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Viktoras Petkus, 
kovotojas už teises 

Viktoras Petkus gimė 1930 m. 
Raseinių raj. Aleksandru km., gi
liai tikinčiu lietuvių valstiečiu 
Antano ir Veronikos Petkų šeimo
je, kurioje be Viktoro dar augo 
trys sūnūs (Petras, Česlovas ir 
Jonas, kuris mirė tesulaukęs 18 
m.). 

Gimtoji sodyba dar ir šiandien 
stovi an t gražaus Alojės upelio 
kranto. Iki karo sodybos kieme 
stovėjo didelis medinis kryžius, 
prie kurio mažasis Viktoras gegu
žės ir birželio mėn. paruošdavo 
altorėlį. iKaimo jaunimas rink
davosi į Petkų sodybą "moji-
nėms", kurioms vadovavo Vik
toras. Jis už savo vienminčius bu
vo daugiau išprusęs, apsiskaitęs, 
nes, artimųjų žodžiais tariant, net 
ir valgydamas nesiskyrė su kny
ga. 

V. Petkus mokėsi Minionių 

šiam iš kalėjimo par. klebonas at
sisako duoti rekomendaciją. 1956 
m. V. Petkus atvyksta į Vilnių ir 
įstoja į Vilniaus universiteto lie
tuvių L ir literatūros fakultetą. 
Netikėta liga (nespecifinis sąna
rių uždegimas) greitai prikausto 
prie lovos. Draugams padedant, 
gydosi, liga nugalima, bet studi 
jos nutrauktos. 

1957 m. po garsiųjų Vėlinių 
Rasų kapuose už aktyvią patrijo 
tinę veiklą studentų tarpe V. Pet 
kus areštuojamas. Nuteisiamas 
septyneriems metams. Kalinamas 
Irkutsko, Vorkutos lageriuose. 

1959 m., nesulaukus sūnaus, 
miršta motina. 

V. Petkus, atlikęs antrąją baus
mę, 1965- XII. 25 grįžta į Lie
tuvą suvargęs, bet ryžtingas, už
sigrūdinęs. Apsistoja Vilniuje. 
1966 m. miršta tėvas. (Abu tė-

pradinėje mokykloje, kurią baigė į vai, brolis, dėdės ir tetos palaido-
1940 m. Vėliau lankė Raseinių i ti Raseinių kapuose). 
gimnaziją. Buvo veikliu šios mo
kyklos ateitininkų pirmininku. 

Šiuo laikotarpiu jis gyveno Ra 

1966 m. V. Petkus pradeda 
dirbti Vilniuje universiteto šir 
dies ir kraujagyslių chirurgijos 

šeiniuose pas tetą Petrutę, kuri jį j laboratorijoje prietaisų meistru, 
globojo ir leido mokytis. 

Praūžus karui, dėl sunkių ma
terialinių sąlygų 1944/45 m. mo
kytis jis negalėjo. Sekančiais me
tais Viktoras vėl grįžta tęsti moks
lo į Raseinius. Kaip veiklus atei
tininkas 1947 m. areštuojamas. 
Nuteisiamas laisvės atėmimu pen
keriems metams. Kalinamas Vla
dimiro ir kituose kalėjimuose. 

Atlikęs bausmę, grįžta į tėviš
kę, prisiglaudžia vėl pas tetą Pet
rutę. 1954 m. eksternu išlaiko eg
zaminus ir gauna brandos atesta
tą. Tais pat metais ruošiasi stoti 
į kunigų seminariją, tačiau grįžu-

1968 m. organizuojama medici
nos fak. darbuotojams ekskursija 
į Rygą. Brolių kapuose, pasinau 
dodamas proga, taria ekskursan 
tams "žodį", už kurį tenka palik
ti universitetą. Pereina dirbti 
liaudies meno draugiją buhalte 
riu, tačiau netrukus ir iš čia turi 
pasitraukti, o "Vakarinių naujie
nų" laikraštyje pasirodo šarkas 
tiškas straipsnis. Kurį laiką ne 
gauna niekur jokio darbo. Įsidar
bina zakrastijonu Šv- Mikalojaus 
bažnyčioje, bet po metų įsalcoma 
ir iš čia pasitraukti. 

(Bus daugiau) 
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(Tęsinys) 
Rugpiūtis 

Rugpiūčio 3 pradeda streiką 
aerodromų eismo kontrolieriai. 
Prezidentas Reaganas pareiškia, 
kad jie pasitraukė iš darbo ir ne
begalės grįžti. Šiaurės Airijoj ba
du miršta jau aštuntas Airių Res
publikos Armijos narys. Izraely
je sudaromas naujas kabinetas iš 
Begino Likudo partijos ir trijų 
religinių organizacijų. Prancūzi
joje apsigyvena buvęs Irano pre
zidentas Bani Sadras. Iranas ištre
mia prancūzus diplomatus. Len 
kijoje streikuoja spaustuvių darbi
ninkai. Rugpiūčio 19 JAV karo 
laivyno lėktuvai sunaikina du Li
bijos lėktuvus, kurie bandė pulti 
JAV karo laivus, manevruojan-
jančius Viduržemio jūroje. Rug
piūčio 25 Pietų Afrikos kariuo
menė įžengia į Angolą. Valsty 
bes sekretorius Haigas apkaltina 
Kubą ir Sovietų Sąjungą remiant 
civilinį karą Salvadore. Bomba 
Teherane užmuša 5 asmenis, jų 
tarpe prezidentą Rajai ir premje 

Austrijos kardinolas Franz Koenig savo rezidencijoje Vienoje priėmė Lenkijos pabėgėlių, apgyvendintų austrų sto
vyklose, atstovus r apdovanojo vaikučius Kalėdų dovanomis. 

ITALIJOS VYSKUPŲ 
ŽODIS LENKIJAI 

LENKIJOS KRIZE 
BOLŠEVIKŲ SPAUDOJ 

Varšuva. — Komunizmą pažįs- Į mo" organizaciją. Analogiškai tu-
tamiem skaitytojam nereikia aiš- j ri verkti ir milicija". Kitų doku-
kinti, kas įvyko Lenkijoje. Lenki- Įmentų tarpe, skelbia PAP, — kari-

Komentuodama susirūpinimą 
keliančius įvykius Lenkijoje Itali
jos vyskupų konferencija gruo
džio 14 d. paskelbė pareiškimą, 
kuriame sakoma, kad tokie įvy
kiai skaudžiai paliečia ne trk visą 
Europą, bet ir visą žmoniją. Tai! 
įvykiai — rašo Italijos vyskupai 
— kurie kiekvieno laisvo žmo
gaus sąmonėje kelia susirūpini
mą ir įpareigoja solidariai ben
dradarbiauti, ieškant kelių į bro 
liškumą ir taiką. Italijos vysku
pų konferencija vienybėje su 
Šventuoju Tėvu kviečia krikščio-

jos i r kitų komunistinių satelitų 
spauda pasakoja, jog gruodžio 13 
Lenkijoje reikėjo imtis karinių 
priemonių, nes "reakcija" plana
vo gruodžio 17 d. naktį perimti 
valdžią. Sovietų 'Tass" agentūra 
ir lenkų PAP kasdien skleidžia 
žinias apie "Solidarumo" ekstre
mistų pasiruošimus perversmui. 
Rasti įvairiose būstinėse doku
mentai rodą, kad po perversmo 
buvo planuota "žiauriausiai rep-
presuoti" komunistų partijos na
rius. Tam buvę sudarytos "smo
gikų grupės". Sudaryti surmtinų 
komunistų sąrašai. Ketinta repre
suoti ir fiziškai sunaikinti maž
daug 80,000 komunistų partijos 
narių. 

T a r p Varšuvos "Solidarumo" 
dokumentų rasta instrukcija dėl 
ardomojo darbo Lenkijos kariuo
menėje. Instrukciją parengė prof
sąjungų susivienijimo ekspertas 
P. Fialkovskis, rašo laikraštis 
"Zolnež volnosci". Instrukci'joje, 
paruoštoje Varšuvos rajono "So
lidarumo" nariams sakoma: "Ka
reiviai turi nušalinti savo vadus, 
o ant mundurų prisisegti, ant 
transporto priemonių, ant karei
vinių pakabinti "Solidarumo" 
emblemą. Pasitaikius pirmai pro
gai, kareiviai su ginklu rankose 
turi atsilikti nuo savo būrio ir 
a*vykti į artimiausią "Solidaru

mų objektų ir karinių dalinių fo
to nuotraukos, instrukcijos, kaip 
reikia elgtis nepaprastosios padė
ties sąlygomis, kaip organizuoti 
streikų komitetus, diversijas, sa
botažą, kovą su valdžios organais 
net naudojant snaiperių ginklus. 

Toninėje išeinantis laikraštis 
"Gazeta Pomorska" praneša, kad 
"Solidarumo" pastate Bydgošciu-
je rasta daug maisto produktų, ku
rie, kaip pažymi laikraštis, "buvo 
sandėliuojami akcijų atvejui". 

Kalbėdamas Lenkijos užsienio 
reikalų ministerijos surengtame 
susitikime si*, žurnalistais, polit-
biuro narys, partijos sekretorius 
Olševskis pasakė, kad karinės pa
dėties paskelbimas sužlugdė 
kontrrevoliuci'jos planus. Paskelb
ti profsąjungų susivienijimo lyde
rių pasisakymai nekelia jokių abe
jonių jų ketinimu užgrobti val
džią. Vienintelis teisingas spren
dimas tebuvo karinės padėties pa
skelbimas, pažymėjo S. Olševskis. 

Lenkijos informacijos organai 
paskelbė, kad 43 vaivadijose su
trumpinta komendanto valanda 
(ji galioja nuo 11 vai. vakaro iki 
5 vai. ryto). Valandos palietos ne
pakeistos: Elbliongo, Katovicų, 
Liublino, Scecino ir Vroclavo 

nių bendruomenes jungtis : su 
lenkų tauta, kuri taip drąsiai ir 
pavyzdingai išpažįsta savo tikėji
mą, jungtis bendroje nenuilsta
moje maldoje. Dievas teapsaugo-
ja lenkų tautą nuo naujų kančių, 
testiprina ją savo šviesa ir savo 
jėga per užtarimą Švenčiausios 
Mergelės Marijos, kurios visa t au 
ta su tokiu ištvermingu pasitikė
jimu šaukiasi Čenstakavo šven
tovėje. Dievas teleidžia lenkų 
tautai gyvai pajusti visos Bažny
čios solidarumą. 

Sandrą Day O'Connor. Ji prisaik
dinama rugsėjo 25 kaip 102-ji tei
sėja. Pašto valdyba vėl pakelia 
dviem centais laiškų siuntimą. 
Egipte suimami valdžios kritikai, 
fanatiškų religinių grupių na
riai. Irane masiniai šaudomi vy
riausybės priešai. Izraelio prem
jeras Beginąs lankosi Amerikoje. 
Lenkijoje "Solidarumo" vadovų 
konferencijoj valdžiai statomi 
nauji reikalavimai. Teroristų 
puolimas Heidelberge, V. Vokie
tijoj, sužeidžia JAV kariuomenės 
Europoje vadą gen. Frederick 
Kroesen. Egiptas ištremia sovie
tų ambasadorių. Popiežius Jonas 
Paulius II-sis paskelbia naują en
cikliką apie darbo santykius mo
dernioje bendruomenėje. Pran
cūzijoje parlamentas panaikina 
mirties bausmę. Maskva pripa
žįsta, kad Angoloje Pietų Afrikos 
puolime žuvo du rusai, kariniai 
patarėjai. Jungtinėse Tautose so
vietų užsienio reikalų ministeris 
Gromyko kaltina Ameriką pradė
jusią atominių ginklų lenktynes. 

D U o ~ • • V»L Gromyko susitinka su valstybes 
rą Bahonar. Ramstėme, Vakarų J . . „_. T ZZ , ; , . . . . , , . - i sekretoriumi Haigu. Irane lektu-Vokietnoie bombos sprogimas avi- . . .. ° . . , i. .. - . i i . M • vo nelaimėje zuva ketun kariuo-acijos bazėje sužeidžia amenkie- Į . , . . , . m U l menes vadai. 
U generolą ir 19 kitų. ( B u g ^ ^ 

federatai", kaip ir anksčiau, 
priešinasi nuosekliam karinės pa
dėties reikalavimų realizavimui. 
Drąsindamiesi kontrrevoliucio
nieriai iškėlė kurstytojišką šūkį 
— "Karinė padėtis baugina tik 
silpnus" — rašo ' T r i b ū n a Ludu" 

Apie "Sol idarumo" verksmus 
Svidniko aviacijos gamykloje pa
sakoja laikraštis "Gazeta liu-
buska". "Cia smogikai iš "Nepri
klausomos studentų sąjungos" ir 
vietinio "Solidarumo" moraliniu 
teroru ir grasinimais fiziškai su
sidoroti privertė dalį kolektyvo 
streikuoti'. 

Sovietų "Tass" rašo, kad "Rytų 
ir Vakarų karinėje ir politinėje 
konfrontacijoje Vakarų sluoks
niai buvo suinteresuoti lošti 
"Lenkijos kortą". N A T O štabai 
mėgino paversti Lenkiją savotiš-J Taivanu. Kitas užsienio reikalų 
ku infekcijos inkubatorium sočia-1 ministerijos pareiškimas liečia Ki 
listinėje sandraugoje. Lenkijos į nijos santykius su Sovietų Sajun-
centrinė televizija demaskavo | ga. Kinija pareiškusi Maskvai, 
kontrrevoliucinės pogrindinės or- kad reikėtų vėl atnaujinti pasi-
ganizacijos —"Nepriklausomos kalbėjimus dėl Kinijos — Sovie-
Lenkijos konfederacijos" vadeivai tų Sąjungos sienų taikingo išspren 

dimo. Komentatoriai mano, kad 
Kinija bando "lošti sovietų kor
tą" savo santykiuose su JAV-bė-
mis. 

Reikalauja paaiškinti 
ryšius su Taivanu 

Pekinas. — Kinijos vyriausybė 
ne kartą pabrėžė, kad jai labai 
nepatinka prezidento Reagano 
pareiškimai apie Amerikos santy
kius su Taivanu, apie planus par
duoti Taivanui naujų ginklų. Pir
madienį valstybės departamentas 
paskelbė, kad vyriausybė jau pra
nešė Kongresui nutarimą parduo
ti Taivanui ginklų dalių.Jis nemi 
nėjo, kokia šioje transakcijoje 
įvelta suma, tačiau spauda iš T a i -
vano šaltinių skelbė, jog ginklų 
dalys kainuos 97 mil. dol. 

Antradienį Kinijos užsienio rei
kalų ministerija paskelbė dvi ži
nias. Viena kalba apie kinų vy
riausybės reikalavimą Wash ing -
tone, kad JAV vyriausybė paaiš
kintų, koks ten vyksta biznis su 
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— Valstybės sekr. Haigas pa
reiškė korespondentams, kad 
Amerika negali bizniauti su So
vietų Sąjunga, kada Lenkijoje 
trypiama laisvė. Lenkija turėtų at
šaukti karinę padėtį, paleisti su
imtus žmones ir pradėti tartis dėl 
"Solidarumo" ateities. 

— Amerikos darbo unijų fede
racijos vadas Kirkland pagyrė pre
zidento Reagano paskelbtas eko
nomines sankcijas Sovietų Sąjun
gai. 

— Nežiūrint Amerikos — Iz
raelio nuomonių skirtumų dėl 
Golano aikštumų prijungimo, gy
nybos departamentas rekomen
davo padidinti Izraeliui karinę 
paramą iki 1.7 bil dol., net 300 
mil. dol. daugiau, negu buvo duo
ta praėjusiais metais. 

— Sirija ir Kuwaitas susitarė 
bendrai veikti siekiant užbaigti 
Irano — Irako karą. Į Siriją at
vyko delegacija iš Irano. Sirija, 
kaip žinoma, viena iš nedauge
lio arabų šalių, kuri kare palaiko 
Irano pusę. Jos nuomone, arabai 
ir kiti musulmonai turėtų taupyti 
jėgas kovai prieš Izraelį. 

— Gvatemaloje nušauti pen
ki policininkai. Arkivyskupas 
Mario Casariego ragino Kalėdų 
pamoksle mesti smurtą ir ieškoti 
vienybės ir taikos. 

Rugsėjis 

Senatas patvirtina pirmą mo- Į 
terį į Aukščiausiąjį Teismą — Į 

L. Močiulskį. Nurodoma, kad jis 
palaikė tiesioginius ryšius su JAV 
administracija, taip pat ardomai
siais centrais ir revizionistiniais 
sluoksniais Vakaruose. Televizija 
pabrėžė, kad "Nepriklausomos 
Lenkijos konfederacija" turi gink
lų sandėlių. Turimais duomenį 

Kanadoje pabėgo 
lenkai jūreiviai 

Vancouveris. — Kanadon at
vyko lėktuvu 64 Lenkijos jūrinin
kai, kurie turėjo pakeisti tuos 
jūreivius, kurie nutarė pabėgti ir 
pasiprašyti Kanadoje politinio 
prieglobsčio. Iš viso Kanadoje 
globą gavo 83 lenkai jūreiviai. Iš 
atvykusios pamainos keturi len
kai pabėgo Montrealyje, o dar 
20 žadėjo pasitraukti iš lėktuvo 
Vancouveryje, kur stovi be įgu
los likęs Lenkijos laivas. 

Kiek Lenkijoje 
buvo suimtų? 

VarsuiKL. — Lenkijos vyriausy
bė paskelbė valstybinėj televizijo
je, kad Vakaruose labai perdeda-
mi žuvusių, sužeistų ar suimtų 
lenkų skaičiai. Lenkijos kariuo
menės politinio skyriaus viršinin
kas gen. T. Szacillo ir valdžios 
informacijos pareigūnas J. Ur
ban paskelbė reporteriams, kad 
Lenkijoje yra dvi suimtųjų rūšys: 
vieni yra "internuoti", — tokių 
yra 5,555. Iš jų jau buvo 580 
paleistų. Kiti 784 yra areštuoti ir 
bus teisiami. Žuvusių neramu
muose skaičius pakilo iki 8, pa
reiškė Urban, nes vienas Gdanske 
sužeistas vyras mirė ligoninėje. 

Urban pridėjo, kad "Solidaru
mo" vadas Lech Walesa nėra nei 
internuotas, nei suimtas, tačiau 
jis yra "laikomas" ir negali pa
likti gyvenamos vietos. 

— Federalinis teismas paskyrė 
specialų prokurorą I ^ o n Silver-

I man iš Nevv Yorko ištirti darbo 
vaivadijoms, kur ardomieji ele-Į mis, svarbiausias konfederacijos į sekretoriaus Raymond Donovan 
mentai iš "Solidarumo" kaip j centras yra Silezijoje, praneša \ praeities veiklą, jam metamus 
KOS — KOR nariai ir "Kon- Į "Tass". ! kaitinimus. 

Italu komunistai 
smerkia Varšuvę 

Roma. — Italijos komunistų 
partijos centro komitetas po il
gesnių ginčų paskelbė formalų pa 
reiškimą — rezoliuciją, liečian
čią Lenkijos įvykius. Italų komu
nistų vadovybė 17-kos puslapių 
pareiškime pasmerkia Lenkijoje 
suėmimus, organizacijų varžy
mus. Reikalaujama tuoj pat su
grąžinti civilines teises, leidimus 
profesinėms sąjungoms veikti, rei
kalaujama paleisti areštuotus ir 
patariama pradėti derybas tarp 
visų lenkų visuomenės grupių: pakartoja, jog siekiant pasauiyje 
komuniste partijos, darbo profsą- išplėsti demokratiją ir socializ 
jungų ir katalikų Bažnyčios. i mą, reikia ieškoti visiškai naujų 

Italų komunistai kaltina Len-1 kelių. 

kijos valdžią, kad ji negali pakel
ti dirbančiųjų klasės protestų be 
karinės jėgos. Tai suduoda didelį 
smūgį patiems socializmo pagrin
dams, sakoma partijos pareiški
me. Kaltinama Sovietų Sąjunga 
ir kitų socialistinių šalių vyriau
sybės, kurios dariusios spaudimą 
Lenkijos režimui. Lenkų profesi
nių sąjungų sužlugdymas paro
do sovietų revoliucijos, kaip gy
vos jėgos, žlugimą, sakoma Itali
jos komunistų rezoliucijoje, kuri 

Amerikos sankcijos 
Soviety Sąjungai 

Los Angeles. — Atostogaujan
tis prezidentas Reaganas antra
dienį paskelbė ekonomines sank
cijas Sovietų Sąjungai už jos įsi-
vėlimą į Lenkijos įvykius, už prie
spaudą, žmonių persekiojimą. 
Prezidentas pabrėžė, kad ateityje 
Amerika gali imtis dar griežtes
nių priemonių. Ateities santykiai 
su sovietais priklausys nuo Mask
vos vyriausybės elgesio, pasakė 
prezidentas Reaganas. 

Prezidentas įsakė suspenduoti 
sovietų keleivinių lėktuvų skrai
dymus į Amerikos aerodromus. 
Sustabdomi visi leidimai parduo
ti sovietams technikos prekes, 
reikalingas naftos ir dujų pramo
nei. Tų prekių sąraše yra ir trak
toriai vamzdžių linijai tiesti, grąž
tai, kompresoriai ir pan. Nevv 
Yorke uždaroma sovietų prekybos 
atstovybė, per kurią sovietai už
sako visą trečdalį Amerikos par
duodamų gaminių. Atšaukiami 
leidimai eksportuoti į Sovietų 
Sąjungą elektroninius įrengimus, 
kompiuterius ir kitas aukštos 
technologijos prekes- Atidedamos 
derybos dėl ilgalaikės javų preky
bos sutarties. Dabartinė sutar
tis baigiasi gruodžio 31. Sovietų 
prekiniams laivams suvaržomas 
įplaukimas į Amerikos uostus. 
Šiais metais sovietų laivai 337 kart 
aplankė Amerikos uostus. Nebus 
atnaujinamos įvairios dvišalės 
bendradarbiavimo sutartys, lie
čiančios energijos, erdvės tynmų, 
mokslo, technologijos sritis. 

Maskvos spauda piktai pasmer
kė prezidento Reagano sankci
jas. Pabrėžiama, kad sovietai Len
kijoje nesikiša ir palieka patiems 
lenkams išspręsti dabartinę krizę. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 31d . : Silvestras, Me
lanija, Davis, Mingailė. 

Sausio 1 d.: Mečislovas, Mar
tyna, Girutis, Sniege. 

Sausio 2 d.: Bazilijus, Eufro-
zina, Mažvydas, Gailutė. 

Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:29. 

ORAS 
Debesuota, gali pasnigti, tem

peratūra dieną 30 L, naktį 20 1. 

i 
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I L L I N O I S - I N D I A N A 
A P Y G A R D O S 

SUVAŽIAVIMAS 

Gruodžio 7 d. Illinois - Indianos 
apygardos vyčiai susirinko į 
paskutini metų suvažiavimą. 
Pirmininkas Vincas Samoška 
atidarė jį su malda ir t rumpa 
kalba. Nesen ia i i š r i nk t a 
apyga rdos va ldyba šiuo 
suvažiavimu pradėjo naujus 
veiklos metus. J a u sudarytas 
metinės veiklos planas. Pirmi
ninkas perskaitė centro valdy
bos p i r m i n i n k ė s Loretos 
Stukienės laišką, kuriame ji 
sveikina I l l inois - Indianos 
apygardos vyčius. Jos širdis ir 
jausmai esą visuomet su jais, 
nes ji pati esanti čikagietė, 
visą jaunystę dirbusi su Illi
nois- Indianos apygardos 
vyčiais. Ragino atgaivinti 
prisnūdusias vyčių kuopas ir 
steigti naujas. Jei kokios 
pagalbos reikėtų, centro valdy
ba visada esanti pasiruošusi 
padėti. Pirmininkė didžiavosi 
vyčių choru ir jaunųjų vyčių 
tautinių šokių grupe. 

Ona Marija Kaselienė, kuri 
energingai dirba su jaunai
siais vyčiais, papasakojo, kad 
praei tą s a v a i t ę Chicagos 
jaunieji vyčiai išsirinkę savo 
kuopos valdybą. Pirmininku 
esąs J o n a s Strolia, iždininku 
Jonas Kilkus. Turėję kėglia-
vimo vakarą ir turi daug kitų 
planų. C e n t r o va ldybos 
v i c e p i r m i n i n k ė p o n i a 
Kaselienė pranešė, kad 1982-
ųjų metų seimas bus Cleve 
landė. Prasidės rugpjūčio 7 d., 
anksčiau negu įprasta, kad 
jaunieji vyčiai, kurie lanko 
mokyklas, galėtų dalyvauti. 
Rugpjūčio gale jau reikia ruoš
tis mokslui. 

E l e o n o r a K a s p u t i e n ė 
pasakojo apie savo rūpesčius 
verbuojant naujus narius. 
Skelbiamas naujų narių vajus. 
Pas prekybininkus ir šiaip 
pasiturinčius vyčius ieškoma 
dovanų premijoms. Pati irgi 
aukosianti. Šių metų seime 
Eleonora Kasputienė laimėjo 
pirmą vietą naujų narių verba
vime. 

36-tos kuopos pirmininkas 
Jonas Paukštys pranešė, kad 
jo rūpesčiu paskutiniu laiku j 
kuopą Įstojo 30 naujų narių. 
Vasario 13-tą būsią kuopos 
šokiai Vyčių salėje. 

Naujoji senjorų kuopos 
pirmininkė Adelė Gabalienė 
pristatė suvažiavimui naują 
vaidybą ir pranešė, kad gruo
džio 20 d. Vyčių salėje būsian
čios jų organizuojamos bend
ros lietuvių Kūčios. 

Apjigrados iždininkė Irena 
Sankutė pranešė, kiek apygar
da turėjo išlaidų ir pajamų per 
1981 m. Kaip centro valdybos 
spaudos atstovė, ji pranešė, 
kad gruodžio mėnesio ,,Vytis" 
jau baigiamas spausdinti. 
Taip pa t ji pranešė, kad vasa
rio 16 d. Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo parapijos salėje 
nusipelniusieji bus keliami į 
antrą vyčio laipsnį. Pakėli
mai į trečią laipsnį vyks per 
Šv. Kazimiero šventę. Tą 
šventę organizuojanti 36-ta 
kuopa Švč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažny
čioje. 

Vyčių salės vedėjas Klemen
sas Vidžius pranešė, kad 
a te inančia i vasa ra i visi 
sekmadieniai yra jau išnuomo
ti. Sausio, vasario ir kovo 
mėnesiais dar yra laisvų 
šeštadienių. 

Vyčių choro pirmininkė 
Sa'f.na Kiatt kalbėjo, kad 
.'-'.nsv--ū su entuziazmu lanko 
- r^ t ic i jas ir mokosi naujų 
dainų. Chore nuotaika Duiki. 

Ta ip pat pranešė, kad lapkri
čio 22 d. Beechen vietovėje 
M a r y a n n N u n n n a m u o s e 
(kurie tą dieną buvo papuošti 
Kalėdų eglute ir buvo gintaro 
ir medžio drožinių paroda), ji, 
Teresė Strolienė ir O n a Mari
ja Kaselienė aiškino žmonėms 
apie Lietuvą ir jos papročius. 
Nuo 9-tos ryto iki vakaro šeš
tos jos ten buvo, ir apie 600 
žmonių tą parodą aplankė. Jo s 
trys tą viską suorganizavu
sios. 

J a u n ų j ų vyčių t a u t i n i ų 
šokių grupės vadovas P ranas 
Zapolis pranešė, kad grupėje 
yra 40 šokėjų. Lapkričio mėne
sį važiavę į Milvvaukee miesto 
festivalį atlikti programos. 
Dalyvavusi su savo kiosku ir 
38-ta vyčių kuopa iš Kenoshos, 
kuriai pirmininkauja Teresė 
Balčiūnienė. J is buvęs nuste
bęs tokiu puikiu kiosku. 

Algirdas Brazis kalbėjo apie 
..Lietuvos atsiminimų" banke
tą, kuris bus vasario 7 d. 
M a r t i n i ą u e salėje . Š i a i s 
metais bus pagerbtas Anta
n a s Vanagait is ir „Margutis". 
Šįmet „Margutis" švenčia 50-
ties metų jubiliejų. Valdybos 
pirmininkas ponas Brazis 
palinkėjo visiems linksmų šv. 
Kalėdų ir laimingų Naujųjų 
metų. 

112-tos kuopos pirmininkas 
Paulius Binkis pranešė, kad 
lapkričio mėnesį šokiai pasi
sekę, daug pelno buvę, kuopos 
kasa padidėjusi. Kėgliavimo 
vakaras gražiai praėjęs. 

Detroito L B apylinkės valdybos pirmininkas, Lietuvių 
Respublikonų federacijos veiklus narys ir „Draugo" foto 
korespondentas J o n a s Urbonas susitinka su Michigano 
valstijos J A V kongreso atstovu Guy A. Vander Jagt . 

B E N D R A K C C I U 
V A K A R I E N Ė 

Prie gražiai šiaudinukais ir 
kitomis puošmenomis papuoš 

Vilija Telyčėnaitė padek
lamavo B. Brazdžionio "Kalė
dų varpai" ir "Kaliniai". Šven
čių proga sveikino Vyčių 102 
kuopos vardu Gražina Vaš-

tos Kalėdų eglutės gVuodžio į * « » P ^ p i j o s aukų r in 
24 d. 8 v.v. Jūrų Švyturio šaulių ^ o komiteto pirmininkas 
kuopa Šv. Antano parapijos 
patalpose surengė kūčias. 
Jie jau kelinti metai tokias kū
čias rengia. Ta i tikrai švy-
turiečių tam y ra didelis pa
sišventimas, o ypač jų moterų 
sekcijos vadovės Angelės 
Bukšnienės. Gaila, ne visi tą 
jų darbą įvertina ir ne t ne visi 
viengungiai į j a s atsilanko. Į 
kūčias atsi lankė daugiau kaip 
50 asmenų - šaulių ir svečių. 

Atsilankiusius svečius ir 

Juozas Kinčius. Moterų sekci
jos vadovė Angelė Bukšnienė 
sveikindama paminėjo ir jai 
talkininkaujančias šios kūčių 
vakarienės paruošime: VI. 
Šiurkienę, Step. Paulikienę, 
Grace Valiukėnienę, Pr. Tele-
vičienę ir Mariją Žilinskienę. 

Pagiedota kalėdinių gies
mių ir buvo sulauktos Berne
lių mišios. Kūčiautojai per
sikėlė į bažnyčią, o kiti atvyko 
iš namų ir nors bažnyčios 
sklidinai ir neužpildė, bet jų šaulius pasveikino, žodį tarė ir . - -»• 

kūčių vakarienei pakvietė kuo- b u ™ " " S ? *^™ 
pos p i r m i n i n k a s Bron ius Šv. Mišias atnašavo para-
Valiukėnas. J i s savo žodyje P 1 ^ 8 klebonas kun. Alfonsas 

14-tos kuopos vicepirmi
ninkė Jean Vance padėkojo 
apygardos vyčiams už daly
vavimą tos kuopos suruoš
tame šv. Kazimiero minėjime 
Šv. Antano bažnyčioje. Dėko
jo chorui ir jo vadovui Faustui 
Stroliai už gražų giedojimą per 
Mišias. Kuopos valdyba pasili
kusi ta pati ir ateinantiems 
metams. Prisirašę keli nauji 
nar ia i . 

Gegužės 15-16 d. Chicagoje 
vyks Vidurio-Vakarų kėglia
vimo turnyras. Illinois-India
nos apygarda jau pradėjo 
ruoštis sutikti svečius iš kitų 
miestų. Tą šeštadienį bus 
susipažinimo šokiai Vyčių 
salėje, o sekmadienį pietūs 
Dariaus ir Girėno salėje. 10 
vai. ryto Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje bus Mišios. 

Nutarta Šv. Kalėdų proga 
pasiųsti pinigines dovanas 
lietuviškoms radijo valan
dė lėms: Sophie D a u k u s , 
. .Marguč iu i " ir L ie tuvos 
a i d a m s . Ta ip p a t lietu
viškiems laikraščiams: „Drau
gui", „Naujienoms" ir „Sanda
rai" . 

Po susirinkimo buvo vaišės. 
Ant stalo buvo papuošta Kalė
dų eglutė. Sugiedojome kun. 
Jonui Savukynui „Ilgiausių 
metų", gimtadienio proga. 
Linkėjome vienas kitam links
mų Kalėdų švenčių ir laimin
gų Naujųjų metų. 

E. Pakalniškienė 

— Meilės misija gali ateiti 
tik iš sąjungos su Dievu. O iš 
tos sąjungos — meilė šeimai, 
meilė kaimynui, meilė vargšui 
yra natūralus vaisius. Mūsų 
eucharistinė sąjunga su Kris
tumi yra patiekusi tą vaisių, 
nes Jėzus pasakė: „Aš esu 
vynmedis, o jūs šaka". Nuo 
šakos gauname vaisių, ne nuo 
vynmedžio. Tad kokia baisi 
atsakomybė tau ir man, idant 
tas vaisius priklausytų nuo 
šakos ir vynmedžio sąjungos. 

Motina Teresė 

pasakė, kad Kūčios yra tra
dicinė šeimos šventė. Visi į jas 
atvykę jauskitės esą šauliškos 
lietuviškos šeimos nariai. 
Nors lietuviai yra išblaškyti 
po visą pasaulį, bet jų mintys 
visuomet skrieja į mielą tėvy
nę Lietuvą ir su didžiausiu liū
desiu ją prisimena. Mūsų bro
liai ir seserys vis d a r neša 
žiaurią okupaciją. Prisimin
kime juos ir prašykime Dievą, 
kad ir jiems baigtųsi ta žiau-

Babonas, Kalėdines giesmes 
gražiai giedojo parapijos cho
ras, vadovaujamas muz. St. Sli
žio. Visiems krito į akis esanti 
bažnyčioje įrengta nauja pra-
kartėlė. A. Gr. 

K A L Ė D Ų 
E G L U T Ė 

Savaitei prabėgus po kalėdi
nio susikaupimo jaunimui, 
gruodžio 20-tą mūsų jaunimas 
ir vyresnieji vėl rinkosi į Kultū-

ri okupacija i r sulauktų lais- ros centrą — L.B-es "Žiburio" 
vės dienų! Šiandieną mes mokyklos tradicinę Kalėdų eg-
nors savo mintyse būkime kar- ^ t ę . Mokyklos vedėjai Danu-
tu su jais. Su mumis kūčių va- tei Doveinienei pasveikinus vi-
karienėje dalyvauja i š tolimo sus susirinkusius, scenoje 
Lietuvos kampo Seinų brangi pasirodė mūsų jaunieji, suvai-
viešnia Emilija Grigutienė. dindami kalėdinį vaizdelį, kurį 

Už žuvusius Lietuvos ka- paruošė Danutė Jankienė. Čia 
rius, partizanus, šaulius ir vi
sus kovotojus kviečiu kuopos 
kapelioną kun. Kazimierą Si
maitį ir kuopos valdybos narį 
Juozą Kinčių uždegti žvakę. 

Kun. Kazimierui Simaičiui 
sukalbėjus maldą, pradėta kū
čių vakarienė plotkelėmis. 
Kun. K. Simaitis ir moterų 
sekcijos vadovė A. Bukšnienė 
ėjo prie kiekvieno sveikin
dami ir lauždami plotkeles. 

Kūčių vakarienei buvo pri
rengti visi valgiai be mėsos. 
Laikytasi lietuviškų Kūčių tra
dicijos. Turėjome ir lietuviškų 
kleckelių su aguonų pienu. 

Parengimų vadovas Petras 
Bukšnys ir valdybos narys 
Juozas Kinčius dar ir skaniu 
vynu pavaišino, nepagailėda
mi ir stipresnės taurelės. Kū
čių vakarienę baigiant valgy
ti kun. Kazimieras Simaitis 
papasakojo apie Kalėdas ir jų 
kilmę. Mūsų Kalėdos sutampa 
su žydų švenčiamomis žiemos 
šventėmis. J ie jas švenčia tuo 
laiku, kai y ra trumpiausia 
diena ir ilgiausia naktis. Ta
čiau nieko bendra neturi su 
mūsų Kalėdomis ir Jėzaus 
užgimimu, kurį mes švenčia
me. J i s papasakojo ir prakar-
tėlės istoriją. Pirmąją pra-
kartėlę kalnuose įruošė šv. 
Pranciškus. Ir į tą prakartėlę 
atvyko labai daug žmonių. Da
bar tos prakartėlės statomos 
jau visur, bažnyčiose, prie na
mų ir keliu. 

šoko Rimos Jotkutės paruoštos 
snieguolės: Kristina Bielskutė, 
Rima Idzelytė, Dana Rugieniū-
tė, Nida Černiauskaitė, Aud
ronė Navasaitytė, Dana Ba
rauskaitė, Rima Janukaitytė, 
Gailutė Rudzevičiūtė ir Eglė 
Stonytė. Stripsėjo voverytės ir 
kiškiukai: Mėta Landytė, Alek
sas Mitrius, Medea Sabaliūnai-
tė, Kristina Merkytė. Paulius 
Juška, Lisa Maier, Mindaugas 
Mingėla, Lidija Mitriūtė ir Aud
ra Ricci. Nykštukai: Andrius 
Viskantas, Vytas Viskantas, 
Tauras Barauskas, Nerius Lan
dys, Tauras Stonys ir Jonukas 
Korsakas. Vėjukai: Vitas Ru
gienius. Algis Rudis, Karis Pet
rulis. Genys — Manvydas Š e 
petys. Eglutė — Vilija Idzelytė. 
Mėnulis — Paulius Gražulis. 
Senelis šaltis — Paulius Dovei-
nis. Juozapas — Andrius Gra
žulis ir Marija — Audronė Min-
gėlaitė. 

Po kalėdinio vaizdelio mo
kyklos choras, paruoštas mo
kytojo P r a n o Z a r a n k o s , 
a k o m p a n u o j a n t V i d u i 
Neverauskui, sugiedojo keletą 

Kalėdų eglutės suruošimu 
rūpinosi mokyklos vadovybė ir 
tėvų komitetas.Šiais metais tė
vų komitetą sudaro: Algis Ru
dis (pirmininkas), Valen t ina 
Bulotienė, Gina Januš ienė , 
Izabelė Korsakienė, J ū r a t ė 
Majerienė ir Audronė Tamulio-
ny tė — McDonald. 

"Žiburio" mokykloje šiais me
ta is darbuojasi: Danutė Dovei-
n ienė — vedėja. Mokytojai — 
Mari ja Jankausk ienė , Dal ia 
Navaisa i t ienė , O n a Sabaliū-
nienė, Birutė Barauskienė, 
Kris t ina Janku tė , Aldona Mil-
mant ienė , A s t a Jurgutytė . Kun. 
V i k t o r a s K r i š č i ū n e v i č i u s , 
Valerijus Gražulis, Stasys Ju 
zėnas , Vida Skiotytė i r P r a n a s 
Za ranka . Mokykloje mokosi 75 
mokiniai . Jonas Urbonas 

S U S I K A U P I M A S 
J A U N I M U I 

Artėjant Kalėdų šventėms, L. 
B-ės valdybos ir L.B-es "Žibu
rio" l i tuanist inės mokyklos ve
dėjos iniciatyva gruodžio 12-13 
dienomis buvo suorganizuotas 
specialus prieškalėdinis susi
kaupimas jaunimui , kurį pra
vedė kun. A n t a n a s Saulai t is iš 
Chicagos. Buvo malonu maty t i 
mūsų jaunimą aktyviai daly
v a u j a n t s u s i k a u p i m e i r 
pamaldose. Kiek ž inau, pana 
š a u s pobūdžio sus ikaupimas 
p lanuo jamas ir ki ta is metais , 
tik ga lbūt reikėtų lab iau pasis
tengt i į t raukt i ir studijuojantį 
jaunimą, no r s susikaupimo ruo
šėjų t a s buvo bandoma padary
ti. Nežinia dėl kurių priežasčių į 
sus ikaupimą šaltai atsiliepė pa
rapijos vadovybė ir ne t parei
ka l avo apmokėti už pa ta lpac , 
no r s daugumas jaun imo y r a 
Dievo Apvaizdos parapijos na
riai . 

A U K O S 
L I T U A N I S T I N I A M 

Š V I E T I M U I 
Li tuanis t in iam šveitimui pa

remti Detroito apylinkėje bu
vo sur ink ta 591 doleris, kurie 
perduoti J A V LB kraš to val
dybai į bendrą kasą švietimui 
paremti . Pe rna i meta i s Det
roite buvo surinkta per 400 
dol., o iš bendro LB-ės fondo 
g a u t a Detroito l i tuanis t inėm 
mokyklom — Žiburio 1500 
dol., Aušros — 100 dol. Kiek 
šiemet g a u s Detroito mokyk
los, pr ik lausys nuo to, kiek bu
vo sur inkta per v i sas LB-ės 
apylinkes, padal inus propor
c ingai paga l mokinių skaičių. 

L A I K R A Š T I S 
A N G L U K A L B A 

Neseniai vėl skaitytojus lan
kyti pradėjo JAV LB kraš to 
valdybos leidžiamas anglų 
k a l b a laikraštėlis "Bridges", 
sk i r tas lietuviškai nekalban
t iems lietuvių kilmės ameri
kiečiams. "Br idges" redak
torium yra prof. dr . S tasys 
Goštautas , profesoriaująs ne
toli Bostono. Reikia tikėtis, 
kad jis vėl eis reguliariai . 
"Bridges" prenumerata me
t a m s tik 5 dol. Detroite jį ga
lite užsisakyti per Joną Ur
boną, j a 
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dojimą vėliau įsijungė ir sve
čiai. Kalėdų vaizdeliui deko
racijas paruošė Mykolas 
Abarius. 

Prieš atvykstant Kalėdų 
seneliui — Valerijui Gražuliui, 
jaunieji pašoko ratelį, kurio 
koordinatorė — Kristina Jan
kutė 
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V E N G R U 
K U L T Ū R I N I S 

C E N T R A S 
Detroito ir apylinkių vengrai 

pradėjo dviejų milijonų dol. 
vengrų kultūrinio centro staty
bą Taylor ir Goddard, t a rp 
Telegrafph ir Inkster. Iškil
mėse ir vaišėse dalyvavo valsti
jos, miesto ir tautybių atstovai. 
Lietuviams atstovavo DLOC 
viceprimininkas B. Brizgys. 

S U S I K A U P I M O 
J A U N I M U I 

O R G A N I Z A T O R Ė S 
Susikaupimo jaunimui or

ganizatorės: L.B-nės vicepirm. 
L iuda Rugienienė i r švietimo 
vadovė Valentina Černiaus
kienė. LB-ės Žiburio lituanis
t inės mokyklos vedėja — 
Danu tė Doveinienė ir Roma 
Petrulienė su Ju r ina Rugie
nienė. 

S K U O D Ž I O 
L A I S V I N I M A S 

Skuodžio laisvinimo vajus 
D e t r o i t e buvo p r a v e s t a s 
a t e i t i n i n k ų v a r d u V . 
Majauskienės, DLOC vardu dr. 

K O N G R E S M E N O 
J . B L A N C H A R D 

P A G E R B I M A S 

Michigano tautybių komi
tetas sausio 29 d. 6:30 vai. 
ukrainiečių kultūros centre, 
26601 Rayan Dr., VVarren, 
ruošia pagerbimą ypa t inga i 
daug nusipelnusiam kongr . J . 
Blanchardui. J i s l ietuviams ir 
kitiems pavergtiesiems yra 

(Nukelta į 5 psl.) 

kalėdinių giesmių, į kurių gie- A. Barausko. Pas tangos buvo 
ne veltui. Daugybė gautų 
laiškų liudijo, kad Michigano 
senator ia i ir kongresmenai 
gyva i reagavo į mūsų laiškus. 
J i e prisidėjo prie rezoliucijų 
sena te ir atstovų rūmuose. Kai 
kurie parašė laiškus Brežne
vui, reikalaudami Skuodžiui 
laisvės. 

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

6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford 
M e d k a l Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Prnma ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 3 8 8 - 2 2 3 3 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30 
vai. ryto iki 3 vai. popiet 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel — GR 6-2400 

Vai pagal susitarimą pirmad irkefv 1-4 :< 
7 9 antrad irpehkt 10-4 šeštad 10 3 vai 

Tel ofiso ir buto: OLympic 2 - 4 1 5 9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1 4 4 3 So. 5 0 t h Ave.. Cicero 

Kasdien 1 3 vai ir 6 8 vai vak išskyrus 
treč Šęšt 12 tki 4 va! popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 8 lst Street 

Vai Kasdien rtab 0 v ryto iki v-p-p 
Ofiso tel RE 7 1168: rezid 239-2919 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

I EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVF0RD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. HE 4 1818: Rez PR 6 9 8 0 1 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus !:gos 
2454 West 7 l s t Street -

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai pirmad .antrad . ketvirtad irpenkta-., 
3 >M, 7 v p p Tik susitarus 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 5 8 9 3 
Specialybė Akiu hgos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagai susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą 

Ofs 742 0255 Namų 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą 

Tel 372 5222. 236-6575 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO MrABASH AVE 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 563-0700 
Vatandos pagal susitarimą 

Ofs PO 7 6 0 0 0 . Rez GA 3 7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S KedzeAve Chicapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A.JUCAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1 4 0 7 So. 49 tn Court. Cicero. III. 
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir Sešt 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W. 59 St.. Chicago 

476-2112 
Va! pagal susitarimą Pirm . antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W 71st St. - Tel 7 3 7 5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
* 2656 W. 6 3 r d Street 

Vai antr i 4 pop'et \r ketv 5 7 vak 
Ofiso tel 776 2 8 8 0 . rezid 4 4 8 5545 

Tel REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 West 59th Street 
Vai pirm antr , ketv ir penkt nuo 12 4 
va1 popiet ir 6 8 vai vak Treč ir šeit 
uždaryta 

Ofiso tel. 434-2123. namg 448-6195 

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

2454 West 7 lst Street 
Vai.; pirm , antrad.. ketv. ir penktad. 2-5 

ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs tel 586 3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm , antr ketv tr penkt 

2 - 7 ) šeštadieniais Dagai susitarimą 

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 West 63rd Street 

Vai pagal susitarimą; antr , trečiad 
ketvirtad 10 v ry to ik i6v vakaro 

Te). - 778 3400 



1981-ųjų— 

METŲ DERLIUS 
Šiandien paskutinė 1981 me

tų diena, taigi šie metai yra 
jau praeitis, kaip daugelis 
prieš juos buvusių metų. Jie 
nukeliavo į amžių glūdumą be
kraštę, neturinčią nei pra
džios, nei pabaigos, kurioje vi
si a n k s č i a u a r vė l i au 
atsidursime, bet kuri niekada 
nebesugrįš. 

Baigiant senuosius metus 
yra įprasta išskaičiuoti ir įver
tinti jų įvykius ir pateikti lyg 
ir atliktų darbų apyskaitą. Tai 
nėra labai lengva, taigi ir ši 
mūsų apyskaita nebus nei 
tiksli, nei pilna, už ką iš anks
to atsiprašome. 

Kovos už Lietuvos laisvę po
žiūriu 1981 metai nebuvo lai
mingi. Lietuvių tautai tėvynė
je jie vis dar buvo kietos 
vergovės metai, netgi be pra
giedrėjimų. Tiesa, buvo vie
nas kitas šviesesnis blykstelė
jimas. Čia turime galvoje 
faktą, kai Europos tautų sau
gumo bei bendradarbiavimo 
konferencijoje JAV-bių atsto
vas, savo krašto delegacijos 
nario lietuvio Rimo Česonio 
įtaigotas, kietais ir neatlai-
džiais faktais priminė kon
ferencijos nariams, o tuo pa
čiu ir visam pasauliui 
kenčiančios mūsų tautos per
sekiojimą. Buvo paskelbta 
kiek užuominų pasaulinėje 
spaudoje pavergtų tautų rei
kalu, bet vis tai nebuvo to, ko 
reikia pavergtai tautai. 

Naujajai JAV-bių vyriausy
bei pradėjus vairuoti užsienio 
politiką išryškėjo, kad paverg
tų tautų išlaisvinimas nėra 
įrašytas jos programoje ir to
dėl pavergtaisiais praktiškai 
nesidomima. Tačiau klystu-
mėm, sakydami kad dabarti
nė JAV-bių užsienio politika 
bloga. Atvirkščiai, tiek pre
zidentas R. Reaganas, tiek 
valstybės sekretorius Alek
sandras Haigas, tiek gynybos 
sekretorius Casparas D. Wein-
bergeris yra trejukė, kuri iš
drįso pasukti JAV-bių užsie
nio politikos vairą priešinga 
kryptimi, kaip lig šiol. 

Suskato pravesti karinių pa
jėgų stiprinimo programą ir 
agresorius ėmė viešai vadinti 
jų tikruoju vardu. Visa tai tei
kia pasauliui naujų vilčių, o 
tuo pačiu viltinga gali būti ir 
pavergtųjų tautų ateitis, nors 
tas kelias dar tolimas. 

Lietuviškai išeivijai 1981 
metai buvo skaudūs, nes jų 
eigoje netekome visos eilės ge
rų kultūrininkų bei darbuo
tojų, iš kurių tarpo išskirtinai 
minėtini: Stasys Barzdukas, 
dr. EI. Draugelis, spaudos 
Vytautas Sirvydas, istorikė 
Marija Krasauskaitė, visuo
menininkas Jonas Jasaitis, il
gametis "Draugo" administra
torius kun. Petras Cinikas, 
prel. Konst. Vasys ir daugybė 
kitų. Vis tai daug veikę žmo
nės, sunkiai bepakartojamos 
asmenybės. 

Prisimintini ir mūsų kultū
ros veikėjai bei visuomenės 
darbuotojai, minėję savo am
žiaus sukaktis: 95 m. — muzi
kas Al. J. Aleksis, 90 m. — 
kompozitorius Juozas Žilevi
čius, 85 m. — gen. Stasys Raš
tikis, Juozas Eretas, 80 m. — 
Petras Jurgėla, Ona Laba
nauskaitė, 75 m. — rašytojai 
Antanas Vaičiulaitis, Jurgis 
Jankus, Jurgis Gliaudą, Mari
ja Sims, vyskupas Antanas 
Deksnys, dail. Viktoras Petra
vičius, solistė Juzė Augaitytė, 
visuomenininkas dr. Petras Vi
leišis. 

1981 metais suėjo 40 metų 
nuo didžiųjų birželinių trėmi
mų, tiek pat metų nuo 1941 m. 
Birželio mėn. sukilimo ir lai
kinosios vyriausybės sudary
mo, nuo lietuvių pranciškonų 
veiklos JAV-bėse 30 metų nuo 
Amerikos Balso lietuviškos 
laidos įkūrimo. 40 metų su
kaktis atšventė "Margučio" ir 
"Lietuvos atsiminimų" radijo 
valandėlės 25 m. sukaktį mi
nėjo Chicagos lietuvių opera. 

JAPONŲ BAKTERIOLOGINIAI GINKLAI 
Paiškėja karinės paslaptys 

Buvo ir daugiau reikšmingų 
sukakčių. 

Jei politinėje srityje ir netu
rėjome laimėjimų, tai jų aps
čiai buvo kultūrinėje išeivijos 
veikloje. Buvo išleista visa ei
lė gerų knygų, keli mūsų rašy
tojų parašyti romanai, kelios 
naujos poezijos knygos. JAV 
LB Kultūros tarybos rūpesčiu 
buvo paskirtos kelios premi
jos mūsų kūrėjams. Pažymėti
na, kad šioje premijų skyrimo 
srityje vis dar pirmauja 
"Draugas", paskyręs XXX-ją 
romano premiją. Buvo premi
juoti iškilesnieji poetai, rašy
tojai, teatralai, dramų rašy
tojai, muzikai. 

Iš didesnių studijinių su
važiavimų minėtini: IV Moks
lo ir kūrybos simpoziumas, 
Ateitininkų jubiliejinis kong
resas "Ateities" žurnalo 70 m. 
sukakties proga, metinis 
VLIKo seimas, JAV Liet. 
Bendruomenės IX tarybos se
sija, Šviesos - Santaros XX-
VIII suvažiavimas, Lietuvos 
vyčių 68-sis seimas, Pasaulio 
lietuvių gydytojų bei Inžinie
rių ir architektų organizacijų 
suvažiavimai, BALFo XX sei
mas, Lietuvių fondo, kuris yra 
didžiulis kultūrinės veiklos fi
nansinis skatintojas, metinis 
suvažiavimas, ALTos suva
žiavimas, regijoninė Tautinių 
šokių šventė Hartforde ir visa 
eilė kitų reikšmingų, lietuvybę 
stiprinančių parengimų. 

Didelį darbą ir toliau atli
kinėjo lietuviškoji spauda, 
jungdama, informuodama lie
tuvius. Kad ir gerokai pasun
kėjusiomis sąlygomis buvo lei
džiama keliolika didesnės 
apimties ? ^rnalų: Aidai, Atei
tis, Į laisvę, Metmenys, Litua-
nus, Lietuvių dienos, Medi
cina, Švietimo gairės, Skautų 
aidas, Mūsų vytis, Tėvynės 
sargas, Technikos žodis, Nau
joji viltis. 

Lietuviškoje periodikoje ir 
toliau gražiai pirmavo "Drau
go" dienraštis su savo kultūri
niu priedu, stipriai reiškėsi 
Darbininkas, Dirva, Kana
doje Tėviškės žiburiai, Nepri
klausoma Lietuva, Akiračiai, 
jau 95 metus Brooklyne lei
džiama Vienybė. Yra ir kitų 
laikraščių. Išskirtinai minė
tinos Chicagoje leidžiamos 
"Naujienos", jau eilę metų ve
dančios mūsų visuomenės 
skaldymo darbą ir lietuviš
kam reikalui nebetarnaujan
čios. Tai lyg deguto šaukštas 
darnios lietuviškos veiklos me
daus statinėje. 

Minėtinos pastangos išleisti 
dar vieną papildomą Liet. En
ciklopedijos tomą, serijinį 6 to
mų veikalą apie Lietuvos baž
nyčias. Vis dar buvo gyvos 
kelios lietuviškų knygų lei
dyklos. Nors knygos leidžia
mos mažesniu tiražu ir ne vien 
tik skaitytojų lėšomis, bet vis 
dėlto jų išėjo daug. Labai gai
la tiktai, kad mūsų Bibliogra
fijos tarnyba jau eilė metų 
nebepateikia mūsų knygos lei
dimo apyskaitų. 

Išskirtinai minėtinos pa
stangos leisti lietuvių, anglų ir 
kitomis svetimomis kalbomis 
Lietuvos pogrindžio spaudą. 
Šioje srityje didelį darbą atlie
ka Lietuvių Informacijos tar
nyba, Lietuvių Kunigų vieny
bė, Liet. Katalikų Bažnyčios 
kronikoms leisti sąjunga, Aka
deminis skautų sąjūdis. 1981 
metais į tokios rūšies leidėjų 
tarpą įsirikiavo ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, išlei
dusi 5 leidinius. 

Siaura apimtis rašinio ne
leidžia išskaičiuoti visų mūsų 
išeivijos atliktų kultūrinių dar
bų bei laimėjimų. Tačiau jie 
buvo savo laiku suminėti ir 
plačiau aprašyti "Draugo" 
puslapiuose. Bet ir iš to, kas 
Čia paskelbta, skaitytojas ga
lės susidaryti vaizdą, kad kiek 
mūsų pastangos politinėje sri
tyje nebuvo sėkmingos, tiek 
jo? buvo vykusios kultūri
niame darbe. L ^ y 

Nors antrajame pasaulinia
me kare cheminiai ir bakterio
loginiai ginklai nebuvo pavar
to t i , bet H i t l e r i s buvo 
apsisprendęs juos panaudoti. 
Tik JAV prezidentui Roose-
veltui 1943 m. pagrasinus ašies 
valstybėms, kad tokiais pat 
ginklais bus atsilyginta, Hitle
ris pabūgo. Jis pats nuo jų 
bu ve nukentėjęs 1916 m. 
anglams paleidus ašarines 
dujas. Šiomis dujomis Hitleris 
buvo apakintas ir gydomas 
ligoninėje dažnai turėdavo 
hahucinacinius regėjimus, nes 
dujos buvo pažeidusios nor
malų smegenų veikimą. 
Pasveikęs jis tapo Vokietijos 
diktatorium ir įžiebė II p. karą, 
kurio žaizdos tebėra neužgy-
dytos ir daugelis karinių 
paslapčių neišaiškinta. 

Chloro dujos 
Viena iš paslapčių tebėra, 

kiek žuvo Bari miesto gyven
tojų nuo chloro dujų. 1943 m. 
karui įsiliepsnojus ir JAV 
imantis atsargumo priemonių 
prieš Hitlerio netikėtumus, tais 
pačiais metais gruodžio mėn. 
buvo pakrauta į prekybinį 
laivą John Harvey 100 tonų 
chloro dujų ir pasiųsta į pieti
nės Italijos uostą Barį. Vokie
čių aviacija jį čia pačiupo ir 
subombardavo. Sąjunginin
kai nenorėdami išduoti paslap
ties, kad ruošiasi cheminiam 
karui, šį įvykį nutylėjo. Jis ir 
liko karine paslaptimi. 

Reikėtų priminti, kad lietu
viai, kurie lankosi Italijoje, 
užsuktų į Bari, kur miesto 
katedroje yra palaidota Žygi
manto Senojo žmona Bona 
Sforza, mirusi 1557 m. Ji buvo 

P . INDREIKA 

kilusi iš italų didikų giminės, 
puikiai išlavinta ir ištekėjusi 
už Lietuvos valdovo pradėjo 
vykdyti žemės reformą, įvesda-
ma valakinę sistemą. Užrūsti
nus Lietuvos ir Lenkijos bajo
rus su savo reformomis ir, 
mirus Žygimantui, Bona nete
ko valdžios ir buvo priversta 
bėgti į Barį pas savo motiną. 
Čia ji italo daktaro buvo 
nunuodyta, norint pasigrobti 
atsivežtą turtą — 43,000 auksi
nių dukatų. Nuo cheminių nuo
dų mirė Lietuvos valdovo 
s v e t i m t a u t ė ž m o n a . 

Cheminiai ir bakteriolo
giniai ginklai buvo uždrausti 
1907 m. Haagos tarptautiniu 
susitarimu ir 1925 m. vadi
namu Genevos protokolu. Tie 
draudimai, neturėdami morali
nio užnugario ir jėgos privers
ti juos vykdyti, liko tik archy
vine medžiaga. 

Cheminių ginklų 
naudojimas 

Italai juos panaudojo 1936 
m. Abisinijos kare. Japonai 
1937 m. prieš kiniečius ir 1943 
m. žudant JAV karo belaisvius, 
a t l ikdami pasibaisėt inus 
bakteriologinius bandymus. 

Antrojo pasaulinio karo me
tu ant Japonijos numetus dvi 
atomines bombas, privertė 
japonus kapituliuoti. Gen. 
MacArthuras įvedė okupacinę 
valdžią. Į ją kreipėsi japonų 
generolas Ishii Shiri, kad. 
jeigu nebus imtasi baudžia
mųjų žygių prieš jo vadovautą 
bakteriologinių ginklų tyri
nėjimo vienetą ,.731", tai su

rinkti duomenys bus perduoti 
okupacinei valdžiai. Juos 
gavusi vyriausybė labai nuste
bo ir, vengdama sukelti Ameri
kos gyventojų kerštą prieš 
japonų etninę grupę, jų niekur 
nepaskelbė, laikydami karine 
paslaptimi. 

Praėjus 35 m. po Japonijos 
kapituliacijos, John W. Povvell, 
San Francisco turėjęs senienų 
krautuvę, metė biznį ir ėmė 
tyrinėti, kokiu būdu japonai 
nužudė 3000 JAV karo belais-
Karinę prievolę jis atliko 
dirbdamas JAV karo žvalgy
boje ir žinojo, kad japonai žudo 
belaisvius, bakterijomis dary
dami įvairius bandymus. 
Priklausydamas Karo Vete
ranų sąjungai, jis susirišo su 
buvusiais karo belaisviais, iš 
jų sužinojo pergyvenimus 
pas ibaisė t inų žiaurumų. 
Apsišarvavęs su r ink ta i s 
duomenimis, jis ryžosi juos 
patikrinti Washingtone karo 
archyve. Jo nustebimui čia 
buvo rastas raštas, pasira
šytas gen. Ishii Shiri, kuriame 
sakoma: „Įteikiami duome
nys, kurie buvo surinkti 
Japonijos moksl in inkų, 
vyriausybei išleidžiant mili
jonus dolerių ir praleidžiant 
keletą metų sunkaus darbo 
juos berenkant. Su didžiausiu 
atidumu stebėta, kokie pasikei
timai į v y k s t a žmogaus 
organizme, jį apkrėtus bakte
rijomis. Šie bandymai buvo 
atlikti ne viešose laboratori
jose, bet labai slaptai. Kartu 
pridedami pataloginiai tyrimų 
duomenys, tikintis, kad asme
nys, juos surinkę, nebus 
persekiojami ir traktuojami 

Ses. Virginia. Nukryžiuotojo Jėzaus seserų vie
nuolijos narė, kaip gerai žinanti tautinį lietuvišką 

rneną. aiškina Eimhurste. Pa,, žurnalistei apie lie
tuvišką Kalėdų eglutę ir šiaudinukus, kurie dir
bami Lietuvoie. 

karo nusikaltėliais, o išvados 
bus laikomos paslaptyje. 

Japonai apkrėsdavo 
balaisvius 

Rinkdami šiuos duomenis, 
japonai karo belaisvius 
apkrėsdavo įvairiomis bakte
rijomis, tirdami iigos progre
są. Jeigu kai kurie belaisviai 
pasveikdavo, bet būdavo labai 
nusilpę, juos panaudodavo 
kitiems bandymams, pvz. 
įleidžiant į sąnarius chemi
kalų, kurie juos padarydavo 
nelanksčiais, kad žmogus 
negalėdavo jų pajudinti. Tokį 
belaisvį pririšdavo prie medžio 
ir arti jo susprogdindavo 
granatą. Tada sužeistajam į 
žaizdas įleisdavo bakterijų, 
sukeliančių kraujo užnuodi-
jimą ir lėtą gangreną, stebint, 
po kiek laiko nuo jos belaisvis 
mirs. 

Į spaudą patekus žinioms 
apie japonų žiaurumus su JAV 
kare belaisviais, John W. 
Povvelliui buvo iškelta byla, 
bet a t s i r a d u s daugybei 
liudininkų, kaltinančių vyriau
sybę, kad ji japonų žiaurumus 
slėpė nuo viešumos, byla buvo 
nutraukta. Tačiau ,,San 
Francisco Chronicle" skelbia, 
kad gen. Ishii Shiri tebėra 
gyvas ir palaiko ryšį su dir
busiais kodu pažymėtame 
„731" vienete dalyviais, bet 
vengia viešumos, kad neiškil
tų jų padaryti nusikaltimai. 
Advokatas Bert V. A. Roling, 
kuris dalyvavo teisme, teisiant 
japonus už karinius nusikal
timus, stebisi, kad teismo eigo
je šie nusikaltimai nebuvo 
iškelti. 

Dabar Genevoje vykstant 
konferencijai dėl balistinių 
raketų ir kitų strateginių 
ginklų apribojimo, apie bakte
riologinius, cheminius ginklus 
ir jų panaudojimą nekalbama. 
Spaudoje skelbiama, kad 
Sovietų Sąjunga bakteriolo
ginių ginklų 350,000 tonų, yra 
paskirsčiusi tarp Varšuvos 
paktai priklausančių sateli
tinių kraštų ir, reikalui ištikus, 
artilerijos sviedinių pagalba 
tuojau galėtų paleisti, kad 
priešą p a r a l i ž a v u s . Jų 
pakankamai turi ir JAV, kurių 
dalis 40.000 tonų yra laikoma 
Johnston saloje, Pacifiko 
vandenyne. 

Visus stebina, kad Maskvos 
propagandos sukelti Europoje 
, , l iaudies b a i s a i " pr ieš 
branduolinius ir kitokius 
ginklus niekad nenukreipiami 
prieš demonstracijų finan
suotoją — Kremlių, norint 
palaužti NATO vyriausybių 
valią ir lėšų skyr imą 
apsiginklavimui, o beginklis 
priešas visada išvirsta į ..drau
gą". 

MOTERIS 
SOVIETŲ 

SĄJUNGOJE 
Praeitų metų pabaigoje Sov. 

Sąjungoje buvo išleistas įsta
tymas, kuris draudžia skirti 
m o t e r i s p r i e s u n k i ų i r 
kenksmingų sveikatai darbų. 
Šis įstatymas išleistas ne dėl 
humaniškumo, kaip skelbia 
sovietinė propaganda, bet dėl 
to, kad šalyje mažėja vaikų 
gimdymas ir didėja gimimai 
prieš laiką, kas sudaro grėsmę 
ateičiai. 

Fizinė moters darbo jėga 
dabar dominuoja Sov. Sąjun
goje. Seniai yra praėję tie 
laikai, kai moterys galėjo 
nedirbti, auginti 3-4 vaikus ir 
pragyventi iš vyro algos. 
Dabar išauginti vieną ar du 
vaikus moteris turi dirbti 
kartu su vyru. Moterų skaičius 
Dramonėje vis didėja. Jeigu 
Sov. Saj. prieš 1940 m. moterys 
sudarė 52% gyventojų ir 
pramonėje jų dirbo 39%, tai 
1950 m. jos ten sudaro jau 
56% gyventojų ir pramonėje dir
ba 47%. Dabar moterys Sov. 
Sąj. sudaro 53% visų gyvento
jų ir pramonėje dirba jau 53% 
moterų. Vakarų Europoje 60% 
dirbančiųjų yra vyrai ir 40% — 
moterų. 

Jei paimti Pabaltijo respubli
kas, tai ten 92% darbingų mo
terų dirba pramonėje. Estijoje 
ir Latvijoje dirbančiųjų moterų 
yra daugiau negu Lietuvoje. 
Lietuvoje ir gimdymas yra 
didesnis negu Estijoje ir Latvi
joje. Tad apie kokį vaikų 
gimdymo ir auklėjimo lygį 
galima kalbėti, jeigu moteriai 
lieka tik pora valandų, neskai
tant miegojimo, pabūti šeimoje. 
Taip pat ir tėvas neturi 
daugiau laisvo laiko, nes tenka 
ilgas valandas abiem dar išsto
vėti eilėse prie krautuvių. 

Pagal sovietinę statistiką 
1960 m., 80% yra dirbančių 
moterų fizinį darbą. Padėtis 
nėra pagerėjusi ir dabar, ir 
sunkiai dirbančios moterys 
dažnai pagimdo prieš laiką 
arba su fiziniais trūkumais. 
Neseniai Maskvoje buvo išleis
ta Danilovo knyga „Moters — 
darbininkės socialinės proble
mos". Ten pasakyta, kad sovie
tų moterų, kurios dirba prie 
konvejerių, per pirmus metus 
miršta 53 vaikai iš 1000 gimu
sių, bet moterų, kurios dirba 
prie sunkiųjų mechanizuotų 
darbų, per pirmus metus mirš
ta 157 vaikai iš 1000 gimusių. 
Palyginimui — prieš 130 metų 
Anglijoje iš 1000 gimusių 
vaikų per pirmus metus numir
davo 153 vaikai. Apie tai rašė 
F. Engels knygoje „Darbi
ninkų padėtis Anglijoje". 

T. 
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Pagalbininkai — tai žemesniojo personalo 
tarnautojai — mokytojai, nepasiekę profesinio aukš
tojo išsimokslinime, dažniausiai net visai priešingos 
profesijos: buvę kariškiai, policijos pareigūnai. įrodę 
ištikimybę monarchijai, tinką savo nusistatymu 
šioms pareigoms. Dažnai ir jų tautybė neaiški, 
išverstinė. Kad šie ypatingi asmens, maža išimtimi 
dvasinės menkybės, turėtų daugiau svorio mokinių 
akivaizdoje, jiems duodavo po kelias, keliolika pamo
kų žemesnėse klasėse, tada laikomų antraeiliais 
dalykų: dailyraščio, paišybos, gimnastikos. Kai 
kuriam atlikusi nuo kitų tekdavo aritmetikos kokia 
pamoka ir, pajėgesniam, rengiamosios klasės moky
mas ir vedimas. Jų tarpe retai pasitaikydavo nors 
vidutiniškas savo dalyko mokytojas. Jų ir atly
ginimas mažesnis negu tikrųjų mokytojų. 

Svarbiausioji jų tarnyba būti internato viršinin
kų pagalbininkais ir, lyg policininkų saugumiečių 
(ochrankos), gimnazijos nuostatų visur, visu metu 
vykdomo priežiūra viešai ir slaptai: kad neperženg
tų išėjimo iš buto nustatyto laiko ir nuotolio ribos, 
kad iš aplinkos vidun neįtekėtų negeistinos srovės, 
„krakmolas", draudžiamosios spaudos, kad butuose 
būtų visa pa^al suręstą tvarką. Ką negera pastebėję 

ar susekę, turėdavo pranešti atitinkamam klasės 
auklėtojui, inspektoriui, ar direktoriui, žiūrint, kokios 
rūšies nusikaltimas. Patys bausti teisės neturėjo, bet 
kartais ją pasisavindavo ar gaudavo iš vyresniųjų, 
nenorinčių į smulkmenas kištis. 

Kadangi jų atlyginimas mažokas, apie 15 rub. 
per pėnesj (be dėstomų pamokų), o internato viršinin
kais ne visi pakliūdavo, tai kurie su šeimomis, sun
kiai išsiversdavo, ypač rusišku papročiu išsigerią. 
Todėl tūlas laikydavo mokinių bendrabutį, priimda
vo keletą mokinių į savo butą, ar kaip nors kitaip 
pasipildydavo lėšų trūkumą. 

Apie Joną Krečinskį, dir. Šerno Solovjevičiaus 
patikėtinį, seklį ne tik mokinių, bet ir mokytojų, 
buvusį trumpai ir lietuvių kalbos mokytoju, rasime 
skyriuje apie lietuvių kalbos mokytojus. Jį tenai 
palikę dirstelkime į Taryciną, to paties direktoriaus 
palydovą ir ta pačia daina mokinių apdainuotą. Jis 
apysenis, vedęs, mėgstąs nuo koto nusigerti. Dėl to 
kai kada pramiegodavo mokinių nusikaltimus ir juos 
užmiršdavo. Bet, būdamas blaivus, stengdavosi 
atlikti dvigubai ir už sugaištą laiką. 

Kerstenas, nenustatomos tautybės, apysenis 
buvęs karininkas, dabar gimnastikos mokytojas, dir
bęs už algą, nebuvęs per skaudus mokiniams, nei 
ištikimas gimnazijai. Atleistas dėl tarnybinio nesą
žiningumo. 

Kolesninkovas, rudaplaukis rusas, vidutinio 
amžiaus, turėjęs policinių gabumų, vadinamas „feld
febeliu", susekdavo mokinius kur nors susimetusius 
pasivaišinti. Dėl jo tokios veiklos buvo nukentėjusių 
mokinių. 

įkyrus ir nekenčiamas Milenskis, Maskvos 
rusas, tuo akcentu ir šnekėjęs, pasižymįs žanda
riškomis savybėmis, (manoma juo ir buvęs), stam
bus vyras. Jis dėstė dailyraštį ir buvo internato virši

ninko pagalbininkas. Nors atvyko apšepęs, greitai 
čia išsišėręs, atkutęs, bet niekindavo lietuvių kalbą, 
papročius, vis palygindamas ,,pas mus Maskvoje"... 
Gerai nors tai, kad dalį laiko praleisdavo su savo 
karveliais, užsimiršdamas tiesiogines pareigas. Buvo 
aistringas žvejotojas žuvų ir lietuviškos spaudos, ir 
šiaip akylas sargas. Už tą sargavimą mokiniai nelik
davo jam skolingi. Kartą, be kitų išdaigų, paleido iš 
„ragatifkės" (įtempus gumą, išmušamas lėkti akme
nukas ar šiaip kietas daiktelis) per langą į jo butą 
akmenuką. Kai po paleidimo mokiniai pamatė 
sužeistą Milenskio lūpą, tai džiaugėsi palelJėjo taik
lia ranka. Nei kruopščia krata, nei tardymais kalti
ninko nesurado. Tik po ilgo laiko pasipasakojo kun. 
V. Bartuška, kad tai buvo jo darbas. 

Milenskis, nors buvo užsigyvenęs Marijampo
lėje namus (Vaičaičio gatvėje), bet po karo čia negrį
žo. Grįžo jo sūnus, geras matematikas, į savo tėvo 
namus. 

Važiejevskis, prieklasio mokytojas ir vedėjas. 
Cia atsikėlęs tik su sūnumi, pradėjusiu lankyti 
gimnazija. Žmoną ir dvi dukteris palikęs Rusijoje, 
kur dukterys lankė gimnaziją. Jis skųsdavęsis, kad 
sunku išlaikyti pasidalinusią Šeimą, todėl ir buvo 
apsikrovęs pareigomis. Be mokytojavimo priekla-
syje, dar yra turėjęs internato viršininko pagal
bininko pareigas. Savo bute įsteigęs keletai mažes
nių vaikų bendrabutį, jų repetitoriumi pasikvietė, 
taip pat žemesnės klasės, P. Grigaitį. Per savo dar
bus Važiejevskis nesuspėdavo pėda pėdon mokinių 
sekioti. Jo čia tarnyba, kolei sutapo su geraširdžio 
inspektoriaus Liškevičiaus laiku (žiūr. inspekt* 
Liškevičius), jis Važiejevskiui buvo rimtas, naudin
gas įspėjimas nepralenkti inspektoriaus savo stropu
mu. 

(Bus daugiau) 

I 
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LB KRAŠTO VALDYBA 

SKATINA A U K O T I 

PASIUNTINYBĖS R Ū M A M S 

LB krašto vald. pirm. Vytau
tas Kutkus telefonu painforma
vo buv. vietinį LB apyl. pirm. 
dr. S. K. Bali apie Liet. pasiun
tinybės rūmu padėtį ir prašė,jei 
galima, jau dabar rinkti t a r p na 
rių aukas ir tiesiogiai siusti pi
nigus į Washingtoną. Jis prašė 
tai priminti ir pranešti ki t iems. 

toks minėjimas lauke, laisvai da
lyviams uždegant ir užgesinant 
žvakutes ant savu giminiu ant
kapiu, paliko visiems gilų įspūdį. 
Kaip anksčiau, taip ir šiemet ma
tėsi kp. pirm. J. Puodžiūnienės 
vadovavimas. Virš pusės dalyviu į 
buvo iš senųjų lietuviu. Visi yra 
dėkingi už šio rudens paminėji
mo įvedimą. Pirmininkei daug 
kas galėjo padėti, jei būtu buvę 
paprašyta. 

PETICIJA 

Kun. Antanas Treška perdavė 
vietiniam Liet. Mišių komitetui 
Am. Liet. Kunigų Vienybės ir 

nuvykusios šešios Šeimos. Pagar
ba ir dėkingumas priklauso lie
tuvei J. Uzas-Peruzze už jos mei
lę Lietuvai ir jos pasiryžimą bei 
darbą, o taip pat padėka priklau
so kaimyniniu miestų lietuviams 
už paramą. 

MENO IR RANKDARBnj 

PARODA 

Gruodžio 2 d. liet. parapijos 
salėj įvyko metinė meno ir rank
darbiu paroda, surengta parap. 

Vėliau būsianti sudaryta specia . . . 
Ii komisija t am tikslui ir aukos i LBKV-os raginimą prisiminti ar-
būsiantčios renkamos per visus i kivyskupo J. Matulaičio beatifi

kacijos reikalą. LB liet. Mišių 
k-to pirm. paruošė anglišką ir 
lietuvišką peticijas popiežiui pra
šant paskubinti to kilnaus lietu
vio arkivyskupo pripažinimą šven
tuoju. Anelė Lukoševičiūtė 
kruopščiai rinko parašus po lie
tuviškuoju tekstu, o k-to pirm. 
— po angliškuoju. Pasirašė bu
vęs kelbonas A. Bernott, nauja
sis — kun. K Schichtel, kun. A. 
Treška ir daugelis amerikiečių. 
Bus pasiųsta daugiau kaip 200 
parašų peticija popiežiui į Romą. 

LIETUVAITĖ — KARALIENĖ 

Battle Creek, Mich., mieste su-
ruošiami kasmet vad. Tarptauti
niai festivaliai, remiami vietinių 
organizacijų. Prieš keletą savai
čių iš 12 dalyvavusių etninių gru-

per 
metus. Jis pasidžiaugė, kad mū
sų vietinė apylinkė tai jau įvykdė. 
LB vald. sekr. Vytautas Jonaitis 
paruošė lapus ir paprašė apy
linkės narę Feliciją Šimukėnaitę 
rinkti, kuri, kaip pensininkė tu
rėdama laiko, greit ir rūpestingai 
surinko didesnę sumą. Sudėjus 
su apyl. pirm. B. Kušlikfo su
rinktomis aukomis jau prieš dvi 
savaites buvo pasiųsta dr. Sta
siui Bačkiui iš viso 525 dol . pa
dėti skubiems pasiuntinybės rū
mų taisymo darbams. LB nariai 
noriai aukojo ir didesnėmis su
momis, kaip pvz. kun. E. Stat
kus su 50 dol. ir kiti. Sveikinti
nas šios mažos LB apylinkės at
siliepimas į Nepriklausomos Lie
tuvos reprezentavimą. 

LIETUVIU C H O R A S 

LKMS 42-os kp. vald. iniciaty
va prieš 5 metus įsikūrė mote
rų choras, vedamas muzikės A. 
Kamsickaitės. Vėliau prisijungus 
10-čiai vyrų, jis išaugo į pa iė - . 
gų keturbalsį lietuvių chorą, ku-j ^ - P ^ ^ v ^ Z ' ^ ^ i f " . ^ ! 
ris kasmet paruošia programas 
Vasario 16-os minė j imams, gie
da per liet. Mišias sekmadieniais 
ir kitomis progomis. Nors jau ke
letas choro pajėgių nar ių , kaip 
Ona Pakalnienė, Vincas Strolis 
ir Pranas Turū ta , apleido gyvųjų 
eiles, bet vienetas ir to l iau ne-
menkėla. Per vasaros 3 mėn . mu-
zik. A Kamsickaitei išvažiavus 
atostogų, labai rūpest ingai pa
vadavo Mich. universi tete Ann j eile gintarų, kuriuos atvežė 
Arbor ekon.-adm. mokslus kebai- j Oksienė iš Gr.Rapids. Ji irgi nu-
giąs stud. Jonas Treška,] r. Per LB Įvežė keletą lietuviškų išdrožtų fi-
rudens gegužinę ^pyl. p i rm. B. Į gūrų, kryžių ir stovylų. Ten lan-
Kušlikis įteikė jam naudingą do- | go puošime buvo matyti žinomos 

dailininkės U. Astrienės iš šiau
dų sukurti paveikslai ir kiti jos 

—Sausio mėn. lietuvių para
pijoj įvyks 1982 metų pagrindiniai 
rinkimai iš parapiečių pasiūlytųjų 
ir sutikusiųjų kandidatų į para
pijos tarybą ir į 4 komisijas: ad-
ministr.-finansinę, socialinių rei
kalų, šeimos reikalų ir į liturgi
nę. K. Anulis 

Gardner, Mass. 
NAUJA VALDYBA 

Athol-Gardner Vyčių 10 kuopa 
išrinko tokią valdybą 1982 me-

m-los bibliotekos naudai. Salė tams: dvasios vadas — kun. Jus-
buvo užpildyta 5:-čia stalu su tinas Steponaitis, pirm. Vilimas 
įvairiais darbais. Iš grynai lietu
viškųjų išsiskyrė LKMS kp. sta
las su nėriniais, mezginiais, lėlė
mis, U. Astrienės — su jos šiau
dų paveikslais, eglute su kalėdi
niais nėriniais, skutinėtais kiau
šiniais ir kt., Sedekerskienės — 
su lietuviškais audiniais, išsiuvi 
nėtomis pagalvėlėmis, V. Kam-
sickienės —su plastikos liedi-
niais, rūbiniais gyvulėliais, F. 
Kamsickaitės-Tusch —su mažo
mis figūromis, padalytomis iš or
ganinių medžiagų, jau plačiau ap
rašytomis Vak. Michigano spau
doje. Naudžiūtė-Hair turėjo la
bai gražų lovai megztą užtiesa
lą, taip pat Bliudnikienės užtie
salas traukė dėmesį ir jos dide
lis paežerės paveikslas išsiuvinė
tas su atvirų siūlų galais bu
vo įspūdingas. Buvo daug me 
džio, metalo ir stiklo dirbinių 

GEN. K0NS. SVEIKINIMAS 
IR LINKĖJIMAI 

Nuoširdžiai sveikinu ir linkiu 
visiems laimingų, sėkmingų 
Naujų Metų. Dėkoju visiems, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
pasveikino mane švenčių proga. 

Dėkoju "Draugui" ir visam 
jo personalui už malonią talką 
ir kocperavimą su Lietuvos ge
neraliniu konsulatu. 

Mano ir visų gercs vaiios lie
tuvių linkėjimai ir norai yra, 
kad ateinantieji 1982 pietai 

j greičiau priartintų mus prie 
Višniauskas, vicepirm. Howard į aukščiausiojo mūsų tikslo atsie-
Beaudette, kasininkės Nellie Me- • k i m o _ p r i e Lietuvos laisvės ir 
laikas, fin. sek. Leonard Davido- j nepriklausomybės atgavimo 

CLASSIFIED ADS 
M I S C E L . L A N E O U S 

nis, prot. rast. Charles Genaitis,, 
kult reik. pirm. Bronė Višniaus
kas. 

Kuopa surengė parapijos al
toriaus tarnautojams kalėdinį pa
rengimą. Dalyvavo 28 altoriaus 
patarnautojai ir 4 gėlių mergytės. 
Kasmet klebonas kartu su vyčiais 
apdovanoja altoriaus patarnauto
jus. 

Po to Vyčiai turėjo savo Kūčias 
parap. salėje, kurios labai gra
žiai praėjo. Salė buvo klebono 
labai gražiai papuošta, o vytės 
labai dosniai sunešė Kūčių val
gius. Buvo malda, pasidalinta 
plotkelėmis ir pagiedota gražių 
giesmių. 

Mirė trys lietuviai viena die
na: Richard Mickūnas, turėda-

Šalia veikūsios"vi^uvės buvo'LB | ™ s 5 3 m e t u * ' S h e r i l * * * ? * * * 
22 metų amžiaus, ir Vanda Ka-
simavičiūtė Gognen, 67 metų 

stalas su lietuviškais sūriais, au-
siukėmis ir čia pagarsėjusiu ku 
geliu. Anelė Lukoševičiūtė iš 

J anksto užsiprašė eilę kepėjų ir 
j vėliau ji su kult. vad. J. Jonu-

. v, . • • L i „ :^a i šiene, sekr. V. Jonaičiu ir kt. ap-pių priešbaigmimame balsavime | . , . . ' _ . _ 
f H v .v . , o .v -• ^ tarnavo pirkėjus. Taip LB trupu-buvo išnnktos 3 pasizyme usios I f J f_ 

. T ,.. o ::L, ,-,i tį papilde savo pajamas, o is atstoves: Indijos, Rumunijos ir Į l *y K J '. . . 
" . Tr? «0.forr,ctDen'd-ro pelno parap. bibliotekai 
Lietuvos. Galiausiai iš jų metams t *\ j • • J - J r 
. »7. buvo nupirkta dviejų didelių en-
buvo įsnnkta Tarptautine karą- r. . ,J* . 
Z . . u- »•» i T I T „ ; įCiklopedijų komplektai, 
liene ir ta garbe atiteko J. Uzai-' r 3* K 

TRUMPAI 
— Nuo rugsėjo mėn. sekmadie-

ir mokslus baigusi Gr. Rapids, iš
tekėjo už italų kilmės Battle! . . . 
« i i i i i JA; DO I n iais pnes Misiąs verkia Gr. Rp. 
Creek valst. mokyklų vedė o Pe-; . , . . , , , .. T- ^ * » ... „,0 i lituanistine mokykla parapijos ruzze. Ji pati yra švelnaus, ma-1 _ » r .• ' 
, J, _V • • i • •„„„•^ mokyKlos rūmuose. Ją ir šiemet 
lonaus budo menininke, tapyto- , \ r ^ , T .'. , . . . , . !->-••• i veda Vytautas Jonaitis, kuns joje ja vietos org. sekretore. OLmm I. . , į , J_.._ . . ' , _ _ _ ~ 
mas gražių tautinių rūbu su prie-

amžiaus. Koresp. 

LICENSE BC 10235 

KELLY Plumbing Co. 
TEL. 737-6861 

3354 W . 63rd St., Chicago, EL 60629 
Visa Master Chajcge Accepted 

STATE P A W N E R S & JEWELERS 

Top Dollars — Paid in Cash 
On The Spot. 

LARRY COHEN — Prop. 
408 S. State St. — Tel. 922-1123 

Juzė Daužvardienė, 
Lietuvos Generalinė Konsule 

PRAŠOME! 
Pagal savo išgales aukoti TAU

TOS FONDUI: savo uždaviniams vyk
dyti. Lietuvos Laisves Iždui — lais
vajai Lietuvai padėti atsistatyti, 6 kal
bomis ELTOS informacijoms leisti, ra
dijo transliacijoms į okupuotą Lietuvą 
finansuoti ir politiniams kaliniams gel
bėti. 

Nepamirškite tam tikrą procentą ir 
savo testamente įrašyti: not-for-profit, 
tax exempt Corporation — Lithuanian 
National Foundation, P.O. Bos 21073, 
Woodhaven, NY 11421. 

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiitiiiiiitii 
NAMŲ APSITVARKYME 

Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti at 
naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
dės, skamDinant po S-os vai. vakaro. 

TeL 476-8950 
iiiiiiiuiiiuiiiiuiiiiiiiimiiiiiuiiiiiiiiiiiuii 

«».\CKAGE E X P R E S S AGENCY 
MARIJA NOREIKIENf i 

SIUNTINIAI i LIETUVA 
I-ubai pageidaujamos geros rūšies 

prekgs. Maistas iš Europos sandSIių 
•jr.OS W. 09th St . Chicago, III. 60629 

Tel. 925-2787 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer A v e n u e . 

Chicago. IU. 60632, te l . 927-5980 

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

M. A. Š I M K U S 
INCOMK '''AX S E R V I C E 

NOTA R Y P U B L I C 
4259 S. Maplevvood, le l . 254-7450 

Taip pat daromi V E R T I M A I . 
GIMINIU i škv ie t imai , p i ldomi 
P r i . I E T Y B E S P R A Š Y M A I Ir 

Kitokie b lankai . 
>iiiinnrrmnmnuniiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiii 

llllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllll 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

COSMOS P A R C E L S E X P R E S S 
2501 W. 69th St., Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI i LIETUVA 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiuijiiiimiimiii 

V A L O M E 
KILIMUS IB BALDUS 

Plauname Ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

• • • • • • - • - • • * • - • « . « 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiii 
TELEVIZIJOS 

Spalvotos ir paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I N A S TV 

2346 W. 69 S t , te l . 776-1486 
l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l iuill l l l l l l 

dais daug prisidėjo prie jos iš
rinkimo. Pasirodė, jog J. Uzai-
tė-Peruzze dėvėjo dail. Tamošai
čių išaustus rūbus ir juostas su 

G. 

vaną. Buvo staigmena, kai , va
sarą daugumai nar ių atostogau
jant, du sekmadienius ka r tu cho- Į darbai. Čikagiečiai parūpino lietu-
re giedojo viešnia — viešojo at- į visko maisto, o bostoniečiai — 
siskaitymo revizorė (buv. kuopos j knygų ir leidinių apie Lietuvą, 
pirm.) Alberta Astraitė. Tuome t Vietinė spauda, kaip „The En-
visi maloniai įvertino tą jos pap- | ąuirer and News" ir "Battle Creek 
: astumą ir vienybę, kai ji lankė; Shopper News" per 3 dienas dė-
tėvelius, atvykusi iš San Fran- j 0 nuotraukas apie festivalį ir pa-
cisco. Naujasis kleb. kun. Schich-1 sįkalbėjimą su J. Uzas-Peruzze. 
tel ir parapijos tarybos pareiškė j a u lietuvė karalienė suorganiza-
dėkingumą muzikei A. Kamsic- Vo iš 20 nariŲ ten pirmąjį lietu-( , . -
kaitei už grojimą liet. mišioms ^ų &įą s u plačiais užsimoji- f miesto jauniv pa%aenių žaidėjų var 

tęsia 16-tus metus ir kartu mo' 
kytojauja Mich. valstijos gimna
zijoje jau 22-jus metus. Jis lie
tuviškai moko vieną klasę su 
dviem skyriais, o kitą klasę su 
dviem skyr. moko Eglė Turūtai-
tė. 

—(LB apyl. valdyba numato 
minėti Lietuvos Neprikl. sukaktį 
vasario 21 d., skemadienį, pra
dedant su 12-os vai. liet. Mišio-
mis, o iškilmingąją dalį pravesti 
parapijos erdvioje salėje su
grįžtant į ją po 10 metų. 

— Girdima, kad tautinių šo
kių grupė praktikuojasi Sv. Jur
gio d-jos salėj. 

— Viktorijos Stasiūnaitės-Di-
Marco jaunesnioji duktė Dana, 
12 m. amžiaus, anksčiau lankiu
si lietuvių kalbos pamokas, jau 
pasižymėjo tenise ir Gr. Rapids 

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1982 METAIS 
10 dienų kelionė: Vilnius (5 naktys), Leningradas, 

Maskva. Išvykstama ketvirtadieniais i i riew Yorko: 
balandžio 8, gegužės 13 ir 27, birželio 17, liepos 14, 
rugpiūcio 13, rugsėjo 2 ir 16, spalio 7. 

15 dienų kelionė: Vilnius, Leningradas, Maskva ir Roma 
Išvykstama pirmadieniais iš New Yorko: gegužės 3, birže
lio 28, rugpiūcio 30, rugsėjo 20. 

15 dienų kelionė: Vilnius, Maskva, Leningradas ir Ryga. 
Išvykstama šeštadieniais iš New Yorko: birželio 12, liepos 
31, rugpiūcio 7. 

Jonas Adomėnas, vadovas 
ORBITAIR INTERNATIONAL LTD. 
2* EAST 4tth STREET, NEW YORK, N.Y. MS17 
TEL. 212 986-1500 

R A Š Y K I T E DEL NEAPMOKAMOS BROŠIŪROS 
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P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt. plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. J automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
=avo pavardę ir telefoną. 

S E R A P I N A S — 6 3 6 - 2 9 6 0 
IIIIItlIlIlIllIlIlIlilIHI'tUIlUUlUlUilUitUIll 

B E A L E S T A T E 

ir choro vedimą. Choras giedojo 
lietuviškai, angliškai ir lotyniš
kai per Kalėdų angliškas Mišias. 
Lietuviai nuoširdžiai ver t ina šio 
choro vadovę, nar ius ir linki pa
sisekimo ateityje. 

MIRUSIU PRISIMINIMAS 

Jau treti metai praeina, kai 
LKMS vietinė kp . suruošia mi
rusiųjų pagerbimą Lietuvos pap-
ročiŲ tvarka. Vėl iniu išvakarėse 
lietuvių parap. kapinėse, prie 
pagrindinio paminklo melstasi. 
kai žvakutės buvo uždegtos prie 
giminių antkapių, kun. A. Treš
ka paaiškino tos dienos prasmę 
ir įvardino, be čia mirusių, išti
są eilę Lietuvoje komunistų nu
kankintų dvasiškių ir krašto va
dovų, kuriuos čia prisimenama. 
Po <jo maldų naujasis klebonas, Į 
pirmą kartą ma tą s tokias apei-
gas, jas labai vert ino ir anglis- į 
kai primines pamoksle minėjimo 
esmę perskaitė maldą už kenčian
čia Lietuvą. Kamsickaitės ved. 
choras labai gražiai sugiedojo 
lietuviškas giesmes. Salia pagrin
dinės, žalvarinės Kristaus stovy-
los tą dieną atsirado lietuviškais 
ornamentais Alfredo Puodžiūno 
išpjaustytas aukštas kryžius, nu
kėlęs lietuvių mint is į pavergtą 
tėvynę. Pirmą kartą pravestas 

mais ateičiai. Is Gr. Rapids buvol žybose laimėjo pirmą vietą. 

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

J. & J. PHARMACY 
Ytistai. vttamlnal, Importuoti kvapalal, gydomo* žolės k-tt 

Valkiojamos kėdfe. remontai Ir kt, pirkti ar nuomoti: 
Nemokamai supakuojame dovanas. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

rf S I U N T I N I A I Į L E N K I J Ą 
Siunčiame jūsų sudarytus siuntinius arba sudarysime siuntinius 

iš įvairių prekių. Pageidaujamos prekės: Cukrus, Crisco, kava. skal
bimo milteliai, skutimosi peiliukai, bar.dažėliai ir 1.1. 

PUUSKI TRAVEL AGENCY 
6050 S. Pulaski — Tel. 581-1200 
5621 W. FuUerton — Tel. 889-6473 

Kreiptis ( GRAŽINĄ OLSZEWSKA 
Kasdien nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak. 
Seitad. nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. popiet 

r% 

PROGRESSIVE DRTVTNG SCHOOL 
VAIRAVIMO LEIDIMAI GAUNAMI — pigiausiai, lengviausiai, grei
čiausiai. Illinois valstijos, tarptautiniai, įvairių katagorijų (sunkve-
žimams, traileriams). 

PASSBOOK 
SAVINGS... 
ftatatimyta 

toidonSmint* 

M M B O M P M B M 
M0j mtč Pwd Ou»«'«r,» 

Ė— us for 
uAftfc finandng 

AT OUt 10W IATB 

M O V I N G 
Š E R S N A S perkrausto ba ldus ir 
kitus daiktus . Ir iš tol i m i e s t o lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — W A 5 4 0 6 3 

IlilIlIlIlilIilIlIUIIIIllllllllMIIIIIHItlIUPIII 

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 
mmiiiiitiiiiiiiiiiiimiimiiiiiimiiiiiimii 

Mutual Fedeial 
Savings and Loan [2 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60608 
Peter Kazanauska*, Pres. Tel.: 847-7747 

I asOMi Won.Ttte .rr l . s -4 « » « r . » - « M t . V I 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 190$ 

10% — 2 0 % — 3 0 % pig iau m o k ė s i t 
už apdrnudą nuo u g n i e s ir a a t o m o -
hilio p a s moa. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208V2 West 95 th S t ree t 

Telef. 6 A 4-8654 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 
Income Tax, Insurance, Notary Public 
2951 West 83rd St. — Tel. 436-7878 

ninnminniTiiiiiiiP»niiniiimnnnnnn 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Namo pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedsde Ave. — 778-223S 
SllllllllllllltiilIillIlIiilIlIlIUIIIIIilUUlilIH 

IŠNUOMOJAMA - FOR B E N Į 

ISNUCAI. nuo sausio 1 d. 5. erdvių 
kamb. butas su apšildymu, Marąuetta 
Parke, 66-os ir Kedzie apyl. Pageidau
jama šeima su padoriu elgesiu. 320 
dol. mfen., įskaitant vieta automobiliui 
garaže. Skambint tel. 864-4472 ryte 
tarp 10 ir 12 vai., ir varkare tarp 6 
ir 8 vai. 

D fi M E S I O 

S L A V Ą 2 E H E L Y T Ė 
Kontral tas 

S U J U M I S 
» • - • * » • » * 

Lietuvių muzikų kūriniai: 
Grąžink mus tėvynėn. Kažkur 
toli, toli. Kad a i našlaitėlė, štai 
ji mano žemė. Žvaigždelė. Ne
verk motule. Malda. Taip pat 
Ave Maria — F. Shuberto ir 
kitų klasikų kūr in ia i 

Akompanuoja muzikas Jonas 
Govėdas. Kaina su persiuntimu 
$7.85. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t , 
Chicago, DL 60629 

Ulinois gyventojai dar pride
da 42 et. valstijos mokesčio. 

B E A L E S T A T E 

Rezidencinės ir Komercmes Nuola»ybes 
Apartmetitai • KondOfumumai • Nuomavimas FLORIDA m IA „ „ . . 

RE.VLTOR BROKER NOTARY 

U J » J 1 A . 1 £ i TeJefooaa (813) 3S0-2448. Vakare (813) 347-24rJ 

iinniiii i i i i i i i i i i i i i i iti i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iuiii 

Bronius Murinas 
Monografinio pobūdžio meno 

leidinys, skir tas tapytojo Bro
niaus Murino kūrybai . Spalvotos 
nuotraukos. Puošnus dailės kū
rybos albumas, didelio formato. 
Vertinga dovana įvairiomis pro
gomis. 

Spalvotas iliustracijas spaus
dino Questar Printing, Inc. Patį 
leidinį spausdino M. Morkūno 
spaustuvė, 1981 m. Ghicagoje. 
Kaina su persiuntimu $16.50. 

Užsakymus s iųs t i : 
DRAUGAS, tfhS W. 6Srd St., 

Chicago, IL 60629 
IHIIHinillllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIUlIlIlIlII 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Juozanina Daoiv&rdiene' 

Šiom dienom Draugo spaustuvą 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė vėl patikslino ir pagražino iią 
laidą naujais paruošimai*. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
tirimu. ši knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose Ir organiia 
ei jose. 

TTXaakymus siųsti: 
DRAUGAS, Knygų Skyriai 

4545 W. 6Srd Street 
Chicago, IlUnois 60629 

Kaina su persiuntimu $5.65 
Ulinois gyventojai pridėkite dar 

20 centų mokesčiams. 

tuiuimutiMiiiiimumiiuiiiiiMiiimiiMii 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos. 

1 MmimtiiiinpMiiiiiiiiiiiiiiMiittiiiiuiiiiiiii 

FELIKSAS BREDCERIS 

SKAMBANTIS LAIKAS 
Lenktynės ir šypsenos. Gyvenimo 
bangose. Veidu i Lietuvą. Eilėraš
čiai svetimomis kalbomis. 72 pusi. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $3 48. 

Užsakymus 
adresu. 

siųsti "DRAUGO" 

Rernkite tuos biznierius, ku

rie skelbiasi (Meti "Drauge" 

http://Won.Ttte.rrl.s-4


LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petcrsburg, Ra. 
KATALIKIŲ MOTERIJ VEIKLA 

Ir pas mus žiema. Šiaurės vėjas 
kartais atpučia šalną ir paliečia 
žiedus ir citrinų vaismedžius. Bet 
visų organizacijų nariai pilnu 
tempu visur veikia, šalna nepa
liečia. Vėl prasidėjo veikimas, 
susirinkimai. Moterų sąjungos 76 
<p. susirinkimas bus sausio 13 d., 
/idurdienį, Pranciškonų patalpo
se. Po susirinkimo visos narės, 
viešnios ir jų vyrai pietaus Swe-
dish House. 

Narių tarpe įvyko pasikeitimai. 
Sugrįžo iš šiaurės ir visur į vei
kimą įsijungė V. Kulbokienė ir M. 

DETROITO 
ŽINIOS 

Atkelta iš 2 psl.) 

daug padėjęs kovoje dėl jų kraš
tų laisvės. J i s šįmet bus kandi
datas į Michigano gubernato
r i u s . P a g e r b k i m e mūsų 
n e n u i l s t a m ą t a l k i n i n k ą . 
Vietas užsisakyti p a s adv. R. 
Šakį - 649-1160 a rba pas dr. A. 
Barauską — 554-4368. 

L I E T U V I A I 
M I C H I G A N O 

R E S P U B L I K O N Ų 
K O N F E R E N C I J O J E 

Dr. A. Barauskas ir S. Anužis 
dalyvavo Michigano respubli
konų vadų konferenci joje 
nustatyti partijos veiklos gai
rėms. 

L E N K Ų 
, D E M O N S T R A C I J A 

Detroito lenkai gruodžio 17 d. 
demonstravo dėl priespaudos 
Lenkijoj. Demonstracijoj daly
vavo ir kitos tautybės. Lietu
viams atstovavo ir žodį tarė 
DLOC vicepirmininkas dr. A. 
Barauskas. 

B. B. 

Peteraitienė. Mes džiaugiamės jų 
sulaukusios. Mūsų kuopą apleido 
dvi spaudos narės, buvusi finan
sų sekretorė Nell Šinkavich ir Mo
nika Macke- Jos grįžo į VVbrces-
ter, Mass., ir ten įsijungs į vieti
nės kuopos veikimą. Mums gaila 
jų netekus. 

Rimtai serga Ona Jakubaus
kienė Lake Seminole ligoninėje 
po laikinos Pacemaker operaci
jos. Laukiame vėl pasveikstant ir 
grįžtant ypač į klubo veikimą. 

Joan Kamm, mūsų kuopos nau
jausia narė, šiuo metu įsigijo ma
gistro laipsnį moksle. Po 20 me
tų vedybinio gyvenimo ir paau
ginus tris sūnelius, ji mokė aukš
tesnėje mokykloje gamtos moks
lus Ft. Myf-, Fla. Ji yra marti 
kuopos pirmininkės. 

Lietuvių klubo 20 metų gyvavi
mo bankete sąjungietės buvo re
zervavusios tris stalus ir kartu 
vaišinosi. 

Su naujais metais pradėsime 
mūsų kuopos naujų narių verba
vimo vajų. Mūsų kolonijoje gyve
na labai daug rimtų inteligen
čių, ir mes norėtume, kad jos įsi

jungtų į mūsų kuopą ir visos, glau
džiai veikdamos galėtume pasi
reikšti visuomeniniame bendrame 
veikime. Todėl prašome, kviečia
me visas atvykti į mūsų Naujų 
Metų pirmąjį susirinkimą. 

». Dohna Kamm 

LAIŠKAI "DRAUGUI" | 
NELAIKU IR N E VIETOJ 

Be daugelio įdomių, aktualių ir i 
lietuvių rūpesčiais pagrįstų redak-
crnių straipsnių, prieškalėdinę j 

kietiškų leidinių papročio pravesti nyje, tai būtų suprantama ir pa-
apklausinėjimus arba skatinti girtina. Lietuvių tarpe yra nema-
laiškų rašymą. Tiesiog prašosi žai ir gal labiau pasišventusių 
baudos". j "pilkųjų didvyrių", skiriančių sa-

Manau, kad šis straipsnis bu- vo darbą lietuvių socialiniams, 
vo skirtas 'Spygliams ir dyg-' bažnytiniams, švietimo ir lietu-

jliams", o per neapsižiūrėjimą pa- vybės išlaikymo bei Lietuvos lais-
savaitę pasirodė ir kitokių nuotai- j teko į rimtąjį skyriy. Kitaip jo i vinimo reikalams, bet apie juos 
kų. i paskirtį sunku suprasti. j straipsnių niekas nerašo. J. Soliū-

Gruodžio 21 d. "Draugo" veda-1 Po poros dienų (XII.23) Jonas nas, iškeldamas uošvės nuopel-
majame šaukiama: "Susimildami, Soliūnas paskelbė savo mintis nus šeimai ir parapijai, atliko ge-

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1981 m. gruodžio mėn. 31 d. 

nerašykite laiškų". Naujiesiems 
redaktoriams nepatinka skaityto
jų 'kritiški laiškai, o nori tik pa-

įprastoje redakcinių straipsnių '' ro žento pareigą, bet nieko bend-
vietoje. Tai ne pirmas kartas, kad r o neturi su lietuvių reikalais ir 
J. Soliūnas savo asmeniškus įsiti- "Draugo" skaitytojais. Tokį 

negyrikos. Skaitytojai, pagauti j kinimus ir ėjimus bando įpiršti straipsnį galėjo įdėti į jo vedamą 
šventinių nuotaikų, pradarę savo j "Draugo" skaitytojams. j socialinį skyrių, tik. ne redakcinio 
P i ^ ? S ' ^ ^ V - ! f a T - Š ° ! Straipsnio pavadinimas atitiko v i e ^ ' e - , , . . . .. 
ir keletą žodelių, skirtų redakto-, i ^ « G i m i m o fr- Manau, kad tokie vedamieji 
nams ir leidėjams. Argi hMUnfli', ... .. v .-. . .% — , A;A {nepasitarnauja nei leidėjams, nei reikia tik girti, o negalima ir ki
tokią nuomonę pasakyti. Iki šiol 
redaktoriai prašydavo, kad skai
tytojai rašytų ir savo pageidavi
mus reikštų, o dabar — kritiškų 
laiškų nereikia. Is kur toks išdi
dumas, lyg redaktoriai vieni ra-

vyre Įsiskaičius į dėstomas min- ! skaitytojams. Neprisideda jie nei į 
is, paaiškėjo, kad ta "pilkoji did- | P r i e lietuvybės išlaikymo. 

vyre" yra J. Soliūno uošvė, žuvų-
si auto avarijoje. Žuvusioji gal ir 
buvo gera motina, pareiginga me
dicinos sesuo, geraširdė sociali-j 

A. Juodvalkis 

ys , ... ne veikėja ir bažnyčios remeja, symo pnvilegną tetun, o kitiems j , . , ' , . v . . . . ! 7 ' oet nieko nedavusi lietuviams ir 

TRUMPAI -

Inž . K ę s t u t i s S m a i i n s -
k a s , kuris dirba Chrysler kom
panijoje, kompiuterių skyriuje, 
Mokslininkų suvažiavime Chi-
cagoje skaitė paskai tą apie 
kompiuterius. 

Saul ius A n u ž i s , kuris praei
tą pavasarį buvo išr inktas į Mi
chigano valstijos respublikonų 
partijos centrinį komitetą III-ju 
vicepirmininku, šiuo metu dar
buojasi Lansinge, centriniame 
komitete, kur kiek galėdamas, 
judina Skuodžio gelbėjimo rei
kalą bei kelia kitus lietuviškus 
reikalus. 

J o n a s U r b o n a s — neseniai 
buvo išrinktas į Oakland coun-
ty Respublikonų partijos cent
rinį komitetą. Tenka pastebėti, 
kad prezidento Reagan rinki
mų metu Oakland Coun'ty gau
ti balsai sudarė 33% visoje Mi
chigano valstijoje gautų balsų. 

M i c h i g a n o g u b e r n a t o 
r i u s William G. Mi l l iken — 
n e b e k a n d i d a t u o j a . Gruo
džio 22-tą įvykusioje spaudos 
konferencijoje Mich. guberna
torius - WilliamG. Milliken pra
nešė, kad jis nebekandidatuos į 
gubernatorius ar J A V senatą. 
Michigano lietuviai guberna
toriaus asmenyje turėjo gerą 
draugą ir dažnai, reikalui iški
lus, jis ateidavo m u m s į talką. 
J o vietoje iškiliausiu respubli
konų kandidatu y ra James H. 
Brickley. Iš demokratų — lietu
vių draugas JAV kongreso ats
tovas — James J . Blanchard. Į 
JAV senatą kandidatuoja: iš 
respublikonų pusės — lietu
viams pažįstamas Philip Rup-
pe — buvęs JAV kon greso atsto
vas. Iš demokratų pusės — ; 
JAV senatą vėl kandidatuoja 
senatorius Donald W Riegle, ir. 

PABALTIEČIŲ 
STUDIJŲ DIENOS 

Aštuntoji Pabaltiečių Studijų 
konferencija vyks birželio 17— 
19 dienomis 1982 metais Minne-
sotos universiteto rūmuose, St. 
Paul mieste. Pagrindinė studijų 
tema — Pabaltijo ir Skandina
vijos tautų santykiai. Konferen
ciją rengia Pabaltiečių studijų 
ugdymo sąjunga ir Minnesotos 
universiteto Skandinavijos de
partamentas. Numatoma, kad 
j konferenciją suvažiuos šim
tai dalyvių iš šiaurinės Ameri
kos ir iš užsienio. 

Nobelio laureatas Szeslaw Mi-
losz, Lietuvoj gimęs lenkų au
torius, skaitys savo poeziją vie-

valia tik skaityti ir pašnibždomis 
kalbėtis. Kad taip buvo parašyta, 
cituoju:... "Įsivaizduokit, kas bū
tų, jei kiekvienas pradėtų rasinė-1 
ti, kas jam nepatinka ar ką būtų Į 
galima geriau padaryti. Mums 
daug geriau, kai laiškus rašo tik 
tie, kurie patenkinti. Juk mes iš 
pasiaukojimo dirbam... Ne mūsų 
kaltė, kad jaunimas spaudos ne
skaito. Nutautėjo ir gana". Toliau 
rašo: "Visiškai nesuprantu ameri-

lietuvių reikalams. 
Jei tas straipsnis bū tų buvęs pa- • 

Jei moters plepumą būtų ga
lima perdirbti į elektros energi
ją, — vieno moterų klubo už
tektų aprūpinti elektros energi-

•ašytas juodukams skirtame leidi- ja visą miestą. 

Mylimam broliui 

A. f A. JONUI KANIŠAUSKUI 
m i r ų s , 

mūsų choristei MALVINAI JONIKIENEI i r 
MIESIEMS re i šk iame gilią užuojautą. 

noj sesijoj. Akademinės sėsi- i 
jos tęsis t r i s dienas ir jų metu Į 
bus rodomi filmai, bus etninės i 
dainos i r meno paroda, balius. į 
Pabaltiečių studijų ugdymo 
draugija — The Association for į 
the Advancement of Baltic Stu- j 
dies — buvo įsteigta 1966 m.! 
plėsti akademinius tyrimus, lei
sti knygas ir organizuoti studi- \ 
jines konferencijas, nagrinėjant 
temas, liečiančias Estiją, Latvi
ją ir Lietuvą bei kitas tos sri- ! 

ties tautas . 

Informacijų registracijos klau-< 
simais galima gaut i kreipiantis 
į Lori Graveri, programų koor-; 
dinatore, Nolte Center for Con- j 
tinuing Education, 315 PiUsbury j 
Drive, S. E , University of Min
nesota, Minneapolis, M. N. 
55455, telef. (612) 37^5361. 

A . f A . 
JONUI KANIŠAUSKUI mirus, 

liūdinčią seserį, triūsų mokyklos mo
kytoje p. Malviną Jonikienę nuošir
džiai užjaučiame. 

MARQUETTE PARKO LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS 

MOKYTOJOS IR TĖVŲ KOMITETAS 

Mylimai motinai 
A. f A. EUGENIJAI LAUČIENEI 

mirus, bičiulę Evangeliną Kungiene, jos šei
mą ir visus kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia 

LFB LOS ANGELES SAMBŪRIS 

Brangiai motinai 

A. f A. 
MARIJAI GEGEVIČIENEI mirus, 

jos sūnų ALBERTĄ ir dukrą VANDĄ bei jų ŠEI
MAS nuoširdžiai užjaučiame ir kar tu liūdime. 

DANUTE, RAIMUNDAS ir ALGIS 
KORZONAI 

A. f A. LAISVŪNUI SKEIVALUI 
m i r u s , 

jo tėvelius Lionę ir Antaną Skeivalus 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

VACYS IR DANUTf GA^BONKAi 

ARTI-

SVC. M. MARIJOS GIMIMO PARAPIJOS 
CHORAS 

A. f A. 
DR. JONUI PAVILIONUI mirus, 

žmonai Aldonai, sūnums Rytui ir Dariui 
reiškiame gilią užuojautą, 

ILLINOIS C E N T R A L OOMMUNTTY HOSPITAL 
_ BENDRADARBĖS: 

BIRUTĖ ŽEMAITIENE 
LAIMA VAIČIŪNIENĖ 
JULIJA VAILOKAITIENĖ 
IEVA KASNIŪNIENĖ 
BIRUTĖ JASAITIENĖ 

A. f A. JONUI KANIŠAUSKUI 
savanoriui - k ū r ė jui, s ta iga iškeliavus amžinybėn, nuo
širdžiai užjaučiame jo dukras INĄ W E R N E R ir VIDĄ 
JESEVICIENE, seseris MALVINĄ JONIKIENE ir SO
FIJĄ STATKIENE su šeimomis. 

Drauge s u j a i s liūdime. 

E. REPŠIENĖ, Z. ir K. PETREIK1AI 
A. ir K. RIMAI, J. ir L. DAINAUSKAI 

ir jų ŠEIMOS 

A. f A. LAISVŪNUI SKEIVALUI 
mirus, jo tėveliams Lionei ir Antanui Skei-
valams reiškiame gilię užuojautą ir kartu 
liūdime. 

VACYS IR DANUTĖ GARBONKAI 
Hot Springs, Arkansas 

A. f A. 
K A Z I M I E R U I G R I Š K U I 

mirus, jo žmonai Aldonai gilią užuo
jautą reiškia 

Aleksandr ALEKSANDRAS ir STEFANIJA 
TRAŠKAI 

1 MARI 
A . f A. 

JAI GEGEVIČIENEI mirus, 
užjaučiame nuliūdusį sūnų Albertą ir 
dukterį Vandą ir ju šeimas. 

DIANA ir ARVYDA? ALGMINAI 

Svaigina man kraują 
Tas prakaito lašas, to juod

žemio sauja... 
K. Bradūnas 

Ragaudamas pirmąją taure, 
žmogus geria vyną, su trečiąja 
taure — vynas geria žmogų. 

Japonų priežodis 

Vienerių Metų Mirties 
Sukaktis 

%# 

A. JL 

Irenos Bričkutes-
Raudonienės 

m 

%. A 
Per anksti ir per staigiai iškeliavo j amžinybe. 
Laiko tėkmė niekada negalės išdildyti to skausmo, kurį pergyvename 

savo širdyse.. 
Gailestingasis Viešpatie, pasigailėk mūsų mylimos brangios a.a. Ire

nos, priglausk ir apšviesk savo malonės spinduliais. 
Jcs brangų atminimą gerbdami, su dideliu skausmu ir liūdesiu prisi

mename jos skausmingą ir staigią mirtį. 
Ilsėkis ramybėje, kol vėl visi susitiksim Anapus. 
Minint šią skaudžią vienerių metų mirties sukaktį, šv. MiSios už jos 

sielą bus atnašaujamos: Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje 
1982.1.4 d., 7 vai. 30 min. ryte. Tėvų Jėzuitų koplyčioje 1982.1.5 d.8val. 30 
min. iš ryto. Šv. Andriejaus bažnyčioje 1982.1.2 d., 7 vai. ryto. 

Viešpatie, suteik Jai amžiną ramybę! 
Prašome užjaučiančius prisiminti J ą savo maldose. 
Ilsėkis Viešpaties Ramybėje, Brangioji a.a. Irena. 
Skausme likę: vy ra s J u o z a s , m a m a Adelė P e t r a u s k a i t ė - Brič-

kienė , b ro l i s R o m a s su š e i m a ir k i t i art imieji . 

Mirus sūnui 
A. + A. L A I S V Ū N U I , 

skausmo prislėgtus tėvus, dr-įos narę Iionę 
Skeivalienę ir jos vyre Antanę nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA 

E U D E I K i S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

T R Y S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So. Cal ifornia Avenue 
Telefonai LA 3-044O ir LA 3-9852 

4605-07 Sou th Hermi tage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 47f-2345 
AIKŠTĖ A lTOMOBi ! IAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
LJetuviy Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

JURGIS F. RUDMiN 
3319 SO. LITUANICA AVENUE Tel. Y Arda 7-113*49 

STEPONAS C. LACK <LACKAW!CZ) ir SŪNŪS 
2424 W. 69th STREET TeL REpubtte 7-1213 
11028 Southwest Highway, Palo* HUls. Illtnot* Te l 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVENUE TeL LAfayette 3-3572 

POVILAS J, RIDIKAS 
3354 SO HALSTED STREET TeL YArds 7-1911 

vasams. BUTKUS 
1444 SO. SOth AVE., CICERO, ILL. Tel OLympte 2-1003 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1981 m. gruodžio mėn. 31 d. 

x Visuomeiiiiunlvo premija, 
kurią kasmet skiria Pasaulio 
Lietuvių katalikų bendrija, pa
skirta kun. dr . Pr. Gaidai, T ė 
viškės žiburių" redaktoriui. Ju-
ry komisija buvo: dr . J. Sun-
gaila, dr. O. Gustainienė, V. Bi-
reta. kun. A. Simanaičius ir 
kuri. J. Staškevičius. Premija 
500 dol. Mecenatas — kun. J. 
Prunskis. 

X Naujųjų Metu dieną "Drau
gas" neišeis. Redakcija, admi
nistracija ir spaustuvė nedirbs. 
Ketvirtadienį, gruodžio 31 d., 
dirbs iki 2 vai. po pietų, šeš ta 

i x Chksagos merai kasmet pa- i 
' gerbia Chicagos konsularinio Į 
i korpuso narius prieššventiniuo- I 
se priėmimuose, šiemet mere \ 
Jane M. Byrne, tęsdama tradici
ją, suruošė priėmimą Marshall | 

, Field krautuvės Walnut Koom . 
lestorane, kurio vidury stovi 
milžiniška penkių krautuvės 
aukštų didumo Kalėdų eglė, pa
puošta tūkstančiais žaisliukų ir 
šviesų. Mere J. Byrne, pasisvei
kindama su Lietuvos generaline 
konsule J. Daužvardiene. malo-

x Loretto ligoninė, kuriai va- niai prisiminė paskutinį jųdvie-
dienį, sausio 2 d., redakcija ir I dovauja Šv. Kazimiero vienuoli-1 jų susitikimą Lietuvių festivaly-
administracija dirbs iki 12 vai. j j o s seserys nuo 1938 metų, šian- je Lithuanian Plaza Court aikš-
Šeštadienio laida su kultūriniu į foen kartu su visomis šv. Ka- j tėję praeitą liepos mėnesį, 
priedu išeis kaip papras ta i — i zįmiero seserimis pradės vienuo-
tai bus Naujų Metų pirmasis nu
meris. 

x Adv. Saulius ir Roma Ku
priai susilaukė pirmgimio sū-

x Chicagos konsularinio ko r 
puso tradiciniuose švenčių prieš-! prisiminta 
piečiuose Ambasaaor viešbuty
je Lietuvos generalinė konsule 
Juzė Daužvardiene įteikė Chi 

lijos deimantinio jubiliejaus me-; 
tus. Loreto ligoninėj bus i p ^ ^ ^ ^ v a r a a s 

- ^ c : lĮTomas-Kazimieras. Tuo diiau-
i giasi seneliais tapę E. ir S. Ol
šauskai ir M. Kuprienė. Adv. S. 

Jubiliejiniai metai 
švenčiami visus 1982 me

tus, šv. Kazimiero vienuolija 
įsteigta 1907 m. rugpiūčio 27 d., 

TT , * " ! ' " „ ~J__ i kada motina Marija Kaupaitė ir cagros konsularinio korpuso de- ; -, . • 
, . , , • - ^„av^ivnia-n i Kitos dvi seserys padare pirmus 
kanui Norvegijos generaliniam * r g I i • -D Xm -o^lc \-n renia i 'žadus šv. Kazimiero vienuoli-konsului B. M. Risse ir poniai -
Antano ir Anastazijos Tamošai- j W • Tai buvo d a r ses.Imacu-
čių knygą "Lithuanian National I '«** DvaranausKatte ir ses. Con. cepta Unguraitytė. š i yra gy

va ir šiemet suėjo 94 metus am
žiaus. 

X Žurn. Vytautas Kasniūnas, 
Beverly Shores, Ind., mūsų ben
dradarbis, atsiuntė 10 dol. auką 

Costume". Konsularinio korpu
so sekretorei Mary Jonės gen. 
konsule įteikė "Popular Lithua
nian Recipes". Dovanų gavėjai 
apsidžiaugė gavę gražius leidi
nius. 

s * « vr ~n~? rnmmft su laiškučiu: 'Ačiū už 1981 me X Švc. M. Man jos (nmimo 
. . • o A \ tus . Ilgiausiu metų linkime.. 

parapijos bažnyčioje saus o 3 ^ . ; ^ „ ^ _ d u o d i g t e f a n i „ T r T> g ^ f c 
sekmadienį. Tnių Karalių sven- ; ** ~° . . . ' / . r 

• , , . ; . i r k 0 ~ , r o l sau. Spauda vra geriausia įn-. SIepawic, V. Bacinskas, J. Guzu-teie sumos Mišiose 10:33 vai., . * -.. ° i, -. • ,T _* * T> I • _; T„~ * , , , , , , - . • A ~:Q vestacija nes ji moka didžiau- laitis, Vytautas Paketuns, Ire-rvto sol. M. Momkiene ir A. Gie-1 J • J J 

Kuprys yra L ie t Katalikų fede
racijos pirmininkas. 

x Marija Kraučiūnienė ir 
Paulina Vaitaitienė papuošė tris 
lietuviškas eglutes savo gamin
tais šiaudinukais First National 
Bank of Ever green Park ir dvie
juose viešuose knygynuose 
Mount Greenwood ir Edgebrook 
vietovėse. Eglutės susilaukė 
daug dėmesio ir pripažinimo. 

x Kazys Genčius, Pauline Pū
kas. A. Eitutis, Stasė Jonikas, 
Feliksas Jarašius, V. Numgau-

Jaunimo centro 1981-1982 metų valdyba. Iš kairės (sėdi): Alė Steponavičienė — sekretorė, Irena Kria^čeliūnienė — 
pirmininkė, Birute Jasaitienė — korespondentė; (stovi): Viktoras Diminskis — iždininkas JC narių reikalams, Hen
rikas Laucius — vicepirmininkas. Nuotr. J. Tamulaicio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
SVARBUS SUSIRINKIMAI 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
J. A. VALSTYII9E 

— Grand Rapids, Mich., LB 
apylinkes valdyba, atsiliepdama 

Į į Lietuvos Pasiuntinybės Wa-
shingtone atsišaukimą, tuojau 
pradėjo rinkti aukas savo mažoj 
apylinkėj ir prieš dvi savaites 
jau pasiuntė d r . Stasiui Bačkhii 
525 dolerius padėti skubiems rū
mų ta isymo darbams. 

_ Chemikė Aldona Balytė-Va-
licenti, gyv. Downers Grove, 
111., S t anda rd Oil Ind. Co., ty r i 
mų informacijos skyriaus vedė
ja, Upjohn Co. pakviesta š. m. 
lapkričio 18 dieną Kalamazoo 

i mieste skaitė vakarinio Michiga-
j no bendrovių vadovams paskai-
i tą t e m a "Kompiuterių patarna-
! vimai įmonių vedime ir susiži-
į nojime". Dalyvavo daugiau kaip 
1100 bendrovių atstovų. 

— Amerikos Baltų Laisvės ly
ga paruošė Baltijos valstybių 

I situacinį žemėlapį s u formaliu 
; įrašu apie rusų įvykdytos oku-
i pacijos nepripažinimą ir jį siun
tinėja amerikiečių spaudai kar
tu su informacija Pabaltijo val
stybes liečiančiais klausimais. 
Televizijos stotims t ie žemėla-

draitienė su choru giedos kalėdi
nes giesmes. Chorui vadovauja 
muz. A. Linas, prie vargonų bus 
A. Ei tutylė ir K. Skaisgirys. 

X Raymond ir Laima Kindu
riai, Crystal Lake, HL, a ts iuntė 
10 dol. auką ir palinkėjo visiems 
gražių ir laimingu švenčių. La
bai ačiū. 

sius nuošimčius 
ačiū už viską. 

mii savininkų organizacijos na
rių susirinkimas buvo gruodžio 

Nuoširdus j na Jurgilas, S. Jurkūnas, D. II- ^ d parapijos gajėje. Susirin-

X Gražina Gražienė, Chicago. 
111., visuomenininke, pratesdama 
prenumeratą, pridėjo ir 15 dol. I 
auką. Labai dėkojame. 

gims, Petras Bagdonas, Anna 
Tamolonis, visi iš Chicagos, at
siuntė po 5 dol. aukų už kalėdi-

I nes korteles ir kalendorių. La
bai ačiū. 

X Kun. J. Pakalniškis, Brook- >be pakeitimą;. Padėkojo už gau-
x Dr. Norbertas ir Marija j l y n N Y . , Anton Mikus, Raci- ] sų dalyvavimą ir pranešė, kad 

Vėberiai, Oak Lawn, UI., V. J. Į n P -^isc., E . Jasaitienė, Des I šis vakaras yra svarbus, nes 
Barčiauskai, Wakegan, UI., at 

x Dalė Murray, Brcokfield, 
Wisc . žurnalo 'Moterų Dirvos" 
redaktorė, atsiuntė auką i r pa
linkėjo visiems geriausių i r lai
mingų 1982 Naujų Metų. Labai 
• 8 1 už viską. 

x A. ir K. šalčiai, West Ger- j 
many. plokštelės "Pavasar is" ; 
dainininkai ir leidėjai, m u m s ra- j 
šo: "Širdingiausi sveikinimai šv. i 
Kalėdų proga iš Vokietijos, j 
Taip pat linkime laimingų ir 
džiaugsmingų sulaukti Naujų 
1982 Metų". "Pavasa r i s " pik. ; 

yra pramoginės i r liaudies dai
nos pasišokti. Gaunama ' Drau
ge"-

yra 
Plaines, BL, V. Kuodys, So. Bos- į bus renkama nauja valdyba. 

siuntė po 10 dol. aukų už kalė- t o n M a s s . t E . J . Žilionis. Balti- i Prašė rinkėjų, kad rimtai pagal-
------ - palinkėjo _ m o r e M d ? T . Balčiūnas, Skokie, j votų ir rmktų veiklius, pa tyru- į ^ ; ; 7 v > / 

DL, J. Gelumbauskas, Water-, sius ir Derinčius dirbti namų 
būry. Conn., V. Stuogis, Evan-1 savininkų gerovei. Supažindi-
ston, DL, J. Gudėnas, Euclid. I no su atvykusiais svečiais — 
Ohio, Vincas Brokas, Plymouth,; Frank Savicku, BĮ. senatorium, 
Mich., atsiuntė po 5 dol. aukų j Frank Brady, 15-to wardo aid., 
už kalėdines atvirutes ir kalen-į Pat Hennesse. Chicagos miesto 

dines Korteles ir 
"Draugui" sėkmės ateinantiems 
metams. Labai ačiū už viską 

X Rašyt . Andrius ir Ona Mi
ronai, Carlsbad, Cal., Ona Sta-
siukonis, Valparaiso, Ind., V. Dė-
dinienė. Aurora, Colo., J. Narei-
ka. Beverly Shores, Ind., dr. J. 
A. Valantiejus, Harbort, Mich., 
K. Podolskis, "VVbrcester, Mass.. 
J.Kučinskas, Miami Beacd, Fla., 
Anelė G. Semke, Palos Kilis, DL, 
atsiuntė po 5 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Labai 
ačiū. 

kų pamaldos būtų panaikintos, j pagelbėti. Tam reikalui surmk- j pjaį siunčiami skaidrėse, kad 
, J. Bacevičius išdalino blankus, j ta 554 dol. Pasiųsta peticija su i galima būtų panaudoti televizi-

MarąueJ rTMlM • " ^ • 1 • » • | kuriais renkami parašai, kad tos j parašais Šv. Tėvui Jonui Pauliuij j o s programose. Laikraščiai ir 
pamaldos būtų transliuojamos, į II į Vatikaną, kad būtų pagrei- !*?ieviziios s to tys paprastai , rei-
nes yra sergančių, senų ir kitaip tinta arkivyskupo Jurgio Matu- ;ka!ui iškilus, naudoja tokius že-
negalinčių dalyvauti reguliario-; laičio kanonizacija. Gautas a4- j mėlapius. kokius tur i . Iki šiol 
se pamaldose. J. Yerkes pas.u- sakymas š. m. lapkričio 28 <L* I dažnai tie žemėlapiai nebūdavo 
l.ojo 20 dol. blankams atspaus- kad peticija perduota šventųjų tikslūs — Pabaltijo kraštai pa-

Padarė valdybos veiklos i skelbimo kongregacijai. ' žymimi kaip integralinė Sovietų 
Suruoštas tradicinis rudens' S ą i u n g ° s dBlis-

balius ir iš gauto pelno sušelpta: — L B J u t i m ų šoknį grupė 
spauda, radijas, Balfas ir Cicero "SP«*dnrys", Los Angeles, Calif., 
lituanistinė mokykla. Po šven- twrės galimybės pasirodyti gar-
čių rinksime aukas Lietuvos pa- l ^a jame Los Angeles Muzikos 

organizacija is kasos auxojo, g i u n ^ ±Q a t a i s v m u i , centre kur vyksta didieji muzi-
9M dol. Padėkojo parapijos, yvashingtone " ; kiniai įvykiai. Lo? Angeles in-

' Jau ruošiamasi Vasario 16-tos ^ o r a i a c i jo s centro pastangomis, 
K Aras atitinkami Muzikos centro pa-

i reigūnai stebėjo vieną "Spindu-
; no" pasirodymą, j iems patiko ir 

iiillilllillllllllllllinniiunilllllllllllllflllllli pažadėjo mūsų tautinių šokių 

kimui pirmininkavo Juozas Ba
cevičius, sekretoriavo Angelė 
Katelienė. Susū-inkimą pradėjęs I T T ^ 
J. Bacevičius perskaitė susirin- į ^ r ^ ._= . . . 
kimo darbotvarkę kuri pri imta n u ž u d > l o A s i l i ū n o re&aiu. J e i . 

gu nepavyks žudiko išaiškinti 
iki sausio 15 d., pinigai bus grą- : 
žinti juos suaukojusiems. Mūsų 

Antanui Zaka
rauskui, spaudai, radijo valan
dėlėms, korespondentams už 
namų savininkų reikalų garsi
nimą. 

; minėjimui. 

dorių. Labfi ačiū. 

x D. Vizgirdienė, Westlake 
Vlg., Cal.. Jonas Mockus, Yucai-
pa. Cal., Jonas Kalnietis, Balti-

komisionieriaus pavaduotoju, 
apylinkių reikalų tvarkytoju, 
Thomas McAvoy. kandidatas į 

Valdybos slaptuose rinkimuo
se 1982 metams išrinkti: An-
kienė. Bagdžius, šidagis, Ston
kus, Erčius, Gudauskas, Skei-

X V. Pužauskas, La Crescen-
ta, Cal., Ona A. Dorn, Corning, 
N. J., Antanas Andrijonas, Chi-

senatorius. Jis pasiuntė laišką vys, Janušaitis, Jasiūnienė, Pa- ! 

, prez. Reaganui apie Marouette tlaba. Kai, Mikužis, Matukas, 
more^Md;. B.̂  Vascega, gwfc»-1 P a r k o Į i l irf]_ jos pradžią ir Maskoliūnaitė. Bražionis ir Mar-

^ ' " " dabartinę lietuvių namų savinin-; tinaitis. Valdyba pasiskirstys 
kų kovą už jos stabilizavimą, pareigomis. Po šio svarbaus 
Taip pat buvo Eugenia M. Mc; įvykio (valdybos rinkimų) rin-
Avoy, kandidatuojanti j seimo kėjai džiaugėsi, kad pavyko iš-

X Dr. Edvardas •*. Domans-
kis, Newport Beach. Cal., už , . . . . . . 
, , i j - i ^.„i^, ofc.;„„+A «>=; cago, UI., K. sukys, Lemont, DL, 
kalėdines korteles a t smnte 2o LT^ , ^ . , , 
• ^ i T „w~i A^r.i^^o ,» i Leonardas Dargis, Meąuon, 
dol. auką. Labai dėkojame uz =. * ^2 

arama ' Wisc, Kazys Gaižutis, Cleve-
g r a z l ą p c I land, Ohio, G. Budraitis, Chica-

x Liudas Ramanauskas, Chi- • g o , DL, Jonas Mkeika, Hot 
cago, DL, užprenumeravo "Drau- Springs, Ark., K. J. Sniečkus, 
gą" vieneriems metams kaip ka
lėdinę dovaną dukrai ir žentui 
— R. ir I. Paškauskams. gyv. 
Toronte, Kanadoje. Ačiū. 

X Rašyt. J. A. Jnragis , Aus
tralija, pratęsdamas "Draugo" 
prenumeratą, pridėjo auką ir 
savo laiškutyje rašo: "Linkėda
mas "Draugo" leidėjams, kūrė
jams, darbininkams ir palaikyto-

Cleveland, Ohio, atsiuntė po 5 
dol. aukų už kalėdines korteles 
ir kalendorių. Labai ačiū. 

x V. Račkauskas, St. Peters-
burg Beach,. Fla., L. Žibąs, Oak 
Lawn, UI., Ona Malko. Pompano 
Beach, Fla., V. J. Bieliauskas, 
Cincinnati, Ohio, K Skinderie-
nė, Chicago, DL, Joana Drukte-
nis. Omaha, Nebr.. J. Rudaitis, 

ter, N. Y., A. Lukas, Detroit 
Mich., Juozas Savickas, Tren-
ton, N. J., J. Labanauskas, Chi
cago, DL, George Klimaitis, S. 
Beand, Ind., atsiuntė po 5 dol. 
aukų už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Labai ačiū. 

x DaiL Petras Aleksa, G. V. 
Meilus. J. Gruodis, Maria Nau
jalis. K. Skaisgirys, Cecilija Ja-
nuševičienė. A. BUitavičius. Ma-

; ry Sutkus, L. Kriaučiūnas, A. 
i gvelnys, Ona Žolynas. E. M. 

Stanat, B. Ukrinas, Sofija Žiū
raitis, visi iš Chicagos, atsiuntė 
po 5 doL aukų už kalėdines kor
teles ir kalendorių. Labai ačiū. 

Advokatas 
GINTARAS P. 6EPHAS 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, HL 60629 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

lllllllllllllllllllllillllltiflllillllllllifllllllll! 

grupę pakviest i 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avemie 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. — 776-8700 
Darbo vai. nuo S iki 7 vai. vak. 

šeš tad . 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

jams linksmų šventų Kalėdų ir Chicago, HL, D. Burba, Wes-
laimingų Naujų Metų. prašau ir 
toliau siuntinėti". Ačiū už para
mą ir linkėjimus. 

x NAMAMS PIRKTI PA-
?TvOI/>S duodamos ma ia i s mė-
ii#«irusja ^mokėjimais Ir priei-
namaia nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Ssving*. 2212 
West Cermak Road. — Telef. 
¥1 7-7747. (sk.). 

X Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman A ; 
B-adshaw, I n r , patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei k i tų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

Csk.L 

x Jei eKSLASmSPC tau tik 
reik, tuo j pa.«» Petrą ir užeik* 
— INTERNATIONAL MEAT 
MARKF/T. MedžiokDnėfl dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir t. t. 2913 West 63rd 
St., Chicago. DL 60620. Teief. 
4S6-4.S37 ( s k ) 

t em Springs. BL, atsintė po o 
dol. aukų už kalėdines korteles 
ir kalendorių. Labai ačiū. 

x Zina Vyšniauskas, Malvern. ' 
Ohio, K. Dapkus, Lockport, DL. 
M. Matuzas, La Grange. Dl., K. 
J. Stirbys, Chicago, Dl., Stasys 
ir Elena Mickai, Barder. Codo.. 
Ona Dailidienė, Cleveiand, Ohio, 
atsiuntė po 5 dol. aukų už kalė
dines korteles i r kalendorių. La
bai ačiū. 

X J . BradŪBias, Millers Is.. 
[ Antanas Norusis, K. Jasėnas. 
j Deltona, !Fla., A. Petrauskas, 
į St. Petersburg Beach, Fla., Jo-
Į nas švoba, Madison Hts., Mich., 
' Olga O. Keršis, Worcester, 
j Mass.. Vitalis Damijonaitis. We-

stern Springs, m.. Eugene Smil-
gys. Michigan Oty. Ind., John 
Juodis. Germantown, N. Y., a t 
siuntė po 5 dol. aukų už kalėdi
nes korteles i r kalendorių. La-
b~ij ačiū. 

X Maria Abromaitienė, Albi» 
nas Paplauskas, Povilas Matiu-
kas, Danutė Žilis, K. Puzinienė. 
Greta Babarskis, Jonas Gaižu
tis, visi iš Ghicagos, Maria 
Pranckonis, Baltimore, Md., Ona 
Biežienė. Long VaDey, N. J., 
Zenonas Prūsas, CdDlicote, Ohio. 
atsiuntė po 5 dol. aukų va. ka
lėdines korteles ir kalendorių. 
Ačiū. 

atstoves. 
Iš visų minėtų svečių pasisa

kymų atrodo, kad jie rūpinasi 
| mūsų didžiaisiais rūpesčiais ir 
reikalais ir gelbės mus. kai mū
sų kolonija bus reikalinga jų 
pagalbos. Jiems mes reikalin
gi remti savo balsais. 

Susikaupimu ir prisiminimu 
pagerbti mirj mūsų organizaci
jos nariai, o jų giminėms ir ar
timiesiems Išreikšta užuojauta. 
Sekretorė A. Katelienė perskaitė 
praeito susirinkimo protokolą. 
Priimtas kaip skaitytas. Nau
jais nariais įstojo j mūsų orga
nizaciją Jonas ir Dalia Kučėnai, 
Povilas Rudys ir Ona Siliūnienė. 
Vincui Kuliešiui, mūsų organi
zacijos nariui, už naudingą vei
klą įteiktas pažymėjimas. 

M. Ohere, kurioc pastango
mis buvo panaikinta malda, mo
kyklose, dabar stengiasi, kad 

rinkti naują valdybą. 
Stasys Patlaba 

CICERO LB VEIKLOJ 

LB Cicero apylinkės valdyba 
šiais metais yra gana daug nu-1 
veikusi. Suruoštam Vasario 16 
minėjime, kuris praėjo su pasi
sekimu, rinko aukas Lietuvos 
laisvinimo darbui. Surinkta 
2201 dol. Suruošė Tragiško Bir
želio minėjimą ir ta proga rašė 
laiškus prezidentui, senatoriams, 
kongresmanams ir "Cicero Li
fe' ' laikraščiui apie padėtį pa
vergtoje tėvynėje. 

Dalyvavo ruošiamoje "Lietu
vių dienos" gegužinėje, kurioje 
prisidėjo darbu ir rinkimu do
vanų laimėjimams. Suruoštam 
Tautos šventės minėjime rinko 
aukas lituanistiniam švietimui 
paremti. Surinkta 64.1 dol. 

Rinko aukas Vasario 16 gim-

s 
"k 
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DR. ANTANAS KUČAS I 

ARKIV, JURGIS MATULAITIS. 1 
I MATULEVIČIUS i 
| Gyvosios krikščionybės apaštalas | 
| Įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORfi | 

E Tai geriausia knyga, kokia ik i šiol buvo išleista, apie s 
H Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- § 
= Iišką veiklą ir apie nugalėtas kl iūt is kelyje į tobulą kr ikš- § 
E čionybę. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra pr ie pabaigos I 
Z Vatikane. Reik tik susipažinti s u jo gyvenimu ir prašyti 5 
s šv. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagre i t in t i . = 
x s 
s Veikalas y r a 592 psl., didelio formato, kietais viršeliais. § 
r Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųst i : 5 
| DRAUGAS, k5!t5 W. 6Srd St., Chicago, IL 60629 į 
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X V. Cemarka, Downers Gro
ve, Dl.. A. V. Laniaiiskas, Cicero, 
DL, P. Abelkis, Buena Park, 
Vai.. E. Pušneraitiene. Chicago, 
Dl., Algimantas V. Bublys. Bir-
mingh?jn. Mich., Jonas Milašius, 
St. Petersburg, Fla., L. Biknevi-
čius. Chicago. HL. atsiuntė po 5 
dol. aukų už kalėdines korteles 
ir kalendorių. Ačiū. 

X Julia Grigaravičienė, West-
field, Wisc., Charles Augusi, 
Sioux City, Ia., Petras Kaladė. 
So. Boston. Mass., J. Janiūnas, 
Brockton. Mass.. E. Lazauskas. 
Chicago. BL, J. Paulienas, CSce-

j ro, Dl., K J. Truškūnas. Willow 
i Springs, BL, atsiuntė po 5 dol. 

aukų už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Labai ačiū. 

per televizija duodamos katali- ' nazijai Vokietijoje 

Marquettft Parko Lietuvių Namų sa 
Kai. John PankStis, Pat Henr.essey. 

in nkų susirinkime. IS kairės: CViarles P. 
Jvozas Bacevičius ir Juozas Skeivys. 

Nuot r P. MaSetns 

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

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

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

PuMished by VA NOSTRAND REINHOLD Company, New York, 
kuri turi savo skyrius: London. Toronto, Melboume ir kitur. Kaina su 
persiuntimu $28.10. Illinois gyventojai dar prideda SI.62 valstijos 
mokesčio. 

Uaukymaa tbt»«. 
DRAUGAS, Ą5JĮ5 Weat 6$rd St% Chicago, 1L 60629 


