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SOVIETINĖJE MOKYKLOJE 

Sidabravas (Radviliškio ra j.). 
Sidabravo vidurinėje mokykloje 
suaktyvintas ateistinis darbas. 
Nežiūrint "tapusio žmogumi" V. 
Starkaus pavyzdžio, jaunimas gau
siai dalyvavo didžiosios Savaitės 
apeigose ir Velykų procesijoje. 

Balandžio 10 dieną X klases 
auklėtoja J. Bajorūnienė priver
tė Sigitą Kalniu ir dar keturias 
mokines rašyti pasiaiškinimus 
už tai, kad prieš kelias dienas 
lankėsi svečiuose pas zakristijo
ną. Sigitas Kalnius aiškinosi, jog 
jis ne komjaunuolis, todėl jam 
galima zakristijoną lankyti. 

Kiek anksčiau fizinio lavini
mo mokytojas Barzdonis, kraus
tydamas VUb klasės mokinių ki
šenes* atėmė B Lotužo Arvydo 
rožančių. Mokinį klausė, ar ei
nąs į bažnyčią. Išgirdęs teigia
mą atsakymą, mokytojas pareiš
kė, kad tai „bobutės paliki
mas", tad rožančių atiduosiąs tė
vams. 

Balandžio 12 dieną lietuvių 
kalbos mokytoja Pranculienė V. 
VlIIb klasės mokiniams pamokos 
metu taip aiškino: „Bažnyčia 
pastatyta tik senutėms... Artėja 
Velykos, religinės šventės, jūs gi 
esate aštuntokai, ir prašome ne
vaikščioti po šventorių, būkite 
savo vietoje". 

Ypač kovingai buvo nusiteikęs 
mokyt Motiekaitis. Balandžio 
14 dieną pusę piešimo pamokos 
savo auklėjamai VIa klasei kal
bėjo ateistine tema. Pagal jį, į 

bažnyčią reikia tik seniems eiti, 
o jauniems nėra ko ten vaikš
čioti. Mosuodamas rankomis, aiš
kino: „Štai dabar rodau jums 100 
rublių, — matote, o Dievo nema
tote, tai ko eiti į tą bažnyčią?!" 
Pirštu rodydamas į mokinę Vil
mą Petraitytę, šaukė: „Tai tu ei
ni į bažnyčią". Mokinė atsakė: 
„Noriu ir einu". Auklėtojas gąs
dino išmesiąs iš klasės pionierių 
vadovės pareigų ir sumažinsiąs 
elgesį. Mokinė atkirto, kad nuo 
pareigų savanoriškai atsisaky
sianti, o sumažinti elgesį moky
tojai neturį teisės, juk ir patys 
mokytojai einą į bažnyčią. Moky
tojas liepė nutilti ir pridūrė, jog 
mokytojai žino, kurie mokiniai ti
kintys, todėl jiems sumažins el
gesį ir išmes iš mokyklos. 

Tą pačią dieną mokyklos direk
torius M. Razma nusive^č rcseris 
Zitą ir Laimą Stanelytes į moky
tojos Motiekaitienės kabinetą. 
Motiekaitienė direktoriaus aki
vaizdoje klausinėjo mokines, kas 
joms liepia eiti į bažnyčią, iš kur 
gauna baltas sukneles, ar kas 
nors vaišina bažnyčioje saldai
niais, kas daugiau iš mokinių 
lanko bažnyčią, ar per Velykas 
barstys gėles? Mokinės atsakė, 
jog į bažnyčią einą savo noru, 
niekas nevaišiną; tegul patys mo
kytojai ateina ir pasižiūri. Moky
toja mergaites gąsdino, jei jos ne
siliausiančios lankyti bažnyčią, 
tai joms bus sumažintas elgesio 
pažymys. 

(Bus daugiau) 

IRANAS NETURI 
VIENOS VYRIAUSYBES 

Smurtas — charakteringa persų istorijos žyme 
Teheranas. — Šios savaitės įvy

kiai Irane dar kartą parodė už
sienio stebėtojams, kad Tehera
nas neturi vyriausybės. Užsienio 
reikalų ministeris sako viena, aja-
tola Khomeini — kita. Amerikie
čius pagrobę „studentai" neprieš
tarauja viešai Khomeiniui, bet 
dažnai pasisako prieš užsienio rei
kalų ministerio pareiškimus. 

Revoliucinė Irano taryba pa
skelbė, jog žymaus dvasinio vado 
Mohammed Mofateh nužudy
mas buvęs CIA ir SAVAK agen
tų darbas. Gatvėse vėl pasirodė 
piktos minios, deginančios Ame
rikos vėliavas ir prezidento Car-
terio iškamšas. 

Ajatola Khomeinis vėl pakar
tojo, kad Amerika turi sugrąžin
ti Iranui šachą. Jis buvęs išvež
tas į vietą, kuri priklausanti Ame
rikai, šachas turi būti teisiamas 
Irane, pakartojo ajatola. 

Paryžiuje gyvenąs buvęs Irano 
premjeras Shahpour Bachtiar pa
reiškė pasikalbėjime su „The 
Chrisfian Science Monitor", kad 
Irane šiuo metu nėra vyriausy
bės, tėra tik chaosas. Vis didėja 
pavojus, kad valdžią pagrobs ko
munistai. Juo ilgiau valdžios 
priešakyje bus Khomeinis, tuo di
desnis komunizmo pavojus, pasa
kė premjeras. Šiuo metu Irane 
yra daug galios centrų: ajatola 
Khomeinis, „studentai" ir kelios 
frakcijos Revoliucinėje taryboje 
Jeigu Khomeinis dar ilgai ban
dys išsilaikyti valdžioje, tai ne 
tik Irano marksistai, bet gerai 
organizuoti tikrieji komunistai, 
remiami užsienio galybės, per
ims Irano valdžią. O tai būtu 
katastrofa, pareiškė Bachtiaras. 

Marvin Stone rašo „U.S. News 
and World Report" žurnalą kad 

Persija, dabartinis Iranas,jau pa
sižymėjo, kaip nerami, smurto 
apimta šalis. Dar neseniai, prieš 
porą šimtų metų politiniai lai
mėtojai išžudydavo ištisus mies
tus. Valdovai visada išsilaikyda
vo tik naikindami kitus. ši. tra
dicija liko ir šiandien. Diploma
tai Persijoje niekad nesijausda
vo saugūs. Mongolijos ambasado
rius, atvykęs derėtis dėl preky
bos sutarties, 1218 metais neteko 
savo galvos. Vėliau, 1829 m. Te
herano minia, gaudydama pabė
gusį karaliaus haremo prižiūrėto
ją ir dvi moteris, užpuolė Rusi
jos pasiuntinio namus ir sukapo
jo ambasadorių kardais. 

Marvin Stone nurodo, kad ra
miausias Irano laikotarpis buvo 
valdant buvusiam šachui. Su juo 
buvo galima derėtis, jis Persijos 
įlankoje išlaikė pastovumą 
saugumą, rašo Stone. 

ir 

Tarptautinis žmonių 
grobimo įstatymas 

New Yorkas. — Jungtinės Tau
tos vienbalsiai patvirtino naują 
konvenciją, kuri pasmerkia žmo
nių pagrobimus, šį tarptautinį 
jstatymą prieš trejus metus pa
siūlė Vakarų Vokietija. Įkaitų 
grobimas be jokių išimčių už
draudžiamas, konvenciją pasira
šiusios valstybės turi teisti įkai
tų grobikus arba turi juos per
duoti tai valstybei, iš kurios at
vyko. 

Pažymėtina, kad už šią konven
ciją balsavo ir tokios praeities te
roristų globėjos kaip Libija, Alži-
ras. 

Dabar pasaulio valstybės turės 
šią konvenciją pasirašyti ir rati
fikuoti. 

LAIŠKAI PASIEKIA 
ĮKAITUS TEHERANE 

Iranas reikalauja tirti iacho nusikaltimus 

Britanijos vyriausybei perėmus Rodezijoa valdymą, karo paliaubas ir taiką Šioje kolonijoje prižiūrės nuotraukoje 
<viduryje) matomas generolas John Acland. Jo žinioje bus 1,200 kareivių iš įvairių britų bendruomenes salių, jų tar
pe ii Australijos ir Naujosios Zelandijos. Neabejojama, kad Rodezijoje dar bus įvairių nesklandumų, bet britai ban
dys pravesti demokratinius rinkimus, po kurių bus jsteig ta nepriklausoma Zimbabve. 

Vietnamas nepraleidžia 
• 

šalpos badaujantiems 
Karine politika nugali žmonių kančias 

Washingtonas. — Amerikos Į landiją. Tuomet Kinija tikriau-
šalpos organizacijos „Citizens sia kirstų Vietnamui smūgį. Ky-
Commission on Indochinese Re- la klausimas, kaip tuo atveju lai-
fugees" pirmininkas Leo Cheme 
pareiškė Atstovų rūmų komite
tui, kad labai mažai maisto ir 
vaistų pasiekia badaujančius ir 
sergančius Kambodijos gyvento
jus. New Yorke Jungtinių Tautų 
spaudos konferencijoje panašiai 
kalbėjo ir Tarptautinio Raudo
nojo Kryžiaus komiteto direkto
rius Jean-Pierre Hocke. Nežiū
rint didelių tarptautinės šalpos 
siuntų, badaujančius pasiekia tik 
,lašai". Dar blogiau, Vakarų 
siunčiami medicinos daktarai ir 
specialistai neįleidžiami į Kambo-
diją. Leo Cheme pareiškė kong
rese, kad Vietnamą ir Sovietų Są
jungą reikėtų spausti, kad Kam-
bodija gautų medicinos personalo 
iš komunistinių šalių ar iš Tre
čiojo pasaulio. 

Iš Tailandijos ateinančios ži
nios kalba, jog pabėgėlių iš Kam
bodijos skaičius Tailandijoje 
greit pasieks milijoną žmonių. 
Vietnamo karinė vadovybė siekia 
užbaigti operacijas Kambodijoje, 
kol ten tęsiasi „sausas sezonas". 
Prasidėjus metiniam lietui, viet
namiečių karo žygiai vėl sustos. 
Tuo pačiu ginkluotų Raudonųjų 
kmerų partizanų veiksmai sustip
rės, bus nukelti į ateinančius me
tus. 

Kambodijos gyventojų kančios 
turi nusileisti politiniams ir kari
niams oponentų apskaičiavi
mams. Vietnamas turi Kambodi
joje 200,000 kareivių. Vietnamą 
remia Sovietų Sąjunga. Iš kitos 
pusės, Kinija siekia, kad Kambodi-
ia nepatektų Vietnamui. Karinis 
Vietnamo įklimpimas Kambodi
joje labai alina Vietnamą eko
nomiškai. Neabejojama, kad di
delę dalį pasaulio šalpos organi
zacijų siunčiamo maisto pasiima 
vietnamiečiai. 

Viso šio konflikto šaknys yra 
tradicinėje Kinijos-Vietnamo ne
apykantoje. Konfliktas Kambodi
joje yra tos senos neapykantos 
rezultatas. Vietnamas gali, besi
vydamas kambodiečių partizanų 
likučius, įžengti į kaimyninę Tai-

kytusi Sovietų Sąjunga? Pastaroji 
nieko nedaro Kambodijos padė
čiai išspręsti. Apie tai užsiminė 
ir prezidentas Carteris savo gruo
džio 6 d. pareiškime. Jiš kaltino 
Vietnamą, kuris užblokuoja šal
pos siuntimą kenčiantiems Kam
bodijos žmonėms. Amerika padi
dino karinę paramą Tailandijai, 
atsiuntė naujų tankų ir kitų gink
lų bei karinio personalo supažin-

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Popiežius Jonas Paulius H-
-sis paskelbė pareiškimą, ryšium 
su Bažnyčios paskelbta Pasaulio 
Taikos diena, sausio 1 d. Popie
žius ragina baigti ginklų lenkty
nes, tramdyti propagandą prieš 
kitaip galvojančius. 

— Kongresas duos automobilių 
Chryslerio bendrovei finansinę 
paramą, abiejų rūmų konferenci
ja tariasi, kokia ji turi būti. Se
natas siūlo mažiau, negu nutar
ta Atstovų rūmų. 

— Prie Danijos parlamento 
įvyko piktos ūkininkų demonstra
cijos, protestavusios prieš naujus 
mokesčius ūkininkams. 

Aukso kainos Londone pasie-d.nt, tailandieč«us su naujais k . 4 % ^ ^ ^ ^ 
ginklais. Neziunnt Vietnamo pa- _ ^ ^ ? 4_2 4 ^ ^ n u U . 
reiškimų, kad jis Tailandijos ne- į rf ̂ ^ na f tQS b e n d r o v ė m s s ^ 
puls, karinių stebėtojų^ manymu ; (Mįm m o k e s č i u S j i e m hil 
vietnamiečiai, besivydami Pol 
Poto režimo partizanus, labai 
lengvai gali įžengti į Tailandijos 
teritoriją, kas daugelyje vietų jau 
pasitaikė. Apie 80,000 Tailandijos 
pasienio ūkininkų jau buvo pri
versti palikti savo namus dėl pri
artėjusio fronto ir vis didėjančio 
pavojaus. 

Illinois - akmens 
anglies centras 

Mount Vernon, IH. — Vicepre
zidentas Walter Mondale, apsi
lankęs pietinėje Illinois valstijos 
dalyje, kur yra daug anglių ka
syklų, pranešė, kad vyriausybė 
planuoja Illinois valstijoje staty
ti 8 įmones, kur iš akmens ang
lių bus gaminamas skystas kuras. 
Illinois taps „Anglies Saudi Ara
bija", kalbėjo viceprezidentas. 
Vien tik šios valstijos anglies už
teks visai Amerikai per 100 me
tų. 

Vienas milijonas 
per 5 dienas 

Washingtonas. — Žmonijos 
augimo tyrinėjimų įstaiga paskel
bė, kad pasaulyje žmonių skai
čius per 5 dienas padidėja vienu 
milijonu. Iki 2.000 metų pasauly
je gyvens 6 bilijonai žmonių. Jau 
šiandien kai kuriose išsivystan-
čiose šalyse žmonių daugėjimas 
pralenkia maisto gamybą. Di
džiausią pažangą gimimų kontro-

dol. per ateinančius 10 metų. Se
natas turi susitarti su Atstovų rū 
mais, kurie patvirtino daug dides
nius mokesčius. 

— Prezidentas Catreris parinko 
nauju Voice of America ditrek-
torium moterį Mary Bitterman, 
buvusią Havajų radijo direktorę. 

— Jungtinių Tautų asamblėja 
po 94 balsavimų nesugebėjo pa 
rinkti Pietų Amerikos atstovo 
Saugumo taryboje. Bolivijai tary 
boję išbuvus savo kadenciją, į tą 
vietą kandidatuoja Kuba ir Ko 
lumbija ir nė viena negauna dvie 
jų trečdalių daugumos. 

— Britanija trečiadienį nega 
Įėjo užbaigti Rodezijos taikos pa
liaubų sutarties, kurios pasirašy
mas atidėtas iki šios dienos. 

— Salvadoro kareiviai nušovė 
25 komunistus, kurie buvo oku
pavę kavos plantaciją. Dar 4 bu
vo sužeisti, 16 pasidavė. Pastatuo
se buvo rasta nemažai ginklų. 

— Indonezijoje įvykę žemės 
drebėjimai padarė žalos Lombok 
ir Bali saloms. 

— Nuo Naujųjų metų „Amt-
rak" traukinių bendrovė įves pa
pigintas keliones pensininkams ir 
invalidams, kelionėse, kur norma
lūs bilietai kainuos nemažiau 40 
dol. Pa piginimas bus 25 nuoš. 

Teheranas. —Irano užsienio 
reikalų ministeris Ghotbzadeh 
antradienį pareiškė abejonę, ar 
prieš Kalėdas bus paleistas nors 
vienas Teherano ambasadoje ka
linamas amerikietis- Jis nurodė, 
kad labai daug padėtų šią krizę 
išspręsti, jei Amerika pradėtų ofi
cialią buvusio šacho nusikaltimų 
investigaciją. 

Radikalai, kurie laiko ameržkie 

tis kitų, jai įmanomų priemonių. 
Kiti pareigūnai pareiškė, jog tę
siamos diplomatinės pastangos su
organizuoti Iranui ekonominį 
spaudimą. Ambasadorius Jungti
nėse Tautose Donald McHenry 
tariasi su kitais ambasadoriais 
apie ekonomines sankcijas, ku
rias paskelbtų Saugumo taryba-
Bijoma, kad tokią rezoliuciją ga
li vetuoti Sovietų Sąjunga. Sank-

čius diplomatus, pasakė, kad už- rijų paskelbimui reikėtų ilgesnio 
laiko. 

Pentagono kalbėtojas Thomas 
Ross pripažino, kad valstybes ir 
gynybos departamentų delegaci
ja lankysis Saudi Arabijoje, 
Omane, Somalijoje ir Kenijoje, 

sienio reikalų ministeris „per 
daug kalba". Jis galįs sudaryti 
įspūdį, kad Iranas pakeitė savo 
liniją, kuri esanti paprasta: ati
duokite šachą ir jo išvežtus tur
tus. 

Panamoje grupė jaunuolių puo- j ieškodama jūrų laivyno ir avia-
lė Amerikos ambasadą, nuplėšė 
vėliavą, išdaužė vieną langą. De
monstraciją greit išsklaidė at
siųsta Panamos policija, specialus 
riaušių dalinys. Vienas studentas 
buvo suimtas. Vėliau studentų 
minia apmėtė akmenimis resto
raną, kurio savininkas esąs Pana
mos kariuomenės vadas gen. 
Omar Torrijos. 

B visos Amerikos į Teheraną 
pradėjo plaukti šimtai tūkstan
čių kalėdinių sveikinimų. Iki šiol 
ambasadą užėmę radikalai laiš
kus įkaitams perduoda, tačiau 
siuntinių nepraleidžia „saugumo 
sumetimais". Diplomatams buvo 
įteikta ir gėlių puokštė, pasiųsta 
per tarptautinę gėlininkų orga
nizaciją iš Louisianos. 

Baltųjų riimų spaudos sekreto
rius Jody Powell pareiškė antra
dienį, kad Amerika laikytų įkai
tų teismus ar tardymus „tolimes
ne provokacija" ir galėtų grieb-

lėje parodžiusi Kinija, tačiau 
kraštuose, kaip Pakistanas, Benga
lija ir kai kuriose Afrikos valsty
bėse gimimų skaičiai nesulaiko
mai kyla. 

Sovietai apie 
strateginius ginklus 
Maskva. — Tass agentSros 

komentarai apie NATO nutari
mą įsigyti naujų raketinių gin
klų tvirtina, kad tos raketos nė
ra gynybos moderninimaa, bet 
siekia pakeisti jėgų balansą 
Europoje. Įrodinėjimai, kad jė
gų persvara yra sovietų pusėje, 
vadinami "plepalai". Tass rašo, 
kad prezidentas Carteris neklau
sė patarimų pradėti su sovietais 
diskusijas dėl ginklavimosi ap
ribojimo. Agentūra pabrėžia, 
kad ne tik Olandija ir Belgija 
priešinasi naujiems ginklams, 
bet jiems nepritarianti ir Tur
kija. 

Sovietų pareigūnai primena 
Vakarų korespondentams, kad 
Amerikos nenoras ratifikuoti 
SALT 2 sutartį yra nerealiai at
remtas į teoriją, kad ateities 
karas gali būti "ribotas", "da
linis". Sovietų prezidentas Brež
nevas pasakęs prezidentui Car-
termi Vienoje, kad, jei nors vie
na branduolinė bomba sprogs 
sovietų teritorijoje, nebus žiū
rima, ar ji atskrido ii Europos, 
ar iš Amerikos, tuo tve ju sovie
tai pulsią Ameriką visomis savo 
jėgomis. 

Sovietų spauda tvirtina, kad 
jei SALT sutartis bus atmesta, 
sovietai matys, jog nei Ameri
kos vyriausybė nei visuomenė 
dar negali susigyventi su min
timi, kad Amerika ir Sovietų 
Sąjunga yra lygios strateginių 
ginklų srityje. 

cijos bazių. Nors JAV vyriausy
bė pasisakė už taikingą Irano 
krizės sprendimą, pripažįstama, 
kad gali susidaryti padėtis, kada-
teks griebtis ir ribotų karinių prie
monių, Iranui neklausant JT Sau
gumo tarybos ir Tarptautinio teis
mo, Amerika turi laisvesnes ran
kas griežtesnių spaudimo priemo
nių įgyvendinimui. 

Trudeau sutiko 
vadovauti partijai 

Otfcaoa. — Buvęs Kanados 
premjeras Pierre Trudeau antra
dienį paskelbė, kad jis vėl bus 
liberalų partijos vadas ir kandida
tas į premjerus. Tas nutarimas 
jam buvęs labai sunkus, nes jis 
buvo nutaręs pasitraukti iš poli
tinio gyvenimo. Jis Kanados 
premjeru buvo 11 metų. Naujo 
Kanados parlamento rinkimai 
bus vasario 18 d. Liberalai tiki
si juos laimėti. 

Vatikano Mišios 
lietuvių kalba 

Roma. —Nuo ateinančių me
tų pradžios Vatikano radijas re
guliariai perduos kiekvieno mė
nesio pirmąjį sekmadienį šven
tas Mišias lietuvių kalba. Apie 
tai pranešė Vatikano radijo dien
raštis, pažymėdamas, jog po lie
tuviškų Mišių, nuo Naujų me
tų pradžios per Vatikano radiją 
bus taip pat reguliariai perduo
damos Mišios čekų ir slovakų 
kalbomis. Iki šiol iš Vatikano 
buvo reguliariai transliuojamos 
pamaldos lotynų, italų ir lenkų 
kalbomis. Be to, Vatikano radi
jas perduoda Mišias {vairiomis 
rytų apeigomis, būtent, bizanti-
nų-rumunų, slavų bizantinų, uk
rainiečių bizantinų ir maronkų 
apeigomis Šventos Mišios lotynų 
kalba yra perduodamos per Va
tikano radiją į Europos kraštus 
kiekvieną rytą. Mišių metu litur
giniai tekstai yra skaitomi tryli
ka kalbų, įskaitant esperantų kal
bą. 

Partizanai ateme 
Vietnamo sandelį 

Bangkokas. — Cambodrjoje bu
vusio Pol Poto režimo partizanai 
puolė ir užėmė Ban Kalor kaimą, 
kuriame vietnamiečiai turėjo di
delį kariuomenės maisto ir amu
nicijos sandėlį. Puolime dalyva
vo apie 500 kambodiečių. 

— Prancūzijos teismas nutei
sė bulgarą Dino Dinev trim me
tais kalėjimo už tarnybą Bulga
rijos saugumo policijai. Jis buvo 
kaltinamas nužudęs bulgarą emi
grantą Londone, tačiau šis kal
tinimas teisme nebuvo įrodytas. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 20 d.: Julius, Atala, 

Sigitas, Grožvilė 
Gruodžio 21 d.: Petras Kanis, 

Edburga, Norgaudas, Girenė 
Saulė teka 7:13, leidžiasi 4:22. 

ORAS 
Debesuota, temperatūra dieną 

45 kipsn., naktį 35 L 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 20 d. 

A. A. MYKOLAS PETKUS 
1974 metais Daytono vyčiy ručių pardavinėjimo ir įvairių 

kuopa Garbės narių komitetui • kuopos tam tikslui skiriamų pa-
pristatė veikla organizacijoje pa
sižymėjusį savo narį, prašydama 
pakelti jį į garbės narius. Kol 

1 * *.V i 
Iš dail. M. Gaižutien&s - MeSkauskaites kūrinių parodos at idarymo Detroite gruodžio 8 d. 
kytojų. Parodą suruošė LB Detroito apyl. valdyba. 

Matyti dalis parodos lan-
J. 

prašymas buvo išspręstas, Die
vas padarė kitą sprendimą — My
kolas Petkus buvo ipašauktas į 
amžiną poilsį. 65-tajam vyčių sei' 

rengimų. lis rūpinosi net miru
siais kuopos nariais. Daugiau 
kaip 25 metus jis pats .prižiūrėjo 
medelius ir gėles, kiekvienais me
tai rugsėjo mėnesį pasodindamas 
ant mirusiųjų vyčių kapų, kai 
kuopa lanko kopines. Jis pasiso 

mui pritarus, Garbės narių ko- dindavo tuos augaiiukus ankstų 
mitetas nutarė pagerbti mirusį pavasarį, ir augindavo juos iki 
Mykolą Petkų, suteikiant jam į rudens, kol reikėdavo perkelti į 
garbės nario titulą 66 seimo me-! kapines. Buvo pradininkas "mei-
tu. lės kelionės" prie mirusių vyčių 

Mykolas Petkus savo pasišven- kapų, ir uoliai lankydavo iš na-
timą Lietuvos vyčių organizaci- : mų išeiti nebegalinčius senesnius 
ai daug kartų įrodė pravesda- parapiečius Kalėdų laikotarpio 
mas arba padėdamas pravesti jos Į metu. 
nutarimų vykdymą. Į jaunuo- į Salia veiklos vyčių tanpe, My-
sius vyčius įstojo 1939 m. Pilnas \ kolas Petkus visą amžių priklau-
vytis pasidarė 1946 m. ir nuo to : sė Švento Kryžiaus parapijai. Jis 
laiko niekuomet nenutraukė ry- . buvo aktyvus parapietis, ir daug 
šio su organizacija, kol gerasis metų dirbo parapijos komitete. 
Viešpats pasišaukė jį pas save | Mykolas Petkus 36 metus tar-
1976 m, balandžio 25 d. Jis buvo į n avo JAV valdžiai, iš jų puspenk-
96 kuopos pirmininkas, kuopos 
iždo globėjas, jaunųjų vicepir-
mininikas ir kuopos vicepirminin
kas narių verbavimo reikalams. 

tų tarnavo karo laivyne Kai su 
savo daliniu stovėjo Rhode Island 
valstijoje, aplankė ProVidence 
kuopą ir susidraugavo su to mies-

1955 metais padėjo Daytono į to vyčiais. Aplankė vyčius ir Bos-
vyčiams suorganizuoti jaunųjų tone bei New Yorko srityse. 1951 
kuopą. Padėjo jauniesiems atlikti į metais dalyvavo vyčių seime 

LIETUVOS DUKTERŲ 
VEIKLA DETROITE 

Lietuvos Dukterų draugijos 
Detroito skyriaus susirinikimas 
įvyks spalio 28 d. Kultūros cent
re. Senajai valdybai baigus ka
denciją, buvo išrinkta nauja val
dyba, į kurią įėjo Emilija Kat
kienė —pirm., Irena Alantienė 
— sekr., Vanda Balynienė — 

kepti kalėdinių kepsnių ir atvež- nuosekliai vykdydama užsibrėž
ti prieš pamaldas į Kultūros cent
rą arba iš vakaro pristatyti bet 
kuriai valdybos narei-

Mes esame visada (pasiruošu
sios padėti sunkion būklėn pate
kusiam mūsų tautiečiui. Jei xas 
žinote, kam tokia pagalba reika
linga, prašau kreiptis į mus. Taip 
pat mes labai pageidaujame ir 

ižd., Dana Arlauskienė ir Ona, prašome detroitietes lietuves mo-

pirmąją jų kelionę į Dainavos 
stovyklą 1965 metais- Jaunieji pas
kui eilę metų vykdavo į Daina
vą stovyklauti, ir Mykolas Petkus 
visuomet jiems padėdavo. Jis bu
vo ir kuopos finansų sekretorius, 
Ritualų komiteto narys, tvarkos 
prižiūrėtojas ir Kultūros komite
to narys. Penkerius metus atsto
vavo jis savo kuopą Švento Kry
žiaus parapijos susirinkimuose. 
Dirbo kuopos įstatų komitete, 
kurį laiką padėjo redaguoti biule
tenį ir eilę metu dalyvavo Spor
to ir Nekilnojamo turto komite
tuose. 

Mykolas Petkus yra buvęs kuo
pos delegatu daugelyje apygardos 
suvažiavimų. Vienerius metus 
buvo jis apygardos vicepirminin

kas, devynerius —iždininkas, dve
jus — iždo globėju, dvejus — 
tvarkos prižiūrėtoju k vienerius 
— apygardos Sporto komiteto na
riu. 

Mykolas Petkus dirbo daugy
bėje komitetų, ir buvo aktyvus 
sportininkas kuopoje ir apygar
doje. Būdamas stiprios sveikatos, 
jis kėgliavo kp. lygose ir dalyva
vo Vidurio—Vakarų kėgliavimo 
turnyruose. Kai 1948 m. lietu
viams sportininkams Vokietijoje 
prireikė žaidimo priemonių, My
kolas Petkus padėjo jas parūpinti 
ir pasiusti į antrą pusę Atlanto. 

Kai Daytone vyko Lietuvos 
vyčių organizacijos seimai (1952, 
1967 ir 1976), Mykolas Petkus 
dirbo jv organizavimo komite
tuose. Kada tik Daytone būdavo 
apygardos suvažiavimas, kėglia
vimo turnyras arba Maldos die
na, Mykolas Petkus visuomet pa
dėdavo organizuoti. Jo vaikai, 
Mykolas ir Tomas, buvo auklėja
mi jaunųjų vyčiu tarpe- Mykolas 
jau įstojo į suaugusių kuopą, bet 
Tomas dar tebėra jaunųjų kuo
pos nariu. 

Vienas iš didžiausių ir dau
giausia pelno duodančiu 96 kuo
pos parengimų yra kiekvienais 
metais įvykstanti Lietuvių dienos 
gegužinė. 21 metus Mykolas Pet
kus arba vienas pirmininkavo tos 
gegužinės rengimo komitetui, ar
ba kartu su kuo nors kitu. Religi
ja h labdarybė buvo jo gyvenimo 
pagrindas. Daug kartų dalyvavo 
religiniame susikaupime, ir daž
nai, jei atsirasdavo reikalas, pa
tarnaudavo Mišioms, kol išvyko 
į ligoninę. 1954 — 1960 m. jis or
ganizavo 96 kuopos Kalėdų lai
kotarpio labdarybę, pinigus jai 
parūpindamas iš kalėdinių atvi-

Xew Yorke. Visą kitą tų 36 me
tų laiką jis buvo JAV pašto tar
nautojas. Vyčių tarpe susitiko sa
vo būsimą žmoną Prancišką, ta
da '12 New Yorko kuopos narę. 

Mykolas Petkus į rV vyčių 
laipsnį buvo pakeltas 1963 me
tais. Savo kuopoje dirbti nesusto
jo. Jo meilė Dievui matėsi pap
rastame jo gyvenime, artimoje 
draugystėje su vyčiais ir ištikimy
bėje šeimai ir draugams. 

(I š "Vyčio" vertė 
Aleksandras Pakalniškis Sr.) 

"VYČIO" 2URNALAS 

Briedienė — narės. 
Skyriaus narės ruošiasi lanky

ti senelius ir vienišus mūsų tau
tiečiu:, kur jie bebūtų: namuose 
ar ligoninėse. Lankydamos mes 
paremiame nelaiminguosius ne 
tik moraliai, bet ir materialiai, i 
paruošiame kalėdinius pakietė-
lius, o kam reikia suteikiame ir 
piniginę paramą. Be to, yra ir 
tokių tautiečių, kuriuos remiame 
ištisus metus. Tiems reikalams 
yra reikalingos lėšos. 

Mūsų sesės jau dabar ruošiasi 
kepti tortus, šližrkus ir kitokius 
kepsnius. Gruodžio 23 d., sekma
dieni, po pamaldų Dieve Apvaiz
dos parapijos kavinėje ruošiame 
kalėdinių kepsnių stalą. Kiekvie
nas tautietis, pirkdamas mūsų ga
minius, parems tuos nelaiminguo
sius, kurie neturi nei giminių, nei 
draugų. 

Visos narės labai prašomos iš-

teris, jaučiančias reikalą paremti 
nelaimingus mūsų tautiečius, sto
ti į mūsų organizaciją ir bendrai 
dirbti artimo šalpos darbą. 

Irena Alantienė, sekr. 
ŽVILGSNIS I M. GAI2UTIENĖS 

KERAMIKA 

LB Detroito apylinkės valdyba, 

tą 1979-80 m. kultūrinių ir kito
kių renginių planą, gruodžio 8-9 
dienomis surengė Manytės Gaižu-
tienės keramikos darbų parodą 
Dievo Apvaizdos parapijos Kul
tūros centro kavinėje. 

Gruodžio 8 vakare į atidarymą 
susirinko apie 40 žmonių. Vadi
namą oficialiąją dalį pradėjo LB 
v-bos kultūros vadovė Liuda Ru-
gienienė. Pasveikinusi dailininkę, 
kuri su savo kūriniais čia daly
vauja pirmąjį kairtą, padėkojusi 
entuziastams, kurie, nebelaukę 
rytdienos, palyginti gausiai suva
žiavo, vienu kitu žodžiu prabil
ti pakvietė Lilę Gražulienę. Po
ros minučių "paskaitoj" L. Gra
žu lienė apie keramiką berods nie-
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ta M. Gaižutienė sakė i Detroi
tą važiuodama žinojusi, jog čia 
esama nuožhdžių draugų. Be to, 
Detroite j'i ir nesijaučianti sveti

ma, nes tekę Dainavoje braidyti 
po vandenį, lipdyti moij, kerami
kos mokyti stovyklaujančius vai
kučius- Kai kurie eksponatai esą 

ko, ar beveik nieko nepasakė, bet 
šiltai, intymiai atskleidė kai ku
riuos dailininkės biografinius 
bruožus ir pasidžiaugė jos pasiek
tais laimėjimais. Kalbėti pakvies- Į * * karšti, iš krosnies krauti i 

automobili 
Programoje —parodos vado

ve surašytos šios eksponatų ru-
(NukelU { 4 puaL) 

rF 

tf 

"Vytis" yra mėnesinis vyčių 
žurnalas. Vasaros metu, nuo bir
želio iki rugsėjo, išeina tik kartą 
per du mėnesius. Prenumerata 
kaštuoja aštuonis dolerius me
tams. Redaguoja Loreta Stukienė, 

žmonės: Juozapina Žukienė tvar
ko kuopų veiklos skyrių, Rūta 
Kazlauskienė rašo apie pasižymė
jusius lietuvius, Aleksandras Pa
kalniškis Jr. redaguoja lietuviš
kąją žurnalo dalį, ir Regina Ma-
lakienė pasirūpina kiekvieno nu
merio išvaizda. Išsiuntinėjimą 

1467 Force Drive, Mountainside į tvarko Liucija Kilkuvienė. 
N. J. 07092. Jai padeda keli kiti I (U "Vyčio"). 
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LDOSMŲ SV. KMEDŲ ŠVENČIŲ 

DR. ALBINA PRUNSKIENE 
2659 W*tt 59th St.. Tel. BE 7-8818 

KNKHTS/ 
UTHUANIA 

TEŽYDI VĖUAf LIETUVA! 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
linkime 

MŪSŲ GERADARIAMS, RĖMĖJAMS, o ypatingai pa
dėjusiems sukelti pakankamai lesų pastatyti iv. 
Šeimynos prieglaudą. 

PritgliHdM Mtt l is, gyvMto|al Ir tarifai, 
R. Katallky Labdariu Sąjunga, HtJy Family 

REV. S. ADOMDUS 
Lemont, Illinois 60439 

& 

e .<W' 

Vyčių seimo vieno posėdžio prezidiumas: kun. A. Jurgelaitis, A. Jaritis. dr. 
J. Stukas (kalba) ir P. gtabeikia. Nuotr. V. Noreikos 

tir '% 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
visiems tautiečiams linki 

M A R G U T I S 
Vadila* — PETRAS •ETRUTIS 

2422 W. Marąnatto Rd., Chicago, HL 60629 
Teki. ( S $-2242. GR 6-2271 

Mūsoto radijo 
aa»7 Ud S vmL ryte I i 

V 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
VISIEMS SKOLINTOJAMS 

- IR -
TAUPYTOJAMSI 

U N I V E R S A L 
Savingsand Loan Assodatkm 

•800 9%. iMutad Sfiattf PRIORĮSĮ uit aaaaa 

PH0HE — nysftukM 14070 J 

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

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 W«st 71st Street 
Vai.; pirm., antr, ketv. irpenkt. 1:00 - 5:00 
vai. popiet, treč ir SeSt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPT0METRISTAS -

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

Vai pagal susitarimą: pirmad. ir ketv 1-4 ir 
7-9:antrad. irpenkt. 10-4:seštad. 10-3val. 
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervu ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. - PR 8-2220 ~ ~ 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J 0 K S A 

W'KŲ LIGOS 
3656 West63rd Street 

Valandos pagal 
susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 Vest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave Chicago 
Tel 445 1223 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

fitalĮOi ir buto B» 662-1381 

DR. iFERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

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

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 H 59 St.. Chicago - 476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr, treč 
ketv 10 iki 6 vai. Sestad 10 iki 1 vai. 

Tel. ofiso ir buto: OLymptc 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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DR. VVALTER J. KIRSTUK 
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3925 West 59th Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt. 
uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 8 lft Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p. 
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Krašto vieningomis. 

ŽODŽIAI IR PATRIOTIZMAS 
Gal niekada Amerika nebuvo 

taip vieninga nuo antrojo pa-
sailmio karo pabaigos, kaip da
bar Irano krizes metu. Tačiau 
ir fos ktizės metu pasigirsta {vai
rių atsakingų žmonių balsų, ku
rie už tą krizę pakaltina pačią 
Ameriką. Net ir iš Irano trans
liuojančios televizijos kaip tik 
perdėtai ryškina ištikimybę I-
rano valdovui, lyg parodydami, 
kad Irano pusėje teisybė. Rinki
mu ir ne rinkimų metais, ne kar
tą yra pasisakyra prieš pačią A-
meriką, nes jau, kaip ne vienas y-
ka pastebėjęs, amerikiečiai mėgs
ta save niekinti. 

B už geležinės uždangos at
vykęs Valentinas Morozas teigia, 
kad'dažnai Amerika elgiasi, kaip 
vaikas Jis ypač pabrėžė, kad de-
terttė ir strateginių ginklų apri
bojimo sutartis yra naudinga 
tik Sovietu Rusijai. Amerika, bū
dama pasauly galingiausia, daž
nai tai užmiršta. Amerikoje y-
pač ryškus tas savas niekinimas, 
ir tai jau yra liga. Ir svarbiausia, 
kad tie niekintojai nieko nesiūlo 
pozityvaus, o tesiverčia tik nei
gimais. Tokiu Amerikos niekinto
jų didžiausia grupė yra intelek
tualai, spaudos ir televizijos žmo
nės, įvairus kritikavimai virsta 
tik problemų kėlimu, o ne 
sprendimu. 

JAV prez.Carteris kartą savo 
kalboje pareškė, kad Amerika 
pergyvena ne infliacijos ar ener
gijos, bet dvasinę krizę. Šios kri
zės negali išspręsti jokie įstaty
mai, o ji tiesiog gresia JAV de
mokratijos pagrindams. Esą tikė
jimas rytdiena visada būdavo pa
grindinė Amerikos stiprybė.. A-
merikiečiai visada tikėjo, kad vai
kai gyvens geriau negu jie, o 
šiandien jau pradeda tikėti, kad 
busimieji metai bus blogesni ne
gu dabartiniai. 

Tačiau kai JAV didelė inte
lektualų .dalis mano, kad visos 
vertybės tėra tik fikcija, kad tos 
vertybės nereikalingos išlavin
tam žmogui, tai suprantama, 
kad masės pasineria tik daiktų 
vartojimo ir pramogų ieškojime 
Prez. Carteris taip pat kalbėjo, 
kad per daug amerikiečių, vietoj 
kieto darbo, tikėjimo į Dievą, 
į stiprias šeimas, vietoj glaudžių 
bendruomenių, ėmė siekti tik gei
dulių patenkinimo ir prekių var
tojimo kas sukėlė pasitikėjimo 
stoką ir atnešė gyvenime tuštumą. 
Net du trečdaliai žmonių nebeina 
balsuoti, darbininkų produkty
vumas krinta, amerikiečiai ne-
bepasitiki vyriausybe, praranda 
pagarbą Bažnyčiai, mokykloms, 
spaudai. 

Labai suprantama, kodėl taip 
vyksta, nes nuolat ir nuolat nie
kinamos institucijos, besirūpi
nančios JAV saugumu, nepai
sant, ar tai butų vietinė ar ka
rinė saugumo tarnybos, kai nieki
nama Amerika ir vis teigiama, 
kad ji už viską kalta. Nuolatinis 
puolimas pačios Amerikos, jos 
gynybos sistemos, jos žvalgybos 
sudaro nuotaiką, kad tikrai visa 
Amerika yra jau supuvę Vaka
rai, supuvusi kapitalistinė siste
ma, kurioje egzistuoja tik žval
gyba. Prie tokių nuotaikų labai 
lengva Sovietų Rusijos šnipams 
veikti Amerikoje, o jei kas ir pa
gaunamas, tai visada teigia
ma, kad Amerika seka ne tik 
svetimus, bet ir savus. Susidaro 
įspūdis, kad čia nebėra laisves 
kraštas, bet įvairių žvalgybos or
ganų kontroliuojama sistema. Ir 

visa tai vyksta todėl, kad tam 
tikra įtakingų žmonių grupė ve
da krašto niekinimo kampaniją, 
kai vis įrodinėja, kad Amerika y-
ra už viską kalta. Kiek tai liečia 
Amerikos gynybos sistemą ir jos 
pastangas už laisvę, saviniekos a-
pimtis beveik pasiekė viršūnę. 

Svetimieji kaip tik mato viską 
kitaip. Solženicynas teigia, kad 
Amerika yra dosniausias ir di-
džiadvasiškiausias kraštas pa
saulyje. Amerika kaip tik veikė, 
kad sulaikytų komunizmo pliti
mą ir vien todėl kilo Vietnamo 
karas. Norėdama sulaikyti ko
munizmą, Amerika negailėjo 
aukų. 

Vis labiau kyla balsų, kad JA 
V turi pristabdyti savo dosnumą. 
Žurnalistas Regein Smith "The 
Christian Science Monitor" laik
raštyje paskelbė strapsnį, teigda
mas, kad Amerika turi sumažinti 
energijos eikvojimą pirmiausia 
žemės ūkyje ir turi augunti mais
to tiek, kiek patiems reikia. Esą 
tegu rusai ir arabai badauja. Esą 
reikia saugoti savo technologi
ją ir jos niekam neduoti. Žurna
listas rašo: "Nebeleiskime į 
erdvę satelitų, kurie naudingi 
visai žmonijai, neduokime gink
lų beginklėms šalims, išstokime 
iš Nato, išmeskime iš savo teri
torijos Jungtines Tautas, nepri-
imkime jokių pabėgėlių iš Azijos 
ir kitur, sugaudykime visus ne
legaliai atvykusius meksikiečius 
ir išgrūskime atgal, jei jie sugrįš 
naudokime juos sunkiems dar
bams. Sustabdykime visą paramą 
užsienio šalims, uždarykime Tai
kos korpusą, nebeduokime užsie
nio valstybėms jokių paskolų ar 
pašalpų, nebepriimkime iš užsie
nio jokių studentų". 

Tai gana sarkastiški žodžiai, 
bet jie liudija, kiek Amerika daro 
gero, todėl bet kokie Amerikai 
priekaištai yra neteisingi, tie, ku
rie save niekina, stumia kraštą į 
abejingumą, nusivylimą ir į cha
osą. Jeigu jau Amerika yra nie
kam tikusi, tai neverta ją rūpin
tis, o tik gyventi, besurūpinant 
daiktais ir pramogomis. 

• 
Nuolatinė suviniekos psichozė 

remiasi nuolatiniais reikalavi
mais laisvių. Ir čia prisimintina 
Solženicyno kalba, pasakyta 
Hooverio institute, kur jis išvar
dina neigiamas laisves. Esą gai
la, kad yra laisvė sveikiems ir 
stipriems žmonėms vengti darbo 
ir gyventi dirbančiųjų sąskaiton, 
laisvė streikuojantiems, kurie a-
tima iš kitų žmonių darbą, susi
siekimo priemones, medicinos pa
galbą, maistą- Laisvė neatsa
kingai ir paviršutiniškai formuo
ti viešąją opiniją ir rinkti paska
las, nepaisant daromos žalos 
kraštai, laisvė politiniais sumeti
mais išplepėti valstybes paslaptis, 
laisvė parduoti viską, nepaisant, 
kad tuo galėtų būti išduo
tas kraštas, ir pagaliau laisvė ne
beginti net ir laisvės. 

Fizinių ar moralinių savęs 
kankinimu niekam nepasitar
naujama, savęs niekinimu tik 
ardoma individas ir visuomenė. 
Reikia sveiko kritiškumo, o ne 
saviniekos. Ir todėl prieš nuola
tinę savinieką reikia visiems ko
voti. Ir nuo tos pareigos neatpa
laiduojami ir lietuviai, prisiglau
dę šiame, anot Solženicyno, ge
riausiame pasaultje krašte, kuri 
įvairiais budais griauna net pa
tys ta laisve ir gėrybėmis besinau
doją asmenys. 

AL B. 
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BAIME TENEPRAAUGA PAREIGOS 
Žaidimas nepaprastoje aplinkoje 

— Mes netikime, kad moder
niais galvojimas būtinai veda 
prie Dievo paneigimo. 

— Mes netikime, kad Dievo 
buvimas fanogsns protm nepri-

— Mes netfltime, kad mokslo 
ir tikėjimo negalima sutaikyti. 

_ Mes netikime, kad teoretiš
kas Dievo buvimo paneigimas 
būtų naudingas kultūros paian-
gai bei prisidėtų prie žmogaus 
lsimtagumo. 

— Mes netikime, kad ekono
miški*, sodattnis Ir civilinsi 
žmogaus asiUvinimas reikalau
ja, jog religija būtų pasalinta 
kaip tokio iMsisvinimo kliūtis. 

— Pagaliau mes netikime, 
kad neapsakomai, paslaptingas 
ir nežinomas Dievas yra nepri
einamas ta* tolimas. 

•e. TBVSSJ Peštas V I 

— Kiekvieno žmogaus sielos 
gelmėse yra paslėpti turtai, ku
riuos tik meuė teįstengia atras
ti. & Red 

Keliuose "Draugo" numeriuo
se užsiminiau skaudžius, nenoro
mis svarstomus klausimus, — apie Į 
žaidimą, kuris ilgokai vyksta vie
šai nepaskelbtu taisyklių aplin
koje. Sio žaidimo vyriausias tvar
kytojas yra Sovietų saugumas. 
Išsileidę savo ar tėvų gimtan 
kraštan, kuriame žolės, krūmo, 
medžio šaknys mirksta prieš 
daug šimtmečių, vakar ir šian
dien lietuvių tautai daromose 
skriaudose, pasiduodame šio rung 
tynių teisėjo valiai. Skaitydami 
komunistų santvarkos liaupsini
mus, paskelbtus ten buvojusiu 
ekskursantų ir mačiusių vien gė
les, šventes, meną, gerus kolū
kius, tarsi Lietuvoje nieko kito 
nebūtų, bandome tikėti ir negali
me. Taip pat mums keistai at
rodo kai grįžusieji visai nenori 
savo įspūdžiais plačiau dalintis. 
O pašnekinę čia viešinčius oku
puotos Lietuvos vidurinės kartos 
atstovus, su tarnybomis susiri
šusius, kartais pasijaučiame, tar
si pro koštuvus kalbėtume. 

Normaliose sąlygose keliauto
jai, parvykę iš tolimesnių vietų, 
laisvai pasakojasi, atidengia pa 
tirtus džiaugsmus ir nuoskaudas, 
nei peikia, nei giria. Klausytojai 
supranta, kad kiekvienoje šaly
je visko yra — gero, blogo, vidu
tinio. Tik išskirtinais atvejais 
susidaromos kraštutinės nuomo
nės, tik retai nusprendžiama, kad 
vienur panašu į rojų, kitur atsi
duoda pragaru. Bet Lietuvos tu
ristų daugumas praranda kalbą, 
nors gero gal patyrė, bet drįsusi 
viesiau prabilti mažuma porina 
neįtikėtinas pasakas, nors gal ke
lyje duobelę matė, gal varguolį 
sutiko. 

Mūsų kraštą apvynioję rūkai, 
slopiną girios ūžesį, žiogo svirpi
mą tėviškės artumoje ir žmogaus I 

VYTAUTAS VOLERTAS 

nuoširdumą, trukdo orientuotis. 
Tačiau veržiamės pro tuos rūkus, 
skatinami pareigos ir sentimento. 

šių pastabų kilmė 

Pasisakymai "Drauge" apie keis 
tą žaidimą, kurio dėka gal pasi
kalbame su dešimtmečiais ne
matytais giminėmis, bent iš tolo 
nužvelgiame tėviškę ir pasižiūri
me, kas vyksta gimtoje šalyje, 
kalneliais, ežerėliais, upėmis ir pi
liakalniais nutaškytoje, yra gry
nai jų autoriaus padariniai. Jie 
nei su dienraščiu, nei su kokia 
žmonių grupe nerištini ir netu
ri tikslo patarti, įspėti, skatinti 
ar atgrasinti. Tai individualūs 
mąstymai, nebūtinai teisingi. Kai 
keli svarsto, mažiau nepastebėtų 
argumentų praleidžia, kai vie
nas amuo žvalgosi, ne visą akira
tį aprėpia. < »*. 

Šios pastabos buvo grindžiamos 
(ar bent mėgintos grįsti) štai ko
kiais dėsniais: jei nori ką pama
tyti, neužsimerk, jei nori ką pa
rodyti, nekišk po marška, jei ko 
sieki, atgal nesitrauk. Tad po
žemy be langų užsirakinę, iš jo 
kojų nekeldami, niekam neleis
dami įžengti, ašaromis pelėsius 
augindami ir aimanuodami, kad 
visam amžiui esame nuo Lietu
vos atskirti, savo logikai nesu
lauksime jokio priartėjimo. 

Dėstant šias rizikingas mintis, 
pavojai nebuvo pamiršti, turint 
galvoje mums ir mūsų vaikams 
primestas Sovietų pilietybes. 
Kalbantis su čia atvažiavusiais 
ekskursantais, reikia nepamiršti 
įdomios statistikos, paskelbtos 
1979. XI. 9 techcnologijos specia
listo Pentagone J. Vorono, kad 
pagal studentu pasikeitimo pro
gramų į Rusiją vykstą ameri

kiečiai daugiausia yra filologai, o 
į JAV atvažiuoja Sovietų griež
tųjų mokslų specialistai. Aplin
ka Sovietų Sąjungoje, tuo pačiu 
ir Lietuvoj, gali kisti valandų 
laikotarpy. Išeitų naujas įsakas, 
įsigaliojąs ankstesne data, ir baig
ta su visomis mintimis. Stalinas 
gal grįžtų savo pirmykščian mau-
zoliejun, užsienyje esančių gimi
nės važiuotų Sibiran, partijos lei
dimu Amerikoje buvoję ne tik 
tarnybų, bet ir laisvės nustotų. 
Juk Sovietuose viskas įmanoma, 
— diktatūrų kryptis nustato ne 
piliečiai, bet vienas pilietis. 

į Net lietuviai komunistai įvai
riai galvoja. Vieni trėmimus smer 

; kia, 'kiti tvirtina, kad jokių kon
centracijos stovyklų nebuvo, kad 
iš Sibiro grįžo visi ir praturtėję. 
Esą, kas mirė, mirė iš senatvės. 
Suprasti, kaip Sovietuose reikalai 
yra sprendžiami, taip pat nega
lima. Atrodytų, kad Stalinaitė, 
Solženicynas, pora slaptosios po
licijos (KGB) bėgūnų, net T. 
Venclova buvo svarbesni už ra
distą ar irklininką. Bet kas atsiti
ko su S. Kudirka ir V. Česiūnu? 
Be to, atminty atsišaukia čiuožė
jai, baletininkai, Japonijoje 1979. 
X 22. ištrūkęs "žurnalistas", ra
šęs ne laikraščiams, bet KGB, ir 
daugelis kitų. Tik Alseiką su ke
liais panašiais retai prisimena
ma Mat, šie ne išbėgo, bet iš
važiavo, nei laikyti, nei sekti. 

Gerai žinoma tiesa 
Mano pastabos taip pat remia

si visiems suprantamu faktu, kad 
ne tauta yra kalta dėl šiandieni
nės padėties. įtaigojo ir prielaida, 
— ne visi pareigūnai yra išdavi
kai, ne visi lietuvių valdžios mos
tai okupuotame krašte yra ža
lingi. 

Matau dalį jų periodinės spau-

Priešrinkiminei akcijai stįprė-Į 
jant, gruodžio 5 d. ištaigingame | 
Philadelphijos Farmont viešbu
tyje įvyko priėmimas telkti lė- į 
šų Carteriui —Mondale per
rinkti. Iškilmingus pietus ruošė 
Pennsylvanijos Carterio - Mon
dale finansų komitetas. Šiam ko
mitetui priklauso ir lietuvių de
mokratų veikėjas Rimas česonis, 
JAV LB krašto valdybos vicepir
mininkas, sėkmingai darbavę
sis už J. Carterio išrinkimą, jam 
kandidatuojant prieš ketverius 
metus. 

Priėmimas buvo ruošiamas pa
gerbti JAV viceprez Walter F. 
Mondale Siekiant priėmimą pa
daryti išskirtiniu, dalyvių skai
čius buvo ribojamas 200 asme
nų. Deja, garbės svečias atvykti 
negalėjo, nes, Irano krizei tebe
sitęsiant, viceprez. Mondale su 
Carteriene prezidentui turėjo 
atstovauti tą patį vakarą New 
Yorke vykusiame daug gauses
niame priėmime. \ Philadelphi
jos priėmimą JAV prezidento į-
galiojimu iš VVashingtono atvy
ko JAV Iždo departamento sek
retorius William Miller ir Trans 
porto departamento sekretorius 
Neil Goldschmidt.Pietų metu jie 
pasakė kalbas ir maloniai atsaki
nėjo į dalyvių jiems teikiamus 
klausimus. 

R. Česoniui esant rengėjų tar
pe, lietuvių dalyvių skaičius šia
me priėmime proporcingai buvo 
aukštas. Lietuviai pajėgė suda

ryti savo stalą, prie kurio, be Ri
mo ir Romos Cesonių, sėdėjo iš 
Bostono atvykęs JAV LB tarybos 
prezidiumo vicepirm. inž. Romas 
Veitas, LB krašto valdybos vice
pirm. Feliksas Andriūnas, Phi
ladelphijos LB apylinkės pirm. 
Teresė Gečienė, vicepir. Kęstutis 
Pliuškonis su dukra Danute ir 
kt Priėmime svečių tarpe buvo 
naujai iHnktas Philadelphijos 
miesto meras William Green, 
JAV naujasis atstovas Jungt. 
Tautų žmogaus teisių komisijoje 
Jerome Shestaak, Philadelphijos 
demokratų veikėjai, didieji ban
kininkai ir kt. Prie kiekvieno sta
lo buvo palikta tuščia kėdė, kad 
kabineto nariai galėtų prisėsti ir 
su svečiais pabendrauti. Kalbė
damas su lietuviais sekr. Miller 
parodė puikų Lietuvos padėties 
žinojimą, Sov. Sąjungos įvyk
dytą okupaciją, prilygindamas 
išprievartavimui (rape). Jis taip 
pat gerai yra susipažinęs su Lie
tuvos aukso rezervų padėtimi JA-
-se. Paaiškėjo, kad jo žmona y-
>ra gudė. Sekr. Goldschmidt su 
pabaltiečiais turėjo galimybę ar
timiau susipažinti Oregone, 
jam esant Portlando miesto me
ru. Jis gražiai atsiliepė apie Port-
lande esantį lietuvišką liaudies 
meno kryžių. 

Pietų metu maldas sukalbėti 
buvo pakviesti žydų, protestantų 
ir katalikų dvasininkai. Katali-

(Nuketta | 7 pusi.) 

dos. Ten randu kai ką gero, kai 
ką baisaus. Gaunu kiek grožinės 
literatūros, kritikos, mokslinių 
darbų lituanistikos srity. Diduma 
džiugina, mažuma sukrečia. Su
tikau keletą iš ten atvažiavusių 
įtakingų asmenų. Jų pusė buvo 
šilti ir malonūs, gal nuoširdžiai, 
gal veidmainiškai. Kita pusė atro 
dė, lyg mechaniškai suprogramuo
ti sistemos įrankiai. Kiek juos vei
kė baimė, kiek įsitikinimai, kiek 
įtaigojo žinių stoka apie pasau
lį, negalima nuspręsti. 

Neaiškumų yra daug. Bet vie
ną tiesą žinome gerai: Lietu
vą valdo rusai. Aišku, ne tie, ku
rie vargą neša, ne tie, kurie lais
vę brangina. Valdo komunistinė 
diduomenė, slegianti savus ir sve 
timus. Si tiesa turi būti visų svars 
tymų pagrindas, bet ji mūsų ne
verčia atsukti nugaras lietuviams. 
Baimė ir nepasitikėjimas savimi 
negali praaugti pareigos. 

Per sienas ir mūrus 

Sunyko rudens spalvos, vėjai 
išgainiojo lapus, grioviuose sugul 
dę, upėmis nuplukdę, ežeruose 
paskandinę. Pilka ir nuobodu, 
jau su žiema santykiaujant Ant 
Lietuvos kalvų ir lygumose, kur 
neužklojo sniegas, blizga želme
nys. Žali, tarsi įsiganiusio povo 
plunksnos. Želmenų išauginta 
duona maitins laisvės besižval-
gančius žmones. Jie žino ir Min

daugą ir Vytautą, pažįsta niūrius 
istorijos šimtmečius, girdėjo apie 
carą, Muravjovą. Jiems yra gyvi 
Valančius, Maironis, šviečia trum 
pas nepriklausomybės laikotarpis, 
šiuos laisvės ieškotojus Sibiran 
trėmė Stalinas, valdė Chruščio
vas, diriguoja Brežnevas. Sveti
miems padėjo ir padeda saujelė 
drauge su kaimynais tarp želme
nų augusių, gal net su Kalan
ta ir Simu Kudirka kartu. 

Laisvė yra nuostabi sąvoka, ne
vertinama ją turinčių, brangina
ma jos stokojančių, neužmiršta
ma šimtmečius vergijoje išgyve
nusių. Visada, net dvidešimtame 
amžiuje, kai jos esmė gerai pažįs
tama, randanti siekiančių ją iš 
kitų paveržti, grobikui keršinsn-
ti nerimu h- nuolatine baime. 

Savo žmonių lūkesčių nega
lime ignoruoti. Jei užtvertų Lietu
vą mūrais, žinias į abi puses vėjas 
nešiotų. Apgailėdami parsidavė 
liūs, nelaimingo likimo tvarinius, 
šonan pažerdami Šalia vieno ar 
kito kranto besiplakančias, vietos 
nežinančias, tuščias puteles, nepa 
būgę truputį skirtingiau galvo
jančio lietuvio, nepaveikti isteriš
kos baimės, nuo savų žmonių po 
apverstu katilu nesislėpsime. 

Sveiki gyvi, vilties neužkasę, są
žinės neįkeitę lietuviai. Sveiki gy
vi, kur bebūtumėte, kaip begyven
tumėte 
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MADONOS 
NERIMĄ NARUTĖ 

Sulaikęs kvapą, klausiau. Ji nenorinti manęs 
matyti savo šeimoje. Jei buvusi visuomet kančia 
prisipažinti, kad aš esu ne prancūzas. Profesorius 
gynė mane ir tildė žmoną. Ginčai vyko ilgai. AS 
stovėjau išbalęs. Rankos drebėjo. Sunkiai sėdau į 
kėdę ir panėriau veidą delnuose. Jei ne sūnus, 
nebūčiau buvęs nė minutės. Sūnus laikė nuo staigių 
posūkių. 

. 
Tą naktį nemiegojau. Stačiau save visokioms 

sąlygoms. Vengiau susitikti su šeimininkais visą 
savaitę. Žaidžiau su Andriuku, pasakojau jam 
nuotykius, skaičiau pasakas ir vis galvojau. 

Vieną popietę jiems pasakiau, kad atsitiktinai 
girdėjau jų pokalbį ir manau daugiau jų 
neapsunkinti. Pasiaukojau palikti sūnų su sąlyga 
neįsūnvti ir nekeisti pavardės. Tą pasakęs, turėjau 
mintyje išvykimą į JAV. Jie mandagiai gynėsi, esą, 
tik paprastas neapgalvotas ginčas. Bet mano 
lietuviškas aš pabudo. 

.jėtf. 
Praėjo nemažai laiko. Susirašinėjau su 

giminėmis. Pagaliau gavau vizą. Atsisveikinimas 
buvo sunkus. Susipakavau savo paveikslus, knygas 
asmeniškus reikmenis. Supakavau ir "Madoną". 

Išvakarėse profesorius pasikvietė mane į savo 
kambarį- Menu, ilgai, ilgai šnekėjome. Jis liko 
nuoširdus ir nepamainomas. 

— Pierre, žinau tave, man esi kaip sūnus. Tavęs 
negaliu išsižadėti. Yra žmonių, kurie kitą žmogų 
pakeičia kaip apsiaustą. Tai per brangus Dievo 
tvarinys išsižadėjimui. Tave pažįstų jau kelerius 
metus. Linkiu tau pasisekimo. Mano namų durys 
visuomet atviros. Auginsime Andrių, praeis 
neapykantos, kaip prabėgo daug sunkių valandų. 
Sugrįžk, visuomet laukiamas. Jis spaudė ranką. Jo 
gilus žvilgsnis liudijo, ką sakė. Menu, daug 
nekalbėjau, nes buvo be galo sunku. 

Baltimorės stotyje laukė mano artimieji. Ir vėl 
peronas ir vėl traukinys. Pabudau iš klaikių minčių 
ir nuskubėjau prie laukiančių savųjų. 

Taip prasidėjo mano dienos šitame kontinente. 
Su nepasisekimais, abejonėmis, veržlumu neprapulti 
tarp laiko ir bėgimo. Tarp praeities ir rytdienos. Jei 
ne savieji ir lietuviai, būčiau tuoj grįžęs. Čia buvo 
kitas kraštas. Sukirptas sava forma už bėgančio 
laiko, kita galvosena. Materija dusino ir smaugė. 
Atrodė, esi pakliuvęs į nesibaigiančios pamėklės 
karuselę. 

Gavau darbą reklamų firmoje. Piešiau, tapiau, 
kas buvo duota, įsakyta, be širdies, be jausmo už 
dolerį, kurio čia gyvenant reikėjo. Gyvenau du 
pasaulius. Doleris ir reklamos, o namuose savame 
kampe paveikslai su širdies išraiška. 

Bėgo mėnesiai, kaip traukiniai, nesustodami 
nešė valandas pro šalį. Ir toje naujoje žemėje buvau 
bene dvejus metus. Andriukas augo, susirašinėjau su 

globėjais. Ilgesys užeidavo debesimis, bet prisiminęs 
ginčus grūdinausi. Dėdė jau turėjo savo pastogę. Pas 
juos ir laikiausi. 

Kartą sėdėjome salonėlyje. Dėdienė prašneko. 
— Petruk, tau reikėtų pasidairyti, čia tiek 

lietuvaičių, užtenka našliauti. 
— Tikrai taip manote, dėdiene, — nusišypsojau. 
— Va, kad ir Irena Vaškytė, — toliau tęsė 

pokalbį dėdienė. 

— Nepiršk, nepiršk. — mama, atsiliepė dėdė. — 
Ateis laikas ir susiras. Žmogui ne taip lengva tokį 
žingsnį žengti, kai pirmasis buvo toks tragiškas. 

Keista, tartum tas pokalbis ir nulėmė mano 
ateitį. Susipažinau viename parengime Ireną. Ir ji 
įėjo į mano gyvenimą, kaip Andrėja. Jų abiejų net 
nebandžiau lyginti. Andrea buvo pražydusios 
jaunystės dvelktelėjimas. Su ją neišgyvenau sunkių 
kryžkelių. Ji buvo ir dingo, kaip sapnas, kuris 
tegrįžta mintyse. Irena ir aš jau buvome pasiekę 
gyvenimo vidudienį. Ji buvo savaranki, rūpestinga, 
mokėjo suprasti. Prie jos pripratau, jaučiau ramybę. 
Abu dirbome ir džiaugėmės, ką mums gyvenimas 
leido. Kai prabėgo dešimt vedybinio gyvenimo metų, 
atrodė taip nedaug. Tas rodė, kad buvome laimingi. 
Metai krovė kraitį, bėgo į antrą dešimtmetį. 

Kartą atėjo laiškas su liūdna žinia. Profesorius 
rašė palaidojęs žmoną. Ilgai sėdėjau tą vakarą ir 
galvojau... 

(Bus daugiau) 
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šys: dekoratyvinės plokštės, in
dai, vazonai, vazos ir žvakikės 

—viskas deginto molio; dube
nys (parašyta bliudai), dėžutės, 
lėkštės, skulptūros ir vazos — vis
kas porceliano. Kainoraštyje įvar
dinti 99 objektai, bet, išskirstam 
į vienetus, išstatyta apie 300 
eksponatu. 

Net ir keramika nesidomin-
tiems, arba namu apyvokoj nau
dojamu jos kūriniu grožio nesu
prantantiems buvo eksponatu, 
kurie bylojo apie M. Gaižutienės 
meninį talentą,. Tai visų pirma 
dekoratyvinės plokštės, kuriu stik
lo deginimo procese išgautos gra
žiausios spalvos. Tokie kūriniai 
dar įdėti į kamštinio audinio 
lauką, įrėmuoti ir pakabinti ant 
sienos. Ypač gražiai atrodė be
rods „Be pavadinimo" Nr. 1 ar 4. 
Tik kai apie šio eksponato kūri
mo procesą kalbinau dailininkę, 
tai vienas sakinys man nelabai 
patiko, būtent: "Kai dedi į kros
nį, nežinai, kas išeis..." Maždaug 
šitaip. Reiškia, spalvos, gal h 
formos, nėra kūrėjo valioj, tiesa? 
Kiti dekoratyviniu plokščių gru
pės įdomiausi kūriniai man buvo 
„Upelis kalnuose Nr. 5" ir „Ran
ka", niūrokai pilka rankos dalis 
iki riešo, išskėstais prištais, del
nu įspausta į kamščio audinį. 

Dailiai atrodė skulptūros ir va
zos, beveik simetringos ir visiškai 
nesimetringos, bet apie jas daug 
ko negaliu pasakyti. Įdomus bu
vo du krūvon sustumtus didelius 
stalus užėmęs 12-kai žmonių mels
vo atspalvio molio servizas. Su
skaičiavau per 80 jo gabalų, bet 
dailininkė paaiškino, kad ne vis
kas sutilpę, kad dc-r apie 15 ga
balu trūksta. Man šovė į gal
vą, kad toks masiškumas būtu la

bai tikęs, sakysime, Mindaugo ka
rūnavimo puotai. Ketvirtį kilogra
mo sveriančią midaus taurę išlen
kęs, galėtum ja taip kaukštelėti 
kokiam politiniam oponentui per 
galvą, kad po skobnių nusiristu. 
Beje, į Chicagą šis servyzas ne
begrįš. Jis lieka vieno daktaro 
šeimoje. Laimingi, kurie bus pa
kviesti iš tų indu vaišintis. 

Gruodžio 9 d-, po pamaldų iš 
bažnyčios pasipylusi, parodą ap
žiūrėjo didelė žmonių minia. Gai
la, kad mūsų kultūros centre te-
įmanomos tik keliu valandų pa
rodos. 

A. Nakas 
VIFNA VALANDA TARP 

IRANO KONTRASTŲ 
Kai Liuda Rugienienė pereitą 

pavasarį užprašė savo brolį Ri
mantą Griškelį parodyti mums 
Irano skaidres, nors baisusis aja-
tola kapojo savo generolu gal
vas, į JAV tebetekėjo nafta, o į 
Iraną —doleriai. Irano skaidriu 
popietė surengta gruodžio 9 d., 
tuoj po vidudienio, kultūros cent
re. Tai septintas LB Detroito 
apyl. v-bos renginys. 

Publiką su Rimantu Griškeliu 
supažindino apyl. v-bos pirm. 
Algis Rugienius. Priminė, jog R. 
Griškelis, iš profesijos architek
tas, su grupe amerikiečiu 1974-
-5 m. buvo komandiruotas į Ira
ną dideliu statybų vykdyti- Įvai
riomis progomis Teherane ir ki
tur padarė daug nuotraukų ir da
lį ju skaidriu, apie 600, atvežė 
mums parodyti. Pats prelegentas 
dar paaiškino, jog Irane išgyve
nę (kartu su žmona Regina) 
nuo 1974 m. vidurio iki 1975-JŲ 
jjalo, tad apie 15 mėnesiu. Kad 
žmonės šiaip buvę labai ramūs 
ir draugiški, trk, jiems į JAV 
grįžtant, vidaus neramumai 

(prieš šachą) jau buvę jaučia- tais, kokios gyventoju Masės, 
eta, eta Beveik į visus klausimus 
prelegentas trumpai, įdomiai atsa
kė, tik jo atsakymų čia nekarto-

mi 
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UEONARD BUKAUSKAS 
I R Š O N U S 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIJŲ 
$41 L I62nd Strtet, StaUi HeUaad 

H M M — 2*4-2228 

Skaidrės buvo rodomos iškart 
dviejuose, greta sustatytuose ek-
ramiose. Pradėta Teherano vaiz- j * * ; 
dais. Modemus pastatai ir lūšnos. 
Automobiliai ir ant sulinkusio 
žmogaus nugaros didžiausi našu-
liai. Blizgančio asfalto linijos IT 
negrįsti, duobėti, drumzlino van
dens ar dulkiu pilni skersgatviai. 
Turgaus vaizdai su dar nebaig
tu lupti kailiu skerdiena, krūvos 
riešutu, vaisių, margaspalviai vai
kiški rūbeliai, žuvys, gelžgaliai, 
krūvos padangų. Didelis rožės 
ž'edas ir laibi mešetės bokštai. 
Kilimu audėjai seniai ir kilimu 
audėjai vaikigaliai. (Vienam vi
dutinio dydžio kilimui reika mi
lijono mazgeliu, tad žinokit, ko
dėl jis toks brangus!) Truputis 
neimponuojančio aukščio kalnu 

—pilkų ir pliku- Stora sniego 
danga ant skarotu įpušeliu- Mies
tas (nepagavau vardo) įsikasęs 
į smėlį, su apvaliom angom smė
lėtuose stoguose. Vargana gazoli
no stotelė, su viena primityviau
sia pompa, jokio automobilio ka
meros objektyvo akiraty. Vaikai 
po vieną, po du, ju būriai Mer
gytės jau užsidangstę veidus, tik 
margaspalviais skudurais. Mote
rys visos juodai maskuotos, it 
šmėklos. Vėl gėlės ir gėlynai, vėl 
mečetės, paminklai, nuostabios 
skulptūros (dviejų ir daugiau 
tūkstančių metu!) meno muzie
juose, žadą užimančios šventyk
lų kupolu mozaikos. Žmonių vei
dai arba vaikiški, arba seni. Jau
nu ten nesimatą, nes kiekvienas 
dvidešimties metu persas atrodąs 
dvigubai senesniu. 

Tokios maždaug skaidriu te
mos ir jos nuolat kartojosi Kont
rastų kontrastai! Atranka datryta 
su skoniu ir kultūra. Gavome apy
tikrį Persijos vaizdą. Prelegentas 
aiškino ramiai, aiškiai, kartais su 
humoro švystelėjimu, aptariamų
jų objektų neskubindamas keisti, 
kad gerai įsidėmėtumėm. De
monstravimas užtruko 58 minu
tes. Per sekančias keliolika mi
nučių atsakinėjo i publikos klau
simus. Buvo klausiama apie me
čečių lankymo galimybes, kokio 
amžiaus moterys ima dangstytis 
juodai, kaip laidoja mirusiuosius, 
apie statybas, žemės reformą, ar 
jaučiama anglu bei amerikiečiu 
įtaką, kokie jų santykiai su sovie-

Gaila, kad Irano skaidrėmis te-
susidomėjo tik šimtinė žmonių. 

Al. Nakas 

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 

LB Detroito apyl. v-ba tradi
cinį N. Metu sutikimą ruošia Die
vo Apvaizdos parap. Kultūros 
centre. Jis prasidės gruodžio 3>1-
-sios vakare, 9:00 vai. Veiks ba
ras. Bus pateikta puiki vakarie
nė su gėlimais. Vidurnakčiui ar
tėjant —šampanas. Šokiams gros 

Krmo Kaspučio „Romantika**. 
Visi, kas numatę sutikime da

lyvauti, prašomi nedelsiant užsi
registruoti pas Vandą Majauskie-
nę, tel. 478-6905. Ji suteiks rr 
daugiau informacfju. 

Alfonsas Nakas 

VĖUAVOS DETROITO 
TARPTAUTINIAM 

INSTITUTE 
Sių metų rudenį Detroito Tarp

tautinio instituto nariu taryba 
nutarė papuošti tautybių salę 
vėliavomis. Buvo sudarytas ko
mitetas, kuris kreipėsi į visas tau
tines grupes, prašydamas padova
noti savo 3-6 pėdu tautines vė-

Linlcsmų Šv. Kalėdų Švenčių 

Linkiu savo Pacientams ir Pricteliams 

DR 

L 

. IR MIRS. 
T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

liavas h* po 25 dol. kotams ir 
priedams. Tos tautybės, kuriu 
konsulatai yra Detroite, vėliavas 
gavo iš jų. Pavergtoms tautoms te
ko pačioms vėliavomis pasirūpin
ti. LietuviSką trispalvę padovano
jo su kotu ir priedais Detroito 
Lietuvių kultūros klubas. Vėlia
vą pasiuvo klubo narė Emilija 

Kutkienė. 
Gruodžio 2 d. įvyko iškilmin

ga vėliavų šventė Tautybių sa
lėj. Kairėj nuo scenos pusėj, virš 
ekspozicijų spintų iškabintos 48 
vėliavos. Viso bus 60, bet ne yi-
sos tautybės laiku pristatė vėlia
vas, tai jos bus iškabintos vėliau". 

(Nukelta- į 5 paL) 
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SVEIKINAME S A V O TAUTIEČIUS 
SU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS 

IR LINKIME LAIMINGŲ M E T Ų 

VUDAS RASK - RAŠKAUSKAS 
ALEKSAS LAURAITIS 
J0SEPHME MILLER 
LAIMA LUNECKAS 
VILIGAIU LENDRAITIS 
R0Z LESSING 
ONUTE PAULIKIENE 
NIJOLE VENGRIENE 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 8o. Western Ave., Chicago, minois 60643 

Telei -238-9787 
Darome giminių ižkvietimus iž Lietuvos. 

Ruošiame ekskursijas ir sutvarkome pavienių asmenų 
keliones į visus pasaulio kraštus ir Amerikoje. 

RegtstraoKltts ii anksto, kad galėtumėt patekti į norimą grupę. 
k W 

- . . I 

ir 

dr 

Linksmų Sv. Kalėdų 
liekni savo pacientams, draugams 

ir pažįttamiems, 

DR. WALTER I. KIRSTUK 
3925 West 59th Street 

Chicago, I1L 60629, TeL RE 5-1811 
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HEGER TRAVEL BUREAU 

Sveikina visus savo klientus su 
S V . K A L Ė D O M S 

ittUTt ZALATOftUM 
•I 18 W. Cermak 114, Cleera, III. 60680 

Tel. 242^3590 ii 883-3681 
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* V T t V O JONO PAULIAUS 
LIETUVIŠKI 2 0 D 2 I A I 

Popiežiam Jono Pauliaus II S spalvų paveikslas 
su lietuvilkais iodiiais, tartais Chicagoj per iv. Mi
siąs, gaunami „Draugo" administracijoj. 10 paveiks-
liukų ui $1.00, įskaitant paltą ir mokesčius: 
10 — 100 paveiksliukų po 8 c. (paltas ii mokesčiai 
ekstja). lasykite: 

HUU8AS, 4846 W. 6*rd Street 
Ilk 

Linksmų Kalėdų Švenčių 
L i n k i 

ttft draugams, klientams ir pažįstamiems 
Mf.-rrl 

JOROSOZEIGOS. 2638 W. 69th St., savininke 
STASĖ SIMOKAITIENĖ 

ir Siaus RAIMUNDAS ir RIČARDAS su šeimomis. 

<!r 
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taupytojams ir geras valios lietuviams 

ST. ANTHONY SAVINGS 
AND LOAN ASS'N 

1447 So. 49th Ct., Cicero, 111. 60650 

TeL - 65f>6330 ir 2424395 
Telefonai PrtemfejAuns 6864S30, Miestui: 243-4805 

OFFICERS: 
BENNIE DOBTOS, PlMldMt 

PAUL PUTRIMAS, Vk» Prerident 
PENNB N. GRIBAU9KAS, Vk» Pm. 
JOSEPK BUTKUS, Amt Sec'y 
JOSBPH P. GMBAU8KAS, Exec 8e*'y 

ANTHONY BKRNADBIUS, Tmmrer 
KELEN P. RUKURA, Coatzolter 
PAUL 8. ZUMBAK1S, Attoney 
SAULIUS S. MKALIUKAS. Umm Offksr 

JOSEPH F. GRTBAUSK A8 
Cxecutiv6 Secretary 

l 
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Imkime draugams ir pažįstamiems. 

SOFIJA IR KOSTAS BUTKAI 
— Viskas naimt pagerinimui ir pagraiininroi — 

8417 Watt Hat Streat, Chteap, lllraala 61628 
Telefonas — PRoepect 8-2781 

DIRECTORS: 
ANTHON Y BERN ADISiUS 
BBNNIE MRZIUS 
JOSEPH BUTKUS 
DR. PETRAS KISIELIUS 
JOSEPH F. OBDAUSKAS 
OENN1S N. GRIBAUSKAS 
PAUL G. PUTKBf 
ANGELO TARTAGLIA 

tf 

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALfiDŲ 
linki Tįsiems savo klientams ir draugams 

AUFRED J. FANTOZZI 
I N S U R A N C E 

2412 Seath 0aklt| Afa> Chlcafe, III. 
N0TART PŪBUC Phone: VI 7-7766 

dr 
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Bičiuliams ir klijentams linki 
STEFA IR BENAS DUNDAI 

V 

Importuok w 
4881 W. iSttt St. Tai TOamhalI 8-1817 
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Svečiv prisirinko pilna salė. 
Dalyvavo daug konsulų ir įvai
rių tautu atstovų, Matėsi spalvin
gų tautinių rūbų. 

Vėliavų komiteto pirmininkė 
norvegė Rigmor CouJinan, atida
riusi Šventę, pakvietė žodį tarti 
Tarptautinio instituto preziden
tą, dienraščio ,Free Press** kore-
daktoriu, italų kilmės Frank An 
gėlo tarti žodį. Jis iškėlė Tarp
tautinio instituto svarbą, užda
vinius ir siekius. Pabrėžė, nors 
instituto veikla labai šakota ir 
labai daug padaryta, bet tobulu
mo nepasiekta, dar daug reikia 
dirbti. Tik tas gali Tarptautinio 
instituto svarbą įvertinti, kas jo 
veiklą stebi ar pats yra aktyviai 

įsijungęs. Instituto nuopelnai įkur
dinant įvairiu tautų imigrantus, 
palenvinant jų pirmuosius žings
nius naujame krašte, mokant 
juos anglų kalbos ir paruošiant 
pilietybės egzaminams,yra milži
niški. Jis kvietų, tuos, kurie dar 
nepriklauso institutui, stoti na
riais, pažinti įvairių tautų kultū
rinį įnašą į Detroito gyvenimą 
ir palengvinti vis atvykstančių 
nauju emigrantų naujame krašte 
gyvenimo pradžią. 

Vėliavų komiteto pirmininkė 
priminė vėliavų — tautinės vie
nybės simbolių svarbą. „Kiekvie
na spalva, kiekviena juosta ar 
žvaigždė turi savo prasmę, bet 
šioj šventėj per ilgai užtruktų 

meninės dalies visi perėjo į gre
timą salę pasivaišinti ir pasida
linti įspūdžiais. 
TARPTAUTINĖ KALĖDINĖ 

EGLUTĖ 
Kas antri metai Detroito Isto

rijos muziejus prašo tautybes pa
puošti po vieną kalėdinę eglutę 
savo ornamentais. Pernai visų dė
mesį atkreipė Antaninos Jonynie-
nės šiaudinukais papuošta eglu
tė. 

šiemet Tarptautinio instituto 
direktorė paprašė kiekvienos tau
tybės padovanoti po keturis sa
vo ornamentus. Jais buvo papuoš
ta didžiulė eglė Tautybių salėj, 
prie scenos. Keturis šiaudinu
kus padovanojo jų specialistė An
tanina Jonynienė. 

Gruodžio antrą dieną gausin
gi kviestiniai svečiai grožėjosi eg
le ir gyrė lietuviškus šiaudinu
kus. Jonynienės šiaudinukai pa
sidarė labai populiarus. Kai ku
rios mokyklos, norėdamos sukelti 
lėsvypardavinėja jos šiaudinukus. 
Garbė jai ir Detroito lietuviškai 
kolonijai, nes per jos šiaudinu
kus daugiau žmonių sužino apie 
lietuvius. 

Nauja virimo knyga — 
— Cuisine Internationale 

Spalio vidury pasirodė nauja 
virimo knyga — Cuisine Interna
tionale. Knygoj per 400 įvairiu 
tautų receptų. Knygą paruošė ir 
išleido Detroito Tarptautinio ins
tituto narių taryba. Knygos kore-

tvhtinia — atmesta. , Detroito <tautmių šokių grupė 
Lietuviu namų dr-jos pirm. Al-' „Audinys" išsirinko valdybą, 

fas Šukys pasidžiaugė, kad atsi- Grupės vadovei ir pirmininkei Į| 
rado patriotų, kurie žada sudėti Rusnei Baltrušaitytei talluninkau-
piragv ir šiomis savo aukomis (Nukelta į 6 paL). 

mirusi kuopos narė Julija Bliū-jvo pastatytas balsavimui: 20 na-1 gelbėti Lietuvių namus. Pinigus 
džruvienė. Praėjusio susirinkimo rių balsavo, kad namas būtų par- prašė mokėti Dariaus-Girėno klu-
protokolą perskaitė sekr. Birutė duotas, 33 nariai balsavo, kad be ar valdybos nariams. 
Januškienė. Apie kuopos veiklą namas nebūtų parduotas ir 4 na- A. Gr. 
pranešė pirm A. Norus, fin. sekr. | riai susi-laikė. Tokiu būdu namų j ^ m ^ K y NAUJIENOS 
E. Jodinskiene, ižd. P. Bdiudžiuspardavuno sutartis nebuvo pa 
ir iždo globėjas B. Burba. B įvy
kusio SLA seimo Clevelande — 
Birutė Januškienė. Jstoųo į kuopą 
Marijonas šnap&tys, Vytė Šnapš-
tytė ir Jonas Gaižutis. 

Į 1980 metų kuopos valdybą 
išrinkti: Antanas Norus — pir-1 , ^ = = = = ^ = ^ = ^ & = = ^ = ^ = ^ = = = ^ ^ = ^ 
mininku, Nijolė Šnapštienė — 
vicepirmininku, Petras Januška 
— sekretoriumi, Elzbieta Jodins
kiene —fin. sekr., Petras Bliū-
džius —ižd., Bronius Burba ir 
Jonas Gaižutis —iždo globėjais. 
Dr. Martyna Miškinienė — kvo
tėja ir Antanas Grinius —ko
respondentu. Po susirinkimo E. 
Jodinskiene, Marija Žilinskienė 
ir Petrusė Juškienė pavaišino už
kandžiais. 

Naujosios valdybos įvesdini
mas bus atliktas 1980 metais, 
sausio 6 d. 12 vai. Lietuvių na
muose. 

A. Gr. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 20 d. 
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scenos, nuo JAV vėliavos. Prane
šusi apie vėliavą Ir kas ją pa
dovanojo, kvietė kiekvienos tau
tybės atstovą ar atstovę atsisto
ti po savo vėliava. lietuvių at
stovė, narių tarybos vicepirmi
ninkė mok. Viktorija Norvilaitė, 
pasipuošusi tautiniais rūbais, at
sistojo po lietuviška trispalve. 

Egiptiečių atstovas visas iškil
mes nufilmavo. 

Sekė meninė dalis. Liuteronų 
aukštesniosios moky»„os 16 mo
kinių choras gražiai pagiedojo 
penkias kalėdines giesmes. Nors 
visi choristai gerai paruošti ir 
balsingi, bet sopranai skyrėsi, kai 
kurios mergaitės tikrai Dievo ap-

viską išvardinti". Ji pradėjo n u o | d a ^ r i ] ^ v i k t o r p > ' N o r v i l a i 
tė, kuri su mama taip pat davė 
daug lietuviškų valgių receptu 
Knyga gražiai išleista ir puiki do
vanėlė Kalėdoms jaunoms ir vy
resnėms šeimininkėms, kurios 
ieško naujų receptų. Knygos kai
na 5 dol., persiuntimo išlaidoms 
vienas doleris. Knygą galima įsi
gyti darbo valandomis institute 
ar pas lietuvių atstoves S. Kau-
nelienę ir V. Norvilaitę. 

S.K. 
NAUJA VALDYBA 

SLA 352 kuoos metinis susirin
kimas įvyko gruodžio 2 d. Lie
tuvių namuose. Susirinkimą ati
darė kuopos pirm. Antanas No-

dovanotos stipriais balsais. Po rus. Susikaupimu buvo pagerbta 

r 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
ŪMUME VISUS 

M0SŲ DRAUGAMS H PA2ĮSTAMBMS 

Mr. and Mrs. Anthony B. Peikus 

LIETUVIU NAMU 
DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS 

Lietuvių Namų draugijos susi 
rinkimas įvyko savo namuose 
gruodžio 9 d. 1:00 vai. Jį atida
rė L.N. d-jos pirm. faiž. Alfas Šu
kys. Į prezidiumą buvo išrinkti 
Stasys šimoliūnas —pirm. ir 
Jurgis Baublys — sekr. | manda
tų komisiją: Antanas Norus, My* 
kolas Kizis ir Juozas Leščinskas. 
Praeito susirinkimo protokolą 
perskaitė Antanas Sukauskas. Pro
tokolas buvo išdiskutuotas ir 'pri
imtas. Svarstymui buvo pateik
tas namų pardavimo sutarties 
tvirtinimas. Apie namų padėtį pa
pasakojo pirm, A Šukys. Jo pa
sakymu, Lietuvių namai neiSsilai-
ko ir neturi pinigų net būtinoms 
sąskaitoms apmokėti, todėl reik
tų juos parduoti. Valdyba yra 
suradusi ir pirkėjus. Viena Puer-
to Rico organizacija sutinka už 
juos mcikėti 35,000 dol. Jie žada 
pirkdami sumokėti 15,000 dol. ir 
likusius išmokėti per 3-5 metus. 
Namas perduodamas su automo
biliams pastatyti aikšte. Kiti du 
sklypai į pardavimą neįeina. Bu
vo dajg kalbų ir triukšmo. Vie
ni už tai, kad namai būtų par
duodami, o kiti kad reiktų lauk
ti geresnių jiems parduoti laikų. 
Galvojama, kad už metų ar kitų 
šis rajonas pasikeis ir Lietuvių 
namai turės geresnes sąlygas par
davimui. Kad išbridus iš skolų ir 
apmokėjus sąskaitas, 25 asmenys 
pasisiūlė tuojau įnešti po 50 dol., 
kiti po 100. Jie nori namą dar 
laikyti. Sutarties tvirtinimas bu-

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

A 

visiems mūsų parapiečiams, draugijoms ii 
parapijos rėmėjams. Sreikinain taip pat dienrašti 
Drangą. Daug laimes ir gausių Dievo malonių Tį
siems Amerikos tieturiams, riekiantiems atstatyti 
nepriklausomą Lietuvą. 

it. Kazimiere Uttavlf parai, kietam 
KŪN. JUOZUS KUPRIS, MIC. 

^ / 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
L i n k i 

visiems savo klientams, draugams 

s* 

\ 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
linkiu 

savo pacientams, draugams ir pažįstamiems. 

DR. FRANK PLECKAS 
(OFTOMEIBBTAS) 

26IS W. Tilt Strttt. Tel. 737-5149 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

GOSHOS PARCELS EXPRESS CORP. 
2501 W. 69th St, Chicago, m. 60629 

Tei — WA 5-2737 
V. VALANUNAS, SariatakM 

Jr 

tf 

Harry Seigan seimą ir visi krautuves tarnau
tojai linki visiems draugams ir klientams 

Linkmių Šv. Kalėdų Švenčių 

SEIGAN CO. 
VYRI Ml | KRAUTUVE 

4S4I Seutft Uhltad Aftut, Chlcaje, IttmeU 
Telef. YArds 7-1272 

^ % % 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS, DRAUGAMS 

1B VISIEMS MŪSŲ PAM8TAMIEMS. 

E U D E I K I S 
Lai d e t u f i 9 Dir t kterini 

GERALDAS F. DAIMID ir 
DOVYDAS P. GAIDAS 

— DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS — 
AMBULAMCBB DIENĄ OI NAKU 

4605-07 S. Hermitage Ave., Tel. TA 7-1741; 7 1742 
4330 S. Caliiomia Ave.. Tel. U 3-0440 

% 

& 

Mr. and Mrs. DonaM A. Petkus 

Sveikinam "DRAUGO" skaitytojus ir bendradarbius su Šventomis 

KALĖDOMIS ir Imkim visiems nuotaikingų švenčių bei daug 

ir sveikatos Naujuose Metuose! 

i 
. 

MUTUAL FEDERAL SAVTNGS 
AKD LOAPT Assoetanov or Cmcuaso 

* % S 
Linksmų Sv. Kalėdų Švenčių 

tinkime misų tarnams. kUentams ir paJįtUmiami. 

COUNTRY AUTO * TIRE SERVICE 
TEL GB 6-7777 

PBTSR KAZANAUSKAS 

STEPHANIE SIMONAITI8 

ANTHONY L. LAPINSKAS 
AttorMy A Asvt. Swy*TfMH. 

MILTON 8. ASE 
PETBR KAZANAUSKAS 
ANTHONY L. LAPINSKAS 
WALTER MISSVICE 

CASIMIR O. OK8AS 
JOAN K. OK8AS 

STEPHANIE SIMONAITIS 
DR. WALTER / . PHILUP8 

DR. WALTER J. 8WIATEK 

Linksmų Sv. Kalidų Švenčių 
Knkiine 

mūsų klientams, draugams ir pažįstamiems 

AUDYKLA „JUOSTA M 

STANISLOVAS TUSIUS, Ssv. 

M4S W. 71 St., C l l i m , IIL 60621 Tai 7374121 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime visiems mūsų klientamt ir (bangams 

G I N T A R A S, vasarviete 
T E L E F — 7 8 7 - 4 5 1 5 

P. 0. Iex 466, Lake Šnera Rd., UIIM Pler, Mlch. 
mm VHTTOBUA fer AUHBDAB 1ABAIC1A1, » • . 

OFFICE HOURS: 
ftloaday, Ttsnday. FrkUy 

Thundty 9 «.m. te 
9 ..m. to 4 p m. 

to 8 pm. 
Seturdey 9 ..m. to 1 p.m. 

No Basines. Trantoctcd oo Wedne*Uy 

PARKING LOT - Adjotalag our Office Building 

/ > 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
linkime mūsų draugams, klientamt ir paiiiUmiems. 

A — J MEATS 
PRUTE GB01CB IfBSA — UTTUVIiKOS DEŠROS 

M. SS 
VIOLA Ir ANTANAS nJDTB, 

Perskaitę "ūrauo*", duokHe i kHien 

m^ 

~ 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m. gruodžio :5«r- ^ 1 

neturiu choras 30 metų sukaktuvinio koncerto metu. Diriguoja J. Artomaitis, prie pianino — R. Obalis. 
Nuotr. V. Stankevičiaus 

LIETUVIAI ROCHESTERY 
BOCHESTERIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS CHORO 

SUKAKTUVINIS KONCERTAS 

Trisdešimties metų sukaktuvi
nis koncertas įvyko gruodžio 1 d. 
įprastinėje šv. Jurgio lietuvių kat. 
parapijos salėje, kur įvyksta be
veik vis Rochesterio lietuvių tra
diciniai parengimai. 

ir ištikimybę lietuviškai dainai, 
o per ją lietuviškam žodžiui ir 
lietuviškai kultūrai. 

šventės atidaromąjį žodį tarė 
choro pirm. Pr. Puidokas, o ponia 
Skučienė pateikė jo trumpą isto
rinę apžvalgą, nušviesdama cho
ro pradžią ir per trisdešimt me
tų nueitą lietuviškos dainos me
no kelią. Choro branduolį suda-

girdėti smuiko tono švarumas ir 
šiltumas. Kompozicijų stilius ir 
idėja buvo atlikėjų tinkamai su
prasti ir išstudijuoti. Smuikinin
kės dalyvavimas choro koncerte 
buvo visiems maloni staigmena. 

Antroje sukaktuvinio koncerto 
dalyje išgirdome "Pavasario dai
ną" J. Gaidelio, "Atsisveikinimas 
su giria" St Šimkaus, "Vai ir prijo 
jau" J. Strolios. Šią dainą atlie
kant, chorui pritariant, pasirodė 
duete A. Cieminis ir V. 2muidzi-
nas. Pabaigai choras padainavo 
„Nurimk, sesut" V. Jakubėno.Vi
sos antrosios dalies dainos buvo 
diriguojamos J. Adomaičio. 

Tiek pirmoje, tiek antroje voka-
nėj daly koncertas praėjo sklan
džiai. Ilgos repeticijų valandos 
davė gerus rezultatus: balsai har
monizavosi į darnų vienetą, nors 
sopranai kai kada šiek tiek (prasi
kišdavo. Kai kurios dainos betgi 
itin gražiai skambėjo h* jautėsi 
įsigyvenimas ir geras vokalinis 
apipavidalinimas, pvz. dainoje At
sisveikinimas su giria. 

Chorą sveikino vietiniu orga
nizacijų atstovai, buvo taip pat 
sveikinimu iš tolimesniu lie
tuvių vietovių. Visi linkėjo cho
rui ir toliau nepailsti tęsiant tą 
gražią dainos tradiciją. Choro 
veteranams buvo prisegta po gė
lytę, smuikininkė apdovanota ro
žėmis, o Vyšniauskienė dirigen
tą Jonį Adomaitį periuosė puikia 
plačia tautine juosta, pačios iš
austa. 

Koncerto programos pranešėja 
(Nukelta i 7 pusi.) 

C L A S S I F I E D G U I D E 
B E A L I 8 I A I I 

KOGI LAUKTI 
M 1 S C E L L A N E 0 U 8 

22-hj metų bua-
2 miegami. Pušų sausas beis-

mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpe tai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke. — 
$52,500. 

Apie $10.000 pa 
jamu. Moderniai patobulintas namas 
Maxquette Parke. Kaina $67,500. 

Svaras 2ju aukštą mūram. Apie 
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
tas $46.900. 

inHtmtmiHiiiittmiMHiHomiiiuitimiH 
E1LI0TT PLUMBIM 

AU types of prambang repsirs. 
Drain lines rodded. 

No extra charge for weekends 
or holidays. 

PhOM — 847-6310 
lilIlilIlIlIlIlIlIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUUUIlIlU 
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. . . ,. ro būrys vadinamų veteranų, 
Atvykus i S l koncertą svečius k u r f e d a l -a c h o r e n u 0 ̂  j o 

pradžios iki šių dienų su dirigen
tu Jonu Adomaičiu imtinai, kuris 
ir buvo jo pirmasis steigėjas ir di
rigentas. Kiek vėliau keitėsi ne 

pirmiausia pasveikino didžiulis 
užrašas virš scenos: "J a u tiisde-
šimt metu džiuginame Jus su 
giesme ir daina". Ir iš tiesų tris-
iešimt metų - juk tai ilgas) ^ c h ( m ) da]yviaiU ^ i r d i r i g e n . 
friko tarpas ne tik visiems, bet, ^ Jr J o n į A d o m a i t į b u v o ^ ^ 
ypatingai tiems, kurie ištver
mingai ir su meile tebepuoselė-
ja lietuvišką dainą, atiduodami 
jai savo brangaus laisvalaikio va
landas, budėdami kaip amžini 
vaidilos, kad šventasis lietuviškos 
dainos aukuras neužgestų. Ir jis 
neužgeso — jau trisdešimt me
tų jame liepsnoja lietuviškos dai
nos ugnelė, kurstoma tų pasi-

Petras Armonas ir jau mirę Juo 
zas Strolia ir Stasys Norkus. Ne 
trukus betgi J. Adomaitis vėl per
ėmė chorą į savo rankas ir jam 
sėkmingai vadovauja jau dauge
lį metų. 

Koncerto programa šį kartą 
buvo lengvesnio pobūdžio. Ją su
darė išimtinai lietuvių kompozi-

Visus bičiulius ir pažįstamus 
su Katedij šventėmis. 

Laimingu Haujųjįj Metu! 

^ 

Keliones i Lietuvą ra 
grupe ar giminių kvie
timu, kvietimai jūsų gi
minėms į JiAV. 

DANUTE ZIUS4ILEVIČKIIE 
6833 So. Maptarad Avi. 

Cftteap, II 60629 
Tol. (312) 476-3803 

^ 
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šventėlių choristų, kurie ją myli torių sukurtos arba jų harmoni- j 
ir palaiko gyvą. Tariant klebono 
kun. Justino Vaškio žodžiais, ku
riuos girdėjau sekančią po kon
certo dieną bažnyčioje per pa
mokslą, "Priešo ištremtas iš sa
vo tėvynės lietuvis negalėjo pa
siimti su savimi nei žemės, nei 

zuotos lietuvių liaudies dainos, 
kurios visada mielai klausomos 
ir branginamos. Pirmoje progra
mos dalyje išgirdome "Iš visų 
kraštų" St. Gailevičiaus, "Apy
nėli žaliasai" Dambrausko, „Sėk 
sesute" J. Strolios, Tos mišriam 

namų, nei turto, bet jis atsinešė chorui dainos buvo diriguojamos 
su savimi ir širdyje išsaugojo lie- J. Adomaičio, o kitas tris "Gale 
tuvišką dainą, kuri jam kalba kiemelio" K. V. Banaičio, "Pasa-
ajaie Lietuvos mėlyną dangų, jos' kyk mergele" J. Žilevičiaus, ' ' į j 
osiančias girias, jos mėlynus eže- nelius roviau" J. Strolios, diriga-
rus ir rūtų darželį. Jis pasiėmė vimo R. Obalis, kuris yra ne tik 
su savimi turtą, kurio iš jo nie- Adomaičio pavaduotojas, bet ir 
kas negali išplėšti". nuolatinis gabus choro akompa-

Ir iš tiesų šiandien sunku bū
tų įsivaizduoti tą tuštumą Ro
chesterio lietuvių bendruomenė-

matonus. 

je, jeigu čia nebūtų to šaunaus 
vieneto — choro, kuris visada 
aktyviai dalyvauja ne tik Lietu
vos nepriklausomybės šventėse, 

Jungtis tarp pirmosios ir ant
rosios koncerto vokalinės dalies 
buvo jauna smuikininkė iš New 
Yorko — Milda Alkaitytė. Ji at
liko Mozarto sonatą NT- 4, smui
kui ir fortepionui ir melodingus 

bet ir visuose kituose minėjimuo- j romantiškojo periodo kompozito 
se k- parengimuose savųjų ar sve- rių dalykus smuikui: Wieniemski 

S V E I K I N A M E V I S U S 
ORGANIZACIJOS NARIUS 
K A L f i p V Š V E N Č I Ų 

• IR 
NAUJŲJŲ METŲ PROGA 

IR 
LINKIME GERIAUSIOS 

SĖKMES 

MARQUETTE PARKO LIETUVIŲ 
NAMŲ SAVININKŲ 

ORGANIZACIJOS VALDYBA 

-

Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Maloniai praiau kalbėti lietuviškai 
ar sngHskal ir paduoti savo telefoną 
bei pavarde, kada jums patogu namus 
apžiūrėti. 

Valdis Real Estete 
2625 W»st 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 
iy2 anksto 7 kamb. 2 atskiros vonios 
ir virtuvės. Naujas radijatoriais gazu 
Šildymas. Garažas. Galima tuoj užimti. 
Arti Maplev/ood ir 69-os gatvės. Tik 
$24,900.00. 

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

BUTV NUOMAVIMAS 
Namg pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — locome Tas 

Nota ristas — Vertimai 

B E L L REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2283 

SIUNTINIAI I UETUV4 
ir kitas kratais 

NEDZINSKAS, 4S5I Archer Ava, 
Cttcago, m. M O , td. I27-5MI 

aeeaaamamapmasgaassmmmSssssMsjasi 

D I M I 8 I O 

iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
lietuviškas restoranas su namai ir 
visais moderniais {rengimais — 
Marąuette Parko centre. Lengvos 
pirkimo sąlygos. Labai geras biz
nis. Setą proga. 

SIMAITIS REALTY 
Insurance — Ineome Tsx 

Notsry Public 

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

IIIIIIIIIIIIIIIIlHIUIIIUIIIIiilIlIlIlIliUIIIIIII 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 

6fiftr% 

10% — 20% — SO% pigiau 
už apdrsudą nuo įlinka ir 
bUio p i 

VTZmOTŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizkinių kortelių, naudojimas yra 
frsius paprotys. Biznieriai Jas Dia
dai naudoja. Bet tinka ir visų lue-
a«q atstovams turėti gratuu> vkd 

r 
"Draugo" 
ptnttialt 

Kreipkitės ( 
traciją visais reikalais. 

DRAUGAS, 
4646 W. 

m. • -

iiiiiiimiiiiiiuiimiiiiiiiimiiHimiiiiiiuiy 

FRANK ZAP0LIS 
Telat. GA 44B4 

IVi W. Kth Street 

O V I NG 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir ig toli miesto leidimai ir 
pima apdrauda. 

TeL — W A 5-8068 

iiiiimiiiiimitiiiiiiiiiiHiiiiiiiiinmiinim 
įvairių prekių pnnĮi-*""*—T ne

brangiai tt mūsą sasdHlo. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

sti w. m su chicago, m. mm 
SIUNTINIAI I LIETUVA) 

Tetef. — K5-27I7 
Vytautas Valantinas 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIilUlUlllIUIIIIIIUUlll 
IIIIIIIIIlHinilllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUli 

M.A. Š I M K U S 
IXCOME TAX SERVICE 

NOTART PUBLIC 
4250 So. Maplevrood, td. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
UIMINŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blaokal. 
IHIIHIIIIIIIimiHIlIiUimiMIIIIIUHIHIHtlB 

Lietuvos atsiminimai 
•«*?. :: 

Radijo Valanda Jau M metu* tar
nauja New Jersey, Nsw York ir Con-
neetieut lietuviams ! 
Kas Mitadlenj nuo * iki b vai. po
piet Ii WEVD StotiM New Yorks 
UJO kil.. AM Ir nuo 7 iki I vai 
rak. 97.» mes. KM. 

• - -

Dlrekt. Dr. Joktbas i. Stot** 
14S7 Poro* Drtve 

MotmfhMids. N. JI. 070SS 
TeL SSa-&S*S (oode) » 1 

Kviečiame taip pat klausytis Lietu
višku kultūrinių valandų analų kale* 
ii Seton Hali Universiteto radijo sto
ties (New Jersey WSOU. 8»6 mes;. 
KM) Plrmad. 7:10 - 8:10 vai. vakaro. 

(Vadovauja pro*. J. ) 

aaaaeg 
DRAUGE, 

aas jU 
tuvaj disarastas, gi 

l o v i 

HELP WANTED VYRAI 

REALTY GROUP 
- ~LSM. 

timųjų tarpe, papuoŠdamas juos 
skambia lietuviška daina ar gra
žiu giedojimu bažnyčioje, nuspal
vindamas juos savo tautiniais rū
bais, kurie yra ju oficialusis ap
daras scenai. 

Si choro sukaktuvinė šventė yra 
visiems Rochesterio ir apylinkės 
lietuviams brangi ir artima. . • , i • • i 
Gausiai susirinkome ne tik iš- ™ ^ \ ^ ^ Z * ™ ! ? * 

— Mazurka, DvoŽak — Kreisler 
slavų šoki nr. 2, o publikai en
tuziastingai plojant, pagrojo dar 
du mielai klausomus dalykus: 
Brahms, vengru šokį Nr. 5 ir 
Saint — Saens "Gulbe". Kylan
čio Lietuvoje jauno kompozito
riaus Bajoro kūrinys "Šokis" at
stovavo modemiškąją muziką 

<!r 

klausyti koncertą, bet ir drauge 
pagerbti choristu ištvermingumą 

DETROITO 2INIOS 
(Atkelta i i 5 poni.) 

fa koordinatorė Taura Zarankai
tė, sekretorė 2ivLlė Idzelytė ir iž
dininkas Algis Duoba. 

„Audinio" vyrams bus pasiūtos 
liemenės. Si darbą įvykdyti pade

da Kristina Mičiūnaitė. Grupei pri
klauso Šešiolika šokėju —tačiau 

lydėjo ir buvo jai lygus partneris 
pianistas R. Obalis. Jis turi gerą 
laisvą pirštų techniką ir muziki
nį jautrumą sekti smuikininkę, 
nevaržydamas jos grojamų daly
ku laisvės ir interpretacijos, kas 
svarbu geram akompaniatoriui. 
Smuikininkės grojimas ir R. Oba-
lio akompanavimas sudarė gerai 
sulietą harmoningą vienetą. Tiek 
smuikininkė, tiek ir pianistas pa
rodė gerai apvaldytą techniką, 
nors Mozarto sonatoje norėjosi gir 
dėti daugiau subtilumo atlikime, 
ypač kad akompanimentas šiek 
tiek dominavo smuiką. Gal buvo norintys prisijungti visados pri 

imami. Repeticijos vyksta sekma- i kaltas dėl to nuotolis tarp abie 
dienio vakarais, 6 vai., Kultūri
niame centre. 

K. 

JV instrumentų. Aplamai atlikė
jai padarė gerą įspūdi, jautėsi di
namika dalykų atlikime, buvo | 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
linkime 

MOŠŲ KLIENTAMS. DRAUGAMS IR PA2ĮSTAMIEMS 

BALTIC BAKERY 
įvairia rMa dooaa, įvairias tortas 

t), ta) s l — , , Ir 
NAUJOSE, t m i A I PADIDINTOSE PATALPOSE 

4627 So. Hermitage Ave. Tel. LA 3-1510 
CHICAGO. ILLINOIS 60603 

BALTIC BAKERY (Marąuette Park) 
2616 W«t 69fti Sfrttt — Ttltf 737-6784 

We'll help you make Ihe right movė. 
NanJesnU S-jsj sategsaisj bungalow. 

Ceatr. virinimas. Pilnas rūsys. Prie 
67-os ir Homan. $52,900. 

2H anksto ašaras — S botai. Ge
ros pajamos. Prie 44-os ir California. 
Nebrangus. 

5i-U ir Whipple. 6 kamb. puikiai 
prižiūrėta mūro rezidencija. Gazo 
šilima. Rūsys. Nebrangus. 

•8-ta Ir Keeler. Stiprus 1H aukš
to mūras. Tinka giminingom Šeimom 
ar iinuom. Susideda U 5 ir 4 kamb. 
172,000. 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Putoki RMd 

UI — 767-0666 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • * • • • • • • • • * • • 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2MS W. Sfth St, td. 77t-14M 

iiiiiiinnMniuitiium»iH»miiuimu»tw 
• l i i i l IMI I IMl i lMni l I lHI I I I I I I IUI I I I I IUlHl l l l 

P L U M B I N G 
Ucensed, Boaded, Iasored 

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

SERAPINAS — 636-2960 
'" ttlHItlimimillIaailMMMIlalsMIUlli 

> M » t > I M . » « M M l , 

V A L O M E 
KILDfUS IR BALDUS 

Plauname Ir vaskusjame 
visą rū«ą grindta. 

BUBNYS — TeL BE 7-5168 
M M " H < ) M M 

IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII 

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

Apdrauitai perbaustym&i 
Ifaiiių Atstumų 

Tel. 876-1882 arba 3764698 
miliniu 

SET-UP MAN 
Machme KC. Top wagef. 

SS Hours Per Week 
Tel. — 98^9797 

K»>s^-^f V C* 

MACHINISTS 
South West Manufacturer needs 

model shop technlclan to work ln 
fully equipped one-man model shop. 
PoBltion reports to our engtneerlna 
funetion. Successful candidate mušt 
po—ess a well rounded backgTound 
in all aspects of machinlna; oper-
atlon. Salary to $19.000. Excellent 
beneftts. 

For personai interviev/, 

Mm 
Mr. Wayne Hof f man 

caU 

• 
STATE MANUFACTUB1 
Dept. of A-B.R.C.O. Inc. 

8800 W. &lst Street 
CUeafOv HL 60688 
TeL — 767-6868 

i 

Jd 

- V * 

AU applicanta mušt be able to spesk 
and understaad En^lish languagre. 

—— - -

Į S I G Y K I T E D A B A R 

POVILAS KAUPAS 
(I 

Redakcinė komisija — Vytautas 
Kaenfflnss, Aleksandras Marčiulio
nis, Juosas Mleliulis, Bronius Mu
rinas. 

Išleido dali. Povilo Kaupo paro
dos rengimo komisija 1979. Spaus
dino Morkūnas. Didelio formato, 
kieti viršeliai. Kaina su persiunti
mą — 6JMBV 

Illinois gyventojai dar prideda 
36 e t valstijos mokesčio, Usnaky-
mus siųsti: 

Yra išėjusi nauja knyga 

ZARAVTKUA, 11. 
Red. Alicija Rūgytė, spaudė Drau
go spaustuvė. Pirmame tome ap
rašoma Zanavykijos istorijs, kraš
tas, ūkis, papročiai, SnekU ir kai 
kurios vietoves. Knyga turi 368 
psl. Gale yra vietovardžių ir as
menvardžių rodyklė. Iliustruot*. 
Knyga gaunama Drauge. Kaina su 
persiuntimu $13.41. m. gyventojai 
prideda 5% valstijos mokesčių. 

J A N I T 0 R I A L 
Part time weekends and some full 
time available in large retail cen-
ter in Northbrook. Please call Tom 
564-8920 betareen 9 a.m. & 4p.m. 

PRITCHARD SERVICES, INC. 
Aa Equal Opportunitjr Emplorsr 

HELP WANTED — MOTERYS 
l 

DOCTORS' OFFICE 
Baaic typing slrills reąuired. 
Previous medical office e x - ' 
perience not necessary. Wrtte: " 
Drmagaa, Adv. 2972, 4545 W. 
Wrd S t , Chicago, m. 66629. 

Reikalinga patikima moteris 
prižiūrėti, mūsų namuose, 6 me-
nesių mergaitę. 5 dienas savai
tėj. Marąuette Pko. apylinkėj. 

Skamkmt ~ 778-6885 
_.. 

Rimierisma apsimoka skelbtis 
dienraityje ,'DraugeM. . i 

E L P W A N T E D — V Y R A I 
• • 

DRAUGAS. 4646 vY. 6Srd St., 
m. 

•ŪRATJOįr. 

Tmmediste openings for lst and 2nd ahift supervaiurs eaperienced in 
Blow Moldmg produetioo; mechanical aptitude with Bloir Moldina 
machinery is helpful. 

MAMTtiAicE sumvisim 
Responsible for msintenance and repair of fissssf aad tsĮsssRįjį 
machinery, includmg supervision of 10-15 packaglng mechanies. Su-
pervisory experience ssstntial. 

•0YU MIDWAY9 5181 W6t»7M 
Uikri Put, IIIMs 8M-I IN 

iJ> 



MŪSŲ KOLONUOSE 
Rochester, N. Y. 

(Attaita iS6 cmi) 

- 'Rūta Gočienė, o po koncerto, 
kaip jau įprasta, prasidėjo šaunus 
balius, grojant geram orkestrui. 
. Malonu pažymėti, kad tuo cho-
choro šventė neužsibaigė, nes 
rytojaus dieną Sv. Jurgio liet. pa
rapijos bažnyčioje buvo atlaikytos 
pamaldos už mirusius choro na
rius ir dirigentus. Mišių metu 
giedojo tas pats bendruomenės 
choras, o klebonas kun. Justinas 
Vaškys pasakė tai progai pritai
kytą pamokslą, išryškindamas 
dainos reikšmę lietuvių gyveni
me. 

Vlada Sabalienė 

Dcryton, Ohio 
PAVYKUSI 

BALTO RINKLIAVA 

Lapkričio mėnesį buvo pra
vesta vajus sutelkti lėšų Balf o 
labdaros reikalams. Daytono ir 
apylinkės lietuviai ir draugai 
gausiai parėmė, sudedami 681 
dol. Vajaus reikalais rūpinosi 
Daytono lietuvių R. K drau
gijų sąryšis. Balio vardu nuo
širdžiausias ačiū visiems auko
tojams už gausias aukas ir 
nuolatiniam aukų rinkėjui Jo
nui Kviečiui. 

RETAS SVEČIAS 

Kun. dr. Kornelijus Bučinys, 
"Darbininko" vyr. redaktorius, 
sutiko atvykti Daytonan ir 
pravesti susikaupimo valandėlę 
prieš šventes. Buvo atvykęs 
porai dienų. Gruodžio 9 d. kun. 
K. Bučinys Sv. Kryžiaus baž
nyčioje atnašavo lietuviškai šv. 
Mišias ir pasakė {domų pamoks
lą. Pamaldom pasibaigus da
lyvavo kavutėje. Daytoniškiai 

notvarkę pateikė ir posėdi sklan
džiai pravedė pirm. P. Babickas. 
Sekretoriavo T. Jakubauskienė. 
Siame posėdyje buvo išdiskutuo
ti įvairūs reikalai bei peržvelgta 
visų metu veikla. Platesnis veik
los pranešimas bus padarytas LB 
metiniame susirinkime (kovo 9 
d. 3 vai. p.p. Maironio patalpų 
apat. salėje). Nepaisant, kad pas
kutiniu metu į renginius atvyks
tančiu skaičius mažėja, LB ren
giniai Lietuvių diena, Dailiojo žo
džio koncertas ir kt, šiais metais 
sutraukė didesnį kiekį svečių. Tas 
kiek ir įgalino padidinti iždą. 
Apie dabartinį kasos stovį pada
rė pranešimą ižd. A. Glodas. 
Peržvelgus pašalpos prašančių 
prašymus, spręstas pinigų pas
kirstymas. Worcesterio Lituanis
tinei mokyklai paskirta 200 dol. 
Ši m-la, energingo tėvų komiteto 
globoje, vadovaujama prityrusiu 
uklėtoju J. Dabrrlienės ir N. 
Pranckevičienės, mokiniu skai
čium padidėjusi, kruopščiai tę
sia lietuviu kalbos pamokas šv. 
Kazimiero mokykloje. Liet radijo 
programos išlaikymui paskirta 
50 dol., Vasario 16 —50 dol. 
centro valdybai — 75 dol. ir 
apygardai — 50 dol., dienraš
čiui „Draugui** ir „Pasaulio lie
tuviui" po 25 dol. 

LB valdyba dėkoja visiems na
riams už gražy bendradarbiavi 

1 A. MAGDALENA P l f l M Y T I PAS 
VIEŠPATĮ PALYDINT 

Anksti išėjo ji iš savo tėviškės Ir čia ji liepos 3 d. buvo paly-
namų. Vietos jai ten nebuvo. Ir 
vėliau niekad ir niekur savo na
mų neturėjo. Lietuvoje gyveno 
savo sesers (Onos ir Vinco Vin-

dėta ir į Viešpaties šviesos ir ra 
mybės namus. 

Šioje žemėje Magdalena ne
daug ką teturėjo. Maža ką ji čia 

gilių) šeimoje. Ir kai jos sesuo, _ j r paliko. Tik dvi savo sesers duk 
palikdama dvi studentes dukte
ris, mirė, jai teko visi ūkio šei 
mininkės rūpesčiai. 

Su sesers stirna partraukė ji nę Vilkavišky, 
ir į Vokietiją. Ir čia, karui pasi
baigus, gyveno keliose pabėgėlių 
stovyklose: Liubecke, Fischba-
cke, špakenberge. 

Pagaliau 1954 m. Magdalena 

teris: Uršulę Vingilytę Chicagoje, 
Oną Kavaliūnienę CIeveland° ir 
brolio dukterį Ona LukaSevičie-

MT 

CHICAGOJE 
GAZOLINO ŠOFERIAI 

Sesių gazolino bendrovių šo
feriai Chicagoje nubalsavo pri
imti trejų metų sutartį, bet 
Shell, Texaco, Gulf ir dar trijų 
bendrovių šoferiai tebestrei-
kuoja. 

* KELS MOKESČIUS 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 20 d. 

A. t A. MILDAI LESNIAUSHENH mirus, 
giliam liūdesy likusi vyrą YiRivRJį, sonns dr. 
ALGĮ ir RAMAN* ir dukterį AUDRONĘ su šeimo
mis širdingai užjaučiu. 

Prudtittija liekltai 
EvaostoD, IUinois 

Mere J. Byrne, susidurdama 
su finansiniais sunkumais, pra
šo miesto tarybą pakelti mo
kesčius nuo nuosavybių, kad 

— Jei visi tikintieji būtų tik- į būtų surinkta apie 53 mil. dol. 
rai tokie žmonės, tikri, prakti-1 naujomis pajamomis, 
kuoją katalikai, kaip nuosek-

atvyko į Ameriką. Trumpai stab-Įlumas reikalauja, netikėlių arba 
telėjo Clevelarvde, Vargdieniu se-1 visai nebūtų, arba *4 būtų ma-
selių prieglaudoje. Kaip visur irįįai. Tačiau dažnai tenka ma-
visada, niekur ir niekad ji nesi
skundė. Nesiskundė ji ir čia. Ge
ra buvo, ypač kad čia ji rado 
ir vieną lietuvę seselę — Berna
detą. Deja, seselė Bernadeta bu
vo perkelta į kitą vietą ir Mag
dalena atsidūrė tyloje — su ame
rikietėmis seselėmis nesusikalbė
jo. 

Gėry širdžių padedama, Mag
dalena persikėlė į Putnamą. Ir čia 
ji Nekalto Prasidėjimo seselių vie
nuolyno prieglaudoje praleido 
kelerius metus. 

Pradžioje, kol tik galėjo, talki
no visur, kur tik jos pagalba bu
vo reikalinga. Pagaliau, sveika-

tyti, jog "praktikuojantis" ka
talikas yra miręs krikščionis ir 
labai pavargęs. 

Kun. K. Baras 

ATIDUOS IZRAELIUI 

Federalinis teismas Chicago
je nusprendė palestinietį Z. A. 
Eain, 20 m., išduoti Izraeliui. 
Jo padėta bomba užmušė 2 ir 
sužeidė 36 gegužės mėnesį vie
noje Izraelio vasarvietėje. 

mą ir kartu primena, kad dau- tei ™ silpnėjant, paskutinius ke-
gelis nėra dar užsimokėję nario ;

l e r h i s MVO gyvenimo metus pra
leido Matulaičio namų (Matulai
tis Nursing Home) pastogėje, kur 
ją kasdien ir visokeriopai jai pa
dėdama lankė vilkaviškietė sese
lė Bonifacija. 

mokestį. Prašome nedelsti. 
Pirmininkas ir valdyba linki vi

siems linksmų Sv. Kalėdų ir liet 
veikloje našių Naujųjų Mėty! 

/.B. 

turėjo malonią progą su retu 
svečiu-pabendrauti. Ta pačia 
proga svečias aplankė čia gy
venančius gimines. Daytoniš
kiai prašo nepamiršti jų ir atei
tyje. « . 

Worccster, Mass. 
NAUJA VALDYBA 

Lietuvių Piliečių klubo rinki
mai įvyko gruodžio 8 d. Į nau
ją valdybą 1980 metams iš
rinkti šie pareigūnai: Edvardas 
Tamulevičius (pirmininkas), Al
bertas Vienius (pirm. pad.), 
Algirdas Zenkus (sekr.), Jack 
Kasperas (ižd.), John Yurkinas 
(fin. sekr.), Juozas Matulevi
čius (H fin. sekr.), Algirdas 
Krasinskas (auditorius), Wit-
hold Ivaška (auditorius), Ver-
non Bagdia (armijos serž.). 

Direktoriais išrinkti: Char
les Tagman, Martin Bankit, Jo
nas Vidūnas, Julius Buckley, 
Tom Karpičius, Jonas Valiūnas, 
Antanas Tomashunas. 

Rinkimus tvarkingai pravedė 
Vytautas Ma«*vs, Vitas Ilgūnas 
ir Aleksas fiakunas. Klubo šei
mininkė klubo nariams Aldona 
fiimananskienė pagamino ska
nią vakarienę, susipažinimui su 
naujai išrinktais pareigūnais. 

Naujų Metų sutikimas ruošia
mas klubo apatinėje (mažoje) 
salėje, be muzikos. 

— Amerikoje 1976 m. rinki
muose turinčių 65 m. balsavo 
62%, o turinčių 18-34 m., tik 
49%. Jauni mažiau domisi rin
kimais. 

Čia šiuose pavyzdingos priežiū
ros ir nuoširdaus rūpesčio na
muose, apsupta seselių globos ir 
meilės, Magdalena, gyvendama 
kaip Evangelijos lelija ir eidama j 
93 metus, š.m. liepos 1 d. ir bai
gė savo gyvenimo kelio žingsnius. 

Metu Mirties 
sukaktis 

IS BENDRUOMENĖS \EIKLOS 

Gruodžio 11 i 8 vai. v., Mai
ronio parko patalpose LB Wor-
ceslerio apyl. valdybos ir revizijos 
komisijos nariai susirinko pasku
tiniam šių metų posėdžiui. Die-

/ 

ADOMAS 
BERNADISUS 
Gimęs Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Trusk&nų parapijoje, 

Nekonių kaime. 
Jau suajo vieneri metai, kai negaiestmga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimą tėvą, uoftvj ir seneli, kurio netekome 1978 m. 
gruodžio 20 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Už jo sielą iv. Mišios bus atnašaujamos Tėvų Marijonų koply
čioje, gruodžio 20 d., ir Sv. Antano parapijos bažnyčioje, Ckeroje, 
gruodžio 24 d., pirmadienį, 7-tą vai. vakaro. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose flamsafase ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Adomo Beraadilaus sielą. 

m 
kai ir 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

LIETUVIAI SUSITINKA 

(Atkalte I I S fest) 

kims atstovavo kun. Kajetonas 
Sakalauskas, Sv. Andriejaus pa
rapijos vHcarastJo nestandartinė 
malda, palietusi žmogaus teisiu 
paneigimą ir politinius kalinius, 
aAretpė priėmimo dalyvių dė
mėsi Žurnalistai ir televizijos re
porteriai priėmimui teikė dideli 
dėmesį ir jo eigos dalis pateikė 
žinių programos metu. — G.C 

|iiiiiiiimiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii| 

L I E T U V I Š K A S G A L V O S Ū K I S 
(Lithuanian Heritage - Jigsaw Puiile) 

Sudedamas Lietuvos žemėlapis ii 551 gabaliukų galvosūkio 
formoje. Išleido Baltic Assodate, Boston, 

Mokyklinio amžiaus. Jaunimui padės išmokti Lietuvos Isto
riją, atrasti jos žymiausias vietoves, supažindins su jos garsiaisiais 
žmonėmis, sis žaidimas tinka ne tik jaunimui, bet ir kiek
vienam suaugusiam tinkamai praleisti laiką. Kaina $12.95. Ekstra 
ui persiuntimą, Illinois gyventojai prideda 78 et. valstijos mo
kesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4641 W. 68rd $t., Chlaųt, IL 60629 
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Perskaitę "Draugą", duokite j i kitiems. 

Brangiai krikšto motinai 

A. t A. MIldai Lesniauskienei-Broiaitytei 
mirus, jos vyrui VIKTORUI, dukrai AUDRONEI, sū
nums ALGIUI ir RAMŪNUI, jų šeimoms ir kitiems 
giminėms reiškia nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdi 

Lee ir Nijolė Beamer 

MILDAI LKNIAUSKIEieJMZAITYTEI 
m i r u s , 

Jos vyrui Viktorui, dukrai Audronei, sū
nums Algiui ir Ramūnui bei jų šeimoms 
reiškia nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdi 
Lesniauskiį šeimos draugai — 

M. BattrimlMi 
M. ir V. tarankiu 
L ir V. Dimtaskiii 

i D. ir J. Kiiteaai 
0. KiasyHaai 

P. ir 0. JUaayilai 
A* NOrMKItSS 
A. ir D. MaknttKM 
E. ir A. Matukai 
A. ir 1. Matukai 

Mūsų mylimai 

A . t l MILDAI LESN1AUSHENEI 
mirus, jos vyrą VIKTORĄ, dukterį AUDRONĘ, sūnus 
ALGIMANTĄ ir RAMŪNĄ, jų šeimas, gimines ir arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime kartu su 
visais. 

, ir Joyce PafiuKoaiai 
ir Btta PsiiuBooiai 

Tomaševičiua 
ir 

Brangiai 

A. t A. CECILIJAI MARKEVIČIENEI mirus, 
jos dukrai GENOVAITEI ir žentui dr. ALFONSUI 
AŽUBALIAMS, anūkei DALIAI W0& su ieima ir le
tenai DOMICEISI DIOENEI reiškiame gilią užuo
jautą ir liūdime. 

Tanai Ir Kazys Kazlamkat ai iaima 

A t J L MILDAI L E M U S I M 
mirus, jos seimai ir artimiesiems gilią 
užuojautą reiškia 

MtaftttaJ 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

file:///EIKLOS


DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m. gruodžio meru 20 d. f 

X Mamytė ir Kazys Ambra
zaičiai sveikina bičiulius ir drau
gus Sv. Kalėdų proga ir linki 
linksmų švenčių ir laimingų 
Naujųjų Metų. Vietoj sveiki
nimo kortelių skiria auką 
"Draugui". 

x Angelė ir Albinas Ramiai, 
St. Petersburg, Fla., sveikina 
savo draugus ir pažįstamus su 
Kalėdų šventėmis. Vietoj kor
telių, siunčia paramą lietuviš
kai spaudai. 

x Rimt Janulevičiūtė, studi
javusi žurnalistiką, šiuo metu 
dirba televizijos WBBM (2 ka
nale) programoje. Jos pavardė 
dažnai skelbiama televizijos 
stoties pranešimuose. R. Ja
nulevičiūtė yra kartu ir "Drau-1 x Rūta ir Juozas Pultinavi-
go" bendradarbė, ypač filmų j č l a i j Omaha, Nebr., švenčių pro-
sntyje. I g a SVeikina visus savo artimuo-

X Dr. A Razma su žmona sius, o taip pat "Draugo" dar-
Elena linki nuotaikingiausių šv. j buotojus, skirdami jam auką. 
Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų! 
Metų savo draugams. Vietoje x J u o z a s ** " f i l e , ia Kojeltal, 
švenčių sveikinimų skiria lietu-1 S a n t a Monaca, Calif., giminėms, 
vių spaudai 100 dol. su troški-j draugams ir pažįstamiems linki 
mu, kad mūsų spauda dar ilgai|Dangausi palaimos ^ T T r f i l i l 
lankytų visas lietuviškas šei-

CHIC AGOS 2INIOS 

I Cicero, m.. Lietuvių namų savininkų klubo susirinkimą, gruodžio 11 d. Sv. Antano parapijos salėje, atsilankė aukš
tieji Cicero miesto pareigūnai ir Marąuette Parko Lietuvių savininkų dr-jos pirmininkai. Iš k. Vaclovas Leščinskas 

Cicero Lietuvių savininkų klubo pirm., teis. Jonas Vasaitis, susirinkimo pirmininkas, Antanas Zailskas, John 
Kimbark — Cicero miesto sekretorius, Kristy Berkos —Cicero prezidentas, Arthur Lange — Cicero policijos vir
šininkas, Juozas Bacevičius — Marąuette Parko Liet namų savininkų s-gos pirm., Juozas Skeivys — 12 paskutinių 
metų buvęs Marąuette Parko Lietuvių namų savininkų org. pirm., ir Kazys Razma — Cicero klubų ižd. 

Nuotr. V. A. Račkausko 

mas ir stiprintų lietuvybės mi
siją išeivijoje. 

x Mečys šilkaitis, PLB val-

ir gerųjų vilčių išsipildymo 
1980-se metuose. Ta proga au
ka paremia lietuvišką spaudą. 

X Yolanda ir Algis Zaparac-
dybos iždininkas, šios organi-; k a i F a r m i n g t o n Hills, Michigan, 
zacijos vardu atsiuntė malonų: s v e i k i n a 8 a v o ^ ^ p a ž į s t a . 

mus ir draugus ir linki visiems sveikinimą, kuriame padėkojo 
"Draugui" už išsamų ir objek
tyvų visuomenės informavimą 
apie PLB veiklą, IV Jaunimo 
kongreso ir kitus darbus. Kartu 
palinkėjo geriausios kloties 

malonių Kalėdų švenčių ir lai
mingų 1980 metų. Vietoje 
sveikinimo kortelių skiria auką 
"Draugui" ir Detroito lietuvių 
radijo valandėlėms. 

x Vida ir Vytenis šilai svei
kina savo draugus ir pažįsta
mus šv. Kalėdų ir Naujųjų Me
tų proga. Sveikinimo kortelių 
vietoje skiria auką "Draugui". 

x lietuvišku knygų ir plokš
telių "Drauge" už didesnę su
mą nusipirko: Prudencija Bič-
kienė, Kazys Genčius, Vytenis 
Statkus. 

X Aukų po 5 doL atsiuntė: 
Ona Šimonienė, Genė Bakuckie-
nė, Stasys Vitkus, Kostas Vai
čaitis, K. Totoraitis, J. Bacevi
čius, Marija Happ, Jonas Naš-
liūnas, A. Stančikas, P. Kassel, 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

VEŽA NEMOKAMAI 

šoferiams streikuojant, Cbi-
cagos miesto vadovybė rado 
priemonių paleisti pakeltuosius 
traukinius, kuriuos saugo poli
cija ir kuriais vežama nemoka
mai. Mere šoferių unijoms siū
lo arbitražo keliu išspręsti gin
čą dėl atlyginimo, bet šoferių 
unijos to nenori, š i s streikas 
nėra populiarus, nes šoferiai 
gauna nuo 22,000 iki 30,000 dol. 
per metus ir dar nori daugiau. 

AREŠTAVO 
Policija areštavo tris gemb-

liuojančius vyrus Chicagoje, 
pas juos radusi apie milijoną! 
dolerių vertės gembliavimo žy
menų. 

PREKYBOS NUOSTOLIAI 

žmonių tegali nuvažiuoti i mies
tą. Prekybininkams, ypač Csi-
cagos centre, susidaro mflijoni- ; 
niai nuostoliai, kurie, kaip spė
jama, gali siekti 15 mil. doL i ; 
dieną. 

PLEČIASI TEATRAS 

Stiprus St. Nicholas dramos 
teatras, plėsdamas savo veiklą, 
šalia turimų patalpų 2851 N. 
Halsted, Chicagoje, nutarė dar 
išnuomoti 
erdvesnes 
talpas. 

gaisro 
Ivanhoe 

sunaikintas 
teatro pa-

1980 metais. 
X Bruno ir Bronė Bendorai- į x Stasė Miltattiene, iš Detroi 

«ai Šv. Kalėdų proga sveikina | t o " ^ MVO giminėms, kaimy-į Edvardas Lapas, M. ir L 
visas savo gimines, draugus ir! n a m s ir draugams sveikatos ir! Griauzdės. A. Antanavičius, Rū-
pažįstamus, linkėdami visiems i vidinio džiaugsmo Kalėdų ir j ta Stauskienė, Brigita Baub-
linksmų švenčių ir laimingų I Naujųjų Metų proga. Vietoj 
ateinančių N. Metų. Vietoj ; kalėdinių kortelių aukoja "Drau-
Kalėdinių kortelių skiria 16 dol. j Sur
auką "Draugui" paremti. 

,x Kosta Orentienė, Cicero, 
TU, Šv. Kalėdų švenčių ir Nau
jųjų Metų proga sveikina visus 
savo gimines, artimuosius, bi
čiulius, linkėdama geriausios 
kloties. Sveikinimo kortelių 
vietoje skiria auką "Draugui". 

X Vytautas ir Aldona Ka
mantai iš Darien, Clinois, šven
čių proga sveikina savo drau
gus bei pažįstamus, ir vietoj 
kalėdinių 
"Draugui" 
spaudai 

x Vincas Baltuška, 
ioughby Hills, Ohio. prie 

X Jadzė ir Kostas Dočkai 
švenčių .proga sveikina savo 
draugus ir bičiulius. Vieton ka
lėdinių kortelių skiria auką 
"Draugui". 

X Lietuviški^ knygų "Drau
ge" už didesnę sumą nusipirko: 
Daina Kojelytė, R. Mieliauskie-
nė, J. Vėbra, P. Žolynas, I. Ba-
leišienė. 

lienė, J. Jonikas. Visiems dėko
jame. 

x Dėkodami ui korteles, po 
5 dol. aukojo: J. Mikulis, F. 
Baluta, S. Tamaševičius, Jonas 
Indriūnas, A. Kuliešis, Danutė 
Baltramonaitienė, V. Rastis, S. 
Sakalas, A. P. Bagdonas, Ar
vydas Karazija, Elegius Ka
minskas, L. Daukus, L Shepa-
lis, Antanas Jakštys, E. Matu
laitis. Visiems tariame malonų 
ačiū. 

x 
Įkai, 

Kazys ir Adelė Lietuvnm-
švenčių proga sveikina 

LOPŠINIŲ POPIET*: 

Iz. Motekaitienės Dainavimo 
studijos pasinešimas lopšinių te
ma gruodžio 9 d. Jaunimo cent
ro kavinėje atiduoti Vaiko me
tams kultūrinę duoklę sutrau
kė nemažą būrį. Prieš progra
mą Motekaitienė trumpai paaiš
kino lopšinių prigimtį ir svar
bą ne vien kūdikio, bet ir su
augusių gyvenime. Savo kilme 
lopšinė yra primityvus ramiau
sių ir švelniausių nuotaikų vo
kalinės muzikos kūrinėlis, kurį 
per amžius gimdo motinos šir
dis, dažnai nepakartojamą, o 
neretai ir išsilaikant; per kar
tas. Tai tyriausios meilės dai
nos, įvairiausių nuotaikų ir gi
liausių dvasios emocijų išraiš
kos. 

Vienos valandos programoje 
buvo atlikta 20 lopšinių iŠ įvai
rių kraštų. Kiekvienas studen
tas atliko po vieną gerai pa
ruoštą lopšinę Jaunimo centro 
kavinės scenoj, kurią Jadvyga 
Eitutienė papuošė lietuviškais 
šiaudinukais dekoruota kalėdi
ne eglute, simbolizuojančia Ka
lėdas — tuo pačiu versmę šven-

x Birutė ir Bronius Kasakai 
kortelių paaukojo į čiai šv. Kalėdų ir Naujųjų Me-1 draugus, pažįstamus ir klien-
ir kitai lietuviškai J tų proga sveikina gimines, drau- Į tus ir vietoje kortelių aukoja 

spaudai 20 dolerių. 

Wil-
„ . , ». . , . . «Etinių kortelių sveikinimo 

numeratos mokesčio pridėjo 10 Į A 
dol. auką. Labai ačiū. 

x Donius ir Gražina Varnai* 

gus ir pažįstamus, linkėdami 
malonių švenčių ir laimingų 
1980 Naujų Metų. Vieton šven-

siun-
čia auką "Draugui". 

X NAMAMS PIRKTI PA 
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais [mokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings. 2212 
AVest Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747 (sk.) 

X Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Bradshaw, Inc., patarnauja ak
cijų bonų. fondų bei kitų verty
bių pirkine ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(sk.) 

čiai sveikina savo gimines, drau
gus ir pažįstamus su Šv. Kalė
dom ir linki laimingų Naujų 
Metų. (sv.). 

X Birutė Vindašienė ir Ona 
Danhisevičienė Šv. Kalėdų pro
ga linki palaimintų švenčių vi
siems artimiesiems ir pažįsta 

X Avalon Galeries, 4343 So. 
Archer Ave., turi porcelianinių 
lėlių iš Dresdeno, keramikos 
dirbinių iš Vokietijos, Anri — 
medžio drožinių, ispaniško por
celiano — Lladro figūrėlių, kris
talo iš įvairių Europos kraštų, 
muzikos dėžučių, šiaudinių pa
puošalų kalėdinėms eglutėms, 
cinko dirbinių — pewter, didelį 
pasirinkimą įvairių gintaro ir 
aukso dirbinių. Sav. DaUa ir 
Romas Daukšai, sveikindami vi-

miems, o taip pat ir laimingų \ ^ ** šventėmis, maloniai kvie-
iNaujųjų Metų. (sv.). 

x Sveikinu su šv. Kalėdomis 
ir Naujais Metais savo brangų 
sesers sūnų Viktorą Žeroną, 
šaulių vadę Stasę Cecevičienę, 

i Vladą Išganaitį, visas seses ir 
i brolius šaulius, draugus ir pa-
1 žįstamus. 

Julija Sinkevičiūtė 
(sv.). 

čia Šiomis prekėmis prieš šven
tes pasinaudoti. (sk.). 

x Kazys ir Irena Pemkai su 
šeima sveikina visus gimines, 
draugus ir pažįstamus švenčių 
proga. Vietoje kalėdinių kor
telių aukoja Chicagos Aukš
tesniajai Lituanistinei mokyk
lai, (sv.). 

X Jei SKILANDŽIŲ tau tik 
reik, tuoj pas Petrą ir užeik* 
— INTERNATIONAL MEAT 
MARKET Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir t. t. Užsakymus siun-' 
šiame paštu bet kur Amerikoje. x NTDA delikatesu krautuvė . 
t t l t West 6Srd S t . Cbicago. H ir restoranas, 2617 W. 71st St. m U s š v e n c i u Pro*a' v l e t o n k o r 

TeL (S12) 436-4337. (sk.) | šeimininkės yra pasiruošusios 
aprūpinti Jus ateinančių Kūčių | 
ir Kalėdų stalui įvairiais vai-; x Elena Jucevičienė sveikina 
giais. kepsniais ir kitais skanu- j gimines, draugus ir pažįstamus 
mynais. Be visų įvairių kepsnių,! su Šv. Kalėdom ir linki laimin-

x Rūta ir Povilas Kiliai svei
kina savo draugus ir pažįsta-

telių skiria auką 

X Marąuette Delicatessen 
praneša, kad krautuvė bus ati
daryta sekmadienį, gruod. 23 
d. ir pirmadienį, gruodžio 24 d. 
nuo 8 v. r. iki 6 v. v. Adresas: 
256! W. 71 St, tel. 776-2717. 

(sk.) 

X Teiros prekyba prie* Ka
lėjas nuo pirmad. iki penktd. 
atdara kasdien nuo 10 iki 8 vai. 
vak. šeštad. nuo 10 iki 6 vai., 
sekmad. nuo 11 iki 4 vai. Kūčių 
dieną, pirmadienį, nuo 10 iki 
5 vai, vak. Dovaninių prekių — 
kristalo, porcelano, keramikos 
dirbinių, meniskų figūrų, me
džio inkrustacijų tautiniais mo
tyvais, gintaro, aukso ir kitų 
papuošalų pasirinkimas didelis 
ir {vairus. Adr.: Terra, 3236-37 
W. f f S t , Chkago, I0.t 00629, 
m. (ii2) *i* *om (sk.) 

"Draugui' 
(sv.). 

stalo papuošimui kepama iš Lie
tuvos gautu receptu Kalėdų eg
lutės, baravykai ir kit. Jūsų 
patogumui būsime atdari ir sek
madienį prieš Kalėdas nuo 9 
vai. ryto iki 7 vai. vakaro, o 
pirmadieni — Kūčių diena nuo 
8 vai. ryto iki 5 vai. vak. Užsa
kymus primame iš anksto tel. 
476-7675. 
Savininkai A. ir K. Lietuvninkai 

. (sk.) 
x RAIOMOSIOS nai. sttavttka 

raMyse, visom kalbom, GAIDOM, vi
suose medeliuose gaunamos CHICA
GOJE: Draugas - 4545 W. Ord St. , ; v t e u a M V O gimines ir 
ir vakarais pat A. Daugirdą, tel 471 
7M aite tiesiai ii SPARTA savtnin-
•*• J. 1. Glssjsiits, M lerry D*, E. 

gų Naujųjų Metų. (sv.). 
x LDK Birutės dr-jos Cent

rinis Chicagos skyrius šv. Ka
lėdų ir Naujųjų Metų proga 
sveikina visas savo nares ir 
Clevelando, Detroito, Los Ange
les ir New Yorko skyrius. Ta 
proga aukoja "Draugui" 25 dol. 

x Marija ir Alfonsas Norei
kai sveikina visus savo gimines, 
draugus ir pažįstamus, linkėda
mi maloniausių Švenčių ir lai-
mir ,ų Naujų Metų. Vietoj kor
telių aukoja spaudai. 

X Bronė Banionienė sveikina 
bičiulius 

su šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
šventėmis. Vietoje sveikinimų 

M. Y. 1IH1. («%.)! kortelių skiria auką "Draugui" 

x L Užgiris, Brookfield, Dl., 
mus maloniai pasveikino ir at
siuntė 10 dol. auką. Dėkojame. 

x šv. Kazimiero parapijos, 
Worcester, Mass., klebonas kun. 
A. Miciūnas, MIC. ir vikaras 
kun. B. Užtevinis, MIC sveiki
na parapijiečius ir pažįstamus 
su šv. Kalėdomis, linkėdami 
Naujų Metų. šia proga at
siuntė 25 dol. auką spaudai pa
remti. 

x Dr. Janina Vienužienė, El-
gin, UI., mus pasveikino švenčių 
proga ir atsiuntė 10 dol. auką. 
Maloniai dėkojame. 

x Antanas Janonis, Downers 
Grove, UI., padėkojo už korteles 
ir aukojo 10 dol. Maloniai dė
kojame. 

x O. Radvenis, žinomas los-
angeliškis, savo sveikinimus 
"Draugui" palydėjo 10 dol. au
ka. Dėkojame. 

X AL Sillnskas, La Grange 
Pk., Dl., švenčių proga atsiuntė 
10 dol. auką. Labai ačiū. 

x Po S dol. aukojo: Br. Ba
kas, A. Numgaudis, M. Klimas; 
2 dol. — P. Narkevičius. Ačiū. 

X A BoreiSis iš Phoenbc, 
Ariz., atsiuntė "Draugui" laiš
ką, kuriame iškėlė įdomių ir 
naudingų minčių dėl dienraščio 
rašinių. Kartu pridėjo auką. 
Dėkojame. 

x Marąuette parko Uetuvių 
namų savininkų org. susirinki
mas bus penktadienį, gruodžio 
21 d, 7:30 vai. vakare Švč. M. 
M. Gimimo parap. salėje. 

x Adolfas Ruihys, Palos Hts., 
padėkojo už šventines korteles 
ir atsiuntė 10 dol. auką. Labai 
ačiū. 

x Adolfas Švažas, Downers 
Grove, UI., savo sveikinimus 
"Draugui" palydėjo 10 dol. au
ka. Maloniai dėkojame. 

x Angelė Matulevičienė i i 
St. Peteraburg. Floridos, šven
čių proga sveikina gimines, 
draugus ir pažįstamus. Vietoj 
kalėdinių kortelių, skiria auką 
"Draugui". 

čiausių lopšinių Kūdikėliui 
Kristui. Programą be jokių per
traukų atliko nuo jauniausių iki 
vyriausių — George Ferro — 
"Lullaby League, muz. Arlen; 
sesutė ir broliukas Aleksandrai 
ir Jonas Gražiai — Lopšinę 
Venckaus; Saulė Brakauskaitė! 
padainavo Pyrenėjų lopšinę "Do 
do", aranžuotą Paxton, Kim 
Hofmei8ter — Brahmso lopšinę, 
Aleksandra Gražytė gražiai pa
dainavo latvių lopšinę "Mik, 
mano Joneli". Jonas Gražys 
skambiai padainavo estų lopši
nę "Užmik". Audrė Budrytė vy
kusiai pavaidindama atliko 
Blanterio lopšinę. Terri Lee 
Ferro padainavo brazilų lopši
nę. "Tu-Tu Maramba". 

Dalia Polikaitytė aukštu so
prano dainavo Kuprevičiaus 
lopšinę. Arūnas Polikaitis pa
rodė, kad ir jaunuoliai jaučia 
lopšinės groži — Šimkaus ne
lengvai parašytą lopšinę. Alvy
de Eitutytė su giliu įsijautimu 
atliko bene sudėtingiausią su 
dramatiniais išsiveržimais Nau
jalio lopšinę, Leonardas Gar-
lauskas "Tėvo lopšinę" Griego, 
kai mirus motinai tėvas supda
mas sūnų įjungia ir savo išgy
venimus. Baker atliko "Mary' 
at the Cradle" — Franck. Al
dona Pankienė padainavo "Lop
šinę audroj" Tchaikowskio. Ona 
Pažarniukaitė dainavo žuvusio 
partizano sūnui lopšinę — Ra
čiūno. Danutė Bajalytė savo 
daina nupiešė gamtos Lapų lop
šinę — Kairiūkščio. Tadas Rū
ta atliko nelengvą Strauss lop
šinę. Aušra Baronaitytė padai
navo "Lopšinę dukrelei" — Gai-
levičiaus ir Mozart lopšinę, ku
rios melodijos Žaismingumas ir 
jos atlikimo koloratūrinis tiks-1 

hunas buvo žavinga užbaiga vo-' 
kalinių lopšinių. Visos lopšinių 
popietės akompaniatorius - pia
nistas Manigirdas Motekaitis 
subtiliai skambino lopšinę pia
ninu solo — Chopino. 

Po pragramos, gausiais ploji
mais palydėtos, visi pasišneku
čiuodami, susipažindami ir pa
bendraudami stiprinosi tėvų pa
ruoštomis vaišėmis ir rodė ne
slepiamą džiaugsmą Dainavimo 
studijai ir jos vadovei už įvai
rią ir nuotaikingą lopšinių pro
gramos popietę. Prie meniškos 
vaišių paruošos daug pasidar
bavo J. Eitutienė, G. Gražienė, 
A. Pauperienė ir K. Venzelytė. 

J. Daug. 

Šoferių streikui uždarius au
tobusų susisiekimą, mažiau mą. 

ŠALPOS SUKČIAI 
« 

Chicagoje tiriama apie 50 gy
dytojų, dantistų, laboratorijų 
savininkų ir kitokių asmenų, 
teikiančių medicinišką patarna
vimą. Jie įtariami apgaulingai 
ėmę sumas už šelpiamų gydy-' 

: 

Jr 

LINKSMŲ ŠVENTŲ 

KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

PROGA, 

Sveikinu parapijiečius, draugus 

ir dienraštj "Draugą". 

V 

KUN. IGNAS URBONAS 
šv. Kazimiero parapijos klebonas, 
Gary, Indiana 46401 

MALONIŲ ŠVENČIŲ 
visiems Operos mecenatams, rėmėjams; va
dovams, solistams, choristams, baleto šoke-
jams ir bendradarbiams linki 

LIETUVIŲ OPERA 

r^ 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

TeL — 776-8700 
Chtcago, Illinois 60629 

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

tltlHI 

Advokatas 
OMTARAS P. iiKRAS 

Darbo vai.: nuo 9 v. r. Dd 6 v. v. 
šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 arba 776-5168 

2649 W. 6S Street 
ChJcago, DL 60629 

VISI KVIEČIAMI ĮSIJUNGTI | 
iv . Kalėdai Oktavos meta ruošiamas 

iv. Mišių 

PADĖKOS IR PRAŠYMO 
PAMALDAS, 

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

Žemiau pridėtas spedafiu inten
cijų sąrašas, atžymėkite pageidaaja-
raas h* pasiųskite muša vienuolynai: 

MARIAU FATHERS 
633S So. Kilbourn Ave. 

Chicago. tt 60629 

Nonų dalyvauti Kalėdų Oktavos šv. Mišiose b? mal
dose ir prašau melstis ir atnašauti IV. Mišias šiomis inten
cijomis: 

• Padėka Dievui už 1979 metus 
G Padėka Marijai ui globą 
• Padėka Dievui ui ypatingas 

malone* 
• Už lietuvius Sibire 
• Už persekiojamus tikipCiuosius 

Lietuvoje 
Q UI vaiku* 
• Ypatinga intencija 
\J Prašant laimingų 1980 metų 

H Prašant sveikatos 
Q Prašant ramybės šeimoje 
• Prašant Lietuvai laisvės 
• Prašant tikėjimo laisvės 

Rusijoje 
• Praiant antgamtinės pagalbos 

jaunimui 
n Prašant pasveikimo nuo 

alkoholizmo 

Vardas, pavardė 

*•>•*••••» 

Oktavai prideda auką $ 
J> 


