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J.E. vysk. Antano Vaičiaus 
konsekracija ir ingresas 

(Tęsinys) 

Mišiose pamokslą pasakė 
kan. Kazimieras Gaščiūnas, 
kurio metu perskaitė pop
iežiaus telegramą — sveikini
mą. Po šv. Mišių Telšių 
vyskupą sveikino žemaičių 
jaunimas. Ypatingai visus 
sužavėjo jautrus Telšių jauni
mo sveikinimas. Vyskupą taip 
pat pasveikino Tikinčiųjų 
teisėms ginti Katalikų komi
teto vardu kun. Alfonsas 
Svarinskas. Tarp kita ko jis 
kalbėjo: „Katalikų komitetas 
su dideliu dėmesiu sekė visų 
mūsų ganytojų pastangas išsi
vaduoti iš bedieviškų varžtų, 
sekė ir Jūsų pastangas. Mes 
dėkingi Jums už pravestą 
vyskupo kankinio Pranciš
kaus Ramanausko minėjimą, 
mes dėkingi Jums už Žemaičių 
Kalvarijos atgaivinimą, už 
rožančiaus maldą, geriausiai 
paplitusią Žemaitijoje, dėkin
gi Jums už blaivybės akciją. 
Kartą Vatikano radijas pasa
kė šiuos žodžius: „Tik vienas 
Telšių valdytojas kun. Vaičius 
nesužlugdė blaivybės idėjos". 

Manau, kad tai gražiausias jo 
pripažinimas". 

Telšių vyskupijos kunigų 
vardu kalbėjo kun. Klemensas 
Arlauskas, išreikšdamas visų 
kunigų džiaugsmą dėl šio šv. 
Tėvo paskyrimo. 

Atsakydamas į sveikini
mus, vysk. Antanas Vaičius 
taip kalbėjo: 

„Broliai kunigai, svečiai ir 
savieji, brangūs telšiečiai, 
labai brangus ir mielas jauni
me, vaikučiai mažieji ir sene
liai, aš giliai sujaudintas ir 
tiesiog sukrėstas, nerandu 
žodžių, kaip padėkoti už šitą 
sutikimą. Pirmiausia noriu 
tarti ačiū Visagaliam Dievui 
už begalinę meilę, kurią Jis 
man parodė, leisdamas gimti 
ten, „kur bėga Šešupė, kur 
Nemunas teka", ten, kur 
Šatrija, Rambynas, Vilija 
srauni, leisdamas gimti ir 
augti tikinčių tėvų šeimoje, kur 
buvo daug vargo ir skausmo, 
kur dažnai trūko net juodos 
duonelės, bet kur buvo malda 
ir giesmės, kur skambėdavo 
vakarais dainos. 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI 
PASAULYJE 
Ryšiai su Dani ja 

Po ke tu r ių š i m t m e č i ų 
Apaštalų Sostas ir Danijos 
k a r a l y s t ė vėl užmezgė 
diplomatinius ryšius. Šiuo isto
riniu įvykiu ypač pasidžiaugė 
popiežius Jonas Paulius II, šio
mis dienomis priimdamas 
pirmojo Danijos ambasa
doriaus skiriamuosius raštus. 
Jonas Paulius II išreiškė viltį, 
kad Apaštalų Sosto ir Danijos 
užmegzti diplomatiniai santy
kiai vystysis tarpusavio pagar
bos ir draugystės dvasioje 
abiejų šalių naudai, juo labiau, 
kad Apaštalų Sostą ir Daniją 
sieja daug bendrų interesų, 
ypač humanitarinėje plotmė
je. 

Studentai bazi l ikoj 
Tūkstančiai Italijos uni

versitetų studentų Šv. Petro 
bazilikoje susitiko su pop
iežium Jonu Paulium II. Tai 
jau ketvirtas Šv. Tėvo prieška
lėdinis susitikimas su Italijos 
studentais, kuris jau tampa 
gražia kasmetine pasirengimo 
Kalėdų šventėm tradicija. 
Drauge su studentais susitiki
me dalyvavo Italijos švietimo 
ministerė Falcucci ir daugelio 
Italijos universitetų rektoriai 
bei profesoriai. Kalbėdamas 
šiai rinktinei Italijos inteli
gentijos bendruomenei šv. 
Mišių metu, Jonas Paulius II 
priminė advento prasmę. 

Malda už pašauk imą 
Vidudienio maldos proga 

kreipdamasis į maldininkų 
minią, susirinkusią Šv. Petro 
aikštėje, popiežius J o n a s 
Paulius II kvietė melstis už 
d v a s i n i u s p a š a u k i m u s . 
Kiekvienas dvasinis pašau
kimas yra brangi Dievo dova
na, - kalbėjo šv. Tėvas. — 
P a š a u k d a m a s ž m o n e s 
dvasinei tarnybai, Dievas 
atsiliepia į savo tautos rūpestį, 
į jos troškimą pasiekti gyve
nimo tikslą. 

Audienci joje 
Gruodžio 15 d. bendrojoje 

audiencijoje su popiežium 
Jonu Paulium II susitiko ir 
keletas lietuvių. Seinų ir Puns
ko lietuvių vardu Šv. Tėvą 
pasveikino ir simbolišką dova
ną drauge su atitinkamu 
laišku įteikė studentas Edis 
Putrimas ir daktarė Barbora 
Vileišytė. Kitoje grupėje popie
žiui Lietuvą priminė du jauni 
lietuviai iš Australijos: Linas 
Kubilius ir jo žmona Antonina 
Petrikaitė-Kubiiienė. 

Čekų s ie lovada 
Švantasis Tėvas paskyrė 

vyskupu 58 metų amžiaus čeką 
kunigą Jaroslav Skarvada, 
kuris nuo 1969 metų vado
vauja užsienyje gyvenančių 
čekų ka ta l ikų sielovadai. 
Vyskupu yra taip pat paskir
tas slovakas kunigas Hru-
sovski, vadovaujantis užsieny
je g y v e n a n č i ų s lovakų 
sielovadai. Naujasis slovakų 
vyskupas Hrusovskis yra 56 
metų amžiaus. 

Derybos Libane 
Bei ru t a s . — Izraelio-Liba-

no derybose, kuriose daly
vauja ir JAV delegacija, nepa
vyko susitarti, kuris klausimas 
svarbiausias: santykių užmez
g i m a s a r k a r i u o m e n i ų 
atitraukimas. Libanas bijo, 
kad per daug glaudūs santy
kiai su Izraeliu gali supykinti 
arabų valstybes, iš kurių Liba
no vyriausybė tikisi finan
sinės paramos. 

Izraelio kareiviai trečiadienį 
nušovė du ginkluotus vyrus, 
kurie iš Sirijos kontroliuojamo 
Bekaa slėnio bandė įsibrauti į 
Izraelio pozicijas. Izraelio 
kareivius vis dažniau puldinė
ja ir Sidono apylinkėse, kur 
būdavo palestiniečių karinis 
štabas. 

— Amerika derybose su 
Portugalija bando gauti kari
nę bazę ne tik Azorų salose, bet 
ir pačioje Portugalijoje, kur 
planuojama įsteigti aerodro
mą ir satelitų sekimo stotį. 
Sutartis dėl Azorų bazių baig
sis vasario 4. 

Afganistano laisvės kovotojai laik apie 300 
sovietų karo belaisvių, jų tarpe nemažai lietuvių. 
Nuotraukoje matomi du belaisviai, kurie bus 

perduoti Tarptautiniam Raudonajam Kryžiui 
Šveicarijoje. 

Raudonojo Kryž iaus 
veikla Afganis tane 

(Tęsinys) 

Raudonasis Kryžius laukia, 
kad ateityje Šveicarijon bus 
pervežta daugiau sovietų 
karių, patekusių į partizanų 
nelaisvę. Kryžiaus atstovai jau 
gavo 50 sovietų karių vardus, 
pavardes ir kilimo vietas. Tarp 
tų 50 yra keliolika tokių, Kurie, 
Kryžiaus žiniomis, afganų 
partizanų buvo sušaudyti. Iš 
viso afganų kovotojų rankose 
yra apie 200-300 belaisvių ir 
pabėgėlių, jų tarpe daug lietu
vių, ukrainiečių, gruzinų ir 
armėnų. Kaip kiekviename 
kare, rašo Girardet, Afga
nistano karas, neapsiėjo be 
žiaurumų. Komunistai sušau
dė, kankino daugelį pagautų 
laisvės kovotojų, o šie dažnai 
sušaudo paimtus į nelaisvę 
sovietus. Pirmą kartą belais
vių klausimas kilo 1981 m., 
kada rytiniame Afganistane 
Younis Khales pa r t i zanų 
būrys numušė sovietų Mig 
lėktuvą ir paėmė į nelaisvę 
lakūną ukrainietį Michail Gor-
chniski. Tuo metu Raudonasis 
Kryžius jau buvo pradėjęs 
derybas su partizanų organi
zacijomis dėl belaisvių likimo. 
Afganai buvo sutikę belais
vius perduoti, tačiau sovietai 
atsiliepė, kad jie nemano derė
tis su teroristais. Partizanai, 
siekdamo propagandinio poli
tinio laimėjimo, pervežė lakū
ną Gorcbniskį į Pakistaną. 
Tuo metu Pakistano valdžia, 
nenorėdama komplikacijų su 

Sovietų uzbekai 
padeda afganams 
I s l amabadas . — Afganis

tano laisvės kovotojų vadai 
skelbia, kad gruodžio 21 d. 
sovietų aviacijos bazei prie 
Jalalabado buvo padaryta 
sunkių nuostolių. Puolime 
žuvo ar buvo sužeisti 135 sovie
tų kareiviai, sunaikinti 10 
karinių malūnsparnių, sužalo
ti pakilimo takai ir aerouosto 
pas ta ta i . Vėliau sovietų 
kontraatakoje žuvo 24 sukilė
liai ir 12 civilių žmonių. Šiame 
puolime sovietai vėl prarado 24 
kareivius. 

Laisvės kovotojai atidengė. 
kad aerodromą užpulti padėjo 
sovietų kareiviai, uzbekai, 
kurie pravedė laisvės kovo
tojus per aerodromą supan
čius minų laukus. 

sovietais, pareikalavo, kad 
la isvės kovoto ja i l a k ū n ą 
perduotų Pakistanui . Vėliau 
Pakistanas lakūną atidavė 
Sovietų Sąjungai. Afganų 
grupės buvo labai dėl to 
supykusios ir kurį laiką belais
vių neėmė, o juos šaudydavo 
vietoje. * 

Po keik laiko par t izanams 
pavyko pačiupti Kabule vyres
nio amžiaus sovietų geologą. 
šį kartą jis nebuvo nuvežtas į 
Pakistaną, bet laikomas kalnų 
slėptuvėje Afganistane. Per 
Raudonąjį Kryžių afganai 
pažadėjo geologą paleisti, jei iš 
kalėjimų bus pa le i s t i 50 
afganų kalinių. Sovietai, gavę 
kalinių sąrašą, šį klausimą 
s v a r s t ė , ž i n o d a m i , k a d 
valdžios ats isakymas gelbėti 
savo karius dar daugiau pažeis 
sovietų karių moralę. Maskva 
atsisakė derėtis, tie 50 afganų, 
kurių paleidimo reikalavo 
partizanų vadovybė, buvo 
Afganistane sušaudyti. Po to 
buvo sušaudytas ir rusas 
geologas. 

Pasitraukė suomių 
vyriausybė 

H e l s i n k i s . — Suomijoje pa
sitraukė premjeras Kalevi Sor-
sa, nes iš jo keturių partijų 
koalicijos išėjo komunistų 
d o m i n u o j a m a l i a u d i e s 
demokratinė lyga. Ginčai kilo 
dėl Suomijos išlaidų ginklams, 
kuriems parlamentas paskyrė 
50 mil. dol. Komunistai balsa
vo prieš lėšų skyrimą ir nutarė 
išeiti iš vyriausybės, kurioje 
turėjo švietimo, darbo ir susi
siekimo ministerijas. 

Prezidentas prašė premjerą 
eiti pareigas iki parlamento 
rinkimų, kurie įvyks kovo 20 d. 

Trumpas žvilgsnis 
į 1982-sius metus 

— Angolos nacionalistų 
sukilėlių grupė paskelbė Portu
galijoj, kad keturių dienų ofen
zyvoje pavyko nušauti 404 
Angolos kareivius ir 70 kubie
čių. 

— Keturi JAV senatoriai 
savo laiške vyriausybei ragi
na nesiųsti Irakui kovos 
malūnsparnių. Anksčiau buvo 
parduota 12, n dabar ruošia
masi perduoti da r 60. Sen 
Charles Percy rašo. kad Ameri
ka turėtų likti neutrali Irako-
Irano kare. 

Kremlius puola 
popiežiaus politiką 
M a s k v a . — Sovietų propa

gandistams ir agitatoriams 
skiriamas partijos žurnalas 
puolė popiežių Joną Paulių II. 
Straipsnį paskelbė ir Tass 
agentūra. 

Straipsnyje sakoma, kad 
dabartinis popiežius, ne taip 
ka ip jo pranokėjai , turi 
daugiau konservatyvias pažiū
ras ir nusistatymą prieš 
socialistinį pasaulį. Katalikų 
Bažnyčios reakcinių, anti-
socialistinių jėgų veikla pasku
tiniais metais yra iliustruoja
m a į v y k i ų L e n k i j o j e . 
Popiežiaus vadovybėje Vatika
nas įsivėlė į subversinę veiklą 
Lenkijoje ir plačiu mastu 
pradėjo ant ikomunis t inę 
propagandą. 

Vatikano politikai didelę 
įtaką daro detantės oponentai 
ir agresyvūs imperializmo 
planai. Straipsnyje sakoma, 
kad Lenkija nebuvo vienin
telis Vatikano subversijos 
tikslas. Paruošti specialistai 
buvo nusiųsti ir į kitas Rytų 
Europos šalis, kur jie bando 
užminuoti tarptautinių įtempi
mų mažinimo procesą. 

Diplomatiniai stebėtojai, 
nustebinti t'esioginio Mask
vos puolimo, nurodo, kad 
popiežius niekad tiesioginiai 
nekritikavo gen. Jaruzelskio. 

Lenkijos valdžia paskelbė, 
kad valstybinis radijas greit 
transliuos slaptus „Solida
rumo" veikėjų pasitarimus, 
kurie užrekorduoti. 

Raketų komisija 
W a s h i n g t o n a s . — Prezi

dentas Reaganas sudarė spe
cialistų komisiją, kuri svars
tys naujųjų MX raketų 
dislokavimo klausimus ir 
rekomenduos vyriausybei, 
kaip geriausia tas raketas 
panaudoti. Kornisijon pakvies
tas buvęs prezidento Geraldo 
Fordo nacionalinio saugumo 
patarėjas Brent Scowcroft ir 
buvęs prezidento Carterio 
gynybos sekretorius Harold 
Brown. Komisija prašoma per 
du mėnesius rasti atsakymą, 
kaip dislokuoti raketas, nes 
dabartiniam „dense pack" 
metodui nepritaria Kongre
sas, sulaikęs toms raketoms 
lėšas. 

Liepa 
Indijos premjerė Indira Gan-

dhi lankosi Amerikoje. Cia 
bedarbių skaičius pakyla iki 
9.5, aukščiausias nuošimtis per 
40 metų. Netoli New Orleans 
sudūžta lėktuvas, žūva 143 
lėktuve ir 6 žmonės žemėj. 
Domininkonų prezidentas An-
tonio Guzman miršta, Argenti
noj pareigas pradeda naujas 
prez. Bignone. Izraelis sulaužo 
karo paliaubas, puola Beirutą. 
Meksikoje išrenkamas naujas 
prezidentas. Salvadore aštrios 
kovos su sukilėliais. Britų 
karalienės kambaryje apsilan
ko įsibrovėlis. Iranas didesnia
me puolime įsibrauna į Irako 
teritoriją. Airių teroristų bom
b a Londone nužudo 9 
k a r e i v i u s , suže idž ia 5 1 . 
Prancūzija ir Britanija protes
tuoja dėl Reagano sankcijų 
Sibiro dujotiekiui. Iš pareigų 
pasitraukia Panamos prezi
dentas. 

Rugpiūtis 
K e n i j o j e n e p a v y k s t a 

sąmokslas nuversti vyriau
s y b ę . S o v i e t a i p r i i m a 
Amerikos pasiūlymą pirkti 
daugiau javų. JAV bedarbių 
nuošimtis pakyla iki 9.8 nuoš. 
Italijoje pasikeičia vyriau
sybė. Fi l ipinuose valdžia 
išaiškina sąmokslą pr ieš 
prezidentą Marcos. Paryžiuje 
pagyvėja teroro veiksmai prieš 
žydus. Lenkijoje rugpiūčio 10 
protesto demonstracijas išvai
ko saugumo milicija, neramu
mai miestuose vyksta kelias 
savaites. Meksikoj nuvertina
ma valiuta, prasideda finan
sinė krizė. Ispanijoje palei
d ž i a m a s p a r l a m e n t a s , 
skelbiami nauji rinkimai. 
Sovietų kelionėje į erdvę daly
vauja moteris Svetlana Savic-
kaja. Iš Libano išvažiuoja PLO 
kariuomenė. Atvyksta JAV, 
Prancūzijos, Italijos kariuome
nė. Išvyksta PLO vadas Ara
fatas. 

— K r e m l i a u s v a d a s 
Andropovas posėdžiavo su 
Kubos d ik t a to r i aus Fidel 
Castro broliu Raui Castro. 

Rugsėjis 

P r e z i d e n t a s R e a g a n a s 
pasiūlo naują Viduriniųjų 
Rytų taikos planą. Lenkijoje 
tęsiasi neramumai. Du žmonės 
žuvo Liubline. Sicilijoj mafijos 
teroristai nušauna policijos 
vadą. Berne, Šveicarijoje, ketu
ri užpuolikai užima Lenkijos 
ambasadą. Kinijoje iš pareigų 
pašalinamas komunistų parti
jos pirm. Hua Guofeng. Bolivi
joje pasitraukia karinis prezi
dentas Vildoso. Libano prez. 
Bashir Gemayel užmušamas 
bombos sprogime su 8 kitais 
krikščionių falangistų vadais. 
Izraelio kariuomenė įžengia į 
Beirutą. Rugsėjo 17 jvvksta 
skerdynės dviejose palestinie-
čių stovyklose. Tūkstančiai 
demonstruoja Izraelyje prieš 
Begino politiką. Amerikoj 
bedarbių 10,805,000. Kanadoje 
premjeras Trudeau pakeičia 4 
ministerius. 

Sumažėjo sovietu 
žydų emigracija 

New Y o r k a s . — Amerikos 
žydų organizacija, kuri rūpina
si sovietų žydų reikalais, 
paskelbė, jog 1982 metais iš 
Sovietų Sąjungos emigravo 
2,670 žydų. Tai mažiausias 
vizas gavusių skaičius nuo 
1970 metų. Maskva 1981 
metais išleido 9,44" žydus, o 
rekordinis skaičius buvo išleis
tas 1979 m. -51 ,320. 

Spa l i s 
Chicagoje 7 žmonės miršta 

nuo užnuodytų Tylenol kapsu
lių. Bedarbių skaičius pašoka 
iki 11,260,000. Prezidentas 
paskelbia kovą narkotikų 
platintojams ir pirkliams. 
Vakarų Vokietijoje pasikeičia 
vyriausybė. Kancleris Schmid-
tas turi pasitraukti. Išrenka
mas Helmut Kohl. Ispanijos 
rinkimus laimi socialistai. 
Švedija vėl gaudo Baltijos jūro
je svetimą povandeninį laivą, 
kuris pabėga. Lenkijos seimas 
uždaro „Solidarumą", paskel
bia jo veiklą nelegalia. Gdans
ke įvyksta demonstracijos, 
la ivų įmonė s u k a r i n a m a . 
Romoje p r ie s i n a g o g o s 
sprogsta bomba. Švedijoje 
valdžion vėl grįžta socialde
mokratai su premjeru Olof 
Palme. Bolivijoj į valdžią 
pakviečiama civilių vyriau
sybė. Naujos riaušės Lenkijoj. 
Krokuvoj žuvo 20 metų jaunuo
lis B. Wlosik. 

Lapkr i t i s 
Japonijoj pareigas perima 

naujas premjeras. Ispanijos 
rinkimus laimi socialistai, 
curie grasina pasitraukti iš 
>JATO. Popiežius lankosi Ispa
nijoje. Turkijos gyventojai 
patvirtina naują konstituciją. 
Madride vėl tęsiama Europos 
Saugumo ir Kooperavimo 
konferencija. Lapkričio 10 
mirė Leonidas Brežnevas. J o 
vieton sovietų komunis tų 
partijos gen. sekreotoriurn 
išrenkamas Juri Andropov. 
J A V ka ta l ikų v y s k u p ų 
konferencija svarsto atominių 
ginklų klausimus. Washing-
tone atidaromas paminklas 
žuvusiems Vietnamo kare. 
Amerika atšaukia sankcijas 
Sibiro dujotiekiui. JAV biznio 
vadai lankosi Maskvoje, o 
Vatikane posėžiauja Kardino
lų Kolegija. Prezidentas Rea
g a n a s aplanko Braziliją, 
Kolumbiją. Ispanijoje patvirti
nama nauja vyriausybė. 

Gruodis 
Libijoj išyra Afrikos Vieny

bės vadų suvažiavimas. Itali
jos teisingumo organai kaiti
na Bulgarijos saugumą, kad jis 
planavo atentatą prieš popie
žių. Tarptautinį Jūrų įstatymą 
pasirašo 117 valstybių. Ispani
ja atidaro sieną su Gibraltaru. 
Izraelis pradeda derybas su 
Libanu, dalyvauja ir JAV dele
gacija. Lenkijoj iš kalėjimo 
paleistas Lech VYaiesa i r 
beveik visi „Solidarumo" 
veikėjai. Nato va l s tyb ių 
konferencija pakartoja, kad 
Vakarams reikia dislokuoti 
naujas raketas. Jordano kara
lius lankosi Washingtone. kur 
neseniai viešėjo ir Pakistano 
prezidentas. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 31 d.: Silvestras, 

Melanija. Davis, Mingailė. 
Saulė 1 d.: Marija Dievo Mo

tina, Mečislovas, Martyna. 
Girutis. Sniege. 

Sausio 2 d.: Trys karaliai . 
Bazilijus. Eufrozina, Mažvy-
dis. Gailutė. 

Sausio 3 d.: Florencims. 
Genovaitė. Aimas, Liesnelė. 

Sausio 4 d.: Eugenijus. Elz. 
Seton, Arimantas. Ardanga. 

Saulė teka 7:17, leidžiasi 
4:29. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 

35 L naktį 20 1. 
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Naujųjų Metų proga SALFAS S-gos CV ir P.L.S.Ž. 
organizacinis komitetas sveikina visus sąjungos spor
to klubus, jų narius bei sporto darbuotojus ir linki gau
saus dalyvavimo ir sportinės sėkmės žaidynėse. 

METAMS PRAEITIN NUBANGAVUS 
Ir nuplaukė jie negrįž

tamai... Ar palydėsime juos su 
nostalgija? Ar visa atlikta, kas 
buvo žadėta, planuota, ryžta
si? Kokias gaidas girdėjome 
lietuviškoje "sporto simfoni
joje"? 

Ar nevertėtų tad, metus už
baigiant, mesti bent paviršuti
nišką žvilgį ir tik į tai , kas aiš-
k i a u r ė ž ė s i 
Pabandykime. 

s ą m o n e n 

G a i r ė s ir v i l t y s 
1982-ji metai sportinei šei

mai prasidėjo jau 1981 m. lapk
ričio mėn., kada Sporto sąjun
ga išsirinko naująją centro 
valdybą. Valdybos sudėtis — 
daugumoje čikagiškiai sporto 
darbuotojai, kiti du iš Cle-
velando ir vienas iš Milwau-
kee, p i r m i n i n k a u j a n t V. 
Adamkui. Sportinė šeima ir 
sportu besidominti visuomenė 
sutiko ją palankiai. Debiutavo 
ji p i rm. V. Adamkaus suteik
tame "Draugo" (1981.12.18.) 
"Sporto apžvalgos" bendra
darbiui pasikalbėjime, kuria
me pirmininkas išdėstė ne tik 
C. Valdybos "credo" nūdie
niais sporto klausimais, bet 
kar tu nurodė CV darbo, kryp
ties, apimties ir aktualumo gai
res. Žvilgis buvo ramus, ak
tualus, vengiąs bet kokių 
žiežirbų, kritikos, šūkių ir aiš
kiai kviečiąs jungtis bendran 
darban: 1983 m. Žaidynės, fizi
nis auklėjimas lituanistinėse 
mokyklose, sporto stovyklos, 
kursai, sporto klubų tinklo plė
t imas, naujų sporto šakų po
puliarinimas, ryšiai su kitų 
kontinentų lietuviais. Užak
centavo dar vieną sritį — "...tai 
sportinio sąjūdžio įsipilietini-
mą lietuviškoje visuomenėje". 

Nors visi atsakymai skam
bėjo "piano", tačiau juos gir
dėjome ir įsivaizdavome lyg 
būsimo muzikinio veikalo 
uvertiūrą. Aiškiai matėsi drą
sūs dirigento mostai, jam ge
rai pažįstamas veikalas, pui
kiai žinomi instrumentai ir 
orkestro dalyvių sugebėjimai. 

O g y v e n i m a s 
šuo l i avo p r i e k i n 

— nei laukdamas specialių 
posėdžių, nei saistomas gai
rių. Vasario pabaigoje Vidurio 
Vakarų apygarda šaukia su
važiavimą. Visų nuostabai 
pasi traukia ilgametis jos pirm. 
Z. Ziupsnys. Clevelandie-
čiams A. Bielskui ir R. Babic
ku: tenka sutikti reikalą su-
.varkyti" Clevelande. Jie 
ve^au j : ir sutvarko: metu pa
baigoje Clevelande atsiranda 
*v "įdurio Vakarų apygardos 
būstinė su pirm. V. Čyvu ir na-
n a : s V, Plečkaičiu. K. Rociū-
nai te ir A B 
suvažiavimo dalyvi 
išgirdo C.V. pirm. V. Adam-
Ka:;> :r v-.'-p pirm R. Dirvonio 
pranešimu* ap;c CV darbus. 
Ci a paaiškėjo. kari visa C V yra 
Įsijungusi į milžinišką žaidy
nių ruoša. Dėlto, spėlioiame, 
kad kiti minėtame pasikalbėji
me iškeiti reikalai privalės 

palaukti savo eilės". O kad 
spėliojimas buvo teisingas, pa-
-odė skubantis metų laikas, 
vupnas kitą seką posėdžiai. 
K'mfprpncijos Jaunimo Cent
re, l^monte ir suvažiavimas 
m. 

>lskum. Apie 30 
dalyvių ta proga 

' .-..;.. 

^ m o n t e 
t a n e l e Met inės sąjun

gos ža idynes ;vyko Clevelan
de . kur ias sėkminga i suorga
n i z a v o gera ; žinomi ir pa tyrę 
' i eve iando darbuotojai su A. 

Bielskum ir V. Jokūbaičiu prie
kyje. Jos buvo net sėkmingos ir 
finansiniu žvilgiu, nes davė 
šiek tiek pelno. Kalbant apie 
pelną, negalime užmiršti ir 
buv. CV pirm. Pr. Bernecko, 
sąjungos garbės nario, kuris 
suvažiavimo metu įteikė CV 
arti 5,000 dol. Šie pinigai — pa
lūkanos, išaugusios iš Toronte 
esamo specialaus spor. fondo. 
Tai neapskaičiuojama para
ma CV jos darbuose. Neveltui 
vienas darbuotojas, išgirdęs 
apie tai, sušuko: "šitiek me
daus" (B. Pūkelevičiūtė, "De
vintas lapas"). 

Sąjungos ir pabaltiečių leng
vos atletikos pirmenybės, nors 
jos buvo skurdžios savo pasek
mėmis, taip pat buvo praves
tos. Sporto klubai, kiek sąly
gos leido, dalyvavo savo 
vietinėse pirmenybėse, parkų 
ar distriktų lygose. Išskirtinų 
rezultatų atsiekė "Neries" tink-
lininkai berniukų 19 m. am
žiaus grupėje. Jie išsikovojo 
JAV Junior Olympic tinklinio 
pirmenybėse — JAV AAU Ju
nior Olympic vicemeisterio ti
tulą. Titulas neeilinis ir jis ryš
kiai rodo Z. Žiupsnio ilgo, kieto 
ir rimto darbo vaisius. Akty
vūs buvo ir golfo klubai, ypač 
Chicagos ir Toronto. Torontiš
kiai, turėdami savo eilėse dau
giau 90 narių, pravedė net 14 
turnyrų, sąjungos metines ir 
pabaltiečių pirmenybes, kurio
se, be latvių, estų ir lietuvių, šį 
kartą dalyvavo ir suomiai. 
Negalime pamiršti ir jų pasto
viai leidžiamo sezoninio leidi
nio, kuriame atsispindi ne tik 
klubo atsiekimai skaičiais ir 
nuotraukomis, bet jame telpa 
ir vedamieji ir humoru papuoš
ti rašiniai. O kad būtų dau
giau tokių klubų! 

P a v a s a r i o ž iedai ir 
gr iaus t in i s to lumoje 

Išaušus pavasariui, kada, 
pasak poetą, "gamtoje lijo žie-
lais", mūsų LB-nėje sodriai 

nulijo kultūrinėmis premijo
mis. Net septyniomis. Vienas 
žiedas, dėl jo čia premijas ir 
prisimename, nukrito populia
riajam ir dažnai sportiniais 
reikalais besidominčiam "Mar
gučiui", ir tuo pačiu jo direkto
riui, buvusiam sporto darbuo
tojui P. Petručiui — už radijo 
žurnalizmą, informaciją ir 
nenuilstamą populiarinimą 
liet. kultūrinių reikalų. Jį svei
kindami, linkime neužmiršti 
sportinių aktualijų, kuriomis jo 
radijo karjera ir prasidėjo. 

C. valdybai ir toliau nenuils
tamai varstant įvairių posė
džių duris ir pradedant visiems 
gyventi vasarinėmis nuotai
komis, išgirdome ir tolimą 
griaustini, lyg cementinį būg
ną, iš... Australijos. Jo garsas, 
priminęs nelaimingą ano me
to išvyką į Lietuvą, persirito 
vandenynus, nuaidėjo sporti
nėje šeimoje, mūsų plačiojoje 
visuomenėje, organizacijose ir 
ištiško net mūsų plačiojoje 
spaudoje... Nežiūrint to, aus-
traliečiai savo tarp? įnirtingai 
kovojo. Lyg tamst je. Nematy
dami nei vienas kito. nei bend
rųjų reikalų. Ir tik tada Austra
lijoje buvo "persižegnota, kai 
perkūnas buvo jau įtrenkęs"... 
Liūdnas tai buvo epizodas. 
Atsikvošėjus, griebtasi šaukti 
suvažiavimą net su LB atsto
vais: tartas,, aiškintasi, ieško
ta kompromisų ir visi... ištei
sinti' Tarsi nebuvo nei kaltų. 

Pranas Mickevičius 

nei nekaltų! Vėliau buvo pa
skelbtas ir suvažiavimo pro
tokolas. Jis, kaip liūdnas uni
kumas, liks byloti tipiškai 
emigrantinį "apsikramtymą", 
apkiautimą, asmenines ambi
cijas ir antagonizmą savųjų 
tarpe. Neveltui net toks "Gim
tasis Kraštas" (Nr. 27, Vilnius 
1982.7.8d.) rado reikalą Vyt. 
Užgirio lūpomis besišaipant 
"patraukti per dantį" Austra
lijos sportininkus, darbuoto
jus ir ypač Adelaidę. Būtume ir 
čia "juokęsi", jeigu nebūtume 
matę, kaip tie kiniečiai, už jo 
šypsenos dvi eiles aštrių politi
nių dantų... 

Ir čia reikia pridėti „post 
scriptum" — paminėjome šį 
reikalą, kadangi ir čia ir ten al
suojame tomis pačiomis idėjo
mis, prakaltajame ta pačia ne
dalia ir mūsų visų vardas yra 
vienodas. Laimėję džiaugsi-
mis, prakaituojame ta pačia ne
laimėję vilkėsime tomis pačio
mis ašutinėmis. Prisiminėme 
juos tik dėlto, kad mes dar nie
kada nepasimokėme iš isto
rijos. 0 juk buvo iš ko! 

Spauda, 
rezoliucijos ir 

reikalai mokyklose 
Ak! Mūsų informacija ir 

spauda. Nuosavo laikraščio 
sąjungai neturint, reikia grai
bytis ir toliau mūsų periodinė
je spaudoje. Pastoviai mus in
formuoja "Draugo", "Pasaulio 
Lietuvio" ir "Vienybės" spau
diniai. Pirmasis red. V. Gry
bausko, antrasis — red. kolek
tyvo, (va d. taip pat V. 
Grybauskui), trečiasis — E. Šu-
laičio. Apie jų kokybę čia ne
kalbame, nes niekuomet jie ne
bus "per geri", tačiau vienos 
rankos pirštais skaičiuojant 
bendradarbius, šie du plunks
nos žmonės atlieka milžiniš
kai svarbų darbą. Visos liku
sios lietuvių spaudos sportinę 
informaciją, nors ir labai ap
gailėtinai, tenka pavadinti, de
ja, tik atkištine. Ar nevertėtų 
ką nors pagalvoti nors ir pa
stovaus biuletenio reikalu? 

Rezoliucijos buvo ir yra mū
suose rašomos ir reikalui e-
sant, ir be reikalo. O kadangi jų 
visuomet buvo per daug, todėl į 
jas niekas nekreipė dėmesio ir 
niekas jų nevykdė. Todėl jos 
buvo ir tevertintos kaip bota
gu pliaukštelėjimas per balą. 

i Ištiško ir šventa... Ir vėl ramu. 
B e t r e i k a l o d a u g i a u 

negeneralizuojant, prisimin
kime vieną rezoliuciją, kuri bu
vo išnešta pasibaigus JAV LB 
antrajam suvažiavimui Det
roite (4.17-18 d.). Jos 10 punkte 
rašoma: "Suvažiavimas prita
ria siūlymui įvesti fiz. auklėji
mą lituanistinėse mokyklose, 
kadangi jaunosios kartos fiz. 
lavinimas yra neatskiriama vi
suotino auklėjimo dalis". 
Sakytume "amen" ir skubėtu
me dėti parašą. Be abejo, ir 6 
pasirašę, ir pats suvažiavimas 
ją priėmęs ir paskelbęs, rimtai 
ir tinkamai galvojo, bet jeigu 
dabar paklaustume — "na, ir 
kas iš to gavosi?" Nė nemirk
telėję choru atsakytume — 
"nieko" Kiek kartų ir spau
doje ir ne spaudoje buvo šiuo 
reikalu kalbėta? O reikalas nei 
iš vietos — kaip tas Puntuko 
akmuo. Neįkandamas. 

Kada prieš keletą savaičių 
Jaunimo Centro kavinėje prie 
puodelio kavos su dviem bičiu

liais palietėm šią temą, vienas 
iš jų sako:"... bet čia juk Br. Ke
turakio 'vaikas'. Jis juo rū
pinasi..." Sutikome visi, kad 
čia Keturakio „vaikas", bet 
nuomonės suskilo, kai paklau
sėme bičiulį: "...o kas tą vaiką 
užaugins? Nejaugi vienas 
Keturakis?". Tada trečiasis su 
šypsena pastebėjo: "...jeigu jis 
vienaa, kaip iki šiol tą vaiką 
augins, tai vaikas išeis į pensi
ją dar neužaugęs..." Todėl ir 
klausiame — ar tik Br. Ketur
akio yra šis reikalas? Žinome, 
kad yra pagrindinė idėja, jos 
realizavimui pateiktas smul
kus planas ir viskas numaty
ta. Ir ne tik mokykloms, bet ir 
platesnei visuomenės daliai. 
Nežiūrint to, reikalas jau ke
linti metai rūdyja. Jis velkasi 
lyg tas dumblas prie lietuviš
kų klumpių. Ir kartais net ro
dosi, kad jis skyla, trupa ir 
galutinai nudulkės bevarstant 
įvairias — „svarbias" duris... 
Žinia, čia reikalas nėra vieno 

P.L. SPORTO 
ŽAIDYNĖMS 
ARTĖJANT 

— Už 4 savaičių prasideda 
Il-sios P.L Sporto žaidynės. 
Jos prasideda slidinėjimo 
varžybomis Holiday Valley 
Ski rezorte, Ellicottville, apie 
50 mylių į pietus nuo Buffalo. 
Vasario 5 d. vyks alpinistinės 
varžybos, o kitą dieną X-
country varžybos. Slidinėjimo 
vadovas Vytenis Čiurlionis ir 
v a r ž y b ų o r g a n i z a t o r i u s 
Clevelando S. K. „Žaibas" 
ne t rukus paskelbs tikslią 
programą, o centrinis org. k-
tas Chicagoje baigia sutvarky
ti medalių reikalą, kad žaidy-
n ė s g a l ė t ų p r a s i d ė t i 
prideramomis ceremonijomis. 

— Žadynėms Chicagoje 
registruojasi nauji klubai. Štai 
East Chicagoje, Ind., neseniai 
įsisteigęs Lietuvių medžiotojų 
ir meškeriotojų klubas žada 
dalyvauti šaudymo varžy-

oorv,^o -u^ ,••• i bose. (Jis net praneša, kad turi 
asmens, bet atitinkamų msti- k a r i š k fa £ J k 
tucijų ir visuomenės. Bet ir vėl ^ — Kaip visuomenė gali šį rei
kalą pozityviai vertinti, jeigu 
pvz. vienas mūsų laikraštis sa
vo vedamuoju įtaigoja, esą, tė
vai vaikus skriaudžia, jeigu 
vieton lietuvių kalbos moky
mo jie nuveža juos į muzikos, 
sporto ir panašių dalykų ren
ginius... Kaip tokią nuomone 
bevertintume, bet ji jokiu būdu 
netarnauja fiz. auklėjimo rei
kalui. Iš vis, dar mūsų visuo
menei aiškinti fiz. auklėjimo 
reikalą — tas pat, kaip rodyti 
nuotraukas išblyškusių mėnu
lio akmenų. Galima būtų ir to
liau juokauti, bet šis reikalas 
yra tokioje padėtyje, kad no
rint jį užbaigti, reikia paklaus
t i — a r galima ir toliau leisti 
tam "tėvui" su tuo mažu "vai
ku" čiuožinėti ant to plonyčio 
iliuzinio ledo? Ir jeigu nuošir
džiai tikima, jog čia nėra iliu
zija, tad rėkia griebtis, kad jis 
nevirstų iliuzija. Kam ir toliau 
juokinti ir save ir kitus? 

Pro domo sua 
Tai, mading, tiek būtų gali

ma prisiminti praėjusių metų 
aktualijas. Jeigu prisiminsime 
CV pirrnininko pradžioje nu
sakytus veiklos tikslus, tai aiš
kiai pastebėsime, kad viską ne
gailestingai užgožė žaidynių 
ruoša. Ir tai, jokiu būdu, nėra 
CV-bai priekaištas. Ak, kas 
šiandien gali už ką ir kam iš
drįsti priekaištauti? Nei vie
nas iš vienuolikos CV narių ne
valgo duonos iš sporto". Bet 
antra vertus, tikime, kad CV 
puikiai suvokia savo ir Sporto 
sąjungos tikslus ir reikšmę iš
eivijos gyvenime. Gyvenime, 
kuriame vienkartiniai rengi
niai, kaip Žaidynės, yra dar ne 
viskas. Tiesa, šie įvykiai su
liepsnoja pasakiškai žaviomis 
varsomis. Bet tik retkarčiais. 
Tik kaip tas bengalinis degtu
kas. Be abejonės, gaivins mus 
ši šviesa, bet lygiai neabejo
jame reikiamomis pastango
mis, kad po to neįsiviešpatau
tų begalinė tamsa. Cia tad ir 
drįstame vėl prisiminti anuos 
pirmininko užsimintus tiks
lus. Jie nėra nauji. Jie yra tik 
pradiniai, pagrindiniai Sporto 
sąjungos "a.b.c", bet dar nei 
viena CV nepajėgė juos "pu
renti". Todėl visuomet jie ir yra 
aktualūs. Kitaip tariant, jeigu 
norime su šia diena žygiuoti 
priekin, reikia grįžti keletą 
žingsnių atgal... 

Jeigu praėjusių metų dar
buose girdėjome tarsi uvertiū
rą ir preliudus tikrajai ir di
džiajai simfonijai, tai tenka 
sušukti "bravo". O kad galėtu
me šaukti "bravissimo" — ten
ka dar palaukti. 

Pr. Mickevičius 
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CBS antras kanalas sausio 
mėn. 4 d. 8 vai. vakare rodys 
dviejų valandų ilgumo filmą 
„Listen to your heart", kuria
me šalutinį vaidmenį atliks 
„Lituanicos — Liths" koman
dos žaidėjai klubo uniformoje. 

svaidžių...). O St. Petersburgo 1 
L.F.K. „Perkūnas" be futbolo 
komandos dar dalyvaus su 
vyrų krepšinio ir vyrų bei 
moterų tinklinio komandomis. 

— Jau sudarytas australie
čių kelionės po JAV ir Kanadą 
maršrutas. Jis, kartu su 
atvykstančiųjų sąrašu, bus 
netrukus paskelbtas. Tai ypač 
svarbu norintiems priimti savo 
gimines, draugus ar gerus 
pažįstamus. 

— Paskutiniame C.V. posė
dyje nuostato, suteikiančio 
teises kitataučiui vedybų keliu 
tapti sąjungos nariu ir daly
vauti varžybose, interpretavi
mas buvo papildytas taip: 
„Skyrybų atveju tos teisės 
automatiškai anuliuojamos". 

— Tame pačiame posėdyje 
patvirtinta, kad visuotinis 
sąjungos suvažiavimas yra 
aukščiausia instancija ir jos 
nutarimai yra visais atvejais 
teisėti. 

LAUKO TENISAS 
— Vytas Gerulaitis ateinan

čią savaitę žais Chicagoje 
Horizon stadijone. Kaip žino
me, jis šiuo metu yra penktas 
pasaulyje, o šiame turnyre 
dalyvaus ir pirmieji 4. Jo 
pirmosios rungtynės prieš šve
dą B. Borg bus antradienį: kitą 
dieną jis žais prieš prar ūzą 
Laconte, o ketvirtadienį prieš 

i šiuo metu No. 1 pasaulyje — J. 
Connors. Turnyre dar daly 
vauja McEnroe, čekas Lendi ir ! 

kiti. Rungtynių pradžia 6 vai. 
vak. 

— Chicagos Lietuvių lauko, 
teniso klubo ateinančios „rou-
nd robin" varžybos įvyks 
sausio 8 d. Wimbledon klubo 
aikštėse (12221 S. Ridgeland 
A v e . , P a l o s H e i g h t s ) . 
Registruotis pas A. Kušeliaus-
ką, telef. 434-3365. 

FUTBOLAS 
— Europos pirmenybių 

kvalifikacinėse rungtynėse 
Belgija įveikia Škotiją 3-2, 
Anglija — Luksemburgą 9-0, 
Valija prieš Jugoslaviją 4-4(!), i 
Š. Airija, neseniai laimėjusi 
prieš V. Vokietiją, prieš 
Albaniją tik 0-0 ir Olandija — 
Malta 6-0. 

— Prancūz i jo s spo r to 
žurnalistai sudarė tokią Eu
ropos rinktinę: italai Rossi, 
Zoff ir Tardelli, prancūzai 
Tresor, Bossis ir Giresse, 
belgas Gerets ir brazilas Fal-
cao (žaidžiąs Valijoje). 

— V. Vokietijoje įvyko 
pirmosios oficialios moterų 
tarpvalstybinės rungtynės. V. 
Vokietijos rinktinė nugalėjo 
Šveicariją 5-1. 

— Anglijoje yra buvę ir tokių 
kurjozų: tas pats žaidėjas tose 
pačiose rungtynėse žaidė už 
abi komandas. Tai įvyko prieš 
50 metų, kai Port Vale žaidė 
prieš Charlton. Jose už Port 
Vale žaidė J. Oakes, bet 
rungtynės dėl tiršto rūko buvo 
nutrauktos ir turėjo būti 
peržaistos vėliau. Tuo tarpu J. 
Oakes pakeitė klubus, ir antra
me susitikime jau žaidė Cbarl-
ton uniformoje. 

V. Krikščiūnas 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 

8:30 - 4:00, Šeštadieniais 8:30 — 
12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iŠ anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

OLIMPINIS KAMPELIS 

— Keturios olimpinių aukso 
medalių laimėtojos buvo 
įtrauktos į taip vad. moterų 
sportų "Hali of Fame". Jos yra 
čiuožėja Sonja Henie, norvegė, 
Olga Korbut, gimnastė iš Ru
sijos, slidinėtoja A.M. Proel iš 
Austrijos ir lengvatletė F. 
Blankers - Koen iš Olandijos. 

— Kitą pavasarį jau bus pra
dedami pardavinėti bilietai į 

Los Angeles olimpiadą. Juos 
bus galima užsisakyti tik per 
paštą ir tik t am tikrose bend
rovėse ar didesnėse parduotu
vėse. Tikimasi, kad bilietai at
neš apie 90 mil. dolerių, o jų 
kainos vidurkis bus 14 dol. 

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 sus;'.arimą 

T e l . ofiso HE 4-5849, rez . 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71 st Street 
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

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

DR. JONAS MAŽEIKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 VV. 103 St. Oak Lavvn 
Tel. 423-8380. 

Valandos pagal susitarimą. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETR1STAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-° antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai. 

Ofs. 735^477; Rez. 246-0067: arba 24*6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. LL 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12—4 

0—8: antr. 12—6: penkt. 10—12, 1—6. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71 st Street 

71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Va! : pirm., antr. ketv ir nenk* 

3 ;K.i 7 v. p.p. Tik susitarus 

Ofs . 742-0255 N-mų 584-552" 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRUPGIIA 
1185 Dundee Ave. 

Elgin, 111. 60120 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

J O K Š A 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 
0R. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS — CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 
Tel. 563-0700 

valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. 

Vai 
nuo 

Tel. REliance 5-1811 
WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3<?25 VVest 59th Street 

: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
2-4 vai popiet ir 6-8 vai. vak 
Treč. ir šešt. uždaryta 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai : antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak 
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 VV. 59 St., Chicago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą — Pi 
antr., treč., ketv ir šeštad 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 
0R. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS 
1443 So 50th Ave., Cicero 

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

Ofiso tel. 434-2123, namu 448-6195 
DR. V. TUMAS0NIS 

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

p i rm.. an t r . ketv. ir penkt. 
valandos pagal susitarimą 

0R. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. "25-8288 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2-7: šeštadieniais pagal susitarimą 

t 



Taikos troškimas — 

ŽENGIANT Į 
NAUJUOSIUS METUS 

PASKUTINĖS DIENOS MADRIDE Rimties valandėlei 

Nauji metai — tai tik skai
čiaus pasikeitimas. Naujais 
numeriais žymime metų laiko
tarpį, kuris susideda iš dvyli
kos mėnesių. Bet mes patys 
keičiamės ne pagal numerius, 
o pagal tai, kaip esame sveiki, 
laimingi ar nelaimingi, kaip 
atliekame ar neatliekame sa
vo pareigas, kurioms esam skir
ti ar patys pasiskyrę. O betgi 
naujas skaičiavimas duoda 
progą pažvelgti atgal ir į prie
kį, pamąstyti apie tai, kas jau 
įvyko, ir paplanuoti, kad nau
jus įvykius sutiktume su dides
niu ryžtu ir didesniu pasiruoši
mu. 

Naujų metų diena pasauliui 
skelbiama Taikos diena. Tai
kos ir ramybės laukia ne tik 
paskiras žmogus, bet ir pasau
lis, visa žmonija. Bet taika nė
ra tik naivus nusiteikimas ir 
neapgalvotas žygis už taiką, 
nepaisant, kokia ji bebūtų. Iš 
tikrųjų tikroji taika prasideda 
nuo žmonių širdžių ir geriau
sio nusiteikimo Dievo ir savo 
artimo atžvilgiu. Bet tai ne
reiškia, kad taika yra galima 
tik vienašališkai nusiginkluo
jant prieš blogį, vienašališkai 
neleidžiant piktam įsigalėti 
žmonėse, valstybėse, tautose ir 
visuomenėje. 

Taika reiškia norą susitaikyti 
ne bet kuria kaina, išduodant 
taikos vardu principus, as
mens vertę ir žmogaus kilnu
mą. Taika yra įgyvendinimas 
meilės, kurios iš savo mokinių 
reikalavo Kristus. J i turi būti 
teisinga, pagrįsta tikru žmo
giškumu ir dieviškumu, kuris 
atsispindi žmogaus dvasioje, 
susitaikiusioje su Kristaus 
dvasia. 

Nė Kristus nepažadėjo tai
kos veltui. Jis kaip tik primi
nė, kad atėjo atnešti ugnies, ir 
norėtų, kad ji degtų. Jis primi
nė, kad dėl jo vardo reikės ken
tėti, bet pasitikint juo, nes jis 
nugalėjo pasaulį. Bus žmonių, 
kurie persekios dėl jo vardo ir 
jo mokslo, dėl tikėjimo ir jo 
sekimo. Juk ne visi seka Kris
taus mokslu, ne visi myli žmo
gų — savo artimą dėl jo žmo
giškumo. Ir negali būti kalbos 
apie senovės pacifizmą, kuris 
šiandien yra pasidaręs po
puliaria „herezija". 

Taika prasideda ne nuo 
ginklų sunaikinimo, kai aplin
kui priešas yra ginkluotas iki 
dantų, bet nuo savęs pakei
timo ir savo stiprybės rodymo 
tikėjimu, žmogiškumu, dvasiš
kumu ir kilnumu. Tai reikia at
kreipti akis pirmiausia į savo 
kiemą, kuris nėra ir vargu atei
nančiais metais bus toks šva
rus, kokio mes norėtume, kad 
galėtume gyventi bent savo 
tarpe taikoje ir ramybėje. Mes 
žinome, kad esame tik išbars
tytos salelės didžiuliame sve
timųjų okeane. Bet ir tos 
salelės gali virsti derlingomis 
salomis, jeigu ten švies meilės 
dvasia, jeigu jos bus apsaugo
tos nuo atšiaurių bangų ir jei
gu jos bus bent taip ramios, 
kad žmogus galės žmogų va
dinti savo broliu. 

Niekas taip nekalba apie tai
ką, kaip tie, kurie labiausiai jai 
graso ar ją griauna. Nereikia 
nė aiškinti mums, kurie savo 
patirtimi esame pergyvenę ar 
savo brolių gyvenimais ir mir
timis užmokėję už gražius šū
kius ir priešingus darbus. Tai 
yra didesnėje dalyje pasaulio, 
kuris trokšta taikos nė kiek ne
mažiau, kaip ta dalis, kuri dar 
gali naudotis taika ir laisve. 

Šiandien komunizmas savo 
šūkiais ir pažadais suvilioja 
net tuos, kurie turėtų jo darbus 
ir jo tikslus pažinti iš jo vaisių. 
Ką bekalbėti apie tuos, kurie 
tik šūkius tegirdi ir tik paža
dais tegyvena. Jie trokšta ne 
tikrosios taikos, bet tik nuga
lėti savo įsivaizduojamą prie
šą, kuris iš tikrųjų nėra prie
šas, o tik skirtingai manantis 
žmogus. Tai yra, kad stoko
jama tos žmogiškos meilės, ku
ri turi apimti visus kartu — ir 
valdančius, ir pavaldinius, ir 
turtingus ir neturtinguosius. 

Kad senuosius metus bai
giant ir žengiant į naujuosius 
nebūtų taika tik šūkis, reikia ją 
teisingai suprasti. Negali būti 
taikos visoje žmonijoje, jeigu 
jos nėra mažuose būreliuose, 
net tokiuose, kurie yra to pa
ties likimo, neša tą pačią ne
dalią ir dega tais pačiais troš
kimais. Pagaliau bendra kilmė 
ir bendri tikslai turi skatinti 
vieningai siekti taikos ir ra
mybės, kad ji būtų naujo gy
venimo nauja žvaigždė. 

Pasaulyje taikos nebuvo šie
met, vargu bus ji ir ateinan
čiais metais. Mes jos ieškome 
šalia savęs ir kituose, o ji prasi
deda pirmiausia pačiame žmo
guje, savoje šeimoje, savo 
bendruomenėje. Reikia dėl to 
žvelgti į ateinančius metus, 
kad pirmiausia matytume, ką 
mes turime padaryti, kad tai
ka vyktų mumyse ir mūsų tar
pe. Ar Naujieji metai pakeis 
mus, jeigu mes patys iš anksto 
nesiryžtame pasikeisti savųjų 
atžvilgiu ir brolį laikyti bro
lių? 

Su nauju pasiryžimu turime 
žengti į naują metų skaičiavi
mą, jei norime, kad ateinantie
ji metai būtų tikrai nauji ir 
mums naudingesni. Gal jie 
mums ne vienam bus paskuti
niai, bet jie negali būti pasku
t in ia i mūsų uždav in i ams 
spręsti, savo tikslams siekti, 
savo tautai viltis kelti ir lais
vės idealus jaunojoje kartoje iš
laikyti. Lietuvių dienos, kurios 
greitu žingsniu artinasi, tai tu
ri priminti, nes tai bendras rei
kalas. Ta šventė ir pačioje 
šventėje susibūrimas turi su
kelti mumyse naują entuziaz
mą toliau kovoti už taiką savo 
tarpe, už lietuvybę jaunojoje 
kartoje, už vilčių žadinimą pa
vergtuose broliuose ir sesery
se. 

Skundžiamės ir vieni kitus 
ka l t iname, kad s i lpnėja 
lituanistinės mokyklos. Deja
vimas ir kaltinimai nieko ne
padės, jeigu nedėsime pastan
gų įtikinti jaunosios kartos 
tėvus, kad jų pareiga tęsti sa
vo tėvų — lituanistinių mo
kyklų senelių darbus ir baigti 
jų pareigas. Ne tik baigti, bet ir 
tų pareigų svorį uždėti ant pe
čių tų jaunųjų, kurie už kelerių 
metų jau bus visuomenės va
dovai. Jie tokiais nepasidarys 
savaime, o tik didelėmis tauti
nėmis, dvasinėmis ir tėvišku
mo pastangomis. Visi turi 
jausti atsakomybę už savo tau
tą ir tuos, kurie bus ateityje 
verti nešti tos tautos žiburį. 

Paliekant senuosius ir žen
giant į naujuosius metus, tai
kos troškimas neturi užslopin
ti mūsų kovingumo už tiesą, 
laisvę, savo religinius ir tauti
nius idealus. Taika yra gyva 
tik tikra meile, bet ir meilė ne
gali baigtis tik kapų ramy
be. Priešingai, turi sukelti di
desni ryžtą laisvės troškimą 
įžiebti karštesne ugnimi. 

Pr. Gr. 

Laukdamas vieno posėdžio 
pabaigos, susitikau vieną is
panų sekretoriato atstovą, ku
ris neleido skelbti jo pavardės, 
ir paklausiau, ką jis mano apie 
naują socialistinę vyriausybę. 

— Aš jau turiu gerą patirtį. 
Gyvenau, kai Ispanija turėjo 
socialistinę vyriausybę. Pas 
mus tada demokratija virto 
barbarija. Juk išžudė tūkstan
čius žmonių. Užteko jiems pa
matyti ką nešiojantį kryželį, ir 
mirtis. Jeigu kitaip galvoji, tai 
jau priešas ir toks tik nebegy
vas nustoja būti priešu. 

Bet tolimesniame pasikalbė
jime jis sutiko, kad dabar ir so
cialistai gali būti pasikeitę ir 
gyvenimas galės būti sklan-
desnis. 

— Tai kaip jūs aiškintumėt, 
kad po tokių patyrimų, ispanų 
dauguma balsavo už socialis
t u s ? — p a k l a u s i a u . — 
Įsitėmykit: — už socialistus 
šiuo metu pasisakė dauguma 
balsavusių, bet ne dauguma vi
sų Ispanijos žmonių. Gal apie 
40 procentų nedalyvavo balsa
vimuose, ir žinau,, kad jų dau
gumas konservatyvūs, ne so-

į cialistai. Be to, turite žinoti, 
į kad kitos grupės, kitos parti-
| jos, kurios ne socialistinės, bu

vo susiskaldžiusios, nesudarė 
bendro fronto ir tai turėjo 
reikšmės į balsavimų rezulta
tus. 

Paprašiau savo naujų drau
gų konferencijoje, kad mane 
suvestų su Airijos ir Liuksen-
burgo delegatais. Lapkričio 25 
d. po rytinio posėdžio ir atvedė 
juodu prie manęs. Tai buvo Ai
rijos užsienio reikalų ministe
rijos pirmoji sekretorė Paulą 
Slattery ir Liuksenburgo dele
gacijos vicepirmininkas Paul 
Faber. Abudu nepaprastai ma
lonūs. Abudu su dėmesiu klau
sėsi, kai pasakojau apie kolo-
niaiinę padėtį Lietuvoje, apie 
perskirtas šeimas, vežamus į 
Afganistaną jaunus vyrus. 
Abudu pasisakė, kad jų kraš
tuose apie 95 proc. gyventojų 
katalikai, jie patys taipgi ka
talikai, užjaučia lietuvius ka
talikus ir, jei bus galimybė, tu
rės minty lietuvius užtarti, 
ypač religinės laisvės klausi
mais. Airė Paulą paminėjo, 
kaip labai jiems trūksta žinių 
apie katalikų padėtį Lietuvoje. 
Liuksenburgietis man padėjo 
gauti kai kuriuos vakariečių 
pasiūlymų tekstus, kuriuos čia 
budinčios merginos ispanės 
duoda tik delegacijų nariams, 
o kiti negali gauti. 

Užėjau į San Marino delega
cijos būstinę konferencijų rū
muose. Radau jų generalinį 
konsulą Antonio Carusol. Pra
dėjau jam angliškai aiškinti 
apie Lietuvos vargus. 

JUOZAS P R U N S K I S 

— Ar jūs nekalbate prancū
ziškai? — sustabdė jis mane. 

Turėjau graibyti prnacūzų 
kalbos žodžius, kad šiek tiek 
pavaizduočiau kolonialinę 
okupuotos Lietuvos padėtį. Jis 
klausėsi su dėmesiu, paėmė pa
ruoštą medžiagą, rodydamas 
malonų prielankumą. 

Vakarų valstybės spaudžia 
Sovietų Sąjungą ir rytinį blo
ką, kad būtų gerbiamos žmo
gaus teisės. Penkiolika valsty
bių (Belgija, Kanada, Italija, 
Liuksenburgas, Olandija, Nor
vegija, Portugalija, D. Britani
ja ir JAV) pasiūlė, kad būtų 
įtrauktas į Helsinkio susitari
mus nuostatas, kad pavieniai 
žmonės ir grupės turėtų laisvę 
stebėti ir reikšti savo nuomo
nę, kiek vykdomas Helsinkio 
susitarimas. 

Kitas pasiūlymas tų pačių 
valstybių: į Helsinkio susitari
mų 12-tą paragrafą įvesti nuo
sprendį, kad bus užtikrinta 
laisvė jungtis į darbo unijas, 
kurti jų federacijas, streikuoti, 
naudotis kitomis darbininki
jos teisėmis, nustatytomis 
Tarptautinės darbo organiza
cijos. Bus atšaukti valstybės 
potvarkiai, priešingi šiam nuo
statui. 

Minėtos Vakarų valstybės 
spaudžia, kad šie nuostatai bū
tų priimti. Sovietų Sąjunga su 
savo satelitais kaip galėda
mos kliudo. 

Mano naujoji pažįstama An-
na Vaca Osma, EFE agentū
ros korespondentė savo paža
dą i šp i l dė : į teikė m a n 
suglausati paruoštą žinią apie 
Altos memorandumą Madrido 
konferencijos delegacijoms. 
EFE agentūra šį tekstą per
duos Ispanijos laikraščiams ir 
radijo stotims. Kai dienraš
tis „YA" išspausdino apie pa
dėtį Lietuvoje mano duotą pa
sikalbėjimą, pas'mane, pirma 
paskambinęs telefonu, atva
žiavo Ispanijos Burgos univer
siteto Teologijos fakulteto de
kanas kun. Luis Mar ia 
Esparza Manjiron. Pradžioje 
pakalbėjęs apie jo sutiktus lie
tuvius, kalbino jų universitete 
skaityti paskaitas apie komu
nizmą. Kai jam pasakiau, kad 
jau rytoj grįžtu į Chicagą, jis 
prasitarė, kad „gal mes tau 
specialią kelionę į mūsų uni
versitetą suorganizuosime su 
paskaitomis". 

— Bet aš negalėčiau paskai
tų skaityti nei ispaniškai, nei 
prancūziškai. Galėčiau tik 
angliškai. 

— Puiku, — jis kalbėjo. — 
Mes parūpinsim žmogų, kuris 
ten pat išvers. Bet ir iš JAV ra

šykite mums apie komunizmą, 
apie Lietuvą. Mes išversime ir 
išspausdinsime 

Prieš išeidamas, atsistojęs 
atsisveikinti, t as universiteto 
dekanas dar pratarė: 

— Susikaupkime. Tu sukal
bėk „Sveika Marija" lietuviš
kai, o aš ispaniškai. 

Taip ir padarėme, išsiskir
dami kaip geri draugai. Prieš 
išvykdamas iš Madrido, pas
kutinį kartą atvykau į konfe
rencijos rūmus. Kaip tik su
s i t i kau e inant į V a t i k a n o 
delegacijos narį kun. Paulių 
Grossrieder. 

— Dar nesvarstėte religinės 
laisvės reikalo? 

— Turėjome svarstyti, bet 
užsitęsė kitos diskusijos. Da
bar svarstome apie informaci
jų laisvę, žurnalistų darbą. 
Tarpais jaučiama, kad nėra di
delio noro susitarti. Lietuva 
yra mūsų minty. Atsiminkite, 
kad Vatikano valstybės sekre
toriaus pavaduotojas monsin
joras A. Bačkis yra lietuvis — 
mūsų viršininkas. 

Buvo belikusios tik trys va 
kariečių delegacijos, su kurio
mis nebuvau susitikęs. Pasiro-
d o , k a d M o n a c o ir 
Lichtenšteino delegacijos nuo
lat čia nebūna ir šiuo metu bu
vo išvykusios. Beliko man su
sisiekti su Kipro žmonėmis. 
Pasibeldžiau į jų būstinę kon
ferencijos rūmuose. Pravėrė 
duris baugi moterėlė — kiprie-
tė MarijaYlangon. Pasisakė, 
kad ji esanti Kipro delegacijos 
patarėjo Christoforo Ylangon 
žmona. Vis tiek ir ji išklausė 
trumpą pranešimą apie Lietu
vos okupaciją, priėmė paruoš
tą raštą, žadėdama perduoti 
delegacijos vadovybei. 

Mano misija buvo baigta. 
Jaučiausi pasiekęs daugiau, 
negu tikėjausi. Sutikta JAV de
legacijos narė Meg Donavan 
man prasitarė, kad ji kalbėjosi 
su kai kurių delegacijų nariais 
po mano susitikimo su jais ir 
jie buvę patenkinti gavę infor
macijų apie Lietuvą. 

Grįžtant į Chicagą buvo ma
lonu, kad atlikdamas man pa
vestą misiją turėjau apie Lie
tuvos reikalus pasikalbėjimų 
su 14 ambasadorių, dešimties 
kitų delegacijų narių, užmegs-
damas ryšius su laikraštinin
kais ir spaudos agentūromis. 

IŠPAŽINTIS IR ATGAILA 

Mūsų gyvenimo paslaptis 
glūdi tvarkingume: tvarkytis 
pagal savo darbą. įvykdyti 
užsimojimus, bet be susijau
dinimo, metodiškai. Didžiausi 
žmogaus siekimai galimi pa
siekti šituo keliu: daug dirbti ir 
dar daugiau gyventi. 

Kartais atgailos sakramen
tas yra vadinamas išpažinties 
sakramentu. Bet išpažintis yra 
tik viena atgailos sakramento 
dalis. Žmogus, atgailodamas 

arba atsiversdamas į Dievą, 
turi atlikti šias atgailos sakra
mento dalis: padaryti sąžinės 
sąskaitą, sužadinti gailestį dėl 
savo nusikaltimo su pasiryži
mu nenusidėti, išpažinti savo 
nuodėmes kunigui ir pagaliau 
atsiteisti arba, kaip paprastai 
sakoma, atlikti paskirtą atgai
lą-

Daugeliui pati sunkiausia 
šių atgailos sakramentų dalis 
yra išpažintis. Kartais net ir 
katalikams ji nepatinka. Daž
nai samprotaujama, kam aš 
turiu pasakyti kunigui savo 
nuodėmes, kada aš jas išpažįs
tu Dievui. Jis žino mano nuo
dėmes, tad pakanka, kad aš 
noriu pasitaisyti. Jei Dievas 
yra gailestingas ir geras, man 
atleis nuodėmes be kunigo tar
pininkavimo. Daugelis kalti
na net Bažnyčią, kad ji nesu-
o r a n t a n t i ž m o g a u s 

hologijos, kad ji įvedusi as-
nę išpažintį tik XIII am

žiuje. Reiškia, seniau jos nebū
ta. Čia turima galvoje IV 
Laterano susirinkimo 1215 me
tų Įsakymas visiems tikintie
siems atlikti išpažintis, o tik 
nustatyta laiko minimumas, 
kada ji yra būtina kiekvienam 
tikinčiajam jo išganymui. Vė
liau tą pat įsakymą pakartojo 
ir Tridento susirinkimas. Jis 
buvo įtrauktas ir į Bažnyčios 
kanonų teise. 

-'artais bandoma išpažinties 
nereikalingumas įrodinėti. Jei 
.gai la arba atsivertimas yra 

nusiteikimo arba mentaliteto 
pakeitimas, jei tai yra atsiver
time svarbiausias dalykas, 
kam tad reikalingas tas savęs 
apsiskundimas netgi smulk
menose. Kam čia tarp žmo
gaus ir Dievo įsikiša trečias — 
kunigas? Toks dalykas, kaip 
dvasinis pasikeitimas, turi 
įvykti tik tarp Dievo ir žmo
gaus, be jokio tarpininko. 

Į visus tokius samprotavi
mus ir bandymus išvengti iš
pažinties galima atsakyti tik 
įsigilinus į Kristaus valią ir 
mokslą. Nėra jokios abejonės, 
kad svarbiausia Kristaus pa
mokslų tema buvo kvietimas ir 
raginimas atsiversti arba da
ryti atgailą. Lygiai yra aišku, 
kad jis ne tik kalbėjo apie nuo
dėmių atleidimą, bet ir pats at-
leidir ėjo nuodėmes ir tam tik
rais at.-ejais pažadėjo bausmės 
už nuodėmes dovanojimą. 

Įsiskaitykime į šv. Jono 
Evangeliją, kur kalbama, kaip 
Kristus, prisikėlęs iš numiru

sių, pasveikinęs mokinius, 
jiems sako: „Kaip mane siuntė 
Tėvas, taip ir aš jus siunčiu. 
Tai pasakęs jis kvėpė į juos ir 
tarė: Imkite Šventąją Dvasią. 
Kam atleisite nuodėmes, tiems 
jos bus atleistos, o kam sulai
kysite — sulaikytos" (Jono 20, 
21 - 23). 

Iš šito fakto aiškiai matyti, 
kad pagal Kristaus valią 
sprendimas apie nuodėmes (jų 
atleidimą ar neatleidimą) pa
vedama ne visiems Kristaus 
sekėjams, bet tik apaštalams. 
Tik jiems suteikiama atleidi
mo galia. Taigi Kristus nuodė
mių atleidimą nerezervavo tik 
sau ar dangaus Tėvui, o tai pa
vedė apaštalams. Kai Kristus 
kalba apie nuodėmių atleidi
mą, jis turi mintyje kaltės at
leidimą. Kitose Evangelijų vie
tose (cfr. Jon. 3) jis nuodėmių 
atleidimą palygina su nauju 
tvariniu, su nauju gimimu ar
ba atgimimu. Gavęs nuodė
mių atleidimą, žmogus Dievo 
akyse yra kitas, naujas, tarsi 
naujai gimęs. 

Išpažinties neigėjai kartais 
sako, kad tik vienas Dievas ga
li nuodėmes atleisti. Tad kam 
čia kunigas? Juk jis yra toks 
pats žmogus, kaip ir kiekvie
nas nusidėjėlis, o kartais pats 
dar didesnis nusidėjėlis už ki
tus. 

Kad vienas Dievas turi ga
lią atleisti nuodėmes, kurios 
yra Dievo įžeidimas, jo įsaky
mų laužymas, jo neklausy
mas, tai aiškus Bažnyčios 
mokslas ir to niekas negali pa
neigti. Tačiau lygiai Bažny
čios mokslas, kad Dievas gali 
savo turimą galybę suteikti ir 
žmonėms, ką iš tikrųjų pada
rė, įgaliodamas atleisti nuodė
mes apaštalus ir jų įpėdinius. 
Kad Kristaus apaštalams su
teiktoji galia teko ir jų įpėdi
niams, aišku iš to. kad Kris
tus, suteikdamas nuodėmių 
atleidimo galią, norėjo gelbėti, 
išganyti ne tik savo laiko žmo
nes, bet visus, visų laikų, iki 
pasaulio pabaigos. Juk nuodė
mės nesibaigė su apaštalų lai
kais. Taigi galia jas atleisti tu
rėjo tęstis visais laikais. 

Kaip visais laikais yra nuo
dėmių ir nusidėjusių žmonių, 
taip turi būti tokių, kurie Kris
taus vardu jas atleistų. Tokie 
yra apaštalų įpėdiniai vysku
pai ir jų įgalioti kunigai. 

J. V. 

Kodėl tu toks liūdnas? Ar 
mirtingą nuodėmę padarei? 
Juk nėra kitos priežasties būti 
nuliūdusiam. 

5L\ Pranciškus As\žietis 
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ŠNEKANČIOS ŠVIESOS 
Viename turistų gausiai 

l a n k o m a m e P r a n c ū z i j o s 
miestelyje, kur pėsčiųjų takas 
kerta plentą, įrengtos šnekan
čios judė j imo Šviesos . 
Transporto priemonei artėjant 

prie perėjos, šviesos garsiai 
perspėja pėsčiuosius: „Dėme
sio! Eiti per gatvę dabar nesau
gu!" Nedidelis mikroproceso
rius (microprocessor) valdo 
šviesų sistemą, o mikrofono 
tembras — švelniai moteriš
kas... 

Prie Tomo atsiradęs Ignas Domeika paragino 
išeiti iš bažnyčios. Lyg iš gražaus sapno pakilęs, 
Tomas atsirado lauke. Snigo. Tačiau niekur nesima
tė jokio žmogaus. Bokšto laikrodis rodė pirmą valan
dą. Jų rogės stovėjo toje pat vietoje, kur buvo palikę. 
Nieko neklausdamas. Tomas į jas atsisėdo ir netru
kus buvo privežtas prie namų. iš kurių buvo išvažia
vę. Atsidūręs savo kambaryje, jis pajuto didelį 
nuovargį ir mieguistumą. Nusivilkęs apsiaustą, krito 
į lovą, paskęsdamas giliame miege. 

Kai jis pabudo, saulės spinduliai jau veržėsi per 
siaurą vienintelį langą, blankiai nušviesdami didelį 
kambarį- Prasitrynę" akis, Tomas atsisėdo lovoje, 
negalėdamas susivokti, kas su juo buvo atsitikę. 
Galvą, lyg kūjai daužė praėjusios nakties pergyventų 
vaizdų nuotrupos, kurias jis stengėsi atsiminti. 
Aiškiausiai prisiminė aerodrome susitikimą su Ignu 
Domeika, katedros bažnyčioje šv. Kazimierą ir Kūdi
kėlio Jėzaus gimimą. 

— Eisiu, pasirodysiu giminėms. Atsiprašysiu, kad 
taip ilgai miegojau. Atiduosiu dovanas. Pašoko iš 
lovos, kuri buvo tik sena sofa prie sienos Nebuvo 
jokio indo, vandens, nė rankšluosčio. Vidurv kamba
rio stovėjo senas apdulkėjęs stalas. Ant jo gulėjo 
paltas ir skrybėlė. Pastalėje mažasis čemodanėlis. 

Prie skrybėlės Tomas pamatė an t stalo mažą kortelę 
auksinėmis raidėmis: joje turi būti viskas paaiškinta. 
galvojo išgąsčio apimtas Tomas Domeika. Pačiupęs 
kortelę, prakaituodamas šiaip taip suskaitė: ..Ignacio 
Domeyko — Santiago Chile". Nieko nesuprasdamas. 
dar labiau susijaudino. Kortelę įsidėjo į palto kišenę. 

— Nugi ar aš blūdiju, — galvojo, suduodamas sau 
kumščiu į kaktą... 

— Eisiu į salę. Jie tikrai manęs ten laukia. Tai ne 
baika tiek miegoti. Čia kaltas vynas. Negražu prieš 
gimines. Tik atvažiavau ir pasigėriau, kad tu sudeg
tum, — galvojo Tomas, eidamas į koridorių. Durys 
buvo atviros. Viešpatavo ta pati kapų tyla. Iš kori
doriaus įėjo į didelę patalpą, kurioje pasieniais ant 
lentynų buvo pristatyta visokio dydžio molinių ir 
stiklinių indų. Salės viduryje ant stovinčio ilgo stalo 
gulėjo keletas knygų ir popierio ryšulių. Šalimais sto
vėjo kelios sukrypusios kėdės. Niekur nebuvo jokio 
gyvo žmogaus, nesigirdėjo jokio garso. Tomą išpylė 
šaltas prakai tas . Visas pradėjo drebėti. Atisrėmęs į 
sieną, kad negriūtų, klaikiu žvilgsniu žiūrėjo į 
patalpą, kurioje praėjusią naktį jis taip iškilmingai 
valgė Kūčias. 

— Cia yra paslėptas koks nors tnksas. — 
atsipeikėjęs galvojo Tomas Domeika — Gerai atsime
nu, kad be Maskvoje gerai išgertos don .orikos čia 
ragavau tik vyną ir valgiau. — Nugi ... ar aš sapna
vau? Ne!.. Tai blūdijimas. juk viską aiškiai 
mačiau, išgyvenau... Kas man daryti? — g roja — 
Reikia kuo greičiau prapulti iš šėtoniškr Mldingo. 
Susirasiu hotelį ..Gintarą". Ten juk m a r. paskirtas B 
kambarys. Tik ten išsiaiškinsiu visą painiavą, — 
raminosi Tomas. 

Gatvėje važinėjo daug taksių. Pasišaukęs pirmą 
pakliuvusį, paprašė nuvežti į ..Gintarą". 

— Du rubliai, draugas. — pasakė šoferis. 
— Nugi, kad aš. ponuli, turiu tik dolerius. — 

nusiskundė lyg pritrenktas Tomas. 
— Ar tik gerbiamasis nebūsi amerikonas, vakar 

su ekskursija atvažiavęs į Vilnių? Aš imu ir dolerius. 
Užteks dviejų. — Apsidžiaugęs. Tomas padavė jam 
penkinę — pasilaikykit. 

— Ačiū! Matau, kad esate tikras amerikonas. — 
pagyrė patenkintas šoferis. — Ar gerbiamasis praėju
sią naktį nebūsite kur užsibaliavojęs. Inturisto radi
jas teiravosi mūsų. ar neteko kam nors važinėti 
pasimetusį amerikoną0 — nenusimink, čia ne vienam 
taip atsitinka, knaipėje stipriai išgėrus... 

— O štai ir „Gintaras"!.. Sėkmės! — paguodė, 
stebėdamas susirūpinusį Domeikos veidą, šoferis. 

— Kad tu prasmegtum su savo knaipėmis. — 
pagalvojo Tomas ir, palikęs taksį, nuėjo į viešbutį. 

— Aš Tomas Domeika, vakar atvykęs iš Ameri
kos. Norėčiau pamatyti poną Šeštoką. 

— Dabar jo čia nėra. Prašau ateikit vėliau. — 
gavo atsakymą. 

— Nugi kad jis man labai reikalingas. — prisispy
ręs kartojo Domeika. 

— Kreipkitės į Nijolę Lemeišytę, gal ji padės... 
— Kur aš surasiu. — rūpinosi Tomas. 
— Mister Domeika! Tai jūs, — išgirdus pasikalbė

jimą, — priėjo jauna moteris. — Pagaliau atsiradote. 
Daug rūpesčio jūs mums sudarėte, vakar neįsire
gistravote viešbutyje Visur teiravomės. Bijojome, 
kad naktį mieste kur nors nepaklystumėte. Nelaimė 
gali atsitikti jūsų amžiuje. Kaip jaučiatės? Aš Nijolė 
Ijemešytė, jūsų gidė iš Maskvos, atsimenate'1.. Ar tun
te kokių bėdų? — teiravosi. 

(Bus daugiau* 

' 



DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. gruodžio mėn. 31 d. 

kfc^feaaos *£ 
KALĖDINĖ DOVANA 
Kažin, ar lietuviška parapi

ja galėjo duoti gražesnę dova
ną savo tikintiesiems artėjan
čios Kristaus gimimo dienos 
proga, kaip iškilių menininkų 
religinės muzikos, giesmės ir 
dailiojo žodžio koncertą, įvy
kusį Dievo Motinos šventovėje 
gruodžio 19 dienos popietę. Ad
vento laikas yra priminimas 
tinkamai pasiruošti sutikti tą, 
kurį vadiname Taikos karaliu
mi, atnešusį pasauliui gerąją 
naujieną, kad gyvenime be
skubantis žmogus nepamirš
tų, kad ne viskas yra gėris, gro
žis ir laimė, apie ką tiek daug 
kalba prieššventinės rekla
mos, televizijos ekranai ir ra
dijo bangos. 

Ir kai gan niūrią sekmadie
nio popietę šventovėn susirin
ko ne tik parapiečiai, bet ir iš 
toliau atvykę, buvo gan įtiki
nantis liudijimas, kad dar yra 
daug ieškančių dvasinės ra
mybės ir kad laukimas Dievo 
Kūdikio jiems yra gyvenimiš
koji realybė. Koncertas jiems 
buvo maloni dvasinė atgaiva. 

Parapija šiam koncertui ga
na ilgai ir rūpestingai ruošėsi, 
sudarant programą, atren
kant gerus atlikėjus bei gra
žiai apipavidalinant. Tik ta
lentingi žodžio, muzikos ir 
giesmės menininkai gali duoti 
koncertą, kuris paliestų ne-
vien klausytojų ausis ir širdis, 
bet grožio ir rimties jausmus. 

Koncer to m e n i n i n k a i 

Visos trys menininkės yra 
klevelandietės, daug kartų ir 
plačiai įrodžiusios savo kūry
bingumą ir talentą. 

Vytautas Paulionis — bosas 
— baritonas, vienintelis šio 
koncerto „užsienietis", kaimy
ninės Kanados atstovas, iš To
ronto. Profesionalas solistas, 
iš to duoną pelnęs Canadian 
Opera Company narys. Solis
tas su koncertais yra aplankęs 
ir daug lietuvių kolonijų Ame
rikoje ir Kanadoje. 

Aktorius Arūnas Ciuberkis, 
nors dabar .gyvena ir dirba 
New -Yorke, bet užaugęs ir 
mokslus išėjęs Clevelando ir 
Kento universitetuose, turi ma
gistro laipsnį kalbos patalogi-
joje. J a u Clevelande gyvenda
m a s y r a d a u g vaidinęs , 
sukūręs gražių scenos charak
terių, yra vadovavęs stovyklų 
meniniams renginiams. New 
Yorke dalyvavo įvairiuose sce
niniuose pastatymuose bei 
amerikiečių televizijos progra
mose.-' 

Taigi, visi koncerto dalyviai 
profesionalų poaukšty. Ir jų 
pateiktoji programa puikiai r e 
prezentavo gilią religinę ir tau
tinę mintį, adventinės nuotai
kos rimtį. 

valdomi vargonai subtiliai 
pritarė solistams. 

Į koncertą įjungiamas ir 
Maironis su „Dvi Žvaigždį" ei
lėmis: „Žvaigždė, danguos už
gimus, nušvito iš aukštybių. Ir 
dreba ten per amžius, nes už
degė ją — Dievas"... dramatiš
kai skambėjo šventovės priete 
moję, kai mergaičių su 
žvakėmis gyvasis paveikslas 
didino mūsų Tautos dainiaus 
kūrybinės jėgos įspūdį. 

Aleksandro Stradella „P ie 
ta", giedama sol. Paulionio, įs
pūdingai pripildė koncerto tu
rinį. „Nes tu sakei: Per žemę 
mes praeinam, Tik vienąsyk, 
tai būkime tvirti". Mergaičių 
septintukas jungėsi į gilų V. 
Mačernio — „Aš pažinau Ka
ralių tavyje", eilėraščio turinį. 

„Kad širdį tau skausmas" (J. 
Naujalio) atliko sol. Paulionis 
ir „Maldą" (Br. Budriūno) — 
sol. Stempužienė. 

Aktorius A. Ciuberkis šven
tovės vidury mintinai perdavė 
du Šv. Rašto skaitinius (1 Tim., 

N A U J Ų METLJ 
SUTIKIMAS 

Čiurlionio ansamblio ir 
Lithuanian Village, Inc. val
dybos ruošia Naujų metų suti
kimą Lietuvių namuose penk
tadienį, gruodžio 31 d. Pradžia 
8 vai. vak. Karštas kokteilis, iš
kilminga vakarienė, šokiai, 
Naujų metų sutikimas. Pa
kvietimai 17.50 dol. asmeniui. 

Ateitininkai Naujus metus 
sutiks Dievo Motinos parapi
jos svetainėje. ?8 yal. vak. šv. 
Mišios šventovėje. Naujų me
tų sutikimo baliaus pradžia 9 
vai. vak. Pakvietimo kaina su
augusiems 15 dol., studentams 
— 10 dol. ir moksleiviams 5 
dol. Gros R. Strimaičio orkest
ras. 

Visi kviečiami dalyvauti. 

OHIO APYGARDOS 
VALDYBA 

Naujai išrinktoji JAV LB 
Ohio apygardos valdyba pa
reigomis pasiskirstė: pirm. 

Žyd. 10). Sol. Paulionis giedojo Juozas Mikonis, vicepirm. Ni-

Nelengvas buvo Dievo Moti
nos parapijos klebono kun. G. 
Kijausko, S. J., ir Nijolės Kers-
nauskaitės — pagrindinių šio 
koncerto entuziastų uždavi
nys. 

Koncerto apipavidalinimui 
ir režisierės pareigoms pasi
kvietė talkon Rūtą Giedraity
tę, jauną profesionalę mokyto
ja, studijavusią dramos teatro 
mokslus, uolią skaučių dar
buotoją, gerai valdančią lietu
vių kalbą žodžiu ir raštu, dve
jus metus dirbusią misijose, 
vadovavusią įvairioms sto
vykloms. 

Entuziastingai jungėsi ir Ri
ta Kliorienė, baigusi muziką su 
aukščiausiais pažymiais, bu
vusi „Nerijos" moterų vokali
nio ansamblio vadovė, dabar
tinė „Grandinėlės" orkestro 
vadovė ir naujai suorganizuo
to Dievo Motinos parapijos 
choro dirigentė. 

Solistė, mecosopranas Al
dona Stempužienė, dainos pa
sauly žinoma kaip operos so
listė, davusi koncertų Siaurės 
ir Pietų Amerikos valstybėse 
ir Europoje, įdainavusi keletą 
plokštelių. 

gražiąją G. F. Handel oratori 
jos „Thus Saith The Lord" ari
ją-

Nuo pamokslininko pulto ak
torius Ciuberkis perdavė šv. 
Rašto skaitinį (1 Kor. 12). 
„Esama skirtingų malonės do
vanų, tačiau ta pati Dvasia"... 
(Būtų įdomu klausytis tokio 
pamokslininko ir sekmadienio 
lietuviškose pamaldose). Gy
vasis paveikslas gražiai pa
vaizdavo dovanų pasikeitimą. 

Džiaugsmingai skambėjo 
Stempužienės atliekama W. A. 
Mozarto „Aleliuja". Ir vėl nuo 
pamokslininko pulto akt. Ciu
berkis jausmingai perdavė gra
žųjį šv. Rašto skaitinį (1 Kor. 
13) apie meilę: „Jei kalbė
čiau žmonių ir angelų kalbo
mis, bet neturėčiau meilės, aš 
tebūčiau žvangantis varis ir 
skambantys cimbolai"... Gy
vasis paveikslas ryškino gilią
ją Dievo meilės mintį. 

„Kalėdų giesme" (A. Adam) 
„Panis Angelicus" (C. Franck) 

— sol. Paulionis užbaigė va
landą ir 10 min. trukusį religi
nį koncertą. 

Visi koncerto dalyviai: solis
tai, vargonų akompaniatorė, 
aktorius ir režisierė prie alto
riaus, mergaičių — gyvųjų pa
veikslų narių apsupti, buvo pri
statyti didžiulei auditorijai, 
kuri sustojusi gausiais ploji
mais dėkojo už nepamirštamą 
kalėdinį koncertą. 

Teko girdėti, kad koncertas 
yra specialistų užrašytas ir bus 
pagamintos juostelės. Būtų ge
ra, kad toks koncertas būtų bu
vęs ir garsinio filmo įamžin
tas. Koncerte nedalyvavę kada 
nors galės nors iš juostelių gir
dėti žodinę ir muzikinę dalį, bet 
įspūdingo apšvietimo (inž. M. 
Juodišius ir A. Miškinis) ir gra
žiųjų gyvųjų paveikslų grožis 
teko tik realiesiems koncerto 
klausytojams. 
Religinis koncertas palydėjo 

auditoriją Kristaus laukimo 
laikotarpio paskutinėn savai-
tėn. 

„Rasokit Dangūs" — 12 psl. 
leidinys su viršeliais ir koncer
to programa daugeliui liks 

garbino Dievo Motiną, pagim- kaip brangūs suvenyrai, 
džiusią Taikos Viešpatį. Ritos V. Rociūnas 

Didžiųjų k ū r ė j ų žodis , 
m u z i k a i r g i e smė 

Šventovę gaubė prieblanda, 
kai po trumpų įžanginių kleb. 
kun. G. Kijausko žodžių, pra
šančių koncerto metu neploti ir 
nefotografuoti. Arūnas Ciu
berkis prie altoriaus grotelių 
prožektorių šviesoje prabilo: 
„Naktis. Miegojo Rašto Šven
tojo žinovai" (Bernardo Braz
džionio „Užgimimo Gloria"). 
Kai A. Stempužienės atlieka
ma Prano Ambrazo „Garbė 
Tau, Viešpatie" ir V. Paulio-j 
nio A. H. Maiotte „Tėve mū
sų" garsai aidėjo šventovės 
skliautuose, į koncerto misteri-; 

ją stilingais išraiškos jude
siais įsijungė ir septynios mer- * 
gaitės ilguose baltuose rūbuose 
prie altoriaus. 

Jaunasis aktorius nuo alto
riaus pakopų deklamavo Vy
tauto Mačernio „Laišką Kris
tui": „Šiandie mylime Tave, 
mes. Kristau. Nes su Tavim gy
vent lengviau...". Vėl solistas 
V. Paulionis sultingu balsu 
giedojo C. P. E. Bacho „Dieną 
naktį šaukiuos tavęs"... Toliau 
jaunųjų mergaičių gyvasis pa
veikslas puikiai derinosi su 
Vytauto Mačernio „Snaigė
mis". 

Luigi Luzzi „Ave Maria", 
giedama sol. Paulionio ir 
Franz Schubert „Ave Maria", 
giedama sol. Stempužienės 

jolė Balčiūnienė, sekr. Juozas 
Cyvas, iždininkas Vytautas 
Brizgys, švietimui — Juozas 
Žilionis ir renginiams v ice 
pirm. Stp. Butrimas. 

VESTUVĖS 

Gruodžio 14.d., antradienį, 
Šv. Jurgio šventovėje Mote 
rystės sakramentą priėmė inž. 
Algis Pautienis Į su Beatriče 
Natkevičiūte. 

Povestuvinei* kelionėn iš
skrido į Havajus. Abu jauna
vedžiai aktyvūs Amerikos L ie 
tuvių Tarybos Clevelando 
skyriaus nariai, Algis jau kele 
ri metai skyriui pirmininkau
ja. 

Vacys Rociūnas , Jū sų 
bendradarbis sveikina visus 
„Draugo" skaitytojus Cleve 
landė ir apylinkėse! 

V. R. 

-

Kariuomenės šventės minėjime Los Angeles sky
riaus ramovėnai su vėliavomis žygiuoja į Šv. 

Kazimiero parapijos bažnyčią. Eiseną veda Vy
čio Kryžiaus kavalierius pik. J. Andrašūnas. 

LIETUVIAI CALIFORMJOJE 
IS LB VEIKLOS 

LB r ū p i n d a m a s i tautinės šias gastroles išvyko daugiau 

Religinio koncerto dalyviai ir rengėjai. Pirmoje ei
lėje gyvųjų paveikslų atlikėjos. Antroje eilėje iš k.: 
Rūta Giedraitytė, Vytautas Paulionis, Rita Cy-

vaįte — Kliorienė. kleb. kun. Gediminas Kijaus-
kas, S. J., Arūnas Ciuberkis, Aldona Stempužie
nė, Danius Barzdukas ir Nijolė Kersnauskaitė. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

LIETUVIAI 
FLORIDOJE 

St. Petersburg, Fla. 

IRENOS IR MEČIO 
ŠILKAIČIŲ I Š L E I S T U V Ė S 

Prieš pustrečių metų iš Chi-
cagos į St. Petersburgą atsikė
lė apyjaunė ir labai veikli I. ir 
M. Šilkaičių šeima. Jie tuojau 
prisidėjo prie visuomeninio 
darbo, susibičiuliavo su dau
geliu vietinių veikėjų. Mečys 
pirmiausia pasirodė kaip ge
ras kalbėtojas Vasario 16 d. 
minėjime. Toliau pora metų va
dovavo Lietuvių klubo revizi
jos komisijai, vadovavo reikš
mingiems sus i r ink imams , 
uoliai dirbo Lietuvių Bendruo
menėje, neatsisakydavo vado
vauti ir šaunioms vestuvėms, 
kur dalyvavo daugybė klubo 
žmonių. Ypač jo talką jutome 
rengdami Lietuvių Katalikų 
Mokslo akademijos suvažiavi
mą. Būdamas 2idinio narys, 
pasiėmė vieną iš sunkesnių 
darbų — suorganizuoti didžiu
lį banketą ir prel. J . Balkūno 
pagerbimą jo metu. J i s taip pat 
kompiuterio pagalba pagami
no suvažiavimo programą, pa
ruošė ženklelius paskaitinin
kams, rengėjams ir keliems 
šimtams klausytojų. Taip pat 
padarė gražius užrašus posė
džių salėms. 

Gaila, ši veikli, visų mėgsta
ma šeima Mečio tarnybos rei
kalui turi vėl grįžti į Chicagą. 
— bent kokiems trejiems me
tams. 

Prel. J. Baikūnas, vyriau
sias akademijos suvažiavimo 
rengėjas, 1982. XII. 17 d. I. ir K. 
Jurgėlų restorane jiems suren
gė išleistuves, pakviesdamas 
visus 2idinio narius. Jaukioje 
lietuvių užeigoje skaniai pa
pietavome, pasidalinome pra
eito didelio darbo įspūdžiais. 
Keli kalbėtojai priminė Šilkai
čių įnašą tame darbe. V. Kul
bokas įteikė dovanų savo kny-

gyvybės išsaugojimu, ypatin
gą dėmesį kreipia į mūsų jau
nimą, k a d jis būtų izoliuotas 
nuo žalojančių svetimų įtakų ir 
liktų savo t au t a i ištikimas. 
Tuo tikslu LB remia visas jau
nimo p a s t a n g a s , jei jos nu
kreiptos t a u t o s išlikimui ir jos 
atstovavimui. Malonu, kad į 
LB darbus įsi jungė jaunesnio 
amžiaus žmonės, užimdami 
vadovaujamas vietas. 

LB Vaka rų apygardos pir
mininku y r a R. Dabšys ; o Los 
Angeles apy l inkės pirm. yra D. 
Vizgirdienė. Vietos LB apylin
kė savo sur inktomis lėšomis 
dažnai p a r e m i a lituanistinį 
švietimą; nesen ia i paskyrė 500 
dol. i švyks tanč iam į Australi
ją jaunimo sambūriui „Spin
duliui", o Vaka rų Apygarda 
100 dol. 

Gruodžio 19 d., sekmadienį, 
uniformuoti sambūrio nariai 
atvyko į Šv. Kazimiero bažny
čią Mišioms. Atsisveikinda
mas k lebonas prel. J. Kučin
gis palinkėjo jiems sėkmingos 
kelionės. Mišių metu sambūrio 
nariai, v a d o v a u j a n t V. Polikai-
tytei, g raž ia i giedojo. Solo gie
dojo V. Pol ikai ty tė ir J. Čeka-
nauskienė. Vargonais grojo 
komp. B. Budr iūnas . Po to sa
lėje buvo ats isveikinta su pui
kia dainų ir šokių programa, 
kuri n u m a t y t a atlikti lietuviš
kose kolonijose Australijoje. Į 

40 sambūrio narių su vyriau
sia vadove O. Razutiene, ku
riai talkina keli sambūrio na
r i a i . Šia p r o g a O. A. 
Motiekaitienė paaukojo „Spin
duliui" 150 dol. ir B. Strikaitis 

100 dol. (anksčiau jie buvo au
koję po 500 dol.). 

Artimiausias LB apylinkės 
renginys bus Naujųjų metų su
tikimas gruodžio 31 d. vakare 
Šv. Kazimiero parapijos salė
je. Cia kiekvienas atvykęs ne 
tik kultūringai praleis laiką, 
bet tuo pačiu parems ir lietu
viškus reikalus. Tad iki pasi
matymo LB Naujųjų Metų su
tikime! 

Ig.M. 

gą „Lietuvių religinė poezija". 
Prel. J. B a i k ū n a s jautriu žo
džiu išvažiuojant iems dėkojo 
už jų veiklumą, l inkėdamas ir 
toliau pas i l ik t i mūsų Židinio 
nariais i r ne t rukus vėl sugrįž
ti. M. Š i lka i t i s visiems kalbė
tojams i r y p a č prelatui už iš
leistuves padėkojo. Lauksime 
mielų bičiulių Šilkaičių grįž- į 
tant. 

V. K. ! 

ARONSON FURNITURE 
Home of the Credit Connection 
Big Savings on Name Brand 

Furniture & Appliances 
3333 W. 47th PI. 
4630 S. Ashland 

1379 N. Milwaukee 
Ail Phones 376-3400 

CORNET STATIONERS 
3227 W, 63rd St. 

Chicago, 111. 60629 
737-4200 

Office Supplies 
Stationary Items 

' Hallmark Cards & Gifts 
Fine Writing Instruments 

Cross - Sheaffer - Parker Pens 
Hallmark Wood Pens 

Pen YVatches 

SEASONS GREETINGS 

L & M 
S P O R T S 3784 W. 79th 

767-7303 
EXUIPMENT 

FOR ALL SPORTS 
TROPHIES & AWARDS 

WARM UP SUITS 20% OFF 
II BROTHERS MUSIC 

7005 S. Pulaski 
Chicago, Iii. 60629 

581-5053 
Lessons any Instrument 

Lighting & Sound Rentals 
Repair Service 

63rd & CRAWFORD 
CURRENCY EXCHANGE 

4014 W. 63rd St., Chicago, 111 
767-7636 

Complete Auto License Service 
Checks cashed - money orders 

Utilities - Notary Public 

•-

• 

j 
MT. GREENWOOD 

FLORIST & GREENHOUSE 
3942 W. l l l t h St. Chicago, 111. 

779-1355 
Flovvers for all Occasions 

We Accept Visa & Master Card 

Stanley Yurkus 
2448 W. 71st 

Chicago, 111. 60629 \ \ . 
737-5529 

„AUDYKLA JUOSTA" 
Lithuanian Costumes & Gifts 

ECONOMY GROCERY 
3201 W. 63rd PI . 
Chicago, 111. 60629 

778-0304 
Fresh Fruits & Vegetables 

Fresh Lamb 
Groceries 

S & H FOOD MART 
5733 Cermak, Cicero, 111. 60650 

Irnported Olive Oil $6.99 
Roast Lamb & Pork Every Sunday 

Complete Line of Irnported 
Food & Liąuour 

656-9757 

IAMA STATIONERS 
6305 S. Kedzie 

Chicago, 111. 60629 
776-9102 

Everything for the Office 
Office Supplies 

Drafting & School Supplies 

Perfect Touch 
Family Hair Care 

UNI SEX HAIR STYLING 
3218 W. 115th, Chicago, 111. 

233-6597 
Special Childrens Prices 

Private Men's Styling Room 

ABC CYCLE & HOBBY S H O P 
4540 W. 63rd St . 
Chicago, 111. 60629 

735-2666 
Repair Any Make Bike 

Sell Schwinn Bikes 
Sell & Buy Lionei Trains 

NUO 
1715. 

Įūsu protėviai gardžiavosi paslaptingu, 
• -• --•_, • ; \Hniu, šildančiu, elegantišku 
Marfefl C'>gn<H skoniu nuo 1715 m. 

O kai žmonės taip ilgai ka nors vertina, 
jūs žinote, kad tai yra labai gera. 

Sveiks. 

Irnported by T V Jos Gomeoo Co., N.Y., N.Y c ?98i g0 proof 
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MAISTAS IR LIGOS, MAISTO 
BIOCHEMIJA 

Pasikalbėjimas su knygos autorium dr. P. Kalade 
— Kodėl ėmėtės rašyti vei

kalą „ Maistas ir Ligos — Mais
to Biochemija"? 

Keliolika metų galvojau apie 
tokios rūšies darbą, nes visą 
laiką man rūpėjo klausimas, 
kokį ryšį turi maistas su žmo
gaus sveikata. Šis klausimas 
ypač aktualus pasidarė Ameri- į 
koje. 

Lietuvoje buvo labai retas 
atsitikimas, kad kas staigiai 
mirtų nuo širdies atakos arba 
taip daug žmonių sirgtų įvai
riomis vėžio ligomis. 

Pastarųjų metų laikotarpyje 
mokslininkai pradėjo nuodug
niai tirti įvairias maisto rūšis, 
kai kuriuos maisto priedus ir 
ieškoti ryšio su ligomis. Pasi
rodė, kad kai kurios maisto rū
šys ir kai kurie jo priedai, pri
dėti prie maisto jo paruošimo 
metu, turi ryšį su atherosklero
zę ir kai kuriom vėžio rūšimis. 
Tai ir buvo mano darbo tikroji 
pradžia. 

Dabartiniai statistikos duo
menys rodo, kad didžiausią mi
rimų procentą Amerikoje, o 
taip pat Europoje sudaro koro
narinės širdies ir vėžio ligos ir 
kad apie 85% vėžiu susirgimų 
yra įtaigauti įvairių išorės fak
torių, įskaitant ir maistą. 

Pastaruoju metu kai kurie 
moksl ininkai , remdamiesi 
tarptautiniais ir vietiniais 
tyrimų duomenimis, sako, kad 
Amerikoje apie 40% susirgimų 
vėžiu vyrų tarpe ir apie 60% 
susirgimų vėžiu moterų tarpe 
priklauso nuo maisto dietos. 

Knygoje šiuos klausimus 
bandžiau plačiau panagrinėti 
ir duoti bent pagrindinį supra
timą, kas yra atherosklerozė ir 
kaip, kontroliuojant maistą, 
galima sumažinti susirgimų 
skaičių koronarinėmis širdies 
ligomis, kaip išvengti kai ku
rių vėžio ligų ar bent sumažin
ti jų pavojų. 

— Statistikos duomenys ro
do, kad apie 20% visų mirimų 
Amerikoje sudaro vėžys. Ar yra 
vilčių sumažinti šios rūšies 
susirgimų skaičių? 

— Pati pagrindinė priežas
tis, kodėl vėžio užimtoje or
ganizmo dalyje ląstelės prade
da nesustabdomai daugintis, 
dar yra nežinoma. Bet šian
dien daug mokslininkų mano, 
kad didelis procentas susir
gimų vėžiu prasideda, kai or
ganizme ima veikti įvairių rū-
šių k a r c i n o g e n i n i a i 
chemikalai. 

Šiandien vėžio tyrimo 
mokslininkai jau yra suradę 
visą eilę chemikalų, kurie su
kelia vėžį. bet jie taip pat ran
da, kad ir maisto kai kurios rū
šys taip pat sukelia vėžį. Todėl, 
jų nuomone, pats saugiausias 
būdas apsisaugoti nuo vėžio 
yra vengti minėtų vėžio su
kėlėjų. 

— Ar galėtumėte, daktare, 
kai kuriuos iš jų suminėti? 

— Vėžį sukeliančių veiksnių 
yra daug. Aš čia noriu pami
nėti tik jų keletą. 

a) Yra ištirta, kad cigaretės, 
tabakui degant, gamina stam
bų kiekį chemikalų. Dalis jų yra 
karcinogeniniai, sukelia vėžį 
plaučiuose ir kiek rečiau skran
dyje. Todėl Amerikos Vėžio ty
rimo institutas ir siūlo nustoti 
ar, kiek galima, sumažinti rū
kymą. 

b) Nitritai ir nitratai yra daž
niausiai vartojami mėsos kon
servavimui. Patys nitratai ir 
nitritai — salietros, nėra kar
cinogeniniai junginiai, bet jie, 
virškinimo metu, su aminais 
sudaro naujus junginius, vadi
namus nitrozoaminais, o šie 
jau yra karcinogeniniai jungi
niai ir sukelia vėžį skrandyje. 
Nitritai ir nitratai gali patekti j 
organizmą su maistu ir geria
mu vandeniu, jei tas vanduo 
yra užterštas. 

c) Dažnai vartojamas rūky
tas ir acte marinuotas maistas 
taip pat turi ryšį su vėžio atsi
radimu skrandyje. Ypač šis 

STASYS SANTVARAS „Maistas ir Ligos -
Biochemija" vertina 

padidėjimas yra ry /•skus tais at

vejais, kai dietoje vartojamas 
gausiai rūkytas a r acte mari
nuotas maistas, o labai mažai 
daržovių ir vitamino C. 

d) Mūsų organizme vėžį su
kelia ne vien tik chemikalai. 
Amerikos Mokslo akademijos 
Tautinė tyrimo taryba ir kiti 
tyrinėtojai randa, kad per di
delis kiekis riebalų dietoje, 
ypač jei tie riebalai yra gyvuli
nės kilmės, turį ryšį su vėžio 
atsiradimu storosiose žarnose. 
Susirgimų skaičius storųjų žar
nų vėžiu ypač padidėja tada, 
kai dietoje yra vartojama ma
žai balastinio maisto. 

e) Kiti mokslininkai randa, 
kad dideli kiekiai riebalų mais
to dietoje turi ryšį su moterų 
krūtų vėžiu ir prostatinės liau
kos vėžiu. 

Be čia suminėtų, vėžį su
keliančių, faktorių yra dar išti
sa eilė kitų veiksnių, pvz., kai 
kurie dažai, pesticidai, insek
ticidai, užterštas geriamas 
vanduo, pramoniniai kar
cinogeniniai chemikalai, ra
dioaktyvūs elementai ir dau
gelis kitų. 

— Gal galėtumėte suminėti, 
kokie faktoriai daugiausia 
prisideda prie koronarinių Šir
dies ligų padidėjimo? 

— Tokių faktorių yra dau
giau dešimties, bet paskelbti 
Amerikos Tautinio sveikatos 
instituto duomenys rodo, kad 
vidurinio amžiaus žmonės ga
lėtų žymiai sumažinti susirgi
mų skaičių širdies ligomis, jei
gu jie sumažintų aukštą kraujo 
spaudimą, didelį cholesterolio 
kiekį kraujuje ir rūkymo pavo
ju-

Tyrimai rodo, kad suma
žinus nors vieno faktoriaus 
pavojingumą, pvz., nustojus 
rūkyti, mirtingumas sumažėja 
ir nuo koronarinių širdies ligų, 
palyginus su tais, kurie rūky
mo neatsisako. 

Kaip žinome, aukštas krau
jo spaudimas ir cholesterolio 
kiekis kraujuje turi glaudų ry
šį su maistu. Kontroliuojant 
riebalų, cholesterolio ir valgo
mosios druskGs kiekį dietoje, 
galima dalinai sumažinti ir šių 
faktorių blogą įtaką į koro
narines širdies ligas. 

Šie ir kiti faktoriai, suke-
liantieji koronarines širdies li
gas, yra plačiai išnagrinėti 
knygoje „Maistas ir Ligos". 

— Ar yra paskelbtų naujų 
tyrimo duomenų jau knygą iš
spausdinus? 

— 1982 metais birželio mė
nesį, knygą baigiant spaus
dinti, Amerikos Mokslų 
akademijai priklausanti Tau
tinė tyrimų taryba (NRC) pa
skelbė dviejų metų tyrimų stu
diją, pavadintą „Dieta ir 
vėžys". Ši studija dar kartą pa
tvirtino mano knygoje skel
biamus ankstyvesnių tyrinė
tojų duomenis, kad riebalais 
turtingas maistas prisideda 
prie moterų krūtų, storųjų žar
nų ir prostatinės liaukos vėžio 
išsivystymo, ir kad dažnu at
veju vitaminai A,C ir E pade
da išvengti kai kurių vėžio rū
šių a r b e n t s t a b d o jų 
išsivystymo greitį. 

— Ar šios rūšies tyrimai yra 
tęsiami toliau? 

— Kokią įtaką maistas turi į 
vėžio ir atheroskierozės išsi
vystymą žmonėse, tyrimai nė
ra sustoję. Amerikos Vėžio ty
rimo institutas šio klausimo 
tyrimą tęsia toliau dar su di
desniu intensyvumu. O Tau
tinis sveikatos institutas yra 
sudaręs platų 6 metų tyrimo 
planą, pagal kurį ir toliau tirs, 
kokią įtaką maistas turi į 
atherosklerozę ir koronarines 
Širdies ligas. Šios abi mokslo 
įstaigos žada šiuos naujus ty
rimus pradėti dar šiais — 1982 
m. 

— Kaip atsiliepia lietuvių 
spauda apie knygą „Maistas ir 
Ligos"? 

Recenzijos, pasirodžiusios 
l ietuvių spaudoje, knygą 

Maisto 
teigia

mai. 
Medicinos daktaras Alf. Kri-

siukėnas rugsėjo 3 d. „Dar
bininke" apie knygą „Maistas 
ir Ligos" taip rašo: 

„Knygos autorius labai sis-
tematiškai nagrinėja maisto 
įtaką ir atheroskierozės ir vė
žio atsiradimo priežastis žmo
gaus organizme. Tokio įdo
maus informacinio mokslinio 

rių yra likę pas šiuos 
platintojus: „Draugo" ad
ministracijoje Chicagoje ir 
„Darbininko" administraci
joje Nevy Yorke. Pas privačius 
platintojus knygą dar galima 
gauti nusipirkti: Vacių Priž-
gintą, Los Angeles, Cal., Juo
zą Zilionį, Cleveland, OH, Vy
tautas Cižauską, Detroit, MI. 
V.A. Aušrotą, Weston, Onta-
rio, Kanada, Juozą Šiaučiūlį, 
Montreal, P. Q. Kanada, St. 
Prakapas, Toronto, Kanada, 
Joną Vaznelį, Chicagoje, 111. 

— Ką norėtumėte, gerb. dak
tare, šia proga pasakyti lietu
viams ? 

Kaip jau esu minėjęs, rašant 
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, šią knygą, mano vienintelis veikalo, parašyto lietuvių kai- t i k g l a 8 b u v Q ^ ^ ^ ^ 
ba, mes ligi šiol neturėjome... v i a m g n a u j a u s i ą m o k s l o ž o d į 
Jis rašo, kad „...tai yra pirmas k o k i ą į t a k ą ^ ^ ^ . 

atherosklerozę, kai kurias vė
žio rūšis ir kitas Ugas. 

Labai norėčiau, kad šią kny
gą perskaitytų ne, tik senesnio 
amžiaus lietuviai, bet ir vidu
rinio bei jauno amžiaus lietu
viai . 

Statistikos duomenys rodo, 
kad tūkstančiai |monių mirš
t a nuo koronarinių širdies ar
terijų sutrikimų vien tik dėl to, 
kad nuo pat jaunystės dienų 
vartojo per daug riebalų, turė
jo aukštą cholesterolio kiekį 
kraujuje ir didelį kūno svorį-
Žmogus , kont ro l iuodamas 
anksčiau minėtus faktorius, 
kaip tyrimai rodo, gali athero
skierozės procesą sulėtinti ir iš
vengti ankstyvos atheroskie
rozės padarinių^ Taip pat 
tyr imai rado, kad.Sį reikalą rei
kia pradėti tvarkyti tada, kai 
atherosklerozė tebėra tik pra
dinėje stadijoje. 

Pataloginiai tyrimai rodo, 
kad jauni vyrai, kurie žuvo nuo 
nelaimingų atsitikimų, bet var
tojo riebalais turtingą dietą, 
jau turėjo žymiai pažengusią 
atherosklerozę, palyginus su 
tais, kurie vartojo.liesą maisto 
dietą. 

Mano nuoširdus linkėjimas 
būtų, kad ir jatttiimaš susi
pažintų su maisto biochemija, 
nes tik kontroliuojant maisto 
kiekį ir jo rūšis, galima sulė
tinti atheroskierozės procesą 
dar pačioje jos pradžioje. 

Iš tiesų būčiau laimingas, jei 
mano parašyta knyga „Mais
tas ir Ligos — Maisto Bioche
mija" nors daliai'lietuvių pa
dėtų sumažinti, kančias ir 
vargą, kurį atneša anksčiau 
minėtos ligos... 

— Tamstos veikalo metrika 
rodo, kad į visuomenę išleidote 
tik 500 knygos egzempliorių. 
Ar to kiekio nereikės dauginti? 

— Knygos dauginimo reika
las dabar priklauso jau ne nuo 
autoriaus, bet nuo lietuvių vi
suomenės valios. Jei visuome
nė pareikštų daugiau parei
kalavimų, gal tada būtų 
galima pagalvoti ir apie antrą 
laidą. 

Dėkoju, daktare, už tokius 
išsamius atsakymus į mano 
pateiktus klausimus! 

tokio pobūdžio mokslinis vei
kalas lietuvių kalba..." 

Dr. Antanas Butkus spalio 
mėn. 14 d. „Dirvoje" plačiai iš
nagrinėjo knygos apimtį. Jis, 
peržvelgęs visą knygą, išvado
je apie ją sako: 

„...Dr. Petro Kaladės veika
las ,Maistas ir Ligos' iš vie
nos pusės, pilna to žodžio pras
me, yra mokslinis, su maisto 
medžiagų biochemija ir su sta
tistiniais duomenimis, gražiai 
iliustruojant lentelių forma. 
Veikale aptartos visos maisto 
medžiagos, įskaitant vitami
nus ir mineralus. Paliestos be
veik visos ligos, į kurias mais
tas turi vienokią ar kitokią 
įtaką. Tad knyga, be jokios 
abejonės, rekomenduot ina 
mokslininkui, gydytojui ir ki
tų sričių profesionalui. Iš kitos 
pusės — knyga rekomenduo
tina ir susipratusiam skaityto
jui — mėgėjui, nes visa, kas 
anksčiau paminėta — vertin
ga mokslinė medžiaga, pateik
ta lengvai suprantama kal
ba... Tad knygą labai lengva 
skaityti. Gi jos turinys yra tie
siog maisto medžiagų almana
chas, kuris yra būtinybė inteli
gentiškai šeimininkei, padedąs 
jai susigaudyti painiuose mais
to medžiagų labirintuose, nu
rodant aiškų būdą racionaliau 
savo šeimą maitinti..." 

Dr. Bronius Povi lai t is 
„Tėviškės žiburiuose" spalio 
28 d., plačiai išnagrinėjęs kny
gą „Maistas ir Ligos", recenzi
ją baigia šitaip: „...Lietuviškai 
skaitančioji visuomenė turėtų 
būti dėkinga autoriui už šios 
knygos parašymą ir išleidimą į 
pasaulį..." J i s rekomenduoja 
knygą įsigyti ir pasinaudoti 
patarimais maitinimosi srity-
io 

Esu nuoširdžiai dėkingas dr. 
Alf. Krisiukėnui, dr. Antanu ; 

Butkui ir dr. Broniui Povilai
čiui, kad jie paaukojo dalį sa
vo brangaus laiko ir supažin-
dimo lietuvių visuomenę su 
knygos turiniu, kuris nagrinė
ja priežastis, kaip galima iš
vengti kai kurių ligų, kurios tu
ri ryšį su mūsų kasdieniniu 
maistu. 

— Įdomu žinoti, kaip einasi 
knygos platinimas? 

— Lietuvių visuomenė kny
ga domisi, nes jos platintojai. 
kuriems buvo nusiųstas atitin
kamas skaičius egzempliorių, 
jau baigia juos išparduoti. Pas 
leidėją knygų jau nebėra. 

Pardavimui knygos „Mais
tas ir Ligos — Maisto Bioche
mija" dar šiek tiek egzempho-

Ribotas žmogus mato tik 
išorę ir pagal tai sprendžia; jis 
seka savo įspūdžius, savo 
simpatijas ir smerkia viską. 
kas nesutinka su jo idėjomis 
ar veikimo būdu. 

Kun. K. Barauskas 

• 

JAV LB lO-tosios tarybos prezidiumas. Iš kairės 
sėdi: vicepirmininkė EmilijaJSakadolskienė, pir
mininkas dr. Kazys Ambrozaitis ir sekretorė Biru

tė Jasaitienė; stovi: vicepirmininkas Kęstutis Su-
šinskas ir vicepirmininkas Mykolas Drunga. 

Nuotr. Z. Degučio 

JIS PRIĖMĖ 
GYVENIMĄ 

KAIP DOVANĄ 

fi 

-
NINA G A I L I Ū N I E N Ė 

Penktadienį, gruodžio 10 d., 
trys Hartfordo policininkai, 
pamėlę nuo šalčio, stovėjo gat
vių sankryžoje prie Cedar Hill 
Cemetery imponuojančių var
tų. Su nuostaba jie žvelgė į my- Į 
lios ilgumo laidotuvių procesi
ją. Už jų nugarų sustingo 
vidurdienio nekantrus judėji
mas ir pakibo smalsus klau
simas — ką čia laidoja? 

Jei kas būtų pasakęs, — „lie
tuvį, net ne iš Connecticut 
valstijos", — nuostaba būtų 
dar didesnė, klausimų dau
giau. 

Laidojome dr. Izidorių Alį. 
Visi Hartfordo lietuviai jį pa
žino ir mylėjo. Šermenų vaka
rą užgrūsta laidotuvių koply
čia ir ilga laidotuvių palyda 
buvo tos meilės išraiška. O ta
čiau sunkiai rastum asmenį, 
kuris įstengtų suteikti išsamią 
informaciją apie velionį, jo pro
fesiją ir šeimą. Kodėl? 

Mat, Hartfordo lietuvių san
tykiai su dr. Izidorium ir Sofi
ja Aliais buvo išimtini. Jie bu
vo mums ir svečiai ir savi. 

Svečiai, nes teritoriškai 
mums nepriklausė. Gyveno 
Springfielde. kaimyninėje Mas-
sachusetts valstijoje. 

Savi, nes atidavė mūsų kolo
nijai, ką turėjo savyje geriau
sio. Jų nuopelnus enciklo-
pediškai išskaičiuoti būtų 
labai lengva. Jie buvo mūsų 
kultūrinės veikios centre. 

Kai turėjome chorą, Aliai 
jame dainavo. Muzikas Jurgis 
Petkaitis tuojau pradėjo duoti 
dr. Aliui solo partijas ir greitu 
laiku įsigijome nuosavą solis
tą, kuris galėjo pretenduoti į 
tikrus profesionalus. Sodrus jo 
baritonas džiugino mus sceno
je ir žavėjo bažnyčioje. Didino 
jaunavedžių džiaugsmą su
tuoktuvėse ir mažino liūdinčių 
skausmą laidotuvėse. 

Išnykus chorui, susidarė vy
rų sekstetas. Vėliau iš jo pasi
darė kvartetas „Vytis". Velio
nis dainavo abiejuose dainos 
vienetuose. Solo partijomis jis 

• • K ' ; i = - :-Clevelande surengtoje dail. Magdalenos 
nių parodoje net keturis paveikslus įsigijo Rytas ir Aušra 
Babickai. Iš k.: R. Babickas, J. Stankūnas, kun. A. Kezys ir A. 
Babickienė. Nuotr. V. Bacevičiaus 

entuziastingai talkino moterų 
trijulei „Paslaptis". (S. Alienė 
yra viena iš „Paslapties" treje
tuko). 

Kaip uoliai jis lankė dainos 
repeticijas, su kokiu kruopštu
mu siekė tobulumo solo par
tijose, kaip stengėsi pakelti ki
tų dainininkų entuziazmą, 
žino tik jo dainos bendradar
biai. Tas savitumas, nors vie
nas iš ryškiausių bruožų, dar 
nesuteiktų pilno jo asmenybės 
vaizdo. 

Prieš kelerius metus, kad ir 
pavėluotai, lietuviškuose ren
giniuose buvo pradėta duoti 
modernių šokių muzika. Ta 
naujovė nebuvo sutikta šiltai. 
Priekaištingais žvilgsniais, 
smerk ianč iomis minomis 
murksojo viduramžiai svečiai 
prie stalų, kai dvi ar trys poros 
jaunuolių tampėsi, kraipėsi ir 
kratėsi salės viduryje. Vieną 
kartą užgrojus cha-cha, ne
pažįstama pora — solidnus, 
santūrus vyžas ir elegantiška 
vakaro suknele moteris — išė
jo šokti. Ištįso sėdinčių akys, 
veidai ir kaklai. Pagaliau pa
kilo nuo stalų, apstojo šokio 
aikštelę ir plojo į cha-cha tak
tą nuostabiai gražiai šokan
čiai porai. 

Kaip atsitiktini gatvės žiū
rovai prie kapų vartų domėjo
si, ką laidoja, taip aną tolimą 
vakarą Lietuvių klubo salėje 
mes teiravomės — kas šoka? 
Šokėjai buvo dr. I. ir S. Aliai. 
Šitas giliai į atmintį įsirėžęs 
momentas yra vienas iš raktų 
norinčiam įeiti į velionio as
mens vidų. 

J is suprato, kad gyvenimas 
yra išimtinė Dievo dovana. Jis 
tą dovaną vertino. J a džiaugė
si Ir svarbiausia — priėmė gy
venimą tokį, koks jam buvo 
skirtas. Kad taip gyvendamas 
klaidos nepadarė, matyti iš jo 
pasisakymų mirties patale. 
Jeigu galėtų iš naujo gyventi, 
velionis sakėsi nieko nekeistų; 
gyventų taip. kaip buvo gyve
nęs. 

Tas dar nereiškia, kad jis ne
turėjo planų ateičiai. Pensija 
jau buvo ne už kalnų. Todėl ti
kėjosi širdį ir laiką atiduoti 
dainai. Deja, Sofijos žodžiais 
tariant, „daina liko nebaig
ta"... Beveik metus energingai 
kovojęs prieš lymphomą (liau
kų vėžys), velionis gruodžio 7 
d. buvo mirties išvaduotas iš 
paskutinių žemiškų kančių. 
Buvo 61 metų. JAV-bėse išgy
veno 26 m. 

Įsigijęs Vokietijoje veterina
rijos gydytojo laipsnį ir teises, 
dr. Alis 25 m. išdirbo savo pro
fesijoje JAV Agrikultūros de-
partmente. Departmento dele
gacija, atvykusi iš Bostono, 
dalyvavo ištikimo tarnautojo 
šermenyse ir laidotuvėse. Jos 
atstovas pareiškė savo žodyje 
velionio našlei Sofijai ir šei
mai užuojautą. 

. . : » 

Po rožinio ir kitų šermenų 
maldų, sukalbėtų klebono kun. 
J . Matučio, atsisveikinimą pra
dėjo profesinis velionio drau
gas dr. A. Stankaitis. Jis pa
brėžė, kad velioniui gyvenime 
svarbiausi buvo trys dalykai: 
jo šeima, jo profesinis darbas ir 
daina. 

Kadangi Aliai gyveno ato
kiai nuo Hartfordo, mums ne
buvo progos pažinti jų sūnaus 
Romano, jau vedusio, ir duk
ros Yolandos. Bet aiškiai buvo 
matyti, kad jo meilė šeimai ne
buvo savanaudiška. Kai mūsų 
kolonijoje atsirado scenos mė
gėjų grupė, pirmame pastaty
tame veikale Sofija vaidino pa
gr indinę rolę su dideliu 
pasisekimu. Ji tą galėjo pada
ryti tik su vyro palaima, kuris 
neatsisakė išgyventi ilgų vie
natvės vakarų, žmonos pra
leistų repeticijose. 

Romuvėnų vardu žodį tarė P. 
Simanauskas. Jis, pabrėžęs ve
lionio patriotiškumą, priskyrė 
jį prie tos grupės karių, kurių 
vardai lieka istorijai nežino 
mi. 

„Vyčio" vardu atsisveikino 
inž. J. Nasvytis. Lietuvių 
Bendruomenės vardu — Hart
fordo apyl. pirmininkas J. 
Budrys. Katalikių Moterų Fe
deracijos vardu jos narei Sofi
jai ir šeimai gilią užuojautą iš-
r e i š k ė p i r m . A d a 
Ustjanauskienė. Laidotuvių 
apeigas šermenyse, bažnyčio
je ir kapuose atliko parapijos 
klebonas kun. J . Matutis. Jis 
lankė velionį ligoninėje. Stebė
josi giliu ligonio tikėjimu, ku
ris jį stiprino ir Įgalino ramiai, 
be jokios baimės žvelgti mir
čiai į akis. Iki paskutinių va
landų jis buvo pilnoje sąmonė
je. Priėmęs iš klebono rankų 
paskutinę šioje žemėje ko-
muniją — viatiką, jis su vilti
mi kalbėjo: „Jėzau, Marija, šv. 
Juozapai, į jūsų rankas ati- _ 
duodu savo sielą. Būkite su 
manimi mano mirties valan
doje". 

Per mišias vargonavo Jur
gis Petkaitis. J a m padėjo gie
doti Irena Petkaitienė su ki
tais „Vyčio" nariais. Kapuose 
paskutinį atsisveikinimo žodį 
tarė velionio studijų ir darbo 
draugas Antanas Valiuškis, 
atvykęs iš Providence, R.l. Jis 
užbėrė ant karsto iš Vilniaus 
atvežtos žemės, (velionis kilęs 
iš Aukštaitijos). Ta žemė sim
boliškai atstovavo tėvynei Lie
tuvai, kurią dr. Alis taip my
lėjo. Ten liko jo laukti ir 
nesulaukti velionio brolis ir se
suo. 

Po paskutinių maldų, sugie
doję Marija Marija ir Lietuvos 
himną, žvarbaus šiaurės vėjo 
genami, turėjome palikti dr. 
Alį vieną jo amžino poilsio vie
toje. 

Didžiulė baltų chnzentemų 
puokštė, iškaišyta raudono
mis rožėmis ant karsto vir
šaus ir daugybė gėlių prie šo
nų dar turėjo kalbėti velioniui 
apie žmonos, vaikų, giminių ir 
draugų meiię. Bet ledinio vėjo 
bučiuojamos gėlės styro nuo 
šalčio. Mirtis jau tiesė ranką ir 
į jų trapią gyvybę Kapai tik 
mirusiems... 
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LIETUVIAI 
FLORIDOJE 

Lake Worth, Fla. 
L I E T U V I Š K A S 

MUZIEJUS 

Lietuviai išėjūnai plačiai pa
sklido įvairiose šalyse ir taip 
pat yra plačiai pasisklaidę ir 
daugely Amerikos miestų, 
miestelių ir kaimų. Ir šis to
kios plačios sklaidos reiškinys 
kasdien nuolat auga ir plečia
si. Jaunieji, baigę aukštuosius 
mokslus tradiciniuose did
miesčiuose, bando savo išsi
mokslinimą pritaikyti tolimo
se A m e r i k o s v a k a r ų 
valstybėse; senieji, pagaliau iš
sitarnavę neblogas pensijas, 
būrių būriais traukia savo kau
lus pašildyti Califomijos ar 
Floridos vandenynų pakrantė
se. Ir taip pamažu nyksta di
dieji lietuviškieji telkiniai. Bet 
užtai Atlanto ir Pacifiko pa
krantėse bunda ir auga nauji 

A.A. 
bo McDonald kompanijoje, ku- — 
ri daro karo priemones _ J & J AUTO RADIATOR Car Cooi Inc. 
satelitus, raketas, valdomas * • w - Columbus (Southwest Hwy.) 
bombas ir kitką. Ilgiausiai 

L . S K . E I V A L A v e l i o n i s dirbo Floridoje erdvės 
* satelitų tyrime ir jų paleidime. 

P R I S I M I N U S Dažnai a.a. Laisvūnas kom
panijos buvo siuntinėjamas ir į 

Ciucago, UL 60652, Tel 737-5124 
Complete Auto Radiator & 

Gas Tank Service 

A . a . L a i s v ū n a s S k e i v a l a s 

kitas valstybes: Šveicariją, 
Vietnamą, Izraelį, Alžiriją ka
ro priemones inspektuoti, su
pažindinti ir jų veikimą patik- faaSaM 
r in t i . T a m t iks lui buvo 4614 
nusiųstas ir į Tailandą. Velio
nis, būdamas silpnesnės šir- ~r J ' 
dies, nepernešė Tailando dau
giau kaip 100 laipsnių karščio. 
1981 metais ir mirė. 

Buvo parvežtas į Chicagą ir 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinė
se palaidotas. A.a. Laisvūno 

i netekimas yra didelis smūgis 
tėvams, nes buvo vienintelis 
sūnus. Nemažas smūgis ir vi-

I šiems lietuviams, nes velionis 
buvo geras organizatorius, lie
tuvis patriotas, ateitininkas. 
Tikėjosi kada nors apsigyven
ti lietuviškoje apylinkėje ir įsi-

E L E K T R O S 
1YED1MA1 — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos mieato leidimą. 
Oirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga-

ir sąžiningai. 
S. Talman Ave. 927-3559 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

DR. IRVTNG PIKSCHER, D.P.M. 
Board certified by American board 

of Podiatric surgery 
24 hour answering service 

Hours by appointment 
Diseases and surgery of the foot 

and ankle 

6820 S. PULASKI Rd., 
CHICAGO, ILI_ e0«2» 

TEL. — 284-2772 

T A I S O 
SKALBIMO IR D2IOVLVIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreipti* j Hermaną DečkJ 
TtJ. 585-6624 po 5 vai vak. 

K^bčti lietuviškai 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIIIIIIIIIIIII 

NAMŲ APS1TVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at

naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
dės, skambinant po 6-os vai. vakaro. 

Telef. — 476-3950 
llllllllllilIlIlIlIIIIIIIlllllllllIlUIHUilIlItUI! 

jungti į lietuvišką veiklą. Bet 
Gruodžio 18 dieną aeronau- Dievo planai yra nežinomi. Li-

paminėtos Jėzuitų koplyčioje Jonas Prunskis 
šv. Mišiomis, kuriose dalyva
vo gana daug jo ir jo tėvų drau 

dar vos prieš dešimtmetį, saulė
toje Floridoje lietuviai buvo ži
nomi tik Miami ir St. Peters-
burgo didmiesčiuose, tai 
šiandien jau visoje Atlanto ir 
Golfo įlankos pakrantėje veik 

NAUJA LIETUVIŠKA RADIJO PROGRAMĄ 

Veda KAZĖ BRAZD2IONYTĖ • 
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 

8:30—9:00 v. vakaro. Visos laidos iš WCEV stoties 
1450 AM banga. 

St. Petersburge: šeštadieniais, 12:30—1:00 vai. 
p.p. iš WTIS stoties 1110 banga. 

Adresas: 2646 West 71st Street — Chicagp, IL 
'60629. Telefonas: (312) 778-5374 arba 436^5035. 

gedulingais pietu
mis, visi pasidalino prisimini
mais rimta nuotaika apie Lais
vūną. 

Velionis mirė g a n a j aunas — 
vos 36 metų sulaukęs. J i s buvo 
baigęs Chicagoje aeronauti
kos inžinerijos mokslus ir dir-

pareigūnai. Visi kalbėtojai gy 
rė šį gražų lietuvių užmojį. Mu 
ziejaus direktorė Helen Vogt 
Greene savo kalboje pažymėjo, i 
kad lietuviai, sukurdami savo" 
skyrių muziejuje, nusta tė aukš
tą meninį ir kultūrinį lygį. Tad, 
jeigu kitos tautinės grupės no
rės pasekti jų pavyzdžiu, turės 
prisitaikyti prie šio lygio. 

Iškilmių religinę dalį atliko 

gų ir pažįstamų. Po pamaldų 
bažnyčioje buvo pašvent intas 
ant velionio kapo paminklas 

nerasi ne vienos vietovės, ku- g v . Kazimiero lietuvių kapinė-
noje neužtiktumei lietuvių, se. Nors oras atitiko visų nuo-
Nuo Key Biscane iki tohmiau- taįk a 8 ) b u v o g a n a š a l t a d i e n a . 
m Sunny Hills, kuriasi vis d i d e l i s v ė j a s t a č i a u d a l . 
daugiau ir daugiau mūsų vien- b u v 0 g a n a d M e t i n i J_ 
genčių. Auga nauji lietuviški n ė j i m a s p a s i b a i g ė „ D a i n o s » 
telkiniai, o jau tos lietuviškos restorane 
organizacijos kasdien vis 
dygsta, it grybai po sodraus 
lietaus... Jau ne nuo šian
dien mūsuose yra kilusi mintis 
lietuvių gyventose vietovėse 
palikti ateičiai lietuviško gy
venimo kokius nors pėdsakus. 
Ir šios nuoga akimi matomos 
žymės turėtų vaizdžiai tiek sa
vųjų priaugančioms kartoms, 
tiek vietos amerikiečių aplin
kai liudyti ne tik lietuvių išėjū-
nų likimą ir jų kultūrinį įnašą, 
bet taip pat byloti ir mūsų tė
vynės istorinę didybę bei jos 
nūdienę tragediją. Savo laiku 
aaugeliui buvo kilusi mintis 
šiam tikslui visas Amerikos 
bibliotekas aprūpinti galimai 
daugiau lietuviškomis knygo
mis, o ypatingai anglų kalba 
parašytais leidiniais apie Lie
tuvą. 

I šių gražių pastangų gran
dinę paskutiniu metu įsirikia
vo ir Lake vVorth lietuviai. Jie 
užsimojo šio miesto muziejuje 
suorganizuoti lietuvišką sky
rių. 

Šio gražaus sumanymo pra
dininkas yra inž. K. Tuskenis. 
Jis pirmasis užmezgė ryšius su 
miesto pareigūnais ir pradėjo 
rūpintis lietuviško muziejaus 
steigimu. Jo pradėta mintis ra
do labai gyvą pritarimą Lake 
Worth Lietuvių klubo organi
zacijoje, kurios pirmininku jau 
eilę metų yra Vincas Dovydai
tis. Visi klubo nariai tuojau šo
kosi šį sumanymą visokerio
pai paremti: pradėjo rinkti 
aukas, eksponatus ir 1.1. Ir taip 
„žodis tapo kūnu". 

Miesto muziejaus patalpose 
buvo įsteigtas lietuviškas sky
rius. Muziejaus direkcija Šiam 
skyriui užleido veik visą atski
rą kambarį- Didžiulėje spinto
je, kurią sumontavo inž. K. 
Tuskenis ir J. Štaras, yra iš
statyta lietuviškais tautiniais 
rūbais pasipuošusi lėlė (paga
minta dail. Tamošaičių), daug 
lietuviško gintaro dirbinių su 
paaiškinimais apie gintarą, 
šiaudinukų koplytėlė, vargo 
mokyklos medžio drožinys, 
mūsų kunigaikščių ir prezi
dentų portretai ir pan. 

Lietuviško muziejaus atida
rymo iškilmės įvyko gruodžio 5 
d. Susirinko netikėtai daug 
svečių. Lietuvės moterys pasi
puošė tautiniais rūbais, kurie 
patraukė vietos TV ir laikraš
čių reporterių dėmesį. 

Atidarymo iškilmės įvyko 
vietos miesto seniorų piliečių 
rūmuose, kūnuose šiuo metu 
Lk. Worth Lietuvių klubas jau-

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug »utaupy«ite, pirkdami čia 
jų r»ikrrienii Pasinaudokitt pa-
toff.j planu atidedant pasirink
tu* reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect L-3998 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street TeL 776-4363 

l&J.PHARMACY 
Mirtai, vftarrinal, fcnportuotJ kvepalai, gydomo* zottė fc-tt 

Važiuojemoe tgSdfe, ramentai ir kt, pirkti ar nuomoti; 
Nemokamai supakuojame dovana*. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

kun. Vytautas Pikturna. Ke
lias lietuvių kompozitorių dai
nas padainavo sol. O. Jamei-
kienė. Visi svečiai, pasivaišinę 
klubo ponių pagamintomis 
vaišėmis, apžiūrėjo muziejų ir 
išimtinai gėrėjosi tvarkingai ir 
pavyzdingai sutvarkytu lietu
vių skyriumi. Šiam skyriui glo
boti, jį ugdyti ir toliau plėsti 
Lake VVorth Lietuvių klubas 
yra suorganizavęs ir valdžios 
įstaigose įregistravęs "The 
Lithuanian American Mu-
seum Charity Trust". Ją, be 
inž. K. Tuskenio, sudaro dar J. •*' 
Štaras ir O. Dovydaitienė. * 

Lietuvių skyrių muziejuje ir į 
jo atidarymo iškilmes plačiai j 
aprašė ir nuotraukomis pa- I 
spalvino vietos amerikiečių l 
spauda. i 

Tikrai malonu pasveikinti j 
Lk. Worth miesto lietuvius ir l 
šio gražaus sumanymo pradi- \ 
ninkus ir tikėtis, kad ir kiti pa- i 
seks jų pavyzdžiu. Ir tai yra 1 
dar vienas įrodymas, kad ir ne 5 

taip jau gausūs lietuviški sam- -
būriai ir net atskiri asmenys 
gali atlikti daug naudingų ir 
reikšmingų darbų. Svarbu tik. 
kad visa asmeniška ir organi- I 
zacinė energija ir pastangos 
būtų nukreiptos teigiamais kū
rybiškais keliais, bet nebūtų b« 
reikalo eikvojama tarpusavi* 
ginčams ir bereikšmėms va> 
žyboms. 

J. Dg. 
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KURIAM GALUI MOKITI 
D A U S I A U 1 

KJUtDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSIT* 

KUO 1*00 IKI 11.000 

JAV D R U G S V A I S T I N Ė 
2759 W. 71st St., Chicago, 111. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI e FANNIE MAY 
SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Atdara šiokiadieniais nuo 9 vai, ryto iki 10 vai. vakaro 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

Chrysier LeBaron Medallion'' 
v i 2-dr Coupe 

BALZEKAS MOTOR SALES 
CH*YSL£R • I M r e a i A L 

?LYMOUTH • X C A M 
"U WTLL LIKĘ US" 

4030 Arcfi»r — V! 7-!St5 
i imii i imii i i i imii imii i i i i i i i i i i i iHi i i i i i iH 

• • • > « * • • • 

VYAGNER and SONS 
fYPEWR!TERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taie* 

Viri i 0 metų patikimai jumi 
pa ta mov imai . 

5 6 1 0 S . P u l a s k i R d . , C h ' g o . 

P h o n e — 5 8 1 - 4 1 1 1 

• i 

PASSBOOK 
SAVINGS 
tiMbef!w*yt> 

' • • • 

P««3 ar S»»mg* 

9— US fOP 

yiflįtH finanetag. 
AT OUt 10W IATB 

f f ) ( 1 1 ¥ < M I H HV< <>*.11 

iit«f»st CompourvJ«<S 

Ojtly IP<J P»«S Qu»rt»f!y 

Mutual Federal 
Savinas and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO. iLL. 60608 

Peter Kazanauskas, Pres. Te!.: 847-7747 
n u K i *on.Tu».Fri .*-4 Thur.*-» $«t . * - l 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

*S§3 

čiasi lyg nuosavuose namuo
se. Posėdyje dalyvavo daug !• BACEVIČIUS 
amerikiečių ir veik visi miesto ""• 

Pensininkams auto apdrauda 
Amiius 62 iki 80 m. 

P U S M E Č I U I 
$128.00 Chicagoje 

£ 9 7 . 0 0 
C i c e r o J « 

(15/30/10 UM) 

8529 So. F e d z i e \ \ e n u e 

-778-2233 

Clearance Sale 
50% Off 

on Close Outs 
y :v^ January 2nd 

* ~ Thru lOth 
(Open Weehday Evenings 

and Sunday thru Salei 

40% Off Ali Jewelry Diamonds Ookj Gems. etc. 

30% Off Any Oift Purchases over $300.00 
25% Off Any Colkrtible Purchases over $300.00 

2 0 % O f f f ny Oift ar Collectible Purchases over $ 1 0 0 . 0 0 

1 0 % O f f »ny Oift or Coilectible Purchases under $ 1 0 0 . 0 0 

no DISCOUMT on LAYAWAYS ALL SALES ririAL 

f 

^ 

• M K t 18 K Gotd 
• Diamond* G«mt 4 b n t u r 
• Cry«UI 

SiUalon «43 

• U»<Jrtl 

• Humm«< 

• »orc Dell* 
• Mu*ic Box«* 
• Norni RoekiMlI 

* h M M 

S. Archer Avenue • Chicago • 247-6969 

CLASSIFIED ADS -~* 

P A R D A V I M U I 

Parduodamas labai geram stovy ka
rakulio paltas (11/12 dydžio). Minko 
kailio kalnierius ir mankietai. Kaina 
550 dol. Skambint po 5 vai. vakaro 
476-5782. 

MATRACAI 
Parduodami įvairių dydžių matracai 
15 metų garantija. Nemokamas pri
statymas, seną matracą išvežame. Fa
briko kaina, pradedant nuo 52 dol. 
viengubai lovai. 

BEDDING SPECIALISTS 
5412 W. 95th S t , Oak Lawn, IL 

TeL — 424^4499 

AUTO REPAIR SERVICE 

D & D AUTOMOTIVE 
Complete Auto Repair S e m c e 

Tune-up, Brakes, Tran$m:ss:on Work, 

Batteries/Electrical. 

Tel. 737^1176 — 2641 W. 71st St. 

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

Įvairių prekių pasirinkimas nebran
giai iŠ mūsų sandelio. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2501 W. 69th S t , Chlcagc IL 60629 

SIUNTINIAI Į LIEIUVA 
Tel. — 925 2737 

Vytautas Valantinas 

R E A L E s T A T E 

Kam mokėti nuomą — geriau morgi-
čių. 5 ir 4 kamb. medinis. 1 autom, 
garažas. Geri pamatai. Mažas įmok J 
jimas. Savininko paskola iŠ 10%. 
Brighton Parke. 
Dailus pensininkui medinis namukas. 
2 po 4 kamb. Alum. langai. Naujai at-
rementuotas. 42-os ir Artesian Apyl. 
2-jų butų medinis- įrengtas skiepas. 
Centr. šildymas Tinka didelei šeimai. 
Nebrangus. 72-os ir Campbell apvl 

Skambint 436-787? 
ŠIMAITIS REALTS 
2951 West 63rd Street 

nianiTrrrrnTririiiiii-inin(iiiiHii(Uiuiiiii 
BUTC NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Mamų pirkimas — Far^iavimas 

INCOME IAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
mMiiiiiiiiitiiiiii;iiiiiiiiiiuuiuuiiiiutii!» 

Master Plumbing 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
r vonios kabinetai. Keramikos plyte-
ės. Karšto vandens tankai Fiocd con-

rrol Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
iektra. Palikite pavardę ir telefoną — 

•iviškai. 

SERAPINAS 686-2960 

f lUl l l l i t i lMI l I l I l I lHt i l CHMtlIlitl i 'JI' 

A V I L I M Ą 
Sigį O V ! N c-i 

Savininkas parduoda 6 kamb. mūr. 
namą 72-os ir Washtenaw apylinkėj. 

Skambint 476-8724 

INVESTORS OR LIVE 
RENT-FREE 

Beautiful brick 6-flat. Modern 
throughout. 69th and Washtenaw 
Ave. $90,000. Close to shopping and 
transportation. For information call 
STANLEY or TONY PIENKOWSKI 
today. 

RED CARPET BEAULIEL 
REALTORS 

5341 W. Belmont Ave. — 282-7979 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
Hllllll l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i i i l i i i i iuiiiuill 
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M. A. Š I M K U S 
INC OME TAX SERVICB 

NOTARY PCBL1C 
4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ Iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
iiiiimmnnnninniiiiuuiiuuiiiiitiiiiMi 

K » » • » » • » « • K . 

V A L O M E 
KILIMUS IK BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS 
Tei — RE 7-5168 

• • # • «"•- • - • • - • - • - • - • ^ • - » * - » « * « • « » » > 

H E L P VVANTED — VYRAI 

GERA DARBO PROGA 
GERAM LIETUVIUI 
Chicagos Lietuvių Tautinėms ka

pinėms reikalingas prievaizda (man-
ager). Pageidaujama lietuvio — ge
rai mokančio anglų kalbą ir rašybą, 
taipgi susipažinusio su knygvedys-
te. Darbas pastovus ir geras atlygi
nimas, bet asmuo turi būti blaivus 
ir sutikti apsigyventi kapinių rezi
dencijoj skersai gatvės nuo kapinių. 

Dėl platesnių informacijų teirauki
tės: 

LITHUANIAN NATIONAL 
CEMETERY 

8201 S. Kean Ave. 
Justice, III. 60458 

Tel. — (312) 458-0638 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, DL 60632, tel. 927-5980 

M O V I N G 
Š E R Ė N A S perkraus to baldus i? 
;itua daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
°riimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8068 

!uiii i i i i i; if i i i i i i imiiii i i i i i imiii!i imiiiiM 

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

Stereo ;r Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir T 9 s y m a B . 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 St.. t e l 776-1486 

ililIilHilIlIlIlHHilIllillililUlIlIlIUiliillIft 

H E L P W A N T E D MOTEKYS 

REIKALINGA SEIMININKE namų va
lymui ir skalbimui dvi dienas savai
tėje. Geras atlyginimas. Chicagos uni
versiteto apylinkėje. Skambint — 
643-9420. 

REIKALINGA MOTERIS pasaugoti 
dvejų metų vaiką mūsų namuose, prie

miestyje vakaruose, pusę dienos, nuo 
pirmad. iki penktad. Dėl informacijos 
skambint telef. 442-6624. 

REIKALINGOS PRITYRUSIOS 

S I U V Ė J O S 
Michigan Avenue ir Ohio Street 

SKAMB. — 664-6550 rr 

Reikalinga moteris kompanijonė pri
žiūrėti vyresnio amž. moterį, kuriai 
reikalinga pagelbėt pavaikščiuoti. Taip 
pat maistą pagaminti. Gyventi vietoj, 
Marąuette Parke. Kambarys, maistas 
ir atlyginimas. Rašyti šiuo adresu: 

Draugas, Adv. No. 3882, 4545 W. 
63rd St., Chicago, 111. 60629 

IŠNUOMOJAMA — FOR R E N T 

PACSAGE KSPRESS AGENCY 
MARIJA > O K t JKIK.Vft 

SIUmniAI Į LIETUVĄ 
lAbai pai?eidauja.moa įreroa rtiSiea 

prek««. Mn.:»tae ii Euron^j sandSlių. 
>«.*>ą W. *»tll St.. d»«c*SO, 111 60829 

T E U T . t i5-2T8-

ISNUOM. 5 kamb. butas prie vienuo
lyno. Skambint vakarais teiefonnu 
434-8852 

ISNUOM. 1 ar 2 kamb. prie vieno as
mens. Pageidaujamas vyrės amž. vy
riškis. Skambint 778-2552. 

PLATINKITE 'DRAUGĄ". 

file:////enue


CHICAGOS LIETUVIŲ 2INIOS 
ALVUDAS NAUDINGAS 

V I S U O M E N E I 
rie minėjimo dalyviai pareiškė 
norą įstoti j draugiją, o kiti pa -

denreich, pastoralinės teologijos j vykus dviems kariams, išsivy- ness", vaizduojančią įvykius Į DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. gruodžio mėn. 31 d. 

Kai keliauji per ^ ^ ^ ^ 3 ; ' žadėjo visokeriopą paramą drau-
Marquet te Parką , t a i ten malo-1 g i j O S v e i k l a i * * * * * 
niai ver ia akį lietuviški gėlynai Sekantis draugijos renginys 
su rūtomis , rožėmis ir bi jūnais ,! — vakaronė bus Jaunimo centro 
su t en nuolat didingai plevėsuo- į kavinėje 1983 m. gegužės m ė -
jančiomis mūsų vėliavomis ir nesį- Kor. 
puošniuoju kryž ium — rūpinto
jėliu. 

Nereikia nė klausti , ka ip va
dinasi ši žavingoji a tgaivos pilis, 
žinoma Chicagoje jau du dešimt
mečius, č i a gyvuoja Alvudo liet. 
sodyba, vadovaujama nenuilsta
mo dr . J . Adomavičiaus. 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

CHICAGAI 150 METŲ 

Chicaga miestelio teises gavo 
m. mū-šioje Alvudo liet. sodyboje j 1 8 3 3 m e t a i s ' " ¥ 1 9 8 3 

veikia medic. ambulator i ja t r i s ! s l* m i e s t o 1 5 0 m ' s u k a k t i s - J j* 
numaty ta iškilmingai atšvęsti. 
Iškilmių pradžia — Naujų Metų 
išvakarėse. Mere J . Byrne p a 
spaus mygtuką ir užsidegs iliu
minacijos aštuoniuose miesto 
ti l tuose. Įrengta 120 prožek
torių. Vidurnaktį bus pradėti 
leisti fejerverkai miesto centre 
ir 15-je miesto parkų. Pažymė
t ina, kad Chicaga ka ip miestas 
buvo inkorporuotas 1837 m . 
kovo 4 d., bet miestelio pradžia 
buvo prieš 150 metų. 

dienas savai tė je (trečiadieniais, 
šeštadieniais i r sekmadieniais) . 
Matuo jamas kraujo spaudimas 
nemokamai . Pagal reikalą tei
k iama pirmoji pagalba, ypač 
susižeidusiems. Sekmadieniais 
nuo 2 vai. p . p . vyks ta kul tūr i 
nės bei meninės p rogramos su 
mediciniškomis paskaitomis, su 
sveikatos pa t a r ima i s ir a tsaki
nėjimais j k lausimus. Taip pa t 
gydytojas dr . J. Adomavičius 
nuolat per radiją skaito medici
niškas paska i t a s ir spaudoje ta i - ! ATVYKS MOTINOS TERESĖS 
pina savo s t ra ipsnius . VIENUOLĖS 

Šioje liet. sodyboje dažnai lan- į C h i c a g o s š v . Malachijaus pa
kosi mūsų taut iečiai ir tolimes- r a p i j a mojki& b ū s t i n ę kviečia
mų apylinkių, kitų provincijų m o m s m o t i n o s Teresės Artimo 
bei užsienio, kas matoma svečių m e i l ė s vienuolėms. Perdirba-
knygose. m a s g ^ ^ g įr S por to salė, 2248 

Sekmadieniais čia veikia ir w . VVashington g-vėje. Daugy-
užkandinė, vedama M. Bosienės bė savanorių elektrotechnikų, 
ir A. Kirvai ty tės , kur Alvudo dažytojų, kanalizacjos vamz-
svečiai gali vaišintis l ietuvišku; džių tvarkytojų aukojasi, d i rb-
maistu, t i n k a m u ir diet ininkams. darni nemokamai. Visi laukia 
Anelė Ki rva i ty tė daug reiškiasi seselių, kurios savo gyvenimą 
kul tūros bei meno programose y ra paskyrusios vargingiau-
ir daug padeda prie kraujo spau- šiems. Pr ie naujo vienuolyno 
dimo ma tav imo bei kitų sva r 
besnių darbų. 

bus vietos i r benamiams v a r g 
š a m s priglausti. 

Spalio 24 d. įvyko visuotinis 
narių susir inkimas, kur iame val
dybos pirmininkas dr. Adoma
vičius pa te ikė išsamų valdybos 

EKUMENINĖS STUDIJOS 

Katalikų, protestantų ir žydų 
dvasininkai vasario 3 d. nuo 8 

pranešimą. Revizijos komisijos vai. ryto iki 1:30 vai . p. p. t u -
vardu R o m a s Kovas ir sąska i t i - ' r ės bendrą studijų dieną Fores t 
ninkas Mykolas Simokait is su-': ligoninėje, 555 WiIson L a n e : 

pažindino sus i r inkimą su pinigi- Des Plaines, HL. B u s svarsto-
ne apyska i t a ir kasos stoviu. • • dvasininko darbai pasikeitu-
patvi r t indami, kad viskas buvo šiose dabarties meto aplinkybė-
vedama teisingai ir kasos stovis I se. Paskai tas skai tys Chicagos 
tvarkoje . Visuotinis susirinki- katalikų arkivyskupijos perso-
mas apyska i tą priėmė ir pa tv i r - ; nalo sekretorius kun. R. J. He i -
tino. Vienbalsiai buvo per r ink- ' — —- -
ta Alvudo vaidyba dviejų metų 
kadencijai: dr. J. Adomavičius 
— pirmininku, dr. O. Vaškevi-
Čiūtė, A. K a r a i t i s ir Z. Šukys — 
vicepirmininkais, A. Kirvai tytė 
— iždininkė, M. Simokaitis — 
sąskait ininku, A. Kevėža — se
kretorium, J. Pucėta — sekre
tor iaus pavaduotoju . Valdybos 
kand ida ta i : M. N a g y s ir A. š i-
dagis. 

Vasaromis čia pa t Marąuet te 
Parke jau 20 metų veikia Alvu
do vicepirmininkės dr. O. Vaš-
kevičiūtės vadovaujama Onos 
vardo vaikų aikštelė — prieš
mokyklinio ir mokyklinio am
žiaus vaikų auklėjimui. 

Sveikintina, kad panašias lie
tuviškąsias Sodybas jau orga
nizuoja ir k i tos didesnės lietu
viškos kolonijos. A. K. 

ATIDARYTAS 
VL. J A K U B Ė N O ARCHYVAS 

Gruodžio 19 d. Lietuvių evan
gelikų liuteronų "Tėviškės" pa
rapijos p a s t a t o bibliotekos kam
baryje Chicagoje įvyko prieš 
6 metus mirusio komp, Vlado 
Jakubėno archyvo a t idarymas . 
Jį surengė neseniai įsisteigusi 
šio kompozitor iaus vardu pava
dinta draugi ja . 

P rog ramą pradėjo ir jai vado
vavo draugi jos pirm. Edvardas 
Šulaitis. Apie patį archyvą ir 
VI. J akubėną kalbėjo buvęs jo 
d raugas ir ta lk ininkas muzikas 
Juozas Kreivėnas, kuris yra 
draugijos a rchyvaras . Sveikini
mo žodžius t a r ė "Tėviškės" pa
rapijos klebonas kun. Ansa? 
Trakis . parapi jos komiteto pirm 
Algimantas Kiemaitis, muzikas 
Jurgis LampsatiR-

profesorius kun . Ph . Anderson 
ir 2 y d ų teologinės seminar i jos 
New Yorke rab inas G. Epš te in . 

SUTIKO BŪTI D E P O R T U O T I ' 

H a n s J. Lipschis, 6 3 m., d a r 
bininkas, dabar jau išėjęs į pen
siją, sutiko p e r 120 dienų i švyk
ti iš JAV j Vokietiją, k u r i su
t inka jį priimti. Pr ieš šį Chica
gos pietvakarių gyventoją Spe
cialių investigacijų į s t a iga buvo 
iškėlusi bylą, kal t indama, kad 
jis nacių laikais t a r n a v o A u s -
chvvitzo ir Birkenau lager iuose . 
Prokuroras teisme tv i r t ino , kad 
Antanas Lipschis yra g imęs Lie 
tuvoje, 1941 m. išvykęs į Vokie 
tiją, įsijungė į vokiečių armiją , 
kur t rejus me tus t a rnavo s a r g y 
biniu minėtuose lageriuose. A r 
jis bus dar te is iamas Vokiet i jo
je, nuspręs t o k r a š t o valdžia. 
J am sutikus išvykti, j o by la 
JAV-se pasibaigė. 

GREITOJI L I N I J A Į 
MTDVVAY 

Mere J. Byrne p ranešė apie 
nusistatymą iš Chicagos mies to 
cent ro išvesti greitojo susisieki
mo liniją į Midway aerodromą. 
Eis Archer ir 49-ta ga tve . I lgu
mas 9 mylios. Kainuos 453 mil. 
dol. Tikimasi, kad 85r'c sumo
kės JAV iždas, o l ikusius — 
Illinois valstija. 

K R A F T PASTATAS M I E S T U I 

K r a f t bendrovė nusprendė s a 
vo didžiulį pastatą, esant į k i to j 
pusėj kelio n u o Nevy Pier, Chi
cagoje, padovanoti miestui i r nu
s i rašyt i šią auką nuo mokesčių. 
Mere J. Byrne pareiškė, k a d t a 
vieta bus panaudota miesto įs
ta igoms ir švietimo t a r y b a i . 

BRITŲ ŠEEVLA KARO M E T U 

Steppemvolf t ea t r a s savo nau
jose patalpose, 2851 N . Hals ted , 
Chicago, s ta to C. P. Tay lo ro dra
mą "And a Night ingale Song" , 
vaizduojančią britų šeimą an t 
rojo pasaulinio karo me tu . At-

I0<fc — 80% — 30% pijciun mokės i t 
ui npdrHmi) ntu, !igiiies (r n u t o m o -
!>iil<> l»«* mus. 

FRAN K Z A P 0 L i S 
32081.0 Wes t 95th S t r ee t 

Telef. GA 4-8654 

s to romantiniai išgyvenimai su grožio salone — kirpykloje, kur 
dviemis seserimis. Išryškėja 
ir ideologiniai susikryžiavimai, 
tėvui įsijungus j komunistus. 

K O M E D I J A KIRPYKLOJ 

vyksta ta rdymas dėl antrame 
aukšte gyvenusio pianisto pas
laptingo nužudymo. Drama — 
pramoginis farsas — komedija, 
ypač. kad į vaidinimo vyksmą į | 

Mayfield teatras Chicagoje, j įtraukiami publikcs žmonės, liu-
636 S. Michigan Ave., s ta to! dydami apie matytus įvykius j j 
l inksmą komediją "Shear Mad- j grožio salone. 

i r t i e s s u k a k t i s 

A. K. 

FRANK ŽUKAUSKAS 
M a n o b r a n g a u s vyro a.a. F r a n o trejų metų mi r t i e s 

sukakt is min ima gruodžio 31 d. 1982 m. 
Už Jo sielą šv. Mišios buvo a t n a š a u t o s gruodžio 26 ir 

31 d. Šv. Kazimiero bažnyčioje, Los Angeles, Ca l i fomia . 
Šv. Mišios taip p a t buvo a t n a š a u t o s Phoenix, Ar izona . 

Nuoširdžiai prašau v i s u s gimines, d raugus ir paž į s t a 
mus pris imint i a.a. Franą savo maldose. 

Nuliūdusi n a š l ė 
S t e l l a Ž u k a u s k i e n ė 

Jadvyga Kupreniene - Weisbecker 

Gyveno Floridoje. 
Po sunkios ir ilgos l igos mirė gruodžio 30 d. 1982 m. , 

sulaukusi 75 metų amžiaus. 
Gimusi Lietuvoje. K a u n e 
Amerikoje išgyveno 33 metus . 
Pasi l iko dideliame nuliūdime: d u k t ė N i j o l e 

K u p r ė n a i t ė - S h u t t e r l y . a n ū k a i M i k a s ir S t e p a n ; 
s ū n u s A l g i m a n t a s K u p r ė n a s . m a r t i L iuda , a n ū k a i 
M i k a s i r J o n a s ; sesuo Sof i ja L a b u c k i e n ė - K l i m i e n ė . 
gyv. B o s t o n e ; kiti g i m i n ė s , d r a u g a i ir p a ž į s t a m i 
A m e r i k o j e i r L ie tuvo je . 

P A D Ė K A 
A. t A. 

Barbora Malinauskienė 
BALČIŪNAITĖ 

Mūsų mylima motina, uošvė ir senelė mirė 1982 m. lapkričio 
127 d. ir buvo palaidota lapkričio 30 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
[kapinėse, Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį 
I patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kan. Vaclovui Zakarauskui, kuris 
j atlaikė gedulingas pamaldas už jos sielą ir palydėjo velionę į 
Į kapines. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių, pareiškė 
mums toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti. 

Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Donald A. 
Petkui už malonų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 
Sūnus, duktė, žentas V. Butkus ir anūkai 

P A D Ė K A 
A. f A. Elena Rimkus - Rimkeviaene 

RUPŠLAUKYTE 
Mūsų mylima žmona, motina, uošvė ir senelė mirė 1982 m., 

gruodžio 16 d. ir buvo palaidota gruodžio 20 d. Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse, Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikėjai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vieta 

Nuoširdžiai dėkojame kan. Vaclovui Zakarauskui, kuris at
laikė gedulingas pamaldas už jos sielą ir palydėjo velionę į ka
pines. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos sie
lą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių, pareiškė 
mums toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame sol. Julitai Burgess už giesmes bažnyčioje. 
Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 

atskirai neturime galimybės padėkoti. 
Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Donald A. 

Petkui už malonų patarnavimą. 
Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 

Vyras , dukterys , žentai ir anūkai 

A. f A. 
SALOMĖJAI PETRAUSKIENEI 

milus , jos vyrui JUOZUI, anūkei KĘSTUTEI. marčiai 
ADELAIDEI ir kitiems giminėms ir artimiesiems reiš
kiame nuoširdžiausią užuojautą. 

Brighton Parko Lietuvių Namų Savininkų 
Draugijos Valdyba ir Nariai 

.tsranziai mcunai 
A. f A* 

MAGDALENAI STANKIENEI 
amžinybėn iškeliavus, klubo narį sūnų KESTUTĮ-ED-
VARDĄ ir kitus gimines užjaučiame ir kartu liūdime. 

East Chicagos Medžiotojų ir Meškeriotojų 
klubo valdyba ir nariai 

s 

A . f A 
EDVARDUI PETRAUSKUI 

m i r u s , 
skausmo prislėgtai žmonai GENOVAITEI ir DUK
ROMS reiškiame gilią užuojautą ir ka r tu liūdime. 

STASE IR ALGIRDAS 
MANVYDAI 

Brangiai draugei 
A. f A. AUDRONEI GARBENYTEI 

kiame nuoširdžią užuojautą jos 
JS sužadėtiniui .Antanui ir kartu 

u>, 

ud i ne 

£• •* . - - ->>*. . •, 

A. A. 
SES. M. AUGUSTINA, SSC 

MARIJONA SEPOKAMIS 

Mūsų myl ima Seseič i.'.uti .Moti- 4^~_—' 
r.iiko Namo tnfirniari joj 19S2 m ^ ^ ^ 
g . :odžio .'y dieii4.. 

...:e Vincento ir 
Pi-u-oueles (YiiOiiiskiūtes; Seporai-
čių. 

I vienuolyne. įstoja iš \Vilkes.-
Barre , Pa. Vienuolyne išgyveno 6 5 
metus. 

Pal iko nul iūdime šv. Kazii 
Seseris, savo sesutę Mrs. J u k a Kū
lis, brolius \VillLam ir Char les ir 
ju Boims* ta ipgi k i tus gimines, 
mokinius ir paž įs tamus . 

Velione bus nulydėta į koplyčia 
sekmadienį, s a u s o .' d.. 11<s:i ui. 7 
vai. vakare. 

Laidotuves Įvyks p i rmad. . s a u 
sio 3 d. su gedu l ingomis p a m a l 
domis, kurios prasidės 5:30 vai . 
ryto šv. Kazimiero Sese-ų koply
čioje. 2S4J YVest Marąuet te Koad. 
( h i e a g o . Illinois. Po p a m a l d ų b u s 
n::l>deta į šv. Kazimiero kapines . 

Prašome gimines . Seseles moki 
nius ir paž į s tamus da lyvaut i la i -
doT'ive^f1 ir pasimelst i už a. a. Se-
•;--ie.s sielą. 

SV. KAZIMIERO S E S E R Y S 
ir SeporaičiŲ >eima 

:-~^f' > V - t 

UA 
- 4 

Laidotuvių direkt. Jurgio P 
Rudminas . Tel. TA 7-1 9 11. 

A f A. MARIJAI ŽAKEVIČIENEI 
Lietuvoje mirus, 

jos sūnui Juozui Zakiui reiškiame nuo
širdžią užuojautą. 

DZŪKŲ DRAUGIJA 

Mylimai mot ina i 

A . f A. 
MAGDALENAI STANKIENEI 

užbaigus š ios žemės kelionę, dukrą BIRUTĘ, sūnų K Ę S 
TUTĮ ir k i t u s GIMINES už jauč iame ir k a r t u liūdime. 

A.L B-nės EaM Chicagos apylinkės 
valdyba ir nariai 

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

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

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

4330-34 S o . C a l i f o m i a A v e n u e 
T e l e f o n a i LA 3 -0440 ir LA 3-9852 

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

P E T K U S 
MARQUE I I E FLNERAL HOMI 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 7 1 S t . , C h i c a g o — 4 7 6 - 2 3 4 5 
1 4 1 0 So . 5 0 t h A v . , C i c e r o — 8 6 3 - 2 1 0 8 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Uttuv'iĮ Laidotuvių Dlrtktorly Asociaclįoc Kariai 

STEPONAS C LACK (UCUW!CZ) ir ŠOKOS 
KX4 W. » t * 8TREKT T«i. KJEp^bU* 7-1 t\l 
l l t a &mtbw*mt H i i ^ ^ y , T%icm ffllla. DU. T»L f74-4410 

JONAS IR DAIVA GAUSAI 

PETRAS liEUOMAS 
U4* » CAIJTOU2CLK AVM. T«4. LAS%ymt%» U%3Hi 

VASAITIS • IUTKUS 
• 444 SO *Mfc A ^ X C^ClXO. CLl^ T«i. OLjmp** >-10*t 

Po oficialiosios ck K S ; KU-

> ) 

file:///Vilkes.-
file:///VillLam


8 DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. gruodžio mėn. 31 d. 

x Jaunavedžiai Vytenis ir 

X A. Tuskenis, Chicago, UI., 
užprenumeravo "Draugą" vie
neriems metams kaip kalėdinę 

Kristina (Papartytė) Milūnai, I dovaną savo mamytei Bronei 
prieš du mėnesius susituokę šidagienei, gyv. Chicagoje. La-
Chicagoje, savo laiškelyje mums | bai ačiū 
rašo: "Jau pastoviai įsikūrėme 
Crland Parke. Tėvų namuose 
buvome "Draugo" skaitytojais. 
Savarankiškan gj'veniman išėję, 

šiandien "Draugas" išeina j norime tapti ir jo prenumerato-
su kultūriniu priedu. Tai pasku
tinis šių metų numeris. Šian
dien, penktadienį, gruodžio 31 d., 
redakcija ir spaustuvė nedirba, 
administracija yra atidarą iki 
12 vai. Po Naujųjų Metų pir-

riais. Naujus metus norime pra
dėti užsiprenumeruodami "Drau
gą", kuris bus kasdien laukia
mas svečias mūsų namuose". 

X Andrius Vaitkus, gyv. Bel-
leville, 111., prekybininkas, pra-

X Jer. Landsbergis, Rich-
mond Hills, N. Y., su prenume
ratos pratęsimu atsiuntė ir 18 
dol. auką už kalėdines korteles. 
Labai ačiū. 

madienį, sausio 3 d., redakcija, j t ę s ė ..Draugo" prenumeratą, pri 
administracija ir spaustuvė dir 
ba kaip kasdien. Atsisveikina
me mielus skaitytojus iki 1983 
metų ir linkime laimingų Nau
jųjų Metų visiems savo bendra-

dėjo auką už kalėdines korte
les ir kalendorių ir 20 dol. dien
raščio palaikymui. A. Vaitkų 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o uz rėmimą savos spau-

darbiams, rėmėjams ir skaityto-1 d o s tariame nuoširdų ačiū. 
jams. 

x Edvardas ir Regina Modes-

X Sofija Galdikas, Dorches-
ter Ctr., Mass., kaip kalėdinę 
dovaną užprenumeravo dien
raštį vieneriems metams savo 
artimiesiems, kurie gyvena 
Chesterfield, Mo. Ačiū. 

X S. Miknaitis, Clarendon 
Hills, UI., visuomenininkas, at
siuntė mokestį už t r i s "Draugo" 
prenumeratas ir pridėjo auką už 
kalėdines korteles. Labai ačiū. 

X JUDUS Valiulis, Fairfield, 
Conn., atsiuntė prenumeratą už 

X Po Naujųjų Metę sausio , ^ W i l l o w Springs, UI., mūsų dvejus metus į priekį ir pridėjo 
5 d., trečiadienį, 7 vai. vakaro: rėmėjai, vertindami lietuviško j 14 dol. auką už kalėdines kor-
Marijonų svetainėje prie "Drau- dįenraščio reikalingumą, atsiun-1 teles ir kalendorių. Labai ačiū. 
go" kviečiamas "Draugo" pa- te 20 d o l a u k ą rf kalėdines kor 
rengimų komiteto susirinkimas. | t e l e s Labai ačiū. 
Maloniai prašoma visus komite 

iš 
IR 

Ą B 

TOLI 

to narius atvykti svarbiems pa
sitarimams. 

X Nacių ir bolševikų koncen 
tracijos lageriuose, kalėjimuose iendorių. Labai ačiū 
ir Sibire buvusių politinių kali
nių susirinkimas bus sausio 7 d 

X Aldona Andriušis, Dor-
chester, Mass., Petras Tarnaus-

X Prof. dr. č . Masaitis, gyv. kas, Paterson, N. J., pratęsė 
Thompson, Conn., Juozas Petkū- į prenumeratas ir kiekvienas pa
nas, Chicago, 111., atsiuntė po 15 j aukojo po 17 dol. už kalėdines 
doL už kalėdines korteles ir ka- korteles ir kalendorių. Labai 

ačiū. 

x B. Gajauskas, Santa Moni-x Br. Alicija Ruibienė, Palos 
6:30 vai. vak. Jaunimo centre, i Hts-> **-« *"• ^ H * Ignatonienė, • ca, Cal., Antanas Zavadzkas, 
Bus svarstomas būsimas šuva- Chicago, UI., atsiuntė po 15 dol. j New London, Conn., atsiuntė po 
žiavimas ir aktualūs reikalai u^ kalėdines korteles. Labai 12 dol. aukų už kalėdines kor-

Dainavos ansamblio meno vadovą muz. Aloyzą Jurgutį į Kaliforniją išlydint. Iš kaires: žura. Jurgis Janušaitis, 
rašyt. Anatolijus Kairys, muz. Aloyzas Jurgutis, kalba Dainavos ansamblio pirmininkas Vytautas Jasinevičius, j 
Dainavos globėjai Irena ir dr. Leonas Kriaučeliūnai, žurn. Antanas Juodvalkis ir Juozas Šlajus. 

Nuotr. A. Stasiulio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
DAINAVA ATSISVEIKINO 
MUZ- ALOYZA JURGUTĮ 

Lietuvos resistencijos buvusių a c i u 

Politinių Kalinių sąjungos. Dėl 
adresų stokos kvietimai nebus 
siuntinėjami. 

teles ir kalendorių. Labai ačiū. 

Gruodžio 21 d. į Jaunimo cen
tro kavinę susirinko "Dainavęs" 
meno ansamblio vadovybė, cho
ristai su šeimomis, spaudos ats-

X A. a. ses. Augustina Shepe-
raitis, Žv. Kazimiero seserų vie
nuolijos narė, po beveik dešimt ; m U s > M i c h j ^ ^ A u š t r a S ) | 
metų ligos, sulaukusi 81 metų Braintree, Mass., už kalėdines 
amžiaus, mirė gruodžio 29 d. korteles ir kalendorių atsiuntė 
Velionė ilgą laiką buvo moky-! ^ 1 5 d o l a u k ų Į^bai a č i u . 

apsigyvenimui į Los Angeles, | džiaugsmą už lietuviškosios dai-
Calif. i nos puoselėjimą. 

Vaišėms įpusėjus. "Dainavos" Šiltą žodį tarė ir muz. A. Jur-
ansamblio valdybos pirm. V y t \ gučiui už darbą su dainaviečiais. 
Jasinevičius pasveikino daina- j Libreto autorių vardu kalbė-
viečius, mecenatus, spaude 3 ats-. jo rašyt. Anatohjus Kairys, pa-
tovus ir globėjus dr . Leoną ir Į sidžiaugdamas "Dainavos" pas

tovai ir būrys svečių pabuvoti; i r e n ą Kriaučeliūnus art.ėjančių I tangomis statyti savų kūrėjų, 
v nt t M * * -vr 1 P k 1 t r a < ^ i c " l i a m e <iainaviečių kalėdi- j švenčių proga. Palinkėjo visiems I muzikų ir libretistų veikalus. 

n i a m e Pobūvyje. Šiuo atveju dar j s ėkmės ir padėkojo už paramą j Pažymėjo, kad su muz. A. Jur-
didesnė ir reikšmingesnė proga « D a i n a v a i » . P r a n e š ė , kad šian-
— atsisveikinti su šie ansamblio | d i e n ą č i a s u s į r į n k ę n e tik kalėdi-

| siuntė 20 dol auką dienraščio d i r i g e n t u muziku Aloyzu Jurgu- n e m i s n u o t a i k o m i s pagyventi, 
čiu, išvykstančiu nuolatimam: ^ t j , atsisveikinti meno vadovą 

i Aloyzą Jurgutį, kuris su daina-

x Vytautas Aušrotas, Wes 
ton, Ont., Kanada, atsiuntė 300 1111., visuomenininkas, mūsų rė
dai, už parduotas knygas ir dar mėjas, švenčių proga mums at-
daugiau jų užsisakė. 

Labai dėkojame 

t o ja. Lankymas motiniškam 
name bus sausio 1 — Naujųjų 
Metų dieną po pietų, sekma
dienį bus perkelta į vienuolyno 
koplyčią. Laidojama pirmadie
nį, sausio 3 d., 9:30 vai. iš vie
nuolyno koplyčios. Laidotuvė
mis rūpinasi Rudminas. 

x Pasauli© Lietuvių dienų 
renginių komiteto posėdis bus 
sausio 11 d., antradienį, 7:30 
vai. vak. Marijonų svetainėje 
prie "Draugo". 

x Spaudos ir knygų kioskas 
bus kasdieną atidarytas Jauni
mo centro -DataiDOse II-iu Pašau-

IT i ** ^ 

lio Lietuvių dienų metu 
x "Elta-Press", italų kalba 

leidžiamas informacinis biulete
nis, Nr. 9, pasiekė redakciją. 
Šiame numeryje duodama "Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos" 54 numerio informacija 
apie bolševikų persekiojimus 
okupuotoje Lietuvoje. Biuletenį 
redaguoja prel. Vincas Mincevi
čius, leidžia Tautos Fondas. 

X Liaudies dainų popietė bus 
1983 m. birželio 27 dieną 5 vai. 
po pietų Chicago Cultural Cen-

X Algirdas Banys, Bloomfieid | ^>&ramai 

X A. Leonavičius, Philadei-
phia, Pa., mūsų rėmėjas, šven
čių proga atsiuntė 25 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū. 

gučiu jam, kaip dviejų veikalų 
autoriui, buvę malonu dirbti. 

Raštu kalėdinius sveikinimus 
"Dainavai'' atsiuntė Aurelija 
Balašaitienė, sol. Audronė Si-

X Feliksas Andriūnas, Wyn-
cote, Pa., visuomenininkas, Ma-

X Kun. Vladas Aleksonis, Chi
cago, 111., Laimutė E. Graužinie-

ry Satūlis, Chicago. 111., atsiun-1 nė, Santa Monica, Cal., Vincas 
tė aukų po 15 dol. už kalėdines Bartuška, Willoughby Hills.; 
korteles ir kalendorių. Labai Ohio, atsiuntė po 10 dol. įvai- i 
ačiū. i riomis progomis. Labai ačiū. 

X Sofija Plenienė, Oak Lawn, i X M. Baltrimas, Chicago, 111., j 
111., mūsų rėmėja, atsiuntė 15 atsiuntė 8 dol. auką. Po 7 dol.: i 
dol. už kalėdines korteles ir pa- A. Ragelis, Gulfpcrt, Fla., Juo-
linkėjo linksmų šv. Kalėdų ir zas Augustas, So. Euclid, Ohio, 
sveikų Naujų Metų. Ačiū už S. Tekorius, Indianapolis. Ind.. 

X Akvilė Gražulis, Cleveland, j viečiais išdirbęs septynerius me- i monaitytė - Gaižiūnienė, kun. A. 
Ohio, Jonas Rugienius, Detroit, I tus ir per t ą laiką pastatęs pen- j Stasys, O. ir J. Gradinskai, Ra-
Mich., Ignas Verbyla, Cleveland, kis muzikinius veikalus, kuriems • mona ir Kęstutis Troškūnai. Ak-
Ohio, A. Armalis, St. Peters- • jis parašė muziką. Būtent pagal 
burg Beach, Fla., V. P. Vidugi- j libreto autorius — Danutės Bin-
ris, Rancho Palos Verdes, Cal., \ dokienės "Pamario pasaką", Ni-
Cecilija Stasiūnas, Phoenix,; jolės Užubulienės "Kūlgrindą'', 
Ariz., atsiuntė po 10 dol. už ka- Anatolijaus Kairio '"Emiliją Pla-
lėdines korteles ir kalendorių, terytę" ir "Čičinską" ir Aureli-
Labai ačiū. Įjos Balašaitienės "Vilniaus pi-; įr Julita Burgess muz. Aloyzui 

X Emilija Juršėnaitė ir Bro- i l i e s l e š e n d j * ' '• T a i b u v 0 s u n k ū s i Jurgučiui "Dainavos" vardu su 
nė Pabarčienė iš Chicagos a t - ! d a r b o m e t a i ' t a č i a u " D a i n a v a " j visų dalyvių parašais įteikė Jo-
vyko į "Draugą" ir įteikė po 10! S a V O u z d a v m i a t l l k o &erai.; no Paštuko meniškai pagamintą 

torius Julius Balutis muz. Alo
yzą Jurgutį atsisveikino specia- j 
liu, nuotaikingu savos kūrybos 
eilėraščiu. 

Baigiant sveikinimus valdy
bos pirm. Vytautas Jasinevičius 

dcl. auką. Labai dėkojame. 
viską. 

x Juozas Masiulis, Elrnhurst, 
: 111., Teofilė Vildžius, Chicago. 
I 111., atsiuntė po 15 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių. La-

; bai ačiū. 

X Dr. R. Kondratas, Spring -
field, Va., mūsų bendradarbis, 

i atsiuntė 437 dol. už parduotas 
knygas. 

Viktoras Vizgirda, Centervilie. x 

Komp. Aloyzas Jurgut is įdėjo 
į daug širdies, kad tų veikalų mu-

Stasys Radžionis, Spring I zika bei veikalų pastatymai bū-
Mass., Stasys Vaičiūnas, Rosel-: Grove, 111., apsilankė "Drauge", Į tų meniškai vertingi. Firminiu 
le, N. Y., Juozas Kučiauskas,. įsigijo naujausių leidinių ir įtei-1 kas, dėkodamas muz. A. Jurgu-
East St. Louis, UI. 
šiems ačiū. 

6 dol. Vi- kė 5 dol. auką už kalėdines kor-j čiui už atliktą darbą, linkėio 
i tedes. Labai ačiu. 

X Leonas Barauskas, Melrose x A. Gečas, Rochester, N. Y., 
Park, UI., lietuviškų organizaci- mūsų bendradarbis, pratęsė 
jų darbuotojas, atsiuntė 10 dol. prenumeratą ir už parduotas 
už kalėdines korteles. Po o dol.; knygas atsiuntė 157 dol. 
— J. Kučinskas, K. Žygas, L. 

Stravinskienės parašytu tekstu 
adresą. 

Pabaigoje trumpą padėkos žo
dį tarė muzikas Aloyzas Jurgu
tis, pažymėdamas, kad jam bu
vę malonu dirbti su dainavie
čiais. Dalyviai jam sugiedojo 

j , JL VALSTYBĖSE 
— Jūratė Nausėdaitė - Ann 

Juliau neseniai pasirašė kelerių 
metų sutartį su Columbia filmų 
kompanija ir jau baigė sukti 
4 valandų ilgumo filmą "Mali-
bu", kuri bus rodoma per ABC 
kanalą 1983 m. sausio 23 ir 24 
dienomis po dvi valandas kiek
vieną vakarą. Su ja kartu ta
me filme vaidina James Coburn. 
George Hamilton, Anthony 
Newley, Kim Novack ir kiti ge
rai žinomi aktoriai. Tą pačią 
dieną, sausio 23, Jūratė šoks ir 
dainuos programoje "Stars in 
the Fast Lane" su Dic van Dy-
ke ir Norm Crosby. Šią progra
mą perduos kita televizijos sto
tis. Butų labai gražu iš mūsų 
pusės po programų parašyti 
studijai laiškelį. Rašyti šiuo 
adresu: Ann Jillian % Colum
bia Pictures, Columbia Plaza. 
Burbank, Cal. 91505. (Vaje). 

DID2. BRITANIJOJ 
— Domas Banaitis, Manches-

terio ir apylinkių lietuviškų ko
lonijų veikėjas, vadovas ir ilga
metis pirmininkas, spalio 21 d. 
sukako 70 metų amžiaus. Gi
męs 1912 m. spalio 21 d. Rut-
kiškių km., Eržvilko valsč., Tau
ragės apskr. Mokęsis Eržvilke 
ir Tauragės mokytojų seminari
joje. Nepriklausomoje Lietuvo
je buvo jis ir jo žmona mokyto
jai, jaunalietuvių ir šaulių są
jungos veikėjai. Gyvena Roch-
dale, netoli Manchesterio. Jis 
yra D. Britanijos Lietuvių są
jungos veikėjas, žmona lituanis
tinės mokyklos mokytoja. Da
bar jis jau yra pensijoje, bet 
lietuviško darbo neapleidžia. 

0KUP, LIETUVOJE 
— 1982 metais Lietuvoje mi

rė teisininkai Stasys Morkeliū-
nas, Alfonsas Gineitis, Marija 
Korzcnaitė-Miivydienė. mokyto
jas Kazys šapalas. Mokytojas 
Juozas Povilaitis serga namuose. 

— Nepriklausomos Lietuvos 
Steigiamojo Seimo atstovai Ona 
Muraškaitė-Račiukaitienė ir An
tanas Grigiškis tebegyvena se
natvės dienas. 

Mažeika, J. Navakas, P. Sniegai-
x Dr. Vytautas Gavelis, gyv. tis. J. Matusaitis. Z. Korius, J. 

Collinsville, UI., visuomeninin- Bačauskas. Visiems ačiū. 
kas, pratęsė "Draugo" prenu- i x § 4 a s ^ ^ ^ ^ 
meratą ir dar pridėjo 30 dol. jo m m ū g ų U | | | 1 , „ j , , ^ , i l a n_ 
stiprinimui. Savo laiške rašo, k - „ D ., i r į t d k ė n d o L 
xad "Draugo" vedamieji yra ge
ri ir jie mielai skaitomi. Džiau
giasi, kad "Draugas" rūpinasi 

x Vytautas čižauskas, Det
roit, Mich.. mūsų bendradarbis, 
pratęsė savo prenumeratą, sura-

naujoje vietoje kūrybinės sėk
mės ir galimo sugrįžimo į Chi-1 ilgiausių metų. 
cagą. Šia proga pirmininkas Vaišių metu pirmininkas su-, 
pranešė, kad "Dainavos" vairas; minėjo visą eilę nuoširdžiai dir-
perduodamas į solistės Audro-; busįų dainaviečių, statant veika-
nės Simonaitytės - Gaižiūnienės Į \us^ j ų t a r p e dail. Adą Sutku-
raiLsas. i vienę, režisįerę Liuciją Ambro-

Dainavos ilgamečiai globėjai pini, Česlovą Pvukuižą, Povilą 
ir rėmėjai y ra dr. Leonas ir Usvaldą, St. Bernatavičių, K. 

auxą. 

do naują skaitytoją, pridėjo au-1 Irena Kriaučeliūnai, kurie ir šias ! Laucių, Sigitą Ramoną, 

ir 
Labai ačiū. 

ter miesto centre II-jų Pasaulio mūsų lietuvių gyvybiniais rei-
Lietuvių dienų metu. : kalais ir kad kalėdinės kortelės 

X Po 5 doL atsiuntė už kalė
dines korteles ir kalendorių: J. 
Jurkėnas, Petras Deveikis, Jo-

ką už kalendorių ir kartu at
siuntė už parduotas plokšteles 
ir knygas didesnę sumą. Labai 
ačiū. 

X Atsiuntė po 5 dol. už kalė
dines korteles: Frank Sidzikaus
kas, A. Astrauskas. Jonas Šar-

šiais metais yra daug geresnės.' nas Sakalas, Vytautas Zelenis, k a u s k a s > k u n . A , Babonas, Ma-
x Laimingų Naujų 1983 Melų i D r v G a v e U s k e l b i a m e ^rhės Marija Rackienė, John Pankus,! r i j o n a s V a!eika, Ignas Slabšins-' U n ^ j o 

kalėdines vaišes suruošė. Dr. i šlutą. Mėtą Gabalienę, Danguo-
Leonas Kriaučeliūnas, atsisvei-! ]ę Uginytę. 
kindamas muz. A. Jurgutį, iš- j Muz. Aloyzas Jurgutis Chi-
reiškė jam padėką už našų dar- cagoje išgyveno aštuonerius su 
bą. gėrėjosi "Dainavos" atlik-1 puse metų. Su "Dainava"' dirbo 
tais darbais praeityje ir ragino ; septynerius metus. Jis privačiai 
neišsiblaškyti, bet dirbti su to- į mokė mokinius muzikos, daug 
kia pat meile dainai kaip iki šiol. j kartų yra akomponavęs mūsų 

linki giminėms, draugams, pa 
žįstamiems ir klientams Valys 
— Electric Light and Power Ser
vice. Tel 476-6440. fsv) . 

Albina* Kurkulis, akcijų 

E. Bliudnikas. Ačiū. kas, Donatas Banaitis, kun. La- i . 

brokeris, dirbąs su Rodman & ^Teet chicago, IU. 30629. Te-
Bradshaw, Ine, patarnauja ak- l e f o n a s 7,8^66. ( s k , 
d jų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję ikambinkite 977-7916. 

(ak.) 

prenumeratorium, o už paramą 
ir pastabas dėkojame. x c^imj, . ^ r>aija Woss, gyv. i das Budreckas, Jonas Juodis. 

x Akiniai siuntimui į Lietu-' Fox River Grove, 111., atvyko į j kun- George Degutis, A. Poškai-
vą. Kreipkitės į V. Karosaite- — "Draugą", nusipirko įvairių lei-; tis, K. Warn-Varnas, Petras Ma-
Cptical Studio, 2615 West 71 dinių už didesnę sumą ir įteikė leckas, S. Dzikas, Joana Švobie-

10 dol. auką už kalėdines kor-1 nė, A. Yurkievich ir Helen Vy
teles ir kalendorių. Labai ačiū. 

x Snnny Hills. Floridoje, lan
kysime sausio 4—7 dienomis. 
Skambinkite Marini Kielai tel. 
737-1717. (sk.). 

- L ie tuv iu F o n d o Fed . Kre -
:{:•/: h iKi f^ ra tp . ' a s d u o d a pas
k o l a s n a m a m s p i r k t i fmort-
g a g e ) i r s k a i t o 1 2 . 5 % . (sk.) 

x N A M A M S P I R K T I P A 
SKOLC^ duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei-

X Boltic Monuments Inc., 
2621 W. 71 S t , M 476-2882, 
užsidaro žiemos atostogoms nuo 
gruodžio 24 d., iki sausio 10 d. 
Prireikus prašoma skambint 
tel. 963-0467. (sk.) 

x Tašome ir dedame naujus 
stogus, darome visus ahuminiaus 
ir medžio darbus. Esame ap
drausti, darbas garantuota? 
Skambinti — Algis 
434-2165. 

X Lemento Lituanistinė mo
kykla, Lemont, UI., per O. Kas-

tauskas. Labai ačiū. 
X S. Martišauskas, Brockton, 

Mass., Ignas Stankus, Cleveland, 

'Dainavai" puoselėti 
"Dainava", pa

žymėjo dr. Leonas Kriaučeliū- darbu ir talka yra praturtinęs 
nas, buvo ir bus, eis Gasparo į Chicagos lietuvių kultūrinę veik-
Veličkos, Stepono Sodeikos nu- j lą. Išvykstančiam į Kaliforniją 
brėžtu keliu. 

Šių eilučių autorius. "Daina 
vą" lydėjęs nuo Hanau lietuvių i riausios sėkmės. 
stovyklos iki šių dienų, išreiškė i J. Janušaitis 

solistams koncertuose, talkinęs 
meninėse programose. Jis savo 

muz. A. Jurgučiui tegalima pa
linkėti kūrybingų metų ir ge-

peraitienę įsigijo įvairių leidinių: Ohio, už kalėdines korteles at-
už didesnę sumą. 

x Akt. Julius Balutis, Anta
nas Zailskas. Agnietė Bigelienė, 
visi iš Cicero, 111., įvairiomis pro
gomis įteikė "Draugui" po 10 
dol. aukų. Labai ačiū. 

X Rašyt. Nijolė Fžubalione, J. 
Jasaitis -̂ - ^u^ys- John Vilkas, Vincas 
(sk.). Čiulevičius, Antanina Račiūnie

nė, Anelė Kirvaitytė, A. Tamo
šiūnas, John Rėklaitis, Alfonsas 
Eitutis. Leonidas Jaras, Pet ras 

; siuntė po 8 dol. Po 7 dol.: Jokū
bas Skudra, K. Paliulis, B. šlia-
žas, Paul Skardis, A. Kubihus. 
Po 6 dol. — K. Jasėnas, O. Ker
šis. Labai ačiū. 

X Antanas Valavičius, mūsų 
rėmėjas, D. Petrutytė, J. Jo-
kubka, Chicago, 111.. atvyko j 
"Draugą" ir įsigijo naujausių 
leidinių už didesnes sumas. 

X Australijos avies kaino iš
dirbiniai gaur.ami Marquette 

namais nuošimčiais Kreipkitės Parke. Savininkai Antanas ir! Martinaitis, visi iš Chicagos, at-
1 Mutual Federal Savings. 2212 Genovaitė Mikai. 
West Cerrnak Road — Telef. skambint nuo 9 vai 
VI 7-7747. f«k) , vai. vak., tel. 925-2469, 

x Kun. J . F. Gaudzė iš Mek
sikos, Alex Jankūnas, Cicero, 
DL, Niek Kardelis, Leduc Al-

Prašoma siuntė po 10 dol. aukų už kalė-1 befta, Kanada, Frank Radis, 
yto iki 6 dines korteles ir kalendorių. La- j Hot Spring, Ark., užsisakė nau- j Sutkuviene, režisiere L t e ^ ^ M v ^ s t e ^ A B t a U ir ^fctam*" f t e 

f r i t . ) | M ačiū. ' j a u s i u leidinių i r plokštel ių. 'n inku Vytautu JasineviCium. Nuotr, A. Stasiulio 

advokatas JONAS G!BAiT!S 
6247 So. Kedrie Avenue 
Chicago. Illinois 60629 

Tei. — 776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeėtad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

mimimmimmHnmnmmHiinrmimii 
Advokatas 

GiMTARAS P, ČEPĖNAS 
2649 VV. 63rd Stree* 
Chicago, 111. 60629 

Tel. 776-5162 

Kasdien 9—6 vai. vak. 
Šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 
iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii 

imiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiivninHK 
S O P H i E B A R Č U S 

RADIO ŠEIMOS VALANDOS 
Littuvių kaib« Še4tadi«niai« ir S«kaa« 
diaaiail nuo 8.30 iki 9:30 vai ryto 

Stoti* WOPA 1490 AM 
Traniliojama ii nuocavoi įtudtjo* 

Si«rquetta Pk«., ved*j* Aidor,» DmukuH 

7189 So. Maptarood Av«.. 
Chicago. EL 90639 

T«i. — 77g-154i 
; i9i i i i tni i i i i i i i i i i f i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iH 

dailininke Ada 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ ftt&IŲ STOGUS 

Ui savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
. m « V V M ] I VBELAI 

T # , J 434-9655 »rt* 73T-1717 

fii 


