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Alma Mater Nr. 4 

Vilniaus universiteto 
400 metų renginiai 
J. Kalnaitis 
(Tęsinys) 

"VILNIAUS UNIVERSITETAS 
LIETUVIŲ DAILĖJE 

1579 — 1979" 
Žvilgterėkime į tapybos dar

bus parodoje... 
Kataloge figūruoja Valentino 

Antanavičiaus pavardė. Pažymė
ta, kad šis dailininkas eksponuo
ja Vilniaus universiteto dėstyto
jo Albino Kontro portretą. Deja, 
tokio portreto .parodu salėse nie
kam neteko matyti. Kataloge nu 
rodyti Vytauto Ciplijausko šeši 
darbai, jų tarpe vyskupo Motie
jaus Valančiaus portretas. Bet ir 
šio portreto parodoje nebuvo. Iš 
Leono Katino dviejų tapybos dar 
bų nebuvo parodytas paveikslas 
"Vilniaus universitetui 400 me
tų". Gi dailininko Lino Katino I pakankamai mandagūs, kad kel-
kataloge pažymėtu dviejų dar- | tų tokius klausimus. Jie kaip tik 
bų (triptikų — "Paukštis" ir į dažniausiai tenkinasi tuo, kas ro 
"Rektoriaus toga") iš viso nebu- ! doma... 
vo. Žodžiu, šis dailininkas tefigū i Reikėtų giliau paanalizuoti, 
ravo... kataloge. Parodoje nebuvo ', kodėl užkliuvo minėti dailininkai 
ir Leonardo Gutausko darbo — arba jų darbai. Bet kadangi šio 
Vilniaus universiteto Observatori j pasakojimo tikslas yra pateikti 
jai atminti. bendresnio pobūdžio universiteto 

Parodos lankytojas, nežinoda- renginių aprašymą, pasitenkin-
mas tokio keisto reiškinio prielas | sime konstatavę faktą ir iškėlę 

šios, o kai kuriuo atveju kilo klau 
simas, ar reikia leisti tam dailinin 
kui iš viso dalyvauti šioje paro 
doje. 

"Pertvarkyti" taip, kad tas ar 
kitas darbas išnyktų iš parodos 
salės — kelių minučių darbas. 
Kas kita su katalogu. Jo išspaus 
dintas jau visas tiražas, o kai kas 
spėjo net įsigyti. Nėra garantijos, 
kad šis katalogas nepateko i ne- I 
pageidaujamo asmens rankas. Bej 
to, kokia gi paroda be katalogo? į 
Reikėjo rasti išeitį. O ta surasta 
išeitis paprasta —katalogus duo I 
ti pagal sąrašus, o tie, kurie yra S 
įsigiję anksčiau, tegul galvoja, kad | 
kalti. . . da i l in inkai . Be to, y ra gali Didžiausios pasaulio demokratinės valstybės — Indijos 
mybė tikėti, kad n e visi iŠ platės I tą ir komunistų partijos pirmininką Leonidą Brežnevą, 
nės publ ikos pas tebės : juk p i rmiau j je — premjerė Indira Gandhi. Indijoje yra 638 milijonai 
sia žiūrima, kas yra? o mažiau- { • — — — — — ^ — — — — — — — — « — — — 
šiai galvojama, ko nėra. Gi svečiai 
iš užsienio, kaip paprastai, yra 

•— vadai pasitiko su gėlėmis Sovietų Sąjungos preziden-
Kairėje Indijos prezidentas Neelam Sanjiva Reddy, dešine-
gyventojų. 

Belgijoje tariasi 
Nato ministeriai 

Svarstoma padėtis prie Lenkijos sienų 

IRANE AŠTRĖJA 
KOVA DEL GALIOS 

Pasauliečiams nusibodo mulų kišimasis 
Teheranas. —Irano dvasinis ir i į vienas rankas, į vieną vadovybę., 

politinis vadas ajatola Khomeini! Ajatola, matyt, pritarė preziden!p e r s e k '0 , a , . . r a s y t 0 ! u s 'u . f> e t u s ' ; 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Nobelio literatūros premiją 
i laimėjęs rašytojas Czeslaw 16-
I losz savo tradicinėje laureatų kal
boje įspėjo vyriausybes, kurios 

Jis 
jau trečią kartą prabilo į tautą,! tui, nes lapkričio 6 d. m kalbėjo, I g * " * * d i k t a t o r i u s H i t l e r į . i r Sta" 
* -~« „.„:_-_:_: !.•-_.:. iZZZ j_f».i . 1_ ZTl 1 Imą, kūnų jau nėra, tačiau jų 

ties; greičiausiai apkaltino minė
tus dailininkus nerūpestingi1 mu, 
kad jie laiku arba iš viso nepatei 
kė darbu, ir parodos ruošėjus, 
ypač katalogo redaktorių pasta 
tė į nemalonią ir keblią padėtį. 

Deja, dailininkai čia visai ne
kalti. Jie minėtus darbus pristatė 
laiku. Bet darbai, kurių nematė 
parodos lankytojai, neatitiko "prie 
žiūros komisijos" ideologinės dva 

klausimą. 
(Bus daugiau) 

Indijoje aptarė 
Afganistano krizę 

New Delhi. — Po sovietų pre- ' 
zidento Brežnevo pasikalbėjimo, 
su premjere Indira Ghandi, sovie; 
tų informacijos ministeris Leo-
nid Zamijatin paaiškino korespon 
dentams pasikalbėjimų turinį. 
Pakartoti seni sovietų kaltini-: 

mai. kad Amerika, Pakistanas ir1 

Kinija kišosi į Afganistano reika
lus, siuntė per sieną ginkluotus 
"banditus", todėl Afganistano 
valdžia net 14 kartų prašė sovie 
tų pagalbos ir ta pagalba buvo 

Velionis kunigas Juozapas Gylys į su teikta. Kitos valstybės vis dar 
buvo sulaukęs 66-rių metų am- j kišasi, todėl sovietų kariuome-
žiaus; kunigu .pašventintas 1942: n e laikoma Afganistane. 

Mirė kun. J. Gylys 
Lapkričio 9 dieną mirė Viliū-

nų, Kaišiadorių rajone, parapi 
jos klebonas, kunigas Juozapas 
Gylys; palaidotas Suginčiuose 
trečiadienį, lapkričio 12 dieną. 

; išreikšdamas savo susirūpinimą I jog tie, kurie nieko nesupranta 
| tautos suskilimu. Mes turime pa- į apie karinius reikalus neturėtų 
j busti, turime suprasti, kalbėjo! kištis į karo vedimą. Kaip būtų, 
!
; imamas praėjusį šeštadienį, kad j jei ateitų koks pulkininkas ir im 
; mus suskaldyti siekia pasaulio \ 
j didžgaiybės: Sovietu Sąjunga ir į 
1 Amerika, pindair.js velniškus pla ; 
į nus. Khomeinis pabrėžė, kad, jei j 
į žmonės bus atskirti nuo dvasiš-į 
! kių, o dvasiškiai nuo žmonių, j 
; didžgaiybės turės puotą. 

Ajatolos rūpestį sukėlė pašau į 
Į liečiu ginčai su mulomis. Dar ; 

lapkričio 19 d. prezidentas Bani 

metais. Mūsų žiniomis, kunigas 
Juozapas Gylys yra jau aštuonio 
liktas šiemet Lietuvoje miręs ku 
nigas. Vienintelė Lietuvos Kuni
gų seminarija Kaune kasmet vi
som šešiom Lietuvos vyskupijom 
teduoda tiktai apie 10 nauju ku
nigų. Jei padėtis nepagerės, kas
met apie dešimt vis kitų parapi 
jų turės likti be savo kunigų. 
Į Kauno Kunigų seminariją šie
met tebuvo priimta tiktai 22 jau 
nuoliai. Užsienio spaudos žinio 
mis, norinčių į Seminariją įstoti 
iš viso buvo mažiausia 50 ar 60. 

Vakaru atsakymas 
į Lenkijos puolime 

Washmgtonas. — JAV delega
cija Nato valstybių konferenci
joje pasiūlė planą, kaip Vakarai 

Zamijatinas pasakė, jog Brežne 
vas pritarė Gandhi siūlymui iš
spręsti Afganistano klausimą po
litinėmis .priemonėmis, kad Afga 
nistanas vėl taptų suvereninė, ne 
susirišusi valstybė. Sovietai viską 
daro surasti sprendimą, tačiau 
Pakistanas ir Iranas bei visos isla 
mo šalys atsisako derėtis su Afga 
nistano vyriausybe, pasiskundė 
Zamjatinas. 

Daug kur laužomos 
žmogaus teises 

Londonas. — Žmogaus teisių 
priežiūros organizacija "Amnesty 
International" savo metiniame ra 
porte tvirtina, kad pusė visų pa 
šaulio valstybių laužo žmogaus 
teises. Sovietu Sąjunga ir Pietų 
Amerikos diktatūros daugiausia 

Sadras kalbėjo apie kariuomenės: 

vadų nepasitenkinimą, kad mu
los kišasi į kariuomenės reikalus, 
nieko neišmanydami. Ne kartą 
dalinių vadai buvo sušaudyti, 
kai jie, stipresnių Irako jėgų puo 
lami, įsakydavo kareiviams pasi 
traukti. 

Įtempimai tarp fundamentaiis 
tų religinės partijos ir pasaulie
čių vadų vis didėja. Bani Sad 
ras nuo pat pradžių nerėmė prem 
jero, 
zidentas ir kiti įtakingi Irano pa
sauliečiai seniai siekė išspręsti 
įkaitų krizę. Bani Sadras pasakė, 
kad prieš tris mėnesius įkaitų 
klausimą būtų buvę galima spręs 
ti iš jėgos pozicijų, o dabar ture 
sime jį spręsti iš silpnų pozicijų. 
Kol bus ši vyriausybė, rašė savo 
laiške ajatolai Khomeiniui prezi
dentas Bani Sadras, Irano padė
tis vis blogės. Jis prašė ajatolos 
leidimo perimti visą kariuomenę 

tų mums aiškinti islamo taisyk
les, klausė Khomeinis. 

Ajatola sudarė komisiją, kuri 
bandys derinti pasauliečių ir dva 
siškių santykius. Praėjusią savai 
tę daugelyje Irano miestų įvyko 
muštynės tarp Bani Sadro rėmė 
jų ir fundamentalistų. Prie Kas 
pijos jūros Amol mieste muštynė 
se žuvo trys asmenys, 150 buvo 

darbai liko. Jis priminė paverg 
tas Estiją, Latviją ir Lietuvą. 

— Saudi Arabijos sosto įpėdi
nis princas Fahd lankosi Pakis
tane. Arabų šaltiniai tvirtina, 
kad princas prašo Pakistano at
siųsti į Saudi Arabiją vieną divi
zija kariuomenės. 

—Brežnevas pasakė kalbą In 
dijos parlamente, kur pasiūlė 
demilitarizuoti Persų įlanką, pa
versti ją "taikos zona". 

-Irano radijas skelbia apie 

Varšuva — Lenkijos kariuome
nės laikraštis trečią kartą per tris 
dienas pasisakė prieš socializmo 
priešus naujose Lenkijos darbinin 
kų unijose. "Zolnierz Wolnosci" 
rašo, kad socialistinėje Lenkijo
je nėra vietos šitokioms opozici
jos jėgoms veikti legaliai. Laik
raštis nurodo, kad Sovietų Są
jungai labai svarbus transportas 
per Lenkiją į Rytų Vokietiją, Ne 
gali būti nė mažiausios grėsmės 
tam transportui. 

Lenkijos PAP žinių agentūra 
paskelbė, kad Jaworzno anglių 
kasykloje, netoli Katowicų, įvyko 
safcotažo veiksmų, kurie nutrau 
kė darbą. 

Lenkijoje padėtis rami, žmonės 
seka spaudą. Iš Varšuvos Wash-
ingtoną pasiekė žinia, kad sovie 
tai painformavo vyriausybę, jog 
keturios divizijos kariuomenės 
siunčiamos per Lenkiją į Rytų 
Vokietiją. VVashingtono sluoks
niai tvirtina neturį tikrų žinių 
apie šį transportą. 

Rytų Vokietijos ADN žinių 
agentūra kaltina Amerikos darbi 
ninku unijų federaciją, nes ji 
siunčianti lėšas Lenkijos socializ 
mo priešams, neseniai jie gavę 
140,000 dol. priešvalstybinei veik 
lai finansuoti. 

Žiniomis iŠ Čekoslovakijos, ka
riniai daliniai pasiųsti arčiau 

žvalgybos lėktuvai dalyvaus ka
riuomenės pratimuose kartu su 
Nato aviacija. 

Nato karinio komiteto pirmi
ninkas, kanadietis admirolas Ro-
bert Falls pareiškė konferencijo
je, kad Sovietų Sąjunga ir jos są
jungininkai pasiuntė arčiau Len 
kijos sienos apie 30 divizijų, 
apie 400,000 kareivių, kurie lai
ko Lenkiją apsupę. Ši didžiulė ar 
mija gali pajudėti į Lenkiją bet 
kuriuo metu, už valandos po įsa
kymo žygiuoti. 

Valstybės sekretorius MusVie, 
atsakydamas į laikraštininkų 
klausimą, pasakė, kad preziden
tas Carteris, "galimas daiktas", 
pasinaudojo "karštąja linija", ku 
ri riša Baltuosius Rūmus su Krem 
liumi ir įspėjo sovietų vyriausy-
bę. 

Lenku ūkininkai 
bando organizuotis 
Varšuva. — Šalia naujų darbo 

unijų organizacijos Lenkijoje 
bando savo uniją įsteigti ir ūki
ninkai, kurių Lenkijoje yra apie 
3.5 milijonai. Ūkininkų organiza 
cinis komitetas jau rugsėjo 25 d. 
įteikė prašymą įregistruoti ūkinin 
kų sąjungą, kaip legalią lenkų 
organizaciją. Nei lenkų seimas 

daliniai pasiųsti arčiau I nei vyriausybė į šį prašymą nere 
Lenkijos sienos, pašaukti ke!iųlagavo, pareiškė korespondentam 

sužeisti. Nors daugumas mulų ir į iraniečių puolimą prie Abadano 
aiatolų remia Islamo Respubli 
kos partiją, tarp Bani Sadro rė
mėjų yra ir Įtakingas ajatola Ha 
ssan Lahouti. Jis esąs geras kalbė 
tojas, dažnai išeina prieš mulas, 
kurie kitus ragina vargti ir auko
tis už islamą, o patys ištaigingai 
gyvena. 

Blogiausia, kad tarp Bani Sad 
ro rėmėjų yra ir kairiosios Irano 

santykiai tarp jų blogi. Pre j grupuotės, linkusios į komuniz
mą. Todėl ajatola Khomeinis ir 
kalbėjo apie du šėtonus, kurie sie 
kia suskaldyti Iraną. 

turėtų rpaguoti, jei Sovietų Sąjun J pasižymi teisių laužymu. Raporte 
ga įsiveržtų į Lenkiją su savo di-1 minimos sovietų darbo stovyk-
vizijomis. Valstvbės deoartamen 
to šutiniai tvirtina, kad plane 
numatyta tuoj nutraukti Madri
de vykstančią Europos Saugumo 
ir Kooperavimo konferenciją, tuo 
pademonstruojant, kad įtempimų 
mažinimo planai, vadinamoji, de 
tantė nebus tęsiama. Planuoja-

los, kalėjimai, bepročių ligoni
nės, kur prievarta laikomi žmo
nės, jei jų tautinėms, religinėms 
ar politinėms pažiūroms neprita 
ria vyriausybė. 

Pietų Amerikoje minimos: Ar 
gentina, Čilė, Salvadoras, Gvate 
mala, Urugvajus ir Paragvajus. 

ma parodyti sovietams, kad po j Čia žmonių teisių laužymas yra 
karinės intervencijos Lenkijoje ne j pastovus reiškinys, kai susiduria 
beįmanomas "biznis, kaip papras'ma su kitaip galvojančiais. Kriti-
tai". Ypač bus paliesti ilgalaikiai i kuojamas Iranas, kur valdžia su-

' biznio projektai, kaip dujų vamz. Šaudė apie 1.000 žmonių, dar 
džių tiesimas iš sovietų naftos. daugiau kalinama, baudžiama 
laukų į Vakarų Europą. mušimu. 

Raportas apie 
karine aviaciją 

Londonas. — Privataus insti
tuto apžvalginis karinių klausi
mų leidinys "Jane's Ali the 
WoTlds Aircraft" tvirtina, kad Va 
karai pradeda prarasti savo ilgai 
turėtą kokybinę persvarą karinė 
je aviacijoje, o sovietai baigia pa
sivyti. Leidinio redaktorius John 
Taylor tvirtina 1981 m. leidinio 
įžangoje, kad jau iliuzija many
ti, kad Vakaru aviacija yra gerės 
nė už sovietų. Pirmą kartą JAV 
raketų "Minuteman" lizdai ga
li būti sunaikinti sovietų raketų 
puolime. Vakarams būtinai reikia 

Irane stiprėja 
sovietų įtaka? 

Stokholmas. — Švedijos užsie 
nio reikalų ministerija, Irano dip 
lomatinių sluoksnių žiniomis, pra 
še Irano vyriausybės paaiškini
mų apie santykius su Sovietų Są 
junga. Pastebėti nauji Irano po
litikos ženklai. Gruodžio 2 d. Ira 
no centrinio banko prezidentas 
Ali Rėza Nobari tarėsi su sovietų 
ambasadorium dėl Irano naftos 
ir dujų prekybos. Sovietai pasiūlę 
Iranui nemažą paramą, kurios 
tikslas paversti Yadzo dykumą 
centriniame Irane žemės ūkio 
sritimi. Irane gan laisvai veikia 
Irano — Sovietų Sąjungos ban
kas, nors visi kiti bankai buvo na 
cionalizuoti. Komunistų partijos 
laikraštis "Mardum", kuris buvo 
uždraustas prieš du mėnesius, vėl 
laisvai pardavinėjamas Tehera
no gatvėse. 

Nežiūrint šių ženklų, Irano 
vyriausybė painformavusi Švedi-

Į jos ambasadą, kad Iranas nesiren naujo, ilgų distancijų, moder
naus bombonešio, tvirtina auto- gia šlietis prie Sovietų Sąjungos 
rius. ' ir toliau lieka riesusirišusi šalis. 

miesto, nuo kurio buvusi atmuš 
ta Irako kariuomenė. 

—Irano ajatola Khomeinis su 
darė komisiją, kuriai pavesta iš
tirti, ar tikrai kalėjimuose kan
kinami kaliniai. 

— Trys sovietų kosmonautai 
atliko savo uždavinius "Saliut 6" 
erdvės stotyje ir pasiruošė grįžti į 
2emę. 

—Vak. Vokietijoje streiką pa
skelbė ap'e 1,000 civilių Nato ka 
riuomenės tarnautojų, reikalau
dami atlyginimų pakėlimo. 

— Irakas paskelbė, kad Irano 
lėktuvai puolė Kirkuko miestą, 
tačiau penki buvo numušti. 

— Vietnamas sutiko išleisti į 
Ameriką apie 1,500 vietnamie
čių. Pirmasis transportas atvyks 
į Tailandiją šią savaitę. Amerika 
priima vietnamiečius, kurie turi 
Amerikoje giminių ar tuos, kurie 
tarnavo Amerikos įstaigose Viet 
namo karo metu. 

— JAV lėktuvnešis "Dwight 
D. Eisenhower" su palydovais, ra 
ketiniais laivais "Virginia" ir 
"South Carolina", grįžta į Nor-
folko uostą iš Indijos vandenyno, 
kur juos pakeitė lėktuvnešis 
"Independence" su palydovais. 

—JAV marino Robert Gar-
wood teisme trys psichiatrai pa
skelbė, kad jis visai sveikas. Mari
nas kaltinamas dezertyravimu iš 
savo dalinio 1965 m. ir kolabora
vimu su Šiaurės Vietnamo ka
riuomene. Jis Vietname išbuvo 
14 metų. 

— Ispanijos premjeras Adolfo 
Suarez pirmą kartą lankė baskų 
provinciją, Vitoria, Bilbao ir San 
Sebastian miestus. Baskai šiemet 
nušovė 109 ispanus. Premjero 
apsauga buvo labai sustiprinta. 

klasių atsarginiai ir jiems praneš
ta, kad teks atlikti karinę prievo
lę ne normalias tris savaites, bet 

—šešias. Atsarginiai pašaukti 
Rytų Vokietijoje ir kai kuriuose 
sovietų karinėse apygardose. 

Valstybės sekretorius Muskie 
išskrido į Briuselį dalyvauti Nato 
valstybių konferencijoje, kuri 
svarstys įvykius Lenkijos pasie
niuose. Amerika pasiuntė į Va
karų Vokietijos aviacijos bazę 
Ramsteine keturis žvalgybos 
AWACS lėktuvus (Airborn War-
ning and Control Systems). Du 
atskrenda iš Islandijos ir du — iš 
Tinker aviacijos bazės netoli Ok 
lahomos. Šie lėktuvai gali stebėti 
kariuomenės judėjimą iš 200 my
lių nuotolio. Jų pasiuntimo į Eu 
ropą reikalavo Nato kariuomenės 
vadas gen. Bemard Rogers, o 
jam pritarė Nato gynybos minis
teriai. Pentagonas skel-bia, kad šie 

—Iš Rytų Vokietijos į Maskvą 
buvo iššauktas kariuomenės va
das gen. Ivanovski, kurį R. Vokie i šventes mininčių, pašto 
tijoje pakeis gen. Michail Zaicev. bet panaudoti ženklus 
Čekoslovakijos sovietų kariuome- I bendrovių garsinimams. 

Zdzislavv Ostatek, organizacinio 
komiteto pirmininkas. Jis ilgą lai 
ką derėjosi su žemės ūkio ministe 
riu Leon Klonica, tačiau pasita
rimai nutraukti. 

Teismas, į kurį ūkininkai krei
pėsi, nurodydami, kad komite
tas atstovauja 400,900 lenkų ūki
ninkų, aiškina, jog privatūs ūki 
ninkai negali lygintis su darbinin 
kais, nes jie yra savo ūkių savi
ninkai, patys darbdaviai. 

Komitetas nurodė teismui, kad 
ūkių pajamos priklauso nuo vy
riausybės nustatomų kainų, vy
riausybė kontroliuoja trasų ir ma
šinų pardavimą, todėl valstybė 
yra "darbdavys", su kuriuo ūki
ninkams teks derėtis, o tam rei
kalinga jų sąjunga. 

Biznio bendroves 
pašto ženkluose 

Los Angeles. —Kongresmanas 
Barry Goldwater, Jr. iš Kaliforni
jos pasiūlė pašto valdybai ne
spausdinti patriotinių, įvairias 

ženklų, 
biznio 
Pašto 

nės vadas gen. Dimitri Jazov ir
gi grįžo į Maskvą. Kas jį pakeis, 
dar nepaskelbta. 

— Jeruzalėje du ginkluoti plė
šikai įsibrovė į Šv. Jokūbo armė
nų vienuolyną, sumušė arkivys
kupą Ajamianą ir pagrobė 1 mil. 
dol. vertės bažnytinių reikmenų, 
senų kryžių, taurių, žvakidžių. 

— Lenkijos universitetuose stu 
dijavo čekoslovakų ir rytų vokie
čių studentų. Jie visi išvažiavo 
namo. 

— Senate konservatoriai, re
miami pietinių demokratų, atme 
tė sen. Kennedžio siūlomą "Fair 
Housing Act" sustiprinimą. Sen. 
Dole pasakė, kad Kennedžio die
nos "pasibaigė". 

— Senate respublikonas sen. 
Bob. Packvvood iš Oregono kriti
kavo sen. Percy pareiškimus Mask 
voje. Prieš Palestinos valstybės 
steigimą, kurį siūlęs sen. Percy, 
pasisakė sen. Metzenbaum iš O-
hio ir sen. Levin iš Michigano. 

valdyba neša nuostolius, kurių 
būtų galima išvengti. Biznio 
bendrovės išleidžia reklamoms mi 
lijonus dolerių, jos mielai garsin 
tų savo produktus pašto ženk
luose, įrodinėja kongresmanas, 
siūlydamas imti už tokias reklamas 
po 20 centų už pašto ženklą. Vie 
nas pašto ženklas garsintų Mc 
Donalds restoranus, kitas Xerox 
korporaciją ar kitas įmones. Už 
šitokius ženklus pašto valdyba 
gautų per metus apie 1.2 bil. dol. 
naujų 
water. 

pajamų, pareiškė Gold-

KAI^ENDORITS 
Gruodžio 11 d.: Damazas I P., 

Danisa, Valdis, Dirvone. 
Gruodžio 12 d.: Aleksandras, 

Marija Š., Gilmintas, Vainė. 
Saulė teka 7:07, leidžiasi 4:20. 

ORAS 
Debesuota, gali snigti, tempera 

tūra dieną 35 L naktį 20 L 
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NEVVARKO KUOPOS SUKAKTIS 

Newarko vyčiai po vasaros 
atostogų pailsėję ir kupini ener
gijos, rinkosi į vyčių kultūros 
centrą — Šv. Trejybės lietuvių 
parapijos salę — posėdžiui. 
Posėdį pradėjo pirm. K. Šipai-
la, pasveikinęs visus grįžusius 
iš vasaros atostogų. Buvo 
išklausyti valdybos narių ir 67-
to vyčių seimo delegačių prane
šimai. 

Svarbiausias klausimas susi
rinkime apsvarstyti buvo 29-
tos kuopos 65 metų veiklos 
sukakties minėjimas. Vienbal
siai nu ta r ta spalio mėn. 11 d. 
suruošti banketą su kultūrine 
programa. Banketą ruošti ir 
jam vadovauti sutiko M. Sto
nytė, talkininkaujant visiems 
kuopos nariams. 

Spalio 11 d., gražiai išpuoš
toje Šv. Trejybės lietuvių para-
ijos salėje, iškilmingai pami
nėjome Newarko vyčių 29 
kuopos 65 metų veiklos sukak
tį. 6 vai. vak. vyčiai ir svečiai 
rinkosi į apatinę salę koktei
liui. Susirinko art i 270 žmonių. 
Buvo daug jaunimo. Užkan
džius kokteiliui pagaminti 
vadovavo ponia O. O'Nell, o jai 
t a l k i n i n k a v o Vyten i s . Po 
kokteilio viršutinėje salėje 
vyko programa ir vakarienė. 
Vakaro vedėja M. Stonytė susi
rinkusius pasveikino ir papra-
jšė sugiedoti Amerikos, Lietu
v o s i r V y č i ų h i m n u s . 
Tolimesnei vakaro programai 
vadovauti pakviestas prof. dr. 

J. Stukas savo kalboje plačiai 
apibūdino Newarko vyčių- 29 -
tos kuopos veiklą. 

Kuopa įsikūrė 1915 m. balan
džio mėnesį. Pirmieji organi
zatoriai buvo J. Kanapka, J . 
Brazauskas, B. Vaškas , A. 
Masanda, O. Rupenis, S. Misiū
n a s ir P. Daužvardis. 

T a u t i n i ų šokių g r u p ė s 
„Liepsna" vadovė Mickūnienė 
pranešė, kokie šokiai bus šoka
mi. Visi su nekantrumu laukė 
jaunųjų šokėjų pasirodant. Jų 
at l ikta programa buvo aukš
to meninio lygio. Dr. J. S tukas 
šventės dalyvių vardu padėko
jo šokių grupei ir jos vadovei 
Mickūnienei. Vyčių dvasios 
vadui prelatui J. Šernui sukal
bėjus maldą vyko vakarienė ir 
šokiai. 

Šios 65 metų sukakties proga 
prel. J. Šernas padovanojo 
kuopai paties meniškai sukur
tą Vytį. Kuopa yra labai dėkin
ga savo dvasios vadui už tokią 
brangią dovaną. Nevvarko 
vyčių kuopa praeityje turėjo ir 
tebeturi gabių ir pasišventusių 
žmonių. Trys iš jų yra organi
zacijos garbės nariai: prof. dr. 
J. Stukas, Loretą Stukienė, 
„Vyčio'' redaktorė, ir i lgametis 
kuopos pirmininkas K. Šipai-
la. 

Sukakties proga buvo daug 
sveikinimų ir linkėjimų, kad 
Nevvarko vyčių kuopa da r ilgai 

IŠLAIKYTI, PRATURTINTI, 
SUAKTYVINTI 

Ingridos Bublienės kalba 
Teatro festivalį uždarant 

JAV LB Kultūros tarybos 
vardu sveikinu „Oskarų" 
laimėtojus: režisierius, akto
r ius dekoratorius, bei pakan
kamai gausiai į paskutiniuo
s i u s t e a t r o s p e k t a k l i u s 
atsilankiusią Chicagos liet. 
visuomenę. 

Ypatingą padėką tenka 
pareikšti rašytojui Anatolijui 
Kairiui^šio V-jo Teatro festi
valio pirmininkui ir jo vado
vaujamam komitetui. Taip pat 
didi padėka spaudai , radijui ir 
visiems kitiems, kurie prisi
dėjo prie šios taip nuotaikin
gos šventės. 

Idealizmas yra mūsų tauti
nės egzistencijos pagrindas. 
Lietuvybė y ra .ne materialinė, 
bet grynai dvasinė vertybė. Šį Ingrida Bublienė, JAV LB Kultū-
vakarą, kada švenčiame V-jo ros tarybos pirmininkė 
Teatro festivalio užbaigtuves, Nuotr. P . Maletos 
susirinkome liudyti mūsų tau
tos kūrybines galias ir atnau- kuriama, ir tai y ra faktas , 
jinti savo dvasią kūrybiniais Šiuo metu, anot T. Venclovos, 
įkvėpimais bei naujais pasi- lietuvių kūrybos vais ia i bręs-

gyvuotų. A. Z. 

ryžimais. Savo tarpe dažnai 
skundžiamės, kad teatrų ne
turime ir kritikuojame tuos. 
kurie išdrįsta viešai scenoje 
pasirodyti, reikalaujam visa
da aukšto lygio ir t.t. Dabar, 
kai visi medaliai išdalinti, ar 
nereiktų susitelkti ir pasvars
tyti, ką toliau šioje kultūrinėje 
veikloje darysime? Ar turime 
pakankamai režisierių? Ar 
mūsų kolonijose režisieriai jau 
pavargo? Ar mūsų visuomenė 
tikrai išsiilgusi lietuviško teat
ro? 

Manau, kad gyvas lietu
viškas žodis tol bus mūsų sce
noje, kol jį puoselėsim ir ieško
sim priemonių jį gaivinti ir 
tobulinti. 

Prieš savaitę prof. Tomas 
Venclova, kalbėdamas Kultū
ros darbuotojų konferencijoj, 
Clevelande, pareiškė, kad 
tautinė kultūra išeivijoj yra 

ta trejopose dirvose: viešoji 
kūryba Lietuvoje, kiek ji oku
pacijoje leidžiama, toliau kūry
ba pogrindyje ir kū ryba išei
vijoje. Savo kalboje prof. 
Tomas Venclova pabrėžė, kad 
okup. Lietuvoje žmonės ypač 
godžiai seka, kas vyks ta išei
vijoje, ir tuo savo dvasią gai
vina. Šiandien okupan ta s 
daugiausia bijo pavergtos tau
tos kultūrinių pasireiškimų, 
nes prieš juos jis ginklo netu
ri. Todėl mums, esant iems 
laisvame pasaulyje ir kurian
tiems išeivijoje lietuvišką kul
tūrą, turi būti aišku, jog kol 
mūsų kultūriniai s iekimai y ra 
mūsų gyvenimo gyva dal is , tol 
ir mes būsime gyvi. Tik ši 
nuostabi kūrybinė dvas ia 
palaikvs mūsų taut inę gyvy-
bę. 

I š m ū s ų rašytojų kūrybos, 
m a t y t u o s e tea t ro spektakliuo
se, galėjome pažint i savo tau
tos būdą, jos sąmonę, valią i r 
tau t in io idealizmo ap ra i škas . 

Tai , k ą e same sukūrę moks
le, m e n e ir t ea t ro srityje, turė
tų rūpėt i kiekvienam, kad t a i 
išliktų v i sa i mūsų bendruome
nei k a i p dvas in is penas . 
Mūsų pa re iga šį tur imą kul
tūros lobį išlaikyti , jį pratur
t int i ir suak tyv in t i . 

Čia žvi lgsnis kryps ta ne t ik 
į kūrėją, bet ir lietuvių vi
suomenę . Visuomenė yra kūrė
jo audi tor i ja — jo kūrybos 
nešėja į gyvenimą ir gaivin
toja. V i suomenė pirmoji tos 
kūrybos vartotoja ir ka r tu 
kritikė. Todėl visų p a s t a n g o s 
turėtų bū t i autorių ir jo kūry
bą ka ip ga l in t plačiau sujung
ti su v i suomene ir j a m suras t i 
kuo p la tesnę auditoriją. Ta ip 
mes konkreč ia i prisidėsime 
prie t au to s kultūros sustip
r inimo, jos kultūrinio lobio 
papi ldymo. Tokiu būdu galė

tume teikt i p a k a n k a m a i dva
sinio p e n o išeivijai i r paverg
ta i t a u t a i . 

Tad linkiu, kad šis V-tasis 
Teat ro festivalis būtų paska
t i n i m a s mūsų kultūros kūrė
j a m s i r būtų laiko balsu ieš
koti v i s naujų kūrybos kelių, 
kad lietuviškoji kūrybinė dva
sia neužges tų , žėrėdama v is 
nauja šviesa. 

Mūsų kiekviena diena teby-
loja m ū s ų įs i t ikinimais ir tegu 
uždega n a u j a s viltis šie poeto 
Balio Aug ino žodžiai: 

Kai paukš t i s , 
N e š d a m a s 
Medžių kopėčiomis 
Giesmę, 
Pjasiekia 
Saulės lizdą — pras ikala 

pavasa r i s . 
Kai žolė 
Šokėjos g rakš tumu 
išt iesia 
Vi rpant į liemenį 
Ir g u n d o šiurkštų akmenį 

— yra pavasa r i s . 
Ak, t a i nuos tabus la ikas , 
Kai b u r t a i t a m p a tikrove... 

M E L D Ė S I U2 
M I R U S I U S N A R I U S 

Lapkričio 16 d., 10:30 vai. 
ryto, visų Chicagos kuopų 
vyčiai dalyvavo Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje šv. Mišiose ir pasi
meldė už mirusius vyčius. 

Šv. Mišias atnašavo kle
bonas kun. A. Zakarauskas ir 
pasakė gražų pamokslą. Buvo 
perskaitytas kardinolo J. Cody 
laiškas, prašąs parapiečius 
ateinantį sekmadienį aukoti 
vargstantiems sušelpti. Pamal
dų metu buvo išdalinti voke
liai. 

Šv. Mišių auką nešė gene
ralinė konsule Juzė Daužvar-
dienė ir Rūta Kazlauskienė.Šv. 
Mišių metu giedojo bažnyčios 
choras, vadovaujamas muziko 
A. Lino. Vargonais grojo K. 
Skaisgirys. 

Po pamaldų, pusryčiams 
vykome į Šarkos restoraną. 
Nuvykome 28 asmenys. Jų 
tarpe buvo klebonas kun. A. 
Zakarauskas, kleb. kun. J. 
S a v u k y n a s ir genera l inė 
konsule Juzė Daužvardienė. 
Pus ryč i ams vadovavo V. 
Samoška. Kun. A. Zakaraus 
kas sukalbėjo maldą. 

V. Samoška pakvietė kuopų 
valdybas pranešti apie arti
miausius renginius. Bemaž 
visos kuopos turi juos užpla
navusios. Brighton Parko sen
jorai kvietė dalyvauti Kūčiose 
gruodžio 21 d. Vyčių salėje. 

K. Paulius 

CHORO S U K A K T I S 
CHI G A G O J E 

Gruodžio 11 d.. Vyčių salėje 
Chicagoje bus vaišės paminėti 
20-ties metų sukakčiai nuo 
Vyčių choro atgaivinimo. Į jas 
yra pakviesti ir lietuvių visuo
menės veikėjai. 

Vyčių choro Chicagoje atgai
vinimas yra Estelle Rogers 
nuopelnas. Ji beveik visą laiką 
buvo to choro pirmininkė, g p. 

„NUOTYKIS 
NYKŠTUKU 

KARALYSTĖJ" 
Šį saulėtą rudenį, bent 

Detroite, sunku įsivaizduoti, 
kad jau visai netoli Kalėdų 
šventės. Kai lituanistinės 
..Žiburio" mokyklos vedėja 
Danutė Doveinienė priminė, 
jog pažadėjau parašyti apie 
mokyklos ruošiamą Kalėdų 
eglutės programą, atrodė da r 
laiko labai daug, nors tikru
moje tik pora savaičių beliko iki 
gruodžio 21-mosios. Nutarėme 
susitikti ir pasikalbėti apie 
Kalėdų eglutės programą, apie 
„Žiburio" mokyklą ir jos prob
lemas. Bet apie tai kitą kartą. 
Pradėjau nuo „eglutės", t a i 
turbūt šią temą ir reikia tęsti. 

Šįmet s t a t o m a s J u r g i o 
Radvilos vaidinimas „Nuoty
kis nykštukų karalystėj". Reži
suoja Aušra Klimienė; jos padė
jėjos: Valentina Cerniaus-

Ada ir Antanas Petrauskai atsi
sveikina su Michiganu, išvykdami 
j Floridą žiemoti. 

Nuo*r K Rnžaunko 

k i e n ė , R a m a P e t r u l i e n ė 
ir Jurina Rugienienė. Aušra 
Klimienė yra prityrusi moky
toja amerikiečių mokykloje ir 
ten ne kartą savo sceninius 
gabumus įrodžiusi. Nors ji 
augo Detroite ir čia pradėjo stu
dijas, tačiau ilgą laiką gyveno 
Chicagoje. kur baigė studijas, o 
vėliau, mokytojavo ir daly
vavo lietuviškoje veikloje. Prieš 
porą metų grįžo į Detroitą ir čia 
tuoj pat įsitraukė į profesinį ir 
lietuviškąjį darbą. Nors turi 
šeimą ir dirba, bet suranda 
laiko ir kas šeštadienį repe
tuoja su lituanistinės mokyk
los mokiniais, o po repeticijų 
skuba pravesti sueigas prity
rusioms skautėms, kurių drau
govei ji vadovauja. Valentina 
Černiauskienė, Rama Petrulie
nė ir Jur ina Rugienienė jau 
daugelį kartų yra prisidėjusios 
prie mokyklos renginių ir jų 
sugebėjimai visiems gerai žino
mi. Rašant apie pirmus pasi
rodymus, tai bus baletas 
paruoštas neseniai iš Lietuvos 
atvykusios Rimos Jotkutės. J i 
su mažosiomis balerinomis 
repetuoja net kelis kartus sa
vaitės bėgyje; tikrai bus įdo
mu pamatyti . Tautinius šokius 
moko Milda Arlauskienė, ku
riai entuziazmo lietuviškai 
veiklai niekada nestinga; jo 
netrūksta ir mokymui tautinio 
šokio. Toks vaidinimas negali 
apseiti be dainų ir giesmių; 
mokyklos chorą jau ilgą eilę 
metų puikiai išmoko Pranas 
Zaranka. Dekoracijas daro irgi 
šiame darbe prityręs Mykolas 
Abarius. Kalėdų eglutę šiaudi
nukais puoš Gabijos tunto 
skautės. 

Vaidinimo pavadinimas jau 

i! j j g r j mm WJ 
Žiburio aukštesniosios mokyklos 1979-80 mokslo metų mokiniai su 
mokytojais Marija Jankauskiene ir Pranu Zaranka. 

pasako, kad žada būti įdomu. 
Vedėja nenorėjo išduoti visų 
pas lapčių , t ik p a s t e b ė j o : 
„Netruks voveryčių, kiškučių ir 
kitų gyvuliukų, bus snaigių, 
gėlių, turite ateiti ir pamaty t i " . 
Programa vyks Dievo Apvaiz
dos lietuvių parapijos Kultūros 
centre sekmadienį, gruodžio 21 
d., 12:30 vai. p.p. Prieš progra
mą bus galima skania i papie
tauti: tėvų komitetas, kurį 
šįmet sudaro vien moterys 
(Regina Janukai t ienė, J ū r a t ė 
Maier, Rūta Ricci, Rita Mit-
rienė ir pirmininkė Danguolė 
Bielskienė), pagamins skanų 
lietuvišką maistą. Po progra
mos bus mažiems vaikučiams 
rateliai, žaidimai ir su dovanė
lėmis, saldainiais, a tvyks Kalė
dų senelis. Kaip ir kiekvienais 
metais saldainių nori ne tik 
mažieji, bet ir vyresnieji moki
niai, juos reikia iš anks to užsi
sakyti pas tėvų komitetą, 
skambinti Ritai Mitrienei tel. 
855-9571. 

Žinant pajėgumą asmenų, 
kurie yra įtraukti į Kalėdų eglu
tės programos organizavimą ir 
paruošimą, visai neabejotina, 
kad ji bus sėkminga. Kiek
vienas atvykęs galės keletą 
valandų praleisti šventiškoje 
nuotaikoje ir pasidžiaugti 
mūsų mokyklos esamais ia i s ir 
būsimaisiais jaunais ia i s daige
liais. 

Liuda Rugirnienė 
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Gyvenkime ir mes amžinu 
pavasariu ir t a tikrove, t ada 
nemirsime neatl ikę savo misi
jos. 

Dėsnis, kad amžinybėje 
būsime tokie, kokius mus už
tiks mirtis, verčiau žmogų 
stengtis kiekvieną akimirką 
būti tokiais, kokiais norėtų 
visada pasilikti. 

Joubert 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS B Y L A U S 

at 
VINCAS BRCEGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. 69th St, Chieago, IU. 

Visi teL 778-8060 
Valandos pagal susitarimą. 

Henrikas Radauskas 

EILĖRAŠČIAI 
(1965-1970) 

Pomirtinė Poezijos knyga. 
Išleido Vytautas Saulius 1978. 

Tiražas 350 egz., 100 pusi. Knyga 
gražiai išleista. Kieti viršeliai Kai
na su persiuntimu $6.73. HL gyv. 
prideda 5% mokesčių — 30 e t Už
sakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 
W. 6Srd St , Cfcicago, m. 60629. 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia j vakarus nuo Hariem Av 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Priima ligonius pagal susitarimą 

\ Tel. ofiso ir buto. OLympic 2-4159 

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

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

N A U J Ų J Ų M E T U 
S U T I K I M A S 

LB Detroito apylinkės val
dyba ruošia žavingą Naujųjų 
Metų su t ik imą Kultūros centre. 
Kokteiliai; šilta vakar ienė; 
šalti užkandžia i . Gros šokių 
muzikos vienetas „Continen
ta l" . 

P radž ia 8 vai. vak. Visi ma
loniai kviečiami dalyvaut i . Sta
lus a r v ie tas užsisakyti pas 
R a m u n ę Mikail ienę tel. 879 
2092. 

V i o l e t a A b a r i ū t ė , Detroito 
skau tų ir J A V LJS veikėja buvo \ 
į t r auk ta į Ou t s t and ing Young | 
Women of America (Amerikos 
pasižymėjusios jaunos mo
terys) 1980 m. laidą. 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
j Vai.; ptrm. antr. .'ketv. irpenkt. 1:00 • 5:00 
' sa\ popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PTOMETRISTAS 

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

Vai pagal susitarimą: pirmad. irketv. 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 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagai susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVICIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos Dagai susitarimą 

Ofs PO 7-6000. Rez GA 3-7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 63 rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. REliance 5-1811 .* 
DR. VtfALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis pydytojas 
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 CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 8 lst 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 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 7lst Street 

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

Ofs. 742-0255 Namu 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą. 
Tel. 372-5222. ŽSe-SSTT^ -" 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE 

Chieago. III. 50502 
Valandos pagal susitarimą 

K A L Ė D I N I U 
K E P S N I Ų 

P A R D A V I M A S I -

6132 S Kedzie Ave Chicapo 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Ar t inan t i s Kalėdų šven
tėms. Lietuvos Dukterų Detroi
to skyr ius , sekmadienį, gruo
džio 14 d., Dievo Apvaizdos 
parapi jos Kultūros centre, tuo-1 
jau po pamaldų, ruošia kalė
dinių kepsnių — tortų, pyragų 
i r 11 i t i k ų p a r d a v i m ą . 
Laukiame, kad detroitiečiai 
mus pa rems ir tuo pačiu 
p a r e m s nelaimėje atsidūrusį-
savo tautietį . 

jstaigos ir buto tel 6521381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 

OF FAMILY PRACTICE 

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

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

476-2112 
Vai pagal susitarimą. Pirm., antr., treč. 

ketv 10 ik. 6 vai Seštad 10 iki 1 vai. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W 71st St. - Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTiS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

Ofiso tel HE 4-2123. namu GI 8-6195 

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

2454 West 7lst Street 
Val.: pirm., antrad . ketv ir penktad 2-5 ir 
5-7 — iš anksto susitarus 

Ofs tel 586-3166: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai: pirm , antr ketv ir penkt. 

2 -7 ) šeštadieniais pagal susitarimą 

• -



Nesėkminga 

PREZ. CARTERIO 
UŽSIENIO POLITIKA 

• • 
i : 

Baigiant prez. Carteriui sa
vo terminą, kaip pažymi užsie
nio ir vidaus ekspertai, jo ir jo 
patarėjų vedama užsienio poli
tika kentėjo vieną po kitos di
desnes ar mažesnes nesėkmes. 
Ekspertai kelia klausimus, ko
dėl Washingtoną nuolat už
klupdavo tokios netikėtos kri
zės, k a i p , pvz. , I r ano 
re'voliucija, krizė su sąjun
gininkais dėl neutrono bom
bos ir Pakistano griežtas atsi
sakymas nuo jam pasiūlytos 
karinės pagalbos. Arba kas bu-
yo atsakingas už JAV dip
lomatijos autoriteto griovimą, 
kaip, pvz., Jungt. Tautose bal
suojant už Izraelio laikysenos 
pasmerkimą, o po kelių valan
dų nuo tos rezoliucijos atsi
metant. Ai kodėl Valstybės de
partamento planuojama ir 
vykdoma užsienio politika to
kia neveiksminga. 

Labiau įsigilinus į tuos 
klausimus, susidaro sujauktas 
vaizdas tarpusavy rungty
niaujančių lygiagrečių įstai
gų, vykdančių pilną ar dalinę 
užsienio politiką ,ir tarpusavy 
dėl įtakos bekovoį ančių as
menų, ir ryšium su tuo nuolati
nis profesinės diplomatijos 
autoriteto griovimas. Dauge
lio ekspertų manymu, visa tai 
netolimoje ateityje gresia JAV 
didele nelaime, kai Amerikai 
teks susidurti su daugeliu pai
nių problemų ir galimu Sovie
tų karinės galios iššūkiu. 
- Chaotinėje JAV diplomati
nėje būklėje mus labiausia 
stebina Valstybės depar
tamento vaidmens sumenkėji
mas. Anksčiau jis buvo vienin
telis jos planuotojas ir 
vykdytojas. Tą gerai pavaiz
duoja du neseniai įvykę fak
tai. Pirmas buvo t kai buvęs 
valstybės sekretorius Cyrus 
Vance nepritarė prez. Carte
riui dėl Irano įkaitų vadavimo 
ekspedicijos, ir jai tragiškai 
pasibaigus, atsistatydino. Ant
ras — kai dabartinis valstybės 
sekretorius E. Muskie iš laik
raščių sužinojo apie labai svar
bų JAV atominio karo stra
tegijos pakeitimą, kuris buvo 
padarytas jo neatsiklausus. 

Iš kelių veiksnių išeinanti ir 
nesuderinta užsienio politika 
JAV padarė daug žalos. Kelis 
mėnesius prieš šacho nuver
timą Valstybės departamen
tas, prezidento patarėjas Brze-
zinskis ir Pentagonas ragino 
šachą tvirtai laikytis ir su
tramdyti fanatikus. Bet, kiek 
vėliau Baltieji rūmai į Tehe
raną pasiuntė generolą Huyse-
rį, kuris Irano kariuomenės va
dams patarė nesikišti į politiką 
ir nesiekti valdžios. Šachas 
pasijuto suparaližuotas ir tu
rėjo pasitraukti. Visi žinome, 
kas po to įvyko. 

Strateginių ginklų apribo
jimo (SALT II) derybose prez. 
Carteris rusams pasiūlė tokias 
kietas sąlygas, kad rusai tik 
pasijuokė. Per kelis metus užsi
tęsusias derybas prez. Car
teris padarė tiek nuolaidų, 
žalingų Amerikos interesams, 
jog senatas atsisakė SALT su
tartį ratifikuoti. 

Kai iškilo aikštėn, kad Kubo
je stovi Sovietų kariuomenės 
kovos brigada ir vykdo kari
nius manevrus, Valstybės 
departamentas pareiškė, kad ji 
sudaro pavojų Amerikai, kad 
tokia padėtis negali būti to
leruojama ir reikalavo ją at
šaukti iš Kubos. Kilus skan
dalui ir po ilgo tąsimosi 
rusams atsisakius ją atšaukti, 
prez. Carteris pareiškė, kad tos 
brigados buvimas JAV ne
sudaro pavojaus, ir ji pasiliko 

• Kuboje. 
Labai sumenkėjęs valstybės 

sekretoriaus vaidmuo nėra 
vienintelė JAV užsienio poli
tikos sąmyšio būklė is Vals-

- tybės departamento vaidmens 
nuopoho. Kita priežastis yra 
JAV užjūry esamų interesų su-

POKALBIS SU TOMU VENCLOVA 

dėtingumas. Politinius ir dip
lomatinius reikalus normaliai 
tvarko Valstybės departamen
tas per savo ambasadas. Bet 
tai tik viena valstybės tarp
tautinių santykių problema. 
Kita yra pasaulį apimančios 
gynybos, prekybos, finansų, 
žemės ūkio, energijos ir aplin
kos reikalų vis didėjąs pai
numas. Jiems ginti ir spręsti 
JAV įstaigos užsienyje laiko 
savo agentus, atstovus. To iš
dava — diplomatinės atstovy
bės patampa tik nežymiom 
salelėm tarp daugybės kitų ži
nybų užsienio atstovų, kurie 
veikia savarankiškai, sudaro, 
kaip sakoma, "privačią užsie
nio tarnybą", kuri neretai 
prieštaringa bendrai JAV už
sienio politikai. Niekas jų veik
los nederina. Prez. Carteris 
dažnai per satelitą tariasi su 
Egipto prez. Sadatu ir Izraelio 
min. pirm. Beginu. Bet Vals
tybės departamentas apie tai 
neinformuojamas. Aplamai, 
skraidanti diplomatija, specia
lūs prezidento siunčiami 
ambasadoriai, beskraidą iš 
valstybės į valstybę, įprastinę, 
tradicinę diplomatiją ir jos 
veiklą nustumia į užpakalinę 
vietą. Daugelis senatorių ir 
kongresmanų, pradėjusių kiš
tis į diplomatinę veiklą, dar la
biau padidina esamą maišatį. 
Reikia neužmiršti, kad dau
gelis jų ir kitų į užsienius siun
čiamų atstovų neturi jokio 
diplomatinio patyrimo ir elgia
si kaip dramblys stiklų krau
tuvėje. 

Amerikos užsienio tarnybos 
draugija neseniai atskleidė, 
kad 40% užsienyje dirbančių 
amerikiečių diplomatinių 
pareigūnų rimtai galvoja pa
sitraukti iš užsienio tarnybos, 
o aukštesnio rango tarpe jų 
skaičius siekia net 60%. Tarp 
daugelio jų nusiskundimų fi
gūruoja ir tas, kad "jie jaučia
si esą nebereikalingi, kad jų 
diplomatinį darbą atlieka 
Washingtonas, o ne jie užjūrio 
ambasadose". Nemaža įtakos 
turi ir ambasadų puolimai, am
basadorių pagrobimai ar nužu
dymai, Irane 52 ambasados 
personalo jau daugiau kaip 
metus besitęsianti nelaisvė, ir 
kiti smurto veiksmai. 

Pastaruoju metu Kongresas 
administracija ruošiasi pakel
ti užsienio tarnybos lygį ir 
pagerinti jos darbo sąlygas ir 
tuo būdu sustabdyti JAV diplo
matijos nuosmukį, pakelti jos 
našumą ir patikimumą. 

P. Gaučys 

(Tęsinys) 
Kaip įvertintumėte de

mokratinių valstybių užsi
angažavimą Helsinkio su
t a r t i e s p r i n c i p a m s ? 
Belgrade demokratinės Eu
ropos valstybės dėjo pa
stangas pristabdyti JAV-es 
nuo konfrontacijos su so
vietais . Ar Madrido kon-

ALGIMANTAS S. GEČYS 

A m e r i k i e č i ų spaudoje 
plačiai nuskambėjo Phi-
ladelphijos latvių liutero
nų pastoriaus Maris Kir-
sons savu krauju įvykdytas 
Sov. Sąjungos vėliavos ap
šlakstymas prie konferen-

ferencijoje po Afganistano c i i ° s rūmų. J į asmeniškai 
invazijos esama didesnio pažįstu ir su juo keliais at-
savitarpio solidarumo ir v ė j a i s P h i l a d e l p h i j o j e 
d r ą s o s s o v i e t u s d r a u s - bendradarbiavau antiso-
minti? vietinėje akcijoje. Ar galė-

Belgrado konferencijoje man tumėte įvykį smulkiau nu-
neteko būti. Savo metu mes, Sviest i? Kaip į į v y k į 
Helsinkio grupių atstovai, reagavo Europos spauda? 
darėme pastangų ten patekti, Pastoriaus Kirsons akto pats 
bet jugoslavai pareiškė, jog vi- lemačiau, bet ispanų laikraš-
zų gavimas užtruksiąs kelis čiuose jo fotografijos pasirodė 
mėnesius, o per tą laiką kon- pirmuosiuose puslapiuose 
ferencija pasibaigsiant i . . . (drauge su gana teisingu ir 
Žinome, jog Belgrado rezul- išmaningu Latvijos bei Pabal-
tatai buvo labai menki. Kai tii° bylos aprašymu). 
kas tvirtina, jog jie iš viso ly- I š spaudos teko patirti 
gūs nuliui arba net neigiami; a P i e sovietų disidento, ra-
aš to netvirtinčiau, tačiau ypa
tingai džiaugtis ten tikrai ne
buvo kuo. Madride atmosfera, 
bent tuo tarpu, yra visiškai ki-

šytojo Andriejaus Amal-
riko mirtį automobilio ava
rijoje, jam be vykstant į 
Madridą. Įdomu kaip žinia 

tokia: Vakarų valastybės daug a P i e 3° žuvimą paveikė į 
griežtesnės ir vieningesnės, ne- Madridą susirinkusius jo 
gu anksčiau. Tai išprovokavo 
patys sovietai savo nesle
piamai agresyvia politika ir 
kvailu įžūlumu.Labai žymiai 
nulėmė atmosferos pasikeiti
mą Rytų Europos žmogaus tei-

bendraminčius draugus, 
vienu iš kurių ir Jums teko 
būti? Ar kartais KGB toli 
siekianti ranka nebuvo 
avarijos priežastimi? 

Andriejų Amalriką pažino
siu gynėjų, taigi ir lietuvių jau, nors ir ne taip artimai kaip 
veikla bei jų sudėtos au-
kos.Atmosferos pasikeitimas 
dar nereiškia kokių konkretes
nių rezultatų, bet jis savaime 
yra svarbus. Kaip žinoma, 

Ginzburgą, Bukovskį a r 
Jrorbanevskają. Jo knygas 
skaičiau dar Lietuvoje. Staigi, 
beprasmė Amalriko mirtis su
krėtė Madride kiekvieną. Iš 

politikoje reikia siekti galimų v i s k o atrodo, kad KGB prie jos 
tikslų; juos pasiekus, darosi neprisidėjo: Amalrikas va-
galimi nauji tikslai. Todėl jo- ž i a vo į Madridą iš Prancūzijos 
kiu būdu nedera nusiminti, jei P<* apledėjusius Pirėnų kal-
svarbiausieji mūsų tikslai tuo nus> dvidešimt keturias valan-
tarpu atrodo tolimi ir nelabai d a s sėdėjo prie vairo, pervar-
realūs. Istorijoje juk viskas S e s užsnūdo ir atsitrenkė į 
vyksta palaipsniui, dešimtme
čiais. Per svarbiausiąją isto
rinę takoskyrą turbūt jau esa
me persiritę. 

Madride Jums t eko su
sidurti su laisvojo pasaulio 
paba l t i eč ių egz i lų ats 
t o v a i s . Kuri p a b a l t i e 
čių tautinė grupė buvo ge-
r i a u s i a i o r g a n i z u o t a , 
išdirbusi geriausius kon
taktus su diplomatais ir 
spauda? 

Be abejonės, latviai. Ši mū-

sunkvežimį... Kartu su juo 
automobilyje buvo žmona Giu-
zel, draugai disidentai Fain-
bergas ir Borisovas, kurie liko 
sveiki. Borisovas savo metu 
bandė organizuoti Rusijoje 
laisvą darbo profsąjungą — 
taigi jis būtų lyg rusiškasis 
I^ech Walęsa; ir visiškai nese
niai Borisovo žmona žuvo pa
našioje auto katastrofoje — 
tarp kitko, Lietuvoje. Toks su
tapimas daugeliui sukėlė rim
tų įtarimų. Tačiau vis dėlto bū-

sų brolių tauta Pabaltijyje yra n a i r atsitiktinių sutapimų, ir 
sunkiausioje padėtyje. Apie atsitiktinių mirčių... Pats KGB 
latvių pasipriešinimą pašau- mėgsta skleisti gandus apie sa
lyje irgi nedaug tegirdėti. Lie- v o toli siekiančią ranką. Iš 
tuviai, o pastaruoju metu ir es- tikrųjų toks jau visagalis jis 
tai juos žymiai pralenkia. Tuo n ė f a -
tarpu latvių išeivių veiklumas Kokios nuotaikos, į Ispa-
ir organizuotumas yra pa- n i J $ a ts i lankius po kelių 
žymėtini. Gal čia veikia savo- m e t * per t raukos? Jei ne-
tiškas "kompensacijos dės- klystų, PLB-nės ir Lie-
nis". tuvių Rašytojų Draugijos 

prašomas, prieš keletą me
tų atstovavote lietuviams 
egzilams rašytojams PEN 
konferencijoje ir prie Lie
tuvos reikalų propagavi
mo stipriai pasidarbavote. 

Ispanijoje buvau prieš porą 
metų — tada aplankiau Bar
seloną, Madridą, Segoviją, 
Avilą, Toledo. Dabar, be 
Madrido, buvau dar Andalū
zijoje — Sevilijoje, Kordovoje, 
Granadoje. Taigi tą kraštą jau 
pusėtinai pažįstu. Didelių pasi
keitimų per neilgą laiką, at
rodo, nėra įvykę: šalis ir toliau 
demokratizuojasi, gatvėse gal 
kiek mažiau policijos, Franco 
režimo palikimas tebėra ryš
kus (gatvės tebevadinamos 
Franco ir jo generolų vardais, 
knygynuose gausu "caudillo" 
biografijų, o jo kapą gaubia 
nedirbtinis kultas). Tačiau pra
eities žymės demokratiniam 
procesui, atrodo, visai netruk
do. Jeigu taip pavyktų mums 
— be didesnių sukrėtimų, 
palaipsniui!.. Beje, Lenkijoje 
vyksta gal truputį panašus 
procesas. Jei tik jo nesustab
dys plika prievarta. Spren
džiant iš gausių užrašų gatvė
se, Ispanija kiek kryptelėjusi į 
dešinę: kairiokiški šūkiai daug 
retesni, padažnėjo konserva
tyvių. 

Kokią Lietuvą ir lie
tuvius liečiančią informaci
nę medižagą turėjote gali
mybę paskleisti Madrido 
konferencijos metu? 

Kun. Pugevičius parūpino 
man gana daug informacinės 
literatūros anglų kalba — lie
tuvių politkalinių sąrašus, 
TTG komiteto dokumentus ir 
kt. Ją išgrobstė žurnalistai, 
delegatai ir pažįstami kitatau
čiai disidentai . Beje, pa-
stariejji gan mažai informuoti 
apie mūsų reikalus, nors turi 
geriausių norų mums padėti ir 
galimybių populiarinti mūsų 
problemas. Ryšys su jais tu
rėtų būti daug tvirtesnis. Tu
rėjau keliolika egzempliorių dr. 
Tomo Remeikio knygos, kuri 
irgi buvo išgrobstyta per pus
valandį. Žmonės tik reiškė pa
geidavimų, kad būtų išleista 
jos portatyvinė laida — ma
žesnio formato, plonesnio po
pieriaus... 

Ar Madride veikė sovie
tų įtakoje esančių sateliti
nių valstybių laisvės kovo
tojai? Gal teko su jais 
išsikalbėti ir pajusti šių 
dienų drąsius prasiver
žimus Lenkijoje ir Čekos
lovakijoje? 

Madride buvo keli lenkai ir 
čekai, taipogi atvyko ir af
ganų. Daug bendravau su se
nu pažįstamu čeku Pavelu Tig-
ridu ir su lenke Barbara 
Torunczyk, kuriai buvau ir ver

tėju, nes ji nemoka nei angliš
kai, nei rusiškai. Torunczyk 
pažinojau dar Varšuvoje. J i 
spaudos bendradarbė ir Madri
de veikė kaip lenkų demokrati
nio sąjūdžio atstovė, taigi krei
pė į save didelį spaudos 
dėmesį. Telefonu iš Madrido 
kalbėjau su bičiuliu vienu iš, 
KOR (Darbininkų gynimo ko
mi te to) vadovų, A d a m u 
Michiniku. Sujungė mus pui
kiausiai, kalbėti nekliudė, tai
gi pasveikinau jį su dideliais 
laimėjimais ir net aptariau kai 
kuriuos bendrus reikalus. 

Tomas Venclova 
Nuotr. Vyt. Maželio 

Lietuviai yra laimingi 
JAV-ių de legac i jos su
dėtyje matyti prez. J. Car-
terio paskirtą lietuvį Rimą 
Cesonį, JAV LB Visuome
ninių Reikalų Tarybos na
rį. Ar turėjote progą su juo 
Madride pas imatyt i ir 
bendradarbiauti? 

Su Rimu Cesoniu matėmės ir 
bendradarbiavome, tiek tik, 
kad abudu buvome labai užim
ti, tad ir pasimatymai buvo 
trumpoki. Kiek žinau, p. Ceso-
nis labai teigiamai veikia 
Amerikos delegacijos poziciją, 
ir jam už daug ką turėtume bū
ti dėkingi. Na, bet diplomatija 
yra diplomatija, todėl plačiau 
apie tuos dalykus nekalbėsiu. 

Kursavo gandai, kad Sov. 
S-gos delegacijos sudėtyje 
Madride bus ir pabaltietis, 
kad atremti laisvojo pa
saulio priekaištus dėl so
vietų vykdomų žmogaus 
teisių nusižengimų Pabal
tijo valstybėse. Ar teko pa
tirti ar gandai pasitvir
tino? 

Apie tai neturiu žinių. 
Už kelių mėnesių JAV-

b ė s t u r ė s n a u j ą p r e 
zidentą. Kaip vertinate 
prez. Carterio pradėtą žmo
gaus teisių akciją ir ar 
galvojate, kad nauja JAV 
Administracija turėtų tą 
akciją tęst i bei s t iprint i? 

Prez. Carterio žmogaus tei
sių akcija yra vertingiausias jo 
šiaip jau nelabai nusisekusio 
prezidentavimo palikimas. 

ŽMOGUS - ŽEMĖS 
VALDOVAS 

Ar žmogų pavadintum vie
naip ar kitaip, vis vien jis yra 
ypatingas darbo žmogus, bet 
ne koks robotas. Ne be pagrin
do sakoma, kad žmogus, kaip 
fizinio ir dvasinio pasaulio 
junginys, yra šios žemės val
dovas. Mat, žmogus savyje 
kaupia ir dvasinį pasaulį. 
Pasak Dostojevskio "Tik gro
žis tegali išgelbėti pasaulį. Šį 
kilnų darbą tegali atlikti tik 
dviejų pasaulių tarpininkas — 
žmogus". Tačiau žmogus kar
tu yra ir bejėgis. Jis negali gy
venti vienas kur nors negy
venamoje saloje. Žmogui yra 
reikalinga visuomenė. 

Iš patirties žinome, jog žmo
gus negali gyventi be visuo
meninio gyvenimo. Politinis 
arba valstybinis gyvenimas 
yra ne kas kita, kaip aukš
tesnė, tobulesnė visuomeninio 
gyvenimo forma. Ir kai jau 
žmogus visai pribręsta, kai jis 
suauga socialiniame gvveni-
me, jis nesulaikomai veržiasi 
į visuomeninį ir politinį 
gyvenimą. 

Atskiras žmogus, kad ir yra 
dangaus ir žemės tarpinin
kas, vis dėlto jis pats vienas 
negali išsiversti. Jam iš ma
žens reikalingi tėvai, globėjai. 
Be to, jam reikalingi moky
tojai, auklėtojai. Taip pat rei
kalinga savoji spauda: laik
raščiai, knygos, kurie veikia 
lyg supąs pasaulis. Tada ir 
žmogus ima į pasaulį veikti. 

Kaip a tskiras žmogus 
beaugdamas, bebręsdamas 
siekia tikslo, taip ir kiekviena 
tauta nori gyventi, laisva bū
ti ir politiškai nepriklausoma. 
Tą supranta kiekvienas sąmo
ningas lietuvis. Taigi neveltui 
sakoma, kad žmogus pakeitęs 
gyvenimo vietą, sąlygas, pro
fesiją, pašaukimą, tuo dar 
nepadaroma didelės skriau
dos, bet priverskime jį pakeis
ti temperamentą ir mes jį 
sulaužysime. 

O šalia tikėjimo, — sako 
J.V. Sivvers: "Švenčiausi žmo
gui dalykai yra gimtoji kalba 
ir teisė. Jie sudaro tą šventą 
trejybę, kuri kovoja kartu — 
laimi arba žūva". 

Taigi išlaikymo ir atitauti-
nimo darbas buvo ir yra vienas 
svarbiausių uždavinių išeivi
joje. Nepamirškim! 

J. Mškns. 

Gaila tik, kad ji buvo vyk
doma chaotiškai, be reikiamo 
tvirtumo, kaip ir kitos Carte
r io akcijos. Jei naujoji 
administracija tęs Šią akciją 
rimčiau ir išmaningiau, galė
sime ją tik pasveikinti. Šiaip ar 
taip, žmogaus teisių gynimas, 
mano manymu, yra ir turi būti 
pastovus, neišbraukiamas 
JAV politikos elementas. 

(Pabaiga) 

V.GSELIENĖ 

— Kaip tu gali būti tokia plona? Beveik 
kaip Kristina. — Bet tuoj pat linksmai nusi
juokė. — Ką padaryti, matyt, jau tokia mano 
dalia. Tavo vyras užlipo į viršų, — tuoj 
pridūrė. — Nesirūpink, jis susiras Rainį. 
Zinai, juk yra bufetas. — Ir vėl nusijuokė 
užkrečiamai labai jaunu juoku. 

Dar lipdamos laiptais, juodvi pralenkė 
mergaites — Rūtą ir Mildą — linksmai čiauš
kančias ir jau lydimas keletos taip pat nerū
pestingai ir linksmai nusiteikusių jaunuolių. 
Motinų pastanga jas sulaikyti salėje — liko 
tuščia pastanga. Sumirgėjo platūs mezgi
niuoti apatiniai, sutauškėjo aukštos smailos 
kulnys, ir jau jos prisijungė prie kitų galerijoj 
susispietusių jaunuolių. 

Kai Dargienė, lydima sunkiai kvėpuojan
čios ir be pertraukos kalbančios Rainienės, 
pasiekė salę, jau beveik visos kėdžių eilės 
buvo užimtos. Salė ūžė, kaip suerzintas bičių 
avilys. Didelio, pompastiško kandeliabro 
daugybes ryškiai švytinčių lempų šviesa už
tvindė visą salę. Pačiame gale susigrūdusių 
jaunų vyrukų ir mergaičių būriai. Vyresnieji 

su paaugliais vaikais, užsėdę medinių ir nela
bai patogių kėdžių eiles. Dargienė vienu 
žvilgsnių apmeta taip pažįstamą vaizdą. Pir
mose eilėse matyti išpūstų, kaip ir jos pačios 
šukuosenų, „minko" apikaklių ir viena kita 
apnuoginta krūtinė ar pečiai. Blizga šilko 
suknios, vilnonės suknelės kukliai skelbia 
savo pasiturinčių šeimininkių geresnį skonį. 
Tarp aukštų ir nenatūraliai išblizgintų mote
riškų šukuosenų paskendę suprakaitavusios 
plikės ar gerokai praretėjusiais plaukais vyrų 
galvos. Vidurinėse eilėse matyti daugiau 
jaunesnių šeimų. Cia dar niekas, atrodo, nėra 
galutinai savo vietas atradęs. Paauglės mer
giotės stumdydamosios veržiasi pro susė
dusius vyresniuosius. Jų „atsiprašau, atsi
prašau" skamba dažnai ne tiek mandagiai, 
kiek įžūliai. Čia pat ir keletas mažų vaikų, 
belakstančių viduriniame, plačiame, palik
tame tarp kėdžių tarpe. 

Dargienė ir Rainienė susiranda pagaliau 
vietą vienoje iš paskutiniųjų eilių ir padeda 
savo rankinukus ant gretimų dviejų laisvų 
kėdžių, taupydamos vietas vyrams. Dar
gienė nekantriai nukreipia žvilgsnį bufeto 
link, iš kur jau girdisi vyriškai gilesnis pokal
bių ūžesys. Jos žvilgsnį pastebėjusi, Rai
nienė taria: 

— Nesirūpink, ateis. O štai jau juodu ir čia! 
— Dargis, liesas, bet beveik žemo ūgio su pro-
žilia tankių, neaiškios spalvos plaukų galva. 
ir Rainys, aukštas, labai liesas ir gerokai 
praplikęs, stumiasi tarp paskutinių, beveik 
besi vėluojančių svečių, savo žmonų link. 
Rainys, plačiai šypsodamasis, bučiuoja Dar
gienei ranką, o Dargis tik stipriai papurto 

Rainienės minkštus, lyg puriai iškilusi tešla, 
pirštus. 

— Kur vaikai? — klausia tuoj pusgarsiai 
sėsdamasis šalia žmonos Dargis. Bet tuo 
laiku užgęsta šviesos salėje, ir tik vienas stip
rus šviesos pluoštas nukrypsta į sceną, kur 
jos rate jauna, tautišku kostiumu apsiren
gusi ir gerokai išsidažiusi pranešėja grakš
čiai lenkiasi publikai. 

— Šš, Šš... — pasigirsta iš visų pusių, ir 
Dargienė suspėja tik sušnibždėti „Nesirū
pink!" Visi atsistoja ir į sceną įnešamos 
vėliavos. Pakyla antra užuolaida ir ati
dengia gausų chorą, gražiai sustojusį scenos 
gilumoje. Priekyje visos moterys dėvi mar
gus (kartais labai keistus) tautiškus kostiu
mus. Dirigentas išeina lengvais žingsniais 
ir, grakščiai nusilenkęs, pakelia lazdelę. 
Galingai suskamba Lietuvos himno pirmieji 
garsai. Nepriklausomybės minėjimo prog
rama prasideda. 

* * * 

Pasigirdus pirmiems himno garsams, 
Kristina vis dar tebebuvo moterų kambary, 
dabar jau visai tuščiame. Jai pavyko iš
vengti motinos susirūpinusio žvilgsnio ir ji 
atsiduso lengviau, pamačius, jog Rainienė 
nusitempė jos motiną atgal į rūbinę. Keista, 
kad tokia neįdomi ir plepi moteris kaip Rai
nienė turėjo tiek įtakos jos santūriai ir griež
tai motinai. Gal su ja ji jautėsi galinti lais
viau atsikvėpti, o gal ji džiaugėsi Rainienės 
nuoširdžiu pataikavimu ir garbinimu, o gal 
jai patiko Rainienės visuomet gera, links

ma nuotaika. 
Tačiau Kristina nesvarstė toliau savo 

motinos ir Rainienės draugavimo prie
žasčių. Dabar, kai nieko nebuvo moterų 
kambaryje, staiga jos dirbtinai ramus 
veidas tarsi atsileido. Apie lūpas, kurios dar 
buvo vaikiškai papurusios, atgulė skausmo 
raukšlelė, o akyse sublizgo sielvarto ir 
baimės išraiška. Stovėdama prieš veidrodį, ji 
be nuovokos, beveik nematydama savęs, 
tvarkė plaukus. Jie buvo atitraukti nuo kak
tos ir sudėti gražiu mazgu viršugalvyje. Jų 
šviesus blizgėjimas buvo jos pasididžiavi
mas. New Yorke, kur visi šviesūs plaukai 
greitai tamsėja ir netenka grožio, jos lino 
spalvos kasos buvo retenybė. Dėl tų plaukų 
ją visur pirmiausia pastebėdavo. Jos anta
kiai taip pat buvo šviesūs, bet mėlynas akis 
supo tamsios, papurusios blakstienos. 
„Kodėl į mane visi žiūri?" — dažnai pagal
vodavo ji. „Nebent dėl plaukų". Ji negalvo
jo, jog esanti graži. Jai atorodė, kad jos 
nosis buvo per trumpa, o lūpos per didelės. 
Tačiau nuo to laiko, kai ji pamilo Kęstutį, ji 
nebesirūpino daugiau savo išvaizda. J is my
lėjo ją, vadinasi, ji buvo tokia, kokia turėtų 
būti. Jo akyse ji buvo graži — to ir užteko. 

Taisydama plaukus, ji sekė įtemptai pra
viras duris. Negi jis neatvažiuos?! Bet 
staiga ji mato jį, lipantį laiptais žemyn, dar 
su paltu. Vienu momentu ji puola pro duris, 
užmiršdama atsargumą. 

(Bus daugiau) 
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MIRĖ PARTIZANO MOTINA 
Spalio 18 mirė Kapitalina Vir-\ žuotas. Kapitalina kelerius metus 

ketienė. Nebuvo nei laidotuvių, 
nei skelbimu, nes taip norėjo pa 
ti velionė. Ji savo kūną atidavė 
Medicinos mokslinei instituci
jai. Jos žodžiais: "Sūnus atidavė 
gyvybę kenčiančiai Tėvynei ir bu 
vo užkastas be karsto ir laidotu
vių; aš savo kančias skiriu Die
vui už sūnų ir vyrą, o kūną ati
duodu mokslui, kad kiti mažiau 
vargtų ir kentėtų — man taip 
pat jokių laidotuvių nereikia". 

Kapitalina Virketiene 

Velionė buvo rusu kilmės, aukš 
to pareigūno duktė, gimusi prie 
Uralo. Jauna būdama pradėjo 
mokytojauti prie Kinijos sienos 
Pirmojo pasaulinio karo metu. 
Ten pat jaunas lietuvis Vladas 
Virketis dirbo pasienio muitinėje. 
Jo žmonai mirus po gimdymo, jis 
liko našlys- su kūdikiu Jurgiuku 

slaugė vyrą, kol jis staiga mirė 
širdies priepuoliu. 

Pasilikusi viena ji tęsė darbą, 
kol vieną dieną pakeliui į darbo
vietę ją užpuolė plėšikai ir sumų 
šė jos galvą. Užtruko savaitę at
gauti sąmonę. Grįžusi namo dėl 
nuolatinių galvos skausmų ir 
dažno pusiausvyros netekimo ne 
galėjo tęsti darbo įmonėje. Kiek 
vėliau ją ištiko automobilio ava 
rija. Pragyvenimui liko kukli 
miesto pašalpa ir socialinis drau 
dimas bei Lietuvos dukterų drau 
gijos pagalba. 

Velionė paskutines savo dienas 
praleido Califomia Gardens Nur 
sing Genter — senelių prieglau 
doje. Ten gyvenimas buvo itin 
sunkus, nes buvo sunku susikal 
bėti su įstaigos personalu. Prie
glaudoje velionę retkarčiais ap 
lankydavo bičiuliai bei pažįstami. 

Rugsėjo mėnesį velionę ištiko 
širdies priepuolis ir buvo nuvež
ta ligoninėn. Vėliau parvežta į 
prieglaudą ir po kelių dienų, 
spalio 18 d., šeštadienį, mirė. 

Jos kūnas dabar yra universite 
to skrodimų kambaryje, kur išbus 
apie metus laiko. Po to kūnas bus 
sudegintas ir pelenai palaidoti 
šalia vyro Šv. Kazimiero kapinė 
se. Tuo rūpinasi Lietuvos dukte
rų draugija. 

Tuoj po mirties Tėvų jėzuitų 
koplyčioje buvo koncelebruotos 
Šv. Mišios už Kapitalinos, Leono 
ir Vlado Virkečių sielas. Taip pat 
visą mėnesį buvo atnašaujamos 

LIETUVIAI BALTIMORĖS 
SPAUDOJE 

Baltimorės dienrašty "The 
Sun" neretai tenka užtikti ką nors 
apie Lietuvą ar lietuvius, o lietu
viškos pavardės gana dažnai mi
nimos. Vien tik paviršutiniai skai 
tant to dienraščio vakarinę lai
dą per lapkričio mėnesį štai ką 
randame: 9-tos dienos laidoje re
cenzuojama knyga apie carą Pet 
rą Didįjį (Peter the Great: His 
Life and World. Robert K. Mas-
sie) ir pabrėžiama, kad care di
džiausia meilė buvusi lietuvai
tė, kurią jis vedė uždaręs sa
vo pirmąją žmoną, rusę į vie
nuolyną ir kuri vėliau tapo impe
ratore Kotryna L 

Lapkričio 12 d. aprašoma Balti 
morėje vykusi mažoji Baltųjų 
Rūmų konferencijajiečianti sens
tančius arba senelius amerikie
čius kilusius iš Europos. Straips
nyje gana plačiai cituojama Ga
lina Sužiedelienė, tyrinėjanti 
senstančių problemas Amerikos 
Katalikų Universitete. (Center 
for the Study of Pre-retirem nt 
and Aging of the Catholic Uni-
versity of America).Sekanti pana
ši konferencija bus šį mėnesį Cle 
velande. 

Lapkričio 13 d., lietuvių kil
mės "The Sun" kolumnistas Pe 
ter Kumpa, aprašydamas nese
niai Baltimorėje atidengtą vadi
namą Holocaust paminklą, pami 
ni, kad Vilniuje prieš 30 metų 

nuotrauka Helen Rizzo apie jos 
darbą vienoje Baltimorės radijo 
stočių. Helen Rizzo — lietuvaitė 
Lukoševičiūtė, dažna laiškų re
dakcijai rašytoja. Ne viename 
laiške ji yra labai vykusiai iškė
lusi Lietuvos pavergimą ir sovie
tų imperialistinius tikslus. 

Lapkričio 19 d. sporto skyriuje 
prisimenamas Baltimorės futbolo 
komandoje žaidęs John Unitas 
(Jonaitis) ir duodami sporto mė
gėjų pasisakymai. Viename sa
koma, kad 3 metų laike dabarti 
nė futbolo komanda "Colts" te-
žaidusi gerai tik vieną kartą, bū
tent vadinamą John Unitas dieną, 
laimėdama prieš Miami. Kitas 
žiūrovas šitaip charakterizuoja 
dabartinį Colts komandos "Quo-
terback", kuris laikomas vienu 
geriausiu visoje profesionalinio 
amerikietiško futbolo lygoje: gra
žus jaunas. Puiki barzda. Turi gra 
žius namus. Puikiai meta sviedi 
nį. Tačiau kad jis būtų didžiu, 
jam turėtų būti perkelti smege
nys iš Jono Jonaičio. Pažymėti
na, kad jau daug metų kaip Jo
naitis nebežaidžia, bet jis Balti
morėje pasidarė nemirtingu, ne 
tik už puikų žaidimą, bet ir už sa 
vo elgesį už sporto aikštės ribų. 
Atrodo, kad Baltimorėje auga nau 
ji Jonaičiai, jei ne amerikietiškojo 
tai europietiško futbolo žaidėjai. 
Štai, lapkričio 25 d. tame pačiame 
"The Sun" dienraštyje rašoma 
apie aštuoniametį Andrių Ve
liuoną, kuris dvejose rungtynė 
se įmušęs septynis įvarčius ir jo 
rinktinė pirmaujanti žemiau de-
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Šv. Mišios Šv. Judo Tado parapijos 
Pirma užuojauta, o paskum mei- i bažnyčioje (prie Ashland ir 18-tos 
lė ir aukso žiedai surišo Kapita-! gatvės). Be to išpildytas velionės 
liną su lietuviu. Gimus juodviejų | troškimas (nedrąsiai pareikštas, I P n o n s o . bažnyčioje (Hetuvių par, 
sūnui Leonui, ji augino abu ber- į nes neturėjo iš ko) sūnaus Leo J bažnyčia J. G.) ir išklausiusi ten 

nėra jokių sinagogų, tik senas lie 
tuvis kunigas, rizikuodamas savo 
saugumu, jam pasakęs, kur jos 
esančios. Lapkričio 16 d. laiške 
redakcijai viena amerikietė rašo, 
kad ji gaunanti įkvėpimo ir atsi
gaivinimo apsilankiusi Šv. Al-

i 

niūkus kaip savo. 

Vladas Virketis iš karo ir revo
liucijos sujauktos Rusijos grįžo į 
Lietuvą ir, radęs darbą ir tvar
ką, pasikvietė Kapitalina su vai
kais į Jurbarką. Čia ji išmoko gra 
žiai lietuviškai kalbėti ir abu vai
kus augino lietuviška patriotine 
dvasia. V. Virketis vėliau gavo 
darbą muitinėje, Klaipėdoje, kur 
jie ilgesnį laiką gyveno ir kur už 
augo berniukai. 

Rusų frontui artėjant, vyres
nysis sūnus Jurgis, jau vedęs, iš
vyko į Vakarus ir vėliau išemi
gravo į Kanadą. Virkečiai delsė, 
bet sūnui Leonui atsisakius vykti 
kartu ir jo raginami, išvyko vieni 
ir vėliau pasiekė Chicagą. Leonas, 
tuo metu studentas, pasiliko Kau
ne pavojingam partizanų ryši
ninko ir tiekėjo darbui. Kartu su 
juo dirbo vienas draugas ir jo su
žadėtinė. Jie buvo dalis grandinės, 
kuri spausdino ir platino parti
zanų atsišaukimus, sekė priešo 
judėjimus, kaupė ir tiekė maistą 
bei amuniciją kovojantiems. 

Kurį laiką viskas gerai ėjo, bet 
vieną naktį rusai apsupo jų slėp 
tetvę. Jie bandė pasprukti per 
slaptą išėjimą. Merginai pavyko, 
draugas krito prie išėjimo, o Leo 
ną pačiuipo gyvą. Nieko nepešę 
tardymo metu, rusai jį nušovė ir 
kažin kur kūną užkasė. Merginai 
pasisekė pasiekti Vakarus ir, sura 
dusi čia Leono tėvus, viską pa
pasakojo. Dabar ji gyvena New 
Yorke. 

Chicagoje V. Virketis, dirbda
mas neįprastą sunkų fizinį dar
bą, susižalojo nugarkaulį, kurį 
chirurgas bandė taisyti,bet vis dėl 
to vyras liko nuo pusės paraly-

NAUJI AUTOMOBILIAI 
Galiu padėti įsigyti naują automobilį 
(visų firmų) tiesiog perkant iŠ Detroi
to. Sutaupysit nuo $700-00 ir dau
giau, negu kad pirktumėt pas Chica-
gos dyierius. 

VACYS 
TeL S1J&-436-9667 

arba po 7 v. v. 769-6259 
P.S. Jei neatsiliepia vienu laiku — 
skambinkite vėliau. 

no atminimą įamžinti kukliu įna j Mišias visada jaučiasi laiminges-
šu į Lietuvių fondą. n ė - Tos pačios dienos dienrašty-

7. Z. i e randamas ilgas straipsnis su 

jam gidų buvo sakoma, kad ten į šimties metų jaunuolių lygoje. 
Andrius Veliuona yra ŠALFASS 
Rytų apygardos vadovo ir LB Bal
timorės apylinkės valdybos nario 
Algio Veliuonos jauniausias sū
nus. Andrius, taip pat buvo rodo
mas televizijoje bespiriąs įvarčius. 
Dar daugiau pasižymėjęs yra Ve-
liuonų trylikametis sūnus Myko 
las, kuris ne tik puikus mokinys, 
bet ir sportininkas. Futbolo ko
manda, kurioje jis žaidžia, laimė-

mą Brighton Parke. Modernūs 2 bu
tai po 5 kamb. Plius įrengta pastogė. 
Gerai išlaikytas. Garažas. Mažiau 
$50,000. Skambint 735-0529 arba 
HMM* 

Mūrinis 4 butai. Visi užimti. Namas 
geras. Kabinetines virtuvės. Brangios 
vonios. Naujas gazo pečius. Mūro ga- | 
ražas. Prie 66-os arti Kedzie. 
Prie 71-os ir Sacramento. 5 kambarių 
mūrinis. Namas kaip naujas. 
Mūrinis ll/į aukšto. Du liuksus butai 
— 5 ir 3 kamb. Geras. Nebrangus. 

BBOKEBIS P. 2UMBAKIS 
Telef. — 778-6916 

ŠIMAITIS REALTY 
iDMiraia* — Iacome Taa 

Notary Public 
2951 WEST 63rd STREET 

TeL 436-7878 ar 839-5568 

IIIIIHlIllllllllllllIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllll 

BUTU NUOMAVIMAS 
Namu pirkimą* — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notartataa — Vertimai 

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

6639 S. Kedzie A v. — 778-2X33 
111IIIIIIUIIIHIIIIIIIIII 

M. A. i I M K U S 
IJfOOMK T A i SERVICE 

XOTAK¥ PUBLIC 
4269 So. MapteKuod, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ UUcTl«tinuO. pildomi 
PIUETTBfiS PRJLSTMAI Ir 

kitokį* blankai. 
iiurmuiiiinmiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii 

lllllllllItlIlIlIlIlHIIIIIHIIIIIIllIHIUUIlIltlf 

P LU M B I N G 
Liceosed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plyteles. Glass blocka. 
Siokoe vamzdžiai išvalomi elektra. 
I automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
niiiiiiiiimiiHiiiiiiiiiiinimnuintuimnii 
itiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiumumiiimiuimiiiii 
1; iT&uiu prtirlą Į Į S h į p U — S *• -

brangiai H 
C06MOS PARCELS £XPRESS 

2501 W. 60 St., Cfckaco, I1L 60629 

SIUNTINIAI i LIETUVĄ 
Telef. — 926-1737 

Vytautas Valantinaa 
IHIIIIIIIIinillllllllUUIUUUlIMUltUllllU 

Attfactive Woman 
For Cafeteria and Vending Hostess. 
Vicinity La Salle and Chestnut Sts. 

5 Days a Week, 5 Hrs. Daily. 
Call -

CUSTOM COFFEE SERVICE 
TEL. — 585-9300 

SECRETARY 
Mušt type 60 WPM. Speedvmting 

or shorthand. Good Salary. 
Apply in Person. Ask for Janet. 

MmVVE ST CAN COMPANY 
9301 King St., Franklin Park, BL 

jo I-ją vietą žemiau 14 metu 
Baltimorės apskrities lygoje. My
kolas Veliuona, įmušęs 21 įvartį, 
yra daugiausia įvarčiu pelnęs žai 
dejas turnyre. Lygos pirmeny
bes laimėjusi komanda buvo tre 
niruojama Algio Veliuonos. 

Juozas Gaila 

Season's Greetingŝ  
from 

Standard Federal Savings. 
•»« 

Santa will be here: 

Saturday, Dec. 13 
Saturday, Dec. 20 

9 a.m. - 12 noon 
9a.m. - 12 noon 

Children mušt be 
accompanied by an adult 

Come in and get a 
FREE color photo with Santa 

with our compliments. 

ttl 
syuayum FEDER/U. s/n/i NGS 

HOME OFFICE: 4192 Archer Avenue (at Sacramento) 
Chicago. Illinois 60632 Phone 847-1140 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Įstatau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečiu* j gazinius. 
AUOS BANYS, TeL 447-8806 

ItlIlIlIlIililHlllllllllilIlIlIlIlilIlIlIlIlilIHII 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-188* arba S76-5996 
iiiiiiiimimtiiimiiimiiiiiiMiiiiiiiimiiii! 

oęsaOBSOB8BBBBBBC v •^•"••y^ 1 •."'"r -.1 -Tr'T;-

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Atcfaer Avenue, 
Chicago, m. 60632, teL 927-5080 

RECEPTIONIST 
Small downtown business is looking 
for a receptionist to answer all tele-
phones and do light typing and filing. 
Hours 8:30 to 5. Mon. through Friday. 
Salary depending on eacperience. 

See KATHY BALIONAS 
109 N. Dearborn Street 

(12th Floor) 
Chicago, m. TeL 346-4305 

IŠNUOMOJAMA — FOB KENT 

ISNUOM. CICEROJE 3 kamb. butas 
angliškam rūsy. Patiems apsišildyt. 
Dviem ar vienam asmeniui. $150.00 
mėn. Skambint 656-6725. 

V A L O M E 
KILIMUS LB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
viau rolių grindis. 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 

PACKAGE EXPRESS AGEXCY 
MARIJA NOREIKIENfi 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekės. Maistas iš Europos sandelių. 
2808 W. 88th Su, Cbicao, EL 60629 

TEL. — WA 5-2737 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir ii toli miesto leidimai ir 
pilna apdraudė. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5 

tiniiiiHniiimiHinniiiHimiiiiniinHiHiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvoto* ir papraatoe. Radijai, 

Stareo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I N A S TV 

2S46 W. 99 S t , teL 778-1486 
*Hi!iiiiiiiiitiiMiiHiiimiiiifiiiiiuiinmiiw 

a i apdraada N O ttsntes Ir antoano-
10% — SO* — *0% 
bOlo pat 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208 v, We*t 9*tfc Street 

Telef. — OA 44SM 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių korteOų naudojimas yra 
grafus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias viri 
*tns* korteles. 

Kreipkite* \ 
traciją visais 

"Drango" 
panašiais 

adminis-
reikaiais 

DRAUGAS, 
4645 W. SSrd fltr. 

m. 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS 

PLUNGĖ 
Plungės miestas, 2ydai, Tur

gus, šventadienis, Pre la tas Po 
vilas Pukys i r k i t i ap rašymai . 

Spaudė Morkūno spaus tuvė 
1980, 142 pusi. Kaina su per
siuntimu $5.85. 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 6062$ 

mimiiimniMiiiimiiiiiiimiMiimimiiiu 
LIETUVOS ISTORIJOS 

VAIZDINE SANTRAUKA 
Sudarė 

VILIUS L. DUNDZILA 
Išleido 1979 m. "Dirvos" B-vės 

įpėdiniai: Antanas, Tomas ir VI* 
liūs Dundzilai. 

Šis leidinėlis pritaikytas mūsų 
mažiesiems, pagal amerikiečių lei
dyklų metodus. 

Kaina su persiuntimu $1.60 

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu, 

imiiiiimmmiiiimiiiiiiiimiiiiiiimmii 
II1IIII1IHIIIH1I1IIIIIUIHIUIIII1IIIIIHIIIIMI! 

RYTŲ UETUVA 
Istorinių bei etnografinių studijų. 

rinkinys 
STUDIA LITUANICA IV 

Suredagavo 
ALGIRDAS M. BUDRECKIS 

lileido Vilniaus Kraito Lietuvių Są
junga 1980, Spausdino M. Morkūno 
spaustuve. Didelio formato, 628 pusi. 
Kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu 
$18.25. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, k5h5 W. 6Srd St., 
Chicago, IL 606S9 

--lUHHHHiUIIUHUMIUIIIMUUHilUimillllt 

Algirdas JF. G r e i m u 

APIE DIEVUS IR 
2MONES 

(Uemvių Hltalogljos stuAJos) 

Išleido Algimanto Mackaus 
knygų leidimo fondas- S p a u d i 
M. Morkūno spaustuvė. 360 psl.. 
kietais viršeliais. Ra ina su per
siuntimu $10.85. 

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu. 

Illinois gyventojai dar prideda 80 et. 
valstijos mokesčio. 



dalyvavo Toronto VI. Putvio kuo 
pos šauliai) ir naujojo parapijos 
klebono kun. J. Staškevičiaus — 
Staškaus įvedimas į pareigas. 

Ekscelencija vysk. Lacey prieš 
šv. Mišių pradžią prabilo lietu
viškai, perskaitydamas netrum
pą tekstą. (Tačiau po to, nors 
jausdamasis įpatenkintas savo "lie 
tuviškos kalbos tartimi", pasis
kundė pavargęs...) 

Kun. J. Staškevičiui parskaičius 
dienos Evangeliją, pamokslą pa
sakė svečias vysk. Lacey. Pamoks 
lo tema: "Kristus — Meilė". 

Žiūrėdamas į altoriaus vietoje 
esančią skalptūrą Mozeliausko 
sukurtą didžiulę Kristaus reljefi
nę skulptūrą ir, apibūdindamas 
Kristų, kaip meilę, pamokslinin 
kas davė pavyzdžių ir iš žmoni
jos gyvenimo bei savo paties per 
gyvenimų. Jis netgi 

vedus į keturis bažnyčios kampus 
ir prie bažnyčios altoriaus, buvo 
paklaustas, ar prisimena tas sun
kias klebono pareigas. Jam atsa
kius teigiamai, buvo padėtas įve 
damojo parašas, kuris paliudytas 
ir patvirtintas Vyskupo parašu. 

Pamaldos baigtos Lietuvos Him 
nu. Klebonijoje įvyko vaišės, skir 
tos svečiui vyskupui pagerbti, ku
riose taip pat dalyvavo ir naujo
jo parapijos klebono kun. J. Staš 
kevičiaus tėveliai. 

Pranus Aiženas 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. gruodžio 11 d. 

metu įstatymai merams tai lei- Į šauksiąs didžiąją jūri (grand 

Hartfordo Lietuvių klubo pirm. 
kas pritvirtina iškabą. 

Stasys Baltauskas ir Tauro restorano iškabos projektuotojas dail Faridas Maslaus-
Nuotr. A. Dziko 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Hartford, Conn. 

Tauro Triumfas 
—lie-

nuolės vilkėjo tautiniais drabu
žiais. Miesto meras G. Athanson 
savo kalbą baigė šiais žodžiais: 
„Myliu lietuvius, bučiuoju ir lin
kiu Dievo palaimos". Jis perkir
po valgyklos atidarymo kaspiną, 
o klebonas kun. Juozas Matutis 
sukalbėjo invokaciją. Buvo per-

džia daryti. Aiškinama, kad įs
tatymas pradėjo veikti labai ne
seniai, o postas buvo tuščias 
jau kelis mėnesius. Siekiama, 
kad postas būtų užpildytas bal
savimo būdu. 

Tuo tarpu apskrities federali
nės valdžios prokuroras Thomas 
Sullivan paskelbė, kad jis su-

jury) ištirti galimybes apkaltinti 
mere Byrne ir du jos padėjėjus 
kriminaliniu teismo įžeidimu. 
Aiškinama, kad mere tariamai 
pažeidė vadinamąjį Shakman 
potvarkį, kuris uždraudžia mies
to darbininkų atleidimą, paže
minimą ir pan. dėl politinių prie
žasčių. 

Mūsų tautiniai namai 
tuvybės ir kultūros egzistencija. 
Argi būtų pilnai gyva lietuviš
ka dvasia, be savo tautinio židi
nio? Hartfordo lietuvių klubas skaityta burmistro G. Athanson 
jau buvo patekęs į sunkią, bevil- j išleista proklamacija ir Connec-
tišką ir visiškai išnykstančią pa- į ticut gubernatorės EUa Grasso 
dėtį; nebegalėjo ilgiau išsilaiky- j sveikinimas. Salė buvo pilna daly
ti. Tad mažai kam besirūpinant j vių. Iškilmių pabaigoj visi sugie-
ir besidomint, klubas buvo pa- i dojo „Ilgiausiu Metų" ir iš vi-
skirtas pardavimui. Bet, neatsira- Į SŲ lūpų išsiveržė „valio" balsai. 

~dus tinkamam pirkėjui, valdybos) Valgiai buvo lietuviški: švie-
^nariai užsispyrę ir kupini ryžtojž}os d e š r o S ) virtiniai, cepelinai, 
-(ypač pirm. Stasys Baltauskas),|balandėliai, kugelis, šaltiena, py-
dar ėmėsi naujų planų: atidary- į r a g a i i r u > Maistą aukojusioms 

viešą restoraną. Darbas buvo priklauso nuoširdi padėka. 
Tos pačios dienos vakarą tele-

kos lėlės, šiaudinukų paveikslai, 
mozaikos, kalėdų eglutė, apka
binta ornamentais, sveikinimo 
kortelės ir t.t. 

Lietuvių klubas vėl gyvuoja. 
Jaunimas turi salę antrame aukš
te, kurioje repetuoja tautinius 
šokius. Organizacijos naudojasi 
renginiams, posėdžiams. Gal ne
bereikės mėtytis po privačius na
mus ir svetimtaučių sales? Tre
čiame aukšte yra didelė salė kul
tūriniams renginiams. 

Gub. Ella Grasso pavedimu 
užsakyta salė dviem parengi
mams. Kitataučiai žada burtis 
mūsų svetainėje, užsisakydami sa
lę įvairioms progcms. 

Turėkime vilties, kad būsime 
dar gyvi ir ilgiau kartu pabend
rausime savajame klube. 

M. Petrauskienė t 

Mississauga, O n t 

CHICAGOS MERIS 
TEISMINES PROBLEMOS 
Keturioliktosios miesto apy

linkės atstovas aldermanas Ed-
ward Burke, (mer^s brolis), pa
prašė teisėją, kad leistų jam da-

asmeniškai j lyvauti "class action" byloje, 
pademonstravo, žengdamas kele- į iškeltoje prieš mere Jane Byrne 
tą išdidžių žingsnių, koks jis bu; už jos bandymą paskirti naują 
vo laimingas ir išdidus ,kai kaž- \ 44-tosios apylinkės atstovą, 
kas jam pasakęs, jog mylįs jį... į Bylos ieškovai aiškina, kad Byr-

Po to įvyko kun. J. Staškevi- j ne savo ilgametį politinį drau-
čiaus įvesdinimo apeigos. Eiseno į gą Gerai Sheat į postą neteisėtai 
je su palyda, naująjį kleboną nu I paskyrė, nežiūrint kad šiuo 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st St.f Chicago, 111. 60629 

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY S A L-
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

labai sunkus. Klubo apylinkės 
kaimynai visaip griežtai priešino-

n s valgyklą | J g C <£™*! \ ™ l P Z l . TRIGUBA IŠKILMĖ ANAPILYJE 
Laokričio 23 d. Lietuvos Kanki 

i klubo iškilmes, o „The Hartford atidaryti, INUO pavasano per kele-' -, ,, , ., v . i •»» .,, . , K . Courant larKrastyie buvo Mare tą posėdžių su tais Kaimynais,, ~ . . . • . C. • , V . , ,„ . VT" Gunther straipsnis, priešininkais ir valdžios 
Prie valgyklos puikiai įrengta

me kambaryje buvo išdėstyti ver
tingi dailės kūriniai. Parodoje ant 
stalų stovėjo keramikos vazos, 
medžio drožiniai, lino ir kt. au
diniai. Pačiame kambario centre 
žibėjo Lietuvos auksas — ginta
rai, margaspalvės juostos, tautiš-

nių parapijos bažnyčioje įvyko 
iškilmingos Šv. Mišios, kurias at
laikė svečias J. E. vysk. M. Pearse 
Lacey kartu su naujuoju parapijos 
klebonu kun. J. Staškevičium, ašis 
tuojant kun. P. Gaidai. 

Pamaldomis buvo paminėta 
Kristaus Karaliaus bei Lietuvos 
kariuomenės šventės (su vėliava 

atsto 
vais, leidimo dar bis negauta. į 
Galop, bevasarėjant, paskutinia-; 
me posėdyje miesto Rotušės sa- į 
lėje, dalyvaujant daugumai lie-! 
tuvių organizacijų narių ir jauni- j 
mo, valgyklos atidarymo leidi- Į 
mas buvo gautas. 

i 

Prasidėjo darbai visu tempu. | 
"Daugelis atskubėjo į pagalbą. ^iinri!iiin!Tiiii!iiift3lf*fifiiiHiitiitiiiiiiiiuiiiniimfUitmiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiii^ 
Vieni skolino pinigus, kiti dar- a . • ; • i , T>V A V * A i^k • * 
bais padėjo klubą su tvarkyti. Di - | APSIPIRKITE DABAR! I 
džiausią sunkiausią naštą ant = • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l a a a i ^ 5 
savo pečių nešė klubo pirm. Sta-: s 
sys Baltauskas. Jis važinėjo po'= SALOTOS 
\Tew Yorką ir kitur, ieškodamas' * 
pigiau nupirkti virtuvei reikalin-| | DARŽE PRINOKĘ PAMIDORAI 
gą inventorių. Jis pats atliko įvai 

(12oz.net) 3 už $Į.OO | 
3 sv. $1.00 1 

I 

riausius darbus, paaukodamas sa
vo atostogų laiką. Skolindamas 
klubui pinigus iš banko, uždėjo 
savo turto didelį užstatą. Viską 
ištesėjo jo lietuviška ir kantri 
širdis. 

Kad leidimas valgyklai gautas, 
dalis nuopelno yra ir miesto bur
mistro G. Athanson. Klubo sekr. 
E. Minukienė irgi daug darbo, 
laiko ir savo pinigų pridėjo klu
bo pataisymui. Dirbo ir kiti klu
bo nariai, skautai ir t.t. Kai vi
si sutvarkymo darbai buvo baig
ti ir reikėjo valgyklą spalio 22 
atidaryti, valdžios pareigūnas pa
sipriešino ir neleido. Tada skam
binta merui G. Athanson ir, jo 
įsakymu, tuojau buvo leista val
gyklą atidaryti. 

Džiugu, kad mūsų kolonija pa
budo iš letarginio snaudulio ir 
•kol kas, išgelbėjo savo tautišką 
ir kultūrinę pastogę nuo skau
daus likvidavimo. Dabar salė 
puošni. Dar planuojama freski-
Trė'tapyba: Kauno ir Vilniaus 
Gedimino ženklai. 

Spalio 23 d. "Tauro" restora
nas pradėjo veikti. Pirmoje susi
pažinimo vakaronėje dalyvavo 
burmistras G. Athanson ir kt. 
svečiai. G. Athanson prieš tai 
kalbėjo amerikiečių radijo prog
ramoje, pranešdamas apie šį įvy
kį "ir pagirdamas lietuvių užsi
spyrimą. 
, Lapkričio 15 d., 3 vai. p.p. 
įvyko oficialus valgyklos atida
rymas. Laimėjimo iškilmės įspū-įS 
dingos. Amerikos ii Lietuvos vė-}5 
liavas įnsšė Sabonio posto vete-! S 
.fanai, ramovėnai ir skautai. Jau-1 

FLORIDA TANGELOS and 
TEXAS RED GRAPEFRuTT 5 sv. maišelis et. § 
Didelis pasirinkimas šviežių kalėdinių medžių 

EGLIŲ IR: PUŠŲ 
BALSAM — SPRŪCE — SCOTCH PINE 

I RED GRAPES — VYNUOGES sv. Ct. E 

f Didelis pasirinkimas glaįuotų vaisių, išlukštentų = 
| bei nelukštentų RIEŠUTŲ ŠVENČIŲ PATIEKALAMS. | 

| ŠVENTĖMS TURĖSIME ŠVIEŽIŲ VAISIŲ PINTINĖSE | 

| GRAŽIOS POINSETIJOS (6 colių inde) po $5-99 | 

| DABAR UŽSISAKYKITE HO-KA KALAKUTUS į 
f 11 iki 30 svarų — po $1-09 sv. | 
= DAISY BRAND CREAM CHEESE 
| PIENO SKYRIUJE—PASUKOS 

8 oz. pkg. 7 9 c t. | 
Vigai 7 9 et. į 

I DELI: HOFFMEISTER VIRTAS KUMPIS sv. $2-19 1 

1 SWISS CHEESE — SŪRIS sv. $2.39 | 

EGG STORE 
D V I K R A U T U V Ė S 

I 6190 Archer A ve* 
§ Chicago, Illinois 
I Tel. - 284-8704 

VALA3TD06: 9 vai. ryto iki 8 *»L * * . — 
S:M Tai. ryti iki C.-M vaL vaku* 
9 «Q viL i7te Od '. » vaL 

A . f A . 
MARIJONA NIKŠIENĖ 

MANKUTfc 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė gruodžio 9 d., 1980 m., 5:30 v. vak., sulaukus 98 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskr., Gaudės parapijoje, Dargai

čių kaime. Amerikoje išgyveno 73 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Jurgis, 2 dukterys Bernice 

Allman ir Charlotte Berndl, 3 anūkai Martin Berndl su žmona Nan-
cy, Barbara Ann Peterson su vyru Daniel, ir Gloria Berndl, 2 pro-
anūkai Bryce ir Brent Berndl, dukterėčia Julija Smilgienė su vyru 
Zigmu ir šeima. Lietuvoje sesuo Lidovika Butkienė, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Jurgio. 
Priklausė šv. Kazimiero Seserų rėmėjų, Marijonų Kolegijos rė

mėjų, Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo Seserų rėmėjų ir Sv. 
Pranciškaus Seserų rėmėjų draugijoms. 

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, 12 vai. dieną iki 10 v. vak. 
Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. Laidotuvės įvyks 
penktadienį, gruodžio 12 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į 
Švč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazi
miero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, dukterys, anūkai \x proanūkai. 

Laid. direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345. 

A. f A. 
KONSTANCIJA GUDEIKEENĖ 

PETRUKAITYTĖ 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėj. 
Mirė gruodžio 9 d., 1980 m., 3:30 vai. popiet, sulaukus 96 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kybartuose. Amerikoje išgyveno 30 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Viktoras Gudeika, su šeima, 

duktė Janina Baitramonienė su šeima, anūkai: Aldona Jakubauskienė, 
Vytautas Baitramonas ir Irena Stanulienė, 15 proanūkų ir kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, 4 vai. popiet Petkaus Mar
ąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 

Laidotuvės įvyks penktadienį. gruodZio 12 d. Iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė, anūkai ir proanūkai. 
Laidot. direkt. Donald A. Petkus. — Tel. 476-2345. 

Mylimam tėveliui 

A. f A . BRONIUI STASIULIUI 

jo dukterį 
nuoširdžiai 

m i r u s , 
GANĄ ČEKAUSK2ENE ir jos ŠEIMĄ 

užjaučia 
DALIA IR ALGIS, AUGŪNAI 
JANINA IR VACYS MITKAI 
MARYTĖ IR VYTAS PETRULIAI 
GRAŽINA IR ALGIS PETRULIAI 

Atdara *»okiadieniai« nuo v "ai. ryto Od 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

MARIJA AUKŠTATTE 

I S E I V Ė S K E L I U i 
H 

Apysaka. Prieškariniai dviejų keliauninkių ii Lietu-1 
vos išvykimai ir jų išgyvenimų nuotykiai. 208 pusi. 
Spausdino Litho-Ait, Kanada, 1978 m. Išleido A. F. i 
Navikevičius. Kaina su persiuntimu $6.23 

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

I 
mainu- i 

Mažeika y Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

http://12oz.net


DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. gruodžio 11 d. 

X Romas Sakadolskis, "Pa - ' 
šaulio lietuvio" redaktorius, su
teikė "Lietuvos bažnyčių" kny
gų autoriui 50 Lietuvos bažny
čių fotografijų, kurios y ra la
bai naudingos iliustracinę me
džiagą telkiant. Bažnyčių nuo-
t raunkų turime daug, bet nori
m a jų sutelkti galimai daugiau, 
kad būtų galima atrinkti spau
dai įdomesnes ir vertingesnes. 
Jeigu k a s nuotraukų turėtų, 
prašomi rašyti Br. Kvikliui, 
5747 So. Campbell Ave., Chica
go, BĮ. 60629. 

X Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba "Draugui" at
siuntė kalėdinius sveikinimus, 
kuriuose rašoma: "Šv. Kalėdų 
dvasia teatneša į mūsų tarpą ra
mybę, meilę, pasitikėjimą vie
nas ki tu ir pagarbą vienas ki
tam". 

X Pasaul io lietuvių jaunimo 
są jungos valdyba leidžia Lietu
vos pogrindžio leidinius "Alma 
M a t e r " ir "Pas togė" . Abu lei
diniai sk i r t i jaunesniems skaity
to j ams . Pirmasis "Alma Mater" 
numer i s j a u paruoš tas ir netru
k u s bus a t iduotas spaudai . 

X Amerikos Etninio patikimo 
p r o g r a m a ir Chicagos viešoji 
biblioteka rengia diskusinį sim
poziumą pirmadienį, gruodžio 15 
d., t e m a "Pas isekimas: imigran
t a i i r Amerikos sapnas" . Sim
poziumo dalyvių t a r p e pakvies
t a s da lyvaut i Algis B u d r y s iš j 
Evans tono , 111. Algis Budrys j 
vadovauja konsultavimo dėl su- j 
sisiekimo priemonių vartojimo j 
bendrovei i r yra plačiai žinomas j 
"science fiction" knygų auto- j 
r ius . š i u o metu j i s rašo knygą ' 
apie l i te ra tūros kritiką. 

ĮVYKIAI KELIA KERIMĄ MARQUETTE PARKE 
Iki šiol lietuviai ir kitu tauty-! žinti" 69-tają, dabar Lituanian 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

X D a n u t ė Augienė, veikli vi
suomenininke ir kultūrininkė, 
paaukojo Lituanist ikos institu
t u i per 200 įvairaus turinio 
knygų. Ins t i tu to vadovybė nuo
širdžiai j a i dėkoja. 

X Gruodžio 14 d., sekmadie-
dienį, l vai. po pietų. Tėvų jėzui
t ų koplyčioje bus a tnašaujamos 
šv. Mišios už mirusiuosius ir gy
vuosius pašt ininkus bei jų šei
m a s . Po pamaldų pašt ininkai su 
šeimomis bei ar t imais ia is ren
kas i Repšių namuose, 660? So. 
Richmond Ave., k u r įvyks me
t inis susir inkimas, o po t o bus 
bendros vaišės — kūčios. 

x Balzeko vardo lietuvių kul
t ū r o s muzie jus rengia savo 
kasmet inį KalėdinĮ pobūvi penk
tadienį, gruodžio 12 d.. Lietuvių 
taut in iuose namuose. Programą 
a t l iks F r a n k Zapolio vadovauja
m a Lietuvos Vyčių taut inių šo
kių grupė. Nor in tys užsisakyti 
vietų f asmeniui 15 dol. auka) 

TILŽĖS DEKLARACIJOS 
MINĖJIMAS 

Mažosios Lietuvos bičiuliai 
lapkričio 30 d. Lietuvių Taut i - i 
niuose namuose parninėjo 62-ją 
Tilžės Deklaracijos sukaktį . 

Iš praėjusio Teatro festivalio Chicagoje. Žymenų vakare teatrų režisierių pagerbimas. Prie mikrofono Anatolijus 
Kairys. Nuotr. P. Maletos 

kaimynas V. randa A. Siliūną pa 
plūdusį kraujuose. Pašaukta poli 
ciia įvykio vieton atvyko greitai 
Nukentėjęs nuvežtas į Šv. Kryžiaus 
ligoninę. Gydytojų konstatuota 

klubai turėjo tuos pačius tikslus, . 2 5 J 2 E L . m i r t i n a s sužalojimas. Žmogžudys 
todėl 1974 metų pabaigoje, pir- T A R F T A U T T ^ M ^ A r J J 3

n e b a i s U j J t o k i e 
mmmkaujant Chicagos Anglijos FESTIVALY ^ ^ d e d a s i m S $ ų a p y l i n k ė . 
klubui J. Šidlauskui ir senajam Lapkričio 22—23 dienomis j e , dienai brėkštant? O kiek už 
Britanijos klubu. 2 Rumšai, bu- N a v y R e r , įvyko tarptautinis o u o I i m u d i e n o s m e t u ? A t ima mo 

ivo sušauktas nariu bendras susi- festivalis, kuriame šokių grupė t e r i m s rankinukus, sužaloja žmo 
^imamas, kuriame, daugumai F n -'Grandis" atstovavo lietuviams. n e s 

19?8 T S S ^ d ^ a l S i ; a r i a n \ f ,k° susijungime Jung- G r andiečiai , vadovaujami I. K * mes iki šiol darėme? Ar in 
thuania " autorius, šios knygos j ̂  ^ ^ a kur ia S S l I T T f c ^ b

A
U V 0 ,p a n"k t a S ™ r Smieliauskienės. buvo pakviesti į formavome miesto galvą, polici j n ė s t u r i pareikalauti, kad mok 

su visuomene supažindinimo m e - ! y A V z i d e n t
J

o ' w i l s o n 0 £ a u t J f S • • l f i A n g l l ] O S _ 1 3 n t a n i ] O S a t l i k t i programą šiame festiva-! j o s v a d ą , distrikto policijos kapi- • n i a ; lankytų mokyklas ten, kur 
J tu, gruodžio 13 d.,, šeštadienį, i ^ ^ t e i s ė s p u n k t u s ' v ^ T - T ' - v i - • a l y j e - K a i p v i s a d a ' J i e S a V ° Š ° " ' t o n ą ' m u s ų s e n a t o r i u 5r k i t u s i j i e gyvena. Mes tur ime dvi geras 
j 7 vai .vak. Jaunimo centre, at- \ refkalauia Mažosios Lietuvos! • R l u D a s . r e l . s k i a s .1 k u l t u n n e J e ~ kiais pritraukė daugybę žiūrovų, j šios kolonijos politikus? | parapines mokyklas ir šios apyJin 
i siliepdamas į knygos recenzento L ^ ^ r r u / s u Didžiaia Su- ' M s u ? ™ e m n e , e v e i * 0 , e - , . _ Globos komitetas rūpinosi! Šioje kolonijoje yra didelė Šv. į k ė s gyventojams jų pilnai už-
W dr. B. Mačiuikos p ^ S T I S i ^ S c e t - \ , l l L ^ t ^ T S P * * * * * * * " ? ' * £ £ f ^ 5 Į * " * * J ° ! * ™ ^ k a . Pats laikas visiems susiru 
bas kalbės apie disidentinį ju-j v e n t o j a m s y r a t o l v g i V a s | £ 0 j . * ^ J ™ r M d kun I ^ ^ ™ P f " f * """*:l f J * " ffT~Tg T a i ^ . f ! I i « šios apylinkės saugumu, 
dėjimą kitose Sovietu Rusijos i , « + • • " Y ^ " * rasyrojai, Kun. • tes gamino šiaudinukus, mezgė. • darbą ir iš darbo turi žmones eiti 

?nUZ*T^ ™ ™ S P 0 6 1 3 5 j siuvo, klijavo, kepė b lynus . . . Į įvairiu laiku — dieną, po pietų, 
Nuoširdžių ir susipratusių rėmė-' vakarais ir net naktį. Turime 

X švč . Mergelės Marijos Gi- • 
mimo parapijos mokyklos moti- j 
nų klubo susirinkimas įvyks i 
gruodžio 15 d., pirmadienį, 8 vai. į 
vakaro mokyklos salėje, šešto- ! 
jo skyriaus mokinių mamytės, 
vadovaujant J. Konkulevičienei, 
ruošia tradicinę Kalėdų vakarie
nę su programa. Auka 2 dol. 
Maloniai kviečiamos visos narės 
ir svečiai dalyvauti. 

X Dr . Tomas Remeikis, "Op-
position to Soviet Rule in Li-

bių gyventojai Marąuette Par
ko kolonijoje neturėjo didesniu 
problemų. Gyvenimas buvo ra
mesnis, vandalizmo pasitaikyda 
vo mažiau, tad ir didžiuodavo-
mės ta kolonija. 

Pastaraisiais metais reikalai pra 
dėjo blogėti ir įvykiai, vis dažniau 
ir dažniau pasikartoją, ėmė kelti 
šios kolonijos gyventojams pa
grįstą nerimą. Štai gruodžio 2 d. 6 
vai. 30 min. ryto ramus šios ko
lonijos gyventojas Aleksas Siliū-
nas eina Rockwell gatve link 
Marąuette Rd. ir autobusu vyks 
į savo darbovietę. Tik brėkšta. 
Staiga privažiuoja trokelis, iš jo 
išoka negras ir palengva einan
čiam Aleksui Siliūnui su įrankiu 
(sako plaktuku) sudaužo galvą ir, 
nespėjęs apiplėšti, sėda į trokelį ir 
iŠ įvykio vietos pabėga, palikda 
mas nelaimingąjį, su skaudžiai su 

Plaza Ct. vadinamą gatvę. Ilgai 
dirbta, raustasi, daug pinigo tas 
darbas kaštavo taksų mokėto
jams. Ir kas išėjo — gėda net pa
sakyti. Gatvė liko duobėta, neiš
lyginta, neišasfaltuota. Šaligat
viai vietom įdėti nauji, kitur pa
likti sulūžę, sugriauti. Visa tai su
daro blogą vaizdą. Dar blogiau 
atrodo nei buvo pirmiau. 

Gatvių sankryžose padaryti 
susiaurinimai. Sumažino maši
nom pastatyti vietas. Naktį va
žiuojantieji nepastebi tų "pil
vų" ir užlekia. Tai vis blogi "pla; 
nuotojai". O koks 69-tosios — Li 
tuanian Plaza Ct. apšvietimas? 
Už keliolikos žingsnių nebema
tai žmogaus. 

Todėl šios kolonijos gyvento
jai, esančios institucijos, įstaigos 
ir organizacijos turi tuojau, nedet 
siant reikalauti: stiprios policijos 

žalota garva. Į darbą skubantis j apsaugos, dieną ir naktį; apšvies
ti šio rajono ne tik Lituanian Pla 
za Ct. — biznio, bet ir kitas ša
lutines gatves. 

Į valdinę mokyklą kasdien ei
na iš juodųjų rajono keli šimtai 
mokinių. Nueidami ir grįždami 
veržiasi į krautuves, kelia vanda-
lizmą^ krautuvėse vagia ir savi-, 
ninkams išmuša langus. Prie
monių jiems sudrausti čia gyveną 
ir biznius turį žmonės neturi. Tai 
policijos ir mokyklos vadovybės 
darbas. Todėl šios apylinkės hno 

pavergtose tautose. Iš šiandie-
, ninės perspektyvos jis ap ta rs to 
j judėjimo reikšmę Kaukaze, Azi-
į joje. Ukrainoje, Sovietų Rusi-
| joje o taip pat ir Pabaltijo kraš

tuose. 
X Kun. Alban Kishkunas, su-

I laukęs 70 m. amžiaus, liko lie
tuvių šv . Jurgio parapijos tik 

1 emeritu klebonu, išėjo į pensiją. 
I Klebonavo 14 metų. Anksčiau 
j jis dirbo ir kitose Chicagos lie-
j tuvių parapijose, įskaitant Die-
i vo Apvaizdos ir Nekaltos Mer-
. gėlės Marijos Gimimo parapiją 

minėjimą pradėjo Mažosios Lie-1 Arijoje, suorganizuota jungtinė I 
tuvcs draugijos pirmininkas dr. j Anglijos lietuvių dailininku paro- I s ė k n ^ i r d a v ė « G r a n d ž i a į » 
Jurgis Anysas, pasveikindamas j da. 1974 m. dail. P. Bugališkio į p e l n o G g 
susirinkusius prisiminti i r pa- j tapybos paroda pakartota Jauni- Į ' 
gerbti savo protėvių siekius s u - j m 0 centre. 1978 m. vasario 4 dj 
jungti mūsų tautą į vienalytę j suvaidintas "Užgavienių piršly-
valstybę. Minėjimui vadovauti j bos". 
buvo pakviestas šio įvykio ini- j Klubas yra Lietuviu fondo na-
ciatorius Algis Regis, kur is sa- į rys su 1100.00 dol. įnašu. Londo-

arte nes dabartiniai įvykiai rodo 
Jantį dar didesnį pavojų. 

/. Rimtautas 
jų dėka festivalis praėjo labai: parapijos bažnyčią. Žmonės eina 

Šv. Mišias anksti rytą, eina ir .miumnuniiiiiiiiiiiifnniniciiuiiuiiu;' 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Vida Klemienė 

vakarais. Yra buvę atsitikimų, 
kad einančius į bažnyčią užpuo
la. Turime mokyklas, vienuoly
ną, kur nuolatos juda žmonės. Ir 
čia yra pasitaikę užpuolimų. 

Ką tos institucijos ir ju vado
vybės yra padarę šios apylinkės 
saugumui užtikrinti? Turime šio 
je kolonijoje ir advokatų, ar jie da 
rė žygių pajudinti miesto ponus, 

gali kreiptis į muziejaus admi- į Marąuette Parke. Kun. Kish-
nis traci ją tel. 523-5523. (pr.) . j kūnas gimė ir augo Cicero prie-

Į miestvje, kur lankė Šv. Antano 
x Dr. Ju rg i s Sadauskas, p a r a p i j o s mokjU%. Įšventintas 

Maplewood Ave.. I k u n i g u 1 9 3 6 m balandžio 18 d. 
X S. Tamu!ait :s, St. Peters-

burg, Fla., J. Vaičjurgis. Dor-

, pakviesta 
vo žodyje išryškino Mažosios į no universitetui užprenumeruota i dėstyti matematiką Delaware 
Lietuvos ir senųjų Prūsų šimt-} Encyclopedia Lituanica. Anglijos; Technical and Community kole-
metines kovas už savo laisvę, lietuviukams, studijuojantiems gij0 j . Prieš gaudama šj pasky-
svetimųjų įvykdytą genocidą i r j lituanistiką Chicagos Peda-i timą, jį d ė s t ė chemiją ir mate-i kad saugumas Žmonėms būtų tik 
mūsų pareigą dėti pa s t angas goginiame lituanistikos institute, matiką Pennsylvanijos ir Dela- i resnis? 
šią teisėtą mūsų Tėvynės dalį' skirtos 3 premijos. Lietuvių Kata- w a r e gimnazijose. Praėjusią vasarą baigė "gra-
atgauti Lietuvai. ! likų Bažnytinei Kronikai leisti 

Išsamią 27 punktų p a s k a i t ą į duota 500.00 dol. Alvudui 500.00 

cago, Dl. 60632, sveikina su Ka
lėdų šventėmis ir naujaisiais 
me ta i s gimines, d raugus ir pa
ž į s tamus , (sk.) 

x Dr . Antanas ir Elena Raz 
mai sveikina savo draugus ir 
paž į s tamus su šv. Kalėdomis, 
l inkėdami laimingų, sveikatingų 
Naujų Metų. Vietoje kalėdinių 
a tvi rukų skiria 100 dol. Studen
tų Ateit ininkų S-gos Fondui. 

(sk-) 

X Avalon Galerijoje dovanų 
pasir inkimas didelis — Impor
tuo to kristalo, aukso ir gintaro 
papuošalų , L 1 a d r o. Dresden. 
Hummel figūrėlių. Anri medžio 
drožinių ir daug. 
p a t ir paveikslų. 

chester, Mass.. Ignas Navickas. 
Lemont, 111.. V. Pužauskas. La 
Crescenta. Cal., ir M. Baltiejus. 
iš New Zealand. užsisakė nau
jausių leidinių už didesnes su
mas. Knygos visiems jau yra I <j a r n a 
pasiųstos. 

X Agota Mileienė, Manches-
ter, Conn., atsiuntė 5 dol. už į 
kalėdines korteles ir 5 dol. už : 
kalendorių, C. Surdokas — o dol. 
Po 1 dol. — S. Juozapavičius. ; 

Matas Tylas ir V. Sereika. Vi
siems ačiū. 

X Alina Zuras, Rochester, N. 
j 

Y., pratęsė " Draugo'' prenume-, 
daug kt. Taip I ratą ir pridėjo 20 dol. auką su I 
Antradieniais į t rumpu prierašu: "Linkiu jums ' 

skaitė Leituvos istorikų draugi
jos pirmininkė Alicija Rūgytė . 
Paskaitoje buvo pal iesta Maž. 
Lietuva ir jos gyventojai nuo 
ankstyviausių laikų iki šių die
nų. Nuo Prūsų. Sembų ir k t . 
apsigyvenimo tarp Vyslos ir Ne
muno iki žiauraus jų išnaiki
nimo. Paskaitininke, pasirem-

kryžiuočių kronikomis, 
išryškino kryžiuočių pagrindinį 
tikslą: ne lietuvių genčių kr ikš
čioninimas, bet jų žemių užgro-

dol auka. Pasaulio jaunimo lie
tuvių kongresui 500.00 dol. au
ka ir 1975 m.Didž. Britanijos lie
tuviai knygai leisti 1000.00 dol. 

Sergančių klubo narių lanky
mui ir šelpimui ir klubo mirusią 
narių atminimui šv. Mišioms iš-

į leista 6980.00 dol. Lietuviškoms 
institucijoms remti: Jaunimo cent 
rui, TV., lituanistinėms mokyk
loms, radijo ir spaudai išleista 
8670.00 dol. 

Klubo veiklos 20 - metų sukak-

— Lietuvių kalbos ir istorijos: — — 
kursai dėstomi ir šįmet Sacred | šventę" naujajame Dainavos ra-
Hear t universitete, Fairfield 
Connecticut valstijoje. Antro
jo semestro įžanginį — "conver-
sational" — lietuvių kalbos ku r 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo vai . : nuo 9 v. r. iki 45-v-v 
šeštad. nuo 9 v. r . iki 12 vai. d 

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 a r b a 7 7 6 - 3 W 

2649 W. 63 Street 
Cbicago, m . 60629 

HIIIIIIIIIIHIIIIIIIIMIIIIIIlilDllinilIHUIllIi 

Advokatas JONAS GIBA1TIS 
6247 So. Kedzie Avenoe 

Tel. - 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

bimas. Iškėlė šio k raš to žmonių \; čiai atžymėti lapkr. 15 buvo su-

penaininkamn duodama 1 0 ^ ! visiems laimingų švenčių". Mie-
iraolakla. Savininkai Dalė ir Ro-1 lai rėmėjai širdingai dėkojame 
m a s DankAai kviečia atsi lankyti j už auką ir linkėjimus. 
.— ras i te dovanų Kalėdoms ir 
k i toms progoms. Adr . 424S 
Archer Ave. (a r t i Sacramento 
A v e ) , Chicago. Tel. 247-6969. 
A t d a r a Šiokiadieniais nuo 10 v. 
r- iki 9 vai. vak., o prieš pat Ka
l ė d a s , gruodžio 22 ir 23 d. bus 
a t d a r a iki vidurnakčio, Kūčių 
dieną iki 5 vai. vak. (sk.) 

X Lietuvių Slidininkų klubo 
šio sezono slidinėjimo išvyka 
įvyks vasario 21 iki 28 d.. 1931 
m. Vail, Colorado. Informaciją 
apie šią išvyką galima gauti iš 
American Travel Service Bu-
reau, 9727 S. Wes t em Ave., 
Chicago, IU. 60643. Tel. (312) 
238-9787. (sk.) . 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė-
aesiruaia ^mokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės j 
Mutual Federal Savings. 2212 
Weat Cermak Road — Telef. 
VI T-T747 (»k.) 

x Pet ras Abromaitis, Le
mont. 111., žinomas žemės ir na-
^ ų pirkimo ir pardavimo preky
bininkas, atvyko į "Draugą", 
užsimokėjo už 1981 m. prenu
meratą ir įteikė 30 dol. auką 
lietuviškos spaudos reikalams. 
Nuoširdus ačiū. 

X Sol. A. Stempužienės-šve-
dienės ir komp. Jono švedo kon
certas bus gruodžio I4 d., sek
madienį, 3 vai. popiet Jaunimo 
centre. Koncertą rengia Ame
rikos Lietuvių Bibbotekos lei
dykla. Bilietai gaunami Vazne-

kultūrinius atsiekimus. įtaką 
Lietuvos atgimimui ir nepriklau
somybės siekiams. 

Po to buvo įvairių pasisaky
mų ir nutarta įteikti at i t inka
mą rezoliuciją Mažosios Lietu
vos reikalu Lietuvos laisvinimo 

į . 

veiksniams, kad jie atkreitų dė- Į pavargti 
mesį ir savo veiklos apimtin j 
įjungtų Maž. Lietuvos išlaisvi
nimo pastangas. 

Sukakties minėjimas buvo 
baigtas. Maž. Lietuvos himnu 
"Lietuviais esame mes gimę", 
vadovaujant Aldonai Buntinai-
tei. 

rengtas renginys — koncertas, 
kuriame dainavo A. Brazis. 

Są dėstys Vitalis Žukauskas. \ 
Lietuvos istorijos ir kultūros ' 
kurso dėstytoias bus vėliau pa-1 
skelbtas. Registracija kursams 
vyks sausio 7—8 ir 12—13 die-, 
nomis nuo 6 iki 9 vai. vak. 

— Antanas Petke'is buvo pa
skir tas Rockwell International 
bendrovės prieššarvinių svaido
mųjų ginklų sistemų skyriaus 
direktorium. A. Petkelis studi-

jone. S. Nėries gatvėje yra ; 
įsteigtas parkelis su Antinių! 
skulptūromis. Parkelį netrukus \ Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak 
papildys dvi skulptūros — "Ko- į geštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 
va" ir "šeima". 

Jr "% 

Reikia džiaugtis Chicagos Ang- j javo inžineriją Tufts universite
te i r vėliau tęsė studijas Califor-
niios universitete, Los Angeles. 
1982 m. pradėjo dirbti Rock-
well bendrovėje. Antanas Pet
kelis su tėvais atvyko į JAV iš 
Lietuvos 1949 m. 

lijos - Britanijos lietuvių klubo 
20 metų veikla. Šio klubo atlikti 
tikrai dideli lietuviški darbai ir-
linkėti šiam klubui niekada ne-

Vladas Palubeckas 

ANGLIJOS - BRITANIJOS 
LIETUVIŲ KLIT5II 20 METŲ 

Pasibaigus karui, nemažas skai
čius lietuvių, gyvenančių Vokieti
joje išemigravo Anglijon. Puose
lėdami lietuviškas tradicijas ir 
nenorėdami nutolti nuo savo pa
pročių ir lietuviškumo, įsteigė D. 

hų prekybos namuose ir pas pla- i Britanijos Lietuvių S-gą. Atsira-
F - M A a galimybėms, nemažas skai

čius lietuviu persikėlė Amerikon, 
Kanadon ir kitur. 

Keletas šimtų atvyko į Chica-
gą. Prieš 20 metų, buvo įsteigtas 
Cbicagos Anglijos lietuvių klu
bas. Vėliau buvo suorganizuotas 
antras * to naties vardo klubas. 

X Jei SKILANDŽIŲ tau tik 
reik, tuoj pas Petrą ir užeik: 
— INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir t. t. Užsakymus siun
čiame paštu bet kur Amerikoje. 
2913 West 63rd S t , Chicago, Dl. Abiejuose buvo lietuviai, gyvenę 
60629. TeL 436-4337. (ak.) Į Anglijoje ar jos dominijose. Abu 

Vijolė Kersnauskaitė kalba Balio Gai-
džmno knygos supažindinimo vakaro 
n*je. Jaunimo centre. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Pilno atnaujinimo susilau

kė Rauno botanikos sodas Fre
doje. Lankytojus sutinka jo 
pirmojo direktoriaus prof. Kon
stantino Regelio vardu pavadin
t a alėja. Toliau jų laukia Kom
jaunimo, Putinų, Parko, Jazmi
nu, Eglyno takai. Dėl sodo at
naujinimo šis žiemą ir vasarą 
žydintis Fredos kampelis esąs 
neatpažįstamai pasikeitęs. Ats
kiras vietas 35 ha plote turi gė
lės, dekoratyviniai krūmai, me-1 
džiai, vaistingieji, subtropiniai. 
tropiniai, maistingieji augalai, i 
Nauji yra ir tvenkiniai, rožynas. \ 
Gerokai buvo praturtintas vais- j 
tingųjų augalų rinkinys. 

* — Kauną puošia skulptoriai Į 
Robertai Antiniai, tėvas ir sū
nus. Plataus pripažinimo susi- j 
laukė jų skulptūros "Perkūnas" ! 
prie jėzuitų gimnazijai priklau-
siusiu Perkūno namų, "Kankli
ninkas" prie Kauno pilies, "J j 

VISI KVIEČIAMI ĮSIJUNGTI J 
šv. Kalėdų Oktavos me tu ruošiamas 

šv. Mišių 

PADĖKOS IR PRAŠYMO 
PAMALDAS, 

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

žemiau pridėtas specialių inten
cijų sąrašas, a tžymėki te pageidauja
mas ir pasiųskite mūsų vienuolynui: 

MfiRIAN FfiTHERS 
6336 So. Kilbourn Ave 

Cbicago, H 60629 

Nonų dalyvauti Kalėdų Oktavos šv. Mišiose ir mal
dose ir prašau melstis ir a tnašaut i šv. Mišias šiomis inten
cijomis : 

~ Padėka Dievui už 1980 metus 
n Padėka Marijai už globą 

j Padėka Dievui už ypatingas 
malones 

• Už lietuvius Sibire 
• Už persekiojamus tikinčiuosius 

Lietuvoje 
• Už vaikus 
• Ypatinga intencija 
ZZ Prašant laimingų 1981 metų 

P Prašant sveikatos 
• Prašant ramybės šeimoje 

j Prašant Lietuvai laisvės 
• Prašant tikėjimo laisvės 

Rusijoje 
• Prašant antgamtinės pagalbos 

jaunimui 
• Prašant pasveikimo nuo 

alkoholizmo 

Vardas, pavardė 

Adraats 

• • • , > • « • • « . . * • « £ • 

Oktavai pridedu auką % 
.<? 


