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ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ 

m 

Višakio Rūda. Miške prie Vi
šakio Rūdos stovi sena koplytėlė 
su liaudies mei:trų išdrožtomis 
statulomis. Koplytėlės apačia sru
vena šaltinėlis. Pačioje koplytėlė
je po menišku gaubtu stovėjo 
Mergelės Marijos su Kūdikėliu 
ant rankų statula. Šią vietą ger
bė ir lankė plačios apylinkės žmo
nės, kartais atvykdavo net iš to
lo paprašyti Mariją k,okių nors 
malonių. 

1979 m. gegužės 5 d. koply
tėlė buvo išniekinta: Marijos sta
tula sudaužyta, suolai išvartyti, 
gėlynai ištrypti. 

m 
Religijų reikalų tarybos įgalio

tinis Anilionis pareikalavo, kad 
Nemirų parapiją aptarnautų ne 
Višakio Rūdos klebonas kun. Gvi
donas Dovydaitis, kadangi bii.o, 
kad energingas kunigas neprikel
tų šio dvasiškai merdinčio Suval
kijos kampelio. 

Prienai. 1979 m. birželio 7 d. 
tikintieji ant Nuotakų kalno pa
statė 5 metrų aukščio baltą kry
žių su užrašu: „Viešpatie, sau
gok mūsų tautos jaunimą nuo be
dievybės!" 

Sekančią dieną Janoni.o kolū
kio partinės organizacijos sekre
torius Šlepetys su darbininku Šy-
voku kryžių nuvertė, supiaustė ir, 
nuvežę \ kolūkio lentpjūvę, nu
metė- Tai jau antras kryžius, iš
niekintas ant Nuotakų kalno. 

Telšiai — 1979 m. birželio 
3 d. Telšių katedros vikaras 
kun. Jonas Kauneckas iš sa
kyklos paskelbė, kad RRT įga
liotinis Anilionis reikalauja jį 
iškelti iš Katedros. Tai įrody
mas, kaip sovietinė valdžia 
"nesikiša" į Bažnyčios vidaus 

reikalus. Birželio 12 d. Telšių 
tikintieji nuvežė RRT įgalioti
niui Anilioniui pareiškimą su 
1580 parašų; pareiškime reika
laujama neversti, kad iš Telšių 
būtų iškeltas kun. Kauneckas. 
RRT įgaliotinis raštu atsakė, 
kad jis teiravęsis Telšių kurijo
je ir sužinojęs, kad kun. Kau-
necką nutarta paaukštinti pa
reigose, paskiriant jį į kokią 
nors vietovę klebonu. Birželio 
26 d. didelė grupė tikinčiųjų 
šiuo reikalu kreipėsi pas Telšių 
vyskupijos valdytoją ir sužinojo, 
kad jokio teiravimosi iš įgalioti
nio įstaigos nebuvo ir kol kas 
kun. Kaunecko neplanuoja kur 
nors skirti klebonu. Reiškia, 
kunigo "paaukštinimas" tėra tik 
įgaliotinio fantazija ir pastan
gos. Tada Telšių tikintieji Ani-
lionio adresu nusiuntė tokio tu
rinio pareiškimą: 

"Su dėmesiu perskaitėme Jū
sų atsakymą ir t a proga norime 
pareikšti: 

Jūsų atsakymas nenuoširdus 
ir neteisingas. Jūs tik pasijuo
kėte iš Telšių parapijos tikinčių-
ių. I r štai kodėl: Jūs prievar-
tauiate Vyskupijos valdytoją, 
kad jis iškeltų mūsų vikarą kun. 
Joną Kaunecką, o rašote apie jo 

, paaukštinimą, Lietuvoje šiuo 
į metu labai trūksta kunigų vika-
-ų ir negirdėtas atvejis, kad po 
kelių metų jaunas kunigas butų 
skiriamas klebonu. 

Tad mes liekame prie pir-
myščio reikalavimo: nesikiškite 
r kunigų skirstymo reikalus ir 
palikite ramybėje mūsų vikarą 
kun. Joną Kaunecką. 

Telšiai, 1979. VU. 7. 
Telšių tikintieji (37 parašai)". 

.sparnuotosios JAV raketos (cruise missile) gali būti iššautos ne tik nuo že
ma; paviršiuje įrengtų aikščių, bet taip pat iš lėktuvų ir iš povandeninių 
laivų. 

TEISMAS UŽDRAUDĖ 
IŠTREMTI STUDENTUS 

Deportavimas nesiderinąs su konstitucija 
Washingtonas. — Federalinė 

teisėja Joyce Green antradienį 
svarstė iraniečių studentų, Ame 
rikoje iškeltą skundą ir nu 

planus. Valstybes departamen-1 ^ ^ 
to kalbėtojas pareiškė spaudai, 

TRUMPAI 
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į 
— Irano radijas paskelbė, kad 

kandidatas į prezidentus sen.'. 
Kennedy parašė laišką ajatolaiį 
Khomeiniui ir prašė leidimo pa- \ 
simatyti. Senatorius išreiškė sa-; 
vo pritarimą Irano revoliucijai, j 
Sen. Kennedžio komitetas panei- į 
gė šią žinią. 

— Nigerija paskelbė planus I 
i pakelti savo naftos kainą iki j 
i 30 dol. už statinę. Gruodžio 17 
I d. Venecueloje įvyks naftą eks.. 
i portuojančių valstybių konferen

cija, kur laukiama naujo kainų 
į pakėlimo. 

— Gruodžio 10 d., Tarptauti
nės Žmogaus teisių dienos pro
ga Taivane įvyko demonstraci
jos, kuriose sužeista 180 polici
ninkų. Suimti du demonstraci
jos vadai. 

— Indijoje kilo pikti ginčai 
dėl teisingumo ministerio pareiš
kimo, kad Motinai Teresei skirti 
Nobelio Taikos premijos pinigai į 
turi būti apdėti aukštais mokes
čiais, nes ji nėra Indijos pilietė, i 
Indijos ambasadorius Washing-į 
tone pavadino ministerį "asilu", I 
kuris atnešiąs visai Indijai i 

NATO SĄJUNGININKŲ 
SVARBI KONFERENCIJA 

Sprendžiamas sparnuotųjų raketų likimas 
Briuselis. - Vakar Belgijoje • nį lekia pažemiui, vairuojamos 

prasidėjo NATO užsienio reika- " tacom" sistemos J™*££ 
lu ir gynvbos ministerių konfe- tour matching) J ą P * * 
r e n d i a ^ k u r i turi patvirtinti : prilėkusios kliūtj, pr is i t -kyda-
rencija, Kun tu v . paviršiaus, aplekda-
naujų raketų didokaimo Va- £ l i u t i a

P
k a i p a s t a t u s , miš-

karų Europoje planą. Kritiką mos kautis K p p . toif 
tvirtina, kad nutarimas įrengti 
starto aikšteles vidutinio spin
dulio raketoms su branduoli
niais sprogikliais pagyvins gin
klavimosi lenktynes. Belgijoje. 
Britanijoje ir Italijoje būtų 484 
sparnuotosios raketos (cruise 
missiles), kurios galėtų pasiekti vykdomi bandymai 
taikinius Sovietų Sąjungoje. Tai u "™ e " — <Sea lai 
mažos raketos, kurias galima 
lengvai paslėpti, vežioti iš vienos 
vietos į kitą. Amerikos dele
gacija nurodė, kad tokios rake
tos bus įrengtos aiškiai mato 

kus ar kalnus. Jų ' 'nemato' 
gynybos radaro sistemos. Salia 
nuo žemės iššaunamų raketų dvi 
Įmonės: Boeing ir General Dy
namics stato "alkims" raketas, 
iššaunamas iš lėktuvo (ALCM 
air-lauched cruise missiles). Jau 

ir su "sli-
kums" — (Sea launched). Iki 
šiol šios naujos raketos turėjo 
daug nepasisekimų. Trys Boe
ing bandymai baigėsi nepasise
kimu ir du iš šešių General Dy
namics modeliai turėjo būti su-

įSKiai nuliu- i — . . - , , 

kurias galės stebėti sovietų sa- i kimus, rsanuy 

, , , -- - - _ . į .. i — Italijoje, Turino mieste 
kad planuojama prasyti Jungti-: . . . . . . . . . .. . 

. . . .,, .. ' , , . F__ . J , , / . . r . i teroristai jsiverze i universiteto 
ikoje iškeltą skundą ir nu- nes Tautas paskelbti Iranui , . . , , , 

,. , j , , . . . , .. , . . >.. - I prekybos mokyklą, kuri ruo-
sprende, kad vyriausybė turi Į sankcijas, kurios pastatytų Ira-1 f. . ' . . „.. , 
nutraukti pradėtas iraniečių de-!ną į panašią padėtį kaip Pietų I™"™ a t e . l t i e s l s n a ™ 
portacijas, nes jos išskiria Ira- Afriką ar Rodeziją, jei Iranas 

* nepaleistų amerikiečių įkaitų. 

no studentus iš kitų ir tuo lau
žo konstitucijos Penktąjį papil
dymą, laužo studentų teises bei 
pažeidžia Amerikos teisingumo 
principus. Vyriausybė paskelbė, 
kad šis sprendimas bus apeliuo
jamas. Teisėja nusprendė, kad 
imigracijos valdininkai tur i su
stabdyti iraniečių studentų de
portacijas ir jų tardymus. 

Iki šio sprendimo imigracijos 

Iranui gresia 
civilinis karas 

Quomas. — Ajatola Kazem 
S&ariat - Madari priėmė savo 
namuose, šventajame šijitų mie
ste Quome, tris amerikiečius 
korespondentus, kuriems pripa
žino, kad revoliucinė Irano vy
riausybė padarė nemažai klaidų. 
Jei jos bus kartojamos, neramu
mai didės, žmonės pradės žu
dyti vienas kitą ir kils civilinis 
karas. Tokiame kare įvyktų ski
limas ir kariuomenėje. Ajatola 
išreiškė viltį, kad vyriausybė 
elgsis išmintingai, pagal islamo 
įstatymus. 

Įtakingas ajatola lieka opozicijoje 
kuodamas. Nors daug nuosai
kesnis ir ramesnis u i Khomeinį, 
Shariat - Madari Irane turėjo i deportuoti. 
didesne įtaką. Po šacho nuver- j I r a n e m a į a i pasikeitimų 
timo Shariat - Madari pasisakė 

Britai nepritaria 
V£ų užšaldymui 

Londonas. — Tarp Amerikos 
ir Britanijos atsirado įtempi
mas dėl Irano pinigų Amerikos 
bankuose užšaldymo. Buvo pa
liesti ir Amerikos bankų skyriai 

IAI »iv Bpi<;uvuluu — - , j — . Londone. Britanija simpatizuo-
įstaigos apklausinėjo 50,437 ira-j ja Amerikos pastangoms išlais-
niečius ir rado, kad 6,042 y ra . vinti diplomatus, tačiau neprita-
nelegaliai šiame krašte, nesilai- į ria vienašališkam lėšų užšaldy-

~*~ ' mui, nes j is paliečia ir britų fi
nansines organizacijas. Tuo rei-

macijų. iciaui5iuuU v^. r—__, kalu Londone lankėsi valstybės 
mentas paskelbė, kad 405 stu-. departamento Europos reikalų 
dentai paprašė politinės globos, Į pasekretorius George Vest ir iž-
jv bylos perduotos valstybės j do pasekretorius Robert Cars-
departamentui. Patys sutiko iš-! well. Irano indėliai Amerikoje 
važiuoti 778 studentai, iš jų 47 | siekė apie 8 bil. dol., tačiau pa
jau išvažiavo, 9 iraniečiai buvo i naši suma liko kitose valsty

bėse. 

kė vizų taisyklių. Iš 3,212 stu 
dentų laukiama daugiau infor
macijų. Teisingumo departa-

už senosios ĮSOS m. konstituci 
jos atgaivinimą. Pagal ją val
stybę valdytų penkių Irano aja. 
tolų taryba. Jo pasiūlymas bu
vo atmestas ir vyriausiu ajatola 
liko Khomeinis. Tas iššaukė 
Shariat - Madario opoziciją. Jis 
nebalsavo konstitucijos referen
dume, juo pasekė milijonai rė
mėjų. Kada minia Quome pra-

Azarbaidžane, kurio sostinė- j dėio žygi i ajatolos Shariat -
je Tabrize vyko neramumai tarp ! Madari namus, juos apsupo ir 
ajatolos Shariat - Madari Sali 
ninku ir ajatolos Khomeinio rė 
mėjų, kovos aprimo. Radijo ir 
televizijos stotis, kuri nuo sek
madienio ėjo iš rankų į rankas, 
liko vyriausybės kareivių ran
kose. 

rr*r*Aio San^vti, nušaudami tris 
asmenis, Tabrize kilo riaušės ir 
io ss-iiiiunkų protestai. 

Po neramumu Azarbaidžane 
pas ajatola Shariat - Madari at-

vyriausybės delegacija-^•yko 
™» i Joje buvo ajatolos Khomeinio 
Ajatola Shar ia t - Madar i y r a gūntis Ahmad Khomeini. buvęs 

metais vyresnis už a ja tola Kho- p remje ras Mefhdi Bazargan, aja-
meinį. J i s pabrėžė koresponden tola Mahdami Kanyi. revoliuci-

. Už
sienio reikalų ministerija ruošia l 
amerikiečių teismą, ir sudarinė
ja tarptautinę komisiją. Mažiau 
žmonių demonstruoja prie Ame- į 
rikos ambasados. Stebėtojai; 
nurodo, kad pasitvirtino spė
liojimai, kad Irano vadai tyčia 
sukėlė prieš Ameriką masines 
aistras, prieš konstitucinį re
ferendumą, siekdami, kad dau
giau žmonių dalyvautų balsa
vime. Irane yra daug nesutari
mų, tačiau ajatolos Khomeinio 
; sėjimas prieš Ameriką iranie
čius labai sujungė. Jis kriti
kuojamas dėl įvairių dalykų, ta
čiau niekas neprikiša jam akci
jos prieš Ameriką. Nustatyta, 
kad vyriausybės nariai dažnai 
prieštarauja vieni kitiems, o kar-

Botnba sužalojo 
sovietų atstovybe 

New Yorkas. — Prie Sovietų 
Sąjungos Jungtinių Tautų ats
tovybės antradienį sprogo galin
ga bomba, išdaužiusi langus ap
linkiniuose daugiaaukščiuose pa
statuose. Policija telefonu gavo 
žinią, kad bombą padėjo laisvųjų 
kubiečių organizacija "Omega 
Seven", protestuodama prieš so
vietų kolonializmą. Bomba spro
go prie atstovybės garažo, su
žeisti keturi policininkai ir ketu
ri atstovybės tarnautojai. 

Nubaudė lenkus 
Varšuva. — Keturi lenkai di

sidentai organizavę Varšuvoje 
'apkričio 11 d. Lenkijos nepri-

šianti ateities "išnaudotojus", į 
buvo per kebus peršauti penki 
lektoriai ir penki studentai. 

— Milijonierės Christinos Ona-
ssis advokatai pradėjo skyrybų 
bylą. Ji 1978 m. rugpiūčio mėn. 
buvo ištekėjusi Maskvoje už 
mso Sergejaus Kauzovo, dešimt 
metų vyresnio. Jis buvo jau tre
čias Onassis vyras. 

— Krūmų gaisras Kaliforni
jos Lagūna Beach rajone sude
gino kelis prabangius namus.; 
Gaisras apėmė 500 akrų plotą. 

— Antradienį Londono bir
žoje aukso kainos siekė 445.50 
dol. už unciją. 

— Louisianos rinkimuose gu
bernatoriaus vietą nežymia per
svara laimėjo respublikonų kan
didatas David Treen. šioje val
stijoje respublikono gubernato
riaus nebuvo jau daugiau 100 
metų. 

— Iš Afrikos į Kubą mokytis 
komunizmo buvo atvežti 74 jau
nuoliai iš Guinėjos-Bissau vals
tybės. 

— Kipro salos prezidentas Į 
Spyros Kyprianos lankėsi Grai- j 
ki jo je ir tarėsi su prezidentu Į 
Coristantine Caramanlis. 

3 -

telitai. Be to, jos, palyginti, pa
mažu skrenda, todėl sovietams 
jos mažiau grasinančios, negu 
kitos raketų rūšys. 

Kai kurie šio raketų plano 
kritikai nurodo, kad sovietai ir 
taip jau serga "Vokietijos bai
me", šiame šimtmetyje vokie
čiai triskart puolė Rusiją, todėl 
labai bijo stiprios Vokietijos. 
Pirmą kartą Vokietijos teritori-

sausio 4 d. 
Sovietai irgi turi panašių ra

ketų, tačiau, žvalgybos žinio
mis, apie 400 rusiškų SS-N-3 
modelio raketų gali skristi t ik 
apie 70 mylių, o naujieji SS-NX-
12 raketų tipai skrenda apie 300 
mylių. 

Sausio 8 d. "New York Tirnea" 
žurnale Fred Kaplan rašo, kad 
sovietų vadai daugiau bijo Eu-

T>nesLa.ra.uja vrcm w " v . " » , ~ — r — - . ~.m 

tais net tas pats asmuo vieną die. į klausomybės sukakties mineji-
n3 vienaip kalba, kitą — kitaip. I mą ir pasakę kalbas prie Nežino-

• • • -A mojo kareivio paminklo, teismo 
tams, kad jo nesutarimai si 
Khomeiniu liečia tik naujosic 
konstitucijos reikalus. Tikėjirr 
klausimuose jie esą vieningi 

Ajatola Shariat - Madari gim 
Tabrize, islamo mokslus jis ėj< 
Irake, Najafo mieste, kur stv 
dijuoja šijitų sektos vadai. Vė 

Į Prie ambasados susirinkę stu-
n'ro komitetų direktorius, minis-! centai, amerikiečių kalintojai, 
teris be portfelio dr. Yadollah dažnai paneigia vyriausybės na-
Sahibi ir vidaus reikalų minis- rhj pareiškimus, tačiau niekad 
terijos direktorius Ali Akhabar nepasisako prieš Khomeinį. 
Rafsaniani Deleeaciia pažade- Europoje Amerikos sąjungi- ' . . . ; , 
r a T t o l a T v i suos A z a r S ž a - ninkai svarsto Irano krizę ir ka i , tieji iki apehacimo skundo pa 
na liečiančiuose klausimuose at- j kuriuos ekonominio spaudimo! likti laisvi 
siklausti jo nuomonės. Buvo 

buvo nubausti švelniomis baus
mėmis. Czuma ir Kembinski 
gavo po tris mėn. kalėjimo, 
kiti du: Komorowski ir Ja 
nowski — po monesį 

dijuoja šijitų sektos vadai. Vė siklausti jo nuomonės. Buvo I Į 
liau jis parašė daug teologiniu sutarta, kad su vyriausybes tri- kad jam duoti valdžios pažadai j — Britų policija suėmė jau-
ir islamo įstatymus aiškinančių jų asmenų delegacija i Tabrizą buvo sulaužyti. Dabar tik "iš- ną iranietį, kuris iš Londono 
knygų. Gyvendamas per 36 mc- vyks ir trys ajatolos Shariat - mintis ir meilė" galės išspręsti skrido į Paryžių ir tą pačią 
tus Quome, jis pritarė opozici-. Madari atstovai. Tačiau ajatola visas problemas, paaiškino Sha- i dieną grįžo. Tą dieną Paryžiuje 
jai prieš šachą, dažnai jį kriti-1 nusiskundė korespondentams, j riat - Madari I buvo nušautas šacho giminaitis. 

Paskelbė naują 
airių kabinete 

Dublinas. — Airijos parla
mento parinktas naujas premje
ras tuoj paskelbė ir naują ka
binetą Iš senosios vyriausybės 
vietų netenka keturi nariai. 
Svarbiausias naujojo premjero I 
konkurentas paliekamas prem-' 
jero padėjėju, žuvininkystės 
ministras Brian Lenihan tampa 
nauju užsienio reikalų ministe
rių. Vyriausybėje bus ir pir
moji Airijos istorijoje moteris 
Maire Quinn. 

Sovietai perka 
daugiau javų 

- - - , VV'ashingtona-H. — 2emės ūkio 
Nuteis- departamentas prieš mėn. buvo 

skelbęs, kad ateinančiais me
tais Sovietų Sąjunga pirks Ame
rikoje 32.5 mil. metrinių tonų 
javų, tačiau paskutiniai duome-1 
nys rodo. kad užsakymai sieks 
34 mil. tonų. Blogas sovietų 
derlius verčia daugiau javų pirk-

1 ti užsieniuose. 

Pirmą kartą v oKieujos ienwi i- • -. 
joj bus dislokuotos strateginės ropos branduolinių raketų, negu 
"Pershmg 2" raketos, kurios; Amerikoje laikomų tarpkonti-
galės pasiekti taikinius iki pa- j nentinių raketų. Ypatingai bal-
čios Maskvos. i sus Vokietijos sustiprėjimas. 

Sparnuotosios raketos į taiki- Kartu pripažįstama, kad Mask-
_ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I va konkrečiai pradėjo kalbėti 

| apie nusiginklavimą tik tada, 
L i b i j a g e r i n a j kai pamatė, jog NATO sąjun-

v . . , | i gininkai rimtai planuoja įsigyti 
rySlUS SU A m e r i k a i ̂ ^ raketų, todėl bet kokios 

Tripolis. — Libijos diktato- ateities derybos turi eiti iš sti-
rius pulk. Kadafi pareiškė ats- prių pozicijų. Amerika konfe-
kiruose pasikalbėjimuose Pran- rencijoje pažadėjo išvežti iš Eu-
cūzijos i r JAV karespondentams.' repos apie 1,000 senesnių bran-
kad jis nutraukia santykius su ' duolinių ginklų, jei bus nutar ta 

| išstatyti naujas raketas. 

Britai pereme 
Rodezijos valdžią 

__ „ r — Salisburv.—Antradienį ZSm-
dentams Kadafi pasakė, kad b a b v ė s . Rodezijos parlamentas 
jis siekia pagerinti santykius su go.o balsais nubalsavo užbaigti 
Amerika. Jis nepritaria ame-; s a v 0 v e i k l ą i r p a s i t raukt i . At-
nkiečių diplomatų užpuolimui j s i s t a t v d ino Rodezijos vyriausy-
Irane, j i s žinojęs, kad Tripolyje j ̂  V a k a r į Rodeziją sugrįžo 
prie Amerikos ambasados ren- \ B r i tanijos valdžia ir Rodeziją 
giama demonstracija, tačiau ne- į v e l t a p o kolonija po 14 metų ne
manęs, kad ji panaudos smurtą j p rįkiausomo gyvenimo, kuris 
prieš ambasadą. Jis manąs. kad. i s u k ė l e c i v i l i n i k a r ą < kuriame 
perrinkus prezidentą Carterį, i ̂ ^ a p i e 20,000 žmonių ir is-
Amenka atšals nuo savo draugo : š a u k ė tarptautines sankcijas. 
Izraelio ir ims vesti neutralesnę | Rodezijoje vėl iškelta britų vė-
P° l i t i k s*- I liava, valdžią perėmė trečiadie-

Palestinos Laisvinimo organiza
cijos vadais. Lėšos, kurias Libi
ja tai organizacijai duodavo, 
dabar teks Libijoje gyvenan
tiems palestiniečiams. 

New York Times korespon 

nį atvykęs gubernatorius lordas 
Soames, jo pavaduotojas Sir 
Anthony Duff ir 75 aukšti pa
reigūnai — administracijos spe
cialistai. 

— Ugandos vidaus reikalų 
. ministeris. sugrįžęs iš Libijos, 
: paskelbė, kad buvęs diktatorius 
' Aminas gyvena izoliuotas su vie-
i na žmona. Iš jo atimti ginklai 
ir net telefonas išjungtas. 

— Kuvaitas ir Saudi Arabija 
paskelbė butano ir propano du
jų kainų pakėlimą. 

Švelnus, mandagus Irano musulmonų 
vadas Kazem Shariat • Madari, kurį 
apie 11 milijonų Irano turkų laiko 
savo dvasiniu vadu. Jis nebalsavo už 
naująją Irano konstituciją, kuri vy
riausiu vadu pripažino ajatola Kho
meinį. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 13 d.: Orestas, Liu

cija, Kastytis, Dulūnė. 
Gruodžio 14 d.: Jonas nuo 

kryž., OtUija, Trainaitis, 2vaa-
gutė. 

Saulė teka 7:08. leidžiasi 4:20. 

ORAS 
Debesuota su pragiedruliais, 

temperatūra dieną 35 L, naktį 
25 1. 
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VEIKLI DAYTONO KUOPA 
Aldonos Ryan vadovaujami ; 

32 Daytono kuopos vyčiai spalio 
2 0 — 2 1 d. savaitgali vyko į Du 
Bois Pennsylvanijoje, j Vidurio 
— Centro apygardos rudeninį su
važiavimą ir maldos dieną. Pu
sė kelionės išlaidų apmokėta iš 
kuopos kasos. Tai buvo pirmas 
kartas, kai iš naujo suorganizuo
ta Du Bois kuopa suruošė iškil
mes visai apygardai. Tos kuopos 
pirmininkas Benediktas Radze
vičius pats vadovavo vis iems pa
siruošimams. Viskas buvo gerai 
suplanuota, delegatai ir svečiai 
buvo gražiai priimti. 

šeštadienį buvo posėdis, ir jo 
metu buvo išrinkta nauja apygar
dos valdyba. Diena buvo užbaig
ta vakariene ir šokiais. 

Sekmadienį nuvykome į šv. 
Juozapo kapines, kur buvo pa
šventinta Prisikėlusio 
statula. Ją D u Bois kuopai pada
rė Daytono kuopos narys Jurgis 
Mikalauskas. Dievas buvo Penn-
sylvanijos kalvoms davęs gražų 
rudenį, dėlto mūsų šventė buvo 
dar gražesnė. Iš kapiniu grįžus 
buvo Mišios Šv. Juozapo bažny-

dona Ryan. Ir dvi vicepirminin 
kės yra iš Daytono — Kristina 
Mantz ir Ada Sinkevičienė. Lie
tuvos reikalų komiteto pirmi
ninkė bus taip pat daytoniškė — 
Stefanija Raštikienė, ir Kultūros 
komiteto — Eleonora Služienė. 

Daytono kuopa, kaip ir kiek
vienais metais, suruošė valdybos 
rinkimų vakarienę. Ji buvo spa
lio 27 d. parapijos salėje. Suruo
šimui vadovavo Grigas Blumas. 
Visi tą vakarą buvo sotūs. 

Naujoji kuopos valdyba buvo 
išrinkta tokia: dvasios vadas — 
kun. Vaclovas Katarskis, pirmi
ninkė — Marija Ona Blumienė , 
vicepirmininkai — Karolis Pet 
kus ir Aldona Ryan, protokolų 
sekretorė — Mildred Steinbrun 
ner, iždininkė — Sally Miller, fi-

v . I nansų sekretorė — Pranciška 
x r > * ' ' ' M i k a l a u s k i e n ė , iždo globėjai — 

Aloyza Berczelly ir Jurgis Mika
lauskas, tvarkos prižiūrėtojai — 
Juozas Ryan ir Juozas Mantz. Įvai 
riems veiklos komitetams vado
vaus Eleonora Služienė, Stefani 
ja Raštikienė, Ada Sinkevičienė, 
Pranciška Petkuvienė, Eleonora 

• 

"SEKMINIŲ VAINIKO" SPEKTAKLIO 
ĮSPŪDŽIAI 

ALFONSAS NAKAS 

Gruodžio pirmosios vakaras 
Detroito lietuviu kultūros centre. 
Tuoj atsivers scena. Atsiskleis ne
perkrautas, dėmesio neblaškantis 
scenovaizdis: kairėje — Lietuvos 
ūkininko namo siena ir priebu-

kusiai gilino. P. H e i n i n g i e n ė s 
santūrumas buvo natūralus ir l a 
bai reikalingas pusiausvyrai tarp 
klauniškos senių poros ir r imtų, 
idealistiškų jaunuolių. V a i d y b i -

i i : • \' ' v.;-™a niu laisvumu iš jaunųjų turbūt 
bulos, pokario metais Vokietijo e . . . . • . , ._ 

v Z • • _ : J _ . . -: labiausiai pasižymėjo v i n d s o n s -rašytas ir visu visur vaidintas vei-
kaliukas, geras tuo, kad, jį vie
naip ar kitaip interpretuodami, 
savo talentus gali atskleisti ir re
žisierius, ir choreografas, ir mu-

tis, dešinėje — klėties fragmen- zikas. Čia aprašomam pastatyme 

cioje, ir per jas prisiminėme ir pa- Į ^ ^ ^ ^ p r a š m a n t į e n ė , H a r -
gerbėme mirusius savo apygar
dos narius. Po Mišių buvo pietūs 
Lietuvių klubo patalpose. Jautė
mės visi kaip namie, ir už tai dė
kojame D u Bois vyčiams. Norė
tume ir toliau palaikyti su jais 
gyvą draugystę. 

I naują apygardos valdybą pir
min inke vienbalsiai vėl buvo iš
rinkta Daytono kuopos narė Al-

Į ley Kams, Eduardas Služas, Ber-
| nadeta Noreikienė, Joyce Berczel 

ly, Juozas Gečas, Aldona Ryan ir 
Ray Steinbrunner. ParengimŲ 
komitetą sudarys Chris Mantz , 
Harley Karas, Rita Ambrose, Ju 
dita Petrokaitė ir Joyce Berczelly. 
Jam vadovaus Jonas Berczelly. 

Fran Petkus 

LIETUVOS VYČIŲ Utį u v v* v i u v Į valstijoje. Komiteto nanai — kun. m a | i m a iš .aties ilgai neištrūks-
ORGANIZACIJOS APYGARDŲ \ Viktoras Kriščiunevicius, Antanas į m a t o m o vadovas. 

PIRMININKAI ! Mažeika, dr. Algirdas Budreckis, *" 7 

Il l inois — Indianos: Algirdas 
Brazis, 8022 West 85th Place, Jus-
tice, I l l inois 60458. 

Vidurio — Centro: Aldona Ry
an, 6591 M c Evven Road, Ctuter 
ville, Ohio , 45459. 

Naujos ios Anglijos: Albertas 
Jaritis, 75 Gatės Street, So Boston 
Mass. 02127. j 

Atlanto paflcrančių: Laurynas 
Janonis, 2124 Ell is Avenue, 
Bronx, N e w York. 

CENTRINIAI VEIKLOS 
KOMITETAI 

Lietuvos vyčių organizacijos 
veiklai tinkamiau išvystyti yra 
sudaryti šie komitetai: 

1. Lietuvos reikalų. Komiteto 
pirmininkas — kun. Kazimieras 
Pugevičius, gyvena Brooklyne. 

2. Lietuviškos kultūros. Komi
teto pirmininkė Teresė Strolienė, 
gyvena- Oak Forest vietovėje, ne 
toli Chicagos. 

3. Pakėl imų į laipsnius. Komi
teto pirmininkė yra Zofija Zager, 
gyvena Michigan valstijoje. Ko
miteto narės — Pranciška Pet
kuvienė ir Rita Pinkutė. 

4. Stipendijų. Komiteto pirmi
ninkas Valteris Svekla, gyvena 

Pilypas Skabeikis, Teresė Strolie
nė, Sesuo Pranciška ir Mildred 
Cinik. 

5. Spaudos. Komiteto p irminin . 
Irena Sankutė, gyvena Chicago-
je. 

6. Lietuviu kalbos skatinimo. 
Komiteto pirmininkas yra Faus
tas Strolia, gyvena Oak Forest 
vietovėje, netoli Chicagos. 

7. Garbės narių. Komiteto pir 
mininkas Antanas Mažeika, gy
vena Floridoje. Komiteto sekre
torė yra Phyll is Grendall, gyvena 
Pietiniame Bostone. Komiteto 
nariai — Eleonora Laurin, E lena 
Šaulytė ir Stasys Vaitkus. Komi
teto garbės pirmininkas yra Alek
sandras Aleksis, gyvena VVater-
bury. 

Šalia šių komitetų yra dar vy 
čių atstovas prie Katalikų Rel igi
nės šalpos. Juo yra Viljamas Sid-
tis, gyvena Maspethe. Ir yra vy
čių atstovė prie Amerikos Lietu
vių Jaunimo Sąjungos. Šias parei
gas eina O n a Marija Statkutė, gy
vena Massachusetts valstijoje 

(Is "Vyčio"). 

VYČIŲ ORGANIZACIJOS 
DYDIS 

Lietuvos vyčių organizacijoje 

tuos vaidmenis respektyviai atli 
ko Justas Pusdešris, Galina Go-
bienė ir Stasys Sližys. Kai veika-
liuko autoriui dialogais tris po
ras „į la imę" nuvesti užtenka ke
liolikos minučių, choreografė ir 
muzikas, režisieriaus padedami, 
tą la imę gali pratęsti nors ir iki 
trijų valandų. G. Gobienei pasi
tenkinus trimis nuotaikingais, ge
rai surepetuotais šokiais (Aušre
lė, Bernelis apgavikas, Subatėlė), 
S t Sližys pateikė net 13 (taigi, 
trylika!) dainų, jomis palydint ir 
jau minėtus tris šokius. Užtat 
pirmasis veiksmas, arba paveiks
las, užtruko 35, o antrasis — 
36 minutes. Prie muzikinės dalies 
dar grįšiu su keliomis pastabo
mis. 

Publika buvo maloniai nuste
binta dramatiniu veikalėlio atli
kimu. Daugel į metų Detroite vei
kusiems abiems dramos sambū
riams i lgam nutilus, atrodė, kad 
čia n ė nebegalima rasti scenai 
t inkamų žmoniy. O miegančio 
„Alkos" kolektyvo režisierius Jus
tas Pusdešris jų surado. Devynios 
šnekamos roles teko trims vete
ranams ir šešiems jaunuoliams. 
Veteranai — Paulina Heiningie-
nė (vaidino Petrulienę), Birutė 
Rackaitė — Sverienė (Didžbalie-
nė) ir Karolis Balys (Petrulienės 
samdinys Jonas).* O jaunieji — 

n . i : - i Laima Tautkevičiūtė (Jievutė), 
Pati didžiausia apygarda yra T - »,-, , . . , , , , J „ . 

, „„. T , ,~ Linas Mikuhonis (daktaras Kazi
mieras) , Aida Smalinskaitė (mo
kytoja Kastutė), Rimas Kasputis 

Pau

tas, centro gi lumoj — viena kita 
eglaitė ir berželis, o medelių prie
kyje — scenos centrą dominuo
jąs, virš veikėjų galvų išsiplėtęs 
didelis, žalias, gėlių žiedais per
pintas vainiko ovalas... 

Bet tamsiai raudonas uždangos 
aksomas dar tyli. Kavinėje ir sa
lėje klega keturi šimtai žmonių, 
kokteilius gerdami. Kaip jie čia 
„stiklinį" vakarą iš visų Detroi
to priemiesčių ir Windsoro suva
žiavo, sunku net suprasti. Aptir
pęs, druska nekontroliuotas, pir
masis žiemos sniegas temstant ta
po stiklu, automobilių judėjimą 
beveik paralyžavusiu. Vis dėlto, 
šitokia minia, savojo teatro išsi
ilgusi, nepabūgo nė žiemos „stik
lo". Uždanga beveik valandą vė
luoja todėl, kad iš slidinėjančių 

Devintai valandai artėjant, 
Danguolė Jurgutienė paskelbia 
dirigento Stasio Sližio atvykimą 
ir sveikina visus svečius. Kazys 
Gogelis prie mikrofono atveda me
cenatą Justiną Preibį, kurio dėka 
šį vakarą pirmą kartą publikai 
prabils naujutėlis pianinas. Ir jau 
uždanga bėga į šalis. Scenos erd
vė nušvinia. 

Antano Gustaičio „Sekminių 
vainikas", labai nesudėtingos fa-

kė Laima Tautkevičiūtė. Ak, dar 
kas: visi šeši jaunuoliai , beveik 
visi g imę šeštajam deš imtmety 
Šiaurės Amerikoje, l ietuvių kalbą 
valdė, tartum čia iš V i ln iaus gast
rolėms atvykę. Ir ne tik jie: ir 
30 choristų dainų žodžius puikiai 
lietuviškai dainavo. Tai pavyz
dys keliems Detroite gastrol iavu
siems kolektyvams, kurių jauni 
mas pasimetęs lietuviškoj kirčiuo
tėj. 

Negal iu pasakyti, kiek da inų ir 
kokias pateikdavo . ankstesnieji 
„Sekminių vainiko" statytojai, 
tik ž inau, kad St. Sližys, jei n e 
visas, tai daugumą davė naujų . 
Pirmajame paveiksle atlikti p e n 
ki kūriniai: St. Sližio h a r m o n i 
zuota l iaudies daina „Kaipgi gra
žus, gražus" (choras) , A. Bra
žinsko „Vakaro dainos" ištrau
ka (L. Tautkevičiūtės — R. Kas 
pučio duetas) , A. Raudon ik io 
„ D u draugai" (Tautkevičiūtės — 
Kaspučio duetas , K. Kavecko 
„Sutikt tave norėčiau" ( T a u t k e 
vičiūtės — A. Smalinskaitės d u 
etas) ir St. Sližio harmonizuota 
liaudies daina „Kai aš turėjau" 
(choras) . Antrajam paveikslui 
teko 8 dalykai: St. Sližio h a r m o 
nizuota liaudies daina ( i r šokis) 
„Berneliai apgavikai", vė l St. S l i 
žio liaudies daina (ir šokis) „ S u -

N e w Jersey valstijoje. Komiteto; dabar yra keturios apygardos ir 
sekretorius ir iždininkas yra Anta-! viena jokiai apygardai nepriklau-
nas Miner, gyvena Massachusetts santi kuopa Los Angeles m i e s t e 

įįbįe 
KNIGHTS/ 
UTHUANIA 

TEŽYDI VĖLIAI LIETUVAI 
Uetuvm vyčių 

vyčiu 
Atlanto pakrančių apygardos pirmininkas Laurynas Janonis 

Nuatr. V 

Atlanto pakraščių. Ją sudaro 19 
kuopų ir 1170 narių. Apima ryti
nę Pennsylvanijos dalį ir Nevv 
York bei N e w Jersey valstijas. D i 
džiausios tos apygardos kuopos 
yra Maspeth ir St. Clair miestuo
se, turi po 140 narių. Gana dide
lės kuopos yra taip pat Newarke 
ir Amsterdame. 

Antroji d idumu yra Naujosios 
Anglijos apygarda, apimanti Mas 
sachusette, Rhode Island ir Con-
necticuto valstijas. Ji turi pusaš-
tunto šimto narių, pasidalijusių 
į šešiolika kuopų. Didžiausia 
kuopa yra VVorcesteryje — apie 
120 narių. N u o jos nedaug te
atsilieka VVaterburio kuopa su 
115 narių. 

Trečioji yra Vidurio centro apy
garda, apimanti vakarinę Penn-

(vargoninkas Benediktas), 
liūs Jankus (Jurgis) ir Asta Jur-
gutytė (Onutė ) . Jautėme, ypač 
pradžioje, jaunųjų netikrumą. 
Bet perdėm drąsūs veteranai ir 
nuolat vaidintojus supanti choris
tų bei šokėjų minia juos skatino 
laisviau jaustis. Be abejo, B. Sve
rienė dominavo visas scenas, juo
kindama „publiką" scenoje ir 
publiką salėje. K. Balys, jos „my
limasis", komiškas situacijas vy-

iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiimiiiiiiHiimiit 
įsigykite naująjį ALOYZO 
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PaSto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus is jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO mokama ii anksto 
metams 

Chicago ir Cook County $40 00 
Kanadoje U.SA 40.00 
Užsienyje 40.00 
Kitur 38.00 
Savaitinis 25.00 

y2 metų 3 mėn. 
$22.00 $15.00 
22.00 15.00 
22.00 15.00 
20.00 13.00 
15.00 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija dirba 
8:30 — 4:00, 
8:30 — 12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 

. skelbimų turinį neatsako. Skel-
šestadiemais j b i m ų kainos prisiunčiamos gavus 

| prašymą. 

kasdien 

• 

batėlė", B . Dvar iono „Užstalės 
daina", J. Gaižausko "Dobi luos" , 
B. Budriūno ,Valio, i lgiausių m e 
tų", St. Sližio liaudies daina (ir 
šokis) „Pradės aušrelė aušti" 
(ši ir visos kitos, niekaip nepa
žymėtos, at l iktos mišraus jauni
mo c h o r o ) , B. Gorbulskio „Su
grįžimas tėviškėn" (choras su 
Smalinskaitės — Tautkevičiūtės 
— Kaspučio — L. Mikul ionio 
kvartetu) ir užsklandai A. Bra
žinsko „Lieptas" (mišrus jauni
mo choras ir visi scenos veikėjai 
bei šokėjai} . 

N o r s ir nepaprastai muziką 
mėgdamas , bet negebėdamas kiek 
žinoviškiau ją vertinti, gal iu iš
reikšti tik publ ikos nuotaiką. Vis 
kas, alei v i ena daina, publikos 

sutikta nepaprastai šiltai. Katu
tės lydėjo visus duetus, ovacijos 
keltos po kiekvienos dainos. U ž 
vieną dalyką Stasiui Sližiui tu
riu rimtą ir didelį priekaištą — 
už visų dainų sutrumpinimą be
veik iki akimirkų. Kur „dainos 
ištrauka", tai tik pusminučio vie
nas posmelis. Kas daina — tai, 
kaip apsiūta, du posmeliai ir p -
las. Kodėl ne po keturis, kodėl 
ne po penkis posmus? Choristai 
pavargtų? Net ikiu , nes a k t o n m s 
savo dramą rezgant, jie pasilsi iki 
valiai. Užuot ,kaip vaistų doze, 
pastatymą sutraukus į 71 minu
te, buvo galima pratęsti bent jau 
iki šimto minučių , jei ne iki 
dviejų valandų. Juk choro vado-

(Nuke l ta į 4 pusi.) 

LAIVAI IR UOSTAI 
Jurgis Gliaudą apie k\ romaną 

sako: "Salia pagrindinių personažų 
autorius pateikė visą tuziną kitų, 
gyvų ir tikrų, kurie, tarp savęs 
skirdamiesi modus vivendi meto
dais, sudaro sultingų, spalvingi} 
portretų galeriją". 

Išleido Lietuviškos knygos klu
bas 1979 m. Viršelis Nijolės Vede-
gytes - Palubinskienės, 276 pusi. 
Spaudė Draugo spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $7.75. 111. gyv. pri
deda 35 e t valstijos mokesčių. 

Užsakymus siųsti: 
4545 West 6Srd Street, Chicago, m . 
80629 
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GERA MODA PAPILDYTI SAVO BIBLIOTEKAS 
LITUANISTIKOS INSTITUTO LEIDINIAIS 

LITUANISTIKOS DARBAI. 11 . Red. Jonas Balys, 228 p. 
1966 metai 

sylvanijos dalį, Ohio ir Michiga- LITUANISTIKOS DARBAL Ht. ' Red. Jonai 
no valstijas. Joje yra 10 kuopų ir 
apie 500 narių. Didžiausia tos 
apygardos kuopa yra Detroite 
apie 150 narių. Didelė yra ir D a y 
tono kuopa. 

Mažiausia apygarda yra Illi
nois — Indianos, teturinti tik 5 
kuopas ir daugiau kaip 300 na
rių. Pasigirti ta apygarda gali 
bent tuo, kad viena iš tų pen
kių kuopų yra pati didžiausia or
ganizacijoje, turinti daugiau kaip 
180 narių. Tai 112 kuopa, vei
kianti Chicagoje, Marquette Par
ko apylinkėje. 

Los Angeles vyčių kuopai 
priklauso 40 narių. 

A. Pakalniškis 

Balys. 186 p. 
83.00 

. 82.50 

810.00 

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

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 368-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. — GR 6-2400 

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

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

DR. L DEGKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybe — Nervu ir 
Emocines ligos. 

CRAVVFORD MEDICAL BLDC. 
6449 So. Pulaski Road 

DR. A. D. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

Valandos pagal 
susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. Sešt 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. REliartce 5-1811 ' " :-

DR. WALTER J. KIRS** 
Lietuvis gydytojas 

3925 VVest 59th Street 
Vai : pirm., antr., ketv ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai vak. Treč ir šest. 
uždarvta. 

-

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KCDIKIV IR VAIKV LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Valandos: Kasdien nuo 10 vai rvto 
iki 1 vai popiet. 

Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919 
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1960 metai. 
LITUANISTIKOS DARBAL m t. Red. Vincas Maciūnas 

307 puslapiai. 1973 metai. • • 
LITUANISTIKOS DARBAL IV t. Red. Vincas Maciūnas. 

338 puslapiai. 1979 metai 1 1 0 0 0 
2EMAICIŲ VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS. 

I**d. kun. Antanas Alekna. 300 pusi. 1978 m. $ 5 0 8 
LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SPAUDOS BIBLIOGRAFIJA. 

R e d ' J o n M Damauskas ir Tomas Remeikų. 300 pusi $7 00 
LITUANISTIKOS INSTITUTO 1971 M. SUVA2LAVHIO DARBAI. 

Red. dr. Tomas Remeikis. 280 pusi $5 00 
LITUANISTIKOS INSTITUTO 1973 If. SUVAŽIAVIMO DARBAL 

Red. dr. Rimvydas Šilbajoris. 262 pu«L $5.00 
LITUANISTIKOS INSTITUTO 1975 M. SUVAŽIAVIMO DARBAL 

Red. dr. Benediktas Maciuika. 192 pusi $8.00 
LITUANISTIKOS INSTITUTO 1977 M SUVAŽIAVIMO 

DARBAI. Rsd. Janina K. Rėklaitis $10.00 

1002 N. VVestern Ave., Chicago 
Tel. 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS - CHIRURGIJA 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus tigos 
2454 VVest 71 st Street 

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

Telef. — 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKiy LIGOS - CHIRURCIIA 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact Icnses" 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 

1 Vai pagal susit.irim.i Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURCIIA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak. 
Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5945 

DRAUGAS, 4546 We*t 6Srd Str., 

fstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

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

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 W. 59 St., Chicago - 476-2112 
Vai pagal sutitartm^. Pirm . antr.. treč., 
ketv 10 iki 6 vai šestad 10 iki 1 vai. 

DR. J. J. SIMONAI?* 
T e l . — G R 6 - 0 6 1 7 

6 9 5 8 S . T a l m a n A v e . 

Ofiso tel. HF 4-2123, namų GI 8-6195 

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

2454 VVest 71 st Street 
Vai : pirm . antr.id . ketv ir penktad 2-5 ir 

" — iš ank-to susitarus 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 

2-7: šeštadieniais pagal susitarimą. 
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Naujumų ieškojimas. 

PASITENKINIMAS IR PAŽANGA 
Metams baigiantis, tenka pa- ka ar nepatinka, į viską žiuri ar 

galvoti apie praeitį ir taip pat a- žiūrės kitaip, 
pie ateitį apie tradicijas ir pa
žangą, B vienos (pusės nuolat 
reikalaujama pažangos, iš kitos 
pusės stangiamasi pagerbti tra
dicijas, norima stagnacijos ir kar
tais net tiesiog prieš tą pažangą 
kovojama. Kad ir nelengva, ta-

Dramaturgas Samual Beckett 
vienoje dramoje vaizduoja mer
giną ir vyrą, prasmegusius ir ro-
pojančius purve. Jie džiaugiasi 
savo buitimi ir jie tam purve 
jaučiasi laimingi, nes jie yra pa-

IZOLIACIJA IR TAUTINIS LOJALUMAS 
Nereikia viskuo tikėti ai viską smerkti 

črau visada laimi pažangos ieš- įenkinti, nes i/esą žmogaus bū 
kančioji pusė, nepaisant, kiek tai & niekinga ir absurdiška. Ir rv> 
truktų laiko. Juk buvo plūstami ^ jjtrukti iš to nuolatinio pur-
traukmia^ garvežiai vadinami v o ^ atrodyti neprasmingas, 
pragaro mašinomis, gyventojai g^ j , ^ nauįų ^e\iv ieškojimas 
neleido statyti telegrafo stulpu ^ , „ 1 ^ nepatogumu ir tai su-
arba vesti kelių, nekalbant jau Ą ^ ^y^ patogiai gyvenan-
apie gazo vamzdžius. Ir jei būtu tiems> j ^ ie&o naujų būdų lie
to laikomasi, šiandien dar reikė- tuvSkai veiklai suaktyvinti ar ką 
tu krosnis kūrenti madomis. Gy- n o r s m i g o padaryti, tas dažnai 
ventojai nenorėjo ir mašinų, nes laikomas nerealiu svajotoju. Juk 
jos atima darbą ir net ir dabar ^ i r , 1 ^ ^ fondo organiza-
kovojama prieš laidojimą maši- toriai buvo laikomi nerealiais 
nomis, nepaisant palengvinimo, asmenimis. Esą, neįmanoma ras-
Buvo asmenų, kurie smerkė lėk- ti taikstantis žmonių po tūkstan-
tuvus, automobilius, kurie smer- ą dolerių, nes ankščiau buvo 
kė radiją ir televiziją, o dabar i e š k o t a š i m t o i m ^ ų aukojan-
smerkia atomo jėgaines, nors vi- £ u ^ j j m t ą ^ol. i r nebuvo ras-
siems aišku, kad jos turės būti, te 

jei žmogus nenorės grįžti į pri- ^e abejo, siekimas kartais irgi 
mityvumo stovį, nes energijos iš- g ^ t u ^ nepasisekimu, bet ne-
teklial žemėje mažėja. Lygiai ieškojimas jau savaime yra ne-
taip pat visuomeninėj santvarkoj siekimas. Prieš kiek laiko 
daugelis naujumo baidosi, dau- Chicagoje buvo pastatyta K. Sa-
gelis nauju keliu nepasitiki, j ^ drama "Mamuto medžioklė", 
daugeliui atrodo, kaip tam tėvui, T e n vaizduojama, kaip žmonės 
kad taip viskas griaunama, kai sū- i e 5 k o Šventės, visokie vedUai siū-
nus kirto tipbai didesnius langus. 1 ^ j ^ j^mtę nuvesti, bet pake-

# # liui visi įklimpsta į dervą. Taip 
Galimas daiktas, kad pasken- ^ i r pasilieka dervoje, nepasie-

kmimas yra 4aimės šakinis, bet ^ ^į^^ I r ^ k^ pradeda i-
3 kitos pusės, pasitenkinimas yra tadnėti, kad tas dervos minky-
ir pažangos grabas. Jei viskas t^- raas janx nėra taip blogas daly-
rai, jei bijoma kokių naujovių, į^ 2o$kiu, pradžioje buvo pra-
jei jau nenorima, kad kas nors į dėta siekti pažangos, o vėliau nu-
visuomenmę, kukūrinę ir kito- sbatgi entuziazmo, pradėta susigy-
kią veiklą būtų įnešta naujo, tai v e o t i ^ padėtimi ir net pradėta 
negalima tikėtis jokios pažangos, ^\^t ^ad ir taip yra labai ge-
nors nereikia galvoti, kad vi- ^ j 
sa kas nauja jau yra besąlygiš- • 
kai gera. Laikas keičiasi, net ir komu-

Prkknename, kiek buvo ftriukš , ^ 5 ^ diktatikoj yra pasikeiti
mo, kai pirmieji lietuviai vyko i my, „ors jų tikslai tie patys, bet 
okupuotą Ljejuvą. N* kai ku- priemonių jau yra kkokių ir prie 
rie visuomenininkai turėjo Ssa- S t a l h l o t o k s Solženicynas ar Sa
vo postu pasitraukti. Be abejo, charovas būtų buvę seniai sunai-
principe ir dabar tebėra toks nu- k i m L Keičiasi ir Vakaru pasaulio 
sistatymas, kad, joje užimi aukš- jnjogus, keičiasi ir lietuvių vi-
tą lietuviškoj veikloj postą, jei suomenės sudėtis. I veiklą ateina 
esi kokios prganizacrjos vadovas, „ ^ ^0^ h tenka pasakyti, 
jei išblės žurnalistas ar profeso- k a d ^ ^ į ^ j l e ^ ^ a i nusis-
rius, geriau susilaikyti nuo ko- ^-^siomis normomis ar veiki-
kių kelionių, nes okupantas vis n^ formomis sutinka. Juk šiak) ar 
tiek išnaudos tavo kelionę erze- tgip ^ ^^ „ ^ daryti su mū-
liui, suras; p»Jgų į tavo l^paside- sų diplomatija, kurios lėšos ir jė-
ti komunizmo pagarbkrimo frazę. gQS ggisemia ir įtrepsėjimas vie-
Geriau to vengti, nes sunku bus ^ ^ „3^13^35 to, kas ne
sisuku, kad nepatektum ant ko- gvengiamai ateis. Patinka ar ne-
munistines meškeres, patinka, senosioms partijoms iš-

Tačiau aliniai žnvmesvįkuo- „^^^ k jauniems jų nebesu-
ja k niekas del to nebepneš- prantant ir nebevertinant, kaip 
tarauja, niekam nebeskauda gal- ^ t u r ė s ^ patvarkyta ir 
vos k niekam nebeatrodo krimi- y ^ ^ , ^ 8 . Jis reikalingas ir 
nalas, juo labiau, kad praplečia- garbus, bet kad toks ir veiksmm-
mi ryšiai, gali lengviau pasiekti g a $ 3 ^ ^ ,reikės k ą n m daTyt i ) 

Atstumu k laiko atitolintiems 
žmonėms gyvenimas palieka slrir-
tingus ženklus. Bėgant metams, 
tų skirtingų ženklų skaičius vis 
didėja, ryšiai dyla. Ir ateina die
na, kai broliai vienas kito nepa
žįsta, atpažinę bodisi, atsibodėję 
jau nesiilgi. 

Mūsų tėvai ar mes patys čia 
atkilome iš kitos Atlanto pusės, 
atskelti nuo Lietuvos, gimę ilgų 
vargu, didelių lūkesčių, tautoje.1, 
Nors vargai neužtroškino, bet lū
kesčiai dar neišsipildė. Ir Atlan
tas neišdžiūvo, ir svetimų domi
navimas krašte nesibaigė. Mes 
žiūrime į ten, iš ten žiūri į mus. 
Ir nežinome, ar susisiekti, jei pro
ga atsiranda, ar prabilti, jei kas 
klauso. Pulsuoja vienodas krau
jas, supa panašios mintys, žymi 
viena istorija. Tik baugina išgar
sėjęs, giliai patirtas rusų klastin
gumas, kuris gal yra palietęs ir 
vieną kitą savų žmonių. (Pvz. V. 
Kancevičius, „švytury" įrodinė
jęs, kad dėl Sovietų okupacijos 
kaltas ne Stalinas, su Hitleriu Pa
baltijo šalimis mainikavęs, bet 
Lietuva). 

Žiūrime k klausomės, pasi
klausę vėl žiūrime, nepamiršę 
tautos skausmų ir gal nejausda
mi, kad ženklai krinta ir krinta 
Vienokie čia, kkokie ten. 

Mistika ar tikrovė 

VYTAI/TAS VOLERTAS 

turtėjimą, atremtą į lingvistinį — 
mokslinį apvaldymą, štai JAV 
tuojau reikėtų naujos ir išsamios 
sintaksės, subrendusiems paruoš- mo jausmus. O visai tautai neš 
tos, taisyklėmis bei gausiais pa- žalą 

tas. B ten žiūrint, gal ir mes 
esame vien aptukę, auksu apsi
krovę, lengvų galvų dėdės. 

Izoliacija greitins išeivijos ny
kimą. Krašte ji kurstys vienišu-

Ryšiai su Lietuva yra svarbus 
čia esantiems, svarbūs tautos ka-
meinui. Laikydamiesi izoliacijoje, 
suarchyvėsime k nuskursime. 
Kad ir rašybos, kalbos klausimai. 
Jau iki šiol, apsileidimo perse
kiojami, knygose, spaudoje ir ofi
cialių vientų laiškuose nemok
šiškai šlitinėjame. O ten vyks
ta kaita, mus vėlai pasiekianti. 
Ir ne rusicizmus, insttucinį žar
goną ar primestą kalbinį drieka-
lą turime galvoje, bet narūralų 

vyzdžiais pakartojančios princi
pus ir perduodančios oficialiai 
įvestas naujybes. Tuo nesirūpi
nant, už dešimtmečio mumis ste
bėsis arti tiek, kiek mes stebėjo
mės Permsylvanijoje leistu laik
raščiu „Saule". 

Panašiai bus su tradicijomis, 
kultūra, galvojimu. Kaip pažin
sime Lietuvos muziką, literatū
rą, meną? Ar tiks mūsų ekono
miniai požiūriai, pasaulėžvalgi-
nis skirstymasis, administracija su 
departamentų ir direkcijų sche
momis? Nenorime likti gerašir
džiais, bet vengiamais keistuo
liais 

O kaip ten sužinos, fcas pasi-
imtina gem, kas atmestina blo
go Vakaruose? Siuntiniai ir laiš
kai turi labai ribotą kalbą.„Ame-
rikos Balsas** ne lietuviams bu
vo įsteigtas. Angliškoji spauda, 
reiškianti daugybę nuomonių, 
ypač ryškinanti rezignacines su 
politiškai ir moraliai išlepusio
mis, tikro vaizdo nesudarys, ne
tyčia ten pakliuvusi. IŠ kur su
pras, ar verta ir kiek verta mu
mis pasitikėti, ką galime, kiek pa
jėgiame? Iš dovanų lengva atro
dyti šykštuoliais ir turčiais. Mū
sų laikraščio viena skiautelė jų 
rankose kalbės apie tvirtybę, did
vyriškumą, auką. Kita išeiviją su
niekins, pavers barnių prūdu, iš
juoks, gal net komunistų sekė
jais nupieš. 

Pagaliau tikrovės pojūčių svar
ba. Cia gimusiems ir Lietuvos ne
mačiusiems ji gali atrodyti arba 
mitologiškai tobula, neegzistuo
janti šalis, arba atsilikėlių kraš-

Sunkūs keliai 
Apie ryšius su okupuota Lie

tuva negalime kalbėti reklami
niu būdu, kaip jau retkarčiais pa
sitaiko. Tai nėra turginės varžy
bos, bet jautrus ir svarbus klau
simas. Vartai į abi puses veria
si siaurai, atsiradę tarpeliai esti 
tankiu kastuvu apipinti, nes Lie
tuva yra „beprotnamio rajone", 
kaip apie Sovietus išsireiškė dai
lininkas Oskar Rabin, iš Rusi
jos .pabėgęs ir Paryžiuje gyvenąs. 
Pernai skaitėme apie kanadietę, 
aštuoneriems kalėjimo metams 
nuteistą turistę- Žinome ne vie
ną lietuvių kilmės JAV pilietį, 
keliasdešimt metų besistengiantį 
išvykti, bet iki šiol neišleistą. 
Neseniai grįžo ekskursavęs stu
dentas, negalėjęs giminėms dova
nų perduoti, nes iš jo Maskvoje 
pareikalavo 900 dol. muito, už ką 
čia mokėjo 230 dol. 

Kai yra baudžiami viešus įsa
kymus laužą asmenys, nesistebi
me. Bet kuo nusikalto tas studen
tas arba jo giminės? Kodėl grįž
tančiam neleidžiama išsivežti jo 
pačio vaikystėje vesto, giminių 
atrasto dienoraščio, primenančio 
dvylikmečio įspūdžius? 

Progos 
Keliai į ten ir iš ten nėra aiš

kiai nusakomi, tačiau ribotų pro
gų turime. Pirmiausia — ekskur
sijas. Jas organizuoją ir joms va
dovaują gali tik viena užtikrinti: 
Lietuvoje ilgiau neužtruks, kaip 
numatyta, kad trumpiau —gali
mybė didoka, o kai penkios die-

pogrindžio literatūra laisvąjį pa
saulį k pavergtuosius gali leng
viau pasiekti laisvoji mintis k 
laisvasis žodis. Gastrolės šiapus k 
anapus taip pat sukelia daug 
diskusijų k erzelio, tačiau kiek-

nes viską galima nugalėti, tik 
laiko ne. Vyresnieji užleis vietą 
jaunesniesiems, kurie nebūtinai 
nprės į Vliką ateiti per nieko jam 
nebereiškianČias partijas. Svar
bi Aka k jai reikės reformų, 

Vakarų Vokietija mini 30 metų sukaktį, kai prieš 30 metų buvo sudarytas pirmasis šk» valstybės mMsterių ka
binetas. Trečiasis ii kaires (I eilėje) stovi dr. Konradas Adenaueris — ilgametis ir sumanus ministeris pirminin
kas, sugebėjęs išvesti kraštą ii daugelio sunkumų 

nos virs keturiomis, skundų ne
priims. Ir kodėl tik penkios die
nos? Ir kodėl tik Vilniuje, Tra
kuose, Kaune? Tiesa, vienas ki
tas, įsakų nebojęs, šonan pakryps
ta ir nenukenčia, nors įstaigos 
šiuos vingius žino. Kai ką sulai
ko, kai ką nubaudžia keliolika 
dolerių, kai ką bara, tačiau tra
gedijų negirdėjome. O valdantieji 
neklaužadas galėtų čiupti kietai. 
Ekskursijos brangokai kainuoja, 
mažai parodo, yra apsuptos įsta
tymine muitinių ir judėjimo lais
vės mistika, bet niekam nepaken
kė, leidusios artimuosius sutikti 
ir lopelį Lietuvos pamatyti. 

Antra, asmeniški kvietimai, 
gauti iš giminių ar meno bei 
mokslo institucijų. Su jais bent 
dvi savaites galima paviešėti, jei 
įsileidžia. Mokslininko už univer
sitete skaitytą paskaitą smerkti 
nereikia. Nereikia niekinti daili
ninko už darbų parodą. 

Yra kažkokių ypatingų plyšių, 
Lietuvon atsiveriančių paskaitų 
neskaitantiems, parodų neren
giantiems. Pro juos įsiskverbę vie
ši mėnesius, drąsiai važinėja ir 
grįžę tvirtina, kad varžtų nejau
tė, rusiškai kalbančių negirdėjo, 
kasdien koncertuose sėdėjo arba 
tėviškėje pyragą valgė, šitokios 
kelionės — bent kelionės. 

Nepamirštini ir lietuvių kal
bos kursai Vilniaus universitete-
Ne visi ten pakliūva, bet visi su
grįžta. Yra dar ypatingų keliau
ninkų, panašių į Mikuckį ir Al
seiką. 

čia retkarčiais susilaukiame gi
minių, mėnesiams atvykstančiu, 
vk vyresnių k vyresnių. Jų tik ne-
daugelis dalyvauja okupuoto 
krašto administracijoje. Su Rusi
jos oficialiomis ekskursijomis ret
karčiais atsimaišo vienas kitas 
lietuvis, specialistas k partietis. 
Semestrui ar dviems JAV univer
sitetuose pasirodo studentų ir 
mokslininkų, partijai artimų. At
siranda solistų, rašytojų, net Ka
zakevičius pasipainioja. 

Kalbamės su giminėmis, ap
verkiame skiriančią prarają, pa-
siguodžiame. Kartais sutinkame 
tuos aukštuosius, valdžios palai
mintus svečius. Pasikeičiame min
timis, kai kur sutariame, kai kur 
pasibarame Vieni jų, grįžę Lietu
von, laišką parašo. Kiti oficia
liai šaiposi, mus spaudoje pajuok
dami. Bet neteko išgirsti, kad 
nors vienas mūsų, sutikęs žmogų 
iš Lietuvos, būtų žalą patyręs. 
Net ir Didžiojo Maskvos baleto 
gastrolės šiam kraštui nuostolių 
nepadarė. O šokėjai Godunovas, 
Kozlovai, čiuožikai Protopopovas 
k Belusova buvo laikomi labai 
palankiais komunizmui („high-
ly loyal Soviet dtizens*'), kaip 
tvirtino Philadelpbia Inąuirer 
1979.DC28. 

Išeivijoje ir krašte būdami lo
jalūs varguolei savo tautai, vie
nas kito nesmaugsime. O dėl iš-

GRAMOS, BI7T PAVOJINGOS 
GĖLAS 

Daugelis augalų gamtoje gra
žiai žydi, bet kai kurių gėlių 
žiedai iš tiesų net stebina savo 
formomis k spalvomis. Bet ne
mažai tokių augalų yra žmogui 
pavojingi, pav., durnaropė*. Šiai 
genčiai priklauso apie 25 rū
šys. Žmogui geriausiai pažįsta
ma vietomis šiukšlynuose bei 
dykvietėse auganti, iš pietinių 
kraštų atklydusi paprastoji dur
naropė (Datura stromonium). 
Žmonėse šis augalas vadina
mas įvairiais vardais: durna-
galvis, durnažolė, čertropė. Vi
sose šios žolės dalyse — šak
nyse, stiebe, lapuose, žieduose 
ir vaisiuose — yra stipriai ner
vų sistemą veikiančių alkaloidų. 
Augalas labai nuodingas, su
valgius, nelygu dozė, prasideda 
rimti psichiniai sutrikimai — 
haliucinacijos, būna net mirties 
atvejų. Iš šių žolių kilęs k ne
labai orus lietuviškas augalo 
pavadinimas. Lapai, žydinčios 
viršūnės k sėklos vartojamos 
farmacijoje. Preparatai ii šių 
augalų labai mažomis dozėmis 
skiriami ligoniams tik pagal 
specialų gydytojo nurodymą. 

Krūminė durnaropė yra kilu
si iš Čilės k Peru. Ji žydi ilgais 
nukarusiais 20-25 cm ilgio bal
tais žiedais. Vaisius uoga. Lie
tuvoje augančios paprastosios 
durnaropės vaisius — dygliuota 
dėžutė. 

Botanikos soduose k šiltna
miuose kai kur auginamos arti
mos šiai rūšys — labai kvaps
niais žydinti Datura suaveolens, 
kilusi iš Meksikos, k Datura 
sanguinea, kilusi iš Peru. Jų 
tėvynėje vietiniai gyventojai i i 
šių augalų gamina narkotinį gė
rimą "tonga". Durnaropės — 
bulvinių šeimos augalai. Si ieš
mą apima gana daug nuodingų 
augalų Po durnaropės pami
nėtina dar: drignė, šunvyšnė, 
mandragora, skopolija, taip pat 
k tabakas. Pagaliau net k pa
žaliavusiose bulvėse yra alkaloi
do solanino, kuris taip pat labai 
nuodingas, 0.1 gr. šunvyšnės 
alkaloido atropino* gali būti 
mirties priežastimi. 

DERMATOLOGŲ 201K5 
Chicagoje vykstančiame der

matologų (odos ligų specialis
tų) suvažiavime pabrėžta min
tis, kad įeinantis į madą karti-
iumaai8 saulėje specialiose bū
delėse dirbtine saulės šviesa ga
li būti pavojingas sveikatai, nes 
sužaloja odos ląsteles. 

imčių, čia ir ten atsirandančiu, 
čia k ten dėl garbės, pinigų, kar
jeros ar neSknanymo žmonišku
mą prarandančių, gyvenimo ne
prakeiksime. 

vienas T ^ ^ J ^ 1 * ^ * kad ji būtų pajėgesnė k kad 
* TJ* * į * ? * ? " ? ^ S S ! tokia išliktu, turės įvertinti LB, 
f ^ L **"**• U ' ° ^ turinčią B visų grupių daugku-
formules neaptars. ^ j žmonių. 

Tai tik vienas 8 pavyztfHu, J ¥ ** 
kaip laito t*kmėje kai kas keičia- Žmogus nenori fcfcfų «rformų, 
si. Siūloma tvakių pakaitų Alios * * * « *g° F*™* ****** 
k Vlfco vienetams, k tenka pa- P««i> <** įerormos, norim ar 
sakyti, kad tie pasiūlymai, nepai- ™*£, < J g - « » « « * • 
Mot, karp Pi konkretus k gyve- išvengti. Todėl ka kalbama m. 
rorru*ir$u«as«kia priekaištu, -P* veiksnių reformas, nereikia 
bet rakk manyti, kad, kukui įV*i tu švaistymų, nes antraip 
bėgant, bus atkreiptas \ juos dė- busime panašūs i 1 « * Jjurie 
mesyTim* t * *Tve*fos k te- ^ P * * , g * " * £** 
vvnes įJbuL k a i nebėra jų gyvenimui būtinos 

knorsne visi tekio struktūros srovės. Neteigiame,Jcad viskąrei-
paslcekknoar v | l l h • * * g į « ^ ? » * % g * - < - g 
nori, laikui bėgant, tai vistiek i- «<> būtinybė pakalbėti 
vyks, nes keičiasi veidai, ateina pataisas, 
nauji žmones, kurie, kam pstin-

MADONOS 
NERIMĄ NARUTĖ 

k apie 

Ai B. 

MAttIA POPUUAKCMAS 
Chkagos merės J. Byrne po* 

puHarumaa malėja. "CbJcago 
Tribūne" apklausė 900 žmonių, 
ką jie mano apie mere. B jų 
31% pareiikė, kad mere dirba 
gerai, 38% ją tratino "viduti-
ntfkai". Nepatenkintų negrų 
procentai didesnis nagų baltųjų. 

GRASINA 
Arti 200 įmonių šeštadieni 

demenatravo prie Chicagos mie
sto rotuiės, vadovaujant negrų 
vadui Jease Jacksonui. Jk rei
kalavo nauju mokyklų superin
tendentu paskirti negrą, kitaip 
jie grasino civiliniu 

Petras Dubrys baigė saulėleidžio ruožą tokį 
ploną, kaip kadaise matė vaikystėje. Tą vaizdą 
nešiojo ilgai k vis bandė jį pernešti į drobe. Sūkurių 
svaidomas neprisiruošė. Piešė dešimtimis su 
pasisekimu, su baime apsivylęs ar laimingas. Koks 
buvo sielos pasaulis momentais, tokie buvo kūriniai, 
bet saulėleidi pradėjo, kai firmoje jau buvo sukoręs 
pensijos metus. Tačiau savajame meno pasauly jie 
dar toli gražu ne. 

Petras neiškentės tarė žmonai: 
— Dėkoju tau, miela, už kantrybe k supratimą. 

Kažin kas būtų buvę iš manęs? Ar būčiau nepalietes 
teptuką? Tu prakaidrinai mano valandas, suteikei 
daug stiprybės. Daug kartų klausiau savęs, koks aš 
menininkas, kuris blaškausi lyg laivas jūroje, 
sukėlęs pats savo širdyje audras. Neramus, vis 
ieškantis. Merdėju k vėl gimstu. Gimstu, kai rankoje 
laikau paletę, kai šalia stovi įkvėpimas, kai 
brūkšnys po brūkšnio liejasi spalvos, perėjusios per 
minties spektrą, skirstosi drobėje. Miela Irena, tu 
atėjai į mano gyvenimą vidudienyje, kai audringus 
pavasarius nunešė vėjas... 

— Per jautriai šneki, laiškas sužadino vaizduotę-
Esi pavargęs. Išeik pasivaikščioti, taip gražu lauke. 
Juk paskutiniai vasaros atodūsiai. 

Ji ramiai, kaip visada, šnekėjo k Šypsojosi. Ir iš 
kur ji tiek sėmėsi stiprybės, galvojau? 

Išėjau, netoli buvo parkas. Rudens auksinė 
nostalgija pylė liūdesį, o su laišku grįžo k tolimi 
skaudus atminimai 

1938-ji metai. Aną rudenį nešė mane žalias 
ekspresas per Lietuvą iš gražiosios gojais 
pasipuošusios Aukštaitijos. Tai buvo džiaugsmo 

kalbą, jo pagalba buvo labai reikalinga. 
Apsigyvenau jo bute netoli garsiosios Notre Dame. 
Po poros savaičių su Vincu atsisveikinome 

Visoje Europoje dvelkė artėjanti audra. Vokietija 
sparčiai kalė ginklus. Užsienių reikalų ministeriai 
lakstė ii vienos vietos į kitą, iš vienos sostinės į kitą. 
Man nerūpėjo niekas. Gyvenau ateities sapnais, 
naujom studijom k menu. Mano mokytojas, pas kurį 
mokiausi, garsus meno žinovas, profesorius Paul 
Valmant man dažnai pabrėždamas sakė: 

— Pierre, menas k politika nesiderina. Jei nori 
būti politiku, studijuok ką kitą. Menas, kaip 
opiumas, kaip liga, juo daugiau į jį gilinies, juo 
didesnis jos vergas esi. 

Stipendiją gavau dvejiems metams. Darbo buvo 
daug. Dar griebiau naują sritį k vitražų mene. Nors 
k mažai domėjausi politiką, bet įvykiai riedėjo su 
naujomis žiniomis k įtampa. 

Kai 1939 m. Vokietija paskelbė karą Lenkijai, 
Paryžiaus laikraščiai didelėmis antraštėmis smerkė 
nacius. Tai buvo tik žodinis karas. Nei prancūzai, 
nei anglai neskubėjo kištis, nors pajuostis k įtampa 
jautėsi. Daugelis buvo ramūs, nes garsioji Maginot 
linija stovėjo kaip užuovėja. 

Vincas įsikūrė Kaune, k paskutinį jo laišką triumfas. Pavasarį baigiau aukštąją meno mokyklą 
(kvėpimas jam neleido poilsiauti. Sį rytą puošė Kaune, gavau stipendiją k, tėvų palydėtas, mamos gavau 1940 vasario mėnesį. Rašė gana ilgą laišką k 

miikus, eglių viršūnes. Jas merkė į violetinius dažus, palaimintas, traukiau rudenį į Prancūziją fale: 
Šlakstė saulės žiežirbas, kaip raudonus rubinus, k tolimesniam tobulinimuisi mene. — Mielas Petruk, malonu, kad tau sekasi, kad 

Paryžius žavėjo k kaukė, kaip burtas, kuriame vis daugiau užgriebi žiniųGirdėjau, tėvams rašei, 
jutau, kad yra paslėptas raktas mano kūrybos žadi iį rudenį grįžti. Nežinau, kaip tau patarti, 
turtams. Miestas, kuriame įvairiausios meno rūšys 
klestėjo. 

Paryžiuje laukė manęs pusbrolis, kuris jau 

bėrė jas žemėn. Spalvų derinys skleidėsi grožyje. 
Dirbo gana ilgai, bet k šį kartą nebaigė. Palikęs 
darbo kampe, ėjo į virtuvę, č ia kvepėjo kava. Ui 
lango įkaitęs šermukšnis ženklino ateinanti rudenį. 
Žmona seniai triūsė, kaip paprastai. Išėjęs į verandą 

Manau reikalai susiklostys. Kol kas ramu, bet 
jaučiasi, kad bus neilgai. Pabūt nors iki Švenčių 
patariu, Tavo pusbrolis Vincė. 

rado pašto dėžutėje laišką. Rašė Andrius Dubrys. Jis ruošėsi poros savaičių bėgyje grįžti namo, nes baigė 
rašė apie kasdienį gyvenimą, mokslą k žadėjo juos savo diplominį darbą Sorbonbje. Buvau laimingas jį 
aplankyti ateinančią vasarą. Jie abu džiaugėsi, o sutikęs, nes, nors k neblogai mokėjau prancūzų (Bus daugiau) 
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JO DIDYSIS RŪPESTIS - VARGŠAI IR NAŠLAIČIAI 
Kun. A. M. Urbonavičiaus, Nukryžiuotojo !«aus *eserų 
vienuolijos įsteigėjo, 30 metų mirties sukakčiai 

Prieš tristesimt mėty (1949 
m. spalio 18) su šiuo pasauliu 
atsiskyręs a. a. kun. Alfonsas Mari
ja Urbonavičius, pasionistas vie
nuolis ir lietuvaičiu Nukryžiuoto
jo Jėzaus ir Skausmingosios Mo
tinos seserų vienuolijos steigėjas, 
nėra tik eilinis šio krašto atei
vis. Jo darbai, jo pasiaukojimas 
net ilgoje ligoje, jo pasėta sėkla, 
sudygusi gražiausiais daigais, ir 
šiandien yra minimi jo vienuo
lijos ir daugelio tų parapijų, ku
riose jis anais laikais vesdavo mi
sijas, skatindavo savo brolius kil
nesniam gyvenimui. Todėl jo gy
venimo kelią, jo atliktus darbus, 
kurie jo dvasinėse dukteryse tę
siami ir dabar, verta pamatyti 
tiems, kurie jo nepažino, ir tiems, 
kurie jo veiklą jau yra primiršę, 

Julius Urbonavičius gimė 1884 
m Tytuvėnuose, Raseinių apskr., 
tuomet caristinės Rusijos valdo
moje ir persekiojamoje Lietuvoje. 
Mokėsi savo miestelyje ir Petrapi
lio gimnazijoje. Lietuviška kny
ga, lietuviška maldaknygė ir slap-
t a \ n a u d a buvo jam labai arti-. 
m a U U s skaitė ir iš Prūsų slap- Kun. Alfonsas M. Urtonavi««s Nu-
ma. ją Jis s«*« a T W i inU-' kryžiuotojo Jėzaus seserų vienuolijos 
tai atneštą platino savo apyhnke . £ y * J 
ie Bet knygnečio darbas j a m s u - ^ 
darė ir pavojų. Ji galėjo rusų žan-. 0 pirmoji lietuvaitė vyriausia va-
darai suimti, pasodinti į kalėji- Į dove buvo išrinkta ses. Paulė Dai 

(Atkelta is 2 psl.) 
vui ir dirigentui beveik jokiu ekst
ra pastangų nereiktų, įsakius cho
ristams išmokti daugiau dainų 
žodžių, tiesa? Bent man taip at
rodo. Jei klystu, atsiprašau. Aš 
gina publikos reikalą. O publi
ka norėjo gražiomis dainomis tik
rai daug ilgiau pasigėrėti. 

Chorą lydėjo trys muzikos inst
rumentai: paties St Sližio skam
binamas naujasis pianinas, Al
mos Matvekaitės klarnetas ir Vi
do Neverausko akordeonas 
(dviem atvejais, V. Neverauskui 
scenoje šokant, akordeonu grojo 
Linas Orentas). Dar pastatymui 
besiruošiant, girdėjau kritikuo
jančius pianino vaidmenį. Kaip 
čia, sako, kaime, Sekminių gegu
žinėj, tartum dvaro salone? Ta
čiau pianinas nebuvo scenoje 
kaip butaforinis daiktas ir ne? 

I vienas dramos veikėjas jo klavi
šu nespaudė. Pianinas stovėjo sa
lėje", "orkestro duobėje", ir jį nau
dojo muzikinio pastatymo diri
gentas, kaip geriausią priemonę 
savo tikslui pasiekti. 

„Sekminių vainiką" statė Jau
nimo choras, kaip tik susikūręs 
šiam veikalui ruošiantis, mergai
čių chorą pavertus mišriu. Det
roito spektaklį surengė Jaunimo 
choro jungtinis tėvų komitetas: 
Danguolė Jurgutienė (pirminin
kė), Alė Butkūnienė, Stasė Sma-
linskienė, Mykolas Abarius, Va
lentina Černiauskienė, Kazys Go
gelis, Liolė Kizlauskienė ir Vacius 

dinių aktorių, scenoje visi vilkėjo j ' 
tautinius rūbus. 

Vakaras baigėsi vaišėmis ir šb- ; 
kiais, Rimo Kaspučio „Romanti
kai" grojant 

C L A S S I F I E D G U I D E 
Seniai Detroito lietuvių publi

ka bebuvo turėjusi tokio džiaugs
mo, kokį šį kartą suteikė bend
ros Galinos Gobienės, Justo Pus-
dešrio ir Stasio Sližio pastangos. 
Be abejo, „Sekminių vainiko" 
detroitiškė versija labai tinkama 
eksportui. Artimuosius lietuvių 
telkinius Kanadoje ir JAV šis pa
statymas turėtų pasiekti. Prisiau
ginusiai gražų būrį daug lietu-
viškesnio, negu prieš dvidešimt 
ir dešimt metų, jaunimo, Det
roito lietuvių kolonijai jau pats 
laikas atgaivinti ir savąjį mėgėjų 
teatrą. 

Prieš rašinį redakcijai išsiun
čiant, St Sližys telefonu prane
šė, kad pirmas kvietimas gastro
lėms jau gautas, ir 1980 m. sau
sio mėnesį „Sekminių vainikas" 
bus vežamas į Clevelandą. 

B E A L E S T A T E 

PIRKĖJO LAIMEI 
i 

thukus mūrinis. Apie $10,000 pa į 
j amų. Moderniai patobulintas namas 
Marąuette Parke. Kaina $67,500. 

į 
Svarus 2jų aukštų mūras. Apie i 

$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver- j 
tas $46.900. 

j 
Matas sklypas. Geroje vietoje in • 

vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 

ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus 
apžiūrėti. 

Valdis Real Estate 
2625 West 71 si Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiimiiiiniiiiii 
ELLI0TT PLUMBING 

Ali types of phimbtng repairs. 
Drain lines rodded. 

No extra charge for weekenda 
or holidays. 

Plione — 847-6310 
iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiii 

VYRAI IR MOTERYS 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 405* Archer Ave. 
Cbicago, 111. 80832, tel. $27-5980 

darai suimti, p a s o - u i u i „_*v.j« | u l Jve OUVUUUIIMO » • * <»"»*. ~ -» ; geiis, juioie rviziauMueiic u » a u t « 
ma arba ištremti į Sibirą. Todėl j iyfjaitė. Taip prasidėjo vienuoli- I j ^ i i s visas dainas harmonizavo 
jis būdamas tik 18 metų jaunuo
li^ 1902 m. išvyko į Ameriką 
pradėti 

SVEIKINIMAS 

Kalėdų ir Naujųjų Metų šven
čių proga sveikiname gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus, taip pat "Draugo" štabą, 
redaktorius, bendradarbius ir 
skaotytojus. linkime, džiaugs
mo, stiprybės ir sėkmės. Vie
toje siunčiamų kalėdinių korte
lių, skiriame "Draugui" 10 dol. 
auką. 

Jadvyga ir Antanas Oriniai 

_-., _ kun. A. M. Urbonavičiui vado 
naujo gyvenimo, kurio | vaujant, skatinant, meldžiantis 

praaeu nauju &/•—-— -• ., — ' — > - . - . , 
sunkumų ir vargų tada dar tiks- u ž j a s }r Su jomis, esant jų dva-
liai ir nežinojo. šios vadovu ir formuotoju. Net 

ai ir įiezjiN-'j"- _ i . 
Atvykęs į šį kraštą, apsigyve- į j a u pirmaisiais metais vienuoli-

no Scrantone, Pa., ir daugiau j j ^ seserys važinėdavo katekizmo 
kaip porą metų dirbo sunkų ang-! mokyti į tolimesnes lietuvių para-
lių kasyklų darbą, tuo įsigyda- |>įjas, kaip Eynon ir Plymouth, kur 
mas praktišką pažinimą visų var-, reikėjo pagalbos ir paguodos. O 
jm kančių ir netikėtų mirčių, ku-Į Elmhurste tuoj buvo įkurta St 
rios ištikdavo jo tautiečius nesau-i Mary's Villa — prieglauda sene-
eiose anglių kasyklose arba ne- Hams, reikalingiems globos, ir 
įprastame gyvenime. j našlaičiams, reikalingiems augini-

jos darbas, augimas, klestėjimas,' }r suorkestravo St Sližys. Garso 
sistemą paruošė Andrius Butkū-
nas (jo įvairiose scenos vietose 
iškabinėti mikrofonai, atrodo, ge
rai veikė-. Be priekaištų apšvie
timą tvarkė Algis Plečkaitis, savo 
darbo specialistas, apšvietimą tei
kęs ankstesniems spektakliams. 
Choro seniūnė — Viktorija Leo
navičiūtė. Labai gaila, nebega
liu paskelbti tautinių šokių an
samblio Šilainės ir Jaunimo cho
ro narių šiame pastatyme daly
vavusiu, pavardžių. Jų bendras 

mo ir auklėjimo. Ir šioje vietoje j skabius _ 49 (20 šokėjų ir 29 
vienuolijos centras buvo iki 1945 j choristai). Išskyrus keletą pagrin 
m., kol jį perkėlė į didesnę ir pa-' 
togesnę vietą — į Brockton, Mass. 

I Čia ir dabar yra Nukryžiuotojo 

Susipažinęs su pasionistų vie
nuolijos gyvenimu (vienuolija 
įsteigta šv. Pauliaus Kryziecio 
1720 m.), jis panoro aukotis dva
siniam gyvenimui ir savo tautos 
daliai išeivijoje 1905 m. ir isto- į Jėzaus Seserų vienuolijos centn-
io i vienuoliją, kurioj atliko no-įn į s namas, kuriame gyvena vie-
viciatą studijavo filosofiją, teolo- n u o l i jos vadovybė, iš kūno spm-
eiia ir'kitus reikalingus mokslus, j duliuoja dvasinė šilima į daugeli 
ruošdamasis kunigiškam darbui. į lietuviškų parapijų ir mokyklų 
1915 m. gegužės 26 d. jis buvo j rytiniame Amerikos pakraštyje, 
įšventintas kunigu jau kaip vie- j vienuolijos darbas — tai velio-
nuolis pasionistas, per padus ga 
ves vienuolišką Alfonso Marijos 
vardą. 

Pasionistai pasižymėjo savo 

AUKOS JAUNIMO CENTRO 
VAJUI 

1979.IX.25—1979X11.10 

nio kun. Alfonso M. Urbonavi
čiaus didelių pastangų vaisius, jo 
idealizmas, jo auka savo žmo
nėms ir Dievo tarnybai, kuri turi 

fasionisiau r ' * ' v neius 11 » ^ « u _ • - - / - — , 
veikla tarp įvairių tautybių, Kun. į r e i k s t i s aTt\mo meile. Nors jis 
Mfonsas M. Urbonavičius taip j m i l ^ t e t u r edamas tik 65-rius me-
pat tuoj pradėjo darbuotis tarp m a m ž i a u s i r porą metų būda-
lietuvių ypač tų vargstančių ang- m a s ^ ^ 5 ligonis, bet jo dar-
liakasių! kurie, ieškodami laisves b a į neužmirštami, nes jo kūrinys 
ir duonos, dirbo labai sunkius _ yjenuolija tęsia jo krikščioniš-
darbus, ne vienas žuvo kasyklo- k o s m e i iės darbus. Jis daugiau nie-
se palikdami našles ir našlaičius. U įf n e t r o š k o , kaip aukotis Die-
Jo jautri širdis tai atjautė, ir l ^ j ^ j vienuolišku savęs tobulinimu 
žvalgėsi, kuo galėtų daugiau, o1

 įf d a r b u say0 t a u t o s vargstan-
ne tik pamokslais ir rekolekcijų t i e m s i^viams, besikuriantiems 
vedimu, pagelbėti vargstantiems š i a m e k r a | t e Kaip jis jaunytėje 
savo tautiečiams. pergyveno okupanto persekioji-

Tuo metu nuo 1907 m. lietu- m u s i r n e t jaunystėje dėjo pa-
viškoms mokykloms jau buvo 1M: 
kūrusi Sv. Kazimiero lietuvaičių 

stangas . šviesti savo apylinkę, 
platindamas lietuvišką spaudą ir 

seserų vienuolija (pirmiau M t j ūkuodamas savo laisve ir atei 
Carmel, Pa., paskiau perkelta 1 ^ t a i p j i s n o r ė j 0 dėl tų savo 
Chicagą). 1922 m. Prttsburghe, I b n ) l i ų y XXTU^ kurie sunkiai ku-
Pa., įsikūrė pranciškiečių s e s e r ų , ^ Amerikoje, dirbti iki mirties 
vienuolija. Reikėjo dar religinio 
sambūrio, kuris su pasiaukojimu 
Dievui ir žmonėms rūpintųsi 
vargšais ir našlaičiais, pagelbė
tų parapijoms išlaikyti lietuvišką 

jų globai, jų vargšų aprūpinimui 
ir našlaičių aulkėjimui. Prieš savo 
mirtį jis galėjo džiaugtis, kad jo 
sukurta Nukryžiuotojo Jėzaus ir 
Skausmingosios Motinos vienuo-

paveldėjimą, mokant katekizmo 1 ^ j a u b u v 0 pasiekusi netoli šim-
ir lietuvių kalbos. jto narių, kad jų darbai buvo pla-

Jo idėjos tapo tikrove, kai jis f i a i v e d a m į lietuvių gyvenvietėse 
susirado kelias idealistes lietuvai- i r parapijose, kad pati vienuolija 
tes panorusias vienuolišku gyve- \ \\es,W ir savo darbais užima vis 
nimu aukotis žmonių gerovei ir j didesnius plotus. 
pačioms tobulintis krikščioniška-. NQrs Nukryžiuotojo Jėzaus vie-
me gyvenime. Pradžioje jis lavi-; n u o l i j a šiais metais atšventė dar 
no jas pagal pasionisčių regulą ir t j k 55-rių metų gyvavimo sukak-
pasionisčių priežiūroje, o 1924 j ̂  j j stl nuoširdžia meile mini 
m. gavo Nukryžiuotojo Jėzaus se- Į ^vo įkūrėjo 30 metų m; ties su-
serų vienuolijos įkūrimo patvir- į kaktį ir meldžiasi už jį ir su juo, 
tinimą iš pop. Pijaus XI, kuris bu-1 kad išeivijos gyvenimas ir dabar 
vo gerai susipažinęs su lietuvių, sviestų religiniu, tautiniu ir žmo-
raikalais. Įgiškai kilniu gyvenimu. Seserys 

Vienuolijos branduolys buvo j r dabar ypač rūpinasi seneliais ir 
įkurtas Elmhurste, Pa., su kelio- našlaičiais, dėl kurių gerovės 
mis seserimis, kurių viršininkė kun. A. M. Urbonavičius aukojo 
pradžioje buvo vietos pasionistė, I visą savo gyvenimą 

Po $1000 N.N., Jonas Talandis; po $500 Van ir Alina Domanskiai, Stasys ir 
Sofija Džiugai, Pranė Prankienė, Dr. K. Jablonskis; $250 Marija Utz; po $200 
Birutė ir Gediminas Biskiai, Al. Lauraitis (L. & R. Travęl); po $100 Dr. P. 
Atkočiūnas. Mary Baravykas, Stasė ir Alg. Didžiuliai, Antanas ir Ona Juod-
valkiai, Stasė ir Juozas Fabijonai, Stasys Gasiūnas, Antanas ir Emilija Gaškai, 
Ona ir Jonas Gradinskai (J. G. Television), Gražina Gražienė ja. a. dr. J. Gečui 
atminti). Gražina Gražienė (a.a. O. Saulaitienei atminti), Albinas Kurkulis, 
Vytautas ir Dalia Miceikos, Bruno Mickus (Interstate Auto Transport), K. Pabe
dinskas, Antanas Poskočimas, Povilas ir Nijolė Stelmokai, Vladas Stropus, 
Petronėlė Strumskis, Cleopatra Šimkus, Leokadija ir Antanas Tverai, Feliksas 
Valaitis, Vytautas ir Emilija Valentinai (Cosmos Parcels); $85 Jonas ir Juzė Žeb
rauskai: $60 Andrius ir Eugenija Daugirdai; po $50 Teresė ir Jurgis Alenskai, 
Vytautas ir Aldona Čepėnai, Bronė čižikaitė, Dr. Audra Deveikytė, Giedros 
Vyresniosios Visuomenininkės, Elena Jasaitienė, Petras Jokubka, Bronius 
Juodelis, Dana ir Liudas Kavalai, Vytautas Kregždys, Joana Krutulienė, Bronius 
Mačanskis (Bruno's Bakery), Juozas Pečkaitis, a.a. Klausučiui Pudymaičiui 
atminti, Leonas ir Regina Raslavičiai, Dr. Alicija ir Adolfas Ruibiai, Frank 
Savickas. Aleksas Smilga, Albinas Smolenskas, Vytautas šoliūnas, Standard 
Federal Savings, Šumskių šeima, A. ir V. Vaciukevičiai, Jonas ir Natalija 
Vazneliai, Vilniaus Krašto Lietuvių sąjungos Čikagos skyrius, Louis Zurlis; po 
$40 Charismatinis Maldos Būrelis Jaunimo centre, Benediktas ir Stefanija 
Mažučiai; po $30 Juozas Daunoras, Adolfas ir Stasys Gasiūnai, N. N., Marija 
Rimkus, po $25 Dr. Antanas ir Ona Čerškai, Dr. J. Daugirdas, Petras ir Liuda 
Dirdai. Aloyzas ir Aleksandra Eivai, Felicijonas Gaudušas, Kazys ir Adelė 
Genčiai. Joseph F. Gribauskas, B. Jablonskis, kun. Pranas Jokūbaitis, dr. K. 
Jučas, Jadvyga Kolis, Raimundas ir Danutė Korzonai, Albertas Martinkus, O. S. 
Mikašauskas. N N., Petras ir Juzė Norkaičiai, Valerija ir Marijonas Ostrauskai, 
Liuda ir Jurgis Paulėnai, Austrą Puzinienė, Ritonė ir Teodoras Rudaičiai, Zigmac 

ir Julija Smilgos, Rūta ir Kęstutis Sušinskai, Kazimiera ir Petras Skėriai, Juozas 
Vaineikis. Dr. P. A. Vakseliai, Malvina ir Irena Veleckytė, Antanas Zailskas, 
Zarasiškių klubas, Dr. E. Žilinskas, Sofija ir Paul Žumbakis; po $20 J. Augaitienė, 
Gediminas ir Roma Bielskai, Stasė Damijonaitienė, Ona Elertienė, Kazimieras 
Griškus. Frank Jagiella, Petras Juodikis, J. R. Karuža, Rožė Kriaučiūnienė, Elena 
Liskevičienė. Petras Narbutis, Uostė Orentienė, Bronius ir Eleonora Paliulioniai. 
Vladas Petrauskas, Bronius Pranckevičius, Ona Pranckevičiūtė, Dr. Julius 
Ringus, Vytautas Sinkus, Veronika Širmulis, Anatolijus Siutas. H. M. Vygantas; 
$16 Ona Marcinkienė; po $15 Antanas Kareiva, Juozas Matusevičius, N. N., F. 
B. Paulikai. Boleslovas Rymantas; $12 kun. A. Nockūnas; po $10 A. Antanaitis, 
Kostas Aras. Romualdas ir Teresė Barauskai. Kostas Bružas, Ona Bundelienė, 
Karolina Daknevičienė, S Dargis, Marija ir Algimantas Dikiniai, Kazimieras ir 
Elena Druskiai. Sesuo M. Gabrielė, Povilas Gaučys, A. Grigaliūnas. Valė 
Jančauskienė, Teodora Jokubaitienė, Leokadija Juškėnas, Marius Kasniūnas, 
Algis Kazlauskas, Kun. Pr. Kūra, Dr. A. Laucis, Viktoras Lesniauskas, Grazilija 
Meiluvienė. K. Meškonis. Gražina Miceikienė, N. N , Joseph Puidokas. Česlovas 
Ramanauskas, V. Raulinaitis, Stefa Riekutė, John Samaitis, Monika Steikūntenė, 
Dr. Stasys Strasevičius, Ona Ščiukaitė, Bronė ir Juozas Šlajai, Donatas 
Uogintas. Jonas Valaitis, Anton ir Miki Valukas; po $5 Stasys Būdas, S. 
Butkūnas, Kazys Katilius, Joseph Morkūnas, V. Motusis, Liudmila Sirutavičius, 
J. B Slavinskai, Viktoras Staniulis) $3 Antanina Augaitis; $2 Karolė Pažėraitė; 
po $lrLaimė Koch, E. Radzevičiūtė. 

Jaunimo centras su Tėvais Jėzuitais ir Jaunimo centro Laikinąja taryba 
dėkoja visiems aukojantiems šiu metų remonto bei atnaujinimo vajui. Su Jaunimo 
centro metinės vakarienės bei kitų renginių likučiu, aukomis ir paskolomis 
gruodžio 10 d. pasiekė $37,079.15 arba 90% nusistatytos sumos 

i y 2 aukite 7 kamb. 2 atskiros vonios 
ir virtuvės. Naujas radijatoriais gazu 
Šildymas. Garažas. Galima tuoj užimti. 
Arti Maplevrood ir 69-os gatves. Tik 
$24,900.00. 

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

BLTTJ NUOMAVIMAS 
Namu pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Income Tax 

Notariataa — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 

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

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

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

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiuiiiiiiiiiuiiiiiii 

Naujesnis 3-jų miegamų bungalovv. 
Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie 
67-os ir Homan. $52,900. 

2H aukšto mūras — 3 butai. Ge
ros pajamos. Prie 44-os ir California. 
Nebrangus. 

59-ta Ir VVhipple. 6 kamb. puikiai 
prižiūrėta mūro rezidencija. Gazo 
Šilima. Rūsys. Nebrangus. 

« - ta Ir Keeler. Stiprus l t t aukš
to mūras. Tinka giminingom Šeimom 
ar išnuom. Susideda iŠ 5 ir 4 kamb. 
$72,000. 

NEIGHB0RH00D 
Realty Group Ū.S.A. 

BUDRAITIS REALTY C0. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. —767-0600 

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

FRANK Z A P 0 L I S 
Tetef. GA 44654 

•Vi W. Mtb Street 

SECURITY 
W E BTEED: 50 Security Officers 

25 Detective/luvestigatois 
Full and Pa r t time, malė or female. 
for immediate work in No.rth and 
Northwest Suburbs and Chicago. A.p-
plicants with prior eocperience. 21 
years old, cU-o-n woif< record. home 
phone, Blue Card, F.O.I. card, own 
caj- preferTed. 

Apply 10 A M.—1 P. M. 

Interoontinen'jal Security Corp. 
4425 S. Archer, Chicago, 111. 

Tel. 312—847-5615 

M OVI NG 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 

TeL — WA 5-806S 

TELEPHONE SALES 
PEOPLE 

. i 2v 
Faat growing pharmaceutical co. is 
in need of ag-gressive phone order 
peorple to solicit prospectlve cus to-
mers by phone . Exper. not neceaaa-
ry; we will t ra in realiable conscien-
t ious people. Tou will enjoy work -
ing nore. S teady emptoyment. good 
Starting salary, excell. pd . co. ' bene-
fita. 

7125 N. U N C » L N A V E N U E 

UNOOLNWOOD, ILL. 

Phone — 674-4280 

Ask for MARLA or RA Y 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniinnii 
{vairių prekių pasirinkimas ne

brangiai S mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 SL, Cbicago, IU. 6tt2f 

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
Telef. — 125-2737 

Vytautas Valantinas 
l l l l l l t l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l iuui l l l l l l l l iutu!! 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

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

NOTARY PUBLIC 
4259 So. Mapiewood, teL 254-7450 

Ta ip pa t daromi VERTIMAI . 
UIMINTJ iSkvieUmal, p i ldomi 
P ILIETYBf iS PRAŠYMAI i r 

ki tokie blankai . 
uHiiimiiinuiiiiiiiiiiiiiiimuuminniiini 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL BE 7-5168 

HELP WANTED VYRAI 

JANITORIAL 
Wanted Janitorial Person. 

PART TIME 
Ever.iag hrs. 4 pm. until finished 
Semi or retired person considered. 

WEST CHEMICAL PRODUCTS 
COBfPANY INC. 

4742 S. Kedzie, TeL 847-6565 

LATHE H A N D 
: Set up & operate. Read blueprints. 

Good benefita, profit sharing and 
paid holidays. Good working en-
vironment. 

VhanB 449-6442 

HELP WANTED — MOTERYS 

NURSES AIDĖS 

Į S I G Y K I T E D A B A R 
• i aw — iaa • • — i i l a n a a n a n M 

iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiutiiniM 
Tai puiki dovana — bet buria 

proga! 

Popular Lithuanian 
R E C l P E S 

PATTKSJLINTA IR PAGRAŽINTA 
LAIDA 

Suredagavo 
Juozapina D«wr*-"ardlenė 

šiom dienom Draugo spaustuve 
išleido septintą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė vėl patikslino ir pagražino šią 
laidą naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
virimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza
cijose. 

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

DRAUGAS, Knygų Skyrios 

4545 W. 6Srd Street 

CHengo, Illinois 60629 

Kaina su persiuntimu $4.75 

Illinois gyventojai pridėkite dar 
20 centų mokesčiams. 

tllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
2340 W. Otth St., teL 770-1480 

! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimi 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ — • _ _ _ _ — _ _ • • _ _ — _ — _ _ _ _ • _ * ) 

tiiiiiitiiiiiiiiuiiHiimiiimiiuimiiiiiiiiiii 

P L U M B l N G 
Licensed, Bonded, Insnred 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass bioeks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. Galite kreiptis 
nuo 7 iki 8 vai. ryto arba 5 vai. 
vakaro. 

HOME HOUSE ATDES FOR 
WESTERN S U B U R B S ' 

Mušt have 1 year hospital experi-
ence. Excellent salary, insurance, 
car allowance, many other fringe 
benefits. Hours 9 to 5. 

CALL 562-7160 For Appointment 

Ex p a r ie n c e d 

L P N'S 
Day shift & E?ening shift. 
Salary, including benefits 

aad 1 free meal. 
TEL — 478-2000 

SERAPINAS — 686-2960 
iiiniiiiiiiniiiiiiiiiimiiiiiniiiuiiiiiunuin 

iillliillliiillliiiliiililillilillliiilliiilllillill 

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

Tel. 376-1882 arbm S76-5996 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIUIIIIIIII 

D I M I S I O 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

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

Kreipkitės j 
traciją visais 

-Draugo" 
panašiais 

adminis-
reikalais. 

DRAUGAS, 
4645 W. SSrd Str-

Perskaitė "Drangą** duoklU 

jj kiUema paai-kaltytL 

SECRETARY 
SAURY TO $14,500 

Medium sized Northbrook 
CPA firm needs a secretary. 

Pleasant s_noundings, ex-
cellent hours & fringe bene
fits including profit shar
ing. 

CALL MR. MALINA 
5 0 4 - 0 2 1 0 

D Ė M E S I O 

With Liberty & Justice 
Amerikiečių premijuota PAU

LIAUS LEONO knyga, karto
je atvirai ir drąsiai nagrinėja 
Mo krašto negeroves bei pavo
jos ir tieaia keltos ) saugų visą 
geibflvt 

Knyga gaunama ir Drauge. 
mlnkitala — S83fi. 

Kaina Metals viršeliais iSJft. 

http://1979.IX.25�
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COHHECTICUTO IB APYGARDOJE 
Spalio 17 d. Connecticuto LB reikty visiems lietuviams, o ne 

apygardos valdyba susirinko į po- vien kunigams. 
sėdį New Havene padaryti Vii- A.L.R.K. Moterų sąjungos 33-
niaus u-to minėjimo apyskaitą, -čia New Haveno kuopa ruošia 
paskirti aukų iš gauto pelno ir lietuviškas Kūčias savo narėms, 
valdybos iždo, aptarti einamuo- jų šeimoms ir geradariams gruo-
sius reikalus apygardoje ir kitur, džio 15 d. parapijos mažojoj sa-

Aukų paskirta laikantis princi- **!• 
po — jokia auka nepermaža. Pa- Putname lapkričio 18 d. Nek. 

GRĮŽO PO 57 METŲ KALĖDŲ ŠVENTĖMS BESIRUOŠIANT 
Prieš trisdešimt metų, tik at- ' plačiau prigijąs paprotys lie-

važiavus j šį kraštą, pasiteira- tuviuose, naudojantis savąja. P° 57 m. Kai jis buvo tik dvejų 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 13 

Jan Kargal, 59 m., grįžo į JAV | ATLEISTŲJŲ BYLA Į MILIJONAI LABDARAI 

spauda, skirti aukas lietu
viškiems reikalams, vieton ka
lėdinių atviručių siuntinėjimo. 

Šventėms besiartinant, pagal-

metų , tėvai su sesute ir su juo vau jaunos giminaitės, kiek ji 
su vyru išleidžia Kalėdų dova
nom. Apie $300, atsakė. Tai 
buvo prieš trisdešimt metų! 

Pirksime ir šiais metais, iš-1 vokime apie Nekaltai Pradėto-
| leisdami dvigubai jei ne trigu- šios Mergelės Marijos (Putna-
bai. Bet čia dar ne viskas. I mo) seselių vienuolyną. Cerrt-

skirta Putnamo vienuolyno staty- P™. Marijos "sê ru" "vienuolyno j *™&* sveikinimo atvirutės, j trinio namo statyba pradėta, 
bai 150 dol. Hartford'o l i tuanl bibliotekoj įvyko kongregacijos Pakilusios kaina mažiausia! tris bet jokiu^ būdu turimomis lė
tinei mokyklai "Švyturiui" 100 rėmėjų posėdis. Dalyvavo 25 as- kart. siuntinėjamos visiems, ku-lsonus nebus baigta Jei kiek-
dol., radijo valandėlei «Tėw- ^enys iš keletos valstijų - N.Y., \ nų adresai knygutėje, neretai, vienas geradarys statybai au- . 
nes Garsams" 75 dol "Alkai" 50 Ma., R.I., Ct. Naujojo pastato'"- tiems, kurių šioje žemėje ne- kos pagal savo sąžinę, kiek iš- atskrido j OHare aerodromą 
dol k PLB valdybai 50 dol ( - religinio centro ir vienuoly- bėra. Kaimynams, bendradar- j gali, tai namas 1980 metais bus su savo žmona ir dviems sunu-

Nuterta kviesti apyg. v-bos na- j no darbai eina. Infliacija gąsdina, biams, su kuriais kasdien susi-, baigtas. Albina Iipčienė j mis. 
rių. tarybos narių ir apylinkių padėtį sunkina, bet tikėjimo, kad tinkame ir nekartą jau palinki-

pastatas bus laiku baigtas, nema- me linksmų švenčių, dar ir paš-
žina. Kapitalo statybai baigti ne- tu atviruką pasiunčiam. Atro-
pakanka, bet, anot seselių, aukų do, kad sveikinimas žodžiu nie-

Data, vieta ir posėdžio darbot-iVK gaunama, šiuo metu, aišku,)ko nevertas. Pašto patarnavi-
varkė palikta pirmininkei. I didžiausias rūpestis yra statyba. I mas blogas. Rytiniame pakraš-

iš Hammond, Ind., nukeliavo j 
Lenkiją. Ten juos užklupo n 
pasaulinis karas. Sesuo dar spė
jo prieš karą grįžti, o jis, bū
damas toj Lenkijos daly, ku
rią užgrobė Sov. Rusija, nega
lėjo gauti leidimo. Užtruko 40 
metų, kol, padedant JAV vy
riausybei, jam buvo gauta išvy
kimo viza. Jis gruodžio 7 d. 

Apie 200 atleistų Chicagos 
miesto tarnautojų iškėlė bylą 
federaliniame teisme, reikalau
dami sulaikyti jų atleidimą. 

Jungtinė rinkliava labdarai 
ketvirčiu milijono prašoko nu
matytą surinkti 58 mil. doL su
mą Chicagoje. 

— — - - * * • • 

pirmininkų posėdj dar prieš snie 
go audras. Paprastai posėdis bū
davo kviečiamas sausio mėnesį. 

Lapkričio 17 d. New Haveno 
Sv. Kazimiero lietuvių parapijos 
mažojoj salėj įvyko apyg. v-bos, 
apyl. pirm. tarybos narių ir atsto
vu posėdis. Iš Putnamo, su apyl. 
pirm. dr. Kraučiūnu, buvo atvyku
sios vienuolyno vyriausia vadovė 
ses. Margarita ir ses. Apolonija. 
Padaryti trumpi pranešimai iš 
valdybos veiklos ir DC-tos tarybps 
pirmosios sesijos Clevelande. Kal
bėta A. Terlecko reikalais. Mano
ma, kad šiam reikalui labai ne
palankios sąlygos dėl Irane susi
dariusių sunkumų. Telegramos ir 
laiškai gal daugiausia dėmesio 
susilauktų iš Matthew Nimetz. 
Raginta žmogaus teisiu dienai 
parašyti laiškus savo senato
riams ir kongresmanams. Steng
tis patalpinti kad ir laišką vieti
nėj spaudoj. Beartėjančių šven
čių proga prisiminti pamirštus ir 
gal net apleistus lietuvius, para
šant atvirutę ar įteikiant kokią 
dovanėlę, asmeniškai aplankant 
Kiek ilgiau sustota prie Vasario 
16-tos minėjimu. Ses. Margarita 
painformavo apie Bridgeporte 
ruošiamą Vasario 16-tos minėji
mą Sacred Hęart kolegijoj. Dr. 
Connaly, kolegijos įkūrėjo (da
bar mirusio), žmona paiūliusi 

Ieškota būdų statybos fondui pa-j 
pildyti. Vienkartinę didesnę su
mą būtų galima gauti suruošus 
labdaros pietus. Po neilgų svars
tymų nutarta pietus ruošti Put
namo Matulaičio namuose su me
nine programa balandžio 20 d. 

Statyba reikalauja daug darbo, 

tyje dienraščio "Draugo" ant-1 

radieninė laida adresatą pasie
kia šeštadienį, kai kada sekan
čios savaitės pirmadienį. Ar 
verta tokį aptarnavimą berei
kalingai remti? 

Labai sunku atsilaikyti taip 
vadinamai "kalėdinei dvasiai"— 

A. t A. ARMELAI MIKS mirus, 
jos liūd :itiems — dukteriai ELIZ.1BETH. žentui 
DR. JONUI VALANTIEJUI ir jų ŠEIMAI reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. 

Lietuvių Namu Savininku Draugija 
Union Pier, Michigan 

rūpesčių, laiko, energijos"ir visgi!kuri grūdama nuo ryto iki va
karo, daugiau kaip mėnesį prieš 
šventes. Negalima pamiršti, \a?Ą 

už visą tai, ar mums patinka ar 
ne, mes užmokame. Neatsilaikė- Į i 
me ir mes, lietuviai. Daugiau ar' 
mažiau einame su minia. Visas 

religinė, tautinė ir kultūrinė veik 
la vienuolyne nė kiek neapleista 
— aktyviai įsijungia į Vasario 
16-tos minėjimą Bridgeporte, 
Sacred Heart kolegijoje, kun. Y-
los knyga Jurgis Matulaitis išvers
ta anglų kalbon be jokio atlygi
nimo kun. Pranskaičio ir Trei-
nienės dėka. Gautas užtikri
nimas knygos platinimui Bridge-
porto arkivyskupijoje. 

Lietuvių tradicinė Susiartini
mo šventė 1980 metais įvyks lie
pos 20 dieną, kaip ir visada, Put-
name. 

Hartfordo tautinių šokių gru
pė, "Berželis", Dalios Dzikienės 
vadovaujamas, gyvai ruošiasi VI- gyvenimo kelią šioj žemėj. Uni
tai Tautinių šokių šventei Chi- formuoti skautai grabnešiai pri 

gruodžio mėnuo — pasiruošimas 
! Kalėdom. Jokiu būdu nemanau, 
kad Kalėdom ruoštis ir jų švęsti 
nebereikia. Gal tik kai ką pakeis 
ti. Šarvu nepamiršti Kalėdų 
šventės tikrosios prasmės. La
bai gražu šeimoje pasikeisti do
vanėlėmis, ne būtinai brangio
mis. Ypatingai sveikintinas vis 

cagoje liepos mėnesį. Kaip buvo 
jau minėta, grupei reikia susi
rinkti išlaidoms 3,500 dol. Šokė
jai mėgina patys šią sumą susi
rinkti įvairių aukų forma. Daug Į 

Treinienei, žinomai Lietuvos Vy- i vilčių deda į savo ruošiamą Užga-
čių veikėjai Bridgeporte, suroš-
ti minėjimą ne vien lietuvių, bet 
platesnei visuomenei. Kolegija 
duoda nemokamai patalpas mi
nėjimui, parodoms, pasirūpina 
minėjimo skelbimais, amerikie
čių spaudoje ir kitur, paruoš val

minė jos skautiškumą. Sūnaus 
kunigo pasitikimas motinos kars
to bažnyčioje — jaudinantis ir 
ramus. Pamaldos gilios, tačiau 
nesijautė iškilmingos. Nors bu
vo pirmadienis, velionės palydė
ti į kapines susirinko labai daug. 

Mieliems 

ONUTEI ir AUGUSTINUI ASUOKLIAMS, 
jo brangiai MOTINAI mirus, nuoširdžią užuo
jautą reiškia 

Juru šauliu Kuopos "Klaipėda" 
Pirmininkas, Valdyba ir Nariai 

vėnių vakarą, kuris įvyks vasano 
9 d. Sv Andriejaus lietuvių para- Automobilių eiles galo nebuvo 
pijos salėj NewBritaine. Ta proga j galima matyti. Deja, kad w ge-
niošiasi išleisti programos knyge-nausiom susižinojimo pnemo-
fc Be programos ir kito, bus nems esant ne vis, rmoio apie 
spausdinami sveikinimai ir skel-;mirtj, kūne butų norėję dalyvau-

_ . , bimai. "Berželis" yra Connecti- •*. Ateityje kiekvienas turėtume j 
šes (vyno ir užkandėlių). Prieš- eute vienintelė tautinių fck*££-^al^us P ^ P £ ^ P £ | 
piet bus pamaldos lietuviškai Sv. grupė. Grupė ir bendrai tautiniai » « * £ tohau * £ « — « ~ l £ 
Tureio Daro bažnyčioje. Trečią šokiai efektingai atstovauja mus tuviams. Ar ne mirties atveju įa 
Jurgio parp. rraznyciuje. i rw.«i - M^m,,; iun* naši- blausiai esame reikalingi vieni ki- ; 
valandą popiet akademinė mi- j kitataučiams. Neseniai juos pas , 
nėjimo dalis kolegijoj. Tuo pat 
metu bus dail. A. Galdiko paro
da ir mažesnė — religinė ir tauti
nė — parodėlė kolegijos vitrino
se. Bus išstatyta lietuviška Kalė
dų eglutė papuošta šiaudinukais. 
Nutarta tą dieną, ty. Vasario 3 d. 
niekur apygardoje minėjimo ne
daryti ir, jei bus paprašyta bet 
kokios pagalbos, neatsisakyti. In
formuoti visus Connecticuto lie
tuvius ir lietuvių kilmės bei lie
tuviams prijaučiančius kitų tau
tų asmenis gausiai minėjime da
lyvauti. Tokia proga labai retai 
pasitaiko ir turėtų būti išnaudo
jama kaip galima geriau. Nepa
šykštėti įvertinimo žodžių bei 
laiSkais minėjimo iniciatoriams. 

Metinį apygardos suvažiavimą 
nutarta kviesti gegužės 4 dieną 
Waterburyje 

Lapkričio 25 d. Sv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje 5 vai. p.p. 
buvo koncelebruojamos šv. Mi
šios už mirusius lietuvius kuni
gus. Susirinko 15 kunigų. Pa
mokslą lietuviškai ir angliškai 
pasakė klebonas kun. A. Karalis. 
Choras giedojo kun. Šukio Mi
šias, Maldą už žuvusius ir O, 
Kristau Karaliau. S. Valiukienė 
aukojimui ir komunijai giedojo 
Kai širdį tau skausmas ir Ave Ma
rija. Šios pamaldos lietuvių kuni
gų ruošiamos kasmet vis kitoj 
parapijoj. Apie jas kažkodėl ma
žai Žinoma, beveik neskelbiama, 
tad ir žmonių mažai susirenka. 
Pernai buvo kun. Karvelio ne lie
tuvių parapijoj West Havene. La
bai gerą pamokslą ten pasakė 
kun. E Gradeckas lietuviškai, o 
lietuvių, be kunigu, buvo gal ko
kie 7-8. Melstis už savo kunigus 
specialiose pamaldose, atrodo, 

kvietė New Haveno ispaniškai tiems? Netekusiems paguodos 
kalbančių bendruomenė parody- ' ' * 
ti mūsų tautinius šokius. Sis pa
sirodymas, aišku, neapmokamas. 
Remti finansiškai juos turime 
patys. Užpildydami jų progra 

Mūsų sąjungos nariui 

A. t A. IGNUI POCIUI mirus, 
jo posūnį WILLIAM SULLIVAN su šeima, gimines 
bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

Lietuviu Pensininku Sąjungos 
Chicagoje Vaidyba ir Nariai 

Brangiai motinai 

A. t A. MARIJAI JONAITIENEI mirus, 
mūsų apylinkes pirmininką mokytoją VYTAUTE 
JONAITĮ su šeima, jos vyrą IU0ZĄ ir likusius arti
muosius Lietuvoje, skausmo prislėgtose valandose 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

LB. Grand Rapids Apylinkė 
niekad ne per daug, o guodu 
šiems malonu, kad galėjai tai pa 
daryti. Mirtis išskiria, bet taip 
pat ir suartina. 

Lapkričio 24 d. vakare Water-
mos knygutės lapus svdkinimais įury įvyko LFB sambūrio su-
ir verslininkų skelbimais, o ve- batvakans - pokalbis visuomenes | 
liau nuvykę į jų ruošiamą vaka- jaktuahorms temomis. Bičiuliu; su 
rą, jiemT padėsime moraliai ir *nnko jš gana tolimų apylinkių. I 
materialiai. To verti jie tikrai y-.Labai įdomiomis mmt.mis pasida- Į 

lino su vakaro svečiais įnz. Vy-1 ra. Lituanistinė mokykla "Svytu- f o t a s Volertas iš Delran, N.J. Te-1 
rys" ir L.M.K. federacijos vietosima - problemos veiksniuose ir 
klubas ruošia Kūčias gruodžio | bendravimas su kraštu. Pradeda 
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Goriausia Katodine Dovana iškiliausios Mūsų | 

j SOL, DANOS STANKAITYTES | 
f (Įdainuota lietuviškai) | 

O P E R Ų A R I J O S 
= Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. £ 
| Dirigentas Alvydas Vasaitis = 

16 d. Hartfordo Svč. Trejybės pa
rapijos salėje. Kalbėti pakviesta 
S. Valiukienė iš New Haveno. 
Sie metai — Vaiko metai. 

Waterburyje lapkričio 19 d. 
palaidota a.a. Ona Saulaitienė. 
Laidotuvės buvo paprastos, bet 
giliai sielą palietusios. Paprastos 
tuo, kad karstas neskendo gė
lių jūroj, kaip esame pratę matyti 
ir dažnai apgailime tą trumpa-
laikį grožį. Kukli, geltonų gėlių 
puokštė, lyg auksu žėrėjo ant 
karsto, o gražaus spalvų derinio 
tautinė juosta priminė jos eitą 

mas V. Volertas pabrėžė, kad tai, 
ką pasakys, yra jo asmeniškos 
mintys ir žinios. Neatstovauja 
jokiai grupei, neperša jokių pa
tarimų problemoms išspręsti. Jų 
ir pats neturįs. Su malonumu ir 
susidomėjimu išklausyta jo min-
čių. Pasidalinta informacijomis. \įv 
Pasiskirsčius grupėmis prie ka
vos, buvo diskutuojama, kas kam 
svarbu ir įdomu. Waterburio lie
tuviai išnaudoja kiekvieną pro
gą peticijų parašams rinkti. Sį sy
kį Petkaus ir Gajausko išlaisvini
mui. 

Albina Lipčienė 

| GRAŽINA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA, | 
| CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS. | 

E Kaina su persiuntimu $10.75. Užsakymus siųsti: | 
| DRAUGAS, W W. 63rd 8t., CMcago, lū. 60629. § 
| BĮ. gyventojai dar prideda 00 c t valstijos mokesčio. | 
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L I E T U V I Š K A S G A L V O S Ū K I S 
(Lithuanian Heritage - Jigsavr Puzzle) 

Sudedamas Lietuvos žemėlapis ii 561 gabaliukų galvosūkio g 
formoje. Išleido Baltic Associate, Boston, ~~ 

Mokyklinio amžiaus, jaunimui padės išmokti Lietuvos Isto- g 

I riją, atrasti jos žymiausia* vietoves, supažindins su jos garsiaisiais 
žmonėmis, sis t»<<M"i?n tinka ne tik jaunimui, bet ir kiek
vienam suaugusiam tinkamai praleisti laiką. Kaina $12.95. Ekstra 
už persiuntimą, Illinois gyventojai prideda 78 ct. valstijos mo- £ 
kescio. Užsakymus siųsti: 

I DRAUGAS, 4548 W. 63rd St., Chteagft, IL 60629 
illlllllMilllllllMiMlllMMMminMMIIIMllilimillWIIMWmillllllllllWllll i 

GRAŽIAUSIEMS JOSŲ KNYGYNAMS 

LIETUVIŠKI IR ANGLIŠKI 20DYNAI 
V. Peteraičio 

Llttuviikal - angliškas žodynas 
JL Baravyko 

Angliškai - llttuviikas žodynas 
sis du žodynai yra naujai perspausdinti didesnėmis rai

dėmis, didelio formato ( 9 x 0 colių), 5% ir 590 puslapių, la
bai lengvai skaitomos raidės ant ryškiai balto popieriaus, su 
stipriais kištais viršeliais. 

Tikrai graži dovana jaunom lietuviškoms ar maišytoms 
šeimos. Kiekvienas lietuviškas knygynas turėtų didžiuotis 
šiais tomais. 

Atskiri tomai po $10.00; abu tomai tik $1800 (paštas ir 
persiuntimas $1.25 už tomą ir pridedami mokesčiai Illinois 
valstybės pirkėjams). 

D R A U G O K N Y 6 Y N A S 
4646 W. 88rd Strett 

Chlcap, III. 66626 
^ 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįsta
miems, kad 1979 m. gruodžio 8 d. Naugatuck, Con-
neetieut, sunkios ligos iškankinta mirė mylima 
žmona ir motina 

A. t A. ONA MARIJA BALSIENE 
Palaidota gruodžio 11d. VVaterburio Lietuvių 

kapinėse. 
Didžiausiame nuliūdime palikę: 

Vyras Antanas, šunis Linas ir Rimantas, 
sesuo Leonora su seimą ir Tėvai 

EUDEIK IS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A 4 M I D 

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 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN Af L 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TR>S MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 VVest 71 S t . , C h i c a g o 
1 4 1 0 So. 5 0 t h A v . , C i c e r o 

T e l . 4 7 b - 2 3 4 5 

AIKŠTĖ AUTOMOBIL IAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV 23rd PLACE Tel . VIrąinia 7-6672 
2424 VV. 6<nh STREET Tel. REpuhlic 7-1213 

1102" Soutrmest Highvray, Palos Hills, 111. Tel. 974-4410 

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

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO L I T U A M C A AVE. Tel . YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STRFET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So M)th W . ( ICLRO, ILL. Tel . OLympic 2-1003 

J i • H 
-



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 13 

X Kompozitorius Alfonsas ir 
Ona Mikulskiai, Čiurlionio an
samblio vadovai, drauge su an
sambliu pereitą savaitę atvykę 
ir sėkmingai koncertavę Balfo 
surengtame jų koncerte Mari
jos aukšt. mokyklos salėje, dar 
keletai dienų pasiliko Chicago-
je, domėjosi muzikiniu gyveni
mu, lankė savo pažįstamus. Šia 
proga užsuko ir į "Draugą", ta
rėsi su dienraščio vadovais. Į 
Clevelandą sugrįžo vakar. 

x Uršulė Astrienės, šiaudi
nukų specialistės ir meniškos 
dekoratorės, paroda Jaunimo 
centre buvo uždaryta gruodžio 
9 d. Parodą aplankė nemažas 
skaičius meno mėgėjų, dailinin
kė pardavė kai kuriuos paveiks
lus. Sekmadienio vakare dai
lininkė ir jos vyras išvyko į 
Grand Rapids, Mich., kur jie 
nuolat gyvena. Be to, dail. dail. 
U. Astrienė vieną paveikslą pa
dovanojo "Draugui", kuris pa
kabins jį matomoje vietoje, kad 
Šį papuošalą galėtų matyti lan
kytojai. Dailininkei nuoširdi 
padėka. 

X Vladas Vijeflds paruošė 
spaudai ir jo vedama ViVi 
spaustuvė atspausdino, o 

x Marijos aukšt. mokyklos 
1980-81 m. Illinois valstijos sti
pendijoms gauti buvo parink
tos 35 moksleivės, kurios pasi
žymėjo mokslo pažymiais ir iš
laikė ankstyvuosius specialius 
egzaminus. Štai tos mergaitės, 
tarp kurių yra ir lietuvaičių: M. 
Bujnowski, E. Carnevale, R. 
Česnauskaitė, A. Degrassi, P.' 
Dybas, D. Fawler, R. Henehan, 
H. Hopkins, A. Howatt, K Hu- į 
ghes. Sh. Janik, S. Jasinevičiu-
tė, R. Jautokaitė, J. Kieta, A 
Kolaczko, T. Krafcisin, J. Kru-
pinski, R. Krutulytė, M. Kukui, 1 
L. Lipinski, S. Lukasik, D. Mas-
kaliūnaitė, S. Matukaitė, F. Mc-
Senna, Ch. Molek, C. Nawara, 
G. Remeikytė, S. Shbelski, C. 
Shulicke, R. Tričytė, L. Wallace, j 
P. Walsh ir K. Wrobel. I 

Lietuviškos sutuoktuvės 
Gruodžio 7 d. Toronto lietu

vių Prisikėlimo parapijos bažny
čioje susituokė Šarūnas Valiulis 
iš Chicagos su Ramune Ulbaite 
iš Toronto. Tą dieną žiema at
keliavo į miestą su pirmąja snie
go pūga. Bažnyčioje viešpata
vo rimtis ir džiaugsmas. 

Jaunąją Ramunę prie alto
riaus atvedė tėvelis Antanas 

į Ulba. Jos palydovės buvo dvi 
į gėlių mergaitės — Virginija ir 
Onutė Priskutės, pamergės: Lo
reta Ulbaitė, Rūta Urbonaitė ir 
Rima Valiulytė. Jaunoje Šarū
no pabroliai buvo J. Krukonis, 
D.«Willig ir Rimas Ulba. Šv. Mi
šias atnašavo ir sutuoktuvių 
apeigas atliko kun. A. Simana
vičius, asistuojant kun. E. Jur-
gučiui ir dijakonui Antanui 

į Markui, pasipuošusiam tautine 
stula. Kun. A. Simanavičius, 
įteikęs žiedus, prasmingu žodžiu 

valdovus, vyskupus, norint jiems j sveikino jaunuosius, linkėdamas 
įtikti, didesnes beneficijas gau-! ištvermės ateičiai. Šv. Mišių 
ti. Baigdamas prelegentas pa-! skaitymus dailiai atliko Rimas 

Gruodžio 9 d. 2 vai. p. p Jau- steU^ k a d ^frmi laikai bu-1 Ulba ir Rima Valiulytė. "Vo-
nimo centro posėdžių kambary- y Q n e r a m ū s v i r ė re]i0nka k o_ lungės" moterų grupė, vadovau-

ga, o po ,o jaun. centro av inė j > • • " , j e į ^ » ^ > g ^ ^ J 0 8 <*» vos, vyko įdomių dalykų, šios Jama Dalios Viskontienės, su-|Barbados salą trumpam pofl-
vaišės ir susipažinimas su Ro- N*« ***** fr laimingiausių, cagos židinio susirinkimas. Ji ^ o s pafcekesys - lyg ir įva- giedojo "Ave Verum", "Panisjsiui. Lietuvių bendruomenė Chi 

Vytauto Didi. šaulių rinktinės Chkagoje tautinių Šokių grupė, atlikusi menine programą lapkr. 17 d. žurnalui "Ka-
riui" paremti parengime. Nuotr. P. Malėto> 

x Susipažinimas su jėzui! x v i d a i r * • V - Tumasoniai, 
Uis broliais Stasiu Tamkvaičiu; i š v y k o i Floridą praleisti šven-
ir Mykolu Andriejausku įvyks '**• I Chicagą grįš apie sausio 
šį sekmadienį, gruodžio 16 d. Jė-i ^ <*• 
zuitų koplyčioje 1 vai. p. p. bus i x Aldona ir Bernardas Braz-
Mišios brolio St. Tamkvaičio 50.'dfioniai, Vista, Calif., sveikina 
metų vienuoliško gyvenimo pro - j v i s u 3 s a v o draugus ir pažįsta-
ga, o po to Jaun. centro kavinėj j m u s - linkėdami gražiausių Ka-

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
PANAGRINĖTAS 

TEISININKAS ROIZUUS 

savo draugių tarpe paskutinį 
kartą sudainavo seną lietuvių 
liaudies dainą: "Liepė man mo
tulė..." 

Nuostabi svečių tyla nukėlė 
visus į savo žemę ir skausmin
gą motinos atsisveikinimą išlei
džiant vaiką iš namų... Antroji 
daina "Prisimink" jau praskam
bėjo linksmiau ir trečioji "Nu
skinsiu raudoną rožę", dainuo
jančių draugių dovana, jau su
grąžino visus į dabartį. Svečiai 
net sustoję pagerbė dainininkes 
ir ilgu plojimu išreiškė padėką 
tokiam prasmingam atsisveiki
nimui. Tėvų vardu visiems sve
čiams, giminėms ir draugams 
tarė padėkos žodį Antanas Ul
ba. 

Jaunosios senelis 88 metų me
tų Jonas Prisčepionka savo pir
mosios anūkėlės vestuvėse sma
giai vedė ponias šokti polkas. 
"Klumpakojis", "Noriu miego" 
ir "Bitute, pilkoji" liko mėgia
miausi šokiai jaunimo ir seni
mo sutuoktuvių puotoje. 

Po vestuvių jaunieji išvyko į 

dezijoje 40 metų dirbusiais mi-! Naujųjų Metų! Vietoje švenčių! pradėjo ir pravedė židinic•pirm. ^ J ^ų h ą , Į f Į " Y 
sionieriais. Vaišes globoja Liet.: kortelių prideda auką "Draugo" kun. V. Bagdonavičius. Įzangi- Į 

Po paskaitos preligentui bu-
spaudai paremti. įniame žodyje pastebėjo, kad su- v o d u Q t i k e U k l a u s i m a i į ^ Moterų 

klubas. 
federacijos Chicagos 

x Krikščionių demokratų Ci
cero skyriaus metinis susirinki
mas įvyks šį sekmadienį parap. 
salėj, tuoj po sumos. | r i u a u k ą "Draugui". 

x gvč. M. M. Gimimo litua- j x "Draugo" atkarpoje vakar 
viškėlės" leidykla Chicagoje iš-jnistinės mokyklos Kalėdų eglu-' baigėme spausdinti dr. Juozo 
leido knygą "Lietuvos istorijos tė bus šeštadienį, gruodžio 15 j Kriaučiūno kelionių aprašymą 
vaizdai", didelio formato, 548 j d., 6 vai. vak. parap. salėje. Vi-, "Dešimt dienų Romoje". Šian-

Tė 
y. I 

x Elena ir Audrius Laukai- smukome nagrinėti nelabai ^ ^ ^ ^ a t s a f e ė M 

čiai, gyv. Lemonte, 111., šv. Ka- mums zmomą asmeių - Petrą l y parengimų sutapimo su-
lėdų ir Naujų Metų proga svei- Roizijų, ispaną, bet žymų Lie- s i r i n k i m a s n e b u v o g a u ^ 
kiną draugus ir pažįstamus, tuvos teisininką, dirbusį prie 
Sveikinimo kortelių vietoje ski- j Lietuvos statuto n laidos pa

ruošimo. Paskaitą apie Roizijų 
skaityti pakvietė Joną Damaus
ką, Lietuvos statutų žinovą. 

psl., su daugybe nuotraukų, Į si kviečiami. 
vaizduojančių Lietuvos praeitį) x ^ ^ ^ utuanistinės mo-
bei jos gyvenimą amžių bėgyje. Į ^ ^ t r a d i c i n ė Kalėdų eglutė 
ši gražiai išleista ir n-ista kny- į v y k g ^ ^ ^ ^ 0 ^ 0 16 
ga, kurioje mažai teksto ir daug į •, « 
iliustracijų, įdomi visiems, ypač į 
jaunimui. Gaunama ir "Drau 

dien pradedame spausdinti Ne-
rimos Narutės apysaką "Mado
na". 

Petras Roizijus — ispanas, 
humanistas, poetas, teisininkas, 
palikęs Lietuvos teisės istorijoje 
ravo pėdsakus. Mokslus baigė 

J. M. 

PASTININKAI RUOŠIA 
KALĖDINĮ POBŪVĮ 

Nepriklausomoje Lietuvoje 
paštininkai turėjo gražias tra-

Angelicus", "O, Kristau!" ir 
"Marijos varpelis". 

Sutuoktuvių vaišės vyko Ana
pilio salėj, į kurią stebuklingu 
būdu per sniego pūgą dalyviai 
atrado kelią. Svečių atsilankė 
iš Ottawos, Montrealio, Wash-
ingtono ir gražus būrys iš Chi
cagos. 

Jaunuosius, atėjusius pro juo-
ztų vartus, sutiko su duona, 
druska ir gėrimu tėvai Regina 
ir Antanas Ulbos ir Gailutė ir 

cagoje praturtėjo dar viena lie
tuviška šeima. Dalyvis 

dicijas Kaune, Pašto valdybo- j Henrikas Valiuliai. Anapilio šei 
je, įvykdavo pašto tarnautojų I mįninkas kun. P. Ažubalis pra-
Naujųjų metų sutikimai," prieš d ė j 0 vajgeg malda prieš valgį. 
Kalėdas suruošdavo paštininkų Svečiai mielai pasisotino. Ves-

v. 

ge". Kaina 15 dol. 
X "Svečio", Lietuvių Evan

gelikų liuteronų laikraščio š. m. 
nr. 1-2 (116 psl.) ir nr. 3 (1081 * Aldona ir Petras Aušiūrai 
psl..), šiomis dienomis atspaus-[iš Union Pier Kalėdų ir Nauju
dinti pasiekė "Draugo" redak- jų Metų proga sveikina visus 
ciją. Surinkta ir pateikta daug | savo kaimynus, draugus ir pa-

Italijoje. Ten susipažino su 
x N. ir S. Rauckinal sveiki- i l e n k a i s studentais ir buvo pa-

r> n mokvklr^ ™»t i 1 n a & i m i n e s W d r « : « u a **• K&~, kviestas į Krokuvos universite- $e™om kalėdinius pobūvius, tuvių pravedėjas Jonas Žiūrai 
o M^arthv RH a ^ | ledų proga ir linki taikingų nau - ^ d ė s t y t i romėnų teisę. Apie vaikučius apdovanodavo dova- «g rJlVc žvaiu m u ir apdairumu 

jųjų 1980 metų. Vietoj sveiki- j 1 5 5 l m persikėlė į Lietuvą. Jis n o m i s - T a i būdavo gražaus so- b a n d e neieisti ilgai kalbantiems 
suredagavo Medininkų kapitu- kdarumo šventė. išsikalbėti. O linkėjimų ir svei-
los statutą. Buvo pakviestas i! Tremtyje lietuviai paštininkai kinimų šia proga netrūko. Gau-
Lietuvos statuto n laidos ruo- yra atlikę savo tautiečiams di- te telegramų iš Australijos, 
Simo komisiją. Roizijus buvo, dekus patarnavimus stovyk- j sveikinimų iš Lietuvos ir Kali-
galima sakyti, fanatiškas rome- lose įsteigė ir adlministravo už i fornijos. Algimantas Priskųs 
nų teisės gerbėjas. Prelegentas labai kuklius atlyginimus, be pakėlė pirmąją šampano taurę 

pose, 410 McCarthy Rd., Po 
programos apsilankys Kalėdų 
senelis ir bus vaišės. Kviečiami 
visi gausiai dalyvauti. 

rasinių, įvairių žinių ir iliustra
cijų, liečiančių lietuvių evange
likų gyvenimą. Redaktorius 
kun. Angas Trakis, 6620 South 
Louis Ave., Chicago, II. 60629. 
Leidžia Liet. Evangelikų liute
ronų Bažnyčios vyriausioji ta
ryba. 

x Lietuviškų knygų rank
darbių "Drauge" už didesnę su-

nimo kortelių skiria auką "Drau 
gui" paremti. 

x Ona ir Stasys Mikašauskai 
savo draugus ir pažįstamus 
sveikina su šv. Kalėdomis ir 
linki laimingų 1980 metų. Vieto
je sveikinimų kortelių, skiria 
lietuvių spaudai. 

x Dr. Antanas ir Ona čerš-
kai, čikagiškiai, lankėsi "Drau
ge", domėjosi spaudos darbais, 

ŠVENČIŲ DŽIAUGSMUI 

Chicagos miestas turi vadi
namą Kalėdų fondą, iš kurio 
buvo panaudota apie 400,000 
dol. eglutėms bei dovanoms ne
turtingiesiems. Mere J. Byrne 
paprašė miesto įstaigų vadovų 
atsiųsti tarnautojus, kurie tam 
fondui aukojo, ir jiems dėko
dama paspaudė rankas. Tokių 
buvo tūkstančiai. 

žįstamus. Vietoj sveikino kor 
telių aukoja Lietuvos Dukterų 
draugijai ir Draugui. 

x Dėkodami už korteles, au
kų po 5 dol atsiuntė: Jonas j kalbėjosi su redaktoriais, nu 
Karys, Ant. Zubavičius, D. Re- sipirko didesnį kiekį kalėdinių 
mys, V. Jaškauskas, M, Pūkelis, Į kortebų, paliko 10 dolerių auką. 
E. Ribokienė, Paulina Pukienė, 
E. Vaišnienė, Kazys Sragaus-
kas, Jurgis Štuopis, Adelė Ver 

už jaunąją Ramunę. Vyriausias 
pabrolys J. Krukonis supažin
dino svečius su visu pulku ir 

Dėkojame. 

x Janina ir Pramos Žitkai 
mą nusipirko: C. Stulgaitienė.! b y l k n ė ; " M . ^ m o ! ^ , ' į ^ Kęs- sveikina savo artimuosius ir pa 
Jonas Petkus, Pop. Leono XDI t u t i s B a l č y s N v rjdrys P z l s t a m u s i r ^ ^ visiems malo-
fondas (per Ad. Viliušį), f^AjjemmL Visiems dėkojame.' ' n u k a l ė d ų l v e n f i ' 1 ^ l a i m i n ^ 
K a r o s a 8 - x Petras Spetyla sveikina 

X Brighton Parko Lituams-1 draugus ir pažįstamus šv. Ka-
tmės mokyklos Kalėdų eglutė j ledų proga ir vietoj kalėdinių 
įvyks šį sekmadienį, gruodžio | atvirukų aukoja "Draugui" 20 
16 d., 2 vai. popiet mokyklos | dol. 
salėje. Visi kviečiami dalyvauti. 

(pr.) 
X Jei SKILANDŽIŲ tau tik 

tuoj pas Petrą ir užeik1 reik. 
— INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre-

x Violeta N. Chaves, Ches-
terfield, MD, atsiuntė 10 dol. 
auką. Labai ačiū. 

x Dėkodami už korteles, au
kų po 5 dol. atsiuntė: L. Mon-

, trimas, L. Karpavičius, Liudas 
lės, kumpiai, aviena, veršiena, j Stašaitis, K S. Balys, B. Milak-
dešros ir t. t. Užsakymus siun-; n i s H s t asas , V. Bartuška, E. 
Siame paštu bet kur Amerikoje. 
2913 West 63rd St, Chicago, II 
00829. Tel. (312) 436-4337. (sk.) 

X Artėjant ftv. Kalėda Ir 
Naujųjų Meto Šventėms, "Drau
gas" yra pasiruošęs padėti pa
sveikinti savo artimuoshiB vi-

Pagirys, J. Vaičiulis, B. Dom-
brava, V. Beinarauskas, J. San-
dargas, Veronika Janulienė, Ma
rija Grybienė. Labai ačiū. 

X Aldona ir Jonas Kubiliai 
ir Jonas Paltarokas sveikina sa-

šiems tiems, kurie dėl laiko stc- v 0 * ™ £ ^ T 8 . f f S ^ ^ 
kos ar kitų aplinkybių negali! m u f K a l e d ų 8 ^ n f u l r N a " ? 
pasiųsti sveikinimo kortelių. Su- M e t u . . P"**' Retoje siuntinėje 
interesuotieji prašomi atsiųsti I f f k 5 i m ų korteles anko^ 30 

•i.- Ti ,* . •_ -—--- • d°l- Draugo dienraščiui, 
sveikinimo tekstus ir pridėti lais; 
vanorišką auką dienraščiui pa-Į x Lietuvos istorijos vaizdai, 
remti. Kad prieš pačias šventes i 540 p ^ 1 7 5 0 iliustracijų. Kaina 
OTrtdktu didesnis sveikini-j ^ T ė v ^ g ^ ^ 
mų skaičius, skaitytojai prašo-

palygino keletą I ir H laidos teisės gauti papildomus priedus, 
Lietuvos statuto punktų, ku- j stovyklos paštus. Platino lietu-
riuose žymu romėnų teisės įta- viską spaudą, knygas. Teikė vi-
ka, manoma, patekusi į statu- Į sokeriopus pašto patarnavimus. įdomia draugystės pradžia su 
tą Roizijaus dėka. Svarbiausias o kai įsisteigė Lietuvių Pašti- Šarūnu dar mokyklos suole 
jo teisinis veikalas "Decisiones". ninku sąjungą, centro valdyba Marąuette Parke pas seseles. 

Roizijus rašė ir eilėraščių.^ sukauptų lėšų yra sušelpusi i Vienas iš įspūdingiausių vestu-
Dažniausiai tai panegirikos, gar ** vieną tautietį skyrusi litera

tūros premiją, parėmusi tuo
metines organizacijas. 

binančios valdovus, vyskupus, 

mi savo sveikinimus 
5au dabar. 

atsiųsti 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mašais mė-
pesiniaū imokėiimais ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings. 2212 
West Cermak Road — Telef. 
• I 7-T747 (sk.) 

Westernt Chicago, 
Tel 254-1122. 

m. GU6Wy, 

rsk.) 
x Albinas Kurkulis, akcijų 

brokeris, dirbąs su Rodman A 
Bradshaw, Inc., patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(•k.) 

1980 metų. Vietoje sveikinimo 
kortelių skiria 15 dol. auką 
"Draugui". 

x Iš Floridos, Kūdikėlio Jė
zaus gimimo proga, Adelė Na-
vickienė-Popeliučkienė ir Jonas 
Popeliučkai, sveikiname mes sa
vo gimines h- draugus su Sv. 
Kalėdomis ir Naujaisiais 1980 
metais, linkėdami visiems 
džiaugsmingų, nuotaikingų ir 
linksmų švenčių. Vietoj sveiki
nimo kortelių—aukojam "Drau
gui". 

x Vet. gyd. Juozas ir Salo
mėja Skaudžiai sveikina gimi
nes draugus ir pažįstamus su 
Šv. Kalėdom ir Naujais Metais. 
Vietoj sveikinimo kortelių ski
ria "Draugui" 15 doL auką. 

x K. ir A. Valiuškiai, Bar-
rington, R. L, sveikina visus sa
vo bičiulius Kristaus Gimimo 
juose metuose. Čia proga, ra
šo jie, "skiriame 50 dol. auką 
Draugui, lietuvybės išlaikymo 
tęsimui". 

x Marija ir Algimantas B4-
kiniai, Park For st., UI., sveiki
na visus draugus ir pažįstamus 
šv. Kalėdų ir Naujų Metų pro
ga. Vietoje sveikinimo kortelių, 
skiria auką "Draugui". 

X Bronė ir Bronius Kvikliai 
sveikina visus savo gimines, ar
timuosius ir bičiulius artėjančių 
švenčių proga. Vietoje sveiki
nimo kortelių, skiria auką Vy
dūno Jaunimo fondui ir Drau
gui. 

x Dr. Elena L. Liatukienė, 
Washington, D. C., parėmė mū
sų spaudos darbus 12 dol. auka. 
Labai ačiū. 

x Adolfas Bagdonas, St. Pe-
tersburg Beach, Fl., atsiuntė 

vių puotos momentų buvo "Vo
lungės" pasirodymas. Jaunoji 

Advokatas JONAS G1BAITIS 
6247 So. Kedzie Avenoe 

TeL — 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9iki Ttafvak. 
Seštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

iiiiimimiiiiiitiiiniiiiiiMimiiiiiniiiiiiii 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v. 
Seštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

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

2649 W. 68 Street 
Chicago, m. 60629 

Šių tradicijų tebesilaiko LPS-
gos valdyba ir Amerikoje. Chi
cagoje kasmet įvyksta du ren
giniai. Tai vasarinis pažmonys 
ir kalėdinis pobūvis. Ypatingai 
prasmingai atšvenčiamos bend
ros kūčios. Ta proga Tėvų jė-

Garbės" prenumeratos mokestį, i ̂  koplyčioje atnašaujamos 
Maloniai dėkojame. 

X M. Milčienė, Manchester, 
Conn., prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo 12 dol. auką. La
bai ačiū. 

x Kazys Leknickas, čikagiš-
kis, pasveikino dienraščio dar
buotojus Švenčių proga ir įtei
kė 10 dol. Labai ačiū. 

x O. ir V. Samatauskai iš 
Miami, Fl., atsiuntė "Draugui" 
malonų laišką, pasidžiaugė dien
raščiu, kuris juos lanko dau
giau kaip 20 metų: "Jis tikrai 
yra mūsų labai laukiamas lan
kytojas". Pasveikino Švenčių 
proga ir atsiuntė 10 dol. auką. 
Labai ačiū. 

x Juozas ir Aleksandras 
Morkūnai, atvykę iš Ottavos, 
lankėsi "Drauge", domėjosi 
spaudos darbais. Paliko 10 dol. 
auką. Dėkojame. 

x Kostas Mykolaitis, detroi-
tiškis, padėkojo už korteles ir 
aukojo 10 dolerių. Maloniai dė
kojame. 

x Irma J. Veteckytė, Baleto 
ir muzikos mokyklos vedėja, 
mus maloniai pasveikino, padė
kojo už korteles ir atsiuntė 15 
dol. auką. Labai ačiū. 

Ramunė, nuotakos drabužiuose, iiHiiiHiiimunYiiiilHinillllllllilUlIlHIIIII 

<? 

šv. Mišios už lietuvius paštinin 
ku8 — gyvuosius ir mirusiuo
sius, bei jų Seimas. Kūčių me
tu pasidalinama kalėdaičiais, 
pasidalinama gražiais praeitų 
laikų išgyvenimais, nuoširdžiai 
pabendraujama. Tai graži, su
tartinai dirbanti, pastininkų šei
ma. Ta proga prisimenama ir 
pavergtoje tėvynėje likę kole
gos ir bendradarbiai, Sibiro tai
gose ištremtieji ir laisvajame 
pasaulyje pasklidę. 

Kūčios būna nuotaikingos, 
kur pastininkų nuoširdus bičiu
lis kun. J. JuozeviČius kasmet 
palaimina stalą ir taria šven
tišką žodį. 

Pažymėtina, kad LPS-gos val
dyba kasmet prisimena mūsų 
veiksnius, spaudą ir radijo va
landėles ir iš savo kuklių ištek
lių jas paremia. Ir šiais metais 
paštininkai švęs Kalėdas. Kū
čios, su pamaldomis, metiniu 
susirinkimu įvyksta gruodžio 16 
d. Pamaldos 2 vai. jėzu'tų kop
lyčioje, po to p. Repšių lamuo
se susirinkimas ir bendros kū
čios. Susirinkime, mieli bendra
darbiai, su šeimomis ir pažįsta
mais į pamaldas, o vėliau ir į 
kūčias nuoširdžiam pabendravi
mui Šių brangių mums švenčių 
proga. J. 

VISI KVIEČIAMI ĮSIJUNGTI | 
šv. Kalėdą Oktavos metu ruošiamas 

iv. Mišių 

PADUOS IR PRAiYMO 
PAMALDAS, 

kurios prasidės gruodžio 25 d. ir 
baigsis sausio 1 d. Marijonų koply
čioje (prie "Draugo"). 

2emiau pridėtas specialių inten
cijų sąrašas, atžymėkite pageidauja
mas Ir pasiųskite mūsų vienuolynui: 

MARIJUI FITRERS 
6336 So. RUbourn A?e. 

Chicago, E 60629 

Nonų dalyvauti Kalėdų Oktavos šv. Mišiose ir mal
dose ir prašau melstis h* atnašauti iv. Misiąs štoinia inten
cijomis: , 

• Padėka Dievui ui 1979 metus 
O Padėka Marijai ui globą 
• Padėka Dievui ui ypatingas 

• Ui UetuVtus Sibire 
• Ui persekiojamus tJkirCiuosius 

Lietuvoje 
• Ui vaikue 
• Ypatinga intencija 
Q Prašant laimingų 1980 metų 

P Prašant sveikatos 
• Prašant ramybės lehnoje 
• Prašant Lietuvai laisves 
• Prašant tikėjimo laisvės 

Rusijoje 
Q Prašant antgamtinės pagalbos 

jaunimui 
Q Prašant pasveikimo nuo 

atkobclizmo 

Vardas, pavardė 

Oktavai pridedu auką $ 


