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ATVIRAS LAIŠKAS 
Laiškas Lietuvos KP CK pirmajam sekretoriui 

P. Griškevičiui 
1978 m. lapkričio mėn. Vil

niuje vyko respublikinė moksli
nė —praktinė konferencija „Šiuo
laikinė ideologinė kova ir res
publikos gyventojų internaciona
linio ir patriotinio auklėjimo 
klausimai, vykdant TSKP XXV 
suvažiavimo nutarimus". „Jos 
tikslas, —kaip pažymėjo Lietu
vos KP CK sekretorius L. Šepe
tys, — apibendrinti sukauptą 
partinių organizacijų patyrimą ir 
numatyti naujus kelius, kaip dar 
kryptingiau dirbti internaciona
linio ir patriotinio auklėjimo dar
bą". Šioje konferencijoje Jūs, Lie
tuvos KP CK Pirmasis Sekreto
riau, skaitėte .pranešimą „Leni-
niškai ugdykime kilnius socialis
tinio internacionalizmo ir patrio
tizmo jausmus", kuris buvo iš
spausdintas 1978 m. lapkričio 17 
d. „Tiesoje". Šią konferenciją, 
ypač Jūsų pranešimą galima drą
siai vadinti Lietuvos dvasinių 
vertybių naikinimo, nutautini 
mo rr rusinimo programa. 

Jūs sakote, jog „būtina pasiek
ti, kad visada iš klasinių pozi
cijų būtų atskleidžiamas istori
nis lietuviu tautos kelias, jos kla
sinis solidarumas su didžiąja ru
sų tauta, visomis tarybinės Tėvy
nės tautomis. Tam turi gerai pa
sitarnauti k Lietuvos TSR istorijos 
vadovėlių leidimas". 

Šio sąmoningo Jūsų užmojo tiks
las aiškus —tautiniai ir patrio
tiniai suluošinti Lietuvos jauni
mą, nuslėpti lietuvių tautos -gar

bingą praeitį ir į pirmąjį planą 
iškelti socializmo idėjas. Šian
dien mokyklose dėstoma istorija 
yra ne garbinga tautas, karalių 
ir kunigaikščių istorija, o istorija 
ekonominių santykių, vadinamų 
„klasių kova". Vidurinių mokyk
lų VH-IX klasėms skirta M. Jučo 
ir V. Merkio „Lietuvos TSR is
torija" (Kaunas, 1978) apima lai
kotarpį nuo žmonių apsigyveni
mo Lietuvos teritorijoje (akmens 
amžiaus) iki 1917 metų ir turi 
tik 139 puslapius. X - XI klasėse 
dėstoma A. Gaigalaitės ir R. Žep
kaitės „Lietuvos TSR istorija" 
(Kaunas, 1976) apima 1917-
-1976 metų laikotarpį, t.y., tik 
59 metus ir turi net 183 .pusla
pius. 

Lietuvos istorija ir įvairūs 
straipsniai, liečiantys Lietuvos 
praeitį, -periodikoje ar net kapi
taliniuose veikaluose yra šališki. 
Istoriniai faktai pateikiami taip, 
kaip Komunistų partijos politikai 
naudinga- Pvz., tarybinė spauda 
Raudonąją armiją vadina išva
duotoja iš hitlerinių okupantų 
priespaudos. Net tokie solidūs 
veikalai, kaip „Mažoji lietuviš
koji tarybinė enciklopedija" 
(MLTE -Red.) ir pan. įrašo: „Lie
tuvos darbo žmonės, Komunistų 
partijos vadovaujami, 1940.VI.15 
-17 nuvertė Lietuvoje buržuazi
nę valdžią (t.II,p.419). Jūs irgi 
tvirtinate, kad „Lenino nurodytą 
kelią pasirinko ir lietuvių tauta". 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
Grigaliaus universitete j visų socialinės komunikacijos prie 

Gruodžio 15 d. Popiežius J 0 - | m o n k * kontrolę ir panaikinti val-
nas Paulius II-sis aplankė Grigą-1 d i š k a ^ cenzūrą, 
liaus katalikų universitetą, kur 
susitiko su profesūra ir studentais. 
Popiežiaus Grigaliaus vardo uni
versitetas Romoje yra garsiausioji 
katalikų aukštoji mokykla, išsivys
čiusi iš šešioliktojo šimtmečio vi
duryje švento Ignoto Lojolos 
įsteigtos Romos Kolegijos — Col-
legium Romanum. Universitetas 

Užsienio spauda taip pat prane
ša, kad Lenkijoje jau daugiau ne
gu vienerius metus yra renkami 
parašai, reikalaujant, kad katali
kų Bažnyčiai būtų leista plačiau 
pasinaudoti socialinės komunika
cijos priemonėmis, ypač radijo bei 
televizijos programomis. Už para
šų rinkimą neseniai Varšuvoje bu-

dabar" turi "Ištuonis" "fakultetui v o s u . i m t a s i a u n . a s s t u d e n t a s < > 
teologijos, filosofijos, kanonų tei
sės, Bažnyčios istorijos, misiologi-
jos, Šventojo Rašto studijų, Seno
jo Oriento ir moderniojo Oriento 

winski. - (62 W) 
Meksikiečių kolegi/oj 

Šv. Tėvas aplankė popiežiškąją 
| meksikiečių kolegiją Romoje. Jau 

fakultetus. Be sių fakultetų, U " - j n i e m kolegijos auklėtiniam Jonas 
versiteto žinioje dar veikia Sociolo-; p a u l i m g k a ] b ė j o a p } e k i m i g y s t ė s 
ginių mokslų institutas, Asketinės j p a š a u k i m o kilnumą ir jo nepa-
ir mistines teologijos mokykla, Re m a i n o m ą r e i k š m e šiuolaįkiniame 
ligijų istorijos kursai, Lotynų Li-1 ^ ^ ^ P o b e n d r o s m a i d o s ko-
teratūros mokykla ir Aukštesnės 
religinės kultūros Institutas pa
sauliečiams. Mokomąjį personalą 
sudaro apie 150 profesorių, kurių 
tarpe dabar yra taip pat ir du lie
tuviai: istorikas prof. Paulius Ra-

legijos koplyčioje popiežius atski
rai susitiko su visais vadovybės 
asmenimis ir su studentais, šia 
proga prisimindamas neužmiršta
mus įspūdžius iš savo apsilanky
mo Meksikoje 1979 metais. Po 

bikauskas, kuns kelerius metus ė- j t r u m p o g i t a r ų m u z i k 0 s koncerto, 
jo taip pat aukštas universiteto vi- Į k u r į a t l i k o kolegijos auklėtiniai, 
ce-rektonaus pareigas, ir teologas j Sv. T e v a s pasįljk0 drauge su jais 
prof. Antanas Liuima. Kun. prof. j vakarienės. 
Rabikauskas, be to, yra universi
teto žurnalo Bažnyčios istorijos 
klausimais — Archivium Histo-
riae Pontificiae — redaktorius. 
Popiežiškąjį Grigaliaus universi
tetą Romoje lankė ir baigė nema
žai lietuvių studentų, ypač poka
rio metais Šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijos Romoje auklėtinių. 

Reikalauja laisvių 
Šešiolika žinomų lenkų rašyto-

Senoji šventovė 
Gruodžio 16 d. Popiežius Jonas 

Paulius II-sis aplankė šventųjų 
Dvylikos Apaštalų parapiją sena
jame Romos miesto centre. Vie
nuolių pranciškonų konventualų 
nuo senų laikų aptarnaujamai pa
rapijai priklauso apie tūkstantį 
du šimtus tikinčiųjų, kurių daugu
mą sudaro senųjų Romos šeimų 
nariai ir valdininkai. Parapijos 

jų ir mokslininkų, jų tarpe šeši bažnyčia — šventųjų Dvylikos 
komunistų partijos nariai, — pa-j Apaštalų bazilika, kurioje Popie-
sirašė krašto valdžiai skirtą atvi- j žius aukojo Mišias, yra viena žy
rą laišką, reikalaudami, kad Len-jmiųjų senosios Romos šventovių, 
kijoje būtų atstatyta pilna religi-; pasižyminti savo architektūriniu 
nė laisvė. Laišką pasirašiusieji len į stiliumi ir bažnyčios viduje su
kai intelektualai taip pat ragina į kauptais religinio meno lobiais, 
valdžią nutraukti dabar vykdomą i šventasis Tėvas po Mišių arčiau 

RYT TRUŲ KARALIŲ ŠVENTE 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Jugoslavųj žinių agentūra 
praneša, kad prezidentas Tito, 
87 metų amžiaus, paguldytas i 
Ljubljanos ligoninę. 

— Sovietų Sąjunga vėl užpir
ko Amerikoje 3.8 mil. tonų ku
kurūzų ir kviečių. Šiuo užsa
kymu sovietai jau pirko apie 86 
nuoš. javų, kuriuos jiems leista 
pirkti 1979-80 metais, paskelbė 
žemės ūkio departamentas. 

— Imigracijos įstaiga paskel
bė, kad kai kurie Irano diploma
tai, verčiami išvažiuoti iš Ame
rikos, pasiprašė politinės globos. 

— JAV vyriausybė nutarė 
parduoti Taivanui gynybos gin
klų už 280 mil. dol. Taivano vy
riausybė gaus priešlėktuvinių 
raketų, prieštankinių ginklų ir 
radaro įrengimų. Atsisakyta 
parduoti naujų lėktuvų, neno
rint pykinti Pekino vyriausy
bės. 

— Irane sušaudyti trys plėši
kai ir vienas prievartautojas. 
Nuo revoliucijos Irane mirties 
bausme nuteisti 693 žmonės. 
Prieš mirties bausmės įvykdy
mą visi nuteistieji gavo dar po 
50 kirčių rykščių 

DAUGIAU VALSTYBIŲ 
PASMERKĖ SOVIETUS 

Musulmonai degina sovietų vėliavas 
New Yorkas. — Jungtinėse , Pentagono kalbėtojas TJhomas 

Tautose 43 valstybės pareika- j Ross pareiškė, kad JAV vyriau
sybė pasiųs karinius ekspertus į 
Omaną, Keniją ir Somaliją ap
žiūrėti ten esančių karinių ba
zių, kurias galėtų panaudoti or
ganizuojamas greito reagavi
mo korpusas. Tos trys valsty
bės leidusios Amerikai pasinau
doti savo teritorija. Gynybos 
departamentas domisi Somalijos 
uostu Berberą, Kenijos uostu 
Mombasa ir dviem Omano vie
tovėm: buvusia britų, aviacijos 
baze Masiros saloje ir Matran 

lavo, kad prancūzų ambasado
rius Jacques Leprette, šio mėne
sio Saugumo tarybos pirminin
kas, skubiai sušauktų tarybos 
posėdį svarstyti Sovietų Sąjun
gos invaziją Afganistane. Kaip 
žinome, pagal tarybos statutą 
sovietai gali vetuoti bet kurią 
jiems nepriimtiną rezoliuciją, 
todėl tarybos išėjimas prieš in
vaziją būtų daugiau simbolinis. 

Prezidentas Carteris paprašė 
senato daugumos vado sen. Ro-
bert Byrd, kad jis atidėtų SALT I uostu. Pranešama, kad iš San 
sutarties su sovietais ratifika- į Diego uosto penktadienį išplau-
vimą, nes nauji įvykiai verčia j kė 6 karo laivai į Ramųjį van-
panagrinėti sovietų veiksmus ir denyną. šeštas branduoline 
intencijas. Senatorius Byrd pa- Į energija varomas, raketomis 
reiškė, kad sutartis liks senato Į ginkluotas kreiseris "Long 
darbotvarkėje, ją bus galimaj Beach" išplauks pirmadienį, 
svarstyti kada nors vėliau. Branduolinis lėktuvnešis "Ni-

Demonstracijos prieš Sovietų mitz" jau ketvirtadienį iš Nea-
Sąjungą įvyko penkiose musul- į polio uosto, Viduržemio jūroje, 
monų šalyse. Buvo mėtomi ak- j išplaukė į Arabų jūrą pakeisti 
menys, deginamos sovietų vė-; ten esančio lėktuvnešio "Kitty 

PAKISTANUI REIKIA 
AMERIKOS PARAMOS 

Sovietų tankai jau prie sienos 
Islamabadas. — Sovietų įsi- ! Pakistanas buvo pirma šalis, ku-

veržimas į Afganistaną tiesiogi- Į riai tas įstatymas taikomas. Jis 
niai paliečia kaimyninį Pakista
ną. Naujasis Afganistano dik
tatorius Karmai, atvežtas į Ka
bulą jau po sovietų invazijos, 
paskelbė atsišaukimą į Pakista
ne besilaikančius afganus, kurių 
ten yra apie 160,000, kviesda
mas visus sugrįžti ir žadėdamas 
amnestiją tiems, kurie kovojo 
prieš nuversto "kruvinojo" Ami
no režimą. 

Pakistano vyriausybė susirū
pinusi sovietų įsigalėjimu Afga
nistane, nes geriausiu atveju 
Pakistanas liks antra Suomija, 
kuri turi daryti, ką Maskva įsa
ko. Pakistaną valdant nepopu
liariam kariniam diktatoriui Zia, 
sovietai greičiausia bandytų 
įvesti ir čia komunistinį režimą. 

Washingtono sluoksnių žinio
mis, vyriausybė planuoja, kaip 
padėti Pakistanui. Prieš 25 me
tus Pakistanas buvo daugiausia 
Amerikos remiama Azijos vals
tybė, gavusi daugiau kaip 5 bi
lijonus dol. ekonominės ir kari
nės paramos. Pakistano susti
prėjimas privedė prie kelių karų 
su kaimynine Indija, kuri pasku
tiniame kare atplėšė nuo Pa
kistano jo rytinę dalį ir įsteigė 
ten Bengalijos valstybę. Ame
rikiečiai Pakistane pastatė daug 
kelių ir užtvankų, daug prisidė
jo prie švietimo, sveikatos ap-
raugos, žemės ūkio pažangos, 
šiandien abiejų valstybių santy
kius geriausiai iliustruoja sude
gusi, sugriauta Amerikos amba
sada Islamabade ir jos kieme 

tačiau liečia tik paramą. Ame
rika galėtų parduoti Pakistanui 
ginklų, jei atsirastų pirkėjas, 
galįs investuoti tinkamą sumą. 

Praeityje Amerikos kariuo
menė turėjo Pakistane svarbią 
Pešavaro bazę, iš kurios žvalgy
bos lėktuvai pakildavo skraidyti 
virš Sovietų Sąjungos. Iš ten 
buvo pakilęs ir pagarsėjęs Gary 
Powers, kurio U-2 lėktuvą so
vietai numušė ir jį nuteisė už 
šnipinėjimą. 

Pakistano vyriausybė, nors 
pasmerkusi sovietų žygį Afga
nistane, atsisakė priimti valsty
bės pasekretorių Warren Chris-
topher, kuris iš Londono ir Briu
selio, po pasitarimų su NATO 
sąjungininkais, turėjo skristi į 
Pakistaną, šio vyriausybei ne
patogu surišti savo vardą su 
NATO valstybėmis. I r tai ne 
tiek dėl sovietų reakcijos, kiek 
dėl kitų musulmonų šalių reaga
vimo. Irano ajatola Khomeinis 
turi didelę įtaką ir Pakistane. 

Pakistano ginklai yra seni ir 

liavos- Khartoume, Sudane, \ Hawk". 
v ^ ų ^ ų . .. Į Kalkutoje, Indijoje, Jakartoje, 

• 1 1 7 ^ ? , J m T - Indonezijoje, Teherane, Irane ir F s K a m b o d i J O S b ė g a 
lėktuvų bendroves EI Al * ^ j s t a m b u t e , Turkijoje, d a t a i j . » . 
vas Avranarr. Eiazar. Leninis-1 ̂  & ^ ^ m e t ė j s o v i e t ų j V i e t n a m o k a r e i v i a i 

izrae/Ji, k o n s u l a t ą g r a n a t ą ) sužeidė tur
kų kareivį. Sargyba, besiginda-
ma, nušovė jauną turką Fatih 
Sanlioglu. Saudi Arabijos už
sienio reikalų rninisteris Saud 
Faisal susitiko su kitų musulmo- i 
nų valstybių ambasadoriais | 
svarstyti, kaip geriausia atsi-

tų grupė, kuri nušovė 
gyrėsi nušovusi gruodžio 14 d. 
žuvusius keturis amerikiečius. 

— Amerikos lėktuvai ir karei
viai padeda nuo žemės drebėji
mo nukentėjusiems Azorų salų 
gyventojams. Amerikiečių bazė 
Lajes irgi nukentėjo, tačiau ae
rodromas jau pataisytas. 

— Panamos jaunimo riaušė:e 
dėl Irano šacho apsigyvenimo Pa
namoje ketvirtadieni vėl sužeisti 
29 asmenys. 

— Portugalijoje buvo prisaik
dinta nauja centro - dešinės vy
riausybė, vadovaujama premjero 
Francisco Sa Caimeiro, kuris ce
remonijose pareiškė, jog naftos 
krizė, infliacija, ekonominiai sun
kumai sudarys vyriausybei daug 
rūpesčių. 

— Filipinų pietinėje saloje įvy
ko susišaudymas tarp kareivių ir 
komunistų teroristų, žuvo 6 
žmonės. 

— Sovietų ambasadorius Dob-
ryninas jau mėnuo kai grįžęs j 
Maskvą. Manoma, kad jis buvo 
iškviestas prieš Afganistano inva
ziją nušviesti Kremliaus vadams 
kaip Amerika reaguos į šį žy
gi-

— Meldrim Thomson, buvęs 
New Hampshire gubernatorius, 
dabartinis konstitucijos partijos 
kandidatas į prezidento vietą, ra 

Bangkokas. — Grupė Vietna
mo kareivių pabėgo iš savo dali
nių Kambodi joje ir pateko į Tai-
landiją. Jie pareiškė spaudos 
atstovams, kad vietnamiečiai la
bai nepatenkinti komunistiniu 
režimu ir nenori kovoti Kambo-
dijoje. Kareiviai visiškai demo-

liepti į sovietų puolimą Afgams- j r a l i z u 0 t i Vietnamo žmonės, jei 
tane, kaip padėti afganams su- ( g a l ė t U j v ^ ioo nuošimčių bėg-
kilėliams. l tų iš tėvynės, pareiškė vienas 

Sovietų spauda piktai puola I dezertyras. 
prezidentą Carterį, nes jis iš
kraipęs sovietų politiką ir jos 
veiksmus Afganistane. Šia ko-

Indijos rinkimai 
New Delhi. — Ketvirtadienį 

daugeliui trūksta atsarginių da-1 g i n a vyriausybę .paskelbti Kubai 
blokadą, kol ji nepaleis kalėjimuo 
se laikomų 42 amerikiečių. 

— Glevelando mokytojai nu
tarė baigti streiką, 'kuris tesėsi 78 
dienas. 

— Saudi Arabija pakeitė tris 
aukštus valdžios pareigūnus ir 
paskelbė, kad dėl sveikatos pasi
traukė Mekos gubernatorius emi 

lių. Sakoma, kad buvęs Irano 
šachas priėmė iš Pakistano 100 
tankų ir pažadėjo juos pataisy
ti, aprūpinti dalimis, tačiau tie 
tankai taip ir liko Irane, kai ša
chas buvo nuverstas. 

Pakistaniečių rūpesčius didina 
galimybė, kad į Indijos vyriau
sybę sugrjš Indira Gandhi, ži
noma Pakistano priešė ir Mask
vos draugė. Tuo atveju Pakista-

munistinę vyriausybę siekę pa- Į įvyko pirmoji Indijos parlamen-
keisti imperialistai, padedami į to rinkimų dalis, 244 rinkimų ra. 
Amerikos, Kinijos ir Egipto, jonai balsavo už 2,239 kandida-
Amerikos agentai, prisidengda- tus. Sekmadienį kituose 280 ra
mi kova prieš narkotikų platini- jonų bus renkami parlamento 
mą, siekė įvesti Afganistane atstovai iš 2,376 kandidatų, 
imperializmą. Sovietų propa- į Prieš rinkimus įvairiuose kam-
ganda bando sudaryti įspūdį, į panijos susikirtimuose žuvo 10 
kad tik Maskva yra tikra mu- į žmonių. Trys pagrindiniai kan-
sulmonų draugė ir globėja, o j didatai į premjero vietą yra bu-
imperialistai Vakaruose ir Peki-j vę premjerai Sharan Singh ir 
ne esą islamo priešai. i Indira Gandhi, o šalia jų ir Jag-

—. —j jivan Ram. 
Turky generolai Sekr. Waldheimas 

įspėjo valdžię gnž° iš Irano 
Ankara —Turkijos generali Teheranas. — Irano revoliu-

nio štabo viršininkas ir- trys ge cinės tarybos nariai susitiko su 
nerolai įteikė prezidentui Korutur I Jungtinių Tautų gen. sekretoriu-
kui memorandumą, kuriame įspė I mi Kurt Waldheimu, tačiau aja-
jama, jog vyriausybė turi sutvar I tola Khomeini atsisakė su juo 
kyti rasinius, politinius, religinius; pasimatyti. Irano valdžia pa-
neramumus, terorizmą ir anarchi i naudojo šį Waldheimo vizitą sa 

nas būtų apsuptas komunistų ir lapkričio 20 d. įvykęs 

ją. Panašų įspėjimą civilinei vai 
džiai kariuomenės vadai buvo 
įteikę 1971 m., o vėliau kariškiai 
perėmė valstybės valdymą. 
Trumpai iš visur 

Nekokie santykiai 
Washingtofias. — Valstybės 

ras Fawwaz Ben Abdelaziz^Spė-: departamentas pasmerkė Meksi-
jama. kad pakeitimus iššaukė 

vo propagandai prieš buvus. 
šachą. Waldheimui buvo paro 
dyti šacho saugumo policij< 
kankinti žmonės, invalidai, mt 
žas vaikas, kuriam saugumi 
tardytojai nupiovė rankas, tar
dydami jo tėvą. Irano pareigū
nai reiškė viltį, kad VValdhei-
mas, grįžęs į Nevv Yorką, dės 

palikti sudegintų 47 amerikiečių j jų simpatikų: Maskvos — Nevv šventyklos užpuolimas. 
Mekos °S n a f t o s k a i n 4 P a k ė l i i n ^ ' k a i P ; pastangas suorganizuoti tarp-

automobilių griaučiai 
Amerikos parama Pakistanui 

buvo sustabdyta praėjusį balan-; 
džio mėn., kada užsienio para- j 
mos įstatymas buvo papildytas 

I vadinamu "Symingtono papil- | 
! dymu", kuris uždraudžia teikti 
: paramą valstybei, kuri bando 
; pasigaminti atominių ginklų. 

Delhi — Kabulo ašies. 

pasitraukė iš pareigų, spaudžda-
susipažino su parapijos veikla, su- mi komunistinių grupių. Iš 11 

Salvadore vel nėra 
vyriausybes 

San Salvador. — Salvadoro 
vyriausybė pateko į sunkumus, 
kai iš penkių chuntos narių du 

— Gruodžio 30 d. Nevv Yorke 
mirė garsusis kompozitorius Ri-
chard Rodgers, 77 m. Jis parašė 
daugiau 1.000 populiarių dainų 
ir 43 muzikos veikalus, jų tarpe: 
"OV.ahoma", "South Pacifia", 
"Sound of Music", "The King 
and P ir kt 

— Japonijos užsienio prekyba 
lapkričio mėn. atnešė valstybei 
nuostolius — 2.19 bil. dol. 

nepateisinamą. Statinė Meksi
kos naftos kainuos 32 dol. Ste
bėtojai nurodo, kad Irano įvy
kiai pakenkė Amerikos — Mek 
sikos santykiams, kurie ir prieš 
tai buvo gan komplikuoti. Ame
rikos spauda pasmerkė Meksi
kos atsisakymą priimti Irano 
šachą. 

• sitiko su atskiromis tikinčiųjų gru- kabineto ministerių, 10 atsista-
I pėmis, kurių tarpe buvo gausus j tydino, prie jų prisidėjo visi 13 j reigūnų 
i jaunimo būrys. į viceministerių ir 12 aukštų pa- į iš chuntos, liko trys kariškiai. 

— Iraniečiai savanoriai, kurie 
nori kariauti prieš Izraelį, nega
lėdami patekti į Libaną, jau atvy
ko į Siriją ir apsistojo jiems įreng-

Civiliams pasitraukus j toje stovykloje prie Damasko. 
1 Grupę sudaro 293 jauni vyrai. 

tautinį forumą, kuris išgirstų 
apie šacho režimo nusikalti
mus. 

KALENDORIUS 
Sausio 5 d.: Telesforas, Emili

ja, Vytautas, Gedutė. 
Sausio 6 d.: Trijų Karalių 

šventė, Melaniįus, Makra, Arū
nas, Ginda. 

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:33. 
ORAS 

Debesuota, temperatūra 
30 L, naktį 15 1, 

dieną 
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ATEITININKŲ VEIKLOS PRASMĖ 
AF tarybos pirmininko Adolfo Damušio žodis studentams 

ateitininkams jų suvažiavime CIevelande 

Savo veiklos pranešimuose pasi
gendate motyvu, įprasminančiu 
ateitininku studentu veiklą šio lai
ko aplinkybėse. Tai yra labai su
prantamas rūpestis. Jis rodo, kad 
mūsų organizacija nėra pramogų 
klubas. Kitaip tuo atveju neaišku
mu nebūtų. Bet kai organizacijos 
veiklos prasmė yra gilesnė, ją rei
kia aiškintis, į ją gilintis ir ją ge
rai įsisąmoninti. 

Ateitininku organizacija turi 
siekimu, kurie esmėje nekinta, bet 
gyvenamam laiūe ypatingai aktu-
ailėja. Mūsų veikloje šiais laikais 
iškyla vienas labai svarbus moty
vas — padėti akademinei jaunuo
menei laimėti teisingą protinio 
nusistatymo kryptį, t y . įsigyti iš
minties dvasios. Ir kuo aukštesnis 
yra protinis pajėgumas, tuo 
labiau iškyla tinkamo protinio 
nusistatymo reikalingumas, nes 
vien protinis pajėgumas be tinka
mo protinio nusistatymo dažnai 
'gali būti destruktyviai žalingas. 

Eminties knygoje yra sakoma: 
"Aš geidžiau ir man buvo duota 
išmanymo, meldžiau ir man atė
jo išminties dvasia. Ją stačiau 
aukščiau už karalystes ir sostus-
Turtus palyginęs su ja laikiau nie
kais ir jos nelyginau su brangak
meniu, nes visas atdcsas šalia jos 
yra tiktai žiupsnelis smėlio, IT si
dabras tarsi dumblas. Aš pamė
gau ją labiau už sveikatą ir grožį 
ir vertinau ją labiau už šviesą, 
nes jos spindėjimas niekad neuž
gęsta. Drauge su ja man atėjo vi
sokiu gėrybių, iš jos ranku — ne
apsakomas lobis". 

Čia ir glūdi vienas iš šių laiku 
aktualiųjų motyvu priklausyti stu 
dentŲ ateitininku sąjungai. 

Gyvenimas be išminties dva
sios yra beprasmiškumo kaitros 
išdeginta dykuma, atšiauri ir ne
prielanki žmogaus prigimčiai bei 
jo siekimams, tai gyvenimas ram

čiu —tiesą pakeisdamas melu jis 
žudo savo garbingumą. 

Gyvenimo tikrovėje išminties 
dvasia žinojimo mintį padeda de
rinti su gyvenimo praktika. Aka
deminėje bendruomenėje išmin
ties dvasia nesitenkina vien pro

cesiniu išsilavinimu, ji skatina siek
ti vsuotino šsilavnimo, kurs a-
pima ir profesinę kompetenciją ir 
kultūrinį aukštą lygį ir dvasinį 
religinį sąmoningumą. 

Visuomeninėje veikloje išmin
ties dvasia skatina į kultūrinę pa
žangą, į taiklios minties judrumą, 
į tarpusavį solidarumą. Ji sie
kia įvairiu interesu visuomenės 
grupes apsaugoti nuo nekontro
liuojamo gaivališko kraštutinu
mo. Ji siekia jas išlaikyti (pusiaus
vyroje. Ji ragina asmenį dirbti ne-
vien sau, bet ir savo artimo rei
kalus respektuoti, siekiant įgyven
dinti 'Kristaus evangelijos dvasią. 

Tokios integralios išminties 
dvasios krypties ateitininkija sie
kia ir, vykdydama tą nusistatymą, I 
dažnai turi eiti ne pasroviui, bet 
prieš srovę. Tas įvyksta ypatingai 
tada, kai ji nesutinka su aplinkos 
pastangomis siaurinti žmogaus 
pasaulėvaizdį iš integruoto jos su
pratimo išjungiant dvasinį pag
rindą, pasaulėžiūrinę kultūrą. 

Išminties dvasia gina žmogaus 
teises. Zmogu skatina neužsisklęs
ti vien savo poreikiuose, bet res
pektuoti visuomenės gerovę, siek
ti bendrojo labo, ištiesti ranką pa
galbos reikalingiems. 

Kai brolžudys Kainas piktai at
kirto: "Aš nesu savo brolio sar
gas", susidarė ryški žmonijos isto
rijoje kryptis, kurios šalininkai su
siranda įvairių priemonių naikinti 
savo brolius, kurie nepritaria ju 
sistemų menkavertėms taisyklėms. 

Ateitininkija skatina savo na
rius įsijungti į diametraliai prie
šingą kryptį: "Aš esu savo brolio 
sargas." Kad pavyktu bent iš da-

Chicagos priemiesčių A. Stulginskio kuopos moksIeiviai,-ės Ateitininkų na
muose su kuopą aplankiusiu "Ateities" vyr. redaktorium kuo. dr. K. Tri
maku (dešinėj). Kairėj stovi kuopos pirm. E. Vasiliauskas ir kuopas glo
bėja dr. G. Žukauskienė. 

CHICAGOS ATEITININKŲ KOČIOS 
rą į Jaunimo centro didžiąją salę 
susirinko daugiau kaip 200 atei
tininkų. Ypač daug buvo jaunu 
šeimų. Atmosfera buvo šeimyniš
ka — visus jungė kalėdinė dvasia. 

Susėdus prie žvakių apšviestu 
talu, pasigirdo kanklių skambesys. 
Kanklinirukiu būreliui vadovavo 
E. Sakadolskienė. Šv. Mišias laikė 
kun. V. Rimšelis. Ypač gilus ir į-
sidėmėtinas buvo jo. pamokslas, 
raginantis visa atnaujinti Kristuje 
meilės dvasioje. Po mišių vyriau
sias amžiumi ateitininkas, prof. 
B. Vitkus, uždegė simbolinę žva
kę už mirusius at-ku šeimos na
rius čia ir tėvynėje. 

soje be aušros vilties. Išminties) lies ta kryptimi pasistūmėti ir š\ 
dvasia iš žmogaus reiikalauja teijgražu pasiryžimą suderinti su gy-
singų sprendimu ir bešališko ju j venimu, reikia stengtis jį įteisinti 
vykdymo. Asmuo nesuprantąs tei-Į konkrečiais darbais. Veikiant ta 
singumo svarbos tampa menkaver I kryptimi jums kaip ateitininkams 

lino dovanas. 
metu jaunučius aplanku Kalėdų senelis ir jiems isda-

Nuocr. J. Kuprio 

Kūčios yra gražus lietuviškos 
šeimos paprotys. Šio vakaro metu 
išsisklaidę jos nariai bando kuo 
daugiau suartėti ir pajusti šeimos 
šilimą. 

Ateitininku organizacija yra su
sidariusi iš šį paprotį palaikančiu 
seimu. Todėl gruodžio 22 d. vaka-

būtu vertinga įnešti į mūsų vie
šąjį gyvenimą tarpusavio solida
rumo dvasios, ištiesti pagalbos 
ranką persekiojamiems broliams 
okupuotoje Lietuvoje, mūsų kovo
tojams kankiniams už žmogaus 
teises, jaunuomenei terorizuoja
mai dėl savo sąžinės įsitikinimu. 

Organizacija, kuri stengiasi jau 
nuomenei nurodyti .pozityvią o-
rientacinę kryptį, kuri įspėja ne
paskęsti boheminiame beprasmiš
kume, bei nukreipia jaunimo 
žvi'lgmį į aukštuosius idealus, ku
ri ugdo rūpestį pagalbos reikalin
gais, tikrai tiesia pagrindą tautos 
dvasinės kultūros kilimui, tauti
niam atsparumui, bei sparčiai kū
rybinei tautos pažangai. 

Tai, tur būt, ir būtu keli mo
tyvai akademinei jaunuomenei 
domėtis ateitininkija ir įsigyventi 
į jos tikslus. 

CLEVELANDO SAS 
DRAUGOVĖS SUSIRINKIMAS 

Pr. metu gruodžio 8 d. Cleve-
iando studentai ateitininkai su
šaukė tais mokslo metais savo 
trečiąjį bendrą susirinkimą Lietu
viu namuose. Paulius Alšėnas kal
bėjo tema "Studentai ateitininkai 
ir visuomeninė veikla." Pokalbis 
buvo ne formalus, bet diskusinio 
pobūdžio. 

Buvo diskutuota dėl ko mes iš 
viso laikome save lietuviais iir vei
kiame lietuviu visuomenėje dau
giau negu amerikiečiu visuomenė
je. Asmeniški pasisakymai skyrė
si, bet bendroje išvadoje prieita, 
kad lietuviu kilmė yra akstinas 

I dalyvauti lietuvių veikloje, būti 
.savųjų tarpe. Kilo iš diskusijų 
'klausimas "Kam veikti iš viso? 
Koks yra mūsų tikslas?" At-kai 
kaip organizacija turi tikslą 'Vi 
sa atnaujinti Kristuje". Dėl šio 
tikslo kiekvienas ateitininkas turi I 
justi atsakomybę savo gyvenime i 
tą tikslą įgyvendinti. 

Diskusijos buvo karštos ir už- į 
sitęsė tris valandas. Susirinkime 
nebuvo surasta VISŲ atsakymu a- \ 
pie lietuvių visuomenės veiklą, Į 
bet kiekvienas dalyvaujantis grį- i 
žo namo daugiau ir giliau pažinęs 
savo vaidmenį lietuvių visuomeni
nėj veikloje. 

K.R. 

DAUMANTO KUOPA 
GYVINA V B K L A 

Partizano Daumanto jaun. 
at-kų kuopos pirmasis šių me
tų susirinkimas įvyks šį sekma
dienį, sausio 6 d , 1:30 vai. po 
pietų, po Lemonto lietuviškų 
šv. Mišių, Ateitininkų namuose, 
127 Archer Ave., Lemont, UI. 

Kviečiame visus senus ir nau
jus narius dalyvauti. 

Šiais metais kuopos vadovavi
mą perėmė dvi veiklios akade-
mikės — Birutė Lieponytė ir 
Alė Pabedinskaitė. 

Su naujų 1980 metų pradžia 
part. Daumanto kuopa, kuri 
buvo kiek apsnūdus, žada ir vėl 
atbusti ir išplėsti gyvą veiklą. 

Informacijų reikalu skambinti 
teL 858-2074, arba 9454SM. 

Kun. V. Rimšelis palaimino 
maistą. Prasidėjo plodcelių laužy
mas, linkėjimai ir vaisiniam ašis p. 
Bilitavičienės paruosta kūčių 
maistu. Visus vaišino A Rūgytės 
vadovaujamos sendraugių marės ir 
jaunosios talkininkės. 

Pasisotinus, sendraugių pirm. M. 
Silkaitis pranešė, kad bus meninė 

I programa — A Kižienės parašy
tas ir .paruoštas vaidinimas, ikurį 

j atliks Chicagos Prano Dielirunkai-
čio kuopos jauniai ix jaunučiai at-

I kai. Jie labai vykusiai ir matomai 
daug darbo įdėję suvaidino kalė
dinį vaizdelį. Eglės vaidmenį at
liko Audrė Budrytė, Zodiako Auš
ra Jasaitytė; žvaigždės: Kometa -
Jūratė Antanaitytė, Globulas -
Jūra Liutkutė, Šiaurinė - Eglė 
Liutkutė, Aušrinė - Vilija Vierai-
tytė, Meteoras - Lidija Biliūtė, 
mažoji Astra - Vida Gaižutytė; 
Jūrininkai - Andrius Plienas, Vė
jas Liudevičius ir Audrius Palikai-
tis. 

Pabaigoj vaidinimo Eglė su
kvietė scenon visus mažuosius 
kartu pagiedoti Dievuliui, o po to 
vaikų džiaugsmui atsirado ir Ka
lėdų senelis su tradicinėm dova
nom. 

Po visų linksmybių M. Silikaitis 
padėkojo visiems prisidėjusiems 
prie kūčių ruošos, o D. Augienei 
už meniškais šiaudinukais išpuoš
tą eglutę. Visi skirstėsi pakilioj 
nuotaikoj ruoštis šventėms savose 
pastogėse. 

Dalyvė 

>«m 

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
KRONIKOMS LEISTI SĄJUNGA 

Jau išleido LKB Kronikos ispanų kalba pirmą tomą, 
spausdinamas lietuvių kalba penktas tomas i r greitai 
bus spausdinami prancūzų ir anglų kalbomis pirmieji 
tomai. 

Maloniai prašome visus lietuvius savo aukomis pa
remti Kronikos knygų leidimą, nes leidėjams t rūks ta di
delių sumų lėšų. 

Paaukojusieji 100 dol. a r daugiau, jei sutiks, bus 
įrašomi leidžiamose knygose i r laikomi Sąjungos amžinais 
nariais. Už visus aukotojus kasdien laikomos šv. Mišios. 

Aukos atleidžiamos nuo federalinių mokesčių. 

Kviečiame lietuvius užsisakyti Kronikos knygas lie
tuvių, o norintieji ir kitomis kalbomis ir dar neatsilygi
nusieji už gautas knygas, prašomi greitai atsilyginti. 

Kronikos knygų kaina visomis kalbomis: 5 doL minkš
tais ir 7 dol. kietais viršeliais. 

Aukas siųsti ir čekius rašyti šiuo vardu ir adresą: 
LKB Kronikoms Leisti Sąjunga, 6825 So. Talman Ave., 
Chicago, DL 60629 U S A 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TTRES. 
VTheel alignment and balandas;. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 W«sf 591h Strttt — Ti l . GR 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vaL ry to iki 8:00 vaL vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vaL popiet. 

f 
A n t a n u R u b i y i 

RAKTAS i NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ 
( Antroji dalis ) 

Knygoje yra 10 skyrių: Bendrija išeina } pasauli. Bendrija 
organizuojasi. Bendrijos hierarchinė santvarka, Bendrija kovos 
lauke, Bendrijos malda ir dora, tikrasis Dievo garbinimas. Tikroji 
Dievo tauta. Naujasis gyvenimas. Bendrija Pasaulinėje istorijoje. 
Bendrija ir amžiaus pabaiga. Kieti viršeliai, 424 pusi. Išleido 
Krikščionis gyvenime. 1979. Kaina su persiuntimu $9.75. Illinois 
gyventoja dar prideda 45 e t valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.f Chicago, IL 60629 

THE LTTHUANIAN WORLD-WlDE DAILY 
Second dass postage paid at Chicago, 111. Published daily except 
Sundays, Legal Holidays, days after Christmas and Easter 

by the Lithuanian Catholic Press Society. 
Publication Number (USPS — 161000) 

Subscription Rates $40.00 — Chicago, Cook County, Illinois 
and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $38.00. Foreign countries 
$40.00. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 
metams y2 metų 3 mėn. 

Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00 
Kanadoje U.SA 40.00 22.00 15.00 
Užsienyje 40.00 22.00 15.00 
Kitur 38.00 20.00 13.00 
Savaitinis 25.00 15.00 

• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- Į vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. j nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 

1 anksto susitarus Redakcija už 
• Redakcija dirba kasdien | s k e l b i m ų tunių neatsako. Skel-
8:30 — 4:00, šeštadieniais j b i m ų k a i n O S prisiunčiamos gavus 
8:30 — 12:00. j p r a g y m ą . 

GERESNIO ORO 
Sąjūdis, pasivadinęs Piliečiai 

geresnei aplinkai sukur t i , iškėlė 
federaliniame teisme bylą, rei
kalaudami, kad valdžios įstai
gos griežčiau prižiūrėtų plieno 
ir ki tus fabrikus Chicagos apy

linkėse dėl oro taršos. 

IRANO STUDENTAI b 

Apie 3000 I rano studentų da
bar yra Illinois, VVisconsino i r 
Indianos valstijoje. Apie 9 % 
jų čia gyvena nelegaliai 
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L I E T U V O S A I D A I - 1 4 9 0 KG 
Pirmad. iki penktad. 8:30 vaL vakaro. 
K A Z E B B A Z D 2 I O N Y 1 Ė 

2846 We*t 71st St., Chieago, DL — TeL T78-5S74 
S t Petonbnrg, Fla. — 12:30 vaL popiet 

Stotis vVTK — 1110 KC 
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DR. K. G. DALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. DRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

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

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocines ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. D. 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 JAKŠEVlClUS 
J 0 KŠ A 

VAIKŲ LIGOS 
3656 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 24159 

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

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. REliance 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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 ~1 
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MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

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

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS į.. 
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(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
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3 iki 7 v p. p. Tik susitarus. 
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6132 S. Kedzie Ave Chicago 
Tel. 445-1223 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

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

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

Specaiybė (Prosthodontics) — 
koronėlės. tiltai ir plokštelės 

2659 W 59 St.. Chicago — 476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm , antr, treč. 

ketv 10 iki 6 vai šeštad 10 iki 1 vai. 

Telef. - 282-4422 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
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111 NO. VVABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAL AVE. 

Valandos pagal susitarimą. 
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DR. FRANK PLECKAS " 
(Kalba lietuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir — 
"Contact lenses" r •» 

2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149" 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. ' 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR *— 

PROSTATO CHIRURGIJA - -
2656 W. 63rd Street 

Vai. antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak. _ 
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
T e l . - G R 6-0617 

6958 S. Talman Ave. 

Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8 6195 

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

2454 West 71st Street 
Vai: pirm , antrad . ketv ir penktad 2-5 w 
6-7 — iš anksto susitarus 

Ofs tel 586-3166: namg 381 3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street ^ 
Vai: pirm . antr. ketv ir penkt. 
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Motinos Marijos Kaupaitės 

ŠIMTMETI NUO GIMIMO FfflSMENAMT 
SOVIETŲ SĄ1UNGOS MUSULMONAI 

Įvykiai atšaldė Amerikos ir Sovietų Rusijos santykius 
Rytoj sueina šimtas metu nuo pas svetimas vienuoles. 

Kazimieros Kaupaitės, žinomos Dar daugiau ji ruošėsi ateičiai, 
labiau kaip motinos Marijos, Sv. sukūrusi savo vienuoliją. Jai įsta-
Kazimiero seserų vienuolijos stei- tus paruošti, gyvenimo kelius 
gėjos, gimimo. Balandžio mėnesi tiksliau nurodyti ir krikščioniškai 
sueis keturiasdešimt mėty (mirų- tobulybei siekti priemones numa-
si 1940 balandžio 17) nuo jos per- tyti nuolat gelbėjo nepaprasto pa-
ankstyvos mirties. Šios abi datos siaukojimo kunigas Antanas Sta-
skatina lietuvius prisiminti jos niukynas. Jo vadovavimui ir pa-
nepaprastus darbus, atliktus dva- tarimams motina Marija ir jos 
sinėje, tautinėje, religinėje ir švie- draugės vienuoliškame (gyvenime 
timo srityse tiek Amerikos lietu- klusniai pasidavė ir neišsižadėjo 
viams, tiek ir savo tėvynei. Tačiau jokios aukos, kurios reikalavo dar-
jos gyvenimo kelias nebuvo tik bai ir naujas gyvenimas, 
puikus darželis su daugybe geliu. Per kelerius metus vienuolija jau 
Jis kaip tik buvo erškėčiuotas, buvo taip sustiprėjusi, ikad 1911 
surikus, su daugeliu abejonių ir m. galėjo persikelti į Chicagą ir 
vis nauju (pasiryžimų siekti savo pradėti visiškai savistoviai kurtis 
tikslo —sukurti vienuoliją, kuri naujam gyvenimui. 1913 m. j ibu-
padėtų išeivijos lietuviu vaikams vo išrinkta jau generaline vyres-
mokytis ir auklėtis krikščoniška niąja, nes buvo išmokusi ir pasi-
ir tautine dvasia. ruošusi vadovauti, administruoti 

Gimė Kazimiera Kaupaitė i r įrodyti kitoms seserims tobudy-
1880 m. sausio 6 d. penktuoju kū- bės kelius savo žodžiu ir pa-
dSkiu iš vienuolikos vaikų. Ji buvo vyzdžiu. 1920 m. vysk. P. Karevi-
dešimčia mėty jaunesnė už savo «aus kviečiamos, motinos Marijos j ^ ^ f ^ u ™ persime 

brolį kun. Antaną Kaupą, žymų A- įkurtos vienuolijos seserys jau ir 
merikos lietuvių veikėją, spaudos Lietuvoje įkūrė vienuolijos šaką, 
darbininką, redaktorių, šio dien- kuri ir ten švietimui IT tautos kul-
raščio pradininką ir puiku kalbė- tūrinimui yra atlikusi istorinės 
toją. Septyniolikmetė Kazimiera reikšmės darbus. 
1,897 m. atvyko pas savo brolį A-
merikon. Bet ją traukė didesni Aptarti motinos Marijos - Kazi-
darbai — ji buvo nusižiūrėjusi mieros Kaupaitės gyvenimą ir dar-
j vienuoles nazarietes, tarp įkurių *>us neįmanoma trumpu straips-
buvo ir nemaža lietuvaičiu. Bet tai n i u - T o n ė nemėginame. Tai turės 
nebuvo jos kelias, nes nesitikėjo padaryti specialus biografai, kurie 
galėsianti dirbti tik lietuviams. Zvd& i jos .pačios gyvenimą, jos 

1901 m. grįžo Lietuvon, o 1902 Syvenimo pavyzdį, jos paliktus 
m., kun. Antano Miluko, 'kito di- r a š t u s l a i š k u ir užrašy forma. O 
aelio spaudos darbininko, prikal- i i e V™- S* l ia i išmąstyti ir rašyti 
trinta, išvyko į Šveicariją pas Sv. širdimi ir meilės dvasia, skatinami, 
Kryžiaus seseris mokytis ir ruoš- didelio tikėjimo ir pasitikėjimo 
tfe savo vienuolijos kūrimui. Ten Dievu. Ir tie darbai, kuriuos ji yra 
išmoko įvairiu vienuolijai reika- padariusi, sukurdama vienuoliją kuoja islamo tradicijas. Liaudis 
lingu darbų, .pramoko vokiečių, mokykloms lietuvių parapijose ap-1 • » - - - - • - 1 - ^ ~ — ~. —u^^ 
prancūzų ir anglų kalbų k 1905 •tarnauti, tikėjimo mokyti vaiku-
m. vėl atvyko į Ameriką. Cia įstojo čius, vėliau globoti sergančius ir 
į Nek. Marijos Širdies vienuoliją senelius, yra išeivijos ir Lietuvos 
pasiruošti galutiniam žingsniui, pasididžiavimas, o jos garbės vai

nikas — nevystanti gėlė, išaugin
ta amžinybei. 

Ryšium su ajatolos Komeinio 
sukelta musulmonų revoliucija I-
rane, iššaukusią islamo išpaži
nėjų tarpe didelį sujudimą, kuris, 
kaip pranašaujama, galįs pasi
reikšti Islamo atgimimu, o pasta
ruoju metu rusams Afganistane 
įvykdžius trečią kruviną .pervers
mą, to krašto musulmonai sukilo 
ir 'paskelbė šventąjį karą prieš ru
sų smurtu vykdomą komunistinę 
santvarką, musulmonų tikėjimo 
persekiojimą ir jų invaziją į Afga
nistaną. 

Musulmonų fanatizmas 

Kaip pastarieji įvykiai Saudi A-
rabijoje, Pakistane ir Bengalijoje 
rodo, musulmonų religinis fana
tizmas dabai lengvai sukurstomas. 
Dabar jis .pradeda reikštis ir kito
se musulmoniškose šalyse. Jeigu 
Sovietų kariuomenės susidoroji
mas su afganistaniečiais sukilė
liais užsitęs ilgiau, galia laukti 

no p 
timo ir į Sovietų Azijoje val
domas mahometoniškas respubli
kas — Kazakiją, Kirgiziją, Tadži
kiją, Tuikmeniją, Uzbekiją ir A-
zerbeidžaną, kuriose gyvena dau
giau kaip 30 milijonu islamo iš
pažinėjų. 

Rusai, pasišovę juos surusinti, 
pirmiausia stengiasi juos nureli-
ginti. Ir šiuo atžvilgiu nemaža y-
ra laimėję, nes daugelis uzbe
kų, kirgizų, azerbeidžaniečių inte
ligentų laiko save ateistais. Bet 
to nepaisant, kaip pažymi tas ša
lis lankę Vakarų žurnalistai, net 
ir tie ateistai laiko save priklau
sančiais islamo kultūrai, prakti-

P. GAUČYS dė antireliginę propagandą mu
sulmoniškose respublikose. Sus 
tabdė mečečių uždarymą ir netgi 

Rimties valandėlei 

RELIGIJA IR ŽMOGAUS 
PRIGIMTIS 

Kas ką besakytų, bemokytų a-1 anksčiau ar vėliau bus palaidotas 
pie žmogaus kilmę, yra neginei- j kape. Jei taip yra, tai mes esame 

sunku tikėtis, kad Afganistano su- j J ^ J į u r j e į ( j 0 atidaryti seniau už- jama, kad žmogų yra sukūręs j tik .pajuokos verti. Juokingas yra 
kileliams pavyktų laimėti, nebent darytas. Bet taip padarė ne gera 
jie galės ilgesių laiką išsilaikyti i v a l i a > Q a r a b u p r o p a , g a n d o s povėj, 
sunkiai prieinamuose kalnuose. l k y j e Besigindami nuo arabų kal-
Juo labiau, kad kol kas jų nere
mia nė viena didžioji valstybė (JA 
V, Kinija), išskyrus Pakistano 
kuklią pagalbą ginklais, nes ir pa
čiam Pakistanui gresia tas pats mi
sų įsibrovimo pavojus. 

Neramumai viduje 

Iš visų Sovietų s-gos islamiškų 
respublikų Azerbeidžanas yra ne
ramiausias. Jo sostinėje Baku gy
vena 750,000 musulmonų, dau
giausia priklausančiŲ ikaringai ši
itų sektai, panašiai, kaip Komei
nio Irane. Dėl politinių ir religi
nių priežasčių jie nepatenkinti e-
sama būkle. Baku mieste tėra leis
ta veikti tik šešioms mečetėms, 
sunku gauti Korano knygų įr 
trūksta dvasiškių aprūpinti jų re
liginius poreikius. 

Politiniu atžvilgiu, nors daugu
mą pozicijų mieste ir respublikoje 
užima azerbeidžaniečiai, iš tikrų
jų viską valdo jų pavaduotojai ru
sai. Kaip ir visose kitose Sovietų 
respublikose, čia įsakymai ateina 
iš Maskvos. Todėl nenuostabu, 

Tą galutinį žingsnį ji padaTė 1907 
rh. rugpiūčio 30 d., įkurdama su 
kitomis dviem draugėmis —Judi
ta Dvaranauskaite ir Antanina 
Unguraityte —Sv. Kazimiero se
serų vienuoliją. Įžadus padarė 

tinimų, kad jie persekioja musul
monu religiją, rusai savo musul
monams skiriamoje spaudoje gi
riasi, kad penkiose centrinėse Azi
jos respublikose veikia apie 200 
mečečių, tačiau jie nutyli, kad 
1917 m. ten veikė 2000 mečečių. 
Tuo pačiu metu mokyklose vyks
ta nepaliaujamas musulmonų re
ligijos ir kultūros niekinimas. Jie 
mokiniams pristatomi kaip prie
spaudos, išnaudojimo ir atsiliki
mo liekanos. 

Nūdien Sovietams vykdant sa
vo imperialistinę politiką ir per 
Afganistaną braunantis prie Indi
jos vandenyno, kartu vyksta ir is
lamo religinis atgimimas, galįs 
persimesti į labai sumodernėju-
sias arabų valstybes, kaip Saudi 
Arabija. Kaip artimoj ateityj vys
tysis įvykiai, sunku pasakyti, bet 
vienaip ar kitaip jie gali paliest 
ir Sovietų valdomas islamines res
publikas, ko Maskva labai bijo, 
juo labiau, kad jos turi bendras 
sienas su Iranu, Afganistanu, Pa
kistanu ir Kinija. Joms įsivėlus, 

Dievas. Žmogus yra kilęs iš Die- j mūsų optimizmas, juokingos mū-
vo, dėlto natūraliai jis linksta į j sų pastangos, o visa tai, ko mes 
Dievą, jo, kaip savo kilmės pra- | ieškome ir siekiame, yra vien ap-
džios, ieško ir siekia. Visuomet y- j sigavimas. Vieną dieną aš supra-
ra aiškus šv. Augustino pasaky- tau viso to beprasmingumą, jau-
mas: "Sukūrei mus, Dieve, dėl sa- i čiausi tiek visa kuo nusivylęs, kad 
ves, ir nerami mūsų širdis, kol ne
ras ramybės tavyje". 

Žmogus visa savo būtybe links
ta į Dievą. Kaip planetos skrieja 

nutariau viską baigti savižudyste. 
Tačiau kažkas mane išgelbėjo. 

Nežinau, ar tai buvo mano ange
las sargas, o gal mano mirusios 

aplink savo saules,\aip mūsų žino- i motinos maldos- Aš pradėjau gal-
giškoji būtybė skrieja aplink savo I v o t i a P i e religiją, gal ji duos atsa 

kad krašte vyrauja atviras nepasi- ; M a s k v a i ^arytv daug keblumų 

Jos gyvenimas nebuvo ilgas-
Vienuoliškam gyvenimui ji ruo
šėsi stropiai ir su dideliu (pasi
aukojimu. Vienuoliją su savo 

tuokiasi ir laidojasi su religinėm 
apeigom. Visa tai kelia nerimą i 
Maskvai, nes visa tai vyksta tuo 
metu, kai islaminis įkarštis siau
čia už tų respublikų sienų, Irane 
nušalinęs šachą, o Afganistane 
visuotiniu sukilimu nedeidziąs į-
gyvendinti kormmistinės santvar 
kos ir reikalaująs išvesti rusu ka
riuomenę ir jų patarėjus iš krašto-

Scrantone, bet pirmoji jų vieta draugėmis kūrė, galima sakyti, 
buvo Mount Carmel, Pa., lietuvių ^nt p i į } ^ žemės. Savo vienuoli-
parapija- Šioje vietoje ir pradėjo j a į vadovavo tik dvidešimt septy-
savo vienuolišką gyvenimą ir dar- nerius metus, jas pradžioj vis glo
bus, vesdamos mokyklą ir moky- bojant ir vadovaujant svetimos 
damos vaikus katekizmo. vienuolijos vyresniosioms. Tačiau 

* ji prieš mirtį jau galėjo pasi-
Bet tai motinos Marijos, kaip ji džiaugti dideliu skaičiumi — dau-

vadinosi vienuoliškam gyvenime, giau kaip 400 — seserų Ameriko-
buvo tik darbo pradžia. Mažai kas je ir Lietuvoje. Ji jau buvo suor-
žinojo jos kančias tarp svetimųjų, ganizavusi vienuolijos branduo-
kurie nesuprato jos pasiryžimų liūs, kurie patys galėjo tvarky-
vykti tolimon Amerikon ir prade- tis, imtis naujų darbų ir tikėtis ap-
ti kurtis nežinioje. Kartais jos už- siimtuosius tinkamai atlikti. Tuo 
tnojais abejojo net lietuviškų pa- metu jau buvo dvi aukštesniosios 
mpijų vadovai, kurie gerai žinojo, mokyklos, seserys vadovavo dau-
kmp sunku svetimame "krašte kur- giau kaip dvidešimčiai parapinių 
tis, juoba, kad jie tikrai nepažino mokyklų, kur buvo perteikiamas 
viojnudliško gyvenimo, ypač sese- krikščioniškas auklėjimas, tauti
ni vienuolijos. O jos užmojai tu- nis sąmoningumas. Jau buvo 
rėojo būti lietuviškos parapijų mo- vykdomas, jos pačios žodžiais ta- ' 
kyldos, savęs tobulinimas ir savo riant, "seselių asmeninis šventėji-
pafių materialinio .pagrindo susi- mas, meilės darbų atlikimas kai-
kūrjmas. Tai stiprino tik jos brolis, mynams, ypatingai lietuvių kil
otai stiprino ir tuometinis Harris- mės". 
burgo vyskupas. Dar labiau stip- Šiuo metu tai galima geriau 
lino Nek. Marijos Širdies vienuoli- matyti, kai žvelgiama į tuos datr-
jos joms globoti paskirta motina bus istoriniu žvilgsniu ir kai žino-
Cirilė, kuri tuo metu buvo ir jų ma, kad motinos Marijos įkurtoji 
vyresnioji. vienuolija yra atlikusi milžiniš-

Motina Marija nebuvo iš tų, ku- kus darbus savo tautai ir katalikų 
ri dėl kliūčių nuleistų Tankas. Ji Bažnyčiai, nors ir eidama spyg-
«akikėjo Dievu ir stengėsi įvyk- liuotais keliais. Motmos Marijos 
iyti jo valią taip, kaip ji suprato gimimo šimtmetis ir mirimo ke-
fc fcotip S jos reikalavo jos .pačios ir turiasdešimt metų sukaktis kaip 
ytf vienuolijos pradininkių gyve- tik ir turi būti didesnis įsipareigo-
»n»s . Ji žinojo, kad auklėjimas jimas ją ir jos darbus geriau pa
yra jaunimo dvasios formavimas žinti ir ją tautiniu ir krikščioniš

k i tam ruošėsi Šveicarijos In- ku požiūriu tinkamiau pagerbti, 
genbohly ir Amerikos Scrantone Pr. Gr. 

Rusų pastangos 

Rusai tvirtina, kad tai negali 
įvykti jų valdomose respublikose. 
Vakarų stebėtojai su tuo sutinka, 
bet mato vieną išimtį. Didžiau
sias stabdis yra tas, kad Sovietų 
įsitikinimu šiuo metu jų sukili
mas nebūtų sėkmingas, nes jie ži
no, kad irusai žiauriausiomis prie
monėmis jų sukilimą užgniaužtų. 
Jeigu Afganistano musulmonų su
kilimas prieš TUSŲ pastatytą iš-
kamšinę vyriausybę ir Sovietu ka
riuomenę baigtųsi sėkmingai, pa
dėtis .pasikeistų sovietiniams mu
sulmonams palankesne prasme. 
Tačiau dabar, Sovietams atgabe
nus daugiau kaip 30,000 karių ir 
naudojant moderniausius ginklus, 

tenkinimas okupantais, kurie ret
karčiais išsilieja nedideliais sąmy
šiais. Iš kitos pusės Baku yra mo
dernus naftos pramonės miestas 
prie Kaspijos jūros, puikiausias so
vietiniam musulmonų pasaulyje. 
Gyvenimo sąlygos šitame penkta
me didumu Sovietų mieste (1,5 
mil- gyventojų) yra nepalygi
namai geresnės negu bet kuriam 
kitam arabų pasaulyje. Tas pat 
pasakytina ir apie daugelį kitų 

niestų, kuriuose gyvena musulmo
nai. Ūkiniu požiūriu jie pralen
kia kitus islamo miestus. 

Stabdo antireliginę propagandą 

Pastarojo meto musulmonų 
bruzdėjimo įtakoje rusai pristab-

Sovietams ėmus masiškai gabenti 
kariuomenę į Afganistaną, JAV 
pareiškė ginsiančios Pakistaną. 
Prez. Carteris įsakė skubos keliu 
teikti Pakistanui, o galimas daik
tas ir Afganistano sukilėliams 
ginklus. Visa tai neabejotinai at-
šaldys JAV - Sovietų santykius. 
Tuo būdu naujieji metai atneša 
ne taiką ir ramybę, o neramią, pa
vojais gorėsiančią ateitį. 

— Žydai Lietuvoj, šiuo metu 
apytikriu skaičiavimu, okup. 
Lietuvoje dar yra 11,000 žydų, 
kurie daugiausia gyvena Vil
niuje. 

Libijos kariuomenes daliniai, apginkluoti 
Libija gali įstoti į Var&uvoa paktą. 

Sorietų ginklais. Kalbama, kad 

centrą — Dievą. Sunaikinkime tą 
centrą, tada viskas griūva. Panai
kinkime mūsų kryptį į Dievą, gy
venimas bus betikslis, apgaulin
gas. Be Dievo žmogus nepajėgia 
suprasti pats savęs, nesuvokia sa
vo vietos visuomenėje, atsiranda 
nenugalima įtampa. Teisingai 
Rilke, ieškodamas Dievo, rašė: 
"Aš skrieju aplink Dievą, lyg se
ną bokštą. Jau tūkstančiai metų, 
kai aš taip skrieju. Nežinau, ar aš 
esu erelis a r uraganas, o gal tik 
amžina giesmė". 

Vienas klausimas kankina kiek
vieną sveikai galvojantį žmogų: 
kam aš gyvenu ant žemės? Daug 
duodama atsakymų į šį klausimą: 
tam, kad pasiekčiau išsilavinimo, 
įsigyčiau profesiją, kurią būčiau 
naudingas kitiems, kad pasiekčiau 
tam tikro subrendimo, atlikčiau 
man skirtus uždavinius, o paskui 
tylomis pasišalinčiau iš gyveni
mo. Tikėjimas gi moko, kad žmo
gaus ant žemės gyvenimo tikslas 
yra pažinti Dievą, gyventi pagal I 
jo valią ir, atlikus ant šios žemės 
skirtą uždavinį, gauti amž:ną at
lyginimą anapus. Kitais žodžiais 
tariant, mylėti Dievą ir pajusti jo 
meilę žmogui. 

Takios žmogiškosios paskirties 
nujautimas yra giliai įsišaknijęs 
kiekvieno žmogaus širdyje. Jis stu
mia žmogų ieškoti gyvenimo pras
mės, nepasitenkinti savimi ir že
miškais dalykais. Toks esminis po
traukis nėra betikslis, beprasmis. 
Kitaip žmogus būtų pati nelai
mingiausioj]' būtybė žemėje. 

Dievo pasirinkimas ar jo atme
timas nėra laisvo apsisprendimo 
reikalas- Jau tas faktas, kad žmo
gus gyvena, rodo, kad jis yra Die
vo kūrinys. O tai reiškia, kad jo 
gyvenimas turi krypti į Dievą. 
Kai žmogus sąmoningai nusikrei
pia nuo savo tikslo — Dievo, pra
randa gyvenimo prasmę ir lieka 
kaltas. 

Kaip natūrali žmogaus prigim
tis ieško Dievo, pavaizduoja vie
no komunisto ir ateisto laiškas, 
kurį jis parašė jau suradęs kelią į 
Dievą. Jis rašo: "Ilgą laiką mane 
kankino baisus klausimas: dėl ko 
visa tai? dėl ko mes gyvename? 
Juk visas dabartinis entuziazmas 

kymą į mane kankinančius klau
simus. 

Kartą užsukau į knygyną ir nu
džiugau pastebėjęs knygą pava
dintą "Biblija tikintiesiems ir ne
tikintiesiems". Pavartęs ją tuojau 
pastebėjau, kad ten viskas rašo
ma sarkastišku būdu, viskas pa
juokiama. Aš nusipurčiau: kaip 
galima taip tyčiotis iš kilniausių 
žmogaus jausmų? Ta knyga mane 
pritrenkė. Ne to aš ieškojau. Man 
buvo nesvarbu, įką pamanys, ta
čiau išdrįsau gana švleniai pasa
kyti knygų pardavėjai: Jei jūs ger
biate žmones, niekam nepasiūly
kite šios knygos. Ji liūdnai į mane 
pažvelgė, nieko nepasakė, bet ma
ne suprato ir pakišo knygą po pre
kystaliu. 

Nuo to meto aš dar labiau pa
jutau norą pažinti, kas yra 'religi
ja. Man dar labiau atrodė, kad ji 
gale- duoti atsakymą į mane kan
kinančius klausimus. 

Kaimynystėje gyveno sena mo
teris. Aš nežinojau jos religinių 
įsitikinimų, bet spėjau, kad ji ti

kinti. Labai atsargiai kartą aš krei
piausi į ją: Aš baigiau universite
tą, studijavau istorinį ir dalekti-

Į nį materializmą, bet man rodos, 
kad kažko dar trūksta. Moteris žiū-
I rėjo į mane ir iš jos akių mačiau 

klausimą: kuo ji man galėtų padė
ti. 

Po kelių dienų ji supažindino 
mane su įkunigu- Tai buvo pirmas 
kartas, kai aš pažinau gyvą kuni
gą. Sakau "gyvą", nes mums ku
nigai buvo vaizduojami kaip la
vonai, pilni prietarų, ignorantai, 
norį mus tik apgaudinėti, godūs 
pinigų. Štai prieš mane, palyginti, 
gana jaunas kunigas. Pradėjome 
kalbėtis. Aš su universiteto diplo
mu buvau prieš jį tamsuolis. Jis 
neblogiau už mane žinojo apie 
materializmą, siekė aukštesnio 
mokslo, tačiau dėl savo religinių 
IsitrkmirriŲ buvo pašalintas iš ins
tituto. Jis man davė pasiskaityti 
Naująjį Testamentą. 

Susirūpinau, įkas daryti. Mano 
žmona, baigusi universitetą, kaip 
ir aš. Turiu vaiką, auklėjamą a-
teizmo dvasioje. Žmona yra mark
sizmo - 'leninizmo instituto dėsty-

(Nukelta į 4 pusi.) 

MŪSŲ DĖDĖ 
PETRAS 

J . K A T I N A S 

KEIČIASI JAUNŲJŲ 
BODAS 

Psichologas Garnier tyrinė
damas pokarines gyvenimo są
lygas tarp kitko pažymi, kad 
žmonėse pasireiškė savotiška 
konkurencija — gobšumas, nuo
savybės principo paJlijimas, 
bendras veržimasis greit pra
turtėti. Tą banga smarkiai pa
lietė ir jaunųjų kar tų būdą, jų 
morališką lygsvarą į blogį nu
kreipė. Masinis jaunesniųjų 1 įr fcįa0 fjjmąi 

veržimasis praturtėti, nesiskai
tymas su gyvenimo sąlygomis, 
momento vadovavimasis, inpul-
syviškumas gan smarkiai ple
čiasi. Socialinės apsaugos sto
ka leidžia nevaržomai jaunuo
liams laisvai bastytis, klajoti, 
o beklajodami įvykdo ne tik 
smulkių nusikaltimų, bet Ir 
stambių apiplėšimų bei žmog
žudysčių. Prie to prisideda ir 
modernioji technika: televizija 

Dėl viščiukų tai pareiškė: „Well, kad aš dabar jau 
nabdirbo (nebedirbu), tad gera bus er viščiuką... 
(atseit, ubagų valgis). Vargšas Stanislovas bandė 
įduoti rytais kiek „cereals" su pienu. Kur tau — 
išsijuokė. Mums parvažiavus skundėsi: „Daugiau 
nepalikitau moni su to Stanislovu. Ons iš ryta pri
sipils navirtų kroupų (atseit, cereals) blūdą, dar užpils 
ont viršaus peiną iš „aisbaksio" (šaldytuvo) ir ies 
(valgis) kap navispruotis! 

Sekmadieniais eidavome į bažnyčią. Dėdė eidavo 
tik per didžiąsias šventes. Sakydavo: „Vo kam monei 
eti, moni greita nuneš..." 

Iš bažnyčios neskubėdavome namo, dar d raugus 
aplankydavome (dėdei pietus būdavome palikę), tad 
sugrįždavome vakarop. Dėdė to nelabai mėgo. Kartą 

anei išen — sakuos į bažnyčią, vo kor anei paskui nuen 
velne anus žiną..." 

Gyvenome, rodos, papras tą gyvenimą: darbas , 
nama i , poilsis, organizacijos, parengimai , paskaitos. 
Gyvenimą paįvair indavome pasisvečiuodami pas 
draugus arba juos pas save užsikvietę: vardinės, 
gimimo dienos, vestuvės, kr ikštynos ir 1.1. Kartą mano 
giminai t is iš Kanados turėjo vestuves Chicagoje. Pas 
mus , ka ip jau tokiu atveju įprasta, irgi buvo stalai nu
krauti iš Kanados suvažiavusiai giminei pavaišinti , 
v ienas ki tas buteliukas kyšojo. Visur buvo toks 
tempas. Reikėjo lakstyti tarp Chicagos ir Hammondo 
taip. kad apie Petriuką, kuris „ženyt is" nebesirengė, 
kaip ir pamiršom. Kas svarbiausia , greitai išlėkdami, 
užmiršome nurankioti apypilnius butelius nuo stalo. 
Parvažiuojame, o Dieve! Mūsų dėdė, atrodė, jau su 
dangumi besišnekąs — girtas, girtutėlis. Sakau: ką tu 
čia dabar , dėde, d a r smertį be laiko prisišauksi! O dėdė: 
„Džana, aš per veseliją visumet... see..." Atseit, jeigu 
jau veseliją, tai veseliją, tai kaip čia vieni Chicagoje 
gers. o namie pasilikusiems nė į burną... 

Begyvenant susilaukėme jau ir pirmųjų sveikų, 
gražių vaikaičių. Pirmagimį vos keletos mėnesių tėvai 
paliko mums pasaugoti , o patys išlėkė į Aspeną pasli
dinėti po tiek vargo. Triūsėme visi prie to nykštuko ir 
dėdei teko jį kiek vežimėliu po kambarį pavėžinti. 
Dėdė, nenorėdamas per daug įsivelti į „beibysi-
t in imo" profesiją, iš anksto pareiškė: „Aš galiu mažoji 
Džanuką pavėžinti , tik napr i s ta tyki tau moni ..steady" 
(visam laikui). 

Sveikas buvo dėdukas, nežiūrint pirmojo 

ir liko sutrauktas d a r nuo kareiviavimo laikų. Liesas 
— taigi jokių nutukimo pavojų. Pas daktarus neidavo 
ir nesiduodavo prikalbinamas jokiems patikrini
mams. Ligoninių bijojo, kaip „pavietrės", sakėsi, kad 
ten patekės jau gyvas nebeišeisiąs. Pas daktarus 
patardavo eiti ne kada susergi, bet kol dar sveikas. 

— Anei suserg. tujaus poul pas daktarą, —aiškin
davo. — No kon ons žmuogus, susinervavuo. prirašą 
pilsų, kuokių tik j anon galvą aten, žmogus paskou 
suger (sugeria) er krint. Dabar anei visokiun velniun 
prasimislin. Onta Frenkiou kraują leda (tansfuzija 
darė). Vo ar to žiną, Džana, kap kraują led? Anei pririš 
tavi pri luovas, suled paipas er su štymu vara... Tas 
paskou en seinom (sienomis) kaip pasiutęs... 

— Na ką tu čia, dėde, kas tau pasakojo, — bandau 
kiek vaizdą pataisyti , — reikėjo pačiam kada paban
dyti duoti kraujo, būtum pamatęs.. . 

— Kad aš per maža kraują pats tetoro, — pabaigia 
dėdė. 

Man pačiam kar tą teko būti ligoninėj, akmenėlių 
atsirado. Akmenėlių buvo nedaug, laimingu būdu be 
operacijos išrankiojo. Netikėtai anksti grįžęs namo 
Irenos nustebimui ir, dar neblogai jausdamasis, pa
siūliau dar į parapijos pikniką nuvažiuoti. 2monos 
brolis, žinodamas, kad aš esu paguldytas į ligoninę ir 
neturėjęs progos visą savaitę mane aplankyti, užva
žiavo pas dėdę pasiteirauti apie mano sveikatą. Radęs 
dėdę vieną, paklausė, kur esanti Irena. Dėdė ir sako: „Į 
pikniką išvažiava". Stanislovas klausia: ,. O kaip 
Džanas?" Dėdė. nekeisdamas tonacijos: „Į pikniką 
išvažiavo, a n a m nieką niera!" 

aplankęs mus Irenos brolis ir neradęs namuose, dėdės pasaul in io karo padarytų skriaudų. Rankelės nors 
paklausė, kur mes esame. Dėdė ir sako: „Well. iš ryta mažytės , bet tvirtos, kaip geležis, nors vienas pirštelis (Bus daugiau) 

-. » 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. sausio mėn. 5 d. 

JAV LB KRAŠTO VALDYBA PERĖMĖ PAREIGAS 
VYTAUTAS KUTKUS 

1979 m. gruodžio 15 ir 16 die
nomis Detroite, Dievo Apvaizdos 
parapijos Kultūros centre, VIII-j i 
JAV LB Krašto valdyba perdavė 
pareigas IX-jai JAV LB Krašto 
valdybai. Lėktuvui iš Chicagos 
gerokai pavėlavus, posėdis pra
dėtas šeštadienį 11:15 vai. ry
to. 

Posėdžio dalyviai 

Iš senosios krašto valdybos pa
reigas perduoti atvyko šie 5 na
riai: iš Philadelphijos — pirm. 
Algimantas S. Gečys, Visuome-

tinumas, kad kiekviena naujoji 
krašto valdyba nepradėtų darbo 
iš pradžios, todėl ir šio pareigu 
perdavimo perėmimo posėdžio 
daugiausiai laiko skiriama seno
sios valdybos nariams nusakyti 
tuos planus, kurie jau šiandien 
yra įgyvendinami, kurie dar tik 
pradėti ir kurie tik suplanuoti, 
kad naujoji krašto valdyba juos 
galėtų tęsti. 

Kad sutrumpinus posėdžio lai
ką, visiems naujosios krašto val
dybos nariams buvo išsiuntinėti 
senosios krašto valdybos prane 

nešimas su diskusijomis užtruko 
apie 3 vai., nors darbotvarkėje bu
vo skirta tik 1 vai. 45 min. 

Diskusijoms užsibaigus senasis 
pirm. Algimantas Gečys savo pa
reigas oficialiai perdavė naujajam 
pirm. Vytautui Kutkui, įteikda
mas jam JAV LB Bendruomenės 
štampą (seal). Taipgi jis, pade
dant Aušrai Zerr, perdavė parei
gas, įteikdamas jiems bylas, vykd. 
vicepirm. organizaciniams reika
lams Jonui Urbonui, vicepirm. 
specialiems reikalams Violetai 

užmegzti ry&ai. Dr. B. Kaslo vei
kalas prancūzų kalba "La Lithu-
anie a la Recherche de la Liber-
te" jau atiduotas rinkti. Jis Lietu-

kiniai ir buvo 247 mokytojai. 
Švietimo taryba išrūpino mo

kesčių atleidimo padėtį, kada mo
kyklos už visas savo pajamas at 

viu Bendruomenei kainuos 15,000 siskaito per Švietimo tarybą. Be 
dol. Taipgi spaudai baigiamas 
ruošti dr. T. Remeikio dokumen
tinis veikalas "Dissent in Lithu-
ania", liečiąs lietuvių tautinį ir 
religini pasipriešinimą Lietuvos 
okupantui. Taipgi prof. dr. R. Šil
bajoris redaguoja kolektyvinį vei
kalą anglų kalba Sovietų vykdo-

to, Švietimo taryba išsirūpino 
40,000 dol. iš JAV Švietimo depar
tamento lituanistinių mokyklų 
mokytojų patobulinimui studijų 
savaitėse 1980 m. vasarą. 

Praeitais metais Švietimo tary
ba išleido 2 naujus vadovėlius ir 
3 pratimų naujas laidas, leido 
Švietimo Gaires", Richard Scar-

Detroit. Michigan 

AUKOS BALFUI 

niniu reikalų tarybos pirm. Auš-\ Šimai ir su praeities darbais ji 
ra Zerr ir vicepir. finansų rei
kalams Feliksas Andriūnas, iš 
Baltimorės — Kultūros tarybos 
pirm. Aleksandras Radžius ir iš 

Chicagos — Švietimo tarybos pirm 
Bronius Juodelis. Pareigas per
ėmė šie naujieji krašto valdy
bos nariai: iš Detroito — pirm. 
Vytautas Kutkus, vykdomasis vi
cepirm. organizaciniams reika
lams Violeta Abariūtė, vicepirm. 
juridiniams reikalams Robertas 
Selenis, vicepirm. sporto reika
lams Algis Rugienius, vicepirm. 
finansų reikalams Alfonsas Vė-
lavičius, protokolų sekretorius Al
binas Misiūnas ir reikalų vedė
jas Karolis Balys, iš Chicagos — 
Švietimo tarybos pirm. Jonas Ka
valiūnas, iš Clevelando — Kul
tūros tarybos pirm. Ingrida Bub
lienė ir vicepirm. socialiniams rei
kalams dr. Antanas Butkus, o iš 
Philadelphijos jau naujose parei
gose — Visuomeninių reikalų 
tarybos pirm. Algimantas S. Ge
čys ir pirmoji vicepirmininkė po
litiniams reikalams Aušra Zerr. 

Posėdžiui pirmininkavo nau
jasis JAV LB krašto valdybos pirm. 
Vytautas Kutkus, o sekretoriavo 
— protokolų sekretorius Albertas 
Misiūnas. 

Trumpame atidaromajame žo 
dyje pirm. Vytautas Kutkus dėko
jo visiems, o ypač iš toliau atvy
kusiems. Jis pabrėžė, kad Bend
ruomenės darbuose turi būti tęs-

RIMTIES VJiLflNDEm 
(Atkelta i i 3 psl.) 

toja. Kas bus, jei ji pastebės, kad 
aš skaitau tokią knygą? Bet vis-
tiek aš ją turiu perskaityti. Grį
žau namo ir knygą gerai .paslė
piau. Ir įvyko, ko buvo galima 
laukti. Žmona surado knygą ir 
pradėjo ją slapta nuo manęs skai
tyti. Vienas nuo antro slėpdamie
si, abu perskaitėme, vis paslėpda
mi knygą toje pačioje vietoje. Pa
galiau sužinojau, kad ji pasi
krikštijo ir pakrikštijo mūsų vai
ką. Kas man beliko daryti? Aš ne 
tik atidžiai perskaičiau Naująjį 
Testamentą, bet jau buvau tikin- i 
tis. Beliko ir man pasikrikštyti. Į 
Nuėjau į bažnyčią ir paprašiau 
krikšto. Aš tada nesupratau, ko
dėl kunigas paprašė dokumentų, 
užsirašė mano vardą k pavardę. 
Nejaugi jis nori mane įskųsti val
džiai? Nežinojau, kad tada jau bu
vo vatldžios įsakyta kunigams re-1 
•girstruoti visus pakrikštytus. Bet! 
man tai buvo visai nesvarbu. Aš j 
gavau krikštą. 

Greitai tai buvo sužinota ma
no darbovietėje. Susirinko liau
dies teismas. Sprendimas: kadan
gi taip įvyko, tu daugiau negausi 
valdiško buto. O tą butą buvau j 
ką tik gavęs- Pagalvojau, kad jūs j 
neturite savo įsitikinimų, jei viską | 
suvedate tik į buto klausimą. Man Į 
buvo aišku, kad mūsų iaiku ateiz
mas tai tik buto klausimas. 

šiandien aš esu giliai tikintis. 
Visos savižudybės mintys pranyko. 
Aš ir toliau dirbu, bet kitokia są
žine, garbingai. Jei anksčiau galė
jau darbe apgaudinėti, šiandien 
mano sąžinė sako, kad taip nedo
ra. Esu sąžiningas darbininkas 
krikščionis". 

Tokių istorijų yra ne viena 
šiandieniniame ateistiniame pa
saulyje. Sveikai galvojąs žmogus 
anksčiau ar vėliau grįžta .prie sa
vo Kūrėjo Dievo. 

f. V. 

jau buvo susipažinę. 

Pirm. Algimanto Geeio 
pranešimas 

Kadangi ne visi 15 senosios 
krašto valdybos nariai atvažiavo 
į šį posėdį, todėl senosios valdy
bos pirm. A. Gečys palietė ne 
tik savo, bet daugiau ar mažiau 
ir visų neatvykusiųjų darbus. Jis 
kalbėjo šiais klausimais: jaunimo, 
"Bridges", švietimo, kultūros, Lie
tuvių Fondo, organizacinių rei-
alų, Mokslo ir Kūrybos simpo
ziumo, Tautinių šokių šventės, 
spaudos vajų, "Pasaulio Lietu
vio", santykių su Altą, sporto, so
cialiniais, santykių su Vliku, 
"Švietimo Gairių", mokinių 
vajaus, Teatro festivalio, kultūri
ninkų vardyno paruošimo, Kul
tūros kongresų atgaivinimo, radi
jo vadovų suvažiavimo, žymeniu 
— medalių paruošimo, Tautinių 
šokių instituto, prez. Carterio 
kvietimo į Tautinių šokių šven
tę, juridiniais ir kitais reikalais. 
Kiekvienu šiuo klausimu būtų 
galima parašyti atskirą straipsnį, 
todėl jo iškeltas gilias ir planin
gas mintis šiame reportaže neį
manoma apimti. Naujieji valdy
bos nariai pajuto, kokių plačių 
užmojų yra Lietuvių Bendruo
menė ir kokie dideli darbai JŲ 
laukia. Kadangi nuo šio posė
džio jie turės tuos darbus tęsti, to
dėl visi aktyviai įsijungė į disku
sijas ir buvusį pirm. Algimantą 
Gečį apipylė klausimais, sumany
mais ir patarimais. Nors posėdį 
pradedant visi kalbėjome, kad 

kiekvienas kalbėsime trumpai, ta
čiau pirm. Algimanto Gečio pra-

mam kultūriniam genocidui Lie 
Abariūtei, vicepirm. socialiniams tuvoje nušviesti. O drauge su PLB I ry "Mano Žodynas" antrąją lai-
reikalams dr. Antanui Butkui, vi- archyvu išleidžiamas L. Kerulio j dą ir pravedė mokytojų studijų 

veikalas, apimantis į Sibirą išvež- " -
tųjų kartoteką. 

Po jos pranešimo vėl sekė 
diskusijos ir klausimai. Visi džiau
gėsi, kad Visuomeninių reikalų 
taryba ir toliau pasilieka stiprio
se filadelfiečių rankose, tik 
jos vadovybę perima naujasis Vi
suomeninių reikalų tarybos pirm 

Baif'o 76-to sk. 1979 m. rinkliavos proga aukojo: 
. — E. Flecker — Truman A. Conrad Agency, 
. — John F. Uznis Builders, 
— a.a. Algirdo Pesio atminimui, 

LM. Bajorūnai, G. Balanda, J. Briedis Realty, E.D. Jankai, K. 
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cepirm. juridiniams reikalams 
Robertui Seleniui, vicepirm. spor
to reikalams Algiui Rugieniui, 
protokolų sekretoriui Albertui 
Misiūnui ir reikalų vedėjui Karo
liui Baliui. 

Antrą valandą bendriems už-
kandžiams prie mūsų prisijungė 
Dievo Apvaizdos parapijos klebo
nas kun. Viktoras Kriščiūnevi-
čius ir kun. Jonas Duoba iš Chi
cagos, kuris tuo metu pravedė 
prieškalėdinį susikaupimą šioje 
parapijoje. Užkandę nusifotogra
favome ir skubėjome į sekantį po
sėdį. 

savaitę Kennenbunkporte 
Bronius Juodelis kalbėjo ir apie 

naujų mokyklų steigimą, suau
gusių švietimą, įvairius kursus 
universitetuose, lokalines pastan
gas mokykloms paremti, naujų 
mokytojų paruošimą, vasaros 
studijų savaites, Kento lituanis
tinius kursus, Pedagoginį lituanis-

Algimantas Gečys, pasiliekant t į k o s įg^ m o k s l o riemone_ 
daugumai tų pačių tarybos na
rių. 

Visuomeniniai reikalai 

3 vai. savo pranešimą prade 
jo Visuomeninių reikalų tarybos 
pirm. Aušra Zerr, kuri taip suma
niai vadovavo mūsų visuomeni-
įiams reikalams paskutinius tre
jus metus. 

Ji kalbėjo apie Vasario 16 ir bir
želio trėmimo metu paruošiamą 
medžiagą laiškų bei telegramų 
tąsymui bei radijo valandėlėms, 
apie JAV LB kasmet išleidžia
mą "Violations of Human Rights 
in Occupied Lithuania", kuri tik 
ką išėjo už praeitus metus, apie 
jos išsiuntinėjimą visiems kong-
gresmanams ir senatoriams pačių 
kongresmanu lėšomis ir dar su 
jų lydraščiais. Užsiminė ji poli
tinių kalinių reikalus ir tam rei
kalui sudaromus komitetus bei 
ryšius su Jungtinėmis tautomis. 
Kalbėjo ir apie jau netolimą Mad
rido konferenciją ir galimus Ame
rikos delegacijos vadovus. Demo
kratų ir respublikonų platformų 
komitetų apklausinėjimuose da
lyvaus Lietuvių Bendruomenės 
atstovai. Jau 16 kongresmanu 
remia rezoliuciją, kuri suteiktų 
250,000 dol. kasmetinę paramą 
Lietuvos atstovybėms Amerikoje 
Su senatu jau irgi šiuo klausimu 

Po diskusijų visuomeniniais 
reikalais naujoji JAV LB krašto 
valdyba vienbalsiai nutarė paskir
ti Algimantą Gurecką JAV LB 
krašto valdybos įgaliotiniu Wa-
shingtono federalinėse įstaigose. 

štrietimas 

mis aprūpinimą, vaikų spaudą, 

(Nukelta į 7 psl.) 

švietimo tarybos pirm. Bronius 
Juodelis pranešė, kad be 28 mokyk 
lų, kurias jis minėjo savo prane
šime DC-tosios JAV LB tarybos 
pirmojoje sesijoje Clevelande, dar 
prisidėjo dvi naujos mokyklos: 
Denverio ir suaugusių mokykla 
Chicagoje. šių mokslo metų 
duomenys dar nesuvesti, nes ne 
visos mokyklos suteikė žinias, ta
čiau praeitų metų mokyklų fi
nansinė sąmata siekė 161,201 dol. 
Didžiausią mokyklų išlaikymo 
naštą neša patys tėvai, nes švie
timo tarybos metinė sąmata per
eitais metais buvo 59,894 dol. Vi
sose mokyklose mokėsi 1925 mo-

Išskirtinas 14 karatų 
itališko Aukso 
M E D A L I S 

i 
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\ 
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Himmuniiiiiiii intiinintiiiitĮ: 

1980 KELIONĖS Į LIETUVĄ 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 

(Established in 1959) 

l-OS SAVAITCE KELIONES Iš NEW YORKO/BOSTONO 
$895.00 — Gegužės 12 d., Rugsėjo 15 d., RugsSjo 23 d.. Spalio 6 d, £ 

Spalio 19 d. "2. 
$995.00 — Gegužės 25 d.. Birželio 8 d.. Birželio 23 d. (Šokių ir Dai- j 

nų Šventė). 
$1040.00 — Birželio 29 d, Rugpiflfio 10 d. 

s tr 

MAROUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu pianu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 

ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 

i 3314 West 63rd Street 

1 TeL — PRospect 6-8998 

JO tVENTENYMS FOPIBtlATJS 
JONO PATJI2A.TJS U 

HajkaJimoJamam prisiminimui bran
ginti visų gyvenimų. 

$150 vertė tik už $1*. Apytikris 
dydis kaip pusdoieris. 

Nelaukite — užsisakykite dabar, 
kot dar jų turime. 

Puikiai tinka lesų telkimams. 
Skubėkite užsisakyti. Siųskite čekį 

ar Money Orderį vardu: 

LB.T. JEWELRT COMPHfT 
PJO. BOZ €49 — Dept L 

Chkrnco, m. 0M9O 
TeL (S12) 951-7447 

WAGNER and SONS 
TVPEVVKITEK8 AND 
ADDTNG MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Viri 50 metų patikima* jums 

patarnavimas. 
861a) S, PeJaskl 1ML, Gtdeago 

Phoae — Ml-4111 

i 
n 

2-JŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS » NEW YORKO/BOSTONO = 
\ $1295.00 — Birželio 13 d., RugpiūCio 18 d. (Su Ryga ir Leningradu). 5 
i $1400.00 — RugpiūCio 10 d. (6 dienos Romoje). s 
i $1445.00 — Birželio 23 d. (Su Šveicarija ir Vokietija). 5 
j $1445.00 — Birželio 29 d. (Su Švedija ir Danija). = 

Kelionėms iš Chicagos pridėti prie kainos dar $100.00. a 
(Visos kainos apskaičiuotos asmeniui gyvenant dviese kambaryje), s 

• ALL PRICES SUBJECT TO CHANGES AND INCREASES = 
IN 1980. E 

: Užsiregistravusiems padedame jsigyti pasus, sutvarkome visus ke- : 
i lionei reikalingus dokumentus, gauname vizas. E 

DAROME CIA PAT VIETOJE PASO IR VIZOS NUOTRAUKAS! | 
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! PRAŠOME REGISTRUOTIS! I 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU | 
• 9727 South Western Avenoe S 
[ Chicago, Illinois 60643. — TeL (312) 238-9787 | 
iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiimiiiš 

SIIHHIII! 

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI m BRANGENYBES 

Pardavimas ir Taisymaa 
644 W «Wa Street — TeL KE 7-1941 

SiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiįž 

i Geriausia Kalėdine Dovana Iškiliausios Masu | 
SOL. D A N O S STANKATTYTeS Į 

(Įdainuota lietuviškai) | 

O P E R Ų A R I J O S | 
Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. | 

Dirigentas Alvydas Vasaitis § 

GRAŽINA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALU, | 
CAVALERIA RUSTICANA ER, KITOS. | 

Kaina su persiuntimu S 10.75. Uisakymus siusti: | 
DRAUGAS, 1,5k5 W. 6Srd St, Chicago, IU. 60629. į 

m. gyventojai dar prideda 60 et. valstijos mokesčio. 3 

Į LIETUVIŠKAS G A L ¥ 0 S u T U T j 
| (Lithuanian Heritage - Jigsaw Puzzle) 
• 
s Sudedamas Lietuvos žemėlapis ii 561 gabaliukų galvosūkio 
s formoje. Išleido Baltk Aaaociate, Boston, Mass. 
s Mokyklinio amžiaus, jaunimui padės išmokti Lietuvos Isto- g 
S- riją, atrasti jos žymiausias vietoves, supažindina su jos garsiaisiais g 
s žmonėmis. Sis fr"<tiT««« tinka ne tik jaunimui, bet ir kiek- S 
5 vienam suaugusiam tinkamai praleisti laiką. Kaina (12.95. Ekstra s 
s už persiuntimą, Illinois gyventojai prideda 78 et. valstijos mo- S 
s kesčio. Užsakymu* siųsti: g 
I DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 f 
?iiiiiiii<iHiiiiiiiiiiimiiHiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiHimiiinuiniiiiiiiiHiiniimiiiiimmii? 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
27S9 W. 7 1 * St., Chicago. IU. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara Mokiadleniaia nuo 5 »aL ryte 9d 10 vai. 
Sekmadieniais ano 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

TeL — 4 7 6 - 2 2 0 6 

125 dol 
100 dol 
61 dol. 
po 50 dol 

ir dr. S. Miškiniai, LD. Sattler — Concrete Block, 
po 40 dol. — Alg. Nakas, L Puskepalaitienė, 
po 30 dol. — A. Dagilis, 0. Norvilienė, P. Pagojus, V. Staškus, adv. J. I 

Šniokaitis, G.V., HS& 
po 25 dol. — adv. A. Ambrose, P. Antanaitis, Ateitininkai Sendraugiai, P. 

Balandienė, dr. A. ir B. Barauskai, M. Baziliauskienė, Andr. Bliūdžius, dr. B^Z, 
Burgess, St. Butkaus Saulių kp., B. ir dr. B. Girniai, A. M. Končiai, J. AT 
Kratavičiai, A. Lukas, dr. V. Majauskas, Juoz. Mikaila, Jurg. Mikaila, dr. V. 
Mileris, J.V. Panavai, LD. Petroniai, J. Preibys, K.R. Ražauskai, A. Stankus^^, 
C.R. Step Funeral, dr. S. ir D. Strasiai, dr. P. ir V. šepečiai, dr. J. Šidagis, K." 
Škėma, V. Tamošiūnas, dr. 0. ir V. Vaitai, 

24 dol. - J. M. Sinkus, 
po 20dol. — A. Andriušaitis, J.G. Asminai, kun. A. Babonas,A. Bačkaitis, 

P.V. Balynai, J.E. Baubliai, B. Brizgys, B. Burba, J.J. Černiauskai, T.B. 
Čiunkai, dr. A. Darnusis, J. G. Jarulaičiai, J. D. Jurgučiai, J. Juška, I.S. 
Kauneliai, J. M. Kriščiūnai, kun. V. Kriščiunevičius, A. Lelevičius, W. Mallen, 
A. Mikaila, E. Milkauskas, A. E. Misiūnai, N. ir dr. M. Miškiniai, F. Nemanis, 
B. V. Neverauskai, A. Puškonis, Ant. V. Pesiai, adv. R. Sakis, kun. K. Simaitis, 
E. M. Skorupskai, S.L.A. 352 kp., J. A. Stanevičiai, Č.O. Šadeikai, A. Tumosa, 
A. Valys, V. Žebertavičius, 

po 15 dol. — ALIAS Detr. sk., E. Bulotienė, A. Čerekas, K. I. Černiai, V. E. 
Čižauskai, J. D. Gilvydžiai, V. Janukaitienė, I. G. Janušiai, dr. K. Keblys, M. A. 
Klimkaičiai, dr. B. Krakaitis, R. L. Macioniai, L. Mingelienė, V. J. Mitkai, A. B. 
Nakai, A. G. Norai, A. V. Patalauskai, V. Perminąs, A. A. Petrauskai, dr. J. ir R. 
Pikūnai, J. Ramanauskai, 0. Ramanauskienė, A. E. Rašytiniai, A. G. Rudžiai, 
B. 0. Rūkšteliai, T. Šakienė, R. A. Tamultoniai, A. V. Udriai, 

po 12 dol. — J. Brazauskas, V. Bublys, L. Burokas, B.S. Staniškiai, 
po 10 dol. — M.0. Abariai, V.l. Alantai, E. Alkevičius. AL Moterų S-gos 54 

kp., ALRK Susiv. 171 kp., AL Taut. S-gos Detr. sk., V.G. Ankai, LD. Anužiai, 
A.B. Astašaičiai, J. Atkočaitis, A. Augūnas, V. Bagdonienė, J. Bagužis, K.S. 
Baliai, L. Balkus, C. Balsienė, J.0. Bartkai, S. Bartkus, M.E. Baukiai. J.P. 
Belickai, J. Belickas, J. Bernotaitis, J. Bertašienė, St. Bitlerienė, J. 
Bytautienė, Alb. Bliūdžius, A. Bražėnas, J.E. Braziūnai, P.A. Bukšniai, kun. 
K. Butkus, S. Bulgarienė, T. Condron, P.B. Čečkai, S.A. Černiauskai, A. 
Dainius, A.l. Dainorai, K.K. Daugvydai, D.L.K. Birutės d-jos Detr. sk.. J. 
Doveinis, D.A. Dulaičiai, J.P. Dumašiai, J. Dunčia, S.M. Erlingiai, V. Gaivelis 
R. Garas, S.E. Garliauskai, S. Geldauskas, K.E. Gogeliai, V. Gražulis, A.S. 
Grigaičiai, L. Grunovas, V. Gurka, L.P. Heiningai, Z.B. Jakimčiai, R. 
Janšauskas, B. Jasevičius, P. Jocius, V. Jocys, A. Jonynienė, T. Jonynas, E. 
Jurgutienė, J. Jurkūnienė, Jūros Šaulių "Švyturio" kp., Alf. Juška, P.S. 
Juška, S. Juzėnas, L. Kalvėnas, V. M. Kankaliai, O. Kartis, dr. K. ir E. 
Karveliai, J.M. Kasevičiai, A.E. Kaspučiai, JT. Kavaliauskai sr.. A. Kratage, 
V. Kundrotienė, J. Kuras, J.Kurpovvic, LE. Kutkai, V.E. Kutkai,dr. B. Kvietys, 
I. Laurinavičienė, A. Lefkis, F.A. Lėliai, V. Lelis, A.A. Leparskai, K.ir dr. V. 
Lekniai, J. Leščinskai, B. Liaudanskienė, Liet. Vyčių 79 kp., Liet. Vyčių 102 
kp., A. Lingis, J. Mačiulaitis, P. Marčiukaitis, A. Markuzytė, S.M. Mathews, A. 
Matulis, V.V. Memenai, A. Merkevičius, J. Michaels, V. Mickevičius, J. Miką, 
A. Mikalkėnas, KB. Mykolaičiai, K.E. Mykolaičiai, J.J. Mikulioniai, L. 
Mikulionis, S. Milašius, B.H. Miliūnas, S. Miltakienė, J. Miškinis, F. Motuzas, 
J. Murinas, K.D. Navasaičiai, 0. Navasaitienė, A. Nemanis, R.J. OreĮUai; A^ 
Osteika, Z. Pajaujis, A.A. Paškai, LJ. Pečiūrai, J. Petrauskas. A. Petrulis, V. 
Petrulis, S. Pikūnas, M. Plienaitienė, 0. Plienaitienė, A. Poderienė, P.M. 
Polteraičiai, A.D. Rackai, J. Radas, J. Rauličkis, E.E. Rėkliai, A. Rugienrtrs; Jt 
Rugienius, L.O. Sabaliūnai, B. Selenienė, LO. Seleniai, S.A. Skorupskai, V. 
Slušnys, S. Smalinskas, K. Sragauskas, P. Stanionis, K.A. Stašaičiai, E. 
Sventickas, J.M. Šepečiai, J. Šeputa, A.A. Šileikai, SS. Šimoliūnai. J. 
Šimukėnas, K.G. Špakauskai, J. Šuopys, A. Šiurkus, E. Tamašauskienė, P./ 
Televičienė, V. Tyla, V. Tucker, V. Udrienė, N.J. Udriai, J.G. Urbonai. V.Z. 
Urmanavičiai, A. VAitėnas, A.R. Vaitiekaičiai. T. Vaitkūnaitė. V.0. Valiai. A.-~. 
Vasiliauskienė, F. Vedugeres, Vilniaus Kr. Liet. S-gos Detr. sk., F. Viršila. A.~ 
Wesley, S.M. VValters, N. Ward, P.J. Zarankai, A.J. Zaparackai — Bauža.. 
Funeral, P.S. Žiūkai, dr. A. Zotovas, 

8 dol. - J.M. Ditkai, 

po 7 dol. — Š. Landys, M. Salas, S. Vengraitienė, 
po 6 dol. — V.G. Palaikiai, P.R. Petrauskai, F.L. Petravičia 
po 5 dol. — V. Alkus, B. Andrušaitytė, L. Andrušaitytė. A Arlauskas, A.:-

Armalis, A. Ašoklis, J. Augartis, A. Batukas, N. Bauža - Feeman, J. Bauža, V- ' -
Bauža, P. Becker, S. Blaškevičius, P. Bliūdžius, V. Bliudžiūtė. A. 
Brazaitiėnė, V. Brazys, V.K. Brokai. P. Bronskis. A. Bublys. B. Bugenis, K ^ L 
Buitkus, F. Bunikis, A. Butavičius, A. Butkūnas. E. Čelkis. K. ČiužeMs. J. 
Daukaitė, S. Dryžienė, J. Duoba, J. Gaižutis, A. Gilvydis, K. Gricius, A.J. 
Grinius, N. Išganaitienė, A. Ivanauskas. K. Jankauskas, J. Janšauskienė 
V.A. Janušiai, J. Jeneckas, V. Jodinskas. E. Jodinskienė. K.E. Jokšai, J 
Yonchitis, V. Katanas, C. Kaukaris, P. Kausteklis, V. Kavaliukas, P.K 
Keblinskai. A. Kemėža, E. Kilmonas. J. Kinčius, J.K. Kirvelaičiai, A. Kišonas, r * į 
K. Kriščiunevičienė, E. Kudzmaitė, G. Kupčinskienė, V. Laurus, U.^" ' 
Leleikienė, A. Lenkaitienė, S.E. Lungiai, J.J. Markus. G. Martišienė. J.A-
Matekūnai, L.S. Matvekai, 0. Mažeikienė. J. Mikalavičius, J. Miliukevičius, 
A. Milmantienė, A.E. Musteikiai, M.S. Narbutai. J.C. Naumus, S. 
Nikantienė. B. Nork as. V. Norvilaitė, F. Olšauskaitė. C. Orentienė, V.' 
Pacaitis, P. Pace, P. Pack. 0. Paulauskienė, Č. Pliūrienė. A. Pusdešris. J.O.' 
Pusdešriai, P.J. Putriai, A. Radzevičius, L Radzvickas, J.S. Ratnikai, A.A. 
Repshas, J.O. Ribinskai, V. Rinkevičius, V.J. Rugieniai, P. Rūkštelė, M.J . -~ 
Sajus, A. Simonaitis, O.Sirgėdienė. V. Sirtautas E.Z. Skiotys. A. Skorupskas, •;-
L. Skrebutėnienė, SLA 200 kp.,S. Sližys,Č. Staniulis, J.A. Stark, A. Stašaitis.-"* 
J. Stasys, J. Staugas, A. Stauskas, A. Sukauskas, R.B. šadeika, S. šadeika. J.-—. 
Širvaitis.V. Šlikas, J. Šostakas jr., 0. šostakienė. A. Šūkis, L.V. Šulcai, J.B—— 
Šverai, J.J. Švoba, H. Tucker, A. Vainonis, A. Vaitiekus, O. Valatkienė, B. . . 
Valiukėnas, E. Vasiliauskas, G. Vaškelytė, V. Vaškelytė, A. Velavičius, S, 
Vilkas, A. Vitkauskas, J. Vvalaitis. A.C. VValls, A. VVilcheskey, A.B. Zakar'ka.^ 
Ant. Zaparackas, N. Ziedienė, P.M. Žilinskai. ' -r 

4 dol. — M. Šnapštys, 
po 3 dol. — P. Banionis, S. Bosas, T. Burke, M. Gendvila. J Janulevičius;— 

FJ. Kanapėnai, S. Kiškis, P.C. Mikštai. M. Petrauskas, J. Rutkauskienė. O 
Vaitkūnienė. B. VVesley, A. Yanavich. D. Zemnickas, M. Zisman. 

po 2 dol. — L. Banaitienė. J. Bujauskas. V. Chepelonis. M. Dubitsky. A. 
Janušis. P. Jareckas. P. Juškienė. 0. Kašelienė. A Munnienė. A. 
Nasutavičius. V. Pauža, M. Sims. Z. Styga. J. Sirvydas. J. M. Vaitkūnas. A M . - - " 
Zove, A. Zaikauskas, D. Zebraitienė. 

po 1 dol. — J. Bironas. J. Bonch, S. Gladkauskienė. S. Hotra. M. Jackson,"-,:..' 
A. Kavalas. A. Mameniškis, Naumavičiene, F. Stošius, L. Zebraitienė. 

Aukas rinko A. Andrušaitis. V. Balynienė. B. Brizgys. P. Bronskis. 
Čečkus, A. Dainius. K. Daugvydienė. A. Juška, 0. Kratavičienė, 
Laurinavičienė, V. Lelis. R. Macioms, J. Matekūnas, J. Mikaila, 
Mingelienė, E. Musteikienė, A. Norus, J. Pečiūrienė. J. Petrauskas, 
Preibys, K. ir R. Ražauskai, K. Sragauskas, V. Staškus. Č. Šadeika, 
Tamošiūnas, A. Vaitėnas, T. Vaitkūnaitė. O Valatkienė. N. Ward, 
Zalkauskienė. V. Žebertavičius. Per radiją kalbėjosk. vicepirm A. Vaitėnas'. 
Aukų lapus perrašė B. čečkienė. 9 -• 

Viso surinkta 5.360.00 dol ; aukotojams, rinkėjams ir visiems'"'^ 
talkininkams mūsų nuoširdus ačiū. Savo padėka taip pat reiškiame--
rinkliavą garsinusioms lietuvių radijo valandėlėms. spaudos • 
bendradarbiams ir parapijų klebonams, leidusiems aukas rinkti parapiHf- •-
patalpose 

Baif'o 76-to sk. valdyba 

m 

* 

J. 
v ' '" 



Redaguoja dr. S. Aliūnas 

VEL VISKAS IS PRADŽIOS 
Suprantama, kad Nauji me

tai atneša žmogui daug įvairiu 
dalykų, geru IT blogų. Tarp geru 
yra tai, kad ne tu vienas, o visi 
paseno metais, o tarp blogų, 
tai, kad pirmąją dieną tenka 'pra
dėti ne taip jau labai gryna galva 
r sąžinę, jei jau kur nors Nauju me 
tų išvakarėse buvai išsidanginęs. 

Nauji metai užkrauna IT naujų 
rūpesčiu, nes žmogus juk nega-
li^pradėjęs naują kalendoriaus la
pą, jau taip būti apkiautęs ir ne
pažadėti tobulinti savo tremti-
niškos dvasios- Čia, kur mes ne
šam sunkią kapitalistinę naštą. 
Čia daugybė pasižadės neberūkyti, 
nebegerti, dek daug nėbevalgyti, 
o kitas net pasižadės ką nors pra
dėti skaityti ar rašyti. Ir mesti 
svojrį ir visą kitą daryti nuo sau
sio pirmos, tikriau antros, daug 
patogiau, nes tada juk keičiasi 
datos, tada viskas pradėdama iš 
naujo, taip sakant, esi užgimęs 
naujam gyvenimui, tik reikia jį 
naujai pradėti, o tai labai lengva, 
nes nieko nėra lengviau kaip pri
žadėti. Prižadėsi nebemanyti, kad 
esi genijus, bet prieš tai pasakysi, 
koks kitas negabus, prižadėsi ne
niekinti kito partijos, bet prieš tai 
paaiškinsi, kad kitos partijos ne
vertos nė tavo partijos vardo mi
nėti, jei prižadėsi leisti vaikus į li
tuanistinę mokyklą, tai pirma pa
sakysi, kad su lietuvių kalba čia 
niekur toli nenuvažiuosi, jei jau 
prižadėsi nepeikti kaimynes, tai 
pirma pasakysi, kad ji savo vyrą 
vergu laiko, jei nutarsi, kad nieko 
nebesakysi apie savo kaimynę, tai 
prieš tai dar pasakysi, kad ji vi
siškai nemoka rengtis ar jos kojos 
per plonos ar per storos. Žodžiu, 
jei Naujųjų metų proga pri
žadėsi neniekinti savo artimo, tai 
pnėš tai būtinai jam dar turi ap
spjauti ant skrybėlės, kad leng
viau visus pažadus būtų tesėti. 

Pažadų nevykdymą lengva pa
teisinti. Jei pažadėjai negerti, bet 
jer daktarai ginčijasi dėl poros 
stiklelių į dieną, tai per savaitę iš
eina jau keturiolika, kad būtų 
lengviau, aš juos visus ant karto 
patmu.Taip sakant, negali atsilik
ti pažadų nevykdyme, o kad bū
tų sėkimingiau, tryliktą, kaip lai
mės simboli, išlenkiu ir už dak- I 
tarų sveikatą. 

"Pasiteisinti gali už kiekvieną; 
pažado nevykdymą, o jei jau ma-; 
tai, kad pačioj pradžioj pažą- j 

nevykdo, bet ir niekas neskaito. 
Žinoma, to 'griežtai negalima bū
tų tvirtinti, paskaito jas kitų metų 
seimų ir suvažiavimų rengėjai, 
kad lengviau tas rezoliucijas bū
tų iš naujo surašyti. 

Taigi, pradėjus Naujus metus, 
tenka susidurti su daugybe įvairių 
pasižadėjimų sunkumų, bet nerei
kia nusiminti, nes nieko nėra 
•lengviau, kaip pasižadėti, nes pa
žadų dievas visus guodžia ir dar 
nė vieno, pažado nesilaikančio, 
nenubaudė. 

Žoles tr poezija 
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kitam 

Mokesčių mokėtojai turi išsemti visą tą infliacijos potvynį. 

PJ. 

Pavergtos Lietuvos savaitrašty
je „Literatūroj ir mene" praėju
sių metų lapkričio 17 d. Jonas 
Šlekys recenzuoja Rimgaudo 
Graibaus eilėraščių knygą „Erai-
činų vėsa". Reaenzijoj be kitko j „Muštynės yra vyrų reikalas,! — Aš nepakenčiu apie save 
rašoma: „Vieno privalumo R. m o t e r u g m y a s yra liežuvis. j pataikūnų. Aš nroiu, kad man vi-

GARSIEJI ŽMONĖS KALBA SPYGLIŠKAI 

Graibui negalima užginčyti — 
jis puikiai išmano botaniką ir ge
rai pažįsta florą. Eilėraščiuose ve
ši aguonos, ajerai, asiūkliai, avi
žos, barkūnai, bulvienojai, dilgė
lės, dobilai, eraičinai, garduny-
tės, garstyčios, garstutkai, herbe-
ros, jacintai, kerpės, lelijos, mė-

— Man patinka gyventi kaip 
skurdžiui, kai turiu daug pinigų. 

Pablo Picasso 
„Kai rašoma, kad svečiai buvo 

pavaišinti kavute, tai reikia saky
ti: jų širdys buvo paplaktos ka

ri. Singold į si sakytų teisybę, nors jam tai kai 
nuotų jo darbą. 

Samuel Goldwyn 

iynės, miglės, pelynai, pienės, napine virvute 
pupos, ramunes, rožes, rugiai, 
rūtos,. samanos, smilgos, svėrės, 
tulpės, usnys, varnalėšos, vėdry
nai, viržiai, žemuogės, žliūgės, gy-

j vatžolė, jūržolė, takažolė, ugnia
žolė ir apskritai žolė". 

Taigi, patvirtina jau prieš tris
dešimt metų pasakytus poeto a-a. 
Stasio Lauciaus žodžius: „Jeigu 
nebūtų poetų, tai iš kur mes žino
tume apie visokias gėlytes". 

KALBOS MOKSLO KERTELE 

1979 rugsėjo 26 d. keturi gar
bingi ir iškilūs mokslavyriai: V. 
Žemaitis, J. Žebrauskas, J. Tijū
nas ir K. Povilaitis, nepatenkinti 
V. Trumpos irecenzija, paskelbė 
straipsni apie K garso kaitalioji-
mąsi. 

Jie rašo, kad Pušneris ir Kuš-
neris gali būti tos pat kilmės pa
vardė, nes K:P kaitaliojasi. 

Norėdamas sustiprinti tą didelį 
jų kalboviškumą, parinkau keletą 
žodžių, kur k .pavirsta p, taigi pa
rodyti, kad Kušneris yra tikrai 
Pušneris. 

Kirpti: pirkti. 
Kirtis: pirtis, nes kai užkerta, sa

iko pakūrė jam pirtį. 
Kloti: ploti 
Kainoti: painioti 
Kačiuotis: pačiuotis 
Kadaras: padaras 
Kadetas: padėtas 
Kaikis: paikis 
Korėtas: porėtas 
Krienai: Prienai 
Kovas: povas 
Kopa: popa 
Krata: prata 
Karalius: paralius 
Kilnybė: pilnybė 
Kylis: pilis. 

RAMUS ŽMOGUS1 

Flegmatiškas vyras pasakoja 
draugui. 

— Įsivaizduok sau, einu IT gir
džiu, kad užpakalyje kažką mu
ša. Atsigręžiu —pasirodo mane. 

Gera'karvė 
— Aš noriu tau parduoti kar

vę. 
— O ar ji duoda daug pieno? 
— Negaliu pasakyti, bet ji la

bai geras senas gyvulys, ir jeigu 
pas ją staiga atsirastų pieno, ji 
su malonumu atiduos jį tau. 

Klebėti: įplepėti, paskutinis žo-
dų vykdymas nelabai klijuojasi, j ^ s geriausia pasako, kai žmogus 
tai viską mesk ir pažadėk viską į j a u fc^ba ir daugiausia plepa. 
pažadėti nuo kitų Naujų metų iš 
naujo. O kas žino, gal ir neberei-

Jei jau nelabai sekasi vykdyti 
pažadai, tai nereikia nusiminti, 
neš juos padarai tik Naujųjų me
tų proga. Liūdesio valandoje pri
simink tik mūsų visus suvažiavi
mus, draugijų posėdžius, seimus, 
direktorių susibūrimus, kongresus, 
mitingus ir kitokius klumpių su-
nešimus. Kiek ten paskelbta rezo
liucijų, jei jos visos būtų vykdo
mos ar įvykdytos, tai mus, čia be-
nešancius sunkią tremties naštą, 
ištiktų dar sunkesnė našta, nes 

būtų Lietuva išvaduota, o kaipgi į 
ją grįši, kai visokie bizniai ne
baigti, įvairūs suvažiavimai ir sei
mai užtvindo mūsų laikraščius 
tiesiog nuostabiais pasižadėjimais, 
rezoliucijomis vadinamais, ir la
bai gerai, kad dar niekas jų ne tik 

M. 

AUTOMOBILISTŲ POKALBIAI 
Kaip sustabdai? 

Jaunas vairuotojas dideliu grei
čiu trenkė į medį. 

— Sakyk, kaip tu ją sustab
dai, kur medžių nėra? 

Ne visai pavyko 
— Džiaukis, kad gavai drau

dimo pinigus po avarijos. Viskas 
dar gerai baigėsi, — ramina vie
nas bičiulis kitą. 

— Gerai, bet nelabai. Uošvė 
liko gyva. 

VIENU ŠŪVIU 
Paulius aistringas medžiotojas, 

jis retai grįžta be laimikio. Kar
tą jis vėl grįžo namo nešinas zui
kiu, bet pamiršo nuplėšti kainą. 

— Zinai ką, Pauliau, — sako 
juokdamasi žmona, — būtų ge
riau, jei tu leistum man zuikius 
pirkti. Aš juos pigiau gaučiau 
Nušauk ateityje drauge ir kopūs
tus salotoms. 

Iš šventinio sveikinimo 
Valio Naujųjų metų skaičiaml 
Taures išgerkime švariai! 
Lai auga ožragiai vaikaičiam, 
Ir seniams ant kaktų šeriai! 
Aukštyn liežuvio aitrią ietį! 
Paplakim nugaras žabu! 
Pirmyn prieš rusą, už kinietį 
I žygy žūti už abu! 

Ant Gustaitis 

Dr. J. Adomavičius 
— Niekas žemėje nesirūpina 

ar tu gyveni, kol para kartų ne
praleidi automobilio mokėjimų 
termino. 

E. Wilson 
— Romiųjų dangaus (karalystė. 

Tačiau žemėje ijiems kelnės mau
namos. 

L. Dargis 
„Turbūt šitokie yra Lietuvos 

žmonės, kur .vyturys, lakštingala 
ir gegutė savo balsų neprarado, 
kur Nemunas neišdžiūvo. Šiek 
tiek velnių, šiek tiek angelų ir 
daug ilietuvių". 

Vyt Volertas 
— Mes miegame atskiruose 

kambariuose, mes valgome sky
rium, mes atskirai atostogaujame, 
mes viską skyrium darome, kad 
kaip nors mūsų vedybos neiširtų. 

R. Dangesfield 
— Amerikoj niekas nemiršta, 

o tik pergyvena nepasisekimą. 
Jersy Kosinski 

— Visa literatūra yra tik gan
dai. 

Truman Capote 

— Daktaras gali savo klaidas 
palaidoti, bet architektas tegali 
patarti savo klientui jas apsodin
ti vynuogėmis. 

F. L. Wright 
— Aš esu nuostabi šeimininkė, 

kai aš palieku vyrą, aš pasiimu 
jo namus. 

Zsa Zsa Gabor 
— Televizija yra kramtomoji 

guma akims. 
Frank Uoyd Wrįght 

— Aš dovanojau dantų šepe
tuką draugui, kad jis prisimintų 
mane rytą ir vakarą. 

Prez. L. B. Johnson 
— Rūpestis žmonių daugiau 

numarina negu darbas todėl, kad 
žmonės daugiau rūpinasi negu 
dirba. 

Robert Frost 
— Žmoną padaryti laiminga 

IŠMINTIS PO LĖKŠTĖMIS 
Jaunimo centro Chicagoje me

tinėje vakarienėje po lėkštėmis 
buvo padėta dvasinei užkandai 
ir širdį gerai nuteikiančių saki
nių. Cia dalį jų pakartojame. 

— Ko trūksta Jaunimo cent
rui? Požeminio garažo. 

— Kas maloniausiai dainuo
ja? Gerų ž.nių skleidėjas. 

— Sunkiai ištariami žodžiai 
kartais labai reikalingi. 

— Ko pats nepajėgia, 
neužduoda. 

— Pavėluojančiam telieka 
lukštai ir aidai. 

— Žodis draugai brangesnis už 
gintarinius karolius. 

Visada yra laiko laimei. 
Grybų Ona sako: Ne vien miš

ke grybai auga. 
— Tinginys ir be naštos pa

trūksta. 
— Kokia vakarienė skaniau

sia? Valgoma su draugais Jau
nimo centre! 

— Ne vien varpininkui var
pai kandien skamba. 

—i Kokia įlėkštė didžiausia? Al
kano. 

— Kas nieko nekainuoja? Lie
tuviškas humoras. 

— Kokio medžio trūksta J. 
Centro sode? Amžinojo ąžuolo. 

— Ši žiema nebus bjauri — jė
zuitai susitarę su Dievu: jie snie
go neturės kasti, o Jis neturės šei
mų lanikyti. 

— Kitais metais piketuosi Jau
nimo centrą — niekas negali vis-
są laiką visiems įtikti. 

Balys Pavabalys 

ŠIUOLAIKINIAI, AR 
LAUKINIAI? 

Kas iš to, kad nauji metai, 
Jei seni ant kojų batai, 
Jei ir kojos vis trepsena 
Pupų Dėdės polką seną, 

Lyg nebūtų džiunglių šokių 
Ir jų muzikų visokių, 
Lyg lietuviai būt laukiniai, 
Lyg nebūtų šiuolaikiniai? 

Ant. Gustaitis 

METŲ TĖKMĖJE 

(E šventinio sveikinimo) 
Pasaulį, viešpačių sukaltą, 
Rods ir paliktum, kaip radai, — 
O juodą perdirbi į baltą 
Ir baltą vėl tepi juodai. 

Ant balto lapo — juodos raidės, 
O nepatenkintas jauties 
Ir jieškai, raidėse pabraidęs, 
Balčiausios kūdikio minties. 

Kuri iš varnos baltą gulbę, 
Iš gulbės — varną atgalios, 
O velnias vėl į ausį ulbia 
Ilgėtis šviesesnės dalios. 

Ir taip net priešais amžiaus galą 
Betaisant ydą su yda — 
Juodžiausios garbanos nubąla, 
O lieka sąžinė juoda... 

Geras advokato raštas 
Amerikos paštų departamentas, 

jieškodamas patogaus sklypo nau
jam pastatui, Louisianos vlastybė-
je, buvo nepatenkintas siūlomo 
jai sklypo dokumentais, siekian
čiais tik iki 1803 metų. Departa
mento paprašytas ankstesniųjų 
nuosavybės aprašymų, pardavėjo 
advokatas pranešė šitaip: 

"Informuoju, kad JAV valdžia 
įsigijo Lousianos teritoriją, įskai
tant ir minimąjį sklypą, nupirk-
dama ją (Louisianą) iš Prancū
zų valdžios 1803 metais. Prancūzų 
valdžia įsigijo Louisianą, nugalė
dama Ispanų valdžią. Ispanijos 
valdžia įsigijo šią žemę per Kris
tupą Kolumbą, tyrinėtoją ir ke-

yra du keliai, pirma reikia jai j liautoją, Italijos miesto Genoa gy-
leisti galvoti, kad ji daro, kaip ji 
nori, o antra, leisk jei tai daryti. 

A. A. Jonės 

ventoją, pagal sutartį, kad Ko
lumbo atrastos žemės, keliaujant 
Ispanijos karalienės lėšomis, turės 
priklausyti Ispanijai. Ispanijos ka
ralienė įsigijo savo titulą per 
popiežių, Italijos miesto Romos 
gyventoją, kuris reprezentuoja že
mėje Dievo Sūnų. Dievas Tėvas 
sukūrė pasaulį, kartu ir Louisia
ną su čia minimu sklypu. Išsibai
gus informacijai žemėje, dėl pla
tesnių informacijų prašyčiau 
kreiptis į dangų". Po tokio įrody
mo paštų departamentas sklypą 
nupirko. 

DARBAI IR ŽYGIAI 

Didvyriai 
Niekas niekad nesuprato, 
Kaip Tėvynę išvaduot, 
O dabar aiškiausiai mato: 
Reikia trk plyta suduot, 
Ir, (kai langas išbyrės, 
Laisvę tėviškė turės. 

Diplomatai 
Kažkas kažką kiaule vadino 
Ir liepė eiti pro duris. 
Dabar nuduoda, kad nežino, 
Kada koliojos ir kuris. 

AI Wood 

— Vienas tampa turtingas, 
vaizduodamas vargšą, o kitas 
tampa vargšu, norėdamas pasi
rodyti turtuoliu. 

VEDYBINĖM TEMOM 
Gražios nereikia 

— Tu turi už manęs tekėti. 
Myliu tave. Nėr man kitos, — 
kalba jis. 

— Bet aš nemyliu tavęs. Turi 
susirasti kokią kitą, gražią mer
giną, — atsako ji. 

— Man gražios nereikia, aš no
riu tavęs, —įrodinėja jis-

Ta pati uošvė 
Po divorso, t y. skyrybų, ve

džiau jos seserį, taip kad man ne
reiktų taikstytis prie naujos uoš
vės. 

Per vėlai 

Po penkių santuokos mėnesių 
gimė berniukas. 

— Man atrodytų tarsi kiek 
per anksti? 

— O ne, — atsakė ji, — mes 
tik tuokėmės kiek per vėlai. 

Sugriovė gyvenimą 
— Tamsta sakai tik vieną 

kartą buvęs girtas, ir tatai sugrio
vę tamstos gyvenimą, — teiravo
si gydytojas. 

— Taip, daktare, — teigė ligo
nis. —Girtas būdamas, vedžiau. 

SIŪLOMI LIETUVIŠKI 
KEIKSMAŽODŽIAI 

Laikraščiai ne kartą rašė, kad 
vieną lietuvį tenisininką teisėjas 
ne kartą nubaudė pinigine bauda 
už keiksmus. Yra siūlančių, kad 
sportininkas keiktųsi lietuviškai, 
tai būtų ir patriotiška ir nekenks
minga. Pavyzdžiui galėtų sušuk
ti: 

—O tu rupūžgalvi! 
—Kad tave vėtros padangėm 

nešiotųį 
—Kad tu nueitum sausom gi

riom! 
— Kad ant tavęs būtų šunvo

čių tūkstantis! 
— Kad tave naginė prarytų! 
—Kad tu visą amžių stiptum! 

— Kad tu staugdamas nueitum! 

, ? 

NEPAVOJINGAS 

—Aš nenoriu tekėti už to seno 
grybo —guodėsi duktė motinai. 

— Na ir kas? Juk tu nesiruoši 
jį virti? 

KAS MOTINA 
— Pasakyk savo motinai, kad 

kitą mėnesį ateitų mokyklon, — 
paliepė mokytojas aktorės sūnui. 

— Kad aš negaliu motinai pa
sakyti, — teisinosi mokinys. 

— Ar nežinai, kur ji bus kitą 
mėnesį? 

— Aš net nežinau, kas ji bus 
kitą mėnesį. 

PAVYDAS 
Mažoji Erna niurzgia ir verkia. 
— Kas tau, mažyle? — klau

sia mama. 
— Ach, —sako Erna, — aš 

pykstu todėl, kad man vėl išdy
go paprastas dantis, o ne tokie 
gražūs adksiniai dantys kaip se
nelio-

ŽINIA 
— Žiūrėk, Ana, čia laikraštyje 

apie jus parašyta. 
— Apie mane? Na, parodyk! 
— Straipsnyje parašyta, kad 

pasaulyje yra per daug moterų. 

PO NAUJU METU SUTIKIMO 
—'Kaip tau ne gėda buvo išei

ti Naujų metų išvakarėse į kavine 
ir ligi ryto negrįžti- Aš visą naktį 
akiu nesumerkiau! 

—O tu manai aš sumerkiau! 
MANDAGUMAS 

Vienoje iš tų puošniųjų iškil
mių kokteilio metu dvi ponios, 
sėdėdamos pakampyje, akimis 
gaudyte gaudė visas įžymybes. 

— Va, anas svečias manda-
kuriuos kada 
— šnibždėjo 

giausras is vyrų, 
nors esu mačiusi, 
viena. 

— Čia ne svečias, čia liokajus, 
— šnibždėjo kita. 

— Iš kur žinai? 
— Argi nematai, kaip jis mo

ka gražiai elgtis draugijoj. 
KALBA 

— Ar turėjai kokių sunkumų 
su savo prancūzų kalba užsieny
je? 

— Ne, bet prancūzai tai turė
jo. 

ŽUVIS 
Niekas iš pateikiamųjų pietų 

nepatenkino ponios, ir ji be per
stojo skundėsi. Pagaliau liepė pa
šaukti restorano vedėją. 

— Pone, — tairė ji, —šita žu
vis negerai atrodo. 

— Poniute. — sako vedėjas, 
— jei būtum negyva, kaip ta žu
vis, irgi negerai atrodytum. 

M t | - l l ••:? • • -
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Cincinnati lietuvių šokių grupė Tautų Festivalyje. Iš kairės: Jūratė 2i-
baitė, Vida Budrytė (vadovė), Audrius Budrys, Diana Fedyk, Gintaras 
Gaška ir Debbie Stasiulis. 

MOSU KOLONIJOSE 

Amerikos Lietuvių Katalikų Federacijos veikla 
kawa, kongreso narys Jim Blan-
chard ir daugelis kitų. Atsakymai 
dar tebeateina. 

Gautas Detroito kardinolo 
John Deatden sutikimas, kad 
kun. Viktoras Krišciūnevičius ei
tu federacijos dvasios vado pa
reigas. Buvo paremtas Amerikos 
Lietuviu ikataliku tarnybos poros 
leidiniu išleidimas 500 dol. su
ma. Adv. Sauliui Kupriui paves-

Cincinnati, Oh. 
\TfcL N A U J I 

LIETUVIŲ LAIMĖJIMAI 

Gruodžio pradžioje Cincinnati 
miesto suvažiavimo rūmuose 
įvyko 8-sis tarptaut in is festiva
lis, kur iame t a r p 24 tautų da
lyvavo ir lietuviai. Kaip ir pe
reitais metais, lietuviai vėl su
ruošė kultūrinę parodėlę, kuri 
vėl atkreipė visų lankiusiųjų 
dėmesį, šių metų parodos te
m a buvo: lietuviška pasaka, kuri 
buvo pail iustruota Eglės, žalčių 
karalienės, turiniu. Parodos 
paviljone buvo duotos t rys sce
nos iš Eglės, žalčių karalienės, 
ir jos šeimos gyvenimo. Sce
nos susidėjo iš grafinių ir skulp
tūrinių iliustracijų. Meniniams 
planams ir jų įvykdymui vado
vavo Aldona Kregždytė - Cyt-
raus, o visos lietuvių parodos 
vadovė buvo Mari ja Vasiliaus
kai tė - Fedyk, kuriai ypatingai 
talkino jos šeimos nariai ir taip 
pa t kiti Cincinnati lietuviai 

Šalia kultūrinės parodos fes- Į jag buvo dipl. ekon. Horacijus 
tivaiyje pasirodė ir vietinė tau- j žibąs, žymus Cincinnati lietu-
tinių šokių grupė, gi grupė su- j v i ų veikėjas, šiai kalbai H. 
sideda daugiausia iš vietinių ž ibąs buvo pakviestas fede-
studentų. Jos vadovė Jūra tė Į ralinio teisėjo David E. Porter. 

J . V. ta sudaryti komisiją , kuri pa- I žibaitė ir Vida Budrytė taip pat Į 
ruoštu naują ALRKF konstituci- y ra studentės. Nors pati grupė 
jos projektą. Buvo nagrinėta lie
tuviškųjų parapijų ir katalikiško
jo jaunimo prasmingos veiklos 
klausimai. 

Lapkričio 4 d. posėdy buvo 

y r a palyginti nedidelė — tik 
6 asmenys, bet j i y r a pilna gy
vumo ir entuziazmo. Jų šokiai 
susilaukė gražaus publikos dė
mesio, pabrėžta ilgais plojimais. 

svarstyta sekantis ALRKF kong- Bene įdomiausia, kad paroda ir 
resas, jo pobūdis i r programa- j šokių grupė šiemet vėl laimėjo 
Šis 45-sis kongresas įvyks 1980 
m. spalio 17-19 dienomis Detroi
te. Tikimasi, kad sausio 13 d. ,t. 
y. sekančiame valdybos posėdy, 
bus prieita prie pilnos progra-

me siusti Viktorui Veselkai, 
(8930 W . Outer Dr., Detroit, 
Mich. 48219). Čekius rašyti Li-
thuanian R. Catholic Federation 

Eilėje valdybos posėdžiu bu
vo svarstyta, kaip pagilinti fede
racijos veiklą, atgaivinti ir sukur
ti naujus ALRKF skyrius ir apsk
ritis ir kaip esmingiau paremti 
Lietuvoje persekiojamus katali
kus. Okupuotoj Lietuvoj asme
ninė, tautinė bei religinė laisvė 
yra slopinama visomis sovietu tu
rimomis priemonėmis . Daugelis 
kunigu ir pasauliečių yra perse
kiojami ir baudžiami sunkiomis 
•kalėjimo ir ištrėmimo bausmė
mis. 

Šarūno Lisausko paruoštas raš
tas dėl Sovietų kalinamų tikin
čiųjų Viktoro Petkaus, Balio Ga-
jaurko ir kitų buvo išsiuntinėtas 
įtakingiems Amerikos senato ir 
kongre;o nariams, o taip pat dau
geliui kitų žymių asmenų. Gauta 
daug atsakymų bei ketinimų pa
dėti. Sen. Jacob K Javits rašo, 
kad per paskutinį savo apsilanky
mą Sovietų Sąjungoj jis pabrėžęs 
aukštiems valdžios pareigūnams 
„nepersekioti mažumų dėl jų re
liginio ar tautinio įsitikinimo". 
Jis ir toliau pažada remti visas 
rezoliucijas dėl Pabaltijo tautų 
'laisvės. Sen. Charles H. Percy dė
koja už laišką ir praneša, kad 
jis prašė prez. Carterį, kad šis 
iškeltų Brežnevui Balio Gajaus
ko ir Viktoro Petkaus klausimą ir 
mano, kad prezidentas turės ga
limybių tai padaryti. 

Sen. Edward M. Kennedy pra
neša: „Aš buvau nuliūdintas, 
kai jūs aprašėt žiaurias aplinky
bes ir mėginsiu padėti. Pernai lan
kydamasis Sovietų Sąjungoj, aš 
asmeniškai reikalavau pagelbėti 
18 šeimų ir visur, kur tik žmo
gaus laisvė kenčia". Sen. Richard 
S- Schweiiker pabrėžė, kad „aš 
ir toliau visur kalbėsiu, reikalau
damas lietuviams disidentams 

* laisvės ir teisės emigruoti". Pa
našias mintis pareiškė daugelis T a u t u festivalyje Cmeinnati, Ohk>, mieste lietuvių paviljone. Iš kairės: 
kitų: senatoriai William S. Coh- į Aldona 2ibienė, dr. J. Masilionis (iš Daytooo), Marion Zimmerman ir 
en, Bill Bradley, Sam. I. Haya-! Douglas Zimmerman. 

premijas. Paroda buvo apdova
nota premija už originalumą ir 
naują medžiagą — temą (pasa
k a buvo pirmą kartą naudota 
per 8 metus tik lietuvių), o šo
kių grupė laimėjo premiją už 
gražiausius tautinius kostiumus. 
Tur in t galvoje Cincinnati lietu
vių grupės skaičiaus mažumą, 
tokių dviejų premijų laimėjimas 
tu r i ypatingos reikšmės. Lietu
vių grupė yra vienintelė, kuri iš 
8 pasirodymų jau yra laimėjusi 
premijas 5 kartus. Šatais laimė
jimais visa Cincinnati grupė tur i 
pagrindo didžiuotis ir džiaugtis, 
k a d savo darbu ji gali atkreipti 
dėmesį į Lietuvos kultūrą. Ši
tokio pasirodymo proga šiame 
mieste žmonės turėjo galimybę 
vėl išgirsti apie Lietuvą, kuri 
daugeliui jau yra tapusi mažai 
žinomu kraštu. Šiais metais 
Cincinnati miestas lietuvių čia 
buvimą pergyveno dar ir tuo, 
kad, kai pradedant tautų festi
valį buvo pravestos naujų JAV 
piliečių priėmimo ceremonijos, 
tų iškilmių pagrindinis kalbėto-

C L A S S I F I ED GU I DE 
K E A L E S T A T E 

8 - F L A T BRICK 
IDEAL INVESTMENT 

GIMS ineome over $16,000.00. 
Full basement. Near 65 & Califomia 
A-1M7. 

WOLSKl REALIY Oo. 
Tel. 586-0340 

Mūro namas. 2 gražus butai. 
71-os ir Francisoo. 

Arti 

Snow Ptowing 

SNIEGĄ NUVALOME 
Biznio įstaigom, Rezidencijom. 

TEL. 458-9584 

mos sudarymo. Federacijos užsi-1 of America vardu. Federacijos 
brėžtiems tikslams reikalinga ir I valdyba kviečia lietuvių koloni-
finansinių išteklių. ALRKF lau-1 jas stiprinti visas organizacijas 
kia gausaus lietuvių katalikų ori- į jungiančią lietuvių katalikų veik Į 
tarimo jos veiklai, o taip pat fi- j lą ir steigti ALRKF skyrius, kur jų 
nansinės paramos, kurią prašo- ' dar nėra. 

Z-M Construction Co. 
mc. 

Nauja, statyba ir bet koks 
namų remontas. 

Pasinaudokite žiemos sezonu 
Vidaus remontams. 

BRONIUS MAČIUKEVIČIUS 
VYTENIS 2YGAS 

Skambint po 6 vai. vak. 448-7871 

PACKAGE KXPRESS AGEXCY 
MARIJA NOREIKJENE 

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos peros rūšies 

prekes. Maistas iš Europos saulelių. 
2608 W. 69 St., Chicago, Iii. 60629 

TEL. — WA 5-2787 

Marinis 2-jų butų po 4% kamb. 
Prie 51-os ir Rockwell. Palikimas. 
Pigus. Reikia parduoti. 

Prie 72-os ir Albany. Geras 5 
kamb. mūrinis namas. 

Brokeris P. ŽUMBAKIS 
TeL 778-6916 

KOGI L A U K T I 
Puikiausio muro 22-jų metų bun-

galow. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke. — 
$52,500. 

Puikus mūrinis. Apie $10,000 pa
jamų. Moderniai patobulintas namas 
Marąuette Parke. Kaina $67,500. 

Svarus 2jų aukštų mūras. Apie 
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
tas $46,900. 

Platus sklypas. Geroje vietoje in 
Testuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus 
apžiūrėti. 

Valdis Real Estate 
2625 West Ilsi Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

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

^SIUNTINIAI futtVn 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Cbicago, IU. 60632, tel. 927-5080 

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

FRANK Z A P 0 L I S 
Telef. GA 4-8654 
32081/2 W- Kth Street 

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 

ISNUOM. 4 kamb. butas Marąuette 
Parke. Kreiptis savaitgaliais visą 
dieną arba šiokiadieniais po 7 vaL 
vak. tel. 778-1047. 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 

Tel. — WA 5-8063 

ISNUOM. iki gegužes men. pabai
gos 3-jų miegamų kamb., apstatytas 
namas St. Petersburg, Floridoje. I 
nuomą įskaitoma gazas, elektra ir kt_ 
400 dol. mėnesiui arba 110 dol. sa
vaitei. Kreiptis tel. 813—823-0705 
arba Chicagoje po 7 vai vak. teL 
371-0134. 

ISNUOM. 5 kamb. (2 mieg.) bu
tas su -iluma. Tik suaugusiems. 
Marąuette Parke. Tel. 471-2239. 

Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimitiiiiiiiiiuiiiiiiunii 
įvairių prekių pasirinkimas ne

brangiai iš mūsų sandelio. 
C0SMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 St., Cbicago, IU. 60629 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
luiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuuiu 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiimiiiiiii 

M. A. Š I M K U S 
IN'COME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 So. Maplewood, teL 254-7450 

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

kitokie blankai. 
įiiiiiiiiiiiiiimiMiiiiiiiiiiiiiiiuuuuiuiiiiii 

NORI pntKn 

imiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiH 
IEŠKAU PIRKTI 

25 sidabrinius dolerius 
25 metų vedybų sukakčiai. Skambin
kite Ričardui po 3 vai. popiet. 'teL 
779-7483. 
iiiiiiiiittiiiuiiiiiimiuiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiuif 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5896 

iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiMiiiiimuiiiiiii 

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS ir ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į Hermaną Deckį 
TeL 585-6624 po 5 T. vak. 

Kalbėti lietuviškai 

1980 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
iš BOSTONO N E W YORKO 

MASKVA/VILNIUS 
Kovo 20 d. 
Balandžio 3 d. 
•Balandžio 16 d. 
•Gegužės 7 d. 
•Gegužes 14 d. 
Gegužės 21 d. 

(su Riga) 
Birželio 5 d. 
Birželio 19 d. 
Birželio 23 d. 

— 
— 
— 

_ 
— 
— 

$ 899.00 
$ 899.00 
$ 879 00 
$ 899.00 
8 899.00 
$1199.00 

$ 999.00 
$ 999.00 
% 949.00 

Liepos 15 d. 
Rugpiūčio 7 d. 
Rugpiūčio 13 d. 

(su Riga) 
Rugpiūčio 28 d. 
•Rugsėjo 17 d. 
•Rugsėjo 24 d. 
•Spalio 8 d. 
Gruodžio 26 d. 

— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 

$ 999.00 
$ 99900 
$1199.00 

$ 999.00 
$ 899.00 
$ 899.00 
$ 879.00 
$ 779.00 

P U S M E Č I U I 
$103.00 CbJracoje 

$77.00 
C i c e r e ] t 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 m. 

6529 So. Kedzie Avenue 
I. BACEVIČIUS — 778-2233 

P/2 aukšto 7 kamb. 2 atskiros vonios 
ir virtuvės. Naujas radijatoriais gazu 
šildymas. Garažas. Galima tuoj užimti. 
Arti Maplewood ir 69-os gatvės. Tik 
$24,900.00. 

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

BUTC NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimą* 

Valdymas 
Draudimai — Ineome Tax 

N o taria tas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 

'.iiiiiiimiiiiiiiiimiimiiiimiminimiiiini 
Lietuviškas restoranas su namu ir 
visais moderniais įrengimais — 
Marąuette Parko centre. Lengvos 
pirkimo sąlygos. Labai geras biz
nis. Reta proga, 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Ineome Tax 

Notary Public 

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

iiiiiiiiiiiiiiiimimmimiiiiiiiiiiiuuiiiiiii 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiii 

P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass bioeks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. Į automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
dę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
illlllllllllllllllllllHllltUUlUlUUUUUlIUIIl 

iimimiiiimiiiiiimiimiiiiiiiiimiiiimim 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69th St., tel. 776-1486 

mmiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiuiiiiiiiiiit 

HELP nANTED — MOTERYS 

HOUSEKEEPER 
Dirbančiai motinai (advokatei) rei

kalinga moteris prižiūrėti 3-jų metų 
berniuką, kuris kalba lietuviškai ir 
angliškai. Reikalinga bus pagaminti 
visus valgius ir atlikti lengvą namų 
ruošos darbą. Gyventi vietoje. Ne
reikalinga bus dirbti savaitgaliais. 
Atlyginimas 100 dol. į savaitę. Kreip
tis j Kathleen Balionas teL 239-5193 
po 6 vaL vak. 

GENERAL OFFICE 
Full Time position for self motivated 
person to handle complete General 
Office funetions. Tyipng reąuired. 
Accuracy a mušt. Appiy or Call 
NORTH CENTRAL DISTRIBUTORS 

569 W. Washingttm. Tel. 4544346 

NURSLNG ASSISTANTS 
Needed 1B a Christian nursing home. 

FRIENDSEŪP VILLAGE 
350 W. Schaumburg Rd.. 

Schaumburg, EL 
PHONE 884-5005 

VYRAI IR MOTERYS 

V A L O M E 
KILIMUS LB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL RE 7-5168 

•Tiesioginis skridimas iš CHTCAGOS — $16100 daugiau. 
Visos grupės aplankys KAUNĄ ir TRAKUS, bus lydimos vadovų. Prie čių grupių 

galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR KAN'DOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. 

REGISTRUOKITĖS IS ANKSTO—GRUPfcSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS. VEMBER 

TRANS-ATUNTIC TRAVEL SERVICE, INC. * S ? 
393 VVest Broadway, P. O. Box 116, South Boston, Mass. 02127. Tel. 617-268-8764 

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos tvarkome dokumentus asmeniškai ir 
paštu — paruošimas yra tik $30.00. 

Trans-Atlantic Travel Service, Inc., vidaus ir užsienio agentūra, turinti daugiausia 
patyrimo kelionių organizavime, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI ir RŪPESTINGAI 
Išsiunčia visą eilę ekskursijų j LIETUVĄ ir į kitas pasaulio šalis. 

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIENE ir Albina RUDZIUNTENE. 
Prices are based on double occupar"" and are subject to changes. 

E L E K T R O S 
ITED1MAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicairoa miesto I«i<"im%. 
Dirbu ir ultniestr. Dirbu greitai, ga
rantuotai ir sąžiningai. 
4514 S. Taiman Ave. 927-8559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

iiiiiimiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii 

Lietuva bolševiku 
okupacijoje 

JUOZAS PRUNSKIS 

Leidinys gausiai iliustruotas tar
dytų ir kalintų lietuvių atsimini
mais ir su sąrašu nužudytųjų. 

Išleido Jūrų Saulių Kuopa Klai
pėda. Chicago. 1379, 240 psl. Spau
dė Draus;,) spaustuvė. Viršelis ir 
aplankas dail. P. Aleksos. Kaina 
su persiuntimu $6.73-

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 63rd St- Chicago, DL 
60629. 

IU. gyventojai prideda 30 centų 
valstijos mokesčio. 
JlUllilUllllllllIUIIUIIUUIlUlIUUIllIllUIl. 

NBGHBORHOOD 
REALTY GROUP 

U.S.A.M 

Į S I P Y K I T E D A B A B 

imiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiH 

NUMIZMATIKA 
Jonas K. Karys 

Žodynas, ra i ta i , 340 pusi. 
Kieti viršeliai. Kaina su per
siuntimu $16.00. Spausdino Im-
maculata Press, Putnam, Conn. 

We'li help you mokė fhe right movė. 

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

1V% aukšto mūras — 3 butai. Ge 

EXP£RIENCED TELLERS 
XEEDED IMMEDIATELY 

for a west suburban bank, full and 
part time, to work in our new faci-
lity. We offer excellent starting 
ealary and benefits. 
Please call for more informauoii: 

MRS. SNYDER — 383-1380 

TELLERS FULL TIME 
Esp'd. preferred, but wlll tralu 

ąuaUfied individuals. 
STANDARD FEDERAL SA\1XGS 

4192 Archer Ave., Chicago 
CALL 847-1140 FOR APPT. 

Eoaal opportuntty employar. m.lt 

TAX PREPARERS 
NEEDED AT ONCEJ 

Mušt be thoroughly ąualified to pre-
pare form 1040 and be expe.nen.ced 
in all phases of indivtdual ineome 
tax returns. 
Person seleeted wiil be working ln 
office locations ln No. Chicago are*. 

TEL. 465-1288 

N E P R I K L A U S O M O S 
L I E T U V O S 

P I N I G A I 
Jonas K. Karys 

Gstmblis, Ostmarkė, Auksi
nas, Litas. Istorija ir Numiana-

ros pajamos. Prie 44-os ir Califomia j tika (su 160 pav.) 255 pusi. 
Nebrangus. ; Spausdino Tėvų Pranciškonų 

mm ir Wfcippie. J ^ t a n b . puikiai j spaustuvė. Kaina su persiunti
mu $5.75. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63 St., 
Chicago, IL 60629 

Gazo! prižiūrėta mūro rezidencija 
šilima. Rūsys. Nebrangus. 

65-ta ir Keeler. Stiprus 1H aukš
to mūras. Tinka giminingom šeimom 
ar isnuom. Susideda iš 5 ir 4 kamb 
$72,000. 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pubski Road 

Tel. - 767-0600 

PLATINKITE "DRAUGĄ". 

IIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIHMIlHllllllttlIlII 

Apsimoka skelbtis dico. DRAUGI. 
BM jis plačiausiai •kaitoma* lie
tuvių lisnrastis. gi •kelbimų kai
nos vm naMtns prisiasjBos 

A Unkroe Concept Is Lookkig For 
UNIQUE INDIVIDIJALS 

Now Hirfaųc Immediatery: 

C00KS — BARTEN09S 
HOSTESSES 

WAITERS — WAITRESSES 
Exper. Helpfnl Bat Not Necesssry 

CaU PAUL — 433-6444 
MAGGIE MURPHY'S 

474 Central Ave., Highlaod Pk., IL 

Medical Opportanities 
WAHTED MEDICAL 
TRANSCRIPTIOUIST 

B)tper. necessary. Modern Michi-
gan Ave. office. Chance for ad-
vancement. Salary open. 9 to 5 
P.M. or hours to suit your sched-
ule. 

T t i — 782-0738 
Biznieriams apsimoka skelbtis 

dienraštyje "Drauge". 

tfi 
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Tos stipendijos 'bus Skiriamos ir 
ateityje, ikol bus lietuviško jau
nimo. T a d kviečiame universite
tus baigusius ruošti mokslo dair-
bus iš lituanistikos, studentus stu
dijuoti lituanistiką nors ir paša-

STIPENDIJŲ FONDAS UTUANISTIKAI 
Prieš 'keletą metų Aleksas ir line literatūra naudojosi ir pro-

i .Teodora Koyelaičiai-Kujalavi- gesoriaus pažymėjimą, kad toks 
čiai savo testamentu užrašė Ka- , rašto darbas gautas. 
nados Lietuvi v Fondui '100,000 
dol., kuriu palūkanų didžioji da
lis turi būt i skiriama lietuviu stu
dentų stipendijoms, nežiūrint, iš 
kokio krašto jie būtu. Tie gar
bingi lietuviai dar tebėra -gyvi, 
bet jau kelinti metai dalimis įmo- liniu dalyku arba rašyti univer 
ka KL Fondui po keleto tūkstan- sitetams bet kokius rašto darbu 
čių dol. sumas. Taip jau susida- j iš lituanistikos, tuo pagarsinant 

,_. rė toms stipendijoms nemaža su- į universitetuose Lietuvą liečiančią 
ma. mokslinę literatūrą ir pačią Lietu-

Toms stipendijoms skirstyti pa- ' vą, o tokiu progų daugeliui stu-
gal testamento nuostatus KL Fon- į dentu pasitaiko. Taip pat kvie-
das sudarė specialią komisija, ku- čiame jaunimą mokytis lietuviš-
ri paruošė tam tikras taisykles.. koj gimnazijoj ir lankyti litua-
Jas patvirtino KL Fondo tary- į nistinį seminarą, kurį kiekvieną 

J b a ir Koyelaičiai-Kujalavičiai.' vasarą JAV-ėse ruošia PLJS-gos 
Pagal tas taisykles stipendija bus Ryšiu centras. 
mokama iki 2,500 dol. siekian-į Lituanistika suprantama visa, 

" , ; 5 a m daktarato iš lituanistikos, kas liečia lietuviu tautą ar vals-
iki 2,000 dol. siekiančiam magist- . tybę. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Lake Worth, Fla. cinės lietuviškos kūčios. Ant 

stalų, papuoštų žalumynais, jau 
buvo plotkelės ir padėti gausūs 
kūčių valgiai. Visa dvylika pa
tiekalų, simbolizuojanti dvylika 
apaštalų. Kun. A. Senkus sukal
bėjo maldą ir palaimino val
gius. Visi dalinosi plotkelėmis: 
laužė ir vieni kitiems linkėjo lai-

ro laipsnio iš lituanistikos, 
. 3d 1,500 dol. lituanistiką stu

dijuojančiam nors ir pašaliniu 
dalyku, ta V? pat iki 1,500 dol. ne
turt ingu tėvu ar kraštų studen
tams, studijuojantiems nors ve ne-

-" i i tuanis t in ius dalykus. Visi šie 
asmenys prašymus turi paduoti 
A. ir T . KoyelaičiŲ-KujalavičiŲ 
stipendijų fondo komisijai iki 

-1980 m. balandžio 15 d. šiuo 
* ' adresu: Kanados Lietuvių Fondas, 

1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. 

L. Tamošauskas 
Komisijos pirmininkas 

GREITAI VAŽIUOTI 
NESVEIKA 

Kai kurie gydytojai nustatė, 
kad greitas automobiliu važia
vimas kenkia žmogaus sveika
tai. J ie tvirtina, kad daugiau 
kaip 60 mylių į valandą auto
mobiliu važiavimas kenkia ne 
tik vairuotojui, bet ir automo
bilyje esančių sveikatai. Mat, . ._<., .. „_ ,. , . 

M6P 1A6, pažymėdami į kokį,indeliu greičiu'važiuojant kylamai , kun. Andrius Senkus a tna 
universitetą yra priimti. Daktaro, | p u l s a s i r k r a u j o s p a u d i m a s . D ė l j § a v o l i e t u v i š k a s š v M i š i a s i r p a 
magis t ro la ipsnio siekiantieji ir Į t 0 g ^ v a ž i uo jan t . pasak gy- i s a k ė gražų, šventėms pritaikv 
lituamstiKą nors n pasaliniu da- d y t o j U ; m a ž ė j a n t i vairuotojo! tą pamokslą. Pamaldose daly 
lyku norintieji studijuoti, be to, tu- r e a k c i j a G y d y t o j a i š i t ų išvadų! vavo beveik 100 apylinkės lietu 
n pažymėti, kokią l i tuanistuos p r i ė j 0 j t i r d a m i . i i l h , , a | , j - ^ TU O J DO pamaldų, erdvio 
sntį yra pasirinkę o studentai ^^„JĮJ^ n e i a imių priežastis. į je Carpenter salėje į w k o tradi 
nelituanictinius dalykus pasinn- " ~ -
kę studijuoti turi pažymėti, ką 
studijuos, ir pridėti Liet. Bendruo-

,<r*^nenės apylinkės valdybos ar ki
tos organizacijos pažymėjimą, 
kad reikalingi finansinės para
mos, ir charakteristiką apie jų 
lietuvišką veiklą. 

Neatsiradus minėtiems kandida
tams, stipendijos bus skiriamos 
mokiniams, lankantiems ar norin
tiems lankyti lietuviškas gimna
zijas, studentams, parašiusiems 
bet kokia proga universitetui ko
kį rašto darbą iš lituanistikos sri-

___ties, lankantiems jaunimui ruo
šiamus lituanistikos seminarus. 
Šie kandidatai prašymus turi pa-

—-duoti tai pat komisijai tuo pat 
;adresu iki 1980 m. birželio 30 d. 
Studentai, parašiusieji universite
tui kokį rašto darbą iš lituanis-

" tikos, prie prašymo stipendijai 
. gauti turi pridėti to rašto darbo 

nuorašą arba bent trumpą sant
rauką su nurodymu, kokia moks-

ŠAUNIOS KCČIOS 

Kūčios, Kalėdos, Nauji Me
tai, Trys karaliai — tai vis di
džiosios žiemos šventės, kurios 
Lietuvoje, šiaurinėje JAV daly
je ir šalto oro karalystėje — 
Kanadoje neatskiriamai surištos m ė s , sveikatos, ilgo amžiaus ir 
su šalto klimato išdaigomis: j k t - Salėje aidėjo iš plokštelės 
sniego pusnynai ir romantiškos ; Hendelio Messiah ir lietuviškos 
kelionės rogėmis su "skamba- < kalėdinės giesmės. Solistei Juo-
lais". Visai kitokios šios šven- > zei Daugėlienei vedant, visi da-
tės pietinėje Floridoje, č ia žie- lyviai gražiai sugiedojo keletą 
mos nėra. čia yra amžina va- i lietuviškų kalėdinių giesmių. Sa-
sara : visa augmenija žaliuoja, lėje viešpatavo jauki, šventinė 
gėlės žydi, soduose pilna apeisi- į nuotaika. Dalyvavo 60 asmenų, 
nų, citrinų ir kitokių tropiki- dauguma jų buvo baltgalviai 
nių vaisių, — žmonės apsiren-' 
gę lengvais vasariniais drabu
žiais, — pajūriai pilni besimau
dančių, š iame tropikiniame 
kampelyje yra Lake Worth, ne- į 
didelis pajūrio miestelis (žiemą j 
apie 35,000 gyventojų). šiame | 
miestelyje ir jo apylinkėje gy-! 
vena būrys lietuvių, kurių 9 0 ^ 
yra pensininkai. Vieni jų y r a ' 
senieji ateiviai, kiti naujieji atei
viai, bet visi tėvynės Lietuvos | 
mylėtojai ir savo bočių papro- j 
čių puoselėtojai. Čia jie turi j 
Lietuvių Lake Worth. klubą, ku-
ris gruodžio 24 dieną surengė 
lietuviškas bendras kūčias. 2-rą 

bejosi ir stiprinosi valgiais, vy . , 
nu ir kavute. 

Pabaigai klubo pirmininkas 
V. Dovydaitis, klubo valdybos 
ir direktorių vardu, padėkojo 
kun. A. Senkui už religinį patar
navimą, šeimininkėms — už 
skanių kūčių valgių pagamini
mą., Antanui Rugiui ir Vytautui 
Mazoliauskui — už padovanotas 
žuvis, Skučams — už padova
notą medų ir visiems kūčių da
lyviams — už gausų atsilanky
mą. Visiems palinkėjo linksmų 
ir laimingų švenčių, geros svei
katos ir laimingai pasimatyti 
kitais metais kūčiose toje pa
čioje salėje. Zanavykas 

pensininkai, visi draugiškai kal-

—, Visas intensyvus domėji
masis prabanga yra vidinio 
skurdo žymė. 

©rkivysk. Sheen 

Pranešame draugams ir pažįstamiems, 
kad po ilgos ligos Waterbury, Connecti-
eut, 1979 m, gruodžio 27 d. mirė 

P E R Ė M Ė PAREIGAS 
(Atkelta iš 4 psl.) 

programą lietuviškai nekalban
tiems, visuomeninių mokslų įve 
dimą žemesnėse klasėse, sporto 
įjungimą į mokyklas, aplinkraš
čius mokykloms ir kt. Kai kurie 
iš šių klausimų buvo įnešti dis
kusijų metu kitų posėdžių daly
vių, o ypač buvo pabrėžta švie
timo vadovų prie apylinkių val
dybų reikšmė, nes jie turėtų 

\, būti nuolatiniame kontakte su 
mokyklomis. Bronius Juodelis per 
davė pareigas naujam Švietimo 
tarybos pirm. Jonui Kavaliūnui. 

Po Broniaus Juodelio praneši
mo naujoji valdyba padarė du 

-nutar imus . Į Lithuanian Folks 
E)ance Festival Incorporated 4 di
rektorius skiria Tautinių šokių 

« • institutas, o 6 — JAV LB krašto 
-valdyba. JAV LB krašto valdyba 
vrenieriems metams palieka tuos 
pačius asmenis: pirm. Bronių 
Juodelį, vicepirm. Sofiją Džiugie-
rtę, sekr. Antaną Rauchą, iždi
ninkę Dalią Dundzilienę, direk
torių Modestą Jakaitį ir Tauti
nių šokių šventei ruošti komi
teto pirm. Joną Talandį. Taip pat 
į. Tautinių šokių šventei rengti 

• "komitetą krašto valdyba ir toliau 
palieka Modestą Jakaitį. 

7 vai. vak. valgėme puikiai pa
ruoštą šeimininkės Birutės Leo
navičienės vakarienę, kurios me-

" tu naujajam pirm. Vytautui Kut-
n "kui buvo sugiedota ilgiausių me

tų, o jo žmona Emilija visus vai
šino savo keptu tortu ir vynu. 

(Bus daugiau) 

JONAS URBA 
Po bažnytinių apeigų Švento Juozapo 

bažnyčioje palaidotas Lietuvių kapine-

Paliko nuliūdę — DRAUGAI 

A. f A. 

TADUI TALLAT-KELPŠAI mirus, 
jo dukterims ONUTEI ir MARYTEI, sūnums KAZIUI, 
KĘSTUČIUI ir ALGIUI ir jų šeimoms reiškiu nuo
širdžią užuojautą. 

Izidorius Sfraukas 

ELVIRA SKOPIENĖ 
RATAITĖ 

Gyveno Cicero, Ulinois. 
Mirė sausio 3 d., 1980 m., 10 vai. vak., sulaukusi 74 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Alsėdžiuose. 
Amerikoje išgyveno 29 m. 
Giliame liūdesyje liko tik prieš 1H metų iš Lietuvos atvykęs 

jos vyras Aleksandras Skopas, 2 sūnūs: Apolinaras, marti Nijolė, 
ir Edvardas, marti Danutė, 3 dukros: Aldona, žentas Anicetas Gri-
niai, Sofija, žentas Algirdas Palioniai ir Genovaitė, žentas Vladas 
Bikulčiai, Lietuvoje duktė Magiliona, žentas Stasys Valančiai ir sū
nus Algirdas, marti Vanda, 17 anūkų ir proanūkų ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Priklausė Balfui ir Lietuvių Bendruomenei. 
Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, 5 vai. vak. Vasaitis-Butkus 

koplyčioje, 1446 S. 50th Avenue, Cicero. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 7 d. Iš koplyčios 8:30 vai. 

ryto bus atlydėta į Šv, Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Gėlių prašoma nesiųsti. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Vyras, sūnūs, marti, dukros, žentai ir kt. giminės. 

Laid. dir. Vasaitis - Butkus. — Tel. 652-1003. 

Vienerių Metų Mirties 
Sukaktis 

Mylimam tėvui 

Juozas Vikšraitis 
f 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mū
sų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio netekome 1978 m. gruodžio 7 d. 

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

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos sausio 6 d.. 8 vai. ryto 
Svč. M. Marijos Gimimo parap:jos bažnyčioje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. Juo
zo Vikšraičio sielą. Nuliūdę: žmona ir dukterys 

TADUI TALLAT - KELPŠAI miras, 
dukras ONUTĘ, MARYTĘ, sūnus KAZĮ, KĘSTU
TĮ, ALGĮ ir jų ŠEIMAS nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

A, ir 1. Stropai 
G. ir J. Stropai 
A. ir Y. Stropai 
R. ir R. Stropai 
A. ir A. Stropai 

T. ir R. Stropai 
S, ir J. Latviai 
S. ir K. Beigai 
0. Mažioflytė 

A. t A. STELLA SKUDZŪNAS 
Gyveno 5816 South. Sacramento, Chicago, Illinois. 
Mirė sausio 3 d., 1980 m., 8:15 vai. vak., sulaukus 90 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskr., Lubriškių dvare. Ameriko

je išgyveno 68 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Stella Nesteikis, žen

tas James, ir Adelle (Pranskūnas) Prank, žentas Anthony, 5 anūkai 
Mary Mikitka, Joan Romaniak su vyru Chester, Betty Glibkowski 
su vyru Steve, Charles Prank ir Robert Nesteikis su žmona Carol, 
5 proanūkai ir kiti giminės Lietuvoje. 

Kūnas bus pašarvotas šeštadieni, 5 vai. vak. Petkaus Marąuette 
koplyčioje, 2533 W. 71 st St. Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 7 
d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai, anūkai ir proanūkaL 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus —Tel. 476-2345. 

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

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

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

4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i LA 3 -0440 ir LA 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VYESTERN AVE. 

• 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 47b-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 



DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. sausio mėn. 5 H. 

X ALRK Moterų s-gos 20 
kuopos, Brighton Parke, susi
rinkimas šaukiamas sausio 6 
dieną tuoj po 10 vai. šv. Mišių 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
salėje. 

X Marijos aukšt. mokyklos 
Motinų klubo susirinkimas bus 
sausio 13 d., sekmadienį, 2:30 
vai. p . p. mokyklos kavinėje. 
Visos moksleivių motinos kvie
čiamos dalyvauti ir pažaisti 
"Crazy Bingo". Viešnias pri
ims Dorothy Caffarella ir Anne 
Russell. Informaciją teikia 
Lou Doherty. Susirinkimo pa
baigoje bus atsigaivinimas. 

x Lietuvos generalinė kon-

X Vakaronė supažindinti su 
monografija "Mūsų Jurbarku" , 
paruoštu a. a. Antano Giedrai
čio - Giedriaus, bus Jaunimo 
centro kavinėje vasario 1 d., 
penktadienį, 7 vai. vak. Apie 
monografiją ir jos autorių kal
bės rašyt. Jurgis Jankus, kuris 
šia proga atvyks iš Rocheste-
rio, N. Y. Vakaronę rengia J u r 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

E "Sekminių vainiko" pastatymo Detroite Nuotr. J. Urbono 

barkiečių sambūris, techniškai j šulė J. Daužvardienė sutiko da- CHiCAGOJE IR APYLINKĖSE 
rūpinęsis šio veikalo išleidimu. į l y v a u t i i r t a r t i zod^sausio J * į PAGERBTAS PLK. J. ŠVEDAS, kultūrininką ir kaip nuoširdaus nutarė suruošti žymiojo mūsų 

X Dr. Jono Purino parašytas 
veikalas "Profesorius medicinos 
daktaras Pe t ras Avižonis" jau 
atspausdintas, šią knygą velio
nis J. Purinas dar spėjo paruoš
ti prieš savo netikėtą mirtį 
(1978. IV. 14), o išleido Amer. 
lietuvių Bibliotekos leidykla 
Chicagoje. Išleidimu daug rū
pinosi K. Purinienė ir dr. K. 
Pemkus. Mecenatai: dr. Vyt. ir 

d šaulių namuose jūrų šaulių 
rengiamame Klaipėdos krašto I Gruodžio 22 dienos vakare, j ~SĮ~ " ^ ^ 
atvadavimo metinės sukakties i kaip jau buvo t rumpai r a š y t a 

minėjime 

būdo žmogų. Linkėta geros,! poeto Kristijono Donelaičio 200 
metų mirties sukakties paminė
jimą, pasikviečiant į talką li-

— Vaclovas Cižiūnas, 49 Syl-
van Terr, Wayne, N. J . 07470, 
pedagogas, knygų autorius, 
spaudos bendradarbis, lituanis
tas, naudininkų sąjungos veikė
jas 1980 m. sausio 13 d. minės 
savo 80 metų amžiaus sukaktį. 
Linkime geresnės sveikatos. 

— Phoenbc, Ariz., LB apyl. 
susirinkimas įvyko gruodžio 16 
d. Susirinkimo programoje bu
vo finansinė gegužinės apyskaita 
ir vasario 16-tos minėjimas. 
Pirmininkas V. Ruseckas išryš
kino minėjimo svarbą ir jo for
mą. Ir malda, ir tautos himnas, 
ir deklaracijos skaitymas, ir 

r inkti atstovai, 15 organizacijų E 
įgaliotiniai i r apylinkės vakly-
bos nariai. Susirinkimui vado
vavo KLB krašto valdybos 
pirm. J . Simanavičius. Toron- | 
to apyl. valdybos pirm. A. Ju- t 
zukonis savo pranešime supa
žindino dalyvius su valdybos 
dviejų metų veikla, kur i reiš
kėsi tautinių švenčių minėjimų 
rengimu, politinio pobūdžio de
monstracijų organizavimu, ry
šių palaikymu su valdžios pa
reigūnais ir įstaigomis. Pasku
tiniu laiku buvo suorganizuo
t a s informacijų centras, kuris 
tu r i patalpas, tarnautoją ir tev;; 
lefoną. Prie šios įstaigos orga
nizavimo prisidėjo KLB kraš to 

būrys artimųjų ir draugų su- Visų dalyvių pasirašytą, me-

So. VThipple, Chicago, 111., telef 
776-2241), 1940-1944 metais 
Apygardos teismo teisėjas Ma
rijampolėje, Kaune ir Vilniuje, 
visuomenininkas, spaudos ben
dradarbis, vienas iš studentų 

Valerija" A f & n H , dr. Pe t r a s ir Varpo d-jos steigėjų, uaudinin-
Liūda Avižoniai. 220 pusi. vei- kų sąjungos veikėjas, 
kalas apima dr. Petro Avižonio 
visuomeninę, kultūrinę ir moks
linę veiklą. Pateikta daug įdo
mių nuotraukų. Spaudos darbus 
atliko M. Morkūno spaustuvė, 

X Jurgis Kasakaitis (6643 į sirinko Vlado Bikulčiaus res- niškai paruoštą adresą perskai-
torane, Ciceroje, pagerbti 85 f t ė K. Milkovaitis. J į sukaktu 
metus amžiaus sulaukusį sava- vininkui įteikė pulk. Dabulevi 
norį kūrėją pulk. Joną Švedą 

sausio 6 d., mini savo 80 gimta
dienį. 

x Stasys Patiaba, gulėjęs Šv. 
Kryžiaus ligoninėje, o dabar 

Sukaktuvininką ir jo žmone
lę, susirinkusiems svečiams plo
jant, prie durų pasitiko ir 
abiems po gėlę prisegė I rena 
Markauskienė ir Regina Lato-
žienė. Abu garbės svečius nu
vedus į garbės vietas, prasidėjo 
pagerbimo programa — akade
mija kurią pravedė pulk. K. 

dailų aplanką nupiešė dail. Pet- Į yra labai dėkingas g y d y m a m s 
ras Aleksa. 1 egz. kaina 12 do
lerių. Gaunama ir "Drauge". 

i 

x "Pirmieji žingsniai" Kr. 
Donelaičio lituanistinių mokyk
lų laikraštėlis, išėjo iš spaudos. 
Trisdešimt dviejų puslapių laik
raštėlyje apstu pačių mokinių 
piešinių ir rašinėlių. Taip pat 
laikraštėlyje yra ir nuotraukų 
iš mokyklos gyvenimo. 

X DaiL Zitos Soleikienės dai
lės darbų paroda rengiama Bal-
zeko Lietuvių kultūros muzie
juje nuo sausio 19 d. iki vasa
rio 28 d Parodos atidarymas 
įvyks sausio 19 d., šeštadienį. 
Muziejus at idarytas kiekvieną 
dieną nuo 1 iki 4 vai. p .p. 

X Aukų atsiuntė: 3 dol. — 
V. Karalius; po 2 dol. — J. 
Šaulys, St. Misiūnas. Ačiū. 

X Dr. Leonas Šulas, čika-

baigiąs sveikti savo namuose, Į D a b u l e v i č i u g K u n j Bme^r 

čiui, SJ, sukalbėjus maldą ir 
dr. A. Prunskienei, dr. R. Ne sveikinimo žodį, 
mickui, dr. Ross, dr. Zumerchk, i _ , _ , t i . TZZ : _ _ ;_ ,._ 
dr. Boctor, ligoninės tarnybai ir sukaktuvininko gyvenimo ir ka-

savo žmonai 
i Pranutei už rmola- 'i rinės_ tarnybos kelią suglaustai 

lutis. K. Milkovaitis i r K. Leo-
naitienė. Sukaktuvininko žen-

S d V U " T " " - , v , Tio ti I apibūdino pulk. Dabulevičius 
tinę pneou rą i r £ * * • * » U " į T o l i a u k a l b ė j o i r ^ ^ j . m 
kiši greitai visiškai pasveikti. 

x Lietuviškų knygų "Drau
ge" už didesnę sumą nusipirko n . . . . . . 
ar užsisakė: G. Kviecinskas, d r . j t a s mz. A. Caplenas sveikino 
Jusionis A Vaičius, Bronė Kris-j artimųjų vardu. Visi kalbėtojai 
ciukaitienė' Marta Babickienė, ! i š k ė l ė sukaktuvininką kaip L K ateities veiklos planai. Valdyba 
P C Kničkas G Krištolaitis, i Kūrėją-savanorių sąjungos cen-
P Karosas, M. Kizis, V. K a - i ^ o valdybos pirmininką ramo-
maitis, O. Norkūnas, A. Dragų- *ėną, šaulį, visuomenininką bei 
nevičius, G. Klevickaitė, J . Dau-

čius, K. Milkovaitis ir E. Ven-
gianskas. Nuoširdų padėkos žo
dį t a r ė pats sukaktuvininkas. 

Prasidėjus vaišėms, sugiedo
t a Ilgiausių metų. Pakilioje ir 
nuoširdžiai draugiškoje nuotai
koje praleista keletas valandų. 

Vr. 

MEVfcS KRISTIJON4 
DONELAITI 

Lietuvių mokytojų s-gos nau
josios valdybos posėdis įvyko 
gruodžio 27 dieną A. P . Bagdo
no bute . Čia dalyvavo visi val
dybos nariai i r revizijos komi
sijos atstovė Grasilija Meiluvie-
nė. Valdybos pirmininkė Mag
dalena Šulaitienė vadovavo po
sėdžiui. 

Svarbiausia buvo svarstomi 

gėlienė. 
X Austrą Purinienė, dailinin

kė, gyv. San Mateo, Calif., daž 
nai aplanko ir aukomis paremia 
"Draugą". I r dabar, sveikinda
ma dienraščio darbuotojus Nau
jųjų Metų proga, atsiuntė 15 

x Jonas Kardokas, baltimo-
riškis, prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo 12 dol. auką. Ma
loniai dėkojame. 

X B. Stokus, nuolat gyvenąs 
Kanadoje, Dehli mieste, išvyko 

tuanistines mokyklas. Vieta 
tinkamiausia — Jaunimo centro 
kavinė, o laikas — sekmadienio 
popietė. Programą sudarytų' 
paskaita ir jo kūrybos ištraukų 
deklamacijos. 

Kitas numatomas užmojis, 
tai mokytojo Jeronimo Ignato-
nio minėjimas. Jis buvo vienas 
iš pirmųjų Mokytojų s-gos stei
gėjų ir daug joje pasidarbavo. 
Bet nutar ta tą minėjimą ruošti 
jau po vasaros atostogų. 

Dėl pačios sąjungos veiklos 
pagyvinimo buvo nutar ta kreip
tis j visus mokytojus, siunčiant 
raštiškus kvietimus kiekvienam 
mokytojui asmeniškai. Be to, 

rezoliucijos, ir kalbos mums y r a , y a l d ^ {r ž m o g a U s t e i s i ų g y ^ 
būtinos, jei mes norime judint i . k o m i s i j a Į d o m i u s i r a k t u a ^ 
nepriklausomos Lietuvos laia- U u s ^ f ^ ^ s k a i t e atskirų 
vės klausimą. Taip pat buvo y e i k l o s s e k d j ų v a d o v a i : g ^ . 
aptarta meninė programa ir jai m Q __ g e g ė l ė p a u l ė k v B i r e _ 
numatytos lėšos. Minėjimas nu- ^ kvl^LTOa _ ^ A . B a n e . 
matytas vasario 24 d., meninei 
programai atlikti kviečiami mu
zikė Metrikienė ir vyrų duetas. 
LB Phoenixo apylinkė numato 
taip pat įsijungti į parašų rin
kimą Gajausko ir Petkaus iš
laisvinimo reikalu. Laiškų teks
tas pavestas redaguoti žurnalis
tei Norai Burbaitei. 

— Antanas Adomėnas iš Los 
Angeles, Cal., per Kalėdas buvo 
atvykęs į Phoenixą ir sustojęs 
pas Sofiją Liubartienę. Visi kar
tu buvo atvykę į Kalėdų pamal
das. Savo vizito metu L. M. 
paremti paliko 100 dol. auką. po susirinkimo paruosti kavutę v „ ,„. . ,., . , . Cia nebūna tokių stambių ausų užkandžiais, nes t ik tokius . m * koto jų. 

— Stasys ir Ada Jagėlai iš 
Toronto, Ont., yra atvykę į 

, , _x -• Phoenbc atostogų ir sustoję pas landas, buvo baigtas nuosir- T ~ «"•* JV v 
r r ^ t - ^ ^ ^ l i . „ I R- M. Edenus. 

susirinkimus mūsų lietuviai 
mieliau lanko. 

Posėdis, užtrukęs apie 2 va-

džiais pokalbiais prie kavos puo
delio. A. P . B . 

CHICAGOS 2INIOS 

dolerių auką. Esame labai dė- Į atostogų į Miami Beach, Flo-
k į n K j '• ridon. Pakeisdamas adresą pa

sveikino "Draugą" ir atsiuntė giškis, atnaujino prenumeratai ^ R m L s i m o n a s Morkūnas, 
ir atsiuntė 10 dol. auką. Esame i § y K a z i m i e r o parapijos klebo-
dėkingi. ! n a a S i o u x C i t V ) iowa, atsiuntė 

X Ateitininkų Namų Fondui j X a u j ų j ų M e t ų sveikinimus, ku-
aukojo šie ciceriškiai: dr. F . i r ! r i u o s p a i y d ė j o 25 dolerių auka. 
V. Kaunai — 400 dol., 01saus-|T T Ž d a ž n p a r a m ą esame labai 
kų šeima: Eduardas, Elena, Ro- , j e k jngi 

X I iuda Avižonienė, Albu-
querque, NM, maloniu laiške
liu pasveikino "Draugo" dar
buotojus Naujųjų metų proga 
ir atsiuntė 10 dolerių auką. Ji 
dabar dirba kaip nekilnojamo 

ma ir Vincas — 400 dol., Sau-
lenė Venclovaitė-Ricber — 200 
dol. ir Raimundas Rimkus — 
200 dol. (pr.) 

X Antras Kaimas naują pro
gramą išpildys Playhouse salė
je, 2515 W. 69 St., šeštadieniaisI tur to bei nuosavybių pardavė 
(pradžia 8 vai. vak.) bei sekma-, ja. Norintieji su j a susisiekti 
dieniais (pradžia 6 vai. vak.) , ;prašomi skambinti telefonu 505-
sausio 19, 20 ir 26, 27, taipgi : 293-8400. 
vasario 2 ir 3 dienomis. Stalių- j x Genovaitė Narbutienė, Vis-
kai rezervuojami, skambinant; t a C a l i f ( užsisakė "Drauge" 
434-7004. (pr.) . j l i e t u v į š k ų knygų, atsiuntė svei-

x NAMAMS PTRKTI PA-jkinimus ir auką. Ačiū. 
SKOLOS duodamos mažais mė-j x K m u A Babonas, detroi-
resiniais imokėjimais ir P ™ i - | t i s k i s > g a v o sveikinimus "Drau 
namais nuošimčiais. 1 r p a lvdėjo 15 dol. auka. La 
Mutual Federal Savings. 2212 ; £ a i ^ 
West Cermak Road — Telef. i 
VI 7-7747 (sk.) į x EnuHjn KantauskienMfauv 

i tienė, gyv. Chicagoje, Marąuet-
x Akiniai siuntimui j Lietu- j t e p ^ e , gavo žinią, kad 1979 

va. Kreipkitės į V. Karosaitę.i m gruodžio mėnesį Lietuvoje 
Optical Studio. 7051 S. Washte- m i r e jog brolis a. a. Antanas 
naw Ave., Chicago, EI. 60629. Gaudiešius. (pr .) . 
Te!. 778-6766. (sk.) _ - » w « ^ « 

X Spaudos balius. Lietuvių 
x RAŠOMOSIOS maS. lietuvišku Žurnalistų sąjungos Daužvar-

raidynu, visom kalbom, GAIDOM, vi- džio Fondo valdyba š. m. vasa
luose modeliuose gaunamos CHICA-. rio 2 d. Martinkjue restorane, 
GOJĘ: Draugas - 4545 W. 63rd St., 2 5 0 o W e g t ^ t h Place, Ever-
fr^karais pas A. Daugirdą te! 476- p fe ^ ^ s u . 
7399 arba tiesiai iš SPARTA savinin- ^ 
kc J. J. Giedraitis 10 Barry Dr.. E. j d o s h a l , u -

Lietuviškoji visuomenė malo-
* Jei SKILANDŽIŲ tau tik ^ a j kviečiama dalyvauti ir vie-

reik. tuoj pas Petrą ir užeik' t a S &T s t a l u s rezervuoti iki sau-
- INTERNATIONAL MEAT s i o 30 d . Rezervacijas priima: 
MARK>;i. Medžioklirės dHšre Gifts Int^mationai VaT^ftlin 
lės. kumpiai, aviena, veršiena, prekyba, 2501 West 71st Street, 
dešros ir t. t. Užsakymus siun- telef. H l - l ^ t , kun. A. Saulai-
6iarne paštu bet kur Amerikoje, r i s Jaunimo centras, 5620 So. 
2913 \ \ f - t 63rd St. Chicago, II f iremonl ive., u-W. "^1:^, 
60629. Tel. (312) 436-4331. (sk.) (pr.) . 

10 dol. auką. Dėkojame. 

X Jonas Miceika, Ho t 
Springs, Ark., paprašė išsiųsti 
j am "Draugo" 1980 m. kalen
dorių ir atsiuntė 10 dolerių au
ką. Ačiū. 

x Julius Balutis, ciceriškis, 
prie prenumeratos mokesčio 
pridėjo 10 dol. auką. Labai ačiū. 

X Dr. Kastytis Jučas šį sek
madienį radijo programoj kal
bės tema "Odos ligos, chirur
gija ir modernus gydymas". 
Programa girdima AM 1450 
banga, nuo 8:05 vai. v. ligi 10 

TRYS PADEGĖJAI 

Trys padegėjai perduoti teis
mui: J . Terrell, 26 m., Sh. Mar-
shall, 23 m., ir viena 16 m. mer
gaitė. Jie kaltinami padegę tan
kiai apgyventą apartmentinį pa
statą, 5406 N. Wintroop, Chi
cagoje, kur gaisre žuvo šeši 
žmonės, jų tarpe du vaikai, ir 
buvo sužeisti 43. Nuostolių 
apie 100,000 dol. Padegė dėlto, 
kad supyko ant vieno nuomi
ninko. 

NEMĖGSTA AJATOLOS 

Kai kurie Irano konsulato 
tarnautojai Chicagoje pasipra
šė politinių pabėgėlių teisės ir 
pasilieka JAV-se, nenori grįžti 
į Chomeini valdomą kraštą. Ši
tų pasiliekančių pavardžių imi
gracijos departamentas neskel
bia. 

MOKYTOJŲ KOMPENSACIJA 

Jei algų negaudami Chicagos 

— Adelė Gabalienė su sūnum 
Paulium ir jo Šeima buvo atvy
kę savo art imų giminaičių Stri-
kauskų aplankyti. Adelė gyve
na Chicagoje, o jos sūnus su 
šeima St. Louis, M3s.. 

— "Traviata", Verdi 4-ių 
veiksmų opera, bus pasta tyta SUSISIEKIMO TOBULINIMAS 

Mere J . Byrne paskelbė nau
jus susisiekimo tobulinimo pla
nus, kurie sieks 1.1 bil. dol. 
dol. Numatoma pravesti nau
ją liniją į Chicagos pietvaka
rius, pertvarkyti pakeltą trau
kinį miesto centre. Lėšos su
sidarys atsisakius tiesti vadi-i 
namą Crosstown greitkelį. Bus 
perkama naujų didelių, moder
nių autobusų. 

SNIEGG SĄSKAITOS 

Federaliniai agentai tikrina 
Chicagos pereitos žiemos snie-,i i m% sausio 13 d., sekmadienį, 
go išvežimo sąskaitas, kurios, parapijos salėje. Po šv. Mišių 
siekia 1.5 mil. dol. Tikrina ir 1 2 val- parapijos salėje rašyto-

lis, jaunimo — G. Petrauskienė, 
visuom. veiklos — A. Juzuko-
nis, Vasario 16 minėjimų — dr . 
J . Cuplinskienė, Karavano rei
kalu — V. Barakauskaitė. Bu
vo išrinkta Toronto nauja val
dyba 2 metams: kun. P . Ažu
balis, R. Jonaitienė, R. Kulia-
vas, V. Kulnys, L. Mačionienė, 
B. Paliulytė, A. Šimonelienė.. 
Kandidatai : J. Bubulienė ir K. 
Raudys . 

URUGVAJUJ 
— Mažieji "Rmtukai" atliko 

tautinių šokių programą "Čeko
slovakijos" mokyklos šventėje. 
J i ems vadovauja Cecilija Dore-
lytė. Akordeonu grojo Irenė 
Mikalajūnaitė. 

— Lietuvių parapija įsigijo 
akordeoną lietuviškų šokių an
sambliams. Dalis pinigų sumo
kė t a gautais iš Kanados Simo 
Kudirkos fondo (200 dolerių). 
Trūks ta d a r 560 pezų. 

— Dr. Jonas š i i ranauskas, 
„Žibučių" vadovas, tarėsi su dr. 
Stanevičium dėl "Ąžuolyno" ir 

Los Angeles, Calif., sausio 1 3 ' "Žibučių" programų suderinimo, 
d., 2:30 vai. p . p. Fairfax H i g h | k u r i ą jie duos lietuviams pen-
School auditorijoje. Tai Opera į kiuose š . Amerikos miestuose. 
West Inc. pastatymas, su Los 
Angeles simfoniniu orkestru. IŠ 
lietuvių pagrindinėse rolėse da
lyvauja Birutė Dabšienė ir Re
gina Kungienė. Chore dainuo
ja Vita Polikaitytė. 

— Juozo Daumanto kuopa, 
Los Angeles, Calif., talkinama 
Mažosios Lietuvos Bičiulių drau
gijos, rengia Klaipėdos krašto 
prie Lietuvos prijungimo minė-

— Mirė; Ignas Aleksiūnas, 
Vilius Andrulis, Ju rg i s Skrebis. 

• ; « i 

vai. vakaro. Programai v a d o - ; ™ 6 3 * 0 mokyklų mokytojai ne
bedirbs, jie gaus socialinės ap-
draudos bedarbių kompensaci
jas . Taip paaiškino socialinio 
draudimo įstaiga. 

vauja Anat. Siutas. 

X Aukų po 5 dol. a t s iun tė : 
Antanas Skėrys, Juozas Čer-

Š L X T LL ' L S I * ™ ^ V MOKTKLAS 
Eduardas Olšauskas, Vacys 1 Laikina Chicagos mokyklų 
Rutkauskas, V. Mažeika, S. Sa- Į superintendente Angeline Caru-
kavičienė, Rapolas Serapinas,: so pateikė mokyklų vedėjams 
Bruno's kepykla Chicagoje, Ka-1 ir tėvams planus, kaip reikėtų 
zys Kriaučiūnas, V. Jurkienė, elgtis, jeigu miesto mokyklos 
Nuoširdžiai visiems dėkojame, j dėl lėšų stokos užsidarytų. 

jau apmokėtas sąskaitas. 

POLICIJOS NEPATENKINO 

Chicagos policijos tarnauto
jai buvo kreipęsi į federalinį 
teismą, kad už antvalandžius, 
dirbant pereitos žiemos sniego 
pūgose, būtų jiems mokamas 
pusantro karto didesnis atlygi
nimas. Teismas jų prašymo ne
patenkino. Jie gavo tik norma
lų valandinį atlyginimą. 

PERKANT AUTOMOBH4 

Nuo sausio 1 d. įvestas mo
kestis net ir iš privačių rankų 

jo Jurgio Gliaudos paskaita 
Mažalietuviai ir jų nuopelnai 
puoselėjant lietuvybę". Po pa
skaitos — t rumpa meninė pro
grama. 

KANADOJE 
—• Lietuvių verslininkų ir pro

fesionalų sąjungos valdybos pa
kviestas adv. A. Puteris gruo
džio 16 d. Toronto lietuvių na
mų svetainėje skaitė paskaitą 
apie palikimus ir testamentus, 
kurios pasiklausyti buvo susi
rinkę apie 80 žmonių. 

— Toronto lietuvių kolonijos 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

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

B E «fr s 3 £ aSE 

perkantiems automobilį. Rei-1 skautų-čių bendra kūčių vaka 
kės Illinois valstijai mokėti 30 
dol. 

DD?LOMATŲ UZPUOIIMŲ 
"TRADICIJA" 

rienė, įvyko gruodžio 16 d. Da
lyvavo 150 uniformuotų skau
tų-čių ir apie 100 jų tėvelių. Šią 
vakarienę suorganizavo "Šatri
jos" ir "Rambyno" tuntų va
dovybės, bendradarbiaujant 
skautų tėvams, parūpinusiems Užsienio atstovybių užpuoli 

mai I rane (Persijoje) turi sa- į maistą ir Kunigaikštienės Biru 
vo senas "tradicijas". Jau 
prieš 150 metų (1829 metais) 
fanatiška islamo nacionalistų 

tės draugovės skautėms, kurios į 
paruošė vakarienę. Salėje spin-į 
dėjo Kalėdų eglutė. Vakarienė \ 

grupė, protestuodama prieš Ru-! pradėta kun. A. Žilinsko malda, i 
sijos-Persijos 1828 metais pasi- j plotkelių laužymu ir lietuviškais 
rašytą taikos sutartį, pagal ku-! linkėjimais. Buvo sugiedota ke-
rią Rusijai atiteko kai kurios lietas kalėdinių giesmių. Vaka-
Persijos sritys, įsilaužė į cari-1 rienė buvo užbaigta padėkos 
nes Rusijos pasiuntinybę Tehe- į malda. 
rane ir ją apgriovė. Tuometi-; — KLB Toronto apylinkės 
nis Rusijos pasiuntinys, žino-1 tarybos susirinkimas įvyko 

lIlIlIlIlIIIlIllITlIlIHIlIlItlUlllllIIUmilllllI 
Advokatas 

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

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 a rba 776-5163 

2649 W. 63 Street 
Chicago, BĮ. 60629 

iiiiiiiiuiiilHiiiiiHiiiiiiii'iiiiiillliiiilliniil 

Jonas Karvelis 

PREKYBININKO KELIU 
Prisiminimai 1905-1977 

Didelio formato, 456 pusi. Kieti 
viršeliai. Autoriaus leidinys. Spau
dė Morkūno spaustuvė 1979. Kai
na su persiuntimu $13.60. Illinois 
gyventojai dar prideda 73 et. vals
tijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t , 

Chicago, m. 60629 

kės tėvelis), daii. < Jumtoajceriė? parodo;-
Z3eju,e. Paroda uidaroraa sausio 18 d. 

ir Stasys Jankonis 

Nuotr. V. Noreikas 

l i l inki- 'm a s ^ rašytojas ir poetas A. 
a mu- j Gribojedov, buvo tada įsibro-

| vėlių nužudytas, A. T. 

gruodžio 18 d. kuriame dalyva
vo 30 atstovų, turinčių balsavi
mo teisę. Tarybą sudaro 25 

STASE'S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

rūbų krautuve 
6237 S. Kedzte Ave. 

Tel. 436-4184 
Sav. Stasė Bacevičienė 

I . 
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