramybėje. (aj) 

ŠAULIŲ VEIKLOJE 

Vytauto D. šaulių rinktinei, 
pradėjusiai įžengti į šių 1980 
metų veiklą, pravartu mesti 
žvilgsnį ir į praeituosius. Nors 
sakoma, kad metai greit pra-

suvedus į krūvą. Vyt. D. šau
lių rinktinė praeitais metais pa
aukojo — 3,969 dol. 

Senieji metai buvo palydėti 
puikiai paruoštomis kūčiomis ir 

l Naujųjų Metų sutikimu. Gra
žiai lietuviškais šiaudinukais pa
puošta eglutė ir turtingai išde-
koruota salė gausiai susirinku
sius svečius džiugino, prisimin
ta mūsų tautos gražios tradici
jos. Dėl vaišių, tur būt, niekas 
nerūgojo ir nerūgos. Vien tik 
N. Metų sutikime buvo suval
gyta 200 svarų antienos, ne ma
žiau jaunų paršiukų ir gausybė 
kitokių patiekalų. Už visa tai, 
kas čia aprašyta, reikia žinoti, 
didžiausia padėka tenka vadovy-

Cbicagos miesto kolegijos tu
ri tarnybą parūpinti darbus pen
sininkams ir invalidams. Ta 
įstaiga vadinasi Placement Cen-
ter for Senior Citizens and Han-
dicapped Individuals, Adresas: 

Chicagos imigracijos advoka- Cbicago City College, 185 No. 

BYLA DĖL ŠPIONAŽO 

Wabash ave., 8 aukštas. tas M. E. Stein iškėlė bylą prieš 
federalnę vyriausybę ir prieš 
kai kuriuos dabartinius ir bu
vusius valdininkus, kaltinda-, 
mas kad FBI, bendradarbiauda- A d v o k a t e J0HAS GIBA1TIS 
ma su špionažo agentu, kuris 

bėga, bet rinktinės atliktų gerų bei — pirm. VI Išganaičiui ir 
darbų virtinė tokia ilga, kad; moterų vadovei St. Cecevičienei 
reikia stebėtis galėjusia sutilp-Įsu visais jų pagelbininkais. B-
ti į taip greit prabėgusį metųigiausių jiems metų! 

vester, Mass., prie prenumera
tos mokesčio pridėjo 20 dol. au
ką. Maloniai dėkojame ir skel-

dol. — Joe Yuknes, 1 dol. — laiką. Sunku suskaičiuoti, kiek 
B. Vaitkus Ačiū. daug buvo įvairių kultūrinių po-

Pelnas skiriamas Rimgaudo Ka-1 biame Garbės prenumeratorium, 
siulio Stipendijos Fondui, (pr.).j x Aug. Juzeliūnas, torontiš-

X Jei SKILANDŽIŲ tau tik j kis, prie prenumeratos mokes-
reik, tuoj pas Petrą ir užeik'! čio pridėjo 12 dolerių auką. La-
— INTERNATIONAL MEATjbai ačiū. 
MARKET. Medžioklinės dešre-' 
lės, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir t. t. Užsakvmus siun
čiame paštu bet kur Amerikoje. 
2913 West 63rd St., Chicago, H 
60629. Tel. (312) 436-4337. (sk.) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais imokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savin gs. 2212 
West Cermak Road — Telef 

X Povilas Balčiūnas, Mission 
Vieja. Calif., aukojo 12 dol. Ma
niai dėkojame. 

X Aukų po 1 dol. atsiuntė: 
Juozas F. Duoba, Nonvood, 
L. E. Graužinis, Santa 
Monica, 
Vylius Nastopka, Baltimore, 
Vladas Keiba, Rochester. 
Balys Lukas, Deltone, 
Ona Ambrose. Detroitas. 

Turėta ir liūdnesnių valandų. 
Iš gausios 900 rinktinės narių 
praeitais metais iškeliavo į am
žinybę penkiolika. Su visais bu
vo iškilmingai atsiveikinta ir 
palydėta į amžino poilsio vietą. 

J. Yla 

6247 So. Kedzie Avenne 
Tel. — 776-8700 

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

Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 
^ 

VI 7-7747 (sk.) i Visiems maloniai dėkojame 
Los Arhjc-ie*; Ba'fn Ą,r*ktarių suvažiavime snsitikc (i$ kairės) 
r.enė. Ba;fo c v. pirai. M. Rudien* ir B Raulinaiiienė. 

Pažiū-

TEATRO MOZAIKA 

Victory Gardens teatras, esąs 
Chicagos šiaurėje, sudarė savo 
programą iš vienuolikos mažų 
gabalėlių, sukurtų H. Pinterio 
vaikinas pavadintas "Other Pin-
ter Pauses". Jaunų, išsimoks
linusių vaidinimas atliekamas 
režisūroje Lojolos univ. teatro 
profesoriaus D. Zacek. Progra
ma panaši į Antrojo Kauno. 

dirbo Amerikai ir Lenkijai, da
vė jam kai kurių informacijų, 
bečiančių adv. Šteiną. Dabar šis 
advokatas reikalauja 2 mil. dol. 
kompensacijos. Teisingumo de
partamentas norėjo bylą numa
rinti, bet teisėjas nesutiko. 

TAIKOS DfiKA 

Pasaulio Taikos diena Chica
gos bažnyčiose bus minima sau
sio 13 d. Mišiose ligoniams, per
duodamose WGN-TV kanalu 9 
sekmadienio 8 v. ryto, kardino
las sakys pamokslą. Specialios 
daugelio kunigų taikos Mišios 
bus katedroje 9:30 vai. r. 

ČEKIAI KURUI 

Iš šalpos gyvenantieji čika-
giečiai, o taip pat ir atbėgėliai 
iš Azijos jau gauna papildomus 
čekius, padedančius apsirūpinti 
pabrangusiu kuru. Cook apskri
ty 182,000 šeimų gaus tam rei
kalui iš viso daugiau kaip 29 
mil. dol. 

TURTINGAS VAGIS 

Areštuotas LeRoy L«e, kuris 
buvo pavogęs žibalo tanką 10,- "Sudavos" leidinys 1979 m. 
0000 galionų talpos. Prieš ket- Spaudė Morkūno spaustuvė Chi-
verius metus Biinois loterijoje cagoje. 256 pusi. Kaina su per-
jis buvo laimėjęs 300,000 dol. siuntimu $6.75. Ulinois gyvento-

jai prideda 30 et. valstijos mo-
VEDYBU PARODA kesčio. 

Chicagos miesto bibliotekos užsakymus siųsti: 
kultūros centre, 78 E. Wash-
ington. nuo sausio 26 d. iki kovo DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t 
2 d. bus penkių etninių 9 gru- i Chicago, EL 60629 
pių vedybinių papročių paroda. į tMMW,WMWiiunniwiH"Huuinn..inM> 

iiiiiiimiiiiniiiiiiniiiiifiiiiifiiiiuniiir <• 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EKNAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v. 
Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

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

2649 W. 63 Street 
Chicago, 111. 60629 

imiiiimiiiniiiiimmitiiiiiiiiimimnimii 
'!iiiimiiiii!iuMiimiiimtimimmtinmi> 

J. B U R K U S 

ARTI TIKSLO 
"Be šios knygos neturėtų 

būti nė vienos šeimos, iš kurios 
kas nors mirtimi yra išvykęs 
amžinybėn.'' 

Iš autoriaus pratarmės 




