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Už ką išvaromi iš mokyklos 
Dalyraro saro draugo kunigo primicijose ir buvo pašalintas iš technikumo 

. 
10 Raseiniai 

Merkinė 

Štai 1977 Vilniuje išėjo J. Jer-
malavičiaus "Ateistinis auklėji
mas tarybų Lietuvoje", kur 110 
puslapyje rašoma, kad 1941 bir
želio 22, įsibrovus hitlerininkams 
i Merkinę, klebonas įskundęs v'e-
tos išgamoms- vargoninką J. Miš-
kevičių, ii šis turėjęs pusantrų 
metų slapstytis. 

B tiesų: 1. Hitlerininkai įsi
brovė į Merkinę ne birželio 22, 
bet kiek vėliau. 

2. Tuo metu Merk'nės klebonu 
buvo kun. A. Juknevičius. įskųs
ti savo vargoninko jis negalėjo, 
nes birželio 24 jis jau buvo ne
begyvas. J{, bevaikštinėjantį Kai
šiadorių bažnyčios šventoriuje, 
raudonarmiečiai suėmė ir, nuve
dę už miesto į pamiškę, sušau
dė. Kartu su juo buvo suėmę ir 
kita kunigą, bet šis, vedamas ki
ta kryptimi, liko gyvas. 

3. Merkiniečiai neatsimena var
goninko. J. Miškevlčiaus. 

Kaunas 

1977 balandžio mėnesį iš la
gerio sugrįžo, atlikęs bausmę, Juo
zas Gražys. Jis buvo nuteistas už 
bendradarbiavimą "LKB Kroni
kos" platinime (žr."LKB Kroni
ka" Nr.13). 

Saugumiečiai lankėsi pas Onos 
Pranckūnaitės gimines, teirauda
miesi, ar suimtoji nėra sirgusi 
kokia nors nervų liga. Tikr'au-
siai norima ją patalpinti į psi
chiatrinę ligoninę. 

1976 rugpiūčio 8 dieną 23 vai. 
atėjo ligonės Elenos Baltkojienės 
i* Klusų kaimo duktė kviesti ku
nigą pas ligonį. Kunigas pasitei
ravo, ar kvietimas suderintas su 
ligoninės administracija. Buvo 
paaiškinta, kad ne. Tuomet ku-
n'gas paprašė gauti leidimą iš 
ligoninės administracijos. Buvo 
kreiptasi į budinčią gydytoją Ver-
b:enę. Ji atsisakė įleisti kunigą 
pas ligonę, nes esą uždrausta. Ka
dangi tok'ų uždraudimų nėra, 
tai ligonės artimie'i kreipėsi dar 
kartą pas gydytoją Verbienę. Gy
dytoja tvirt'no, kad ligonė ne
mirs ir kunigo neįleido. Elena 
Baltkojienė tuojau mirė. 

Vilnius 

Birželio mėnesį buvo užbaig
ta Vlado Lap'enio byla ir leista 
suimtajam susipažinti su bylos 
medžiaga. 

Druskininkai 

Šiais metais balandžio 5, vyks
tant rekolekcijoms Druskininkų 
bažnyčioje, vakarinių Mišių me
tu kažkas akmenimis išdaužė 
bažnyčios langus. 

TARYBINĖJE MOKYKLOJE 

Telšiai 

Lietuvos TSR Švietimo minis
terija pranešė, kad Šeduikienės 
pareiškimai buvo patikrinti, ir 
Telšių raj. Švietimo skyrius jos 
įdarbinti negalįs dėl vakuojamų 
vietų stokos. (Mokytoja Šeduikie
nė atleista iš darbo už savo re
liginius įsitikinimus). 

LTSR Švietimo Ministrui 
Nuorašas: Kauno Mičiuri 
no tarybinio ūkio-techniku-
mo direktoriui 
Spindžiūno Vytauto, Juozo 
s., Kauno Mičiur'no tarybi 
nio ūkio-technikumo moki
nio, gim. 1960 m., gyv. Kau
ne, Botanikos 6, 

P a r e i š k i m a s 
Šių metų birželio 13, atvykus 

į praktikos darbus, mane išsi
kvietė technikumo direktor'us ir 
paklausė, kur aš buvau vakar, 
birželio 12. Pasakiau, kad buve-
Alytuje pasveikinti pažįstamo, 
šiemet baigusio seminariją, ku
nigo. Tada direktorius kartu su 
kitu, man nepažįstamu asmeniu 
grashrmais ir gąsdinimais priver
tė mane parašyti melagingą pa 
reiškimą, kad aš savo noru iš-
stoju iš technikumo. Kai, praė
jus pirmam baimės įspūdžiui, 
norėjau pareiškimą atsiimti, d: 
rektorius man jo nedavė ir ne
leido toliau dalyvauti praktikos 
darbuose. 

Kadangi kunigas buvo baigęs 
valstybės pripažintą seminariją. 
jį sveikindamas jokio nusikali
mo nepadariau. Už tai mane iš 
technikumo pašalini niekas ne 
turi teisės; savo noru iš jo iš 
stoti taip pat niekada negalvo
jau, o pareiškimą parašiau tik 
priverstas. 

Prašau drg. Ministrą mane ap
ginti, nepripažinti prievarta iš 
gauto melagingo pareiškimo ir 
nurodyti direktoriui, kad leistu 
toliau mokytis technikume. 

V. Sprindžiūną' 
Kaunas,! 977. VL14 

Nacių žiaurumai 
nesiskiria nuo bolševikų 

U Sacharovo Tribunolo antros sesijos darbą 
Nijole Sadūnaite — kovotojų už sąžines laisvę simbolis 

MjiKinės bažnyčia, statyta 15 amžiuje 

"Auka" Nr. 7 (47) 

Gudijos lietuvių padėtis 
Kova dėl savo teisiu 

(Pradžia "Aušros" Nr.5) 
Įvairiom rs priemonėmis Balta

rusijos*) TSR lietuviai kovojo dėl 
savo teisių pokario metais: siun
tė delegacijas, rašė pareiškimus 
įvairioms įstaigoms be asme
nims, siuntė ir tebesiunčia savo 
vaikus mokytis į Lietuva ir Lt 

Daug pareiškimų rašė Ir siun
tė Baltarusijos TSR lietuviai. Čia 
paminėsime kai kuriuos: 

1. 1945 pareškimas su 400 pa
rašų Švietimo ministerijai Mins
ke. 

2. 1955 — Tarybų Sąjungos 
Tautybių Tarybai. 

3.1955 — TSKP C K 
4. 1958 — Švietimo ministeri

jai Minske nuo Pelesos apylinkės 
kaimų gyventojų. 

5. 1960 — N.S. Chruščiovui 
nuo Gervėč'ių apylinkės lietuviš
kų kaimų gyventojų su 1,200 pa
rašų. 

6. 1961 balandžio mėn. — N. 
S. Chruščiovui nuo Rociūnės ra
jono lietuviškų kaimų su 250 

*) Gudijos vardo bolševikai 
nenori girdėti, vartoja žodį Bai
m ė j * 

parašų. 
7. 1961 gegužės mėn. — N. 

S. Chruščiovui nuo to paties ra
jono gyventojų su 2,100 parašų. 

8. 1963 — L I . Brežnevui nuo 
Varanavo ir Smurgainių rajonų 
lietuviškų kaimų su 180 parašų. 

Be to, buvo rašyti pareiškimai 
draugams: M. Gedvilui, J. Palec
kiui ir A Sniečkui. 

Visi pareiškimai pirmoje eilė
je l.'etė lietuviškų mokyklų ati
darymą. Taip pat buvo keliami 
ir kiti klausimai, ypač kultūri
nio pobūdžio. 

Pareiškimai, siųsti į centrinius 
(Maskvos) ir Baltarusijos orga
nus, ka;p taisyklė, būdavo grą
žinami spręsti vietos valdžios or
ganams. Šie ne tik nieko neda
rydavo pakeisti nepakenčiamai 
padėčiai, bet stengėsi išaiškinti 
pareišk'mų iniciatorius ir juos 
nubausti: gąsdindavo išsiuntimu 
pas "baltąsias meškas", skirdavo 
sunkesnius ir mažiau apmoka
mus darbus ir t.t. Visa, kas lai
mėta tais pareiškimais — tai nuo 
1960 motų 2-3 lietuvru kalbos 
pamokos savaitėje, pradedant tre
čiais klase, kai kuriose Gervėčių 
ir Pelesos apylinkių lietuviškų kai
mų mokyklose. 

Europa nori 
neutrono bombų 

Briuselis. — NATO gynybos 
ministeriai pageidauja, kad ne
utrono bomba būtų gaminama ir 

Vance kritikavo 
sovietus 

Washingtonas. — Valstybės 
sekretorius Cyrus Vance spaudos 
konferencijoj stipriai parėmė be
tarpiškus Egipt4*ir Izraelio pa-isukrauta Eur^poj^. Galuūnį žo-

Žemiau dedami pareiškirrr 
tekstai draugams Chruščiovui i 
Brežnevui. Pareiškimai sutrurrs 
pinti dėl vietos stokos ir dėl t( 
kad abejuose pareiškimuose yr 
atsikartojimų. 

TSKP CK Pirmajam Sekretorii. 
drg. N. S. Chruščiovui 

Baltarusijos TSR, Gardim 
srities, Rodūnės raj. lietuvis 
kų kaimų gyventojų 

Pareiškimas 

...1939 antroje rugsėjo men. 
pusėje tarybinei Armijai išvada 
vus Vakarų Baltarusitą. kaisvai 
atsiduso tos šalies lietuviai. Rc-
dūnės rajone susikūrė tarybinė 
valdžia. Pažangūs žmonės džiau
gėsi. Ir kaip nesidžiaugti malant 
kaip dygsta pirmoji socialistinės 
kultūros daigai, laisvai veikia 
lietuviškos tarybinės mokyklos 
Pelenoj, Dubintuose, Pavftlakėic 
ir kitur. Rodūnės rajono dirban
tieji išrinko javo deputatus į 
Vakarų Baltarus'jos Liaudies Ta
rybą: baltarusį Nikrevičiu, lenką 
Karolį ir lietuvius Sinkevičių ir 
šimelionį, patikėdami jiems savo 
likimą. Partijos rajono komiteto 
sekretorius buvo ukra nietis Isa-
čenko ir žydas Kancelsonas, vyk
domojo komiteto pirmininku — 
baltarusis Pimonenko. Rajono 
vykdomojo komiteto atsakingu 
sekretoriumi dirbo lietuvis šime-
lionis, atsakingas pareigas ra;> 

sitarimus, taikos iniciatyvą ir Kai
ro konferenciją, kuri prasidės 
kitą savaitę. Amerika iki šiol rė
mė ir toliau rems ir Genevos 
konferencijos atnaujinimo idėją, 
kur turėtų dalyvauti ir palesti
niečiai., bet lygiai taip rems, jei
gu Egipto ir Izraelio problema 
būtų išspręsta ir be Genevos. 

Vance taip pat stipriai pakri
tikavo Sov. Sąjungą už jos ata
ką prieš Sada'ą. Toks sovietu 
atakavimas Sadato nieko geres
nio neduos, priešingai, tik pablo
gins Vid. Rytų taikos perspekty
vas. 

Imperija pagalbos 
negaus 

Washingtonas. — Valstybės 
departamentas atitinkamai pa
minėjo naują "imperiją", Cent
rinės Afrikos valstybę, kur prieš 
porą dienų Jean Bokassa save 
vainikavo imperatorium ir 2,000 
svečių vaišinimui išleido ketvir
tį metinio biudžeto. Amerika nu
traukė ekonominę pagalbą, iš'.y-
rusi, kad ir šioj valstybėj neger
biamos žmogaus teisės. 

Valstybės departamentas taip 
pat atsisakė duoti įvažiavimo vi
zas naujiems Ugandos lakūnams, 
norintiems Amerikoj treniruotis 
helikopterius valdyti. Departa
mento atstovas John Trattner 
sakė, kad mokyklos, kurios treni
ruoja lakūnus, norėtų gauti nau
jų studentų ir iš Ugandos, bet 
Carterio administracija yra kitos 
nuomonės. 

d; tars ne tie.< kariniai ekspertai, 
kiek politikai, susirinkę Briusely 
kitais metais. 

Egiptas uždaro 
R. Europos įstaigas 

Kairas. — Egiptas uždarė Ry
tų Europos kultūrinius centrus 
ir konsulatus. Uždaromos Rytų 
Vokietijoj Čekoslovakijos ir Veng
rijos įstaigos, išskyrus tik Kaire 
esančias ambasadas. 

Honolulu. — Pear! Harboro 
diena, kai 1941 gruodžio 7 ja
ponai užpuolė Amerikos karo lai
vyną ir žuvo 2,200 karių, buvo 
praleista be atitinkamo paminė
jimo. 

Žuvusiu daugiau 
negu skelbia 

New Yorkas. — Evangelistas 
Billy Graham sako, kad tropiki-
nė audra Indijoj padarė daug 
daugiau nuostolių, negu buvo 
skelbiama. Užmuštų, nu kendu-
sių ir dingusių žmonių buvo ma
žiausiai 100,000, o sunaikinta 
namų apie 3 milijonai. Oficia
liai skelbiama, kad žuvo nuo 10 
iki 20 tūkstančių žmonių. 

Roma. — Apie Sacharovo tri
bunolo antrąją sesiją Romoje 
(p:rmoji buvo prieš 2 metus Ko
penhagoje) Amerikos spaudoje 
buvo labai mažai rašyta. Dau
giau dėmesio skyrė tam tik Va
karų Europa. Iš Europos spaudos 
aprašymu, mus pasiekusių kiek 
pavėluotai, matyti, kad sesijai 
pirmininkavo Simon Wiesenthal. 
Jis vadovauja Vienoje ve'kian-
čiam centrui, kuris tiria II pa
saulinio karo metu nacių įvykdy
tus nusikaltimus, ap:e juos ren
ka dokumentinę medž-"agą, ieško 
buvus'ų karo nusikaltėlių. 

"Aš pr?ėm"au kvietimą vado
vauti "Sacharovo Tribunolui", 
pažymėjo Wiesenthal, "žinoda
mas, jog tuo būdu patarnausiu 
žmogaus teisių apsaugojimui, dėl 
kurio aš kovojau visą savo gyve
nimą, nuo pat mano išlaisvini
mo iš nacių koncentrac jos sto
vyklos. Nacių nusikaltimai nie
ku nesiskiria nuo tu nusikaltimu, 
kuriuos sovietai vykdo nuo bai
siųjų Stalino laikų iki šių dienų". 

Sacharovo Tribunolo antro
sios sesi:os komitetą sudarė žy
mūs politikos, kultūros ir religi
jos pasaulio atstovai, TU tarpe — 
prancūzų rašytojai Raymond 

Aaron ir Simone de Beauvoir, dra 
maturgas Eugene Ionesco, rašy
tojas Arthur Koestler, Nobelio li

teratūros premijos laureatas Saul 
Bellow, šveicaras Friedrich D w 
renmatt, buvęs Italijos minist
ras ir parlamento narys Spado-
linL 

Jau šią pirmafą Tribunolo 
darbų dieną Italijos spaudoje 
plačiai nuaidėjo ir Letuvos var
das, įtakingasis Romos dienraš
tis "II Tempo" beveik visą pus
lapį užimančiame pranešime 
apie Sacharovo tribunolo Romo-
:e pradėtus darbus įsidėio lietu
vės sąž:nės belaisvės Nijo'ės Sa-
dūna'tės nuotrauką, simbolizuo
jančią visus tuos, kurie šandien, 
atsisakydami moralinių kompro
misų, kovoja už sąžinės ir religi
jos laisvę. Dienraštis "II Tempo" 
cituoja Sadūnaitės teism'nio gy
nimosi kalbos žodžius: "Ne aš 
esu kalta, bet iūs, kurie mindžio-
iate po kojomis e'cmentariausias 
žmogaus teises. Ši diena yra lai
mingiausia mano gyvenime. Aš 
esu tęsiama už "Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kroniką", kuri ko
voja prieš fizinę ir dvasinę žmo
nių tironiją. Reiškia aš esu tei
siama už tesą ir meilę žmonėm. 
Kas gali būti gyvenime svarbiau, 
kaio mylėti žmones, jų laisvę ir 
garbę. Meilė žmonėm yra visų 
didžiausioji meilė, o kovoti už 
žmonių teises — gražiausioji 
meilės daina!" 

Andrew atakavo 
Sov. Sąjunga, Kube 

New Yorkas. — Amb. And rew 
Young Jungtinėse Tautose piktai 
atakavo Sov. Sąjungą ir Kubą 
dėl jų maišymosi į Afrikos reika
lus. Atakavo Kubą dėl jų karių, 
o sovietus dėl karinės ipagalbos 
Etiopijai ir karo kurstymo. 

Pekinas. — Teng Hsiao-ping, 
Kinijos vicepremjeras, kitą mėne
sį lankysis Burmoje. Kviečia Bur-
mos prezidentas Ne Win. 

Nicosia. — Amerikos žvalgy
binis lėktuvas U-2 nukrito Kip
re. 2uvo lakūnas ir keturi civi
liai kipriečiai. 

VVashingtonas. — Nuo vakar 
dienos prezidento John F. Ken-
nedžio nušovimo aplinkybės galės 
būti žinomos visiems amerikie
čiams. 40,000 puslapių FBI su
rinktų dokumentų paskelbta vie
šumai. 

no vykdomaia-re kom'tete ė̂ o 
draugai: Jonis. Sinkevičius ir ki 
t;. Apylinkių komitetų sekreto
riais buvo šie lietuviai: Adamo-
nis. Dūda. 2ukiuskas ir k:t'. Ro 
dūnės miesto vvkdomojo komite 
to pirmininku rr.ivo lietuvis Va;t 
kūnas. Daug Ii-nuvių ėjo atsakin
gas pareigas vietos ūkio orga
nuose. Pirma is rajone kolūkis 
įs'steigė lietuviškame Dubičių 
kaime. 

(Rus iiugiau) Ludotuve* Indijoj 

Vatikanas ir 
Ryty Europa 

Vatikanas. — Vatikanas nori 
atšildyti santykius su Rytų Eu
ropos komunistinėmis valstybė
mis, rašo "Chicago Daily News". 
Vatikano užimta linija, atrodo, 
bus sėkminga. Popiežiaus Pau
liaus VI susitikimas su Lenkijos 
komunistų partijos pirmuoju sek
retorium Edwardu Gierekt rodo, 
kad Vatikanas nori Rytų Euro
poje išsiderėti religijai pilnos 
laisvės. I tą Vatikano norą at
kreiptas tinkamas dėmesys. Gie-
rekas yra marksistas, bet jo iš
likimas valdžioje .priklauso nuo 
kooperavimo su Bažnyčia. 

Ar išsilaikys 
Portugalijos 
vyriausybe?? 

Lisabona. — Portugalijos par
lamentas šiandien balsuos vy-
riauybės pasitikėjimo klausimą. 
Premjeras Mario Soares sakė, jei 
pasitikėjimo negaus, šalies atsta
tymo programa labai nukentės, 
jis turės atsistatydinti. Jo vyriau
sybė remiasi tik socialistų mažu
ma, dežiniosioms partijoms ty
liai įpritariant. 

KALENDORIUS 

Gruodž:o 8: Švč. M. Marijos 
NVkaltas Prasidėjimas; Sofroni-
jus, Eskuperija, Kaunis, Gedenė. 

Gruodžio 9: Restitutas, Leoka
dija, Vakaris, Ilona. 

Saule teka 7:04, leidžias 4:20, 
ORAS 

Apsiniaukę, galimas sniegas, 
šilčiau, apie 20 laipsniu, 
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DETROITO VYČIŲ FESTIVALIS 
Lapkričio 13 d., sekmadienį, Į rius, kurį tvarkė Sophie Zagcr. 

Detroito priemiestyje Southfielde Jame galėjai gauti rankų išdirbi-
įvyko antrasis 79 vyčių kuopos niu:, kurie yra tinkami ne tik ka-"| 
rudens festivalis. Si kuopa veikia j ledinėms dovanoms, bet ir kas-

i 

Dievo Apvaizdos parapijos ribo 
se. Festivalis labai pasisekė, nežiū
rint, kad Šv Petro lietuvių para
pija tą pačią dieną turėjo turgų. 
o Detroito visas jaunimas buvo 
pakviestas praleisti savaitgalį Dai
navos stovykloje. 

Darbštusis rengimo komitetas 
Šeštadienio vakarą praleido skus-
damas bulves, statydamas paro
dos stalus ir dirbdamas didelį 
skelbimą: "\Veleome Knights of 
Lithuania''. kad sekmadienio ry
tą mažiau bebūtų darbo. Praei
tais metais negalėjome šitaip da
ryti, nes šeštadienį toje pačioje 
salėje vyko programa. 

Po kiekvienų mišių žmonės, 
lietuviai ir kitataučiai, ėjo į festi 
valį. kuris vyko visą dieną. Įei
nant pirmiausia juos pasitiko bi
lietų pardavinėtojai — V. Pana
vas ir A. Repšas, tada stalai, ap
krauti pyragais, kuriuos tvarkė 
Helen Tucker. Elzbietos Paura-
zienės ir Helen Patocky padeda
ma, po to atsigaivinimo baras, 
kur gėrimus pilstė Chester Nash-
lon ir Joseph Chaps, ir tada vir-

į dieniniam namų papuošimui. Po 
to sekė puikios dirbtinos gėlės, ku
rias buvo padariusi ponia Chaps. 
Toliau buvo visų dėmesį patrau
kiąs visą sceną užėmęs taip vadi
namas "šiaudų žaidimas" — 
virš keturių šimtų laimėjimų 
tiems, kurie turi laimės. Si puiki 
loterija buvo žinioje darbščios 
Bertha Janus, kuri yra buvusi 
centrinio Ritualų komiteto pir
mininkė. Jai padėjo O n a Walls, 
Stella Hotra ir Viktoras Čepelo-
nis. 

Dar toliau paėjus, buvo mėto
mos trumpakotės ietys, pas kurias 
stovėjo Barbara Sackle. Ten pat 
buvo trys sviedinių mėtymo žai
dimai, kuriuos prižiūrėjo Leonar
das Salas, Klemensas Patockis ir 
Chip Nevvberry. 

Kitas loterijas tvarkė Margaret 
Nashlon ir Ruth Gra:ha . 417 do
lerių vertės dovaną laimėjo Wa-
shingtono kuopos pirmininkė Ieva 
Migonytė. 

Malonu buvo susitikti senus 
pažįstamus iš buvusios Šv. Jurgio 
parapijos, kaip Stasį, Tautkų, 

Iš kariuomenes šventės minėjimo Detroite. Pr iekyje garbės svečia i - s a v a n o r i a i ir Klaipėdos k r a š t o vaduotoj i Nuotr . J. Urbono 
j ai 

tuvė, kur kvepėjo kugelis. įvairių I Tulauską, Nevarauską, Kolins-
rūšių dešros, rauginti kopūstai, : ką, Hillards ir kitus, o taip pat 
kava ir kitkas, šeimininkavo' keletą ir iš 102-rc* kuopos šv. 
Frank Zager. o jam padėjo Ka- į Antano parapijoje, 
sevičiai. Millard dukterys, Virgi-į Nėra lengva suminėti visus, 
nija Ktrsh ir ]. Belickas. kurie dirbo festivaliui. Jiems va-

Salėje vyko turgus,'kur j . Jakš- i dovavo Magdalena Smailienė, 
tys pardavinėjo pigiai knygas, j kuri yra ir mūsų kuopos pirmi-
muzikos plokšteles, garinius pro-! ninkė. Jos dešinioji ranka buvo 
sus, pinigines, indus, papuoša
lus — buvo visko, ko tik papra
šei. Čia pat buvo kalėdinis sky-

Juozas Jakštys. Juodu atliko puikų 
darbą. 

Dainius 

112 KUOPOS SUSIRINKIMAS 

Lapkričio 15 d. Marluette Par
ko parapijos salėje, Chicagoje, 
susirinko vyčiai mėnesiniam pa
sitarimui. Pirmininkas A. Zakar-
ka pakvietė dvasios v. kan. V. Za
karauską vadovauti maldai. Ne
atvyko sekretorė Sophie Niemins-
ki. Rūta Dagienė ėjo jos pareigas. 
Dalis kuopos narių atskubėjo i 
susirinkimą iš laidotuvių namų: 
buvusio kuopos pirmininko Har-
ry Petraičio tėvelis mirė. Į laido
tuvių namus buvo atėjęs ir Chi-
cagos burmistras M. Bilandic su 
ponia. Harry Petraitis yra ne tik 
verkius vytis, bet ir užima aukš
tas pareigas demokratų organi
zacijoje. Chicagos vyčiai užjau
čia Petraičių šeimą, netekus my
limo tėvelio. 

Kan. V. Zakarauskas kalbėjo 
apie lapkričio antrą dieną, per 
kurią prisimenami mirusieji, už 
juos meldžiamasi. Kalbėjo ir apie 
Kristaus Karaliaus švente, kuri 
švenčiama lapkričio 20 d. 

Narių verbavimo komiteto pi r 
minjnkė E. Rogers pristatė nau
ją narį Joną Paškauską. Ji ragi
no vyčius dalyvauti senatoriaus 
Prano Savicko pagerbime. Sen. P. 
Savickas yre 112 kuopos narys, 
daug aukoja vyčiams įvairiomis 
progomis. Taip pat ji kvietė ir į 
"Pirmyn" choro vakarienę. 

Halloween balius, vykęs pas 
Zakarkus, davęs pelno. Pirmą vie
tą už gražiausią Halloween ap
rangą laimėjusi G. Mockuvienė, 
antrą — P . Boris. G. Mockuvie
nė pakvietė į kalėdinį pobūvį. 

Ritualų komiteto pirmininkė 
Rūta Dagienė pranešė, kad va
sario mėnesį bus keliami kai ku
rie vyčiai į pirmą ir antrą laips
nius. 

Irena Sankutė pateikė praneši-
VZĄ apie Illinois — Indianos apy
gardos veiklą. Cer.tro valdybos 
piminir-kas Ar.tar.as Mirer ai-
vyksu- ; Cluc»w4. lipiuU-o *7 4 

Jis įsteigsiąs naujas vyčių kuo
pas Kenoshoje, Racine ir atgai
vins 14 kuopą Cicero mieste. 
Irena džiaugėsi apygardos biule
teniu, taip gražiai paruoštu G. 
Mockuvienės. Priminė, apie Mok 
slo ir Pramonės muziejuje atlie
kamą vyčių kalėdinę programą 
ir apie "Lietuvos atsiminimų" 
banketą Martiniąue salėje. Se
kantis Illinois — Indianos apy
gardos susirinkimas bus gruodžio 
12 d. Vyčių salėje. Po susirinki
mo būsianti kavutė su kalėdi
niais pyragais. 

Emilija Pakalniškienė perdavė 
Netrauko vyčių sveikinimus ir 
pasidžiaugė, kad dabar medžia
gas "Vyčių veiklos" skyriui 
"Drauge" turinti daug. 

Iždininkė Alicija Cekanor pri
iminėjo nario mokestį. Šiais me
tais jis yra padidėjęs. 

Buvo pranešta, kad Juozui ir 
Nijolei Nausėdams gimė sūnelis. 
112 kuopa sveikina laiminguosius 
tėvus. 

Susirinkimą baigėme malda, 
vadovaujant dvasios vadui kan. 
V. Zakarauskui. Kol kava išvi
rė, pažaidėme. Skanius pyragus 
buvo iškepusios G. Mockuvienė ir 
J. Zakarkienė. Geros ir mielos vy-
tės. Besivaišinant, atėjo parapi
jos klebonas kun. A. Zakaraus
kas. 

Sekantis 112 kuopos susirinki
mas bus gruodžio 20 d. E. P. 

KUNIGAI VYČIU SEIME 

Praeitame vyčių seime dalyva
vo šie kunigai: Petras Šakalis, 
Justinas Steponaitis, Albertas Kon 
tautas, Antanas Baltrašūna^ An
tanas Miciūnas, Albinas Janiū
nas, Viktoras Krisciunevičius, 
Valteris Katarskis. Robertas 
Ba l td r Vaclovas Marti akus, 1 A 
Darribrauska; ir Juoza^ Grahlys. 
Be to ;arrx dalyvavo vier.uolėa 
seserys — M Alvtra ir M. Praa-
cSksV 

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 

Šiemet Detroito lietuviai iškil
mingai paminėjo Lietuvos kariuo 
menės metines. 

Lapkričio 23 d. per Lietuviškų 
Melodijų radijo valandėlę kariuo
menės šventės minėjimas pradė
tas karinėmis dainomis ir Karolio 
Balio deklamacijomis. Buvęs Lie
tuvos Šaulių Sąjungos tremtyje 
centro valdybos, dabartinis Sta
sio Butkaus kp., pirm. Vincas Ta
mošiūnas savo kalboje trumpai 
priminė, ką Ši diena reiškia. 

Sekmadienio ryte radijo valan
dėlės Lietuviškas Balsas redakto
rius ir pranešėjas Jonas Kriščiū
nas gražia muzikos ir žodžio py
ne paminėjo kariuomenės šventę. 

Šv. Mišios už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės savanorius — kūrė
jus, karius, šaulius ir partizanus! 
buvo atnašaujamos Dievo Ap- į 
vaizdos lietuviškoj šventovėj 
Southfielde. Šventovėj dalyvavo 
devynios vėliavos -su palyda. Mi--| 
šių metu gražiai giedojo Ramovė-
nų choras iš Clevelando. Auką 
prie altoriaus atnešė savanoris 
— kūrėjas maj. Kazimieras Daug-
vydas ir Stasio Butkaus kp. šau
lė, kanklininkių būrelio vadovė, 
Danutė Petronienė. Gražų šventei 
pritaikytą .pamokslą pasakė kle
bonas kun. Viktoras Kriščiūnevi-
čius. 

Iškilmingas minėjimas pradė
tas 12:30 Lietuvių Kultūros cent
ro salėj. Dalyvavo apie 2.50 įvai
raus amžiaus lietuvių. Minėjimą 

- PROMEMORIA 

Mūsų širdys yra nuliūdusios. 
Mūsų dvasios vadas kan. Povilas 
Juknevičius roalio 29 d. buvo pa
šauktas į amžinąjį gyvenimą. A m 
žiną ramybę suteik jam. Viešpa
tie, ir amžinoji Šviesa tegu švie
čia jam. Jis labai mylėjo vyčius; 
jis visuomet pasiliks mūsų tarpe. 
Jo geri darbai niekuomet nebus 
užmiršti. 

Sabina Klatt 
36 kuopos pirmininkė 

CHORO VAKARIENĖ 

Chicago vyčių choro vakaras 
bus sausio 21 d. Pakšto svetainė
je, 3800 so. California Ave. Bus 
užkandžiai ir karšta vakarienė. 
Trumpą meninę programą at
liks pats vyčių choras, vadovau
jamas Fausto Strolios. įėjimas 
10 dol. asmeniui. Pradžia 7 vai . 
vakare. Choro pirmininkė Estelle 
Rogers ir valdyba maloniai kvie
čia lietuvius tą vakarą praleisti su 
vyčiais ir paremti jų chorą. Dėl 
vietų skambinti 434 — 7785. 

PROGRAMA MOKSLO IR 
PRAMONĖS MUZIEJUJE 

Gruodžio 17 d. 7:30 vai. va
kare Mokslo ir Pramonės muzie
juje, Chicagoje, Lietuvos vyčiai 
atliks programą. Programoje daly
vauja abi Chicagos jaunųjų vy
čių kuopos ir vyčių choras. Bus 
autobusas žmonėms nuvažiuoti. 
3 vai vakare išvažiuos jis n u o 
Jaunimo centro. Norintieji kartu 
važiuot; turi kiek galima grei
čiau paskambint! Pranu! Zapo-
i i u i , G A 4 —S664. 

pradėjo minėjimui ruošti k-tetoi 
pirm. Vincas Tamošiūnas. Įne-
šant vėliavas muz. stud. Asta Še
petytė fleita gražiai pagrojo Lie
tuva brangi. Ji taip pat pravedė 
iškilmingąją dalį. Susikaupimo 
minute pagerbti visi kovose už 
Lietuvos laisvę žuvusieji, Sibiro 
ir psichiatrinių ligoninių kanki
niai. Trumpą, gražią invokaciją 
sukalbėjo kun. Vik. Kriščiūnevi-
čius. Gyviesiems savanoriams — 
kūrėjams ir Klaipėdos krašto at-
vaduotojams: Juozui Augaičiui, 
Petrui Bliūdžiui. Jonui Bujaus-
kui, Tomui Čiunkai, Kazimierui 
Daugvydui, Petrui Koncei, Kostui 
Mykolaičiui, Vincui Misiuliui, 
Feliksui Motuzi:: (garbės narys) , ] 
Jonui Riaubai, Stasiui Šimoliū-
nui, Jonui Šepečiui, Kaziui Špa-
kauskui, Juozui Tamošiūnui 
(garbės narys), Vincui Tamošiū
nui, Broniui Tatarūnui ir Augus
tinui Vitkauskui šaulė Danutė 
Petronienė, asistuojama Ceslavos 
Pliurienės ir In*> Asminaitės, p r i 
segė šaulės Emilijos Kutkienės 
padarytus tautinės juostelės kas
pinėlius. 

Ramovės centro valdybos pirm. 
klevelandiečio Antano Jonaičio 
paskaita buvo neilga ir gerai pa
ruošta, nors gal su jos mintimis 
ir ne visi sutiktų. 

Meninę minėjimo dalį gyvai, 
gražia kalba pravedė Ramovėnų 
choro pranešėja Jū r . Pe t ra i ty tė . 
Klausytojai kiekvieną dainą pa
lydėjo karš ta is aplodismentais. 

Dainai Tėvynės Varpai muzi
ką parašė detroitietis muz. Stasys 
Sližys. Pranešėja tai pabrėžė ir 
dalyviai jam pe-my^rį — paplojo. 
Gaila, nebuvo paminėta, kad dai
nos žodžiai taip (pat detroitietės 
Marijos Čarneckytes - Sims. 

Po paskutinės choro dainos, 
publikai entuziastingai plojant, 
choro vadovas muz. J. Kazėnas 
buvo perjuostas gražia lietuviška 
juosta, akompaniatorė muz. Ge
nė Karsokienė apdovanota lietu
višku rankšluosčiu su įrašu La
bas vakaras, ch :>ro pirm. A. Liut-
oooooooooooooooooooooooo<x 

LIETUVOS ATSIMINIMAI 
Radijo Valanda an SS m. tarnauja 
New Jersev, N>w York Ir Oonnectkjot 

Ras SeStadlen? nuo 4 lkl 5 vai. popiet 
la WEVt> Stotie* N«w Yorke 11*0 
kiL. AJMC lr 97 S meg. F U ) . 

fHrekt. — Dr Jokūbą*. J. Štokas 
14*7 Foree Drtve 

Mount»ln.--if!«s, K. J. O70M 
Tel. 232_V>05 (OOde) 901). 

Kviečiame tatp pat klausytis Lle-
RrriSkŲ kultūriniu valanda anglį} kai-
ha 15 Seton Ha'.' Universiteto radijo 
rtotles (New Jerspy WSOU. 89.5 mes; 
PM). Pirmad. 7:!t0-8:S0 va i vakaro 

kus ir paskaitininkas A. Jonaitis 
knygomis "Lithuania: The Out-
post Of Freedom", o pranešėja 
Jūratė Petraitytė gražiu gintari
niu žiedu. 

Visiems sugiedojus Lietuvos 
himną, išnešamas vėliavas flei
tą grodama, "Kur Bėga Šešupė" 
išlydėjo muz, stud. Asta Šepetytė. 

Po minėjimo svečiai, rengimo 
komitetas ir dalis svečių nuvažia
vo pietų, kur buvo pasidalinta 
mintimis ir pabendrauta. Rengi
mo k-teto pirm. Vincui Tamošiū
nui sugiedota Ilgiausių Metų ir 
ramovėnai jam padovanojo savo 
plokštelę. Už klevelandiečių pie
tus sąskaitą apmokėjo Danutė ir 
Leonas Petroniai, Stasio Butkaus 
kp. šauliai. Minėjimo išlaidoms 
sumažinti Paulina ir Leopoldas 
Heningai paaukojo 50 dol. 

Kad šis minėjimas buvo toks 
sėkmingas, nuopelnas rengimo 
k-teto, ypač jo pirmininko Vinco 
Tamošiūno. Žinoma, prisidėjo ir 
Ramovėnų choras, kuris Detroite 
koncertavo pirmą kartą. 

S. Kaunelienė 
(Nukelta į 4 pusi.) 

0r. Jonas G. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2858 W. O r d SL 
Chicago, 10. 60821 

TeL 47*3461 
Valandos pagal r ist tarimą 

THE L1THPPAN1AN WORLD-WtDF DABLY 
Secood "iaa* (X«tage paid at Chicago. QI PubUahed daiiv 
esvept Sundays Legal Holidays, days after Cbnatmau 

and Easter by the Litnuanian Catholic P r e s s Society 

P R A N E Š I M A S 
Per visus praėjusiu* metus DRAUGO administracija ruos€s{ 

jrte didelių technišku pagerinimų spausdinime it dienrasčn 
išvaizdoje Dėl įvairių ir visiems žinomų priežasčių DRAUGO 
administracija yra priversta pakelti dienraščio kainą. 

Nuo i. m gruodžio 1 dienos DRAUGO kaina bus tokia: 

metams 
Chicago ir Cook apskr $33.00 
Kanadoje 33 00 
Kitur TA V 31.00 
Užsienyje 34.00 
Savaitinis 25.00 

Kasdieninė DRAUGO laida 20 centų. 
lestadieninis su priedu 25 centai 

DRAUGO prenumerata mokama B anksto 

6 mėn 
$19.00 

19.00 
18.00 
40.01' 
15 00 

i mėn. 
$15.00 

15.00 
13.00 
15.0P 
9 0P-

^lliil'l "—"T""y""" 

(Vadovauja prof. J. Stnkaa) 
O4*y«><vo<vr*vvrwvv<>o©©<vo<><v<vevo<v' 
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A d v o k a t a i 

C H A R L E S P. K A L 
& A S S O C I A T E S 

Of. f^TT76-5l62; H«. 737-5047 
2649 W. 63rd Si., Chicago, Dl 

Darbo vai. nuo 9 iki 5 vai. vak. 
Trečiadieniais uždaryta 

SeStad. atdara pusę dienos 
Mes duodame {vairius teisinius 

patarimus 
tltUHHMMM!«MM||HMtttl«HIIHtllltMMII 

Tel Pr 8-3229 

OR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 West 6Srd Street 

balandos pagal susitarimą 

OR. K. G. BALUKAS 
\knaerUa lr moterų litru* 
Glnekologliiė rblrurglja 

8448 80 . PulasJd Road ( O a w f o r d 

MecDcal BuUding). Tel. LL 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 3? 4-80*4 
Priima ligonius pagal susitarimą 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marr.oette Medlcal Oe/iter 
6138 8 a Kedzie Avenae 

Vml ' pirmad., antrad. lr fcetvtrtad 
6 lkl 7:S0 vaL vafcaro. 

flestad. nuo 1 tkt S vai 
Pasą: susitarimą. 

Ofiso telef. WA 5-26T0 
Kezld. teL U'Albrook &-3046 

teL ofiso HE 4-5849, rez.- 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8434 West 71st Street 

VAL.: pirm., antr., ketv. Ir penkt 
1:00-6:00 vai popiet treč ir iest 
tik susitarus 

Dr. Ant Rudoko kabinetą perem? 

DR. EDMUND L CIARA 

TeL ofiso ir bato: OLympie 2-4158 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGA6 

1443 So. 50th Ave.. O e r o 
KaodieD !-S vai. lr 6-8 vai va* 

tSskyrus trečiadienius, 
sedt&dleniaia 12 Iki 4 va!, popiet 

TeL RElianoe 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
(Lie tuv is gydytojas , 

S92S W e s t 59tb Streei 
Vai.: piru>ad. antrad.. ketvirTad. u 
penktad. nuo 12-4 vai. poplit lr Jį-t 
vai. vak. Treč. lr seetad. uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHTRURGft 
KrDIKIV ER VAIKŲ IJGOS 

SPECIAUOTE 
BTEDICAL BCrLDCJCG 

7156 Souttj Western Avsnaa. 
Valandos: Kasdien nuo 10 >aL rj»« 

lkl 1 vai. popiet 
Ofiso teL RE 7-116*; restd. 33a-Ml* 

Of*. HE 4-1818: Re*. PR -^ 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHTRURGAfi 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os lr Campbell Ave. ksmpsis 
Vai.: pirmad., antrad.. ketvtrad. Ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus 

CPTOMETRISTAS 
2*709 West Slst Street 

TeL — GB 8-2400 
VaL. pagal susitarimą: pirmad. t-

ketv. 1-4 ir 7-9: antrad lr penkt 
10-4: sestad. 10-S vai. 

iilllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllltlll 

TAUTOS SAMPRATA 
IR 

LIETUVIŲ TAUTOS 
INDIVIDUALYBE 

Tai y r a 
V. BagdsJKavifiMks 

paskaitų kursas Čikagos Peda
goginiam Lituaniatikoe institu
te. 
Daug medžiagos apie tai , kaip 
tau t i škumo klausimas stovi da
b a r ir apie tai, k a s y ra fino-
ma apie lietuvių tau ta . 

132 pusi. Kaina 3 doL 

Gaunama Drauge. 

MiiiiiiiiiimiiiHimiiiiiiuiiiiiiiiiimiiiiiii 

GAUTA NAUJA PLOKŠTELIS 
LAŠA I. A i KO L A Š A I . . . Diriguoja komp. J o b u s Gaidelis 

(Brocktono miš rus choras ) s tereo 

Malda 117 tėvyne. Tėviškės laukai . Žolelė žydėjo. A n t 
kalno u»velis» Augo put inas , Pkrvė lankoj šieną ir 
khw. 

Gaunama •̂ Drauge" 
Kaina su persiuntimu $6-50 

'm 

OCs. teL 7SS44T7; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHTRURGft 

SpectalTbS — Nervų Ir 
Emocine* Ugo* 

CBAWFORD MEDICAIi BtniJ)DWG 
•44* So. Pulaskj Road 

valandos pagal susitarimą 

" 1 — Eerid. ta*. — GI 8-«83S. 
OR. W. M. EISIN-EISINAS 

AKUSBaUJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGrNft CHTRURGLIA 

tm So. Kedzte Ave. WA 6-2670 
Valandos pagal susitarimą. 4 d a e 

atsiliepia skambinti: M] 1-0001. 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOI.KTA KABOSAPTt 

7051 So. Washtenaw — TeL 778-«7«« 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoji} 

receptas. 
Didelis akinių rėmo pasirinkimą* 

Vai.: pirm., antr.. penkt 10-SrtO 
Ketv. 1-8 v. vak. gest 10-4 v. p. *. 

Trečiadieniais nidaryta. 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKTC LIGOS — CHIRCltOUs 
Oflaal: 

111 Ko. VVABASH A7K. 
4200 NO. CENTRAL AVEL 

Valandos pagal 

DR. A. B. GUVECKAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Aklų ligos 

007 West lOSrd Streot 
Valandas pagal susitarimą 

Ofiso teL — PR 8-2220 
DR. JANIHA JAKŠEYIČIUS 

J O K S A 
V A I K Ų L I G O S 

S8S6 W « t 6Srd Street 
Rrmad., antrad., kotvlrtad. lr psnkt 
nno 12 iki 2 vaL lr nuo S iki g vai. 
vak. fiestad. nuo 1 lkl 4 yri. 

DR. FRANK PLE6KA& 
(Kalba UetuviakalĮ-. 
OPTOMBTRISTAS -

nfcria* Ii' I i T I U I H I I ĮlĮsJsą » 
"Cnotact kflses- v 

2618 W. 71st S t _ TeL 737-5148 
VaL pagal scsiferlma. Uždaryta tror 

0R. LE0KAS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLftS IR 

PROSTATO CHIRURGI1A 
2656 W. 6Srd Stew» 

Vai antrad. nuo 1-4 popiet 
lr ketv nuo 5-7 vakare 

Ofiso teL 776-2880, rezid. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D T T O J A S 

Adresas 4255 W. 6Srd Street 
Ofiso telel. BE S-441S 

Rezidencijos telef. OB « -# •« 
Ofiso vaL: pirmad. tr ketvlrlad. 

nuo 1:00 ligi 3:00 vaL popiet 

Ofe PO 7-6006, Bes. GA 8-7778 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S844 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERiLA-TOLOGUA _ 

CHIRURGIJA 
m No. vTestBra Avenue 
1662 No. Westeni Avenae 
TeL atsakoma 12 valandų 

486-4441 — 161-4606 

įstaigos tr boto teL 652-1381 
D U FERD. VYT. KAUNAS 

PKNDROJI MJSDICINA 
1407 So. 49tb Cocrt, Cice7o> DL 

KasdieD 10-12 lr 4-7 
Išskyrus trečiad. Ir fteštad 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
Bendra praktika tr moterų Ilgos 
Oftaas tr rea. 99S* W. Rtth SS> 
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PAPRASTOJI KASDIENYBE 
I r taip jau skubaus gyvenimo mumą, tai Kalėdos liudija apie 

Amerikoje tempas prieš Kalėdas pastovumą. Praeina vaikystė ir 
dar padidėja. Rodos, šis advento jaunystė, praeina visas eyve-
luiKotarpis turėtų būti daugiau mmas taip greit, kaip degtuko t . y p a t i n g ą * d ė m e s į f k a i p p a v e i 
poilsio ir dvasinio pasiruošimo, ž y b t e l i m a s , o tačiau Kalėdos 5 t ia^pagelbėt i , kaip kad paimta-
tačiau jis išsivysto 1 didesnę sku- mums kalba, kad ne viskas su 

IŠSAUGODAMI PALIKIMUS, 
PAGELBESIME TAUTOS FONDUI 

Šiuo straipsniu norime atkreip-

oą, nes pasiruošimas šventėms tuo pralaimėjimu laikui baigiasi. 
turi daugiau materialistinį, negu Kalėdos mums kasmet iš naujo 
dvasinį charakterį. Ir šiuo Kalė- primena, kad gimė Kristus — 
dų laikotarpiu, nuolat viską labai žvaigždė mūsų nerimo žiemos 
švaistąs amerikietis, dar labiau metu. 
suaktyvėja, visa pirkdamas ir vė- Kasmet soaudoje advento lai- ' 
liau mėtydamas. Prieš kiek laiko kotarpvje paskelbiama daugv-
nebuvo ir Amerikoje visko tiek bė straipsniu apie Kalėdų pras-
daug, kiek dabar ir net žmogaus m ę . Manoma, kad vietoj tų 
amžiaus vidurkis buvo daug straipsnių būtų geriau perskaityti 
trumpesnis, tačiau ir šiandien Kalėdų evangeliją, nes joje yra 
pasauly milijonai gyvena nepri- viskas, kas mums svarbu. O pa-
tekliuje ir kyla klausimas ar tai Sak rašytoją G. von Le Fort, 
išlaidusis amerikietis prisimena. m ū s ų daugumai Kalėdos tapo 

Kalėdų laikotarpyje tas įvairių pasaulietišku reikalu, ka inuo-
gėrybių švaistymas dar padidėja. j a n č i u daug pinigų ir taip pat ga-
Amerikiečiai, būdami tik šeštas JjnSa tų pinigų kitiems dar dau-
procentas pasaulio gyventojų, su- g j a u atnešti. O Kristus tebestovi 
naudoja daugiau pusės pasaulio p r j e m ū S ų durų benamis, kaip jis 
žaliavų. Amerika daugiau sūnau- stovėjo tada Betliejuje, kur ne-
doja energijos, negu kiti pramo- gavo nakvynės. 
niniai kraštai Vokietija, Japonija, Kalėdos nors ir a'erežianeios 
Britanija i r Sov. Rusija kar tu . Ir v ., . o s ' n o r s ^ . " atgrez ancios 
v , . j , ., . . . žvilgsni i praeiti, iš tikrųjų nu -
Kaledų laikotarpy gal ir yra tin- k r e i i a a k i s t o l . a t e i t į J a k 
karnas momentas pagalvoti apie g ^ a r ^ . ^ -& ^ 
danctus ir žmones. j ę s > j o k a s m e t i n i s i a u k i m a s tik 

* prisiminimas to didžiojo įvykio. 
Ir kai mes ruošiamės Kalėdų T a s viltingasis laukimas yra n e 

metu eiti į svečius, turėtume at- naujo Kristaus atėjimo, bet jo 
siminti, kad yra tūkstančiai, ku- m°kslo įgyvendinimo metas. T o 
rių niekas niekur nepakvies. Kai d e l> k a i švenčiame Nekalto P ra -
giedame Taika žemėje, atsimin- sidėjimo šventę, kai laukiame 
kime, kad yra milijonai, kurie Kalėdų, laukiame to meto, kada 
kovoja už savo krašto ir asmenis- t i k r a i t a skelbiamoji ramybė ir 
kas žmogaus teises. Kai pirksi sa
vo vaikams ir artimiesiems daik
tus, turėsi atsiminti, kad yra mi
lijonai vaikų, kurie neturės ne tik 
jokių žaislų, bet net ryžių dube
nėlio. Kai linki savo artimiesiems 
sveikatos, turi atsiminti, kad yra 

taika ateis į žemę. 

Kalėdų ir advento laikotarpyje 
mes girdime daug didelių žodžių, 
tačiau paprastoji kasdienybė su
pa mus ir nuo jos sunku at i t rūk
ti, nepaisant, kiek didelių minčių 

tūkstančiai sergančių, senų ir pa- išgirstume. Mes kalbame, kad a-
hegelių. Kai stebėsi linksmus vai- teina Šv. Kalėdos ir linkime gra-
kus eglutėje, atsimink, kad mili
jonai vaikų neturi ne tik jokių 
eglučių, žaislų, bet ir paprasto 

"""sveiko maisto. Kai skundžiamės 
mes, kad šventės pasidarė per 
daug komerciškos, o infliacija vis 
auga, turime atsiminti, kad žmo
gaus dvasios ugdymui ir kėlimui 
jokios kainos nepakilo, kad žmo
gaus kilimui j gėrį jokių infliaci 

me Vliko statute pasakyta, "Lais
vės kovos vieningai vadovybei 
laisvame pasaulyje". 

Didelė lietuvių tautos dalis ap
leido gimtąją Lietuvos žemę, gel
bėdamiesi nuo mirties, priespau
dos, persekiojimo ir ištrėmimų. 
Lietuvoje gi pasiliko šeimos na
riai, giminės ir artimieji, kuriems 
tikėtasi pagelbėii ir palikti, kas 
uždirbta, sutaupyta. 

Deja, Sovietų Sąjunga, pavergu
si ir okupavusi Lietuvą, be at
vangos per eilę metų savo ilga 
raudonąja ranka stengiasi užgrob 
ti visas Lietuvoje gyvenantiems 
įpėdiniams priklausomas patiki
mų dalis. 

T o pasiekti Sovietų Sąjungos 
teisingumo komisariatas yra įstei
gęs Vilniuje "Injurkolegijos" į-
btaigą (Inostranaia Juridičiskaja 
Kolegija) — Užsienio reikalams 
teisingumo kolegiją, kuri klastin
gu ir apgaulės būdu pasirūpina 
išgauti iš įpėdinių pagal jų rei
kalavimus paruoštus anglų ir ru
sų kalbomis įgaliojimus (power 
of at torney), vieniems tikrai pa
sirašant, o ki tus parašus suklas
tojant. Kiekvienas iš mūsų gerai 
suprantame, kad Lietuvos žmo
nės neturi kito pasirinkimo — tik 
pasirašyti prievarta jiems pateik
tus įgaliojimus, nes geležinis piau 
tuvas yra įtakingesnis už tiesą ar 
teisingumą. Tokie įgaliojimai iš 
Vilniaus įstaigos yra persiunčia
mi į Maskvos Injurkolegijos cent
rą, kuris juos persiunčia į Nevy 
Yorką, į Sovietų Sąjungos intere
sus atstovaujančiai ir stipriai įsi
galėjusiai V/olf, Popper, Rose ir 

Jonės advokatų įstaigai, kuri siau 1 Po tos bylos nuosprendžio 
čia per visus Jungtinių Amerikos 1969 m. buvo rašyta j JAV Val-
Valstybių, Kanados ir kitų kraštų Į stybės departamentą, atsiklau-
teismus, per savo pasirinktus pa
tikimus agentus. Šie pristato 
jiems prisiųstus įgaliojimus, ats
tovauja tai advokatų įstaigai vi
suose JAV teismuose, kuriuose y-
ra tvarkomi mirusiojo lietuvio pa
veldėjimo reikalai. 

Tokie teismuose pateikti Injur
kolegijos agentų įgaliojimai įvai
riais būdais siekia sugriauti pa
l iktus lietuvių testamentus, nutę
sia paveldėjimo išmokėjimo rei
kalus ilgiems metams, pareikalau
ja didelių išlaidu, kurios atskai-

I tomos iš lietuviams priklausomų 
' paveldėjimo dalių ir iš kurių sėk

mingiausiai pasipelno "už darbą' 
— 35 proc. nuo palikimo bend
ros sumos paminėtoji advokatų įs
taiga New Yorke, o pasilikusi, jau 
gerokai apkarpyta palikimo dalis, 
persiunčiama Injurkolegijos ži
nion į Maskvą, kuri išmoka, jei
gu kas pasiliko, rubliais ar certi i-
katais pirktis dolerinėse krautu
vėse, esančiose Vilniuje ir kiruose 
Sovietų Sąjungos miestuose. Taip 
į 
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siant, ar galima būtų tiesiogiai 
susisiekti su įpėdiniais Lietuvoje, 
kad ir per JAV ambasadą Mask
voje, pasikvietus tokius įpėdinius 
ir betarpiškai išmokant jiems pri
klausančias palikimo dalis 

I tą užklausimą JAV departa
mentas atsakė, kad "JAV atsto
vybė Maskvoje sutiktų, kad Lie
tuvos piliečiai kreiptųsi čia mini
mais reikalais, bet tam susidaro 
didelių sunkumų, nes nedaug to
kių įpėdinių sutinka važiuoti į 
Maskvą arba tie, kurie ir atvyks
ta, turi sunkumų patekti į vidų, 
nes ambasada yra saugojama ka
rinės apsaugos..." Toliau pastebi
ma, "kad beveik nėra kelio iš
vengti Injurkolegijos at idos. vi
suose paveldėjimo reikaluose, c , 
jeigu kartais ir pavyksta sudaryti į,, , n g o s ^ a p g a I v o : ų ž a_ 
be: kokius dokumentus palikimus u „ n c m 

Mykolą Liwycki, Ukrainos prezidentas egzilėje, ir dr. Kęstutis Valiūnas, 
VLIKO pirmininkas, pasirašę draugiškumo deklaraciją 

Nuotr. K. Čikoto 

numo JAV-bių vyriausybės pati
kinimu, nepripažįstant Sovietų 
Sąjungos jėga okupavimo ir tarp
tautinės teisės nuostatais užsto
jam jų teises beveik visuose JAV 
teismuose. Bet, nežiūrint visų de
damų pastangų, retai pasiseka to-

patvarkyti kitu keliu, vistiek ne
išvengiama vierm ar kitu būdu 
tos įstaigos trukdymo..." 

Neseniai viename teisme spręs
toje paveldėjimo mirusio lietuvio 

Sovietų Sąjungos iždą patenka ^ ^ **&*>**** tuvo pristatyta 
visi lietuviams priklausą paliki- tos^1 

bangų. 

Iš tikrųjų visoje plačioje pasau
lio lietuvių organizuotoje veiklo
je nėra nė vieno veiksnio, kuris 

e) Pavesti Taupos Fondo glo-
bon atitinkamais teisiniais raš
tais Lic'uvoie gyvenančių įpėdi
nių palikimus juos apsaugoti. 

Čia išvardintiems reikalams 
Lietuvos Išlaisvinimo Tautos 
Fondas yra numatęs įsteigti Tei
sės tarnybą, kuri nebandys truk
dyti kiekvieno lietuvio pasinnkto 
privataus teisinio patarėjo darbo, 
tačiau patars esminiais Tautos 
Fondui rūpimais reikalais. 

Tad pagerbdami mūsų paverg
ta i s pasirū- tos Lietuvos suvereninės *wa!:ty 

1 

mai doleriais. 
Ypač daug galios įgavo Sovie

tų Sąjungos interesams atstovau
janti New Yorko advokatų įstaiga, 
kai 1968 metais, jai dalyvaujant, 
buvo išspręsta JAV Aukščiausia
jam teisme Zcbering vs Miller 
(389 US 429) byla. Sprendime 
pasakyta, kad "JAV-bės nepriva
lančios įsiterpti į kurios nors pa
saulio valstybės vidaus reikalų 
patvarkymą". Šiuo sprendimu va
dovaujamasi beveik visuose JAV-
-bių teismuose. 

pačios :\evv lorko advokatų įs
taigos viena iš bendradarbių, ku
ri patvirtino, kad šiuo metu ta 
įstaiga vedanti apie 1500 paveldė
jimo bylų ir tuo .pačiu perveda 
milijonus dolerių į Sovietų Sąjun
gos iždą. 

Visai aišku, kad Sovietų Sąjun
gai nerūpi okupuotos ir paverg
tos Lietuvos įpėdinių gerovė, bet 
jiems atitenkančių dolerių užgro
bimas. 

Daug stengiamasi pagelbėti 
Lietuvoje gyvenantiems įpėdi
niams remiantis Lietuvos suvere-

žių švenčių, bet iš tikrųjų te j 
šventumo labai nedaug. Visi t ie I 
žodžiai, automatiškai t a r i ami , . 
neprimena tikrosios švenčių pras- j 
mės, ir prakartėlė atrodo m u m s j 
tik kaip nekaltas, daugiau vai- į 
kams tinkantis, žaidimas. Mes j 
nebesigiliname, kad Kristus n e - i 
buvo tik visą laiką silpnas kūdi
kis, kad jis buvo nerami dvasia, 

nių kliūčių nėra. Kai laisvai gie- k a d j i s k o v o f o s u fariziejais, vijo į 
dosi kalėdines giesmes, atsimink, įo t a g u p ; n i „ T A tė ju s , kad buvo j 
kad kai kur, net ir mūsų tėvynė
je, kiti bijos tai daryti, kad nepra
rastų vietos mokyklose a r kokia
me kitame poste. 

Amerikiečiai šiaip ar taip gy
vena viename palaimingiausių, 
ir laisviausių kraštų, todėl reikia 
atsiminti, kad advento metas yra 

,ne vien tik materialistinių dova
nų ieškojimo, bet ir aukos ir pa 
sidalijimo metas, kad tai yra lai- v 

žmogaus pareiga atsmunti , kad 

ramybė 

kas pasimokyti artimo meilės ne 
trk savo šeimos atžvilgiu, bet iš
mokti atkreipti dėmesį ir į savo 
kaimyno arba net mažiau pažįsta
mų sunkumus. 

kietas ir gneztas. 
Jis buvo pasaulio reformuoto- . 

jas ir kaip į tokį reikia žiūrėti, o Į 
ne vien tik gležnutį, lopšely ! 
gulintį bejėgį kūdikėlį. Advento 
to viltingojo laukimo ir t o į 
įprieššventinio triukšmo m e t u ' 
tektų atsiminti, kad Kristus yra | 
atėjęs, tik nėra atėjusi jo skelbta 

Kasdienybės prislėgto 

pintų ir pagelbėtų. Todėl tai bū
tų vienas iš ateities darbų per Vli-
ką ir jo neatskiriamą talkininką 
Lietuvos Išlaisvinimo Tautos 
Fondą ateiti į pagalbą kovoje su 
pavergėjų užmačiomis. 

Pagaliau jau atėjo laikas, kad 
mes patys pasirūpintume apsau
goti ir apsisaugoti nuo tolimes- | 
nių paveldėjimų pasisavinimo ir 
pražuvimo. Mūsų pačių pareiga 
iš augoti sunkiai uždirbtas san
taupas, tuo pačiu pagelbėti išug
dyti stiprų Tautos Fondą. 

Todėl: a) Reikia paruošti ati
tinkamus testamentus, kurie ne
galėtų būti pavergėjo sugriauti 
ar panaikinti JAV-bių, Kanados 

; ir kitų kraštų atitinkamuose teis-
; muose; 

b) įrašyti Lietuvos Išlaisvini-
į mo Tautos Fondą (Lithuanian 
j National Foundation) įpėdiniu 
I (beneficiary), skiriant jam tam 

tikrą dalį arba ir visą palikimą. 
! Ypač kreipiamasi į vienišus — 

pavienius asmenis, neturinčiu: 
kam palikimus palikti, kad įam-

I žintų savo vardą bei gyvenimo 
Į pastangas; 

c) Irašyi L.I. Tautos Fondą, 
kaip įpėdinį (beneficiary)apdrau 
dos įstaigose turimuose draudi
muose, įjungiant ir Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje, R.K. Susivie
nijimą ir kitus-

d) Pervesti L.I. Tautos Fondui, 
kol 

bės ir jos piliečių teises, lietuvių 
tautos išgyventas kančias, laisvo
jo pasaulio lietuviai bendrom pa
stangom išauginkim stiprų L.I. 
Tautos Fondą, kad galėtume pa
veikiai paremti Vyriausią Išlais
vinimo Komitetą — Vliką Lietu
vos laisvės darbuoce. 

L.I. Tautos Fondo adresas yra: 
Lithuanian National Founda
tion, 29 West 57th Street, Nevr 
York, N.Y., 10019. 

Dr. Elena Armanienė (E) 

ir skambalų, šalia Šalia 
dovanų ir rūpesčio, ką duoti ir ką 
gauti, šalia infliacinių kainų, 

* tenka prisiminti, kad niekas ne-
Siandien yra Marijos Nekalto pakėlė kainų ir neužtvėrė tvorų, 

Prasidėjimo šventė. Nuo tos die- siekiant gėrio. Ir tai gera proga 
nos prasidėjęs viltingasis lauki* prisiminti šiandien, švenčiant 
mas, Kristaus atėjimo šventės. Ir Kristaus motinos Marijos Neka l -
kai nuolatinis metų keitimasis to Prasidėjimo šventę, 
mums primena visko praeinan- Al. B. 

taika ir ramybė priklauso n u o . Finansines paramos klausimą tautybių išlaikomoms m okykloms u- klubams aptaria JAV LB krašto valdybos 
pačio žmogaus. į n a r i a i su sen. Franc Butera. Ponnsyivanijos senato m ažumos partijos (respublikonų) vadu. Iš k. į d.: vice-

eglių pirm. fin. reik. Feliksas Andriūnas, štabo narė, sen. F. 
laitytė-Zerr 

Butera Ir Visuom. reik. tarybos pirm. Aušra Mačiu-

KROATUOS VYSKUPŲ 
PASTANGOS 

Kroatijos vyskupai, bendra
darbiaudami su Europos vysku
pų konferencijomis, Dubrovni
ke, Jugoslavijoje, surengė t a rp -
'.autinį studijų simpoziumą tu
ristų sielovados klausimais. 
Turistų sielovados problema 
yra svarbi Jugoslavijos katali
kų Bažnyčiai, nes turizmo sri
tyje Jugoslavijoje dirba beveik 
penki milijonai žmonių, jų t a rpe 
milijonas šeši šimtai moterų. 
Jugoslavijos katalikų vyskupų 
konferencija jau prieš keler'us 
metus įsteigė specialią komisi
ją turistų sielovados reikalam, 
kuri taip pa t rūpinasi turizmo 
srityje dirbančių jugoslavų pa-

esame gyvi, į teisinę globą I rengimu tinkamai priimti iš už-
(Inter — Vivos Trust) tam tikrą j sienio atvykstančius svetimtau-
sumą, kurios .procentai ar divi- ! čius. Dubrovnike surengto 
dendai būtų panaudoti Tau tos . tarptautinio simpoziumo tema 
Fondo remiamiems darbams per . buvo — Šeima ir turizmas; šei-
tinkamai paruoštus teisinius raš- j ma — dvasinių vertybių aklei-
tus; • čėja. 

TARP GYVENIMO IR MIRTIES 
ZENONAS STABAKALNIS 

5 3 
O t u — bobos vaikas . Koks skir tumas? — r a -

| rikos, ir geriausią Lietuvos pianistą tam jų koncertui — Pala, pala Labanauskas laimėjo! 
I akompanuoti: tegu pamato Kelmės vargonininkas, kad Vieną rytą, Karužai budint klebonijos raštinėje 

jis nesugebėtų jų koncertui akompanuoti. ir laukiant pramogautojų, netikėtai įėjo jų seminari-
Jie dainavo taip galingai ir gražiai, kad daucru- jos inspektorius, 

mas kelmiečių nebuvo dar tokio dainavimo girdėję ir į — Sveikutis! Kaip tau, Antanai, čia sekasi? T u r 
nemanė, kad ta ip galima dainuoti. Vaistininkas buvo būt, jau visi parapijos reikalai į t avo rūpestingas ran-

I suruošęs jam priėmimą ir tikėjosi, kad j is ateis ap-! kas atiduoti? Kur juos būsi išleidęs? — šiltai ir drau-

PRDEŠ TIKĖJIMO 
PERSEKIOJIMĄ 

Olandijos katalikų vyrų i r 
moterų vienuolijų atstovai pa
reiškė griežtą protestą prieš 
vienuolių persekiojimą čekoslo-

j mia i a ts ik i rsdavo Būtėniukas, tačiau jo širdyje augo j lankyti savo motinos, jų tarnaitės, tačiau jis neatėjo, ' giškai jis apibėrė klausimais, kad Karuža net nežinojo, 
į i kurį čia pirma atsakyti. Jis raudo ir pašokęs svei-

Kitas nuostabus sugrįžimas yra vėliau iaudinrs! kinosi. Jį tiesiog nugąsdino pavadinimas jo vardu. J i s 
džios naudojamų pr iemonių j ner imas. K a i pagaliau baigė ir vietos dviklasę pr ieš- ; ir, t u r būt, jis jos daugiau nenorėjo matyti.. 
prieš vienuolius ir vienuoles, kariniais laikais , j a m at rodė, kad jis yra balsingas i r 
"Vienuolių veiklos v a r ž y m a s ir į t ik tų būti vargonininku. Dėlto nuėjo pas Kelmės var -
jų persekiojimas dėl religinių | gonininką i r prašėsi , kad priimtų jį mokiniu. Tas pa-
motyvų", — sakoma pare išk i - ' t ikr ino j o balsą, klausą, liepė ką nors pagiedoti. J o už-
me. — "pažeidžia pagr indines j giedota velykinė Prisikėlimo giesmė "Linksma diena" 
žmogaus teises ir y r a nesuder i - į nuskambėjo labai puikiau 

kelmiečius. Sugrįžo jų ristikas Labanauskas, pamažu 
išsikovojęs Europos imtynių čempiono titulą. Sugrįžo 
ir žvalgėsi, su kuo čia būtų galima Kelmėje susiimti 
ir parodyti saviesiems tą nuostabų sportą. Netikėtai niau lankysis. J a m tas nepatinka —geriau, kad jo 
prie jo pristojo vieną dieną anas Kaukazo gatvės j čia nebūtų. Jo balsą išgirdęs, tuojau pasirodė klebo-

jo seminarijoje taip niekuomet nėra pavadinęs, ir j is 
net netikėjo, Kad jis galėtų jo vardą prisiminti. 

Matyt, jis y r a sugrįžęs į savo tėviškę ir čia daž-

vakijoje, drauge pasmerkdami i namas tiek su Čekoslovakijos Tačiau vargonininkas jį gerai žinojo ir manė, kad ; mušeika ir bandė jį išprovokuoti. Jvyko trumpas, be t ! nas ir ji išgelbėjo iš Tos karštos padėties. Jis liko 
tame krašte vykdomus religinės! įstatymais, t iek su Helsinkio 
laisvės varžymus. Olandijos kinferencijos baigiamojo a k t o 
vienuolijų atstovų visuotinio 
nuvažiavimo dalyviai paskelbė 

t a s nuodėmės vaisius, kuris i r pats nelabai l inkęs; labai smarkus susikirtimas, kaip aprašytame Tanncn- sumišęs toliau budėti raštinėje. Nors jis visuomet j a m 

nutarimais, 
taip p a t ir 

pr ie Dievo, negalės būti geru vargonininku, kurio da r - , bergo mūšyje, ir mušeika staiga pradėjo greitai bėgti, yra buvęs geras, o dabar net artimai savas, tačiau j i s 
kuriuos pas i r a šė • b a s y ra ypa t inga t a r n y b a Dievui 

Čekoslovakijos vy-
tuo klausimu specialų pareiški- riausybė." "Tokios skaudžios 
mą, kurį pasiuntė Čekoslovaki- padėties akivaizdoje", — pažy-

— Tu a t rodai , kaip meškys. Kokie stori t avo pionas grįžo keikdamas — tokių imtynių jis nesitikė-
pirš ta i — su vienu pirš tu t u visuomet išmuši du kla- jęs. 

o Labanauskas — jį vytis. Jo nepavijęs, Europos čem- • yra pasidaręs labai atsargus su vyresniaisiais, nuo ku-

višus. Ne, i š t avęs niekuomet negali būti geras muzi-
'Olandi jos į ka s . 

Pagaliau j is pasikvietė boksininką Vincą, laimėju
sį tarptautines bokso rungtynes, ir paskelbė Keime

rių priklausė. J i s prisimindavo, kad Marijampolėje j is 
buvo laikomas dar labiau savu, o staiga išlėkė, kaip 
kamštis iš šampano butelio... 

Vėliau Karuža turėjo progos laisvai ir ilgiau su 
inspektorium išsikalbėti ir pasidaryti tikrai savu žmo
gum. Apklausinė jęs jis pasakė, kad gerai žino jo mo-

jos Religinių reikalų sekretoria- ; mima pareiškime, 
to direktoriui, Prahos arkivys- i katalikų vyrų ir moterų vie-1 Būtėniukas jau tė , kad jo nepriėmė dėl to, kad : je bokso rungtynes dviejų skirtingų čempionų. Susi-
kupijos apaštaliniam adminis- Į nuolijų atstovai r ag ina Čeko-i . j is yra benka r tukas . Tuojau nuėjo pas Kražių var- i domėjimas tomis rungtynėmis buvo nepaprastas. 
t ratorhii kardinolui Tomašek I Slovakijos vyriausybę l iau t i s gor.ininką. kur is j o nepažįsta. Tas tuojau ji priėmė. I Labanauskas galingai kirto iš peties, ir atrodė, tūlės tėviškę, jos tėvus gerai pažinęs ir ją pačią d a r 
ir Čekoslovakijos ambasadoriui I diskriminuoti vienuolius ir vie- Tačiau p a t s Būtėnas vėliau įsitikino, kad vareoninin- kad jis Vincą sutriuškins, tačiau pabaigoje gal iš man- prisimena. Daug gero girdėjęs apie jo tėvą. Užsimez-
Olandijoje. Pareiškime pažymi- mioles ir reiškia vilti, k a d vy- ku būti j i s nenori, ir išvažiavo į Ameriką, kurioje dagumo, kaip svečiui, jis leido Vincai jį nugalėti. Tuo- gė tarp jų draugiškai kaimyniški santvkiai. 
ma, kad Olandijos katalikų vy- rai vienuoliai ir seserys v ienuo- į p raė jo ilgą papras to darbininko kelią, kol dosnieji jau teisėjai paskelbė, kad bokso rungtynes laimėjo Karuža pradėjo džiaugtis, kad inspektorius čia 
rų ir moterų vienuolijų atstovai lės Čekoslovakijoje, než iūr in t lietuviai padėjo j a m baigti dainavimo studijas Italijoje, j Vinča. ' yra atvažiavęs, kad jis gali su juo privačiai išaikal-
yra giliai susirūpinę skaudžia Į dabartinių sunkių sąlygų, ištiki-'. Iš t e n jis nuvyko į Lietuvos valstybinę operą i Staiga iŠ pirmos eilės pakilo viršaitis, žinomas bėti. Tačiau vis tiek jis liko su inspektorium atsargus 
religine padėtimi čekislovakijo-

^Je, o ypatingu būdu j ie nuogąs-
taojt dėi OekotlovaJojot va i . i dvasinei gerovei, 

mi savo pašaukimui, toliau d i rbs Kaune ir, t e n ge ra i įsitvirtinęs, atvyko į s a v . Kelmę knygnešys Pažarauskas, kuris dėl teisybės visuomet ir jam pagarbus, o toks jo elgesys, atrodė, inspek-
čekoslovakų tautos socialinei i r i "a t i ta isyt i savo blogą vardą". J i s atsivežė tos pačios yra pasiruošęs net gyvybe paaukoti, ir pradėjo garsiai toriui patinka. 

. operos soa s t ę Rakauska i t ę , taip pa t aivYKu&a, ^ A m e . , protestuoti: (Bos daufiaa) 

« 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, id«7 jn^gruodauo men, 6 d . 

DETROITO ŽINIOS 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

CLEVELANDO RAMOVĖNAI 
DETROITE 

Detroito savanoriai - kūrėjai, 
birutietės, ramovėnai ir šauliai 
surengė kariuomenės šventės mi
nėjimą, kuris pamaldų iškilmin
gumu ir meninės programos ver
tingumu iškėlė minėjimą j vieną 
iš geresnių Detroite. Pamaldų 
metu Juliaus Kazėno vadovauja
mas vyrų choras pagiedojo šešias 
šventės nuotaikai • pritaikytas 
giesmes, kurios pasižymėjo religi-

"Tėviškėlėje", B. Dvariono 
"Žvaigždutėje". J. Brahmso "Lop
šinėje" ir A. Rubinšteino "Nak
tyje prieš žvgį" buvo pasigėrėti
nas, nes choras niuansavo sai
kingai ir nenustelbė solo parti
jas atlikusių P. Petraičio. A. Liut
kaus, V. Petkaus ir A. Kavaliūno 
balsų, kurie buvo pakankamai 
girdimi. Verta paminėti jauna ta
lentą Bronių Kazėną, kuris Vir-
žonio "Kur ežerai" ir S. Rom-
bergo "Studentų aiduose" parodė 
akademiška-discipliną ir muziki
nę kultūrą balso valdyme ir kar-

ne rimtimi ir geru atlikimu. Pa-j tu muzikini brendimą. Choro va-• „ . - „ .. ~ . .. 
_ .1 j i - i ,. , ,. T, . Kariuomenes šventes Detroite mi 
maldų dalyviams buvo gera at- įdovas solistas Julius Kazėnas at-; n ė j i m ą a t i d a r o V i n c a s Tamošiūnas 
gaiva religiniam susikaupimui, liko solo iš W. Mozarto "Užbur- I Nuotr. J. Urbon< tos fleitos" kunigų ariją. Sodrus] 

ir turtingas žemais obertonais J., 
Kazėno balsas išryškino gana į j Lietuvos Dukteiys gyvuoja, kad 

kurio esame pasiilgę ir jau kuris 
laikas to pasigendame. Giesmes 
vargonais palydėjo G. Karsokie-
-,A ! , . . , . . , yra moterų, kurios gera daro sa-n^- ; brangius muzikinius momentus,i-7 . 7 ,. . . ^ . , it r " i . .. . ~- v. i I vo artimui — lietuviui. O juk. r„i*Sww. ^ r , + ^ W,;„A,\- „u~_i kūne prabėga greit, tačiau sirdv- ; ., . , . . . , :. 

Kultūros centre mine įme cho- . f . J. 6 ,. ; ., page bedamos kitiems, draugijos-ras padainavo šešiolika dainų, 
todėl meninė dalis teisingiau bu
vo Ramovėnų vyrų choro kon
certas. Repertuare buvo keletas 
tradicinių lietuvių kompozitorių 
kariškų dainų, tačiau jos tiko vy
rų balsams ir minėjimo nuo
taikai. Iš rečiau dainuojamų pa
žymėtinos ištraukos iš operų ir 
kelios dar negirdėtos dainos. Dai
nų eilės tvarka gerai ir sumaniai 
išdėstyta. Du choro išėjimai į 
sceną tvarkingai suplanuoti, nes 
abi repertuaro dalys turėjo savy
je išbaigtą dainų grandinę, ri
šančią dainų ekspoziciją, sugru
puotas dainas dėstymui ir aiškų 
finalą su akcentuota mintimi. 

Partijos ir choro ansamblis yra 
choro vadovo darbas. Čia verta 
paminėti, kad choras tam buvo 
gerai paruoštas, nes buvo išgau
tas ansamblis ne tik įprastinio 
diapozono ribose, bet ir kraštuti
niuose registruose, kai vienos par
tijos dainavo labai aukštai, o ki
tos labai žemai. Choro vadovas 
skoningai derino dinaminius ats- Į rinkimas Įvyko lapkričio 

1 je ir atmintyje palieka ilgam. 
Choro darnumas buvo geras ir 

melodiniu ir harmoniniu atžvil
giu. Neabejotinai G. Karsokienės 
lankstus akompanavimas piani
nu daug pradėjo balsų partijoms 
intonuoti savo partijose ir derin
tis su kitų partijų intonavimu. 
Tesitūrinės sąlygos kraštutiniuo
se reigistruose irgi nekėlė proble
mų. 

Baigiant malonu paminėti pra
nešėją J. Petraitytę, kuri aiškia 
tarsena dainas apibūdino ir klau
sytojus nuteikė teisinga linkme 
prieš kiekviena dainą. Vado
vui linkėtina ištvermės, vyrams 
nepamesti dainos entuziazmo ir 
sėkmingai kopti į vyrų choro pir
mas eiles ir dar ilgai kultyvuoti 
mūsų religinę ir tautinę muziką. 

Sližys 

LIETUVOS DUKTERYS 
VEIKIA 

Lietuvos Dukterų d-jos Detroi-
susi-

20 d. 

narės ir pačios tampa laiminges
nės, nes gyvenimui teikia aukš
tesnę prasmę. Kam tai minime? 
Todėl, kad dar daug mūsų sesių 
Detroite Lietuvos Dukterims ne
priklauso, nors galėtų ir turėtų 
priklausyti. Durys visoms plačiai 
atvertos- Ateikite, įsirašykite, kar
tu dirbsime. Taip pat, kas žino 
jpleistų nelaimingų tautiečių, 
praneškite valdybos pirmininkei, 
bet kuriai Valdybos ar šiaip na
rei, ir stengsimės padėti. 

Kad mūsų veikla sklandžiai ei
tų, visuomet reikalingos lėšos. 
Jas telkiame įvairiais būdais. Vie
nas iš tokių būdų yra kepinių iš
pardavimas. Jis įvyks Kultūros 
centre gruodžio 11 d., tuoj po 

10:30 vai. 
prašome visas draugijos nares iš
kepti po pyragą ar tortą ir gruo
džio 11 d. ryte pristatyti į Kultū
ros centrą. O Jūs, mieli lietuviai, 
pirkite mūsų kepinius. Ne tik pa
lepinsite savo gomurį, bet ir p a - | 
remsite Lietu-vos Dukterų darbą, j 

Sekretorė i 

KALĖDŲ EGLUTĖ 

Prašome visus atsilankyti į I 
"Žiburio" iituanistinės mokyk
los ruošiamą eglutę, kur i įvyks 
gruodžio 18 d. 12:30 vai. p. p . 
Dievo Apvaizdos parapijos j 
kultūros centre. 

Mokinukai atliks įdomią pro- ' 
gramą, veiks bufetas su šiltais 
užkandžiais, kava ir pyragais. 

Kalėdų senelis išdalins vai
kučiams dovanėles. Norėdami 
gauti dovanėles, prašom regis
truotis pas V. Viskantienę, tel . 
534-5056. Tėvo komitetas 

C L A S S I F I E D G U I D E 
IŠNUOMOJAMA — FOB RENI B E A L E 8 T A T • 

Išnuomojami miegamieji kambariai 
porai a r vienam asmeniui. Pompa-
no Bvach. Floridoje. Skambint — 
(305) 943-9735 

Išnuom. 3-jų kamb. apšild. butas. 
$175.00 į mėn. 6757 S. Artesian Ave. 

Skambinti 927-10M 

Asta Šepetytė, muzikos studentė, 
įnešant vėliavas, groja: Lietuva 
brangi Nuotr. K. Sragausko 

to skyriaus metinis narių 

palvius ir todėl užgirdome bran 
gių ir retų sąskambių, kai bosai 
harmoninius akordus rėmė že
mais skambesiais ir buvo girdimi 
lygiai gerai, kaip ir kitos parti
jos, dainavu-ios patogiose garsų 
eilėse. Partijų ir bendras choro 
ansamblis buvo ryškus E. Gaile-
vičiaus "Ramovėnų marše" ir J. 
Strolios "Karo žygio dainoj". 

Ansamblis ir muzikos kūrinio 
faktūra nėra lengva derinti at
liekant muzikos kūrinį, nes čia 
reikalas sukasi apie muzikinės 
medžiagos vaidmenį ir choro par
tijų svarbumo laipsnį. S. Šimkaus 

Kultūros centre. Dalyvavo apie 
30 moterų. Detroitui tai didelis 
skaičius. 

Susirinkimą atidarė ir jam va
dovavo pirm. Dana Arlauskienė. 
Protokolą perskaitė sekretorė Jad
vyga Dunčienė. Finansinę padėtį 
nušvietė Angelė Zablockienė. 

Į naują valdybą išrinktos šios 
narės: pirm. — Dana Arlauskie-I 
nė (perrinkta); vicepirm, — Emi
lija Kutkienė; finansų sekretorė 
— Angelė Zablockienė (perrink
t a ) , sekretorė — Bronė Nakienė 
ir narė Janina Mitkienė. \ rev. ko-
miziją — Irena Alantienė, Jūratė 

Ei, Lietuvos kareivėliai" i i ^Nt .^e*ar tenė- i r* ta rma-Žemai t i enė 
Petrausko "Gaudžia trimitai'' bu 
vo geros dainos pastebėti, ar cho
ras teisingai veda partijose pa
grindines temas. Ramovėnai pasi
rodė sąmoningi dainos interpre
tatoriai-: choro partijos, atliekan
čios svarbesnę teminę medžiagą, 
vyravo ir buvo aiškiai girdimos, 
o partijos, atliekančios antraeilį 
vaidmenį, gražiai i harmoningai 
akomponavo. Cia pastebėtas ge
ras aukštųjų baisų pasikeitimas 
pagrindinėmis temomis su žemai
siais balsais, ypač dainoje "Gau
džia trimitai". 

Skambesio ansamblis tarp so
lo balso ir choro B. Budriūno 

skyrius 
Džiugu, kad per dvejus metus 

paaugo narių skaičiumi. 
Gera ir finansinė padėtis. 

Su rūpesčiu ir meile buvo 
svarstoma, kaip pagelbėti vargs
tantiems vienišiems seneliams, 
ligoniams. Tokių skaičius per po
rą metų smarkiai padidėjęs. Vie
nus vežiojome pas gydytojus, ki
tus į bažnyčią. Vieniems pirkio
jome drabužių, vaisių, saldumy
nų, kitus šelpėme pinigais. Dar 
kitus, vienišuosius, lankėme ir 
guodėme, išklausėme jų skundus 
apie sunkias senatvės dienas. 

Tikrai visuomenė turi džaug-
tis, kad tokia organizacija kaip 

A. A. 

DaiL TELESFORAS VALIS 
Pranešame giminėms Ir pažįstamiems, kad 1977 m. 

gruodžio 1 d., po trumpos ir sunkios ligos. Toronte. Ka
nadoje, mirė a. a. daiL Telesforas Valis, sulaukęs 63 m. 
amžiaus. 

Lako dideliame nuliūdime žmona Aldona, sesuo Va
lerija Čepaitienė su šeima, žmonos sesuo Gražina, jos 
vyras Sigitas Krasauskas, jų vaikai su šeimomis i r kiti 
giminės bei artimieji. Lietuvoje iiko brolių vaikai: 
Andrius. Vytautas, Rodrigas, Darija i r Algimantas su 
šeimomis, o ta ip pat giminės i r draugai 

Palaidotas gruodžio 5 d Anapilio lietuvių kapinėse 
iš Prisikėlimo parapijos bažnyčios Toronte. 

Nuliūdę: Žmona, sesoo ir gimine* 

&?•*& 

A. + A. 
Dr. VALENTINUI BAGDONUI miras / 

giliausią užuojautą reiškiame jo mylimai žmonai 
BIRUTEI ir kartu liūdime. 

Ingrida Ramonienė 
Dalis J. Ramonas 

r 
a 

A. t A. VLADUI ILGINIUI mirus, 
liūdesio ir skausmo prislėgtus žmoną STASĘ, duk
ras: dainavietę DANGUOLĘ, NIJOLĘ, DAINĄ ir sūnų 
KASTYTI ?u leima nuoširdžia! tižiančiame. 

Aleksas Smilę? 
jonas rssniKas 

E U R 0 P I E T I 3 K 0 S 
P L U N K S N I N E S A N T K L O D E S ! 

Importuotos iš Lenkijos plunksnos ir pūkai 
parduodami svarais. 

Importuoti impilai parduodami jardais. 

Antklodems užvalkalai su ziperiu — margi 
ar balti, "open face". 

PALATINE DRAPERV 
!3?6 Ne Milw*ykee Avs? 4?4f V? Arshef Ava, 

Tel. 276-0260 Tel. L* M3ŽS 
{steigta l&fc, p . 

M 1 S C E L L 4 . N E O O 

iiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiiiiiii 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I M A S TV 
2346 \V. 69th St. , tel . 776-1486 
į i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiii i i i i i i i i i i i i i i i iK 

Moro bungakm. 6 kamb. ( 3 mieg.), 
30 p. sklypas. Naujas šidlymas. Pa
likimas. Tuojau galima užimti, 
65-ta ir Artesian 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Lucome Taz 

2951 W 63rd St., 436-7878 

HELI WANTED — MOTERY* 

HOUSEHOLD HELP W A M E D 
5 days. Vicinity 95th & Westera. 

Phone — 445-7211 

o r > M M r» « t » « n » « » « r M « M . 
PACKAGE EXPRESS AGENOT 

M A R U A NORETKIENE 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

Labai pageidaujamos geros rūšiui 
prekes. Maistas fš Europos sandeliu. 
ž«08 W. 6» St., Chieago, m . S0S2* 

TEL. — WA 5-2787 

MARQUETTE PARKE 
5 kamb. mūrinis. Gazu sūdymas. 

Garažas. $19,750. Arti 71-os ir 
CampbeU. 

Mūrinis — tavx oa ir 2 butai. Ga
za šildymas. Zemiaa $40,000. Arti 
71-os ir Califoroia. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Income Taz 

Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233 

P L U M B I N G 
? 'onių. virtuves sinkų ir vandens 

Šildytuvų specialistai. Virtuvės ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt_ 
plytelės. Giass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Kreip
tis nuo 7 iki 8 va i ryto arba po 5 
vai vak. 

SERAPINAS — T78-02OS 

iiiiimiiiiiiimiiiHmilHiiiiiiiiniHittiiiiti 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname Ir vaškuojame 
visu rūsiu grindis. 

J . BUBNYS — TeL R E 7-5168 
llllilIlIlIlflilIlUIIIIIUIIiIIIIIIIiIIiiHIillUil 

IlilUIHIIilIlilIUIIHIIIHIIIIIIilItilIlIlHIIIII! 
Įvairiu prekių patr inkimas nebran

giai iš mūsą sandelio. 
OOSMOS PARCELS EKPKESS 

SIUNTINIAI [ LIETUVA 
Į SSS3 S. Halsted S t , Cbicago, DL 66SOS 

2501 W. 6»tfe SC. Chioago, BL SOeSS 
Trfef.: V2JI-2737 — 2S4-SS30 

Hiiiii iHiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i iHiiinmiiHiimH 

10% — 20% — SO% pigiau mofcestt 
o i apdraoda nuo ugnies Ir automo
bilio pas 

FRANK Z A P 0 L I S 
SžOSH Wes» »5tb Street 

Chieago, niinote 
TeL — GA 4-8654 

• • i i i i i i i i i i i i f imii imii i i i i i i i i i imii i i i i i i i i i i i 

SIUNTINIAI ĮUETŪY4 
ii kitas kraštus 

NEDZINSKAS. 4085 Archer Ave. 
Chieago. BL 60682, tefaL 907-8966 
WiHHHHRlHlllUHmHlHIHIIIIlinmilHM 
IHIHIinililIMUIIIUHIliUllllltUIIIIIHMUIl 

NAMŲ APŠILDYMAS 

m. L* X 
MARQTJETTE P A R K E K 

PIETVAKARIUOSE 

Tarime namu nuotraukas 

Budraitis Realty Co. 
DBATJDTMAI T\ MRTT RCSIC 

BCTT NUOMAVTMAS 
Parinksime nuomininkus. 

4243 W. 63rd St., tel 767-0600 

HELP WANTED — VYRAI 

W A N T E D 
Metai Fabricators — Help-
ers polishing & grinding. 
Steady work. Call: ' 

829-6163 
ČARPENTERS 

15 Good Remodeling Men to s ta r t 
immediately. Mušt have own tools 
and transportation. Ali work 
South. $6.00 per hr. & up to start . 
Ask for Bob at: 

445-8600. (Mušt speak English> 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

VIENOK MARQUETTE 
PARKAS GRAŽUS 

ATEITININKŲ KELIU 
ŽMONES — LAIKAI — DARBAI 

<1911 - 1927 - 1977) 
Redagavo STASYS BARZDUKAS 
Bleido ATEITIS Ateitininku šalpos 
Fondo lėšomis 1977m.. 216 pusL 
Kaina su persiuntimu $2.30. Užsa
kymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd SL, 
Oncago, lli 60629 

'IIIIHIItttIIIIIIIMtIIIIIIMItlIlIlIlIlIlIlIlIin 
UnkBmai nusiteiksite perskaitė 

H humoristini eilių rinkini 

Alijošiaus lapai 

mnas h> sudeda nan*na ae-
fttas. Pigiai išTalaa taipgi alyvintas •> 
perdirbu del duju. įdeda vandens ftn-
-iytuvua. Kretptti — 

A. BANYS — Tel. 447-6806 
:iinmm»nmnmmiiitninmtMHiwiiiwi 
IIIIUIIItlllillUUnNft«KWftV«a«MnH61 

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

Apdrausta** Įinrti rmnitj i i f 
|valriq ats tumi] 

TeL — S76-1S82 a r t . 
S76-o896 

^UHIilNniHfMiSlisnMHMIMMMNHMnV 
i IMiHIlŪmiMHIIIUlUIMlilMliŪlHIUIIHIIMi 

MOVI NG 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. I r iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TEL. — WA 5-8688 
nmmiumuHiiiiiimiuiiimiiiiiiHHinmi 

5 0 T A R Y P T B U t 
OVeOMB TAX KERVICB 

4256 So. Map!ewoon, tsL 254-7450 
Taip pat daromu VERTIKAI. 
GIMINIŲ ifttevIettmaL pildomi 

PIIJtETTBftS PRASTMAI Ir 
kltokl« blankai 

Lteksoi 17 metų *aranehJ*. 2 auto 
mūr. garažas. Nupirkus tuoj galima 
keltis į grąžoj] Marauette Pką. No
rintieji prašomi paduoti savo telefoną 
skubioms deryboms. 

Mūras. 2-iq aukštų, f kambarių. 2 
auto mūro garažas. Gabių rankų gali 
būti atnaujintas. Marauette Pke. Kai
na $25,000. 

šviesos, Ivanu 2-Jų botų maras 
pietų Brightoa Pke. Alumin. langai 
Atskiri gazo Sidymai. Dvigubas ga
ražas. Dsbar galite nupirkti už 31,000. 

Didelis mūro bungalow ant plataus 
sklypo Gazu šildymas. Marauette 
Pke. $25.750.00. 

io Durų JL vai jungas muiu iiaiiuii 
apie $22.000 metinių pSiamų, naujas 
stogas, gazu Šildymas ir elektra Mar
auette Pke. Pinigingam pirkėjui kai
na — tai atradimas. 

Dvfcsjų bun}, gelsvų plyU^ 18 tae-
tų •sėdu uos namas ir ekstra didelis 
mūro garažas. Įrengtas, beveik tre
čios butas, gražiam beismoste, daug 
kitų priedų. Greit galima užimti — 
vertas $60,000. 

ftfznio prekybai, restoranui ar ufW 
std, didelis patogus namas ant pla
taus sklypo Marauette Pke. 42,900. 

Gražus platus sklypas b? garažas 
Marauette Pke. Vertingas pirkėjui-

Valdis Real Esfate 
262SWMt7I^Strttt 

Ttl. 737-7200 ar 737-8534 

Knygos autorius dr. S. Aliūnas 
88 psi. knygoje pateikia 60 links
mų eilėraščių. 

Eiliuotą linksmą įvadą parašė po
etas Ant. Gustaitia Knygos kaina 
2.25 doL. Lietuviškos knygos klubo 
nariams trečdaliu pigiau. 

Ušsakymus siųsti "Draugo"* ad
resu. Dlisois valstijos gyventojai 
prideda 5% mokesčių. 
MNiiiniiNtiiniiiiiiiiiuiiiiiHiiHiiiiiiHfm 

FELIKSAS 

ir 

mmmmm 
BBEIMEBIS 

tr Skambantis Laikas 
Eilėraščiai 

Papildyta laida. 72 pusi. 1977 m. 
Viršelis dail. A. Korsakaitės-Sut-. 
kuvienėa Kaina su persiuntimu 
Pute 

Užsakymus siųsti: 
DBAUGAS, 4545 W. 6Srd SU 

Ohfoago. BL 

MBOEULANEOUS 

nmiiiHiniiiuiiHHiiiiiitiiiiirrminiMnHi 
THE SECRET LIFE 0F THE 

POLITICAL REFUGEE 
Naro^cbje-Narosevieiiis 

iiiiiiuiiiiiiiiiiMiHiiiiiiirttiiMUiiiiuiuni 

THE F0RTY YEARS 
0F D A R K N E S S 
Parsse Dr. Ji 

A©1» \gttn\idnm lietuvių kovos 
t snsjhj kalbų įSusits 

Tai vieno imogaus isgyvenimSs 
pasirinkęs negrtžti i pavergtą tė-
»yt»©. , 

Kieti viršeliai. Gaunama Drauge. 
Išleido Vantags P r a n leidykla 

Kslna su psrajantnaa V&2& 
IIIIIIIUIIIIIIIlUIIIIIIIIMlIlIlIliUIIIIIIIOUU 

iiiiiiiniinHiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

RADIO PROGRAMA 
* 

HsnfcMMis listavtų Radio progra
ma Naujoj Anglijoj UI Stotie* 
WNSR, L$eO banga, veflris sekma-
dlemaia nuo IKK) iki 1:30 vaL po 
pietų — perduodama vėliausių, na-
saulinių sinhj santrauką ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutesį 
pasaka fiią programą veda Stepo- i 13-ka novelių. 13 jų t r y s buvo pre-
uaa ir Valentina M^ikni, Rimlo ndjnotos. Gražiai Kleista 304 pusi , 
reikalam kreiptis i Buitie Florists * 1677 m. Viršelis daiL Giedros Trė-
— geBų bet dovesm kraotuvfs M2j fiokaitėa Kaina BU pen 
K. Bnadwav. So. Bostsa, Masą $6.30. Užsakymus siųstis 
ten?, mmmm ais^m. T « 
pat gaunamas dienraštis "Dra&i 

mniiHMfiiiiirnMiiiuumiiiii!TmimTiitw 
AlfDBIUS NORIMAS 

"SANTAKA" 

pesbinkimų b? rasite dideli 
lietuviškų knygų. 
i i i t i i l n i i i i i s t i i i i i i i i i i i i i i H i i s r l i i t i i i i i i l l l l l l i 

•iiiniiiiiiiiniiliiitliiiiiiniiiniiiniiiiiiiin' 

Perskaitė "Draugą", duokite 

B kitiems paslsAal tya 

ąpsoinoka 

DBAUOAS, 4M6 W. 

m 
tMlItlUUIltlIMIfV miniu—• 

« • d l e m i K v i i 
» -» 

vizrriNiŲ KOBTHXC REIKAUU 
Vi2ltinlų kortelių naudojimas yra 

gražus paprotvB. Bisnierial jas pla
čiai naudoja Bet tmka ir visų tor> 
mų atstovams turėti grasias vnė-
aaae korteles 

Kreipkkūe į Draugo sdmir.M-
tradją visais paTišiaig reikalais. 
Busite patsaktett af išų pataršas-.-

tM .;.. . . . . .>...,, . . t . . .L„.M .^,,,.—.-.,Tr,.,,r» 

nunssnass 

file:///gttn/idnm


DADL. ARVYDAS ALGMINAS — 
KŪRYBINIO GYVENIMO KELIU 

•į "ypįM-*-.'-Esame dail. Arvydo Algmino' \"''*K 
studijoje. Mūsų akys slenka nuo Į 
vienc paveikslo prie kito. 

— Kokia spalvų šiluma —sa
ko vienas. 

— Ieškau grožio, — sako dai
lininkas Arvydas Algminas. Ieš- Ė& 
kau jo visados ir visur ir suradęs, I k S 
noriu perduoti žiūrovui, meno 
mėgėjui. Tuo grindžiu savo ry-
sius su aplinka, su žmonėmis. Kai ( . 
pradėjau studijaoti meną Ameri
kos Acadomy of Art, pirmiausia 
baigiau komercini skyrių, kad ga
lėčiau, užsikabinti už nuolatinio 
darbo — jis pasakoja mums apie 
savo kūrybinio gyvenimo kelią, 
— bet, žinoma, širdis linko prie 
daliojo meno, prie laisvos kūry
bos. Tada, susitaupęs pinigų, pa
ėmiau dailiojo meno kursą. Pro
fesoriai buvo patenkinti mano 
mokslu ir kūryba, kai tik baigiau 
mokyklą, pakvietė dėstyti tapybą 
ir pieš mą, kur ir dabar tebedir
bu. Mėgstu savo darbą, mėgstu 
dirbti su jaunimu, su naujais ta
lentais. O kad mokytojo darbas 
neuždėtų savo antspaudo ir ne
atitrauktų nuo laisvos kūrybos, 
sutikau mokykloje dirbti tik kas 
antrą dieną, kad galėčiau skirti 
laiko savo kūrybai. 

Paklausus jo apie pasirinktą me
no kryptį, apie jo darbus, sureng
tas parodas, atsakė, kad jis mėgs 

ŠACHMATŲ ŽINIOS vardo universiteto komanda at-1 
vyksta į So. Bostono LPD klu-1 
bą rungtis prieš Lietuvių šach-

_ Pasaulio pretendentai V. ( J A V ) po 9 t š . 5. Tor re (Phil .) ' m a t ų k o m a n d a . -
Korcnojus — B. Spaskis lapkri- 81! ' , toliau Sosonko (Oln.),! So. Bosfon Tribyne savai t i 
čio 21 pradėjo baigminį mačą. P a n n o (Arg.) ir Ree (Oln.) po; r ^ t i s XI. 23 įtalpino Rev. Le-
kuris turės nulemti, ka t ram iš 8 t š . , Donner, Timman ( a b u ^ R ^chnlz straipsnį apie mo 
jų teks kitais metais rungtis su Oln.) po 7V2 tš . ; t e r u šachmatų p-bes. kuriame 
pasaulio meisteriu A. Karpovu — Dm. W. Brovme, laimėda- pabrėžta, kad So. Bostone tu-
dėl pasaulio karūnos. Pirmoji m a s JAV p-bes, Mentor. Ohio, rime "famous Lithuanian Chess 
partija, kurioje Korcnojus lošė pasipuošė J A V t i tu lu trečią Club" ir tarptautiniai pasižy-
baltais. užsibaigė lygiomis, kar tą . Po ketur is ka r tus JAV mėjusį Kazį Merkį, buv. J A V 
Pusbaigmy Korcnojus įveikė p-bes laimėjo dm. Reshevsky ir Postai Chess žaidiką nr. 1 ir 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1977 m. gruodžio mėn. 8 d. I 

Buv. Palangos miesto burmistrui 

A. t A. STASIUI JURUI mirus, 
jo žmonai JADVYGAI, dukrai DANUTEI ir svainiui 
HENRIKUI BOKUI reiškiame nuoširdžią užuojautą 
ir kartu liūdime. 

Charlotte ir Pranas Ragai 
Vale ir Adomas Rumšai 

Polugajevskį 8V2-4y2, o Spas dm Bobby Fischer 
kis Portišą — 8V2-6% 

— FIDE nusprendė, kad pa — Ontario uždaras šachma-

JAV olimpinės komandos daly-i 
vį. Dera pridurti, kad K. Mer-I 
k is dukart buvo įkeltas į J A V šaulio komandinės pirmenybės £ P-bes la i«*jo ^ a y ^ u ^ ^ ^ ^ j ^ 

jaunųjų meisterių (iki 25 m.) ^ j S ^ S S P T 4 R s i a s ™ i r VI ICCF olimpiadose, 
vyks poriniais metais , a tse i t * ^ T ? j * * į> AUan 4 - ^ o l i m P i a ^ surinko 7 5 % 
1978, 1980 i r t. t., o studentų \ V a t c f t t e l * 7 ^ 8. • * ^ ^ *% ' 

Ar. Algminas 

nupiešti matomo daikto. Nepa
statyti rūmo, jei negali sukalti su

tiki 27 m.) neporiniais, t . y. 
1979, 1981 i r t t. 

— Anglijos — Olandijos 
tarpvalstybinės rungtynes bai
gėsi 10-10. P i rmam ra te laimė-

tš. 
— Bostono 

i r laimėjo I v. tarp trečios len- į 
tos žaidikų; VI olimpiadoje ba i ' 

tarpklubinėse I gė kukliai 4-4. t. y. su 5 0 % pa- j I 
rungtynėse gruodžio 2 d. Har- ' sėkme. Kazys Merkis < 

nies būdos. Jei mes sakome, kad i jo olandai 5*£-4%, o an t rame 
menas yra amžinas, tai paveikslų ! — anglai tokia pa t pasekme. 
restauruotojai tvirtina, kad daug ! Milės Timman 0-1, Y2-V2', Hors-
abstraktaus meno paveikslų taip ton — Sosonko dukar t lygio-
blogai techniškai padaryta, kad; mis ; Nunn — Donner 1-0, V»-
jų niekas negalėtų metų bėgy- į V2', Mestel — Ree 1-0, 0 - 1 ; 
je restauruoti ir jie patys sunyks- i Webb — Langeweg 0-1, Yo-Vo1-
ta. Bet dar vieną dalyką norėčiau j komandoje lošė po 10 vyrų. 
pi :minti jauniesiems, būsimiems 
dailininkams. Imdami laisvos kū
rybos kursus, neužmirškite, kad 
reikia baigti ir komercinį, prak
tiškąjį kursą. Tada, baigęs meno 
mokyklą, galėsi dirbti savo srityje, 

ta realistini meną ir abstraktų I c la'svalaikį praleisti laisvos kū 
meną tiek, kiek jis tarnauja tradi-1 rybos 
ciniam menui. 

— Italijos pirmenybes lai
mėjo Tatai 10 tš. , dm Mariotti 
9V2, Toth i r Trabat toni po 9 
tš. i r kiti mažiau. Viso 14 da
lyvių. 1 

— I.BM. tarpt, turnyrą 
Olandijoje nelauktai laimėjo 

baigė . A n g i i j o s j aunas dm Anthony 
dailinin 

— Grynai abstraktus menas ir 
yra tik menas sau. Jei kas mano, 
kad jis yra tik išrinktiesiems, tegu į gruodžio 9, 7 v. v. Čiurlionio ga

lerijoje, Chicagoįe. 

— Aha, — sako atsisve:kinda-
mas, — kalbų parodos atidarymo 
proga nebus. Kalbės mano pa
veikslai. Ir mokėti už įėjimą ne
reikės, kad įeinant nereiktų ieš-

uzsimojimuose, 
mūsų pasisvečiavimą : m ^ 2 . dm. Hulak (JugosL), 
kas Arvydas Algminas, kurio me- j ZA Liberson (Izr i r Kavalek 
no darbų paroda bus atidaryta 

taip ir galvoja. Mano įsitikinimu 
menas turi būti suprantamas, o 
nepaliktas vien tik įsivaizdavi
mui. Todėl kaip jūs matote, ma
no paveiksluose, aš esu pasirin
kęs kelią tarp abstraktinio ir rea 
listinio meno Ir tai darau ne dėl 
to, kad pataikauč'au vienaip ar 
kitaip suprantančiam meną, į jį 
įsigyvenusiam, bet dėl to, kad 
šiuose užsimojimuose aš galėčiau 
išvystyti savo menišką galvose
ną, būčiau savas. Jei sustojęs prie 
paveikslo žiūrovas be paaišk'ni-
mų nieko nemato, tada kas nors 
klysta. Žinoma, dailininkas pra
žus kūryboje, jeigu ims pataikauti 
žiūrovui, jei taip galima pasaky
ti, minai. Tai tokia yra mano pa
žiūra į dailės meną, pagrįstą taip 
vadinamu tradiciniu, akademi
niu menu ir žiniomis. 

Kai mes sustojome prie studi
joje esančių portretų, f s sako, 
kad piešia ne tik peisažus, bet 
taipįjggt portretas, naturmortas. . 
Nenoriu sustoti vienoje srityje, i 
nes tada sustingčiau ir prarasčiau' 
laisvos kūrybos. Portretuose noriu 
atvaizduoti žmogų tokį, koks jis 
yra, su išviršiniu ir dvasiniu pa
sauliu. Negali graž :nti, fotogra-1 

fuoti. Piešdamas turi pagauti 
žmogaus esybę ir jei tau vyks-1 
ta tai padaryti — gerai, jei ne, tai 
gali blaškytis, gali daug dirbts 
bet tada gausi tik išgražintą pa
veikslą, bet ne portretą. Gali žmo
gui ir patikti toks jo portretas, bet 
dailininkui —ne. Tada geriau jį 
padėti į archyvą. 

—Kaip matote, mano paveiks
luose, — paglostęs žemaitišką 
barzdelę pasakoja toliau, — savo 
meno darbuose ieškau kontrastų 
tarp šviesos ir tamsos. Nemėgstu 
vien dažų krūvos, nes tai yra tik 
jų krūva, ir net kvepia dažų krū
va. Jei taip reiktų piešti, kas nors 
mane verstų, eič:au geriau grio
vių kasti, nes savo meno pažiū
ros, įsitikinimų negalėčiau išsi
žadėti. 

—Aš ir savo mokiniams sakau, 
— tęsia lis toliau, — Jei nemok1' 
piešti, nevaldai piešinio, tai ką tu 
gali sukurti iŠ galvos, jei negebi 

koti kasos stalelio. 
Išklydome į darganotą, tamsų 

rudeni, širdyje ''sinešę meno gro
žio. Taip pat prisirrrnėme jo gra
žiai praėjusią parodą Čiurlionio 
galerijoje prieš porą metų. 

Vytautas Kąsnis 

<*± %\ 

JUSTINA STELLA PUKŠMIS 
PAGAL TSVUS KLTNOVSKY 

Gyveno Chicago, Illinois. 
Mirė gruodžio 6 d, 1977. sulaukus 84 m. amžiaus. 
Gimė Vokietijoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys: Stella Imirsek (naš

lė a. a. Louis), Josephine, žentas John Bojnansky, ir Mary Banky 
(našlč a. a. Joseph), 8 anūkai, 6 proanukai, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami;*' 

Čekoslovakijoje liko brolis Anton Klinovsky ir 2 švogerkos 
Mary ir Therese su šeimomis. 

Priklausė Šv. Kazimiero Seserų rėmėjų draugijai. 
Kūnas bus pašarvotas ketv., 2 vaL ropiet Petkaus Marąuette 

koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 
Laidotuvės įvyks šeštad., gruodžio 10 u. iš koplyčios 10 vai. 

ryto bus atlydėta j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterys, žentas, anūkai ir proanūkaL 
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus, Tel. 476-2345 

REVERLY T4TLLS GfcLPTYCIA 
Tėte!.: PB 8-08SS ir PB 8-0*34 
Taip pat naujoji Barboros ir 

Ganė Drishių krautuvė 
THE DABY STORE 

9919 Soctbwest Hwy, Oak Lava 
TaL 499-1318 

— GRe* •teema prcgcrsa — 

Brangiai motinai 

A. t A. KATR1NAI DR0TIENE1 
Lietuvoje mirus, sūnų ANTANJį DRŪTĮ su šeima 
širdingiausiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Dzūku Draugija 

Mūsų mielam giminaičiui ir artimam draugui 

A. t A, VLADUI ILGINIU! mirus, 
žmonai STRSEI, dukroms DANGUOLEI, NIJOLEI ir 
DAIVAI, sūnui KASTYČIUI su šeima ir Lietuvoje 
likusiam sūnui RIMANTUI su šeima reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Stropu šeimos 
Ona Mažionyte 
K. ir S. Beigai 
K. ir D. Tallat-Kelpšai 
J. ir S. Latviai 

Mielam draugui 

A. + A. Dr. VALENTINU! BAGDONUI 
taip netikėtai iš mūsų atsiskyrusiam, giliame liū
desyje pasilikusiai velionies žmonai BIRUTEI MO
TINAI ir BROLIUI Lietuvoje, uošvei p. KORSAKIE
NEI, svainiui p. R. KORSAKUI su šeima ir kitiems 
giminėms gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

Ale ir Adolfas Ruibiai 
Vitalija ir Alvydas Vasaičiai 

A. -t- A. MAGDALENA RĖKUENĖ 
(80LYTĖ) 

Gyveno 8747 S. Artesian Avoiue Chicago. niinors. 
Mirė gruod. 5 d., 1977. 11 vai. vak.. sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Marijampolės apskritvje, Kalvarijos valse.. 

LaJMkrų kaime Amerikoje išgyveno 27 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus dr. Vytautas Rėklys ir 

žmona Vilma, anūkė Dalia ir jos vyras dr. Vitas Alekna, proa-
nūkas Aras, sosers sūnus Sigitas Miknaitis su šeima ir kiti gi
minės. Lietuvoje liko brolio duktė ir sesers sūnūs su šeimomis. 

Kūnas bus pašarvotas ketv., gruod. 8 d., 5 vai. popiet Lack-
Lackawicz kopi.. 2424 W. 69 St. 

Laidotuvės įvyks šeštad, gruod. lo d. iš kopi. 9 vai. ryto 
bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks ged. pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į 6v. Kazimiero lietuvių kapines. 

Seimą prašo vietoje gėlių aukoti Lietuvos Dukterų draugijai. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Sūnus, marti, anūkė ir proanūkas. 
Laid. direkt. Steponas C Lack ir Sūnūs. te). 737-1213 

Mylimai mamytei 

A. t A. KATRINAI DROTIENEI 
Lietuvoje mirus, sunu ANTRNJį DRŪTĮ su šeima bei 
kirus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime. 

Alfonsas ir Bronius Blekiai 

A. f A, 
MAGDALENAI RĖKUENEI mirus, 

jos sūnui DR VYTAUTUI RĖKLIUI su žmona, anūkei 
DALIAI AUKSIENEI m šeima m*Ą?irr]*iaima už-

I 

A. t A. VALENTINUI BAGDONUI 
amžinybėn iškeliavus, liūdesyje likusią žmoną 
BIRUTĘ ir kitus gimines bei artimuosius nuošir
džiai užjaučiame. 

Vanda ir Jonas Slankai 

E U D E I K I S i 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS t 
MARQUETTE FUNERAL HOME -

TĖVAS IR Š O N U S 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovenhilI 6-23454 
I4I0 So. 50th A ve., Cicero T0wnhall 3-2108-9 

AlKATfi AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvio; Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

SS07 SO. UTUAMCA A VE. 1M. YAr<fc 7-9401 

"STEPONAS e. LACK (LACKAMCZ) Ir S0N0S 
BĮ 4 W. 2Srd PIACE Tet. Vlrgtote 7-3871 
2424 W. 69th STREET Tol. REpubllc 7-1213 
11029 Sonttrwe*t Hlghmy, Palos BUK nn . TeL 974-4419 

PETRAS BIELIŪNAS 

4948 SO. OAUFORNIA AVB. « d L.\taj«tte S-SS71 

POVILAS L RIDIKAS 
9354 SO. BLALSTED STREET tel. YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

9919 SO. UTl'AMCA AV& Tel. YArds 7-1LS8-99 

VASAIT1S - BUTKUS 

1440 «¥). 5At* Avtt̂  CICERO, tLL. I U . O t ^ o v b 9-1009 
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X Lietuvių mokytojų sąjun
ga ruošia rašytojos Šatrijos 
Raganos - Marijos Pečkauskai-
tės 100 metų gimimo sukakties 

X Cicero Liet. Namų savi
ninkų susirinkimas įvyks gruo
džio 13 d., antradienį, 7:30 vai. 
vak. parapijos mažojoje salėje. 
Kalbės Cicero gaisrininkų virši
ninkas apie namų apsaugą nuo 
gaisro. Visuomenė prašoma 
dalyvauti. Įėjimas laisvas. 

X Dr. J . ir S. Skaudžiai, 
Omaha. Nebr., Kalėdų ir Nau
jųjų Metų švenčių proga svei-
k n a savo gimines, draugus ir 

minėjimą sausio 8 d. Jaunimo pažįstamus. Vietoje sveikinimo 
centro kavinėje. Bus paskaita 
ir Šatrijos Raganos veikalų in
scenizavimas. Atliks Lituanis
tikos pedagoginio instituto stu
den ta i 

X Jolita Kriauceliūnaitė, bai
gusi Loyolos universitetą, nuo 
rudens pradėjo studijuoti Uni-
versity of Michigan, Ann Ar-
bor, preventyvinę mediciną ma-

kortelių skiria "Draugiu" 15 
dol. auką. 

X Marija ir Algimantas Di-
kiniai Kalėdų švenčių ir Naujų 
Metų proga sveikina savo drau
gus ir pažįstamus. Vietoje kor
telių aukoja "Draugui" 20 dcl. 

x Lemonto lituanistinėje mo
kykloje gruodž ;o 3 d. vyko ba-
zaras, kurį suruošė tėvų komi
teto pirm. Rasa Šarauskienė ir 

IŠ ARTI IR TOLI 1CHICAGOS 2INIOS 
J. A. VALSTYBĖSE BRANGUS SUMAIŠYMAS 

Moksleivių rasinis sumaišy
mas — desegregacija — Chica-— Bo\vdoin kolegija, Bruns-

wick, M e , praneša, kad šįmet „ ., , , 
Antanina Kunigonis - M ^ ^ i gaa gah kamuoti 50 mu. dolerių 
kevičius Bachulus vardo stipen
dija pask i r ta John T. Brozows-
ki, kur i s vėliausiu metu studi
javo Vienoj. Jis yra talentin
gas vargonininkas, padedąs mo
kyklos parengimuose. Ši stipen
dija įs teigta dr. M. J. Bachu
lus 1964 m., savo motinos ir 
brolio atminimui 

metams. Taip skelbia mokyk
lų superintendentas J. P . Han-
non. 

ŽEMĖLAPIS 

Chicagos susisiekimo vadovy
bė išleido miesto susisiekimo 
žemėlapį, kuris dalinamas ne
mokamai. 

Lietuvos kariuomenės sukakties minėjime dainuoja Cl evelando Ramovėnų choras. Prie pianino choro vado
vas Julius Kazėnas, akompaniatore Genutė Karsukiei. ė Nuotr. K Sragausko 
b 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PADĖKIME CHICAGOS 

AUKŠTESNIAJAI 
LITUANISTIKOS 

MOKYKLAI 

Ši rudenį Chicagos aukš tes
nioji lituanistikos mokykla, 

gistro laipsniui g a u t i Šiomis 
dienomis už labai gerus pažy- mokyklos direktorė Laima Trin-
mius Luyolos universitete ir kūnienė, talkinamos tėvų ir 
gerai atliekamus darbus epide-1 mokytojų. Jame buvo galima 
mologijos srityje jai buvo p a - i ^ S ^ 1 u e t u v i ž k u kalėdinių pa-j veikianti Jaunimo centre, p ra -
ekirta dvejiems metams akade- : P u o š a l u eglutei, kortelių, keps-j dėjo dvidešimt aštuntuosius 
minė stipendija. Tai v ra a t ž y - ; " « . lėlil*» rankdarbių ir kitokių | mokslo metus. Per tą laiką ji 
mėjimas už stropų darbų atliki- kalėdinių dovanėlių. BazaraF 
mą ir gaunamus aukščiausius t e s i s * ateinantį šeštadienį 
palvinius. Jolita Kriaučehū- £ru<*-ž-° 10 d. i r sekmadien; 
naitė yra Irenos ir dr. Leono P ^ K * 1 ^ •&*** programą 
Kriaučeliūnų jaunesnioji duktė. į mokyklos patalpose. 

X Moterų sąjungos 67 kno-
X Melrose Parko utuanistiiiės! ^ b u n k o į ^ ^ ^ b u s & sek-

mokyklos Kalėdų eglutė rengia- padienį 2 vaL p. p. Švč. M. M 

išleido 26 abiturientų laidas su gali, kur tėviškumas ir parei-
819 baigusiųjų. Vieni iš jų gy- ga verčia da lyvau t i 
vai reiškiasi lietuviškoje veik-i Ypatingos pagarbos verti t ie 
loję, vadovaudami organizaci-, vakaro svečiai, kurie a tvyks ta 
joms, dirbdami lituanistinėse ne pareigos verčiami, o savo no-
mokyklose, kiti, baigę aukš- ru, i š tradicijos, k a d kadaise 
tuosius mokslus ir pasklidę po čia vaikai mokėsi, a r b a iš idea-
visas Jungtines Amerikos Vai- lizmo, kad lietuvišką mokyklą 
stybes, sėkmingai dirba savo reikia pa r emt i 

— Naujo konsulo su visuome
ne susi t ikimas. Gruodžio 11 d. 
Los Angeles, Calif., šv. Kazi-

EDISON JĖGAINE 

Commonwealth Edison elekt
ros jėgainė yra penkta savo di-m:ero parapijos salėje rengia- d u m u J A ^ 

mas naujai paskirto generalimo 
garbės konsulo inž. Vytau to 
Čekanausko susitikimas su vi - | 

ga taršos vengime užėmė antrą 
vietą. 

suomene. Į iškilmes kviečiami ' SAUGUMO STREIKAS 
diplomatai bei pagrindinių or
ganizacijų pirmininkai iš ryt i-! 
nio pakraščio. 
na Henr ikas Bajelis, Modestas; *V*, * ? ~ „ J " 7 t"7~~~~iS' " V ^ * 
T . . . . . - j _ r T i _, .r. !d°-- valandai. Jų vietas užėmė Kevalaitis, AJbmas Markevičius,, 
An tanas Mažeika, Jonas Pe t ro- ' 
eis, Vladas Šimoliūnas, Alfon-

O'Hare saugumo tarnautojai 
pradėjo streiką, reikalaudami 

*'• ~~^ - ' " ' i jų atlyginimą pakelti iš 3 į 3.50 
dol. valandai. Jų vietas užėmė 
prižiūrėtojai ir lėktuvų judėji
mas nesusitrukdė. 

sas Tumas ir Vytautas Vidugi-

x John Bartkus, Chicago, 
IU., mus pasveikino, atsiųsda
mas 10 dol. auka. Labai ačiū 

profesijose, kaip daktarai, in
žinieriai, teisininkai, profeso-

Mokyklą reikia paremti , n e s n s -
uz — Miami, Fla,, Tautybių mu-ii neišsilaiko iš mokesčio 

r i a i I r m Mokslo ir kūrybos mokslą. Arba mokestį t ek tų Š ė — įvyks gruodžio 3 ir 4 i 
simpoziume keli šios mokyklos pakelti tiek, kad j au jis vienas B a v F r o n t salėje. Dalyvaus 

TEISMAS SUKČIAMS 

Patrauktas teisman 2 1 as
muo Cook apskrityje už tai, 
kad jie neteisėtai buvo iSėmę 
112.000 dol. šalpos ir nedarbo 

ma gruodžio 17 d., šeštadienį. 
11 vai. ryto Sacred Heart par. 

Gimimo parapijos salėje. 
X Cicero Šv. Vardo draugi 

Juozą* h * p S c l t f GureviaL ' absolventai labai gražia lietu-j nubaidytų nuo leidimo vaikų į A l t a s su lietuviška šiaudinukų k o m p ensac i jos sumų. Net 12 iš 
1 ^ f J1*T^™?> vių kalba skaitė iš savo sričių lietuvišką mokyklą. O kasgi eglute ir Moterų socialinis khi- t e i s i a m u y r a v a l d ž i o 8 tMmm, 

Bradūnaitė, norėtų baidyti nuo l i e tuv i šku- į b a s ^ kepsnių pardavimu Jhicago, 111., atsiuntė "Draugui 
sveikinimus ir auką. Dėkojame. 

x Petras ir Ona Abromai
čiai, Lemont, Ui., mus pasveiki
ną atsiųsdami 10 dol. auką. 
Nuoširdžiai dėkojame. mokyklos patalpose. Apylinkės į j ^ nariai ejs bendrai prie šv. 

lietuviai kviečiami ka r tu su sa- • Komuni jos 7:30 vai. ryto šv. j Antanas Juodvalkis Chi-
vo vaikučiais šioje šventėje da- į ^ š i ų m e t u ų sekmadienį. Po Į cago, UI., nuoširdus spaudos 

paskaitas: Elena 
Mirga Girniuvienė (Pakalnis- mo tuos, kurie da r ryžtasi ir I — "News Digest — Interna-
kytė) , Arūna-5 Liulevičius, Al- nori? t iona l" žurnale, leidžiamame 
gis Norvilas, Jonas Račkaus-I Šiais mokslo metais finansi- ' Austra l i jo j iš Amerikos anglų 
kas, Ina Užgirane (Čepėnaitė) nė naš ta d a r pasunkėjo, nes ka lba žinių pateikia Ar . Vit-

teisiamų yra 
tojai. 

lyvauti. j \ijšįų susirinkimas ir pusry-
x Vytautas ir Aldona K a - | č i a i parapijos salėje. 

mantai iš Darien, Illinois, šven-1 

čių proga sveikina visus savo 
draugus ir pažįstamus, vietoj 
kalėdinių atvirukų paaukodami 
'Draugui" i r kitai lietuviškai 
spaudai. 

* Joseph Waickus, Ouigley 
South aukšt. mokyklos tėvų 
komiteto pirmininkas, praneša, 
kad šeimų kalėdinė šventė bus 
gruodžio 20 d., antradienį, 7:30 
vai. vak. mokyklos koplyčioje. 
c po to bendras visų atsigaivini
mas. Mokyk1os vadovas kun. 
J. Keleher kviečia visus tėvus 
šioje šventėje dalyvauti. 

x Poetas Bernardas Braz
džionis buvodamas Chicagoje, 
aplankė "Lietuvos Aidų" radijo 
valandos būstinę ir įkalbėjo 
daug savo kūrybos, kuri bus 

ir k t . O Janina Rėkiaitienė mokykla pat i turėjo išleisti J . 
(KonaukaiŪM buvo n e t humani- Masilionio "Lietuvių l i teratū-
tarinių ir socialin'ų mokslų d a - : r o s " vadovėlį 7 klasei. Jis bus 
lies pirmininke. Kad jie aukš- ; i-pirktas gal tik p e r 10 metų, i — Agronome Liuda Zdanavi-

kauskas . 

0KUP. LIETUVOJE 

tai iškilo savo 
m., ligoninė 
15,500 dol. 

mokslo šakose — jų pačių nuo- reikia užmokėti dabar . fe !977 m. lapkričio 8 d. Palai 
pelnas, o kad jie meka gražiai Mokyklai reikia mecenatų, rė- d o t a V^™^ k m - kapinėse. Ve-
lietuviškai kalbėti — jų tėvų ir m ėjų . Įsijunk, mielas lietuvi,' l}one -v x a b u v u s i Karmėlavos organizuoja jai pagalbą. 
jų l i tuan is r . es mokyklos nuo- j Chicagos aukšt. lit. mokyklos z e m e s ū k i o m o k y k l o s vedėja. 

darbuotojas ir visuomenės vei
kėjas, atsiuntė sveikinimus ir 
auką. Dėkojame. 

x Kun. Viktoras Dabušis, 
Paterson, N. J., užsisakė dides
nį kiekį kalėdinių kortelių ir 
atsiunti 25 dolerių auką. Esa 
me labai dėkuvi 1 pelnas. Daug įvairiausiose s n - rėmėjus, a ts i lankydamas į jos 

x š tasvs Bttulėius. žinomas' ^ ^ ž y m i ų š i o S ™ k y k l o s tradicinį vakarą gruodžio 10 d. 
ciceriškis/ mus maloniai ^ absolventų kuriais oidzmojasi 7:30. vai. vak. Jaunimo centre, 
sveikino, įteikdamas 10 dol. n e c k y l d a ' Mokykla laukia tavęs ir t avo 
auką. Ačiū. 

x Algis Žukauskas, Hinsdale, 
Tll., dėkodamas už korteles, au-

pasirinktose o 4000 doL skolą spaustuvei \ čiūtė-Mižutavičienė mirė Vilnių- j motinai Barbarai Rigsby, 

SUNKI SĄSKAITA 

Trimis mėnesiais gimusi per 
anksti Jenny Rigsby turėjo 
būti laikoma ligoninėje. Vėliau 
— susirgo plaučių uždegimu 
Jos gyvybė buvo išgelbėta, bet 
po ilgo gydymo grąžinant ją 

20 
atsiuntė sąskaitą 
Chicago Tribūne" 

bet ir visa lie uviskoji visuo- draugų 
menė. 

Chicagos aukštesnioji lit. mo-
kvkla tebeveikia, tebeiuošia 

J . Masilionis 

ALVYDAS VASAITIS 
DIRIGUOS OPERA 

Jau kuris metas mūsų muziki-

LB Vidurio Vakaru apyg. pirm. K. 
Laukaitis kalba LB 25 m. sukak
ties minėjime Chicagoje gruodžio 
3 d. Nuotr. L. Maletos 

y Cicero Balfo nariu ir au-
, kotojų susirinkimas ir vajaus 

perduota Plunksnos pokalbio _ . . , _ , . , . . , 
, , . « . _ . 1V. į užbaigimas jvvks gruodžio 11 d. 

rių auką. Labai ačiū. 
x Aukų po 4 doL a t s iun tė : 

8kj-riuje, Šį šeštadienį kalbės! 
poetas Feliksas Breimens. Be 
to. "Lietuvos Aidų" radijo va

šu pamaldomis 10:30 vai. Šv. 
.Antano bažnyčioje, kur giedos 

I soL Dal'a Kučėnienė ir muz. 

kojo 10 dolerių. Dėkojame. 
v »v • rv o n m_ naujas sąmoningų lietuvių lai-
x Da:va De Sa Pereina, F re - , J , , , . , , i 

derick. Ind dėkodama už šven- d a s ' J o s d a r b a s t y l u s ' ta"SB-| 
tmes korteles, atsiuntė 10 dole- U o į m a t o m a s , nepastebimas ir niame gyvenime reiškiasi Alvy-

nervertiriamas. O ta', darbas das Vasaitis. Jis, pradėjęs pirmą-
vyksta kiekvieną šeštadienį, šias muzikos pamokas pa: muz. 

• - a r s k ^ . 0 ; pradedant pirmuoju po Darbo Vladą Jakubėną, jas vėliau tęsė 
3 dol. _ Edg. Ž u k a u s k a s . ' A n t ! f 1 ^ 5 i r . * * ? * p i r T n U ^ U ?af mU,Z:. Aleksandrą Kučiūną, 
Kašubą. J . Jagėla. B. Prapuolė- ! b i r z e h o meIL šeštadieniu. Dir- U pradėjo studijuoti Roosevelto 

, . T:r , « _ . . ;bama kantriai, nesirek.amuo- un versi tėte. Visus pnvalomus da-
nis. M. Kelpšiene, Jonas Kaz-i . ^ ' , , . , , .. T11. . \ . _ . , . 
• . . 5 . - jant, uždarytose klasėse. | lykus ejo Illinois valstybiniame 

lUx L FaMkmaitis, Chicago, | Betgi kar tą per metus tradi- universitete, be: ;avo studi.ias bal
ni., aukojo 10 dol. Labai «Sū . I cinio vakaro metu mokykla F D e P a u l umversitete. Be muzi-landa rengia ekskursiją } Baha- . c , , . . , . •, „, i x 

. ». , A. Skridulio vadovaujamas par. „ . „ „ „ 
mas ateinančių metų kovo pra-1 . „ , , ,, džioje. 

choras. Po to Balfo centro va!d 
Ipinriininkė Marija Rudienė ir 

x "Kad ir toliau "Draugas"! skyriaus valdyba padarys pra-
ĮStengtų laikytis ir skelbti švie- j nešimus. Bus renkama nauja 
sų lietuvišką žodį!" — - rašo-valdyba ir visų pabendravimas. 
mums K. Mončys iš Liberty- į Laukiami visi. 
ville, siųsdamas 10 dol. auką 

» * j u r> v J nori rwrnHv+i Tn^H-tp «?avr> dar - ' k o s s t u d l u- J I S d a r b a I ? e chemi-
4. I^ndsbergis , Richmond, n o n parodyti mazv^ę savo a a r - _ ^ e a A r i n d . ™ „ ^ H n 

- nuolat remia savo bo rezu'tatų dalelę savo tė- ] a ' t a r s i užsit.Knndamas pagnn-dą ate'čiai ir vis mėgindamas pa

jų operų pastatymo, be 
vėl įsijungė j praeitu metų Gou-į 
nod "Romeo ir Julijos"' operos pa- į 
statymą. 

Šiais metais šiam jaunam mu
zikui Opera patikėjo savarankiš
kai paruošti naują operą, kuri yra 
Verdi 4 v. opera "Nabucco". 
Džiugu, kad mū ų opera rūpina
si jaunomis muzikinėmis pajėgo
mis ir duoda puikią progą jau
nam muzikui. Jam chorų paruo
šime talkininkauja Emilija Pa-
kštaitė — Sakadolskienė ir Alfon
sas Gečas, o akompaniatorium 
dirba Arūnas Kaminskas* 

Pasirinktoji opera šiam debiu
tu: yra ne lengvas kūrinys vi
siems — tiek solistams, tiek cho
ristam -, tiek ir kitiems meno sri
čių vadovams. Opera jau repe
tuojama, ir nežiūrint jos sunku 

iiiiiiimiiiimiiiiuiiiiiiiHttmimnmtitti. 
PO jų i Advokatas JONAS GIBAITIS 

6247 So. Kedzie Avenue 
TeL 776-3599 

Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vaL vak 
Seštad 9 vaL iki i vaL d 

' i U I I I I I I I M K M H I I H I H l l l H M U I I U I 
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Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

c'ienraštl I r dabar, dėkodamas vams ir plačiajai Uetuvių visuo-, £ ^ m u z i k o ^ 6
R e t ' ~ m o , visiems labai patinka Tai 

Labai ačiū. 
X Kun. dr. Ignas L'tbonas, 

Šv. Kazimiero parapijos klebo 

už korteles, aukojo 9 doL Ačiū.: menei. , n u f > m u z i k o s n e p a v y k o . 
y Vincas Lazauską*. Balt i- P^rmų pirmiausia tėvams,; S t u d e n t u , £ £ £ d ^ . 

more, MD., savo sveikinimus : nes jų vaikai cia mokosi, jų; s i r o d v d a v o r e č i t a l i u o s e Q v ė l i a u 

"Draugui" parėmė 10 dol. au- j vaikai atlieka programą, geriau- • y i s . ^ k v i e č i a m a s a k o m p a n u o . 
ka. Nuoširdžiai dėkojame. » P^oga susitikti su tais. ku- L. wObtą=ą^ma^mm 1962 m 

x "Nors "Draugas" pasiekia! nems šeštadieniais patikėti jų k a i b u v Q s t a t o m a V e r d i i j y ^ 
mane dėl pašto patarnavimo I pačių vaikai. Taigi visų tėvų j L i e t u v i u o p e r a p akvierė jį akom-

X Muz. \Tado Jakubėno vie- nas Gary, Ind., mums atsiuntė nereguliariai, bet visada y ra į pareiga ne t ik mokinius į vaka- j ,p a n | a t o r i aus pareigoms. Mūsų 
nerių metų mirties minėjimas malonius šventinius sveik'ni- laukiamas" — rašo mums An-1 î r atvežti, be t ir visą vakarą čia | O p e r o j e jis tebedirba ir šiuo metu 
bus šį sekmadienį, gruodžio 11 mus ir 20 dolerių auką. Labai tose Blažys iš Kanados, siųs-
d., 3 vai. popiet Jaunimo centre,. ačiū. 
AJkademinėje dalyje kalbės 
muz. A. Kučiūnas, meninę pro
gramą atliks sol. D. Stankaity-
tt. Jėjimas laisva auka. (pr.). 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savlngs, 2212 
Weet Cermak Road — Telef 
VI 7-7747. (pr.) 

x Dr. Pranas Jucaitis, Rocky 
River, Ohio, nuolatinis "Drau
go" rėmėjas, atsiuntė 10 dol. 
auką. Dėkojame, 

X Ramnnė ir Juozas Mikailai, 
Troy, Mich., mus maloniai pa
sveikino, atsiųsdami auką. Ačiū. 

X f Chirago« Aukšt. lit. mo
kyklos vakarą kvietimų galima 

dama prenumeratos mokest i ir 
10 dol. auką. Labai ačiū. 

X Aukų po 7 doL a t s iun tė : 
Dr. Jolanta Peckus, Nor th -

fieid, 
E. Olšauskas, Berwyn, 
Fr . Leo Lumas, Gallup, 
Maria Bastys, Chicago, 
Andrius Šikšnius, Chicago, 
P. Vaitaitis, Chicago. 
Maloniai dėkojame. 

praleisti. Nė vienas tėvas n e - ; p e r e i i e m e t u j i s p a d ė j o operų 
gali pasiteisinti, kad negali m o - , d i r i g e n t a m i ^ . ^ v i s u o p e r u 

kyklos vakare dalyvauti todėl,! Daruošime: dirbo su Aleksandru 
kad jau visą rudenį beveik kas Kučiūnų ir su prof. Vytautu Ma-
šeStadiem vis dalyvavęs t a i , rijošiumi. Prie V. Marijošiaus jis 
klubo, tai draugijos, tai bet j pin^ą i&ną dirigavo Verdi "Kau-
kokios organizacijos vakaruose, j ]du Baliaus'' pasisekusį spėk ta k-
Jau pritrūkęs kvapo. Visi tie lį, 0 vėliau ir Donizetti "Meilės 
pasiteisinimai nepateisintų tė- ; Eleksyro" operos spektaklį. Dėl 
vų. o tik apkaltintų, kodėl vi-! baigiamųjų egzaminų jis nega-
sur kitur gali eiti. o jau nebe-1 Įėjo dirbti prie trijų lietuviškų-
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JŪRATE IR KASTYTIS 
S veiksmų opera 

X Po penkis dolerius aukojo, ous gauti prie je jmo Jaunimo!.^ _, , r . , , . . . T , 
Dr. R. V. \ enužis. Mane Leh
man, L T. Grigaliūnas. Steve 
S >Te. Mečislovą Vaišrila, J. 
Agurkis, Julius V. Bardauskas, 
Ant. K. Gruzd\*s, J. Mezginis, 

Mar<|uette Parko Jituanis- Au?ustas Pretkelis. dr. Elena 
įvyks Liatukienė. Visiems ta r iame 

centre. Suaugusiems auka 
12.50 dol.. jaunimui 3.00 dol 
Pradžia 7:30 vai. vak. Visi lau
kiami 'pr.). 

Išpildo Chicagos Lietuvių Ope-; t inta mokyklos eglutė 
ros choras, solistai ir orkestras j gruodžio 17 d., šeštadieni. 7 vai. [malonų ačiū. 
Dirigentas Aleksandras Kučiu- j vak. parapijos salėje. Progra- [ 
nas. moję mokinių pasirodymai su 
Graži Kalėdinė . .dovana. Albu-i vaidinimėliu, šokais ir daino-1 

mas — 3 plokštelės. Kama su i mis ir Kalėdų senelio atvykimu. 
persiuntimu $15.55. Vaišės vaikams ir svečiams. \ 
Užsakymus siųsti. DRAUGAS,; Kviečiame dalyvauti ir pasi-1 
4545 West 63rd SU, Chicago, 
111 60629 
•imiBHumumaii 

džiaugti vaikų atsiekimais. 
Tėvų komitetas 

(pr.). 

X Aukų po 5 dol. a t s iun tė : 
A. Smilgius, E . Chicago, 
G. V. Rėklaitis. Crown Point, 
Dr L. Pet rauskas . Oak Park . 
Stefanija ir B. Mažutis, » 
V. Kuzavlnis. Los Angeles, 
Feliksas Lukauskas, Chicago, 
J. Balbatas, Cleveland, 
Nuoširdžisi dėkojame. 
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labai turtinga jvairiomis melodi 
jomis opera. Ir turinys labai arti 
širdies mums, kurie turėjome pa
likti savo kraštą ir dabar daro
me viską, kad Lietuva būtų vėl 
laisva. Per visą operą visur gir
dima laisvės tema: choras dažnai 
šaukia laisvė.s savo tautai. O ir 
tuo metu, kai Verdi rašė šią ope
rą, Italija buvo austrų užimta, ir 
jis šaukė savo tautiečius nusikra
tyti svetimųjų jungu. Kai ši ope
ra buvo pastatyta, tai susilaukė 
tokių ovacijų, kad okupacinė 
valdžia nebesugebėjo uždrausti tos 
operos kitų spektaklių dėi dide
lių demonstracijų gatvėse. Rei
kia manyti , kad ir mes netilpsime 
Marijos "alėje ir kartu su savo me 
nininkais šauksime laisvės savo 
tautai . V. R. 

Draugo" administracijoje 
galima pasirinkti įvairių liau
dies meno darbų: medžio, ke
ramikos, drobės, taip pat ttetu* 
viSkų lėlių ir vėliavėlių. 

Apsilankykite \ "Draugo" ad
ministraciją ir pasižiūrėkit Gal 
rasite kai ką padovanoti aavo 
iraugams 

'l>miie«i- MdrpHMi: 4ft4A H 
Wr>. Sf n, )r»c» III 0M39. 
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Muz. Alvydas Vasaitis su savo žrror.a ir. Vitalija kai bu"o Operoje 
pagerbta* dešimties metų dar io proga Nuotr. V>t. Ja*meviūaiia 

Viena iš įdomiausiu šiais metais išėjusiu knyga 

ARKIVYSKUPAS MEČISLOVAS REINYS 
Knyga yra jdomi jau vien tuo, kad yra parašyta Lietuvoje Ir 

išleista JAV. Ji yra gera priemonė pastebėti galvosenos skirtumus 
ir panašumus šiapus ir anapus geležines uždangos. 

Salia to, ši knyga apibūdina vieną iš spalvingiausių Lietuviu 
tautos asmenybių, kuri turėjo daug įtakos visuomeninio, kultūrinio 
ir religinio gyvenimo formavimui nepriklausomoje Lietuvoje. Arki* 
vyskupo Reinio gyvenimas, užbaigtas kankinio mirtimi komunistų 
kalėjime, jo kovos ui lietuvio teises Vilniaus arkivyskupijoje prieš 
neįtikimai žemas lenkinimo pastangas šioje knygoje iškyla doku* 
mentuotu realizmu 

Knyga yra 245 psl.. Lietuvių krikščionių demokratų leidinys, 
gaunamas DRAUGE, kietais viršehaig kainuc-a T doL 
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