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Lietums katalikų Bažnyčios 
ordinarams ir Kauno kunigų 

seminarijos rektoriui 

Vatikano II susirinkimas de
krete "Optatam totius" skelbia, 
kad "kunigai laikys Seminariją 
diecezijos širdimi ir, kiek galė
dami, jai mielai padės". Todėl 
labai suprantamas visų Lietuvos 
vyskupu ir kunigu rūpestis vie
nintelė Kauno Kunigų seminari 
ja. Paskutinieji įvykiai Semina
rijoje verčia visus dar labiau su
sirūpinti jos likimu. 

Neseniai Lietuvos kunigus pa
siekė žinia, kad religijų reikalų 
tarybos įgaliotinis Petras Anilio 
nis įsakė pašalinti iš Kunigų se
minarijos IV kurso klieriką Aloy
zą Volskį. Jis kaltinamas tuo, 
kad atostogų metu bendravęs su 
vadinamais "kunigais — ekstre
mistais". Šiame įvykyje labiausiai 
visus piktina įgaliotinio noras, 
jog šį klieriką pašalintų pati Se
minarijos vadovybė. Klieriko Alo
yzo Volskio pašalinimu valdiški 
ateistai šantažuoja klierikus ir 
uolius kunigus ir šitoks jų elgesys 
Iprašoka ne tik tarybiniais įstaty
mais leistinas ribas, bet ir bet ko
kį žmoniškumą. Lietuvos kuni
gai pagrįstai klauria, ar turi juri

dinę ar moralinę teisę įgaliotinis i 
taip grubiai kištis į Kunigų semi
narijos vidaus reikalus ir ko bū
tu verta Seminarija, jeigu pa
klusdama neteisiai prievartai, 
pradėtų atleidinėti tuos klierikus 
į kuriuos Bažnyčia sudeda di
džiausias viltis? Jeigu klierikas iš 
tikrųjų būtu nusikaltęs tarybi
niams įstatymams, tam reikalui 
yra prokuratūros, teismai, tačiau 
niekada negalima sutikti, kad pro 
kuroro pareigas neoficialiai eitų 
Religijų reikalų tarybos įgalio
tinis, kuris, bijodamas palikti 
savo nusikalstamos veiklos pėd
sakus, žodžiu prievartauja Semi
narijos Rektorių ir Ordinarus 
būti jo nusikaltimų bendrinin
kais. 

Vatikano II susirinkimo dekre
te "Presbyterorum ordinis" rašo
ma: "Mūsų sielų Ganytojas ir 
Vyskupas taip įsteigė savo Baž
nyčią, kad Dievo tauta, kurią iš
rinko ir įgijo savo krauju, visuo
met ir ligi pasaulio pabaigos ga
lėtu turėti savo kunigus, kad 
krikščionys niekad nebūtų kaip 
avys, neturinčios savo piemens". 
Šių metų vasarą Seminarijos va
dovybė nusiuntė į Vilnių Re
ligijų reikalų tarybos įgaliotinio 
patvirtinimui 36 naujus kandi
datus, o šis 17 kandidatų atme
tė. 

(bus daugiau) 

ČADAS IR LIBIJA 
PASKELBĖ UNIJA 

Čade užsibaigė ilgas, civilinis karas 

Vvtas Gerulaitis, kurį amerikiečiai reporteriai praminė "lietuvišku liūtu" 
šią Savaitę vieši .Chicagoje, dalyvauja svarbiose terjso žaidynėse. 

Irano fanatikai 
puola Bani Sadrą 

KONGRESE MAŽIAU 
IZRAELIO DRAUGŲ 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— New Yorko teisme pasirodė 
Mark David Chapman, suimtas 
už dainininko John Lennon nu
šovimą. Chapman advokatas pa 
reiškė, kad jis gins kaltinamąjį, 
kaip protiniai nesveiką. Chapman 
teisme kaltu neprisipažino. 

— Buvęs valst. sekr. Henry 
Kissinger, išvažiuodamas iš Iz
raelio, pareiškė spaudai, jog jis 
rekomenduos naujajai JAV vy
riausybei nuolat laikyti Viduri
niuose Rytuose stiprias karo jė
gas. 

—Salvadoro karinė chunta 
pareiškė, jog sausio 5 nužudyti 
trys žemės reformos pareigūnai, 
greičiausiai, buvo "dešiniųjų 
ekstremistų" aukos. 

— Filipinų prezidentas Ferdi-
nand Marcos pažadėjo nuo sau
sio 17 d. atšaukti karo stovį. 

—JAV monetų įstaiga skelbia, 
kad gegužės mėn. bus pradėti kai 
ti nauji centai, kurie turės dau
giau cinko. Monetos bus pigesnės 
ir lengvesnės už dabartines vario 
monetas. Naujas pinigas bus įves 
tas į rinką nuo liepos mėn. 

— Peru vyriausybė atšaukė 
valdžios subsidijas naftos produk 
tams ir 'kai kuriems maisto pro
duktams. Vyriausybė sutaupys 
apie 900 mil. dol. per metus, ta
čiau smarkiai pakilo kai kurios 
kainos. 

— Zimbabvės vidaus reikalų I ™ m s atlyginama maisto produk 

Tripolis — Libijos dikttorius 
Moammar Khadafy ir Čado pre
zidentas Goukouni Ouaddei pa
skelbė Libijos sostinėje, jog abi 
valstybės jungiasi į vieną ir ben 
dromis jėgomis ginsis n u o už
puolikų. 

Čadas, viena vargingiausiu 
Centrinės Afrikos respublikų, per 
gyveno civilinį karą, užtrukusį 
15 metų. Pradžioje kariavo šiau
rinių provincijų musulmonai 
prieš pietines krikščionių gentis, 
tačiau 1978 m. prasidėjo kovos 
tarp prezidento jėgų ir gynybos 
ministerio rėmėjų, nors jiedu 
abu musulmonai. Kelis kart civili 
nį karą bandė sustabdyti Pran
cūzija, tačiau ir ji nuleido rankas. 
Prezidentas Goukouni kaltino 
Prancūziją, kad ji rėmė kare gy 
nybos ministerį Habre, o ne jį — 
prezidentą. 

Gruodžio 16 d. Čado prezi
dentui į pagalbą atėjo Libija. Jos 
pasiųsta ekspedicinė 'kariuome
nė išvijo iš sostinės ministerio 
Habre jėgas ir atstatė tvarką. Ča 
do vyriausybė tuoj ėmė prašyti 
Vakarų šalių paramos. Vyriau 
sybės tarnautojai ir kareiviai jau 
daug mėnesių negavo algos, nes 
valstybės iždas tuščias. Karei-

vus į centrinę Afriką, Khadafis 
užima pozicijas, iš kurių jis ga
lės plėsti savo įtaką j Nigeriją, 
Kamerūną, centrinę Afrikos res
publiką ir Sudaną. Khadafio 
tikslas įsteigti Šiaurinėje Afrikoje 
vieną islamo imperiją. Libija 
šiuo žygiu sudavė smūgį Vakarų 
interesams šioje pasaulio dalyje, 
kur vyravo Prancūzijos įtaka. 
Kartu atidaromos durys sovietų, 
Libijos sąjungininkų, įtakai. 

Prancūzijos prezidentas, ištrau 
kęs iš Čado prancūzų kariuome 
nę pernai gegužės mėn., įspėjo 
Khadalį nesikišti, tačiau šis ne
paklausė. Jam įtakos nepadarė ir 
Afrikos vienybės 12 valstybių su 
važiavimas Lagos mieste gruo
džio mėn. Ši konferencija ragino 
visas šalis nesikišti į Čado reika 
lus tačiau Libija šią rezoliuciją 
atmetė. 

Teheranas. — Trano Islamo 
•Respublikos partijos fundamenta
listai paskutinėmis dienomis pa-
griežtino kovą prieš prezidentą 
Bani Sadrą. Sakoma, kad jis pa
skelbė savo laiške ajatolai Kho-į 
meiniui apie kariuomenės pradėtą 
kontrofenzyvą tik savo kritikų 
spaudžiamas. Nors Bani Sadras 
labai didele dauguma laimėjo pre
zidento rinkimus, jo svarbiausia, 
galios bazė yra kariuomenė. Jis' 
yra vyriausias vadas. Dvasiškiai 
dominuoja parlamente ir ministe-
rijose. Vienas prezidento patarė
jas pasakė užsienio koresponden
tams, kad prezidentas jaučiasi lyg 
egzilėje. Jis mažai rodosi sostinė
je, daugiausia laiko praleisdamas 
fronte su kareiviais. ! 

Šiose varžybose dėl galios ko-1 
voja vadinami "ekspertai", kurie 
yra aukštesnio išsilavinimo, dau
giau vakarietiškų pažiūrų, admi 
nistratoriai, pramonės specialis
tai. Prieš juos išėjo ajatolos. Ne
mažai kenkia tai, kad "eksper
tus" remia kairieji, Markso 
sekėjai ir kiti Vakarų civilizaci
jos "sugadinti" persai, pelno be
sivaiką biznieriai. 

"Maktabiai" kaltina preziden
tą, kad jis daugiausia atsakingas 
dėl Irano vyriausybės silpnumo. 
Bani Sadras ilgai nepatvirtino 
.premjero Rajai. Iki šiol kabinete 
dar nepatvirtinti prekybos, užsie 
nio reikalų ir finansų ministeriai. 
•Premjeras pristatė prezidentui 
jau po kelis asmenis, tačiau Bani 
Sadras juos visus atmetė, kaip ne
tinkamus. 

Šią savaitę vėl iškils ginčai dėl 
naujo užsienio reikalų ministerio. 
Premjeras net grasino pasitraukti, 
jei prezidentas nepatvirtins Jella 

ludin Farsi, kuris neseniai viena j 
me mitinge siūlė ginklus pirkti! 
"iš tos pačios valstybės, kur gink 
lus perka Kuba". Stipriausios par j 
lamento partijos vadas ajatola | 
Beheshti atmeta premjero pasi
traukimo iš pareigų idėją, saky
damas, kad premjeras gavo 150 
parlamento narių balsus ir turi 
eiti pareigas, kol baigsis šio par
lamento kadencija. 

Irano vidaus kovose daug pri
klausys nuo karo su Iraku eigos. 
Šiuo metu prezidentas daugiau 
posėdžiauja su vyriausia gynybos 
tarnyba, negu su vyriausybe. Jei 
Iranui pavyktų suduoti fronte 
priešui stipresnį smūgį. Bani Sad
ras taptų tautos herojus. Jam bū 
tų lengviau atsilaikyti prieš fun 
damentalistų ajatolas. Sakoma, 
kad kai kurie Irano karininkai 
tiesiog bijo pagalbinės "revoliu
cijos gvardijos" dalyvavimo mū
šiuose. Dažnai kankiniais tapti 
užsimanę gvardijos nariai sumai 
šo slaptus štabo planus, šokdami 

I iš apkasų ir puldami Irako tan
kus paprastais Šautuvais, šautfkda 

! mi "Alachas yra didis". Šiuo me-
I tu parlamentas svarsto revoliucijos 
gvardijos reikalavimą sunkiųjų 
ginklų. Kariuomenės vadai ma
no, kad sunkiųjų ginklų gvard-
diečiams nereikia, vadams prita 
ria ir prezidentas. Skilimas tanp 
oasauliečių vadų ir dvasininkų 

I Trane gilėja. Abi pusės ne tik smer 
| kia savo priešininkus žodžiais, 
1 bet organizuojamos ir mušeikų 
grupės, ypač "maktabių" pusė
je. Pagaliais ginkluoti fanatikai 
puola savo opozicijos vadų na
mus, šeimų narius ir taip gąsdi
na priešus. 

ministeris Nkomo pasisakė prieš 
vyriausybės paskelbtą laikraš
čių perėmimą. Nkomo kaltino 
premjerą Mugabe ir jo šalinin-

f i . - - j >. L i -i - L • - kus radijo ir televizijos perėmi-
Atėjo du nauji, arabų kilmes senatoriai mu kurį

J * fc£3» spaudos pa-
Washingtonas. — Naujasis tiekimą, parodant Amerikos ne- J vertimas vaMžios propagandos 

JAV Kongresas, jo nariai ir jų pasitenkinimą, kad Izraelis Ame- i įrankiu 
pažiūros studijuojamos ir užsie-' rikos ginklais puldinėja kaimy-
niuose. Ypač didelį dėmesį rodo j ninį Libaną. Senatorius priekaiš-
Izraelio stebėtojai. Pripažįstama, j tavo, 'kad Amerika greit nutrau-
kad paskutiniuose JAV rin'kimuo- į kė Turkijai karinę paramą, ka
sė Izraelis neteko daug ištikimų | da turkai puolė Kiprą, bet nie-
draugų. Senatorių Frank Church .kad nenubaudė Izraelio, nors abia-
nugalėjo Idaho respublikonas Ste- jų nusikaltimas buvo tas pats: 
ven Symms, praeityje turėjęs biz
nio reikalų Libijoje. Rinkimus 
pralaimėjo Jacob Javits iš New 
Yorko ir McGovern. 

Kongrese jau nebuvo atvirų ara
bų draugų, kai pasitraukė Pieti
nės Dakotos sen. James Abourezk. 
Naujame Kongrese iš tos pačios 
valstijos ateina Libano kilmės 
sen. James Abdnor, kuris nugalė
jo rinkimuose McGoverną. Kitas 
arabų draugas senate bus sen, 
George Mitchell (dem iš 

Amerikos ginklų panaudojimas 
kitiems pulti. 

Admirolo laidotuves 
Hamburgas. — Apie 3,500 

žmonių susirinko į admirolo Kari 
Doenitzo, narių Vokietijos po
vandeninių laivų vado laidotu
ves. Daugelis dalyvių buvo pasi 
puošę Geležir;o Kryžiaus įvai
rių laispnių ordinais. Iš 10 kars 

g j to nešėjų, visi buvo to kryžiaus 

l'lio motina yra imigrantė iš Li
bano. Senatorius išaugo Ameri
kos libaniečių maronitų bendruo
menėje. 

Amerikos žydams nemalonus 
ir pasikeitimas senato lėšų ko
mitete, kuriam dabar pirminin
kaus sen. Mark Hatfield iš Ore
gono. Jis 1979 m. ne kartą rei
kalavo sumažinti Izraeliui duo
damą paramą, nutraukti ginklų 

Maine), kuris senate užėmė sek- riteriai. Tarp daugybės gėlių vai 
retoriaus Muskie vietą. Mitche-1 • * * 8 '<arių organizacijų vie

nas vainikas buvo iš Spandau 
kalėjime dar kalinamo 86 m. Ru 
dolfo Hesso. Po laidotuvių daly 
viai sugiedojo "Deutschland ueber 
Alles". 

Admirolas Doenitzas po Hit
lerio mirties 23 dienas vadovavo 
Reichui. Jo vadovaujama Vokie-i 
tijos vyriausybė pasirašė besąly
ginio pasidavimo aktą. Nurember 

i go teismas nuteisė admirolą 10 
1 m. kalėjimo. laidotuvėse pasaky-

Paneige Izraelio 
spaudos gandus 

Kairas. - -Egipto informacijos 
ministeris pranešė Izraelio am
basadoriui, jog ateityje į Egiptą 
nebus įsileidžiami laikraščio *7e" 
ruzalem Post" korespondentai. 
Laikraštis neseniai paskelbė, jog 
Egipte vyksta varžybos dėl val
džios tarp prezidento Sadato ir 
viceprezidento Mubarak Prezi
dentas planavęs pertvarkyti mi-
nisterių kabinetą, tačiau atidė
jęs tą sumanymą dėl buvusio 
valst sekr. Kissingerio vizito 
Egipte. 

Amerikos unijų 
parama lenkams 

Wahingtonas. — Amerikos pro 
fesinių sąjungų federacijos AFL 
— CIO centras patvirtino, kad 
unijos nariai ir atskiri skyriai su
rinko Lenkijos darbininkams pa
remti 160,000 dol. Pinigai išleisti 
Europoje spausdinamo maši
noms, kopijavimo įrengimams pir 
kti. Planuojama nupirkti len
kų unijoms dar autobusą unijų 
vadų ir darbininkų transportui. 

tais ar tabaku. Čado valdininkai 
karo metu išbėgiojo. Daug valdi 
ninku išvažiavo į kaimyninį Ka 
meniną. Valstybės muitai ir mo
kesčiai ilgą laiką nebuvo renka
mi. Todėl Čadui labai naudinga 
Libijos, kuri tapo turtinga naf
tos valstybe, •parama. 

Washingtonas pasmerkė kari
nį Libijos įsikišimą į Čado civili 
nį karą. Dar didesnį susirūpinimą 
sukels Libijos ir Čado unija, ku 

Nigerija reagavo 
l Libijos zygĮ 

Lagos. — Nigerijos vyriausybė 
paprašė Libijos, kad ji per 48 vai. 
uždarytų Nigerijoje savo diplo
matinę atstovybę. Nors Nigerija 
pranešė, jog ambasada uždaro
ma dėl to, kad ji pasiskelbė "liau
dies biuru", diplomatiniuose 
sluoksniuose kalbama, kad tai y-
ra Nigerijos atsakymas j Libijos 
kariuomenės pasiuntimą į Čado 
respubliką ir paskelbtą abiejų 
valstybių uniją. 

Nauji Lenkijos 
įmoniy streikai 

Varšuva. — Įvairiose Lenkijos 
vietovėse prasidėjo vietiniai dar
bininkų nerimavimai. Vienos va
landos streikai įvyko 17-koje įmo-

rioje didesnį balsą turės turtinga j n į u Przemysl, Ustrzyki Dolne, 
ir puikiai sovietų ginkluota Li 
biją. 

įvesdamas savo tankus ir lėktų 

Maskva kritikuoja 
m .>» japonų istenję 

Maskva. —Sovietų spauda pik
tai pasitiko Japonijos vyriausy
bės nutarimą švęsti vasario 7 d. 
"Šiaurinių Teritorijų dieną". Tos 
teritorijos apima keturias japonų 
salas, kurias po karo pasisavino 
Sovietų Sąjunga. Ta diena mini
ma todėl, kad 1855 m. vasario 7 
buvo pasirašyta Rusijos - Japoni
jos sutartis, patvirtinanti, jog Eto 
rofu, Kunashiri, Shikotan, ir Ha- I k a d I r a n a s g ^ g kelis puolimus. 

Lubaczow miestuose. Darbinin
kai reikalauja atiduoti naujoms 
unijoms senųjų valdžios unijų pa
statą. Zielona Gora reikalaujama 
išmesti iš pareigų Stanislaw Cio-
sek, partijos pareigūną, kuris 
skriaudęs darbininkus, švaistės 
valdžios lėšas privatiems reika
lams. 

Irakas atmuse 
Irano puolimus 

Beirutas. — Irako prezidentas 
Saddam Hussein pajuokė Irano 
tvirtinimus, jog Iranas pradėjo 
didelę ofenzyvą, kurioje Irako jė
goms suduoti stiprūs smūgiai. Ira
ko kariniai pranešimai skelbia. 

bomai salos yra Japonijos nuosa
vybė. 

Sovietų "Pravda" ir "Izvestija" 
kritikavo Japoniją, kuri atgaivi
nusi "nepagrįstas teritorines pre
tenzijas", skatinanti "isteriją", 
kuri padėsianti Japonijai patei
sinti didesnes išlaidas ginklams. 

| tosę kalbos? ši bausmė buvo 
N a u j a s a t s a k y m a s i smerkiama. Admirolas garbineai | 

7 i atliko savo pareigas, kaiip vokie-
l a b a i n e a i š k u s i čių karys. Jis esąs vokiečių tautos 

Washingtonas. -A lž i ro t a r I herojus. Kalbėtojai puolė dabar-
pininkai pranešė valstybės depar l ! ' "? ^ " a u s > ' b c - k" n> " o r s m o k e " 
tamentui, kad Iranas sutinka pri- >us' . P o e n , . t z U ! a d m i r o l ° t*™" 
imti naujas Amerikos sąlygas dėl, ^ S ^ J ^ T ^ ^ S K ^ 

V Gerulaitis Chicagoje 

tačiau gerai įsitvirtinus'os Irako 
jėgos sunaikinusios 43 tankus, 
numušusios du lėktuvus ir nušo
vusios 381 iranietį. Irakas tuose 
mūšiuose prarado 29 kareivius, 
sakoma Irako pranešime. 

įkaitų paleidimo. Irano premjero 
pareiškimas spaudai toks neaiš
kus ir komplikuotas, kad valsty
bės departamentas nedaro iš jo 
jokių išvadų ir laukia paaiškini
mų. Amerika pasiūlė Iranui at
šaldyti anie 8-9 bil. Irano pinigij, 
pervesti juos j Alžiro banką, iš 

rininkų sąrame, neatsiuntė į laido 
ruves oficialiu atstovų ir už
draudė uniformuotiems kariams 
laidotuvėse dalyvauti. Nežiūrint 
draudimo, minioje matėsi keli 
uniformuoti kariai, jų tarpe vie
nas pulkininkas. 

—Argentinoje lankosi Egipto 
į kur Iranas, po įkaitų paleidimo, užsienio reikalų ministeris Bout-
1 galėtų M s lėšas išsiimti. I r 0 s OKali. 

Vytautas Gerulaitis tarp dau
gybės laimėtų titulų, laimėjęs 
pasaulio meisterio titulą, Wimble 
dono vyrų dvejetu, Italijos fr 
Australijos meisterystę, daug kar
tų žaidęs už Amerikos rinktinę 
Davis Cup varžybose, dažnai te 
levizijoje ir spaudoje vadinamas 
"lietuvišku liūiu", šiuo metu 7-
tas pasaulyje, šį savaitgalį žaidžia 
Chicagoje aštuonių meisterių 
turnyre. 

Varžybos prasidėjo vakar ir 
ios vyksta naujame Horiron sta-
dijone Rosemonte, netoli 0*Ha 
re aerodromo, prie 294 kelio. Va 

kar V. Gerulaitis žaidė prieš 
Flemmingą, šiandien (ketvirta
dienį) 7 vai. vak. jis žaidžia prieš 
Felcher, o penktadienio vakare 
jis žais prieš antrą pasaulyje J. 
McEnroe. Tą patį vakarą dar 
žais J. Connors prieš Tanner , 
taip, kad programa verta dė
mesio. 

Laimėjęs 2 iš trijų rungtynių 
V. Gerulaitis šeštadienį žaistų 
pusfinalius. Sekmadienį vyks fina 
las. Bilietų į penktadienio rung
tynes likę nedaug Šeštadienio ir 

— Salvadore be žinios dingo 
amerikietis žurnalistas. Jo niekas 
T-matė iau 10 dienų. 

—Ncw Yorko ligoninėje nuo 
gruodžio 23 d. gydosi Abolghas-
sam Bani Sadr, Irano preziden 
to (pusbrolis. Jo kambaryje nuolat 
budi bent vienas sargybinis. 

KALENDORIUS 
Sausio 8 d.: Apolinaras, Gudu-

lė, Vilantas, Nemira. 
Sausio 9 d.: Julijonas, Marei jo

ną, Algis, Gabija. 
Sairlė teka 7:18, leidžiasi 4:36. 

ORAS 
Apsiniaukę, su pragiedruliais, 

sekmadienio rungtynės bus rodo j temperatūra dieną 25 1., naktį 10 
mos televizijoje. ' laipsnių. 

! 
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Detroito Jaunimo choras ir "Audimo" šokėjai, "Sekminių vainiko' 
dainų ir muzikos vadovas Stasys Sližys. 

pastatymo dalyviai. 
Nuotr. 

Prie pianino 
Jono Urbono 
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Praeitų metų gruodžio 8-tą 
Vyčių salėje Chicagoje įvyko 
Illinois-Indiana apygardos 
suvažiavimas. Dalyvavo 36-ta, 
112-ta, 14-ta, Chicagos senjorų 
ir jaunučių kuopos. Arti ketu
rios dešimtys asmenų atvyko į 
suvažiavimą, kurį pradėjo 
naujasis apygardos pirmi
n i n k a s Vincas Samoška ; 
pasveikino atvykusius, pasi
džiaugė praeitų metų sėkmin
ga i s apygardos darbais ir iš
reiškė viltį, kad ir ateinantieji 
metai bus darbingi Lietuvos 
Vyčių organizacijoje. 

Prezidiumo s ta lą puošė 
plieninis kryžius ir graži tauti
n ia i s rūbais papuošta lėlė. Tą 
lėlę apygarda laimėjo Chica
goje vykusiame seime. Šis 
suvažiavimas nutarė atiduoti 
ją tam, kuris daugiausia išpla
t ins loterijos knygučių liepos 
4-tos gegužinei. Žinodami iš 
patirties, kad Algirdas Brazis 
tų knygučių išplatina šimtais, 
spėjame, kad lėlė atiteks jam. 

Iš pranešimų aiškėjo, kad 
visos kuopos yra apsikrovu
sios darbais. 

Jaunieji gruodžio 16 d. Vyčių 
salėje turėsią kalėdines vaišes. 
Sausio mėnesį ruošis kėglia-
vimo turnyrui. Jų globėja yra 
O n a Marija Kaselienė, daug 
laiko aukojanti jaunimui. 

Senjorai beturį naują pirmi
ninką — V. Brazą. Ruošiasi 

.. Kūčių vakarienei. Artėjant 
pavasariui ruoš gegužinę. Turį 
sumanymų dar kai ką organi
zuoti. Jie turi darbščių žmo
nių. 

1 i-tos kuopos pirmininkė 
Stefanija Uginčienė negalėjo 
suvažiavime dalyvauti. J ą 
atstovavo Jean Vance, kuri 
pranešė, kad kovo I d. Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje 
bus 14-tos kuopos ruošiamas 
Šv. Kazimiero minėjimas. 
Mišias laikys kuopos dvasios 
vadas kun. Anastazijus Valan
čius. Jos prasidės 12-tą valan
dą. Po Mišių parapijos salėje 
bus pietūs, po kurių kai kurie 
vyčiai bus keliami į 3-čią ir 4-tą 
laipsnius, ir bus pagerbtas 
daugiausia pasidarbavęs vytis 
a r vytė. Bus trumpa meninė 
progTama. Iš 14-tos kuopos 
suvažiavime, be Jean Vance, 
dalyvavo dar ponios — Bruso-
kienė ir Dubauskienė. 

36-tos kuopos pirmininkė yra 
Rūta Kazlauskienė. J i daug 
pasakojo apie tos kuopos 
veiklą. Vasario 14 d. būsią 
šokiai Vyčių salėje. 

A. Zakarka, vyčių choro 
atstovas, pranešė, kad choras 
ką tik atl ikęs p rog ramą 
Mokslo ir pramonės muziejuje. 
Sausio 24 d. Vyčių salėje bū

siąs metinis choro banketas . 
Esą numatyta vasario mėnesį 
Chicagos Piliečių centre turėti 
lietuviškų dainų koncertą. 

Salės globėjų tarybos pir
mininkas Aleksandras Mockui 

D E T R O I T O Ž I N I O S 
GRAŽIAUSIA KALĖDINĖ 

DOVANA 

Žibanti, lietuviškais omamen-
pranešė, kad praeitais metais t a i s išpuošta eglutė. Šventiškai 
salei padaryta daug išlaidų, nusiteikusi gausi publika. Ska-
Ne viskas dar sutvarkyta, pini- n u s lįetUviškų valgiu kvaoas. 
gų dar reikėsią. Jeigu pas ką T a i „2iburio" lituanistinės mo-
atsirastų atliekamų prašė k y k l o s K a I e d u e g ! u t ė s p i r m i e j i 

? ! ! a n ^ : 1 _ Z T . č l U * ^ l e i - . I l t r y " gūdž i a i . Užgesus šviesai susi
rinkusius žiūrovus sveikino mo
kyklos vedėja Danutė Doveinie-
nė. Prasiskleidus uždangai sceno
je matėme jaunuosius mokyklos 
artistus kalėdiniame vaizdelyje 
„Nuotykis nykštukų karalystėje". 
Jų tikrai didelis būrys, pasipuo
šę gražiais kostiumais, atliko sa
vo roles nuoširdžiai ir entuzias 
tingai. Pagrindinius vaidmenis at 
liko: Elenutė — Laura Gražuly
tė, berniuką — Paulius Klimas, 
miškinį — Paulius Jurgutis, kiš
ki —Vytas Rugienius, Kostuką 
— Algis Rudis, Petrutę — Dai
na Memėnaitė, Aldutę — Vilija 
Idzelytė, Onytę — Audronė Min-

amerikiečių. Tebeieškomas še ia i t ė> Rūtelę — L i a n a Bau-
programos vedėjas. ž a i t e ' Petruką — Viktoras Me-

Lietuviškos kultūros komi- menas, Jonuką — Vytautas Vis-
teto p r imin inkė Monika kantas, Vytuką — Andrius Gra-
Kasper ragino vyčius įsigyti ž u i s - Veiksmą spalvingai pratur-
lietuviškų knygų. Papasakojo. t m o nykštukai (Tadas Brazys, 

bos iždininko Alberto Zakar-
kos metinio pranešimo matėsi, 
kad salė skolų nebeturi. Kovo 
mėnesį organizuojamas var
totų daiktų išpardavimas 
kasai papildyti. Išpardavime 
š e i m i n i n k a u t i p a k v i e s t a 
Kazimiera Petrulienė 

Apygardos iždininkė Emilija 
Petraitienė tvarkingai veda 
piniginę apyskaitą. Jos vyras 
Haris Petrait is šiais metais 
yra ,.Lietuvos Atsiminimų" 
banke tu i r eng t i komi te to 
pirmininkas. Banketas bus 
vasario 8 d. Martiniąue salėje. 
J is reklamuojamas ne tik lietu
viškuose laikraščiuose, bet ir 

Mitrienė ir Rūta Ricci. Ši malo
ni, kūrybinga, kalėdinėj dvasioj 
praleista popietė, užslopinanti ko
mercinį p- 'eškalėdini triukšmą, 
jauniesiem dalyviams padovano. 
jo neužmi .tarnų lietuviškų pri
siminimų pluokštą. 

Danguolė Jurgutienė 

PASIRUOŠTA NEPRIKLAUSO
MYBĖS MINĖJIMUI 

DLOC svarstė Vasario 16 mi
nėjimą Detroite. Pranešta, kad 
minėjimas įvyks vasario 15 d. 
12:30, Dievo Apvaizdos parapijos 
salėje, 25335 West Nine Mile 

DETROITO LIETUVIAI R į Southfield. Pagrindiniai kal-
NESNAUDŽIA bėtojai bus Viiko vice-pirm., 

u „ . buvusio Lietuvos prezidento K. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus is jo 
mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 
metams Vi metų 3 mėn. 

Chicago ir Cook County $42.00 $25.00 $17.00 
Kanadoje (kanadiskais dol.).. . . $46.00 $26.00 $18.00 
Kanadoje (U.S.A. dol.) $42.00 $25.00 $17.00 
Užsienyje $42.00 $25.00 $17.00 
Kitur — Amerikoje $40.00 $22.00 $15.00 
Savaitinis $28.00 $17.00 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 8:30 
— 4:00, šeštadieniais 8:30 — 
12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

Gruodžio 12 d. Detroito 
•kai demonstravo prie 

ien-

Vasaros stovykla —Detroito žurnalistu skyriaus 
Šią vasarą Detroito skautai da- valdybą dabartiniu metu sudaro: 

lyvaus Vidurio rajono stovykloje pirm. Balys Gražulis, sekr. Stasys 
Grinius. Federal Griniaus sūnus pulkininkas Liūtas k a r t u g u C l e v e l a n d c , 5 Chicagos ir Sližys ir ižd. Antanas 

Carl 
kun. A. 

Buildir.į prieš Sovietų S į į — B B S p į ^ L f f ?' J " * " ' ? ' ^ ? Omahos skautais. Ji vyks Rako Revizijos .komisija: Petras Janus-
kėslus Lenkijoj. Būrys lietuvių su įevm- Nutarta prasyti 

Baboną sukalbėti invokaciją, dr. 
plakatais jungėsi į šią demons- S. Miškinienę programai pravesti 

tautine vėliava ir atitin.<amais 
stovyklavietėje liepos mėn. 

Danguolė Jurgutienė 
Nakas ir Antanas 

. ir adv. A. Ambroze organizuoti 
delegacijoms pas gubernatorių, ir traciją. Matėsi taip pat kitu pa 

vergtų tautų atstovų. įvykis buvo . 
, I . • į. - „ • ^ A . ,„-,„ Detroito burmistrą. Aukos bus 

plačiai paminėtas vietines s p a u - ^ v . , , \ 
dos, televizijos ir perduotas per j į * * * A l t o s d . a r b a m s ^remt}' ~ 
'•Radio Free Europe" už gelelinės Paskirtos P r i j o s lituanistines 
uždangos. Michigan lenkų kon- m o k y k I o s .mokiniam, kunos bus 
greso Pirmininkas per DLOC UejKtos mmejimo metu. Meninę 
Pirmininką dr. A. Barauską dėko- dali atliks jaunimo choras, vado-
jo lietuviams už talką. 

Aukso rak tas a t idaro visus 
vartus, išskyrus Dangaus . 

Danų priežodis 
sau 

vaujamas St. Sližio ir "Audinio 
Šokėjai, vadovaujami Rusnės Bal-

Gruodžio 15 Detroite lankėsi **£** Posėdžiui pirmininka-
ponia Slavą Stetsko, Miunchene X ° , D L O C P i r m i n i n k a s a d v " R 

leidžiamo prieš bolševikinių tau- b a ; i s - . . . . . - . , * -
tu lygos biuletenių leidėja. Ji bu- D L P C pirmininkas pasiuntė , 
vo Madride vykstant Europos sau 

Advokatų Draugija , 
VALDEMARAS B Y L A U S 

•B 
VINCAS RRIZGYS 

1 

2458 W. 69th St. Chicago, III 
V U teL 778-8080 

•ualtarim* 
sasssaaaa * '"I-T**; 

ka, Alfonsas 
Sukauskas. 

Paskutiniam "Lietuvis žurnalis
tas" nr. 9 per apsirikimą atspaus
dintas prieš tai buvusios valdybos 
sąstatas. U L S . 

DR. L D: PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
i mylia i vakarus nuo Harlem AM 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

kad 69-toji gatvė Chicagoje 
nuo Kedzie iki VVestern yra 
gražiai išpuošta lietuviškais 
kalėdiniais papuošalais. 

„Vyčių Veiklos" skyriaus 
„Drauge" redaktorė džiaugėsi, 
kad šie metai davė naujų 
korespondentų. Džiugu, kai 
yra pakankamai medžiagos 
tam skyriui užpildyti. 

Kalėdų proga nedideles 
dovanas apygarda paskyrė 
..Draugui", „Naujienoms", 
„Sandarai" ir lietuviškoms 
radijo valandėlėms — Sophie 
Barkus ir „Lietuvos Aidai". 

Suvaž iav imui b a i g i a n t i s 
buvo prisaikdinta naujoji 
Illinois-Indiana apygardos 
valdyba. 

Sekantis apygardos suva
žiavimas bus kovo 9 d., o 
apygardos biuletenis išeis sau
sio mėnesį. 

Nevažiavome tuojau namo, 
nes ant stalo buvo napoleonas 
ir skani, karšta kava. Vaiši
nomės ir kalbėjomės apie 
asmeniškus ir organizacijos 
reikalus. Gailėjomės, kad 
daugelis vyčių dėl artėjančių 
Kalėdų negalėjo dalyvauti šia
me darbingame suvažiavime. 
Išeidami visiems linkėjome 
linksmų šv. Kalėdų ir sveikų 
bei laimingų ateinančiųjų 
metų. 

E. Pakalniškienė 

gumo ir bendradarbiavimo kon 
ferencijos ir padarė platų praneši
mą apie šią 

Arvydas Merkys, Aleksas Mitrius, 
Gytis Udrys ir Andrius Viskan
tas), eglutės (Rima Janukaitvtė, 
•r „ ir , •.-. , ,. į. pavergtu tautu atstovams 
Jonas Korsakas, Mindaugas Mm- ~ . .,. . . ..n-i 
„ČU A „ J ;, « T>„A :»• , - \r gtamai atsniepe apie V.iko pirm. 
geia, Andrius Kadzevicius ir Vi- ° ,. _ , ,. . , -
.„,. >* u ••• \ u i • /-r dr. K. Bobelio, Altos 
*as Zebraitis), grybukai (Tauras 

. prezidentui Reaganui laišką pra-

konferenciją 
Ji tei-

Šydamas tvirtai laikytis prieš So
vietų kėslus. B. B. 

BALFO ŽINIOS 

Balto 76-to skyriaus 1980 mėty delegacijos 
- > • &l_y L I U W V A aulas , i / - , . i T-l 1 - J I T . . . . , , . .v i^r\ 

Barauskas, Antanas Bulota, Pau- g į G f ' V f ^ T T l v" P 1 " I g m 6 S " " ^ f ^ - ^ J ? f ? 
liūs Juška ir Tauras Stonvs) ir Šidlausko A. Miciudo šakalm ir aukotojų surinkta O,D84.00 dol. 

Kitų lietuvių veiKlą Madride m- Išrinkta 47o dol. nario mokesčio. 
formuojant įvairių kraštu deiega- Aukos ir mokesčiai pasiųsti Bal 

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). t e l . LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagaJ susitarimą 

miško 

ATHOL-GARDNER 
VYČIAI 

Lapkričio 30 d. Athol-Gard-
ner vyčių kuopa, kartu su kun. 
Steponavičių, surengė kale 
dine puotą trisdešimčiai para
pijos altoriaus tarnautojų. 
Vaikai kėgliavo, valgė pietus. 
o paskui kuopos narys Karolis 
Genaitis. kaip Kalėdų Senelis, 
da l ino visiems d o v a n a s . 
Vaikai sugiedojo keletą gies
mių. 

Po to vyčiai susirinko į 
kleboniją, kur turėjo savo 
Kūčias. Dvasios vadas kun. 
Steponaitis pradėjo vakarienę 
su malda. Visi dalinosi plot 
kelėmis. Sekė giesmės ir skani 
vakarienė. 

Sekantį sekmadienį vyčiai 
vėl susirinko atšvęsti Genai 
čių ir Perekšlių 40 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį. Prasi 

dėjo Mišiomis ir iškilminga 
eisena. Kun. Steponaitis ir sve
čias kun. Petras Stravinskas 
atlaikė Mišias. Po jų vyčiai vėl 
turėjo vaišes, kuriose linkėjo 
savo nar iams solenizantams 
sulaukti dar daug gražių 
sukaktuvių. 

Athol-Gardner vyčiai laukia 
Vasario 16-tos minėjimo, kurį 
jie kas metai rengia Šv. Pran
ciškaus parapijoje. Atvažiuoja 
vyčių choras iš New Yorko. 

Vyčiai Vyšn i auska i ir 
Howard Beaudette paruošė 
lietuvišką parodėlę su eglute 
Gardner muziejuje, kuriame 
kasmet būna Kalėdų minė
jimas įvairių tautybių, kurios 
gyvena Gardner mieste. Lietu
viai jau du kartus gražiai pasi
rodė. Gaila tik. kad jų pastan
g a s d a u g i a u į v e r t i n a 
kitataučiai, n*>gu patys lie
tuviai. 

gyvuliukai (Liana Janu
šytė, Lisa Maier ir Audra Ricci). 
Jaunos, pradedančios balerinos 
(Vilija Smalinskaitė — solo, Da
na Barauskaitė, Kristina Bielsku-
tė, Nida Černiauskaitė, Rima Id
zelytė. Daina Merkytė, Lidija 
Mitriutė, Audronė Navasaitytė, 
Gailė Radzevičiūtė, Dana Rugie-
niūtė. Daiva Stonytė, Eglė Sto
nytė) gražiuose snaigių ir gėlių 
kostiumuose pašoko du šokius, 
paruoštus Rimos Jotkutės. 

Tautinių šokiu pynę išmokė 
Milda Arlauskienė. Šį trijų veiks
mų vaizdelį režisavo Aušra Kli-
mienė, pagelbstint Valentinai 
Černiauskienei, Ramai Petrulie
nei ir Jurinai Rugienienei. Pub
lika šiltais plojimais įvertino šį 
gražų lituanistinės mokyklos mo
kinių pastatymą. 

J kalėdinę nuotaiką įtraukė 
mokinių choras, vadovaujamas 
Prano Zarankos, kai žiūrovai bu
vo pakviesti kartu giedoti kalė
dines giesmes. Bešokant ratelius 
(vad. K. Jankutė), vaikai ne
kantriai laukė iš Šiaurės Ašiga
lio atvykstant Kalėdų senelio (M. 
Abarius), kuris su vaikučiais kal
bėjo tik lietuviškai ir juos apdo
vanojo dovanomis, 

cijas apie Sovietų nusikalstamus ro centrui, 
darbus. 76- ik. valdyba 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
#af.; pirm . antr, ketv ir penkt. 1:00 - 5:00 
at. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

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

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 13 vai. ir 6-8 vai. vak išskyrus 
treč. Sešt 12 tki 4 vai popiet 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 8Ist Street 

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervu ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

Slavą Stetsko. Miunchene leidžiamo priešbolševikinių tautų lygos 
biuletenio leidėja Detroite kalbasi su tautybių atstovais. 

/S SKAUTIŠKOS PADANGĖS 

Kalei ine sueiga 
Gruodžio 14 d., 5 vai. vak. 

,,Gabijos" ir „Baltijos" tuntų 
skautės,-ai ir 'u šeimos susirinko 
kalėdinei sueigai ir Kūčių vaka
rienei. 

Tą die-ną „Gabijos" tunto vyr. 
Šios Kalėdų* eglutės šeiminin- t a u t ė s Kultūriniame centre pa

kas — „Žiburio" mokyklos tė- puošė eglutę lietuviškais „šiau 

diciniais Kūčių valgiais, giedojo 
kalėdines giesmes ir nuotaikin
gai „būrė" savo ateitį. 
Atvyksta svečiai į linksmavakarį 

l Detroito skautų trisdešimtme
ti sausio 17-18 dienomis atvyks
ta skautų iŠ Clevelando. Jie da
lyvaus linksmavakaryje jaunųjų 
talentų pasirodyme su Clevelan
do skautų orkestru ir lietuviš
kąja kanklių muzika. Iš Chica-

VŲ komitetas, kurį sudaro: Dan- dinukais". Buv0 smagu jos šilto- ?o s atvyksta skaučiŲ damuojan-
guolė Bielskienė (pirm.), Regina Jc l iesoje rikiuotis tuntų sueigai. JIS Y , eJ'e t a s l r l a u k i a m a „Miško 
Janukaitienė. Jūratė Maier, Rita "Gabijos" tunto sesė R. Ratni- b r o l , u • 

kaitė davė skautės įžodį, o N. D a , K Gailiaus paroda 
Baužaitė, V. Valaniicjutė ir J. P r a n ° Gailiaus, Paryžiuje gy-
Kizlauskaitė įfengė į patyrusių v e n a n č»o dailininko parodą Det-
skaučių eiles. „Baltijos" tunto m i t e suruošė ir globojo "Gabi-
adjutantu pa skirtas R. Bulota. ' o s " t u n t 0 ^ s k a u t ė s - Lapkri-

Po sueigos visi sėdo prie šiau- č i o 1 5 d- v a k a r e detroitiškiai me-
dais ir šventiškai papuoštu sta- n o mėgėjai susirinko į parodos 
lų. Kūčių vakarienę pravedė D. atidarymą. Su menininku ir jo 
Jankienė. Visų šlipsų atstovai, kūryba supažindino D. Jurgutie-
kaip trys karaliai, atnešė dova- nė- ° Pa*s dailininkas pasidalino 
nas — degančias žvakutes — po mintimis su susirinkusiais. Sek-
eglute prakanėiėje gulinčiam Kū- ma^ienį. vyr. skautėm vaišinant 
dikėliui. Parapijos klebonas kun. „arbatėle", susirinkusiems į pa-
KrišČiūneviČius sukalbėjo pritai- roda- dailininkas įdomiai kalbėjo 
kytą maldą. Tuntininkai Rita apie „Moderniąją biblijofiliją". 
Kasputienė ir Jurgis Jurgutis da- -Parodą, kurioje buvo išstatyta 
lino plotkeles, o pirmai žvaigž- daugiau 50 darbų, aplankė daug 
dei sušvitus, visi stiprinosi tra- Detroito visuomenės. 
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Amerikai 

REIKIA TVIRTESNĖS 
RANKOS 

LAIKO ŽENKLAI - TRIJŲ KRYŽIŲ PAMINKLAS 
PETRAS 1NDREIKA 

Sakoma, kad demokratija 
yra tobuliausia žmonių bei 
valstybių valdymosi forma iš 
visų kada nors žmonijos gy
venime buvusių režimų. Ta
čiau ji t inkanti tik dievams. 
Bet kas gi yra ta demokrati
ja? 

Tai tokia valstybės val
dymosi forma, kur valdžia 
išeina iš žmonių bei tautos va
lios per reguliariai vykdomus 
visuotinius rinkimus, kur žmo
nių išrinkta vyriausybė vieno
dai -ūpinasi ne kurių nors 
atskirų luomų bei asmenų, bet 
visu gyventojų gerove. Demo
kratijoje reikia pakęsti ir to
leruoti kitaip manančius. 

Demokratija nėra vienoda ir 
gaii reikštis įvairiomis for
momis. Iš jų ryškiausiai išsis
kiria europinė ir amerikinė. 
Pirmoji yra labiau centrali
zuota, griežtesnė, gal būt ir la
biau mėgstanti tvarka. Ameri
kinė , demokratija yra žymiai 
laisvesnė valdymosi forma, la
biau besirūpinanti individo 
reikalavimais, liberališkesnė, 
dažnais atvejais mažiau tvar
kinga, truputi per laisva, ven
gianti vartoti jėgos priemones 
ten kur jų reikia. Dėlto nere

mtais atvejais "laisvė" taip toli 
nueina, kad ji kasa duobę pa
čiai demokratinei sistemai, o 
tuo pačiu ir valstybei. 

Visoms demokratijos rū
šims yra vienas bendras pa
grindas — humanizmas, bro
l iškas nus i t e ik imas ki tų 
atžvilgiu. Tačiau visur siekia
ma, kad atskiro žmogaus ge-

_rovė vis dėlto prisitaikytų prie 
beiidro.s gerovės. Kur to nėra, 
yra-, pavojus demokratijai 
išvirsti į anarchiją, į sistemą, 
kuri nepripažįsta valdžios ir 
kiekvieną valdžią laiko blo
gybe. 

To s pavojus pastaruoju me
tu yra atsiradęs JAV-bėse. 
Bėgs line "laisvė" pedagogi
nėje bei mokyklų srityse pri
vedė Ameriką prie per daug 

-laisvos auklėjimo sistemos. 
Begalinė religinė tolerancija 
— prie Dievo vardo ir maldos 
išmetimo iš mokyklų ir vie
šojo pobūdžio institucijų. 
Gyventojų nenoras pasi
tenkinti kiek mažesniu gy
venimo standartu, šiek tiek 
daugiau susispausti, daugiau 
ir stropiau dirbti, noras gauti 
aprūpinimą darbo vengimo 
atvejais, nenoras taupyti ener
giją, visada važinėti didžiu
liais prabangiais automo
biliais, — iššaukė ekonominę 
bei energijos krizę. Ją dar pa
didino valstybė, atpalaiduo
dama savo valiutą nuo auksu 
padengimo, tuo be galo nu
vertindama savo piniginį vie
netą — lig šiol visų kraštų la
bai gerbiamą dolerį. Todėl kilo 
didžiulė infliacija, JAV pini
gas neteko savo piliečių ir ki
tų kraštų žmonių pasitikėji
mo. Cia pirmoje eilėje buvo 
nuskriausti (tiksliau pačios 
valstybės apvogti) smulkieji-
taupytojai — gausiausias ir 
sveikiausias JAV gyventojų 
luomas. 

Ekonominė krizė tęsiasi 
maždaug nuo 1972 metų. Nuo 
to laiko JAV-bės turėjo, deja, 
nelabai sumanius politinius ir 
finansinius vadovus, kurie ne 
tiktai nesiėmė reikiamų prie
monių, bet negeroves didino. 
Tai ekonominė pusė. 

* 

Eilė nesėkmių Ameriką ly
dėjo ir politinėje srityje. 1975 
m. JAV. p r e z i d e n t a s 
H. Fordas, drauge su kitais 34 
valstybių vadovais, pasirašė 
pavergtoms tautoms pragaiš
tingą Helsinkio paktą, kuriuo 
dabartinių sienų neliečia
mumas ir nepriklausomybė 
buvo garantuota tiktai minė
tiems 35 pakto partneriams, 
bet jokių būdu ne Sovietų 
Sąjungos karo metu ir poka
rio metais pavergtoms tau
toms. Helsinkio paktu prak-

• 

tiškai buvo pripažintas 1939 
metų Molotovo — Ribbentropo 
(Stalino — Hitlerio paktas). 
Sovietų pavergtieji kraštai ten 
nė vienu žodžiu, nei savo var
dais, nei kitu būdu nepaminė
ti. Tiesa, šiuo paktu buvo lyg 
ir išderėtos žmogaus teisės vi
siems, taigi ir pavergtų tautų 
gyventojams, bet kai jos nebu
vo duotos, išryškėjo, kad Hel
sinkio paktas nenumatė ku
rių nors sankcijų žmogaus 
teisių laužytojams. Nuo tada 
Amerika neteko moralinio tau
tų laisvės gynėjo vardo, ja 
nustojo tikėti pavergtos ir lais
vosios tautos. JAV neteko 
daugybės geriausių savo drau
gų. 

Bet ir su visa eile nepriklau
somų valstybių negeriau buvo 
pasielgta. Kelios Afrikos vals
tybės perleistos Sovietų įta
kai, kuri Afrikos Rage ir kitose 
svarbiose vietose įsisteigė sa
vo karines bazes. Indokinija 
taip pat perleista Sovietams. 
Jau anksčiau net morališkai 
nebuvo ginta Vengrija, 
Čekoslovakija. Kai pereitų me
tų pabaigoje iškilo nauja 
Lenkijos krizė, išaiškėjo, kad 
JAV-bės Lenkijos kariškai 
negintų. Tai rodo faktas, kad, 
prasidėjus konfliktui ir kilus 
karinei grėsmei, ji savo kari
nes pajėgas sustiprino tiktai 
keturiais lėktuvais, kurie bu
vo skirti "galimų įvykių stebė
jimui". Lenkai žino, kad 
Amerika negins Lenkijos, ly-

1 giai kaip ji negynė II pasauli
nio karo pabaigoje, tada per-
leisdama tą kraštą Sovietų 
Sąjungos įtakai. Gali lenkai 
pasitikėti savimi, Dievu, bet 
tikrai ne Amerika. 

P r i e š m e t u s įvykusi 
Afganistano okupacija dar 
kartą įrodė, kad JAV-bės nėra 
linkusios ginti kitų, ypač ma
žesnių kraštų. Amerikos 
p a v a r t o t o s p r i e m o n ė s 
Afganistano laisvei paremti — 
Jungtinių tautų sprendimas, 
olimpiados boikotas, grūdų tie
kimo dalinis sulaikymas buvo 
tokios menkos ir neveiksmin
gos, kad apie jas netenka ir 
kalbėti. 

Romos i m p e r a t o r i u s 
Konstantinas Didysis leido 
pastatyti kryžių savo rūmų 
puošnioje salėje, kaip padėkos 
simbolį už turėtą pranašingą 
regėjimą prieš mūšį su 
Maksencijumi. Tuomet jis 
matė besileidžiančią saulę 
apgaubtą kryžiaus su įrašu 
Tuto nika (Tu laimėsi). Nuo 
tada persekiojamiems krikš
čionims atsirado viltis, kad su 
kryžiaus pastatymu impera
toriaus rūmuose prašvis lais
vės spinduliai. Ir iš tikrųjų, 313 
m. Konstantinas išleido gar
sųjį Milano ediktą, suteik
damas krikščionis laisvą tikė
jimo išpažinimą ir juos 
sulygindamas su pagonimis. 

Dabar, tolimas Rytų Eu
ropos miestas Dancigas esan
tis ant Baltijos krantų yra 
paskendęs ateistinio komuniz
mo miražuose. Tačiau Len
kijos darbininkai po 33 metų 
priespaudos, kaip tie Romos 
krikščionys, pergalės pažy
mėjimui pastatė trijų kryžių 
paminklą. Bet šio paminklo 
iškilimas dar nėra ediktu įtei
sintas — nei Varšuvos, nei 
Kremliaus valdovų, nes jie 
kryžių kaip pergalės ženklo 
nemėgsta ir su visu įtūžimu 
juos naikina. Todėl neveltui jie 
sutraukė prie Lenkijos sienų 
net 31 diviziją, kurios yra pasi
ryžus ios šį k o m u n i z m o 
ideologijos sutemų simbolį 
sunaikinti, nežiūrint kaip tvir
tai jis būtų pastatytas. Komu
nizmo agresyvumas dar tebėra 
nepalaužtas ir jis brukamas 
brutalumu, teroru ir ginklo 
pagalba. Nuo 1917 m. Rusijos 
revoliucijos, Lenino vadovau
jamiems bolševikams pavyko 
paimti į savo rankas valdžią ir 
ilgainiui išplėsti į pasaulinės 
reikšmės revoliucinį-imperia-
listinį sąjūdį. Jis jau spėjo pa
grobti 20 tautų ir užkrauti 
vergijos jungą pusantro mili
jardo žmonėms, jų tarpe ir 
Pabaltijo kraštams. 

1945 m. Jal tos konfe
rencijoje JAV prezidentas F. 
D. Roosevelt ir Anglijos prem
jeras W. Churchill sutiko su 

Lygiai neveiksmingos prie
monės buvo Irano valdžios lai
komų 52 JAV diplomatijos na
rių — įkaitų išvadavimo 
reikalu. Visas pasaulis juo
kėsi iš tokių priemonių, kaip 
patarimas iškelti gedulo ženk-
lan vėliavas pusiau stiebo, 
skambinti varpais, įvairūs 
užuojautos pareiškimai, kelia
klupsčiavimas prieš Irano 
ajatolą ir jo valdžios žmones, 
pagaliau blogiausias koks ga
lėjo bet kada būti įkaitų "išva
davimo" suorganizavimas. < 

Turint galvoje šias ir dau
gybę kitų negerovių, susidaro 
įspūdis, kad pastarųjų kelių 
metų laikotarpio Amerikos 
"klimatas" buvo be galo sun
kus, varginantis. Kitados 
buvusio galingo krašto poli
tinės ir ekonominės gerovės 
rodyklė staiga krito žemyn. 
Amerika neteko karinio pir
mavimo Sovietų Sąjungos 
naudai, o ekonominėje srityje 
ją taip pat ėmė lenkti kiti kraš
tai. Geriausias šios nelaimės 
liudininkas — faktas, kad 
1980 metais Japonija paga
mino daugiau automobilių, 
kaip JAV-bės. Taigi karą pra
laimėjusi, neturinti savų 
žaliavų Japonija sumušė 
Ameriką toje srityje, kur 
pastaroji buvo ligi šiol stip
riausia. 

V 
Paskutinis JAV-bių pre

zidentas Jimmy Carteris buvo 
labai geras ir teisingas žmo
gus, tačiau kitas klausimas, ar 
jis buvo geras prezidentas. 
JAV-bių gyventojų labai ryš
ki dauguma jį atmetė, krašto 
vairą patikėdama naujam vy
rui — Ronaldui Reaganui. 
Sausio 20 dieną jis perims di
džiulio krašto valdžią. 

Palikimas liūdnokas, bet ne 
vien iš paskutinių 4 metų 
laikotarpio. Ir prieš J. Carterį 
buvę prezidentai nebuvo tvirti 
valstybininkai. Naujam pre
zidentui teks įdėti labai daug 
pastangų, kad Amerikos gy
venimas pagerėtų ir kad kraš
tas vėl atgautų pasaulyje sa
vo gerą vardą. Bet ir 
geriausias prezidentas neįs
tengs visko atitaisyti, jeigu ne
bus geri krašto piliečiai, jeigu 
jie laiku neatsisakys dalies sa
vo gerovės visų žmonių ir atei
nančių kartų labui, ir jei prezi
dentas neturės tvirtos rankos. 

b.kv. 

Stalino pageidavimu, kad 
atstatyta Lenkijos valstybė 
taptų sovietinės Rusijos 
satelitu ir joje būtų įvesti 
komunis t in i a i va ldymo 
metodai. Iš pradžių Lenkijos 
gyventojai reiškė pasiprieši
nimą komunizmo įvedimui, bet 
spaudžiant Maskvai, buvo 
palaužti ir prisiderinta prie 
Kremliaus Unijos. 

Dancigo miestas istorijos 
eigoje yra pergyvenęs daug 
audrų. Jo gatvės apšlakstytos 
nekaltų žmonių krauju ir jo 
vardas į istorijos puslapius 
patenka su šv. Vaitiekaus 
(Adalbertas) nužudymu 997 m. 
Bet Lenkijos kunigaikščiai, 
negalėdami apsiginti nuo nuo
latinių vokiečių ir prūsų 
puldinėjimų, XIV a. pradžioje 
atsikvietė Kryžiuočių ordiną, 
užleisdami jam Dancigo pilį, 
Dėl jų parodyto žiaurumo, išžu
džius 1308 m. net 10,000 
gyventojų, popiežiaus buvo 
smarkiai apkaltinti. Tokiu 
būdu miestas neteko slaviško 
c h a r a k t e r i o , t a p d a m a s 
Kryžiuočių ordino pagrindiniu 
miestu, iš kurio dažnai buvo 
puldinėjama ir L.D. kuni
gaikštija. Po Pirmojo pasau
linio karo miestas Versalio 
sutartimi buvo paskelbtas 
laisvu, dėl kurio varžėsi Lenki
ja ir Vokietija. 1939 m. jį 
prisijungė Hitleris. Tik 1945 m. 
Potsdamo konferencijoje 
Dancigas atiteko Lenkijai, nes 
jos vakarinė siena buvo išves
ta Oderio-Neisės upėmis, 
kompensuojant už prarastas 
sritis rytuose, kurios buvo 
įjungtos į Sovietų Sąjungą. 

Dancigo mieste yra stambi 
pramonė: laivų statybos, vago
nų ir kt., tad čia yra daug dar
bininkų, kurie keletą kartų kėlė 
riaušes ir reiškė nepasiten
kinimą komunistinei prie
spaudai. 1970 m., vyriausybei 
pakėlus 20% kainas maisto 
produktams, nepakeliant dar
bininkams atlyginimų, įvyko 
susidūrimas su kariuomene 
per kurį žuvo 45 darbininkai ir 
daugiau kaip 1000 buvo sužeis-

Praėjus dešimtmečiui, riau
šės vėl pasikartojo dėl tų pačių 
priežasčių. Atsirado nuo par
tijos kontrolės nepriklau
somos „Solidarumo" profsą
jungos ir tr i jų kryžių 
paminklas. 

Į paminklo pašventinimo ir 
atidengimo iškilmes suplaukė 
iš viso Lenkijos daugybė 
žmonių. 130 pėdų aukščio 
paminklas, papuoštas stili
zuotais inkarais, lyg primena 
kritusių draugų dėtas viltis 
sulaukti geresnio gyvenimo. 
Lenkiškos kilmės popiežius 
Jonas Paulius II atsiuntė 
telegramą, prašydamas Dievą, 

kad iškilmės praeitų be kraujo 
praliejimo. Gaudžiant Dancigo 
bažnyčių varpams, ir giedant 
19 a. Lenkijos himną, penki 
sušaudytų šeimų nariai perkir
po p a m i n k l ą juos ian t į 
kaspiną. 

Per Rusijos revoliuciją jėga 
buvo įkurta proletariato 
diktatūra, kuri dabar pra
dedama griauti. 

N. Chruščiovui pasmerkus 
stalinizmą, pilnutinis komu
nistinio režimo įvedimas 
Lenkijoje pristabdytas. Mat 
Lenkijos vyriausybė susidūrė 
su tautinių mažumų prob
lema, prijungus daug vokiškų 
žemių, jų piliečių repatri
javimu ir kvietimu į jų vietą 
lenkiškos kilmės žmonių iš 
kitų kraštų k. a. iš Lietuvos ir 
pan. Tenka apgailestauti, kad 

šnipų tinklu ir neturi užtarėjų 
ar kam pasiskusti. 

Prasidėjo Lenkijoje komu
nizmo šaknų kirtimas. Per 
33 v i e špa t av imo metus 
valdžia pasižymėjo įvairiomis 
nesėkmėmis, kurios privedė 
prie to, kad dabar jau 
įvedamos maisto kortelės 
sviestui, mėsai ir cukrui. Dėl 
darbininkų streikų gėrybių 
produkcija yra tiek suma
žėjusi, kad nebeturima ko eks
portuoti, o už gautą iš užsienio 
paskolą, siekiančią 23 mili
jardus dol., reikia mokėti palū
kanas. Gautoji paskola buvo 
i n v e s t u o t a į sunk ios ios 
pramonės kūrimą, kelių 
tiesimą, anglių kasyklų geri
nimą, kurių pelningumas gal 
pasirodys tik po 10 ar 20 metų. 
Bet daugumas dolerių pateko į 
aukštųjų politinių vadovų 

Lenino laivų dirbtuvių darbininkai Gdanske protestuoja prieš komu
nistinės valdžios vedamą blogą socialinę politiką 

Sovietų Sąjunga padėti 
vargstančiai Lenkijai taip pat 
daug negali, nes per 63 m. 
komunistinio gyvenimo dar 
n e p a j ė g ė p a k a n k a m a i 
pagaminti kūdikiams marš
kinėlių ir muilo. Joje iš palikto 
n e n u s a v i n t o 1,25 a k r o 
sklypelio pateikiama net 30% 
maisto produktų. Kremliaus 
vadovai, nors j ausdami 
žmonių nepasi tenkinimą, 
viską skiria raudonajai ar
mijai. Mato, kad penkmetiniai 
planai ir pažadai žmonių gero
vės nepagerina, bet tik apvilia. 
Jie deda viltis, kad Vakarų 
pasaulis yra nevieningas ir, 
išauginus militarinę jėgą, būtų 
galima padėtį pagerinti — 
užgrobiant kitus k ra š tu s . 
Todėl, tikėdami savo pajė
gumu ir turėdami omenyje toli
mesnius tikslus, mažiau 
kreipia dėmesio į Lenkijos 
darbininkų sąjūdį. Brežnevas 
ir visas politbiuras pasitiki 
Maskvos Marksizmo-Leniniz-
mo instituto komunistinių 
šūkių įtaka tiek centralinėje 
Amerikoje, tiek Persų įlankos 
kraštuose, kurstant tariamus 
nacionalinius sąjūdžius ir lau
kiant progos į juos įsiterpti. 
Brežnevas per savo 74 m. 
sukaktį yra išsitaręs, kad jis 
norėtų į istoriją patekti kaip 
taikos skleidėjas, bet ne kaip 
verkšlenantis vilkas prie su
gautos aukos. Bet kas regėjo 
vilką, t.y. komunizmą aša
rojantį, grobiant nepriklau
somas tautas ir valstybes. 
Tautos, patekę į komunistinę 
vergiją, tikrai lieja graudžias 
ašaras, o komunistiniai vilkai 
iš džiaugsmo jas smaugdami 
staugia. 

išvedant Lenkijos naujas sie
nas buvo nesilaikyta jokių 
e t n o g r a f i n i ų p r i n c i p ų , 
įjungiant ir daug lietuviškų 
žemių: Suvalkus, Gardiną, Sei
nus ir kt. Lenkijos komunis
tinis rėžimas tikėjosi greitai 
susidoroti su tautinėmis mažu
momis, vadovaudamasis tuo, 
kad komunistinėje valstybėje 
turi savaime išnykti etniniai 
skirtumai. Bet atsitiko prie
šingai. Tautybių mišinyje 
komunistinė ideologija sutiko 
dar didesnį pasipriešinimą 
negu Sovietų Sąjungoje. 
Matome, kad Lenkijos dar
bininkų streikai sudarė par
tijai didelių nemalonumų ir 
padarytos nuolaidos ir pasiek
ti laimėjimai sudavė pačiai 
s a n t v a r k a i nepagydomą 
smūgį. Parodyta pasauliui,, 
kad darbininkų valdžia nesi
rūpina pačiais darbininkais. 
Kitas reikalas Sovietų Sąjun
goje. Disidentai ir kiti prieš 
valdžią besišiaušią greitai 
nuraminami: trumpai ir drūtai 
pasakoma, kad valdžia „žino 
ką daro" ir neklaužadoms 
suranda vietos Sibire arba 
psichiatrinėse ligoninėse. Ten 
darbininkai yra apraizgyti 

kišenes. Lenkijos ūkiškas 
gyvenimas pereitą vasarą atsi
dūrė kritiškoje padėtyje dėl 
nuolatinio lietaus, kurie 
supūdė nenuimtą derlių, 
bulves, cukrinius runkelius ir 
kt. Bet ne vien lietus kalta3. 
Valdžios korupcija, prote
gavimas valdiškų ūkių, kurie 
neša valstybei didelius nuo
stolius (pvz. kolchoziniame 
ūkyje traktorius tetarnauja tik 
6 mėn. ir jis sulaužomas; tuo 
tarpu privačiame ūkyje atlaiko 
13 metų). Kiekvienas darbi
ninkas, jusdamas nepritek
lius, pirštu nurodo į įvairių 
p a r e i g ū n ų p r a b a n g ų 
gyvenimą, puikias vilas, šal
dytuvus, užsienines mašinas, 
spalvotus televizorius ir t.t. 
Lenkijos darbininkas, norė
damas įsigyti tokį televizorių 
turi dirbti 713 vai. Tuo tarpu 
JAV darbininkui užtenka 86 
vai. Batų pora reikia 33 vai.; 
Amerikoje tik 6 vai. Norė
damas nusipirkti šaldytuvą, 
lenkas turi atidirbti 323 vai., o 
amerikiečiui užtenka 60 vai. 
Lenkas turėdamas pilnas 
kišenes zlotų dar turi išstovėti 
ilgas valandas, kol gauna 
norimą daiktą. 

CHICAGOS 
AERODROMAI 

Chicagos aviacijos komisi
jos narys Thomas Kapsalis 
pareiškė spėliojimą, kad iki 
1995 m. maždaug padvigubės 
skaičius žmonių, kurie naudo
sis Chicagos aerodromais. 
Chicagos O'Hare yra labiau
siai naudojamas civilinis aero
dromas visame pasaulyje. Juo 
šįmet naudosis maždaug 50 
milijonų keleivių, o prekių judė
jimas sieks per 900,000 tonų. 

Be to, didesnis vaidmuo nu
matytas Chicagos pietvaka
riuose esančiam Midvvay aero
dromui. Šįmet juo naudosis 
maždaug pusė milijono ke
leivių. Tikimasi, kad netolimo
je ateityje tas padidės, nes 
miesto savivaldybės parei
gūnai deda įvairias pastangas 
skatinti oro linijas pilniau nau
dotis aerodromu. Taip pat 
numatyta, kad Midvvay aero
dromas perims skrydžius iš 
Meigs Field aerodromo, kai 
pastarasis bus uždarytas 1981 
m. 

PRELATAS 
JUOZAS LAUKAITIS 

L. UNTULIS 

bet įsakoma jiems per 24 valandas, paliekant visą 
savo turtą, apleisti Lietuvos ribas. Ir jei po šio įvy
kio bent kuris iš jų vėl bus pagautas Lietuvos pu
sėje, varant kurstymo darbus, tada jie, be jokio toli
mesnio teismo, bus nubausti mirties bausme. Toks 
sprendimas nuramino šią žmonių minią, išvengiant 

Leipalingyje naujam klebonui teko būti neilgai mirties bausmės įvykdymo. Po šio sprendimo šie len-
— apie vienerius metus. Po to jis buvo išrinktas į kai dvarininkai padarė asmeninių priekaištų kle-
Rusijos Dūmą. Nors neilgai jam čia teko būti, ta- bonui Laukaičiui, esą anksčiau, gyvenant dar Sei-
čiau, matydamas sunkų šio Dzūkijos miestelio lie- nuose, jis būdavo jų svečias, lankydavosi pas juos ir 
tuvišką gyvenimą, jis čia sukūrė vietos savivaldybę, svečiuodavosi. I tai jis atsakė, kad anksčiau jis juos 
surinko vietinius, daugiau pasireiškiančius lietuvius laikęs padoriais žmonėmis, nesikišančiais į Lietuvos 
ir jiems vadovavo. Įdomus yra leipalingiškių reikalus, todėl ir lankydavęs juos. Gi dabar, kai pa
pasakojimas apie savo kleboną. matė jų tikrą veidą, tai ir padarė su jais, kaip pri-

Pačioje Lietuvos kūrimosi pradžioje kai kurie valoma daryti su išdavikais to krašto, kuriame jie 
lenkų pasienio dvarininkai varė labai didelę prolen- gyvena. 
kišką propagandą ir ragino žmones jungtis prie Len- 1911 metais visoje tuometinėje Rusijoje vyko rin-
kijos. Vieną sekmadienio rytą kun. Laukaičio para- kimai į IV-ją Valstybinę Dūmą. Ligi tol visam Suval-
piečiai suėmė du tokius lenkus dvarininkus ir atvedė kijos gubernijos kraštui Dūmoje atstovavo kairiųjų 
juos pas savo kleboną, kaip savo vyriausią savival- pažiūrų advokatas A. Bulota. Katalikai buvo juo ne-

dybės galvą. Tai įvyko prieš pat sumą. įniršę dzūkai patenkinti ir ryžosi jo neberinkti. Jų žvilgs-
reikalavo tuos agitatorius pakarti, tačiau laukė ką nis dabar krypo į dr. J. Basanavičių. Jie neabe-
pasakys iš bažnyčios iškviestas jų klebonas J. Lau- jojo, kad jis bus priimtinas visiems — tiek kata-
kaitis. Matydamas žmonių labai didelį įnirsimą ir Ūkams, tiek vadinamiems pirmeiviams. Tačiau pirm-
norėdamas juos kiek nuraminti, jis šio dalyko iš- eiviai užsispyrę laikėsi A. Bulotos. Priartėjus 
sprendimą atidėjo po pamaldų ir dėl didesnio efekto rinkimams, vietoj dr. J . Basanavičiaus buvo išsta-
tuos dvarininkus liepė uždaryti į klebonijos kiaulidę, tytas kun. J. Laukaitis. Nors vyresnieji kunigai ir 
pavesdamas provizoriniams vietos milicininkams seminarijos bei kurijos vadovai nelabai rėmė kun. 

juos saugoti. Tačiau ir po pamaldų žmonės buvo ne- Laukaičio kandidatūrą, sakydami, kad jis yra per 
mažiau įniršę. Atvedus abu agitatorius pas jį, no- jaunas ir per karštas, žmonių tarpe jis buvo populia-
rėdamas dalinai patenkinti vietinius žmones, (kurių rus ir buvo išrinktas į DV-ją Valstybinę Rusijos Dū-
8usirinko labai daug) ir norėdamas išvengti žudy- mą. Cia pradžioje jis buvo patariamajame, o vėliau 
nių, padarė saliamonišką sprendimą: pripažino abu įstatymų leidžamajame organe. Per visą buvimo lai-
dvarininkus nusikaltusius lietuviams, išduodant Lie- ką, iki bolševikų revoliucijos, jis yra aktyviai daly-
tuvą ir užsitarnavusius atatinkamos bausmės, ta- vavęs Dūmos darbe. Muencheno Valstybinėje biblio-
čiau tai buvo pirmas kartas ir bausmė nevykdoma, tekoje nėra visų Dūmos stenogramų, tačiau iš esamų 

jo giminaitei mokytojai S. Laukaitienei pavyko su
rasti šiuos duomenis apie Dūmos atstovą kun. J. 
Laukaitį: 

LAUKAITIS, kun., Juozas, sūnus Antano, lie
tuvis, R. Kat., 40 metų, nevedęs, aukšto išsilavinimo 
(dvasinė akademija). 

Kun. J. Laukaitis yra ne pačiame progresyvių 
sąraše, o tik prie tos frakcijos prisidėjusių sąraše. 

Atstovauja Suvalkų gub. 7.H.1912. išrinktas į 
dvi komisijas: Tautinio švietimo ir Tikybos klau
simų. Per savo buvimą yra pasirašęs 15 paskirų do
kumentų ir padaręs paklausimus 8-nių paskirų do
kumentų klausimais. Dūmoje yra pasakęs tris 
kalbas, kurių vertimuose trykšta tėvynės meilė, ka
talikų tikėjimo gynimas ir nepaprasta drąsa, pa
sakant tiesą Rusijos valdžiai. 

Būdamas katalikų atstovu, ir, nugalėdamas 
socialistą A. Bulotą, kun. J. laukaitis kairiųjų poli
tikų tarpe buvo nepopuliarus ir jam dažnai buvo da
romi priekaištai. Per Pirmąjį pasaulinį karą, pa
sitraukęs į Rusiją, jis visą savo darbą sutelkė į 
pabėgėlių šelpimą. Šiuo metu Dūmos atstovų au
toritetas labai pakilo ir sustiprėjo. Tuomet Dūmos 
atstovai rasdavo daugiau progų sueiti su Rusijos di
duomene, prašant aukų ir pagalbos pabėgėliams. Jis 
buvo išrinktas Karo nukentėjusiems šelpti Lietuvos 
D-jos Peterburgo skyriaus pirmininku, ir čia dirbda
mas, jis visą laiką buvo "Lietuvos žinių" ir kitos kai
riosios spaudos smarkiai puolamas. Jam buvo pri
kišama per didelis jo išlaidumas ir neteisingas 
pašalpų paskirstymas. Tačiau niekas jam negalėjo 
prikišti, kad jis tų pajamų labai gausiai gaudavo. Už 
tai kairioji spauda jo net nepagirdavo. O pinigų la
bai ir visur reikėdavo, nes pabėgėlių visą laiką dau
gėdavo. 

(Bus daugiau) 



4 bftATJGA.Š, ketvir tadienis . 1981 m. sausio mėn. 8 d. 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Pumam, Conn. 

A.A. BALYS MIKAILA 

Mažutė Pu tnamo, Conn., lie
tuv iu kolonija neteko vieno sa
vųjų. 16 metų čia gyvenęs Balys 
Mikaila Aukščiausiojo buvo pa
šauktas amžinybėn š.m. gruo
džio 22 d., ir palaidotas Mar i 
jos Nekalto Prasidėjimo seselių 
vienuolyno kapinėse, gruodžio 
24 d. 

Balio gyvenimas buvo rūpes
čio, vargo, drąsos ir pasiaukoji
m o pynė. Jis gimė da r tais lai
kais, kai caristinė Rusija laikė 
Lietuvą „tamsią ir juodą", spau
dos draudimo laiku, 1896 m. , ge
gužės 24 d., Paikravų Ant rame kai
m e , tada Jiezno valsč. Vėliau jo 
gimtinė priskirta Stakliškių 
valsč., Alytaus apskr. Velionio 
tėvas Jurgis, ūkininkas, turėjo 
būt i apsukrus žmogus, nes reikė
jo rūpintis 11 vaikų: 7 vyriškais 
ir 4 moteriškomis, ir juos pa-
ruošt igyvenimui. Žinoma, ir pa
t iems vaikams stengiantis. Kai 
kurie jų pasiekė ir aukštesnio 
išsi lavinimo; vienas velionio bro
lis tapo kunigu, kitas — žinomu 
teisininku, o jis pa ts — karinin
k u . 

1915 m. velionis baigė Vi ln iu
je 6 Vinogrfcdovo gimnazijos kla
ses . Nors i r r a g i n a m a s j r u s ų ka 

k lamuodama gana ilgą tėvynės .ovauja mok t . Aleksas Gečas 
ilgesio eilėraštį. Drąsūs buvo Lie Į p a d e d a m a s Rūtos Ilgūnaitės, Al-
tuvos part izanai , enkavedistai ir d o n o s ir Re imondo Kiršteinu, 
vienišo ka imo moterys: Rūta Kirs 
teinaitė, Dar ius Kiršteinas, T o m a s 
ir Andrius Skučai , Arūnas Čypas, 
Aušra Lėlytė, Ra imundas T a r n o 
šiūnas ir kt. Vaidinimėlį paruoš
ti padėjo: Izabelė Žmuidzinienė, 
rež. A. Cieminis , grim. S t . Il
gūnas ir mokyt. Aldona Kirštei 
nienė. Po va id in imo atvyko Ka 
ledų senelis (VI. Kerba) apdo
vanodamas gausiomis d o v a n o m i s 
programos dalyvius ir mokytojus. 

L I E T U V O S 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

M I N Ė J I M A S 

Lietuvos nepriklausomybės at
statymo minėj imas rengiamas va
sario m. 22 d., sekm. Pagr indiniu 
pranešėju y r a pakv ies tas prcf. 
Tomas Venclova, prieš 4 metus 
pasitraukęs iš ok. Lietuvos. Me-

- ; : v . : . ; : : J , n i n ę programą atliks Jono Adomai 
' čio vadovaujamas Liet. Bend. 

Balys Mikaila 

archyvą — muziejų. Tač iau krau
nant i s me tams ir sveikatai silpnė
jant, teko įvairios veiklos atsisa-

nesiskyrė net ligi paskutinių sa
vo gyvenimo dienų. 

Po staigaus širdies priepuolio 
atsidūrė vietos ligoninėje ir ten 
išbuvęs dvi savaites baigė žemės 
vargų kelius. Gruodžio 23 d., 
G i l m a n o laidotuvių namuose už 
velionio sielą atkalbėtas rožinis 
ir kitos maldos. Sekančią dieną 
vienuolyno koplyčioje atlaikytos 
šv. Mišios, koncelebruojant: Ka-
pel. kun. S. Ylai, prel. V. Bal
č iūnui , kun. prof. V. Cukurui, 
kun. R. Krasauskui ir kun . V. 
Paulauskui . Pamoksle kun. Yla 
iškėlė velionio religingumą ir pa-

riuomenę nestojo. K r a š t ą vok ie - ! siruošimą amžinybėn, nes daugelį 
čiams okupavus t apo mokytoju,! vėlesniųjų metų, n e tik butą turė-
pirmiau Švenčionyse, vėliau Kai- < j 0 kapelianijoje, bet ir vienuoli-
t inėnuose, Žemait i joje. Mokyda- \ n į u gyvenimu gyveno. Prie kapo 
masis ir mokytojaudamas gerai , t rumpa i velionio gyvenimo kelią 
pažino rusinimo, lenkinimo ir nusakė dr. J. Kriaučiūnas, jis vi-
vokietinimo užmačias. Į sų vardu ir atsisveikino mirusį. 

1919 m., sausio mėn . stojo sa- j Šiapus Atlanto paliko liūdinčią 
vanoriu į Lietuvos kar iuomenę ir į dukrą — seselę Oną Mikailaitę, 
tuoj pat buvo pasiųstas į Karo o Lietuvoje daug giminių. Ilsėkis 
mokyklą. Tuo laiku ka ro m o k y k - , ramybėje, Baly. Tavo žemėn ke-
loje mokslas buvo t rumpas , tik'KOBĖ stiprins mus mūsų gyveni-
keletas mėnesių, nes labai reikė- mo kelyje.. 

• choras ir J. Reginienės vad. taut . 
šokių grupė "Lazdynas" . Ruo
šia vietos A L T skyrius. 

S Ė K M I N G A BALFO 
RINKLIAVA 

Balfo piniginės rinkliavos me
tu buvo surinkta 870.30 dol D a u 
giausia surinkta Šv. Jurgio liet. 
kat. parapijos k lb . kun. V . Vaš-

D a r i a u s Kašinsko ir mokyt. Biru 
tės Litvinienės. 

L . K. S U S I V I E N I J I M O SEIMAS 

Liet. kat . susivienijimo 9eimas 
įvyks Rochesteryje, Hol iday I n n 
viešbutyje, liepos 12 —14 dieno 
mis . Organizac in ia is reikalais I-a 
ba i energingai rūpinasi vietos 
skyriaus va ldyba : p i rm. Albinas 
Apanavič ius , sekr. V lada Saba -
l ienė ir V. Vi tkus — kasin. At
siradus nor inčių pamatyt i N iaga 
ros krioklį, bus gal ima suorgani
zuot i išvyką. Lauk i ama svečių k 
atstovų iš tol imiausių JAV vieto 
v ių . Men inę programą sutiko 
a t l i k t i da in in inkių i r da in in inkų 
" S u t a r t i n ė " vadovaujama Jono 

| Adomaičio ir t au t šokių grupė 
" L a z d y n a s " , vad . Jadvygos Re
ginienės. Mišių me tu giedos sol. 
Birutė Čypienė. 

L I T U A N I S T I N Ė S MOKYKLOS 
S U K A K T I S 

Šį pavasarį vietos l i tuanist inė 
mokykla ruošiasi švęsti 20 me
tų sukaktį. T a proga yra ruošia
m a s sukaktuvinis leidinys, kur ia
m e nor ima apžvelgti ne tik l i tu
anistinės m o k y k 20 metų veiklą, 
be t ir 1949 — 1950 metų 'laiko
tarpis, kada iš t remties atvykę 

CLASSI Fl ED GU I DE 
R E A L E S T A T E 
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BUTŲ NUOMAVIMAS 

N a m ų pirkimas — P a r d a v i m a s 

Draudimai — V a l d y m a s 

INCOME T A X 
N o t a r i a t a s — Ver t imai 

BELL REALTORS 
i . B A C E V I Č I U S 

6620 S. K e d a s Av . — 778-2283 
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M1SCELLAM EUUS 

N A M Ų APŠILDYMAS 
{statau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į gazinius. 
ALBIN B A N Y S , TeL 447-8806 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Taz 

Notary Public 
2951 WEST 63rd STREET 
TeL 436-7878 ar 839-5568 

D £ M E S I O 

Dr. Juozas Kriaučiūnas 

Rochester, N. Y. 
G R A Ž U S L I T U A N I S T I N Ė S 
MOKYKLOS K A L Ė D I N I S 

P A R E N G I M A S 
Gruodžio m . 21 d. Lituanisti-j persiųsti Balfo C . V. 

nės mokyklos Kalėdų eglutės pa 
?ngimas buvo spalvingas. Pro- j 

gramą įdomiai parengta, įtrau-

jo karininkų. Ją baigęs buvo pa
siustas į frontą su lenkais, ties 
Suvalkais . Ten p a t e k o lenku ne

laisvėn. Lenkai su lietuviais belais
viais elgėsi labai žiauriai ir ma
rino badu. Po 3 mėnesių pavyko 
pabėgti į Vokietiją, iš ten į tė
vynę. Vėl įsijungė į kovą su len
kais -prie Giedraičių, kur lenkai 
buvo sumušti. Bet Sąjunginin
kai neleido Lietuvai ta pergale 
pasinaudoti . Kurį laiką d a r kar ia 
v o su bolševikais pr ie šiaulių.Ko- i -<iant į ją visus mokinius. Po pa 
voms už laisvę nur imus , liko k a - ! m a ! d V viršutinėje parapijos sa-
riuomenėje. Už gerą pareigų ėji

mą ir atsakomingumą Balys 
1927 m. buvo pasiųstas į Vytau
to Didžiojo Aukštuosius karinin
ku kursus. Po to vėl eilė metų 
karinės tarnybos. 

Tauragės „ p u č o " m e t u (no
rint perimti valdžią E preziden
to ir ten pastatyti A. Voldema
rą, 1934 m.) , vienas velionio 
d raugas ka r in inkas , velioniui nie 
ko nežinant ir nenujaučiant , pri
siglaudė kelioms dienoms jo na
muose kaip svečias. Už tą sve
tingumą velionis buvo suimtas ir 
teisiamas. Nors karo lauko teis
mas jį išteisino ir grąžino į tar
nybą, bet tuometinės karo val
džios įstaigos vis tiek jį skaitė 
„nusidėjusiu" ir nekėlė į aukš
tesnius laipsnius. Neužtarnauto 
pažeminimo nepakęsdamas, 
1938 m. išėjo atsargon tik kapi
tono laipsniu. T a p o savo. kaip 
savanoris-kūrėjas, gautos žemės 
sklypo ūkininkas, Žeimių valsč., 

"Tėvynės sakalų" vaidinimo Rochesterio lit. mokyklos kalėdinėje eglutėje 
atlikėjai: Rūta Krišteinaitė, Aušra Lėlytė, Tomas Skučas. Arūnas Cypas, A. 
Skučas, D. Kiršteinas, R. Tamošiūnas ir Lina Alvarado 

N'uotr. V. Staškevičiaus 

kiui leidus, bažnyčioje pama ldų 
metu arti 700 dol. Kiti gauti iš at-

iietuviai mokytojai Šv. Jurgio liet. 
parapijos mokykloje po regulia-

j skiru aukotojų vėliau. P in iga i ! rių pamokų ateidavo, kaip tada 
i buvo sakoma "pamokyt i lietuvių 
i kalbos ir Lietuvos istorijos". Rei-
; ketų par inkt i žinių ir apie tada 
į veikusią 8 IcL mokyklą, kuriai va-
I dovavo lietuvės seselės pranciš-

'ūetės. 

L I E T U V I U RADIJO 
V A L A N D Ė L Ė S VEIKLOS 

SUKAKTIS 

Šiais metais Rochesterio lietu 
vių radijo pusvalandžiui sueina 
32 metai.... Girdimas sekmadienio 
vakarais 9:00— 9:30 v.v. Išsi-

Kalėdų šven tėms iš F lo r idos 
į į Rochasterį atvyko Bronius Pet 

laiko klausytojų aukomis. Pra- [ rauskas. Floridoje jis šventomis 
eitais metais Petras Mat iukas su- j d i e n o m i s v a ž i n ė j a ^ l i e t u v i u 

nnKo 3 , lo2 dol. Šiuo metu radijo . . . . . , . ,. . . , , 
. v. . „ i ,. , ! kolonijas ir plat ina lietuviškas 

stočiai uz pusvalandį m o d a m a po J r 

60 d o l , kas šiai mažai liet. ben į k r T g a s bei įvairius lietuviškus 
druomenei nemaža našta . Šiuo į 2 nklelius, l ipinukus automobi-
metu liet. radijo valandėlei va ' ll.ims ir kt. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiuiiiiminmiiiii 

NUMIZMATIKA 
Jonas K. K a r y s 

Žodynas, r a š t a i 340 pusi . 
Kie t i viršeliai. F a m a s u per 
s iun t imu $16.00. Spausdino Im-
m a c u l a t a Press , P u t n a m , 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. K a r y s 

Ostrublis , Os tmarkė , Auksi 
n a s , L i tas . I s tor i ja i r N u m i z m a 
t i k a (su 160 pav.) 255 pusi . 
Spausdino Tėvų Pranc i škonų 
spaus tuvė . Ka ina su pers iun t i 
m u $5.75. Užsakymus s ių s t i : 

DRAUGAS, 4545 W . 63 St., 
Chicago, I L 60629 

MI|imiimilMI|||||||||||||l!2l!IIUl!!IIMII!l" 
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RADIJO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radi c programa 

Naujoj Anglijoj i§ Stoties WLYN. 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo 
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainom 
ir Magdutės pasaka. Sią programą 
veda S*«ponas ir Valentina Minkai 
Bizni} reikalais kreiptis j Baltic Flo 
rtsts — gfilių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127 Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra 
lite didelj pasirinkimą, lietuvišku kny 
Vi-

iiimtmimiiiiiiirnimiiiiinmniiiiHiiiiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stervo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas i r Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 St., teL 776-1486 
tMipiiMiHiiiiiiimiiiiiiiiiiMfltUMIlimtl' 

ĄtLW \ \ANTED — MOTERYS 
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REIKALINGA 

3 MOTERYS VALYMO 
DARBUI 

VALYTI RASTINES 
3710 South Western Avenue 

Vakarais nuo 5:30 iki 8:30 vai. 
5 dienas savaitėje 

Susitarimui kreiptis j — 
M. WALSH, Sr. — TeL 927-4131 

už apdraudą Buo usnies ir antomo-
10% — 20% — 30$, pigiau mokSfltt 
bilio pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
S208y2 West 9*th Street 

Telef. — GA 4-8654 

• • » • • » • « - • • » • < 

V A L O M E 
K I L I M U S I R BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visu rusių grindis. 

Tel. RE 7-5168 

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

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdraudą. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8083 

Ulllllllilllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinilliimi 

M. A. $ I M K U S 
nVOOMB TAX SERVICE 

JTOTARY PUBLIC 
4259 So. Maplew<*>d, teL 254-7459 

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

kitokie blankai. 

iiiiirmiuiii!i,;;iiimriiiiiiiiitiiiiiiiitiiiiiii 
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P L U M B l N G 
Lkensed, Bonded, Insvred 

Nauji darbai i r pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt . plytelės. Glass blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
J automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavardę i r telefoną. 

S E R A P I N A S — 636-2960 
'inuHiiiiiuniiimiiiiiHiiumuiiinmimit 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
BEIKALŪ 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Busite patenkinti mūsų patarnavj. 
mu. 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, IU. 60632, teL 927-5980 

• ' • — — ^ — n . i i I I • 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 a r b a 376-5996 

ummiiMiiiiiiimiimimiiiiiiiuiiiiiiiiiiii! 

iiiiimiiiiiiiiHiimiiiimiiiiiiiiiiitiiiiiiim 
!; Įvairią prekfc} pmMlrtmklaamm • • -

brangiai iš mūsų ammMUo. 
COSMOS PARCEL8 £XPRESS 

2501 W. 69 St., Chicago, IU. 6062S 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Telef. — 915-2737 

Vytautas Valantinas 
IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIUIIIUUIIIU 

PACKAGE E I P R E S S AGEN'CY 
MARIJA NOREIKIEN* 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Labai pageidaujamos geras rūšies 

prekės. Maistas iš Europos sandėlių. 
2608 W. 6tth St., Chicago. IL 60629 

TEL. — WA 5- «7 

NAMŲ IR AUTO APSAUGAI 
Įdedu naujus ir pakeičiu DURŲ SPY
NAS, RAKTUS IR KOMBINACIJAS. 
Darbą atlieku tiksliai, greitai ir sąži
ningai. Esu apdraustas specialistas. 
JULIUS ŽEBRAUSKAS, TeL 229-1648 

Apsimoka skelbtu dien. DRAUGE, 
aes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
me yra visiems prieinamos. 

iniiiimiiHimiiiiimtimiiHimiimumiii! v»<vcs<vs<s^<s<s<vs<a^5<a-a<vs» — 

Š I O S P L O K Š T E L E S daugeliui žmonių dar nėra žinomos 

tir 

Nida Lėlyte 
nelis. 

N'uotr Staskevičiaus 

lėje tėvams, seneliams ir jų sve
čiams susėdus už gražiai papuoš
tu ir skanumynais apkrautu sta 
lu, pirmieji pasirodė darželio mo 
kiniai. Vadovaujami Rūtos Ge-

Kėdainiu apskr. Komunis tams gro I čienės pašoko ir padainavo kelias 
biant lietuvius patriotus, perspė- į lietuviškas daineles. Akordeonu 
tas du mėnesius slapstėsi kol vo- įgrojo I ' rbonai tė . Šoko ir dainavo: 
kiečiai užėmė kraštą. Audronė ir Lina Gečaitės, Gailė 

1944 m. su šeima pasitraukė Į Vosyliūtė, Daina Januškaitė, To-
j Vokietiją ir ilgesnį laiką gyve- \ mas I ' rbonas , Kristina Liutkutė 
no Freiburge. Iš čia 1949 m. 

* 

M A N O Ž O D Y N A S 
R i c h a r d S c a r r y 

Lietuviu ir anglų kalba. Antras is leidimas. Didelio formato. 
Kieti viiršeliai. Lietuvių kalbai pritaikė i r išleido JAV LB Švie
timo Taryba, Chicago 1979 m. Leidimą parėmė Lietuvių Fondas, 
šis leidinėlis gražiai il iustruotas ir jų pagelba mažiesiems skai
tytojams žymiai lengviau išmokti lietuviškai. Kaina su persiun
timu $7.00. (Illinois gyventojai dar prideda valstijos mokes
čio 30 centų. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 

Chicago, III. 60629 

: ^ 

Įdainavo Prudencija Biddesė 

1. K. Kaveckas, NA TAI KAS 
2. TaHat Kelpša, DAINA APIE SESYTC 
3. A. Kačanauskas, PRADALGIUOSE 

Piano prof. V. Jakubėnas 

78 Rpm. 10" 
4. W. Mozart, MIK, MA2UTĖLI 
5. A. VkHtoas, NELAISVĖJE 
6. V. Jakubėnas, IŠSVAJOTĄ KARALAITI 
7. J . Maironis, BALADĖ JAUNOJI LIETUVA 

1 aJbumas 3 plokštelės, $8.00 

Įdainavo Lietuvos Operos solistas Stasys Liepas 
78 Rpm. 10" 

1. K. V. Banaitis, MALDA 
2. J. Tallat-Kelpša, ZALTOTOT T AMvnftj 
3. M. Petrauskas, KAM ŠĖREI ŽIRGELĮ 
4. Germanto ariia iš operos Traviata — 

UŽMIRŠAI TĖVŲ KAPUS 

Piano A. Kučiūnas 

^ = - ^ 

išvyko į Kanadą, kur Toronte dir
bo mokyklų pastatų priežiūros 
darbą. Bet ir vėl nelaimė: 1963 
m. žmona baigė šios žemės ke
lionę pakirsta vėžio. Liko vie
nas, nes duktė O n a jau vienuo
lė Putname. 1964 m. velioniui pa
vyko persikelti į Putnamą. Čia ėjo 
kapelianijos prižiūrėtojo, sodinin
ko ir seselėms talkininko parei
gas. Aktyviai dalyvavo lietuviš
koje veikloje, oas i imdamas ir va
dovaujamų parrigų. Prel. P. Juras 
pavedė jam prižiūrėti ir Alkos 

ir 

ir Andrea Staerston. {domiai pa
sirodė ir taip pavadintos „Meš
kų mokyklos" vaidintojai: Algis 
Denis , Aras ir Audra Naujokai, 
Marijus ir Dainius Vidmantai , 
Arūnas Pauliukonis, Loreta Sku
čaitė, Nida l ė ly t ė , Viliamas ir 
Am^lia Urbonai . Vaidinimėlį pa 
rengė mokyklos vedėjas Br. Kro-
kis ir mokyt. Rasa KrOkytė. 

Vyresnieji pasirodė su V. Fran 
kienės — Vaitkevičienės scenos 

vaizdeliu "Tėvynės sakalai". Iš 
jų labiausiai išsiskyrė vaidilutė 
— Lina Alvarado, jautriai pade-

OPPOSITION T O SOVIET RULE 
IN LITHUANIA 

( 1 9 4 5 - 1980 ) 

1 
T H O M A S R E M E I K I S 

Ins t i t u t e of L i t h u a n i a n S t u d i e s P r e s s , Chicago, IL, 1980. 
F inansavo J A V L i e t u v i ų Bend ruomenė . 

Veika las iš le is tas ang lų ka lba , i l i u s t ruo t a s dokument i 
nėmis nuo t raukomis , k i e t a i s v i r še l i a i s , didelio f o n n a t o , 680 
pusi . K a i n a su p e r s i u n t i m u $16-50. 

Ta i v ienas iš s t a m b i a u s i ų šio pobūdžio veikalų, iš le is tų 
ligi Šiol išeivijoje. 

U ž s a k y m u s s ių s t i : 

DRAUGAS, 4545 W. 6 3 r d S t , C h i c a g o I L 60629 

IUinoU gyv. d a r p r i d e d a 90 et . vals t i jos mokesč io . 

Įdainavo Chicagos Lietuvių Vytų Choras 
78 Rpm. 10" 

1. J. Starką, TUSTI PALIKTIEJI NAMAI 
2. J. Žilevičius, PER NAKTELĘ ŠOKAU 
3. A. Račiūnas, DRAUGAI, PAKELKIME TAURES 
4. J. Gaidelis, TĖVTSKĖS VAKARAI 
5. A. Jacenauskas, NAKTIS GRA2I 
6. J. Dambrauskas, JAU 2IRGELIS PABALNOTAS 

5. J. Karnavifius, Vaidilos daina iš operos Gražina -
TANKUMYNE SKARDI RAGAS. 

6. A. Kačanauskas, KUR PRAPUOLĖ TAS KELELIS 
7. A. Kačanauskas, ARIELKOS GORČIUS 
8. A. Kačanauskas, TŲ MERGELIŲ DAINAVIMAS 

1 albumas 3 plokštelės, $8.00 

7. J . StioHa, VALIOK, DALGELI 
8. B. Budriūnas, ANT MARIŲ 
9. S. Graužinis, JAU PRAVERTOS DVARO STONIOS 

10. J . Naujalis, OP, OP, KAS TEN, NEMUNĖLI 

Kaina $12.50 visas albumas 

B. Budriūnas. Įdainavo Vyrų kvartetas 
78 Rpm. 10". Kaina $8.50 

1. K. Griauzdė, ALUTIS 
2. B. Budriūnas, ŠAUKSMAS 
3. B. Budriūnas, SUBATOS VAKARĖLĮ 

4. B. Budriūnas, TĖVYNEI 
5. B. Budriūnas, KLUMPĖS 
1 J . Dambrauskas, VE2Ė.MANE IS NAMŲ 
7. B. Budriūnas, 0 DALELĖ 
8. B. Budriūnas, I KOVĄ 

Įdainavo operos solistė F . Radzevičiūtė 
78 Rpm. 10". Kaina $5.00 

1. J. Maironis, SUDIEV, NEUŽMIRŠTUOLE 
2. P. Vaičaitis, YRA SAUS 

3. K. Strttaitis, PAKLYDĖLIS 
4. J . Maironis. PAVASARIS 
5. B. Brazdžionis, AUŠROS VARTŲ MARIJAI 

^ . 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd St^ Chicago, UI 60629 

* Užsakant pridėti 50 c už kiekviena plokštelę persiuntimui. Illinois gyventojai moka 5% mokesčiu. 
Užsakymamsi į Kanadai reikia pridėti $1.75 pašto išlakioms. 
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VILNIAUS TREMTINI MUZIKA KUN. TEODORA 
BRAZI PRISIMINUS 

JONAS MIŠKINIS 

Žmogui mirus, dažnai išnyks! nes atsisakydavo važiuoti į tokį 
ta ir jo pėdsakai. Tačiau yra žmo nesaugu užkampį. Buvo kviečia 
nių, kuriu pėdsakai nesibaigia į mas mokytoju ir kun. T. Brazys, 
su jų gyvenimu. Jų nuopelnų | bet jis atsisakė. Tada mokyklos 

direktorius dr. kun. Juozas Bakšys 
jam priminė, kad kitiems daly
kams mokytojus kaip nors suras, 
bet dainavimo nebus kam moky
ti. Esą liūdna, liūdna bus Daina 
vos sostinėje turėti aukštesnę mo 
kyklą be dainų. Rytojaus dieną, 
atėjęs į mokyklą kun. T. B. mums 

susirūpinęs. Daug vaikščiodavo.' limos Australijos į mielą, savą I simfoninės poemos "Jūra". 
Dažnai iki vėlyvo rudens maudy- Klaipėdos pajūrį, prie Baltijos Stebint šį gerą "žvejų"^ spek-
davosi Nemune. : krantų, kur lietuvis žvejys kūrė | taklį, galėjai jausti, kiek širdies, 

Išvykęs į Kauną gyventi, įsi-' savitą gyvenimą, kur pelnė duo- J meilės ir darbo įdėjo režisierius J. 
ną, kur viliojo jūra ir 'kur jūros Į Nevarauskas, jo talkininkai — 
dievai nusinešdavo žvejų gyvy- i aktoriai. Ir tai mažytė lietuvių 
bes, gi šiuo atveju iš likiminės j kolonija įrodė, kad esant ryžtui ir 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1981 m. sausio mėn. 8 d. 

žmonijai, o ypač savo tautai mir 
tis neįstengia atimti. Prie to
kių tautos sūnų priklauso ir ve
lionis muzikas kun. Teodoras 
Brazys miręs prieš 50 metų. 

Kun. Brazys gimė 1870 m. lap 
kričio 20 d. Latvijoje. Iš ten su 
tėvais grįžo į savo tėviškę, Dau-
girdžių dvarą, Pabiržės valsč., Į pasakė: "Jei mokykla dėl mano 
Biržų apskrityje. Iš pat jaunys- J kaltės bus nebylė ir nedainuos, 
tės linkęs prie lietuviškų dainų tai aš nors laikinai sutinku ją 
ir muzikos — įsigijo vargoni-1 linksminti dainomis". 

gijo dviratį ir juo daug važinėda 
vo. Ir va, vieną gražią dieną iš 
Kauno atvažiuoja dviračiu į Mer 
kine. Iš Merkinės į Kauną — 
daugiau kaip 100 kilometru. Jis 
tą kelionę atliko per dieną. Nu
stebau jį pamatęs. Iš karto net 
nepažinau. 

"Nesistebėk, Jonai, — sako 
jis, — numečiau virš 50 kilogra 
mų. Dabar jaučiuosi gerai, mie
gu neblogai". 

kelionės nebesugrįžo tėvas Kons 
tantinas Gerulis. 

dideli darbai galimi. Žiūrovai ii 
gai plojo, reikšdami dėkingumą 

Scenoje gal kiek kukliau laikė Į "Vaidilos" teatro vaidintojams už 
si jaunas žvejo sūnus Vytautas į gražią šventę. 
Gerulis — V. Neverauskas, ta
čiau turįs neabejotinų vaidybi
nių gabumų. 

Veikalo sėkmingam pastaty 
mui dau<g pasitarnavo V. Opuls 

Jurgis Janulaitis 

ninko laipsnį, vėliau įstojo į Vii 
niaus dvasinę seminariją, kurią 
baigė 1900 metais. Tuometinis 

Sekančią dieną jis pradėjo mo
kykloj darbą, greit mokiniams 
įdiegė dainos meilę ir išmokė gra 

Tačiau sportavimas sveikatos j k i 0 ?v.onįngos, veikalo esmę atitin j 
neišgelbėjo. Po metų sveikata 
sušlubavo, atsirado vėžys. Buvo 

V B C LIETUVIŲ 
KARTOTEKA 

vyskupas Roppas, sužinojęs apie i zįaį bažnyčioje giedoti per moki 
kun. T. Brazio muzikinius gabu
mus, išsiuntė jį į Regensburgo 
aukštąją muzikos mokyklą Vo
kietijon studijuoti bažnytinės mu 
zikos. Studijas baigė 1907 m. 

išvažiavęs į Vokietiją gydytis, bet 
jau buvo per vėlu. 1930 m. rug 
sėjo 10 d. mirė Miunchene. Kū
nas buvo parvežtas į Lietuvą ir 
iškilminga palaidotas Kaišiado
ryse, Trakų apskrityje. 

nių pamaldas. Pertraukų metu 
mokiniai linksmai dainuodavo ir 
savo mokytojui duodavo progos 
užrašyti naujų dainų melodijas. I 

Atlikęs pamokas, skubėdavo \ 
1907 m. kun. T. Brazys buvo p r i e saVO kūrybinio darbo. Kai Adelaidės Lietuvių teatras 

paskirtas Vilniaus kunigų semi-1 pavargdavo, tai kviesdavo mane j « V a i d i l a » Lietuvių dienas Ade-

Australijos lietuviu 
dienose 

Stasio Santvaro Žvejai 

kančios, puikios dekoracijos ir S. Į Vilniaus adresų biuras turi 
Opullskienės kostiumai. i beveik visų Lietuvos gyventojų 

Geras apšvietimas ir S. Grigo j kartoteką. Į korteles jie įrašo
mo bei S. Gusčio garsų efektai j mi tada, kai sulaukia 16 m. am-
spektaklį žymiai praturtino, davė' žiaus ir gauna Sovietų Sąjungos 
daug žavumo. I pasą. Pe r vieną darbo dieną 

Be abejo padėka priklauso ir j biuro tarnautojams tenka atlik-
režisieriaus asistentams j . Miliaus ti apie 4,000 adresų bei pavar-
kui ir V. Baltučiui. | džių pakeitimų, atsakyti į pas-

Vargonų muzika N. Masiuly j kirų piliečių ir organizacijų 
tės-Stapleton ir giesmė Šv. Ka- j 8,000 paieškojimą. Kas savai-
zimiero parapijos choras. Muzi tė Lietuvoje tuokiasi apie 1,000 
kinės iliustracijos :š K. Čiurlionio j porų. 

narijos muzikos profesorium, ka- pasivaikščioti į gražias Merkinės 
tedros bažnyčios vikaru ir orkes- i apylinkes. Vaikščiojant jis dau-
tro dirigentu. Tada jis turėjo į gįausiai kalbėdavo apie savąją kū-
progos kurti daug bažnytinių į ^ ^ įr apie skambias Dzūkijos 
kompozicijų. 1915 m. įkūrus Vii-Į dainas, kurios esančios labai įdo-
niuje lietuvių gimnaziją, buvo jos m j o s fr vertingos. Apgailestavo, 
dainavimo ir muzikos mokytoju. 

Aš anuomet gyvendamas Vil
niuje kaipo moksleivis, dažnai sek 
madieniais eidavau į katedrą iš-

kad dėl laiko stokos nesuspėsiąs 
užrašyti visų žinomų melodi
jų. Ypač žavėjosi Nemuno pa
krantėmis ir sraunaus Merkio 

klausyti iškilmingų Mišių. Di- lankomis, kurių krūmuose vaka
rėlį įspūdį darydavo Vilniaus ku- I r a j s jkį vėlyvosios nakties suokda 
nigų seminarijos auklėtinių cho- v 0 lakštingalos... Atėjęs prie Mer 
ras, kuriam vadovavo ir vargo- kio, iki vėlyvo vakaro klausyda-
nais grojo prof. kun. T. Brazys. v o s j lakštingalų muzikos... 

Vilniuj kai kas iš lietuvių šaky j D a ž n a i su juo tekdavo kalbė
davo, kad jis esąs užsidaręs ir ne t j s a p i e k i t u s iįe tUvius muzikus, 
mėgstąs visuomeninio gyveni- K į ekvieno muziko kūryboj j is r a s 
mo, esąs atsidavęs tik muzikai. Is d a v Q m u z i k in ių perlų. Tačiau 
t krųjų taip galvodami klydo. n e m ė g o t o k i ų m u z i k ų , kurie 

Dažnai jis pasireikšdavo V 3 d k a l b ė d a v 0 > girdavosi, o ma-
niuje leidžiamoje Aušroje , ra- j į&{ d i r bd a v o > 
šydamas straipsnius muzikos klau j ' P e r y i e n ą Vasario Šešiolikto 
-simais, ypač liaiMles dainų rin
kimo reikalu. Bcto, buvo dar už
siėmęs ir kitais darbais: intensy
viai ruošė muzikos vadovėlį lie
tuvių aukštesniajai mokyklai ir 
daugelį muzikinių kūrinių. 

Tremtinys 
1917 m. 40 lietuvių pasaulie

čių ir 4 kunigai, jų tarpe ir kun, 
T. Brazys pasirašė ir įteikė vo- I 
kiečių okupacinei valdžiai lie
tuvių memorandumą, nukreip
tą prieš tokio pat skaičiaus len
kų pasauliečių ir kunigų pasira 
šytą memorandumą. Lenkų me 
morandumą buvo pasirašęs ir Vii 
niaus vyskupijos valdytojas kun. 
Michalkiewicz. Visi lietuviai ku
nigai, pasirašę memorandumą, 
buvo nubausti. Kun. T. Brazys 
buvo atleistas iš katedros ir se
minarijos profesinių pareigų. 

Lenkiška kunigų seminarijos 
vadovybė ir Vilniaus lenkų ad
ministracija įžiūrėjo, kad kun. T. 
Brazys yra neištikimas lenkams 
ir slaptai veikia Lietuvos naudai. 
Todėl jį su kitais aktyviais lietu
viais ištrėmė. Tai pasak jo, buvo 
skaudžiausias ir didžiausias gyve
nimo smūgis. Profesoriaudamas 
kunigų seminarijoje daugiau 
kaip 10 metų, jis buvo taip susi
gyvenęs su Vilnium, jog niekada 
nemanė laisvu noru iš jo pasi
traukti. Toks netikėtas įvykis ge 
rokai paveikė jo nervus ir svei
katą. 

Atsidūrė Dzūkijoje 

Ištremtas pasirinko gyventi ža 
vų Dzūkijos kampelį — Merkinę. 
Jis žinojo, kad čia ras savo muzi
kinei kūrybai daug medžiagos. 
Apsistojo pas parapijos uolų lie
tuvį kun. K. Ribikauską. Šis jam 
paskyrė nedidelį kambarėlį ir jo 
globai pavedė pianiną. Kurį lai
ką pailsėjęs, ryžosi harmonizuoti 
dzūkiškas dainas. Dirva buvo 
plati. Turėjo progos pasimatyti 
su tomis pačiomis močiutėmis, ku 

šios minėjimą vargonininko Juo 
zo Uoginto vedamas, mokyklos 
choras dainavo kun. T . Brazio 
harmonizuotas dainas:"Tykiai, ty 
kiai Nemunėlis teka", "Oi tu dzie 
med, dziemedėli" ir kitas. Publi
ka smarkiai plojo, harmonizato-
riui kėlė ovacijas. Kun. T. Bra-

! zys taip susijaudino, kad pro aša 
I ras nė žodžio nebegalėjo ištarti... 

laidėje praturtino puikiu sceniniu 
pastatymu — Stasio Santvaro 4 
veiksmų drama "Žvejai". Vaidi
nimas įvyko gruodžio 28 d. 
Royalty teatre. Žiūrovų apie 700. 
Teatras pritaikytas didesniems 
sceniniams pastatymams. Veika 
las, kiek sutrumpintas, gabaus 

i režisieriaus J. Nevarausko į sceną 
išvestas pasigėrėtinai sėkmingai. 
Gerai įsijausdami į savus vaidine 
nis, įtikinančius charakterius su 
kūrė Konstantinas Gerulis — Br. 
Rainys, Margarita Gerulienė — 
V. Marcinkonytė, Lygrja Geru
lienė — J. Vasiliūnienė, Cezaris 
Vaiva — V. Vosylius, Agnė Bir-
bilienė — A. Miliauskienė, Jonas 
Vingė — V. Ratkevičius ir kiti. 

Ypatingai savo talentus išryš
kino Br Rainys, V. Vosylius, V. 
Ratkevičius, •sukūrė originalu, ti I 
pinga girtuokli, gi A. Miliauskie 
n ė . tarytum ir būtų užgimusi 
pletkams po žvejų kaimą nešioti. 
Ir kiti aktoriai mažesnėse rolėse 
vaidino gerai, savo sugebėjimais 
užtikrinę spektaklio gražią eigą 
ir intriguojančias scenas. 

"Žvejai" žiūrovą nuvedė iš to-

Buvusiam BAUTO Reikalų Vedėjui ir visuomenininkui 

A. f A. STASIUI LŪŠIUI 
m i r u s , 

nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai MARIJAI, i r 
dukterims IRENAI VETTTENEI ir VEDAI 
NEI su ŠEIMOMIS. 

PENIKIE-

BENDRAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
ŠALPOS FONDAS 

Centro Valdyba vr Direktoriai 

A . f A . 
JOKŪBUI BALTRAMONAIČIUI 

iškeliavus amžinybėn, velionies žmoną ANTANINA, duk
rą dail. VERUTĘ ŠVABIENE su ŠEIMA bei kitus gi
mines nuoširdžiai užjaučiame. 

S. J. KRIAUČELIŪNAI 
M. ABRAITIENĖ 
N. N. MACĖNAI 
CH. J. KRIAUČELIŪNAI 

Kauno universitete 

1924 metais jis buvo pakviestas 
profesoriauti į Kauno kunigų se
minariją ir universiteto teologi
jos fakultetą. Tą kvietimą jis pri
ėmė tik iš kelinto karto. Labai 
buvo prisirišęs prie savo kūrybos 
ir nebenorėjo keltis iš Merkinės. 
Persikėlęs į Kauną, teologijos — 
filosofijos fakultete buvo krikš
čionijos archeologijos ir meno is
torijos katedros docentu, dėstė 
bažnytinę muziką ir muzikos is
toriją ir kartu vadovavo studen
tų bažnyčios ir seminarijos cho
rams. 

Kūryba 

Muzikos srityje kun. Teodoras 
Brazys yra išvaręs gilią ir plačią 
vagą. 

Gyvendamas Merkinėje, surin 
ko apie 2000 liaudies dainų ir 
įvairių raudų. Kiek turėjau su
rinkęs Dzūkijoje dainų, visas 
jam atidaviau harmonizuoti. Švie 
timo ministerija išleido jo 400 lie 
tuvių tautinių dainų melodijų. 
Daug yra parašęs ir išleidęs baž 
nytinių giesmių,. Paraše keletą 
muzikos vadovėlių, daug straips 
nių kultūriniams žurnalams. Ku 
rį laiką buvo Muzikos aidų re
daktoriumi. Taip pat reiškėsi ir 
publicistikoje. Daug rašė vilniš
kėje "Aušroje" ir "Ryte" bei ki
tuose laikraščiuose, pasirašyda
mas "Daugžgiriečio" slapyvar
džiu. 

Bažnytinio giedojimo srityje 

iniiiiiiiiiniimiiifimiiiiiiimmiuuiiiuii 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo Valanda jau 39 metus tar
nauja New Jersey. New York tr Coa- Į 
nectieut lietuviams ! ; j 
Kas Šeštadienį nuo * lkl 5 vai. po
piet 15 WEVD Stoties New Torke 
1330 kil.. AM ir nuo 7 Iki S ral 
vak. 97.9 mer FM. 

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS 
234 Sunlit Drive 

Wstchnng, N. J. 0706* 
TEL. — 75*5631 (*1) 

niiimnnmnninnunnnm»nmnnniit' 

LITHUANIAN PIOHEER 
PRIEST 

0F KEW ENGLAND 
By 

Wiffiam WoIkovich-Valkavičhu 
The Life, Struggles and Tragic 
death of itev. Joseph Žėbris, 
1860-1915. 
Published by Franciscan Press, 
Brooklyn, New York 1980 

Kaina su persiuntimu $6.85. 

Užsakymus siųst i : 
DRAUGAS, m5 W. 63rd SL, 

Chioago, m. 60629 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • 

A. + A. 
JUOZUI STROPUI mirus, 

jo žmoną ANICE7TĄ, dukrą DANUTĘ, sūnus JUCZA, 
VLADĄ. ANTANĄ, ROMANĄ, RIMĄ Ir svaines ONU
TĘ, STASĘ, ELENĄ ir SOFIJĄ su ŠEIMOMIS bei kitus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kar tu liūdime. 

STEFANIJA ir JUOZAS ČESNAI 
SU ŠEIMA 

A . f A . K A R O L I U I B A L I U I mirus, 
žmonai STEFUTEI, sūnui KĘSTUČIUI ir visiems gimi-
aėms nuoširdžią užuojautą reiškia 

ČESLOVAS, ELENA, SAULIUS IR 
ANDRIUS ANU2IAI 

STASYS IR AUŠRA KLIMAI 
SAULIUS IR GAILUTĖ DĖDINAI 

Mielajam nariui 
A. f A. PRANUI TAMKUI mirus, 

jo žmona Magdaleną, dukrą Vilija ir kitus 
artimuosius nuoširdžiausiai užjaučia 

PANEVĖŽIEČIŲ KLUBAS 

<? 

buvo griežtas gregorinio giedoji-
rios dainuodavo rašytojui prof. I mo šalininkas, o lietuvių liau-
Vincui Krėvei. Joms dainuojant, j dies dainose nusistatęs prieš ju 
kun. T. Brazys užrašydavo dai- į naujoviškąjį harmonizavimą. 
n u ™ f l o d i j f , . . .. . . t . Mėgo sportuoti 

1921 m. Merkinėje buvo jsteig 6 r 

ta vidurinė mokykla. Merkinė bu į Pažymėtina, kad jam begyve-
vo prie pat administracijos lini- | nant Merkinėje, nenormaliai pra- j Chicago, IL 60629 
jos. Sunku buvo gauti mokytojus ' dėjo kilti jo svoris. Dėl to buvo | mui 

tiiiiiiimiiiiiimiiimimminuiiimmiii!! 

L I K S V E I K A S 
Raiša URBANIENfi atlieka 

pramogines dainas, kurias su
kūrė kompozitorius B. GOR-
BULSKIS. 

Garso režisorius Paulius Ja -
siukonis. Išleido GINTARAS, 
filmų ir plokštelių gamyba, Hol-
lywood, California. 

Kaina su persiuntimu $8.95 
Užsakymus siųst i : 

DRAUGAS, h5h5 W. 6Sri St., 

A M B E R 
The Golden Gem oi the Ages 
By PATTY C. RICE, Ph.D. 

(Knygos autorė amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną 
atžymėjimą už savo darbus. šioje knygoje ji aprašo apie 
GINTARO atsiradimą, kilmę. Daug vietos skiria apie Lietuvos gin
tarą, o dalį iliustracijų sudaro iš GIFTS INTERNATIONAL—VAZNE-
LIŲ krautuves rinkinio. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje 
ir kitur.) 

Knyga didelio formato, 290 pusi, kieti viršeliai. Graži dovana 
kiekvienai progai. 

Published by VA NOSTRAND REJNHOLD Company, New York, 
kuri turi savo skyrius: London, Toronto, Melbourne ir kitur. Kaina su 
persiuntimu $28.10. Illinois gyventojai dar prideda $1.62 valstijos 
mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Ą5J,5 West 6Srd Sf., CUcago, IL 60629 

Iškiliajam mūsų rašytojui 

A. f A. MARIUI KATILIŠKIUI 
pergreit pas VISATOS KŪRĖJĄ sugrįžus, Jo žmonai po
etei ZENAI, sūnui SAULIUI, dukrelei Pedagoginio Litu
anistikos Insti tuto absolventei AGNEI, svainiui poetui 
HENRIKUI NAGIUI ir kitiems giminėms reiškiu nuo
širdžią užuojautą. 

A. DUNDULIS 

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

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

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

4330-34 So . Ca l i fo rn i a A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 47e>-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

Perskaitę Drauge duokite jį kitiems pasiskaityti. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1981 m. sausio mėn. 8 d. 

X Kostas ir Kotryną Repšiai 
rūpinasi Balfo vajaus užbaigi
mo dalyvių pavaišinimu. Repšiai 
yra nuolatiniai Balfo talkinin
kai. K. Repšys yra ne tik ap
skrities ir 5-tojo skyriaus val
dybų narys, bet ir aukų rinkė
jas. Užbaigimas bus vasario 

X Nepiliečių dėmesiui. Visi j 8 d., 2 vai. p. p. šaulių namuo-
Amerikoj gyveną imigrantai, ne- j * (2417 W. 43rd St.). 
turį pilietybės, sausio mėnesį! x "lietuvių Foto mėgėją 1980 
privalo užpildyti tam tikrą an- ; m e t u parodos rengimo komite-
ketą ir ją pasiųsti nurodytu ad-! t a s dėkoja "'Draugui" už skelbi-
resu ar įteikti pašte. Registraci- \ m u s aprašymus ir parodytą dė
jos lapeliai gaunami visose pašto ; m e s į mūsų ruoštos parodos rei-
įstaigose. Neužsiregistravę rizi-Į k a i u " T a i p r a š o m u m s Stasys 
kuoja gauti pabaudą ir gali būti\ Žilevičius, parodos organizato-
deportuoti. Į ,-ius j r kartu parodos rengimo 

x |domi vakaronė. Rytoj, j talkininkai, kurie kar tu prie 
penktadienį, bus įdomus pašne- 1 1 a i š k o Padėjo ir 30 dol. čeki 
kesys socialinės "apsaugos rei- j "Draugo" paramai. Nuoširdžiai 
kalais. Vakaronę ruošia Gage ! dėkojame. 
Parko LB apylinkės valdyba, j x Fleonora ir Mečys Valiukė

nai, Chicago, UI., atsiuntė 15 dol. 
auką už kalėdines atvirutes ir 
kalendorių ir palinkėjo Naujų
jų Metų proga visam ' 'Draugo" 

j štabui geriausios sėkmės, šir-
x Korp! Neo L-th'-mia Lie- j ^S™ a č i ū už linkėjimus ir 

auką. 

Pranešimą darys ilgametis so
cialinės apsaugos tarnautojas J. 
Šoliūnas. Laikas — 7:30 vai. 
vak. Vieta — Jaunimo centro 
karinė. 

Ne tik Clevelande, bet ir visam lietuviškam pasauly plačiai diskutuojama pirma tos rūšies Kultūros darbuotojų kon
ferencija. Nuotraukoje prezidiumas. Iš k.: V. Mariūnas, dr. J. Cadzow, dr. A. Idzelis, dail. N. Palubinskienė, R. Ba
lyte, muz. A. Kuprevičius, J. Stempužis. Nuotr. V. Bacevičiaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
CICERO LB DONELAIČIO 

MINĖJIMAS 
paskaitė savo žemaitiškai para-, šias tradicijas ir įskiepijo lietuviš-

i šytą Donelaičio garbei eilėraštį, j kurną mūsų širdyse. Reikia rū-
! Kad neįžeistų kitų lietuvių pa-1 pintis mūsų anūkais. Juk jauno-

tuvcs Nepriklausomybės paskel
bimo 63 metų sukaktį minės Va
sario 8 d., 2 vai. p. p. Tautiniuo
se namuose. Programoje: iš Vo
kietijos atvykusios poe*ės Eglės 

x Muz. J . Gaidelis, Holbrook. 
Ma., atsiuntė 15 dol. auką, Jo
nas Dėdinas. Pittsford, N. Y., 
— 10 dol. už kalėdines atvirutes 

Juodvalkytės paskaita ir jauni- j įr Kazys Baliulis, Omaha, 
7.50 dol. širdingas mo atliekamos ištraukos iš ra

šytojo Romo Spalio 7 knygų 
ciklo — "Vienos kartos isto
rija". 

Neb. — 
ačiū. 

— Kun. Anthony Puchenskis, 
Cak Forest, UI., anksčiau dirbęs 

x Sta*ė Jakubonienė, Liet. is- pastoracini darbą Gimimo šv. 
torijcs draugijos sekretorė ir is- Mergelės Marijos Gimimo para-
torikė. skaitys paskaitą tema ; pijoje Marquette Parko lietuvių 
"Mažoji Lietuva" sausio 14 d- : kolonijoje, atsiuntė už kalėdines 
5 vai. vak. A. Rūgytės bute. korteles ir pridėjo didesnę au-
Nariai ir jų bičiuliai kviečiami k ą . Nuoširdžiai dėkojame. 
dalvvauti. 

X Frank Vaičiulis su žmcit5s 
x Klemensas Bastys, B. j Chicago, EI., ' 'Draugo" nuošir-

Adomski, J. Matonis ir Paulius: dūs skaitytojai ir rėmėjai, atvy-
Binkis, čikagiškiai, atvyko į \ ko į administraci-'ą, pratęsė 
"Draugą"' ir įsigijo knygų, plok- j "Draugo" prenumeratą ir paliko 
stelių ir medžio drožinių už di- Į 39 dol. auką lietuviškos spaudos 

Nors ir kiek pavėluotai, Cice 
ro LB apylinkėje sausio 4 * bu < < p a r t i z a n o ^ „ 
vo prisiminta Kristijono Done-į V - ^ * ^ r Z Z -
laičio dviejų šimtų mirties me
tinės. Minėjimą atidarė Daiva 
Markelytė, kviesdama rašytoją 
Apolinarą P. Bagdoną paskai
tai. Gerai paruoštoje paskaitoje 
rašytojas plačiai apibūdino M a - . . . , , , 
» . T . , JC ,. -. i zijos paramos klausimą, kuris ząią Lietuvą su Karaliaučiaus _ J • • , - • -,. , . • ~Į* „ . . . • • , .- . i . i buvo susirinkusiųjų diskutuoja-
umversitetu. turėjusiu dideles I *r* * 

1 mas. 

deklamavo ir lietuviškai parašy-
> "Partizano maldą". 
Po paskaitos Daiva Markelytė 

sklandžiai paskaitė pora ištrau
kų iš Donelaičio "Metų". 

Prie einamųjų reikalų valdy
bos pirmininkas Kostas Aras 
iškėlė Vasario 16-tosios gimrr-

itakos mūsų kalbai ir uteratū-
rai ; išsamiai pateikė Donelaičio 
biografiją, iškėlė Gumbinės pa
rapiją ir joje gyvenančių lietu
vininkų kultūrinę įtaką Donelai
čio kūrybai; apžvelgė pagrin
dinį kūrinį "Metus", išverstus į 
daugelį svetimų kalbų, kaip vie
nintelį tos rūšies kūrinį visoje 
lietuvių literatūroje. Pabaigai 

desnes sumas. paramai. F. Vaičiulį skelbiame 
x PLB banketas su menine ' garbės prenumeratorium, o uz 

programa bus sausio 17 d., 7 auką širdingai dėkojame. 
vai. vak. Jaunimo Centre. Bilie
tus galima įsigyti J. Vaznelio 
prekyboje ir pas apylinkės pir
mininkus. Tą vakarą bus speci 
ali policijos apsauga. Visi kvie
čiami, (pr.) 

X Kun. Alf. Upniūno moks'ei-

X Po 5 doL atshmtė už kalė
dines korteles: Stasė Cecevičie-
nė. Jonas Kiaušas. K. Balčiūnas, 
Petras čelkis, B. Meras, K. Ro-
žanskas. Kazys Genčius, Kle
mensas Bastys, Margis Matulio
nis, Pranas Šliteris, A. Giedrai-

vhj at-kų kuopos susirinkimas tis, Genovaitė Modestavičienė, 
įvyks šį penktadieni, sausio 9 d. Jurgis Miezaitis, Antanas Al-
7 vai. vak. pas Ramoną Smilgai- kaitis, Stasys Balsys. F. An-
tę, adresu €819 So. Washtenaw. i driūnas ir Henrikas šilinis. Vi-
Programoje numatyta vyriausio i šiems širdingas ačiū. 
"Ateities" redaktoriaus kun. dr. 
K. Trimako pokalbis — "Susiti
kimas su Ateitimi", diskusijos, 
narių pasisakymai apie praėju
sius žiemos kursus. Visi nariai 
kviečiami susirinkime dalyvauti. 
Jei kas atvykti negalėtų, prašo
me pranešti Dariui Polikaičiui 
434-2243 arba Vidai Momkutei 
925-6193. (pr.). 

x Naujos Algimanto Kezio 
fotografijos parodos atidarymas 

x šie Pennsylvanijcs valsti
joje gyvenantys asmenys paau
kojo JAV Lietuvių Jaunimo są
jungos Gynimo fondui: 15 dol. 
—Teresė ir Algimantas Gečiai, 
A. ir S. Bendžiai, s tarkų šeima; 
10 dol. — Bernie Jasin. Danutė 
ir Kazys Krivickai. Donatas Ki
sielius, VI. Jankienė, Razė Pliuš-
konis, Robert ir Georgina Kubi-
liai.Ona ir Gema Kreivėnas, V. 
Bigenis, Dragūnų šeima, Kazys 

x Jurgis Gylys, Chicago, UI., 
atvyko į "Draugą", pratęsė pre
numeratą, palinkėjo visiems 
darbingų Naujų 1931 Metų ir 
paliko didesnę auką. Dėkojame. 

x Pranas Sabalas atvykęs į 
"Draugą" įteikė 5 dol. už kalen
dorių ir korteles. Antanas 
Kleiza 8 dol., Jadvyga Sasnaus
kas — 5 dol., M. Panaras — 
4 dol. ir Kazys Mickevičius — 
3 dol. Visiems širdingas ačiū. 

x Rožė Daukšaitė, Woodha-
ven, N. Y., Brigita Baublienė, 
Chicago, 111., ir V. Lukaševičius, 
Grand Rapids. Mich., užsisakė 
naujausių leidinių. 

Esant šaltam orui, geriau tiko, 
anot Donelaičio, sėdėti prie "ka
kalio", tačiau į mažai kūrentą 
parapijos salę prisirinko gražus 
Donelaičio gerbėjų būrelis. 

Kaip ir visada, kultūrinėj 
popietėj pats kilniausias gėri
mas yra kava, kurią kar tu su 
pyragaičiais ir sumuštiniais pa
rūpino Cicero LB valdyboje 
esančios moterys. Pagarba 
joms. A. M. 

ji karta turi tęsti to»Iiau lietuviš
kąja laisvinimo bylą. Romuvė-
nams palinkėjo ir toliau garbin 
gai bendradarbiauti su dr-ją at
stovaujančiomis narėmis. 

IŠARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Dr. Vytauto Bieliausko, 
Xavier Universiteto Psichologi
jos profesoriaus knyga "H-T-P 
Research Revievv" susilaukė ket
virtos laidos, š i papildyta lai
da buvo išleista 1980 m. gruo
džio mėn. Western Psychologi-
cal Services leidyklos, Beverly 
Hills, Calif. 

— Vita Polikaitytė Los An
geles liet. jaunimo veikli darbuo
toja, visus nustebinusi "Viva 
Europa" spektaklyj, kylanti so
listė vėl pasirodys Lietuvių fon
do baliuj sausio 31 d. Vita iš
lavintu ir malonaus tembro bal
su, ar t is t iška laikysena ir suge
bėjimu atlikti įvairaus žanro 
dainas, kelia didelį susidomėji
mą ne tik nauju repertuaru, bet 
ir daroma pažanga. 

— L. Tomkus ir A. Grakaus-
kaitė sutiko įsijungti į Los An
geles Lietuvių fondo komitetą. 
Asta yra studentė farmaceute, 
buvusi Jaunimo sąjungos sky
riaus pirmininkė, dabartinė JAV 
LB Tarybos narė. 

— Los Angeles LB Naujų Me
tų sutikimas šv. Kazimiero pa-

Adelė čyvas. Revizijos komisi-C 
ja: Adolfas Kaušinis, S tasys -
Goda ir Ant. Gudynas. A t s a r ~ 
goj — Romas Mačanskas h*-
Gvidas Mačanskas. Naujos Nau-£ 
jos valdybos pirmasis šūkis —-_-
"Už jaunimą ir vienybę!", antra--
sis — "Lietuva yra gyva!". Ge-: 
ros veiklos! "" 

LENKIJOJ 
— Aldona Kairiūkštytė - Dym-

nickienė, buvusi Kauno Aušros 
Mergaičių Gimnazijos mokytojay 
mirė lapkričio 4 d., 1980 nr.-
Krcsne, Lenkijoj. Palaidota šax 
lia sesers Janinos ir Kairiūkšty-; 
tės Tumėnienės (prof. Antano: 
Tumėno žmonos) ir motinos Ju?; 
lijos Kairiūkštienės. Iš aštųo-I 
nių pedagogo Juozo Kairiūkščio" 
vaikų — dr. Vlado, dr. Joncų 
dailininko Vytauto, pedagogo 
Stasio ir k. — teliko viena duk4 
tė, meno istorikė Alina Kairiūfe 
štytė - Jacynienė, gyvenanti Vil
niuje. 

Pirmininkė perdavė gautus svei | rapijos salėje buvo gyvas ir įdo 
kinimus iš: savanorio kūrėjo 
puik. J. Švedo, Pasaulio Lietuvių 

mus. Salėje sklido "Vakarų vė
jai" orkestro garsai, rengėjų 

jaunimo sąjungos valdybos, buv. į sveikinimai ir dalyvių pakili nuo. 
Los Angeles skyriaus pirm. R. Sa į taika. Laikrodžiui mušant dvy-
kienės ir B. Gustaitienės iš Kali į liktą, sutikimo žedį tarė apyl. 
fornijos. pirm. R. Bužėnas. 

Pobūvio dalyviai buvo supa- j ~ ~ 
žindinti su kpt. B. Krikštopaičio ] URUGVAJUJ 
knyga "Jūrų keliais". 

Birutininkės išsiskirstė su vii-1 ~ Urugvajaus Liet. kultūros 
timi dažniau susitikti panašiuose ; draugija t u n n a u j ą valdybą, is 
šeimyninio 
niuose. 

susiartinimo rengi-

N. N . 

BIRUTININKIŲ ŠVENTINIS 
RENGINYS 

Lietuvoj buvo tradicija, kad tarp 
Kalėdų ir Trijų Karalių švenčių 
giminės, "kaimynai ir prieteliai 
vieni kitus aplankydavo. Ameri
koje, vyr. kartos lietuviams dėl 
daugelio priežasčių sunkiau šią 
svetingą tradiciją įgyvendinti. 

Kung. Birutės dr-jos Chicagos 
skyriaus valdyba, pirm. K. Leo-
naitienei vadovaujant, sukvietė 

! gruodžio 28 d. į Jaunimo centro 
j kavinę nares ir jų šeimas kalėdi-
• nėję nuotaikoje pabendrauti. 

X Genovaitė ir Petras Breik-; p r i e g p r adedant pobūvį, atvyko 
manai, Hamilton, Kanada, buvo! k u n > A . K e z y s g į i r į t e i k ė s u s i . 
specialiai atvykę į Chicagą ir Į rinkusiems, anot jo, "meilės laiš-
dalyvavo Irenos ir dr. Leono kus". fį t & r u . j u laiškuose prašo 
Knaučeliūnų 30 metų vedybi- m a paremti pinigine auka Ameri 
nio gyvenimo pagerbime, kuris; kos Lietuvių bibliotekos leidyk-
buvo praėjusi sekmadieni Nico's, ta į p i l a m a ',„« T Pr^cVJr praėjusį sekmadienį 
restorane. Genovaitė Breikma-

Į los leidžiamą kun. Jx Prunskio 
knygą "Lietuviai Sibire". Tiki-

bus šį penktadienį, sausio 9 d., i Kaulinis, Antanina ir Jonas špa-
nuo 5 iki 9 vai. vak. "Galerijo
je", 744 N. Wells S t (pr.). 

x Dėmesio! Didelis išparda-j 
vimas Avakm Galerijose nuo; 
sausio 2-os iki 11-tos d. 10' 
iki 50*;/ nuolaidą ant importuo
to kristalo, aukso ir gintaro pa
puošalų, Lladro, Dresden. Hum-
mel figūrėlių, Anri medžio droži
nių ir daug kt . Taip pat ir pa
veikslų. Dalė ir Romas Dauk
šai, savininkai, kviečia pasi
naudoti papigintomis kainomis. 
Adr. 4243 Archer Ave. (tarp 
Sacramento Ave. ir Whipple 
St.), Chicagoje. Tel. 247-6969. 
Atdara kasdien nuo 10 vai. ry
to: pirmad. ir ketvirtad. iki 8 
vai. vak.; antrad., trečiad., 
penktad. ir šeštad. iki 6 vai. vak. 
Sekmad. nuo 11 v. ryto iki 4 v. 
popiet. (sk.). 

x Jei SKILANDŽIŲ tau tik 
reik, tuoj pas Petrą ir užeik: 
_ INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir t. t. Užsakymus siun
čiamo paštu bet kur Amerikoje. 
2913 West 63rd St., Chicago, 01. 
60629. Tel. 436-4337. (sk.) 

kauskai, Jonas Skladaitis, kun. 
P. J. AlišausKas, Ona Puodžiū
nas, John Karlavageris, Jacąui-
line Reigel, Bronė Impolenienė, 
Agatha Buzdail, Eimutis ir Dai
va Radžiai. Liudas ir Elena Do
vydėnai, H. Savickas, Anna Kli-
zas Warko, Algirdas Čepulis. 
JAV LJS valdyba dėkoja už pa
ramą, (pr.). 

x šie asmenys, gyvenantys 
Penn«.ylvani;os valstijoje, paau
kojo JAV lietuvių jaunimo są
jungos Gynimo fondui: 100 dol. 
— prel. Juozas Neverauskas; 
50 dol. — Vytautas Černius, 
kun. Jurgis D. Degutis; 32.40 
dol. — Henrikas Misliauskas; 30 
dol. — Juzė Augaitytė, Izidorius 
Vasyliūnas; 25 dol. — Klara 
Gečas. Česlovas Tamašauskas, 
kun. K. Sakalauskas, Vyt. ir Bi
rutė Muraškai. Emilija Plavičiū-
tė, Violet ir Aibert Uričiai. Vic-
tor ir Ona Šilėnai, Bagdonavičių 
šeima. Victor Balten, B. Maša-
laitienė; 20 dol. — Gudelių šei
ma. Sniegą Jurskis, Antanas 
Vaičiūnas, J. Ardys. Stanley 
Koženiauskas. Antanas Peštenis. 
JAV LJS valdyba dėkoja už pa
ramą, (pr.). 

menė y ra Hamiltono "Gyvata- į m a s i , birutininkės parodys prielan 1979 m. gegužės 25 d. lėktuvui 
ro" šokių grupės vadovė, čika- j kurną įr p a r e ms jį pagal savo iš- | keliantis O'Hare aerodrome. 

CHICAGOS ŽINIOS 
UŽSIDARĖ TEATRAS 

Oriental kino tea t ras , 20 W. 
Randolph, Chicagos centre, už
sidarė. Jame bus įrengtas pre
kybos centras su apie 25 krau
tuvėmis. 

POLICIJOS ŽVALGYBA 

Chicagos policijai y r a reikalin
ga žvalgybos ir sekimo tarny
ba, sekti grupes, kurios gali tu
rėti pavojingų užmojų, — taip 
pareiškė mere J. Byrne. Tą min
tį giną ir Chicagos miesto ad
vokatai, bet ankstyvesnė žval
gyba bus siaurinama. 

LĖKTUVO NELAIMES 
BYLA 

Apeliacinis teismas nuspren
dė, kad DcDonald Douglas ben
drovė neturės mokėti baudžia
mųjų ieškinių, kurių ieško gimi
nės 271 žimogaus, kurie žuvo 

rinktą spalio 28 d. Jos sąsta 
tas yra sekantis ; pirmininkas 
— Vyt. Dorelis, vicepirm. — An
tanas Grigorio šleivys, sekret. 
— Marta S. šapokaitė, II sekr. 
— Pranas Baliukonis, kasininkė 
— Jonė Trakimienė, TJ kasin. 
— Jul. Alb. Siniauskas, narys 
— Bronius Staponis. Atsargoj 
— Vikt. Evovlockas ir Rosa 

•Miiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin!i:Hm!!iniw 
Advokatas 

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

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

2649 W. 63 Street 
Chicago, III. 60629 

iniimiiimimiiiiiimiiiiiiiimimiimiiiiii 

ARGENTINOJE 
— Lapkričio 15 d. "Mindaugo'* 

draugijos jaunimas su 4-rių mu?-
zikantų palyda pasirodė BeYflSto 
mieste pas graikus ir t ą g u j K 
La Platos mieste su lietuviškų 
šokių programa, kurią užsienie
čiai labai gerai įvertino. 

Puiki dovana šv. Kaladę 
ir Naujųjų Moty proga! 

Popiilar Lithuanian 
R E C I P E 1 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Juozapvna Daožvardieož 

SSJK 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

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

gieciai ją gerai prisimena kaip įgalės. 
ji sėkmingai paruošė - pravedė | Pasinaudodama šiuo susirinki 
IV-tąją^ Tautinių šokių šventę, m u , skyriaus iždininkė J. Ivaškie 

n ė sąžiningai ėjo savo-pareigas 
Prie gėlėmis ir žva'kėmis pa

puošto stalo pobūvio dalyviai, S . 
Toliušienei ir J. Skamienei šei
mininkaujant, buvo vaišinami M. 
Kupcikevičienės pagamintais pie
tums. A. Likanderienė aprūpi-

jno gaivinančiais gėrimais. Malo 
X Kazys Gricius, Dearborn. nu buvo matyti bkutininkių tar 

Hts., pratęsė prenumeratą, užsi- j p e šeimų narius ramovėnus. 
sakė knygų, pridėjo 2 dol. už ka- ' Buvo pakviesta Jūratė Tautvi-
lendorių ir 3 dol. už kalėdines laite atlikti programą. Citros gar

sais palydėdama nuotaikingai pa 

nes ji buvo tos šventės meninės 
dalies vadovė. 

X Dana <Vsniauskas, Chica
go, UI., R. Jagminas, Bridgewa-
ter, Mass., užsisakė plokštelių ir 
naujausių lendinių už didesnes 
sumas. 

Buvo iškelta net 118 ieškiniai, 
siekią milijonus dolerių. 

KALĖJIME UŽ NARKOTIKUS i 5 

žiom dienom Draugo spaustuve 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė vėl patikslino ir pagražino Si* 
laids* naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujom* 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
virimu, ši knyga yra sukėlusi fe
bai daug pasisekimo lietuvių įr ki
tataučių darbo vietose ir organiza 
cijose. 

Knyga yra labai gražiai įrišta tr 
su spalvotomis iliustracijomis. La
bai patogi vartojimui. 
Užsakymus siųsti: ^ 

DRAUGAS, Knygų Skyrhtt* 
4546 W. 63rd Stre**^- ' 
Chicago, Illinois 60629- st 

Kaina su persiuntimu $5.75 
Illinois gyventojai pridėkite dar 

20 centų mokesčiams. •"* 
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korteles. Anthony Dubinskas 
taip pat atsiuntė 3 dol. už kor
teles. Širdingai dėkojame. 

x S. Stanevičius, Ont., Kana
da, atsiuntė už kalėdines korte-

giedojo keletą kalėdinių giesmių. 
Ji pakvietė "Sveikas Jėzau gimu-
sis" giedoti kartu ir po to ji biru
tininkės nuoširdžiai pasveikino. 

les 10 dol.. Stasys Petrulis, j P a s i g e r e U n a ' ' k a d i a u n a l j e t l j v a i 

Omaha, Neb., anksčiau buvo! *f a u k o J ° s a v o t a l e n t * i r s e k m a 

atsiuntęs 10 dol., o dabar vėl I d i e . m ? la,SV{* l a i ^ vyresniųjų 
gavome 5 dol. auką. Širdingai 1 Pa l m ksminimui. Tai buvo reikš-
dėkojame. j m ] ' n S a jaunosios kartos atstovės 

! kalėdinė dovanėlė vyr. moterims 
X Juozas Rastapkevičras, sū- ir jų šeimoms. 

nus Leonas, Algis su žmona Ire- j Dr-jos garbės pirm. Sofija Ože-
na, gyv. Dodney, Ont., Kanada, j lienė sveikino ir palinkėjo nepa
buvo atvykę j Chicagą ir daly-1 lūžti, primindama gen. Dirmanto 
vavo Irenos ir dr. Leono Kriau- žodžius: "Birutininkės, laikyki-
čeliūnų 30 m. vedybinio gyveni- į tės iki paskutiniųjų". Prašė ne-
mo pagerbime. Dr. Kriaučeliū-1 užmiršti, kad mūsų močiutės, ku 
nas y ra Leono Rastapkevičiaus rių dauguma nemokėjo nei skai-
krikšto tėvas. Svečiai praėjusį j tyti, nei 'rašyti, išmokė mus po-
pirmadienj išvyko j namus. 'teriauti, perdavė mums gražiau-

Bilhe Stamps, 43 m., gavo 15 | 
m. kalėjimo, o jo brolis HiUmon, 
34 m., nuteistas 12 m. kalėti už 
laikymą ir pardavinėjimą kokai
no ir heroino Chicagoje. Jų by
loje veikliai pasireiškė valstybės 
prokuroro padėjėjas St. Puiszis. 

NAUJAS VALST. 
SEKRETORIUS 

Springfielde prisaikdintas nau
jas Illinois valstijos sekretorius 
James Edgar, 34 m., respubliko
nas, paskirtas gubernatoriaus 
Thompsono, kai ankstybesnis se
kretorius A. J . Dfacon, demokra
tas, buvo iš r inktas j JAV se
natą. 

UŽDARYS DALĮ KRAUTUVIŲ 

Goldblatt bendrovė 1979 m, 
turėjo 6.6 mil. dol. nuostolių. 
Nusprendė dalį krautuvių užda
ryti. 

ATNAUJINS 280 BUTŲ 

Chicagos butų vadyba (CHA) 
nupirks 280 sunykusių butų ir 
juos atnaujins. I š viso nori 
pastatyti a r atnaujinti 2,223 
butua. 

1 
1 

Nuo sausio mėn. 18-os iki 2 

26-os d. Tėvų Marijonų koply- ' g 

čioje Romoje, prisimenant ar-* ••«' 

kivyskupo Jurgio Matulaičio S 

mirtį, bus laikoma šv. Mišių :H 
••-S 

novena, prašant iš Dievo svei- g 

katos ir kitų malonių per 30 S 

užtarimą. . ' 5 

,.S 
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DRAUGO skaitytojai yra kviečiami prisidėti prie šių = 
Mišių. § 

= Prašomi kreiptis Šiuo adresu: S 

I Very Rev. Joseph Dambrauskas, MJ.C. :- "H 
i 6336 S. Kilbourn Ave. "5 
I Chfcago, IU. 60629 1 

E Jūsų vardas ir adresas ~..,^-S 
I - -, S 
= Intencija ' " g 

f Anka = 
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