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SOVIETINĖSE RESPUBLIKOSE 
gybė žmonių. Kunigas klausė iš
pažinčių dieną ir naktį. Be galo 
pervargo ir Velykų rytą persišal
dęs sunkiai susirgo menengitu. 

Velykoms į Kišeniovą atvyko ir 
Roškovo moksleiviai. Kadangi ke
lionė ilga ir dar su persėdimais, 
todėl pirmadieni jie mokykloje 
nebuvo. Mokyklos direktorius ba
rė mokinius ir tyčiojosi iŠ jų. N e 
gana to, iškvietė tėvus. Tėvai 
drąsiai gynė vaikus: „Per dieną 
neįmanoma suvažinėti į Kišenio
vą. O atlikti velykinę išpažintį 
yra mūsų šventa pareiga". 

Paskutiniame savo pareiškime 
Religijų reikalų tarybai Maskvo
je Roškovo katalikai rašo: 

„Tur būt nei vienoje Tarybų 
Sąjungos respublikoje taip nesi
tyčiojama iš katalikų, kaip Mol
davijoje Pareigūnai pajuokia ir 
užgauna mūsų religinius jaus
mus. Rajono vykdomojo komite
to pirmininkas Kozuchar, sekre
torius Vorona su pašaipa rami
na tikinčiuosius: „Sėdėkite tyliai, 
nes išsiųsime į Bamą, ten kur 
baltos meškos". Apylinkės pir
mininkas Bogoraž tyčiojasi iš 
: tikinčiųjų: „Tegul supūva tavo 

Paskutinę savaitę prieš Vely- motinos lavonas, bet kunigui at
kas į Kišeniovą suplaukė dau-1 vykti į laidotuves neleisiu!" 

) 
Roškovo katalikai, ieškodami 

kunigo, buvo nuvykę į Vinicoi 
sritį Ukrainoje. Čia dirbantis ku
nigas Kazimieras Žilys sutiko Roš
kovo katalikus aptarnauti, tačiau 
su tuo nesutiko Moldavijos RRT 
įgaliotinis. Kita proga šis įgalioti
nis Riškovo tikinčiuosius išvadi
no nusikaltėliais ir pareiškė, kad 
jie net nesvajotų sulaukti pagal
bos iš Vinicos, kur dirba kun. 
Žilys. „Jis lietuvis, — piktinosi 
įgaliotinis. — O lietuviai visi ta
rybų valdžios priešai. Lietuvoje 
įsikūrė tikinčiųjų teisių gynimo 
komitetas ir su Lietuva iš vis 
pavojinga turėti reikalų!" 

Tikintiesiems nuolat atakuo
jant Religijų reikalų tarybą su 
prašymais leisti atvykti kunigui, 
įgaliotinis, likus dviems savai
tėms iki Velykų, leido kunigui 
Zavalniuk pagal tikinčiųjų tele
gramas nuvykti juos aptarnauti 
(išskyrus Roškovą), tačiau vie
tinei valdžiai turi būti pranešta, 
kur rinksis tikintieji melstis. Su 
tokia sąlyga sutikti Moldavijoje 
neįmanoma. Po kunigo apsilan
kymo prasideda tikinčiųjų pajuo
kimas ir persekiojimas. 

Praėjusią savaitę Londone buvo pasirašyta karo paliaubų sutartis. Rodezijon 
atvyksta tarptautine kariuomene, kuri stebės sutarties vykdymą. Nuotrau
koje Rodezijos gubernatorius lordas Soames apžiūri karini dalinį. 

RAUDONIEJI KMERAI 
PAKEITĖ VYRIAUSYBĘ 

Pol Pot lieka kariuomenes vadu 
Bangkokas. — Tailandiją pa- Amerikos imperialistų nusikalti-

siekė žinia iš Kambodijos pogrin-Įmų. Revoliucinė administracija 
džio, kad gruodžio 17 d. įvyko daro viską, 'kas įmanoma, kad 
Kambodijos nuversto komunistų 
režimo centro komiteto suvažiavi
mas, kuris pašalino Pol Potą iš 
vyriausio Raudonųjų kmerų vado 
pareigų. Vyriausiu vadu paskir
tas buvęs Kambodijos preziden
tas ir valstybės galva Khieu Sam-

nukentėjusiems būtų suteikta pa
galba. Taip skelbia Kambodijos 
nauja vyriausybė, atvežta iš Viet
namą 

Baigdama savo pareiškimą 
Phnom Penho vyriausybė „reiš
kia nuoširdžią padėką Sovietų 

phan, 48 m. Džiunglėse suvažia- į Sąjungai, Vietnamui, kitoms šo
vę nuversto Kambodijos režimo cialistinėms šalims, suteikusioms 
veikėjai nutarė pakeisti ir savo Kambodijos liaudžiai didžiulę ne-
1975 m. priimtą konstituciją. Atei- savanaudišką pagalbą' 
tyje Kinijos remiama Kambodi
jos komunistų partija ieškos ar
timesnių ryšių su kitomis kam-
bodiečių grupėmis, jei tik jos pri
sidės prie kovos su Vietnamo oku
pacija, šiomis dienomis bus pa 
skelbta nauja Kambodijos vyriau
sybė. 

Stebėtojai mano, kad Pol Po-
tas pašalintas iš vyriausybės va
do pareigu, nes jis turi blogą var
dą užsieniuose dėl savo režimo 
žiaurumo ir praeities klaidų. Pol 
Potas toliau lieka komunistų Rau
donųjų kmerų karinio komiteto 
pirmininku ir partizaninių karo 
jėgų vadu 

Vietnamo pastatytos komunis
tinės liaudies respublikos užsie
nio reikalų ministerija paneigė 
Vakaruose paskelbtus kaltinimus, 
kad Kambodijai skirtos tarptauti
nės pagalbos badaujantieji žmo
nės negauna, kad šalpa neteisin
gai paskirstoma. Ministerijos pa
reiškime sakoma, kad JAV impe
rialistai ir kitos reakcinės jėgos, 
dangstydamosi „humaniška pa
galba" Kambodijos liaudžiai, mė
gina įteisinti paramą Pol Poto gau
jų ir kitų kontrrevoliucinių gru
puočių likučiams. Kartu ponas 
Carteris ir kiti veikėjai Vakaruo
se grubiai užsipuola mūsų šalį 
ir jos teisėtą vyriausybę — liau
dies revoliucinę tarybą. Jie mėgi
na apkaltinti tarybą, kad ji esą 
kliudo suteikti ir paskirstyti pa
galbą. Tačiau jokie melagingi 
prasimanymai negali nuslėpti 

Pareiškimas ok. Lietuvoj 
dėl A. Terlecko suėmimo 

(Tęsinys) f Mes gyvename paprastų Lietu-
Čia tinka prisiminti Amerikos vos žmonių tarpe, pačioje gilumo-

revoliucionieriaus, demokrato je, ir žinome visus jų lūkesčius, 
Tomo Peino žodžius: „Jeigu ku
ri nors šalis buvo užpulta, jei į 
ją įsiveržė priešas ir ant kartos 
pastatytas atsidūrė pats jos eg
zistavimas, tai tauta privalo pa
kilti, ginta ir gelbėti". 

Kaip buvo nurodyta, Antanas 
Terleckas pačiu ryžtingiausiu bū
du pasmerkė slaptą Stalino ir Hit
lerio sandėrį ir visas rki šiol ne
likviduotas jo pasekmes. 

Amerikos nepriklausomybės 
deklaracijoje, o vėliau Didžiosios 
Prancūzų revoliucijos paskelbto
je Žmogaus ir piHečių teisių dek
laracijoje jau buvo tvirtinama, 
kad ..pasipriešinimas priespau
dai yra visų kitų žmogaus ir pi
liečio teisių išdava". Dar dau
giau —buvo paskelbta, kad su
kilti prieš priespaudą nešančią 
vyriausybę y»ra šventa tautos tei
sė. 

Antanas Terleckas —garbin
gas h* doras žmogus. Jis nesivar
žė drąsiai ir viešai reikšti savo 
nuomone, neslėpė savo įsitikini
mų. Vienintelis jo ginklas buvo 
žodis, o kovoti šia priemone jam 
leido Helsinkio konferencijos 
Baigiamasis aktas. 

Be to, Tarybų Sąjungos ratifi
kuotame Pilietinių ir politinių 
žmogaus teisių pakte, Jungtinių grupės nariai: 1) Ona Lukauskai Kinija negali 

okupuoti Taivano 
Taipejus. — Senatorius Barry kovo 23, 19-ame straipsnyje, 3-

Tautu priimtame 1966 metų gruo 
džio 16 fa* įsigaliojusiame 1976 

žinome, kad lietuvių tautos sū
nūs ir dukros nieko taip netrokš
ta, 'kaip Stalfeio-Hitlerio sandė
rio pasekmių likvidavimo. 

TSRS konstitucijos 50 straips
nis garantuoja piliečiams žodžio, 
spaudos, sutrinkimų, mitingų, 
gatvės eitynių ir demonstracijų 
laisvę. 51 straipsnis — teisę jung
tis į visuomenines organizacijas. 
57 straipsnis — teisę į teisminę 
gynybą nuo pasikėsinimo, į as
mens orumą ir garbę, gyvybę ir 
sveikatą, į laisvę ir turtą. 72 
straipsnis —teisę kiekvienai są
junginei irespublikai atsiskirti 
nuo TSRS. 

Antano Terlecko areštą mes 
tikrai laikome pasikėsinimu į as
mens orumą ir garbę, į sveika
tą ir laisvę. Todėl smerkiame šį 
areštą ir reikalaujame nedelsiant 
Antaną Terlecką paleisti iš kalė
jimo, kad iis galėtų toliau dar
buotis pagal savo profesiją, tęs
ti savo humanitarinę — kultū
rinę veiklą visuotinės taikos la
bui ir Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymui. 

šiuo dokumentu mes kreipia
mės į visas kompetetingas instan
cijas Tarybų S-goje ir užsieny. 

Pasirašė: Lietuvos Helsinkio 

Afganistane daugiau 
sovietų kareivių 

YVashingtonas. — Valstybės 
departamentas paskelbė, kad 
Sovietų Sąjunga vis didina sa
vo karo jėgas Afganistane. Pra
ėjusią savaitę buvo atsiųstas 
parašiutininkų pulkas, didina
mos helikopterių ir šarvuočių 
jėgos. Šiuo metu Afganistane 
sovietai turi daugiau 5,000 ka
reivių, įskaitant karinius pata
rėjus ir administracijos parei
gūnus. Prie Afganistano sienos 
sutrauktos didelės sovietų karo 
jėgos. 

Kas bus praėjusių 
"metų vyras"? 

New Yorkas. — Kiekvienais 
metais sausio mėn. pirmajame 
numeryje "Tunes" žurnalas pa-
skelbia praėjusių metų svarbiau
sią vyrą — "Man of the Year". 
Kartais juo paskelbiama grupė 
žmonių, kaip 1969 m., kada tą 
titulą laimėjo "Amerikos Vidurį, 
nioji klasė", o 1975 m. — "Visos 
metų moterys". Amerikoje jau 
spėliojama, kas bus šių metų 
laimėtojas. 

Dešimtmečio pradžioje tą ti
tulą gavo WUly Brandt, 1971 
m. Richard Nfezon, 1972 m. — 
Richard Nncon ir Henry Kissin-
ger, 1973 m. — teisėjas John 
Sirica, 1974 m. — karalius Fai-
salas, 1976 m. — Jimmy Carter, 
1977 m. — Anwar Sadat ir per-

Pietų Amerika ieško 
naujų naftos šaltinių 

Meksika ir Venecuela plečia gamybą 
Caracas. —Pasibaigus naftą, basco provincijose, Kampeches 

eksportuojančių valstybių konfe- įlankoje ir Vera Cruz provinci-
rencijai, didžiausios pasaulyje; joje. Geologai tvirtina, kad visa 
naftos gamintojos Saudi Arabijos Meksika ir jos jūrų pakraščiai tu-
naftos ministeris šeikas Ahmad iri požemines naftos jūras. 
Žaki Yamani pasakė, jog naftos Venecuela bijojo, kad jos šal-
kainos kils, jos vartotojai ateinan- tiniai duos juodojo aukso" tik 
čiais metais turės mokėti už naf
tą 300 bilijonų dolerių daugiau. 
Jis patarė kontroliuoti naftos var
tojimą. Daug priklausys ir nuo 

18 metų, o po to ištuštės, teičiau 
neseniai buvo surasti Orinoco 
upės slėnyje nauji šaltiniai. 

Vis daugiau šaltinių randama 
naftos produkcijos. Spėjama kad i ir Argentinoje. Jos pietiniame ga-
M kovo mėnesio pasaulyje bus i le beveik įvyko karas su Čile kaip 
naftos perteklius, tuomet jos kai
nos gali pradėti kristi. 

Nuosaikiosios naftos gaminto
jos reikalavo už statinę prašyti 
po 24 dol. Jų tarpe buvo Saudi 
Arabija, Venecuela, Cniataras ir 
Jungtinis Arabų Emiratas. Indo
nezija paskelbė 25.50 dol. už sta
tinę kainą. Libija ir Iranas pakė
lė kainas iki 30 dol. Po ilgų ban 
dymų, nepavyko susitarti dėl vie 
nodų kainų. 

Ateities naftos kainos daug pri
klausys nuo naujų šaltinių sura
dimo. Ypatingai daug lėšų šalti 
nių ieškojimui išleidžia Pietų 
Amerikos valstybės. Jau paaiškė
jo, kad Meksika, kuri dar nese
niai visai neturėjo savo naftos, 
dabar laikoma viena didžiausių 

J 

tik dėl to, kad toje srityje žemė
je ir jūros dugne buvo užtikta 
naftos. Pietų Amerikoje jau ke
lioms valstybėms nebereikia 
pirkti naftos užsieniuose: Argenti
nai, Bolivijai, Kolumbijai, Ekva-
dorui, Peru ir Trinidadui. Dide
les sumas šaltinių gręžimui išlei
džia Brazilija, paskyrusi šiam 
tikslui 1.4 bil. dol. Keli šaki
niai jau naudojami, ieškoma 
daugiau. Brazilija dar turi im
portuoti apie 85 nuoš. savo su
vartojamos naftos, tačiau pasku
tiniai raportai kalba apie dide
lius požeminius naftos sandėlius 
įūros dugne rytinėje Brazilijoje. 

nai Kinijos vicepremjeras Deng j ateities naftos gamintojų. Jau ras-
Xiaoping. ' ti dideli šaltiniai Chiapas ir Ta-

Goldwateris lankėsi Turtinėje 
Kinijoje, kur viešėjo 6 dienas. 
Jis pareiškė spaudai jsttikinimą, 
kad Kinija Taivano negali pul
ti ir negalės dar 20 ar 25 me
tus, nes tokiam žygiai neturi 
karinių jėgų. 

Hong Konge Vakarų žvalgy
bos šaltiniais, santykiai taip 
Kinijos ir Taivano keičiasi eko
nominėje srityje. Kinija pradė
jusi parduoti Taivanui savo 
naftos, o Kinijoje vis daugiau 
matosi Taivano gamintų prekių. 

Remia revoliucijas 
Pietų Amerikoje 

joje dalyje pasakyta: 1) Kiekvie
nas žmogus turi teisę turėti sa
vo pažiūras. 2) (Kiekvienas žmo
gus turi teisę 'laisvai reikšti savo 
pažiūras. I šią teisę įeina teisė 
siekti, gauti ir skleisti bet kokią 
informaciją ir įdėjas, nepriklau
somai nuo valstybės sienų, žo
džiu, raštu ar spausdintu būdų. 
O taip pat ir meniškai išreikš
ta forma arba pagal savo nuo
žiūrą kitais būdais". 

— Heritage 
Fondas paskelbė sekmadienį, 
kad tos organizacijos pravesti 
tyrinėjimai Pietų Amerikoje ati
dengė ilgalaiki komunistų planą 
pravesti Pietų Amerikos šalyse 
revoliucijas. Pirmiausia planas 
reikalauja sumažinti JAV įtaką 
Pietų Amerikoje. Sovietų Są
junga ir Kuba plačiai remia įvai
rius sukilėlius ir teroristus, siek
damos silpninti dabartinius re
žimus. Neseniai buvę sukilimai 
Nikaragvoje ir Salvadore yra to 
paties komunistų] plano dalis, 
sakoma raporte. 

Zambija laukia 
taikos Rodezi joj 

— B Rodezijos kai
mynų daugiausia taikos laukia 
Zambija. Nuo juros atskirta ša
lis susisiekia su pasauliu dviem 
geležinkeliais: Tazara unija per 
Tanzaniją ir pietine linija per 
Rodezi ją i Pietų Afriką l inija 
į Dar se Salaam uostą Rodezi
jos kariuomenės perkirsta, su
sprogdinti keli tiltai. Zambi
ja ne tik negali išsiųsti savo 
vario rūdos, bet negauna ir pa
kankamai maisto. Kai kurių 

tė-Poškienė, 2) Ekanas Fmkel-
šteinas, 3) Kunigas Bronius Lau
rinavičius, 4) Mečislovas Jurevi
čius, 5) Algirdas Statkevičius. 

TRUMPAI IŠ VISUR 

Prašo paskelbti 
Iranui sankcijas 

Washingtonaa. — Prezidentas 
Carteris, prieš išvykdamas Ka
lėdų poilsio į Camp David, pa
skelbė, jog JAV paprašė Jung
tinių Tautų paskelbti Tranui 
ekonomines sankcijas. Pentago
nas pasiuntė lėktuvnešį "Ni-
mitz" iš Viduržemio jūros į 
Arabų jūrą. Tai branduoline 
energija varomų karo laivų es
kadra, kuri pakeis "Kitty 
Hawk" lėktuvnešio grupę. 

Irane ajatola Khomeini pa
skelbė, kad Kalėdų proga ame
rikiečius įkaitus galės aplanky
ti įvairūs dvasiškiai, tačiau pir
menybė bus duodama juodie
siems. Radikalai prie JAV am
basados pareiškė, kad įkaitų 
tarpe yra ir šydų, taigi, bus 
įleistas ir rabinas. 

Baluchistano provincijoj riau
šėse žuvo dar penki asmenys ir 
buvo daug sužeistų. Irano vy
riausybė paskelbė, kad tarptau-

— Jungtinės Tautos atšaukė 
ekonomines sankcijas Rodezijai. 
Prieš šį Saugumo tarybos atšau
kimą, sankcijas buvo atšauku
sios: Britanija, N. Zelandija, 
Kanada ir JAV. 

— Angolos prezidentui Jose 
Eduardo dos Santos suruoštuo
se pietuose sovietų užsienio rei
kalų ministeris Gromyko viešai 
atsiprašė svečio, kad priėmime 
negali dalyvauti prezidentas 
Brežnevas, nes jis sergąs bron-
chitu, 

— Betliejaus mieste šių Ka
lėdų proga turistų buvo dau
giau kaip bet kada. Izraelio ka
riuomenė ir policija buvo sustip
rinę miesto apsaugą, buvo bijo
ma teroristų puolimų. 

— Libijos vyriausybė nutrau
kė ryšius su Palestinos Laisvi
nimo organizacija. Keli pales
tiniečių veikėjai buvo ištremti. 

— Salvadoro komunistai prieš 
Kalėdas paleido kelis įkaitus, 
jų tarpe amerikietę Taikos kor
puso narę Deborah Loff, 25 
metų medicinos darbuotoją. 

— Pasaulyje padidėjus aukso 
pareikalavimui, Pietų Afrika 
pritruko savo auksinių monetų 
"krugerrands", kurios pardavi
nėjamos visame pasaulyje. Pie-1 valstybės konstitucija. 

tų Afrikos aukso kasyklų pa
reigūnas pareiškė, kad padėtis 
panaši į tą, jei "eskimai pri
trūktų ledų". 

— Sovietų užsienio reikalų 
ministeris Gromyko pareiškė 
penktadienį, kad Sovietų Sąjun
ga niekad neleis Nato valsty
bėms tapti stipresnėmis už So
vietų Sąjungą. Jis ypač kriti
kavo Vakarų Vokietiją, kuri 
trokštanti įsigyti atominių gink
lų. 

— Chicagos miesto mokyklų 
mokytojai prieškalėdinę savaitę 
negavo algų — švietimo tary
ba pritrūko pinigų ir negalėjo 
gauti paskolos. Čekių negavo 
38,600 tarnautojų. 

— Žinių agentūros nusiskun
dė, kad korespondentams, kurie 
seka kandidato į prezidentus sen. 
Kertnedžio kampaniją, labai 
daug kainuoja kelionės lėktu
vais. Žurnalas "Newsweek" ir 
AP agentūra jau paskelbė, kad 
jos atitraukia nuolatinius kam
panijos korespondentus. 

— Pietų Korėjos prezidentas, 
perimdamas pareigas, pasakė, 
kad demokratinės sistemos ne
reikia laukti anksčiau kaip 1961 
m. Iki to laiko bus pakeista 

produktų gyventojams jau trūk
sta. Rodezija sutinka praleisti tinis tribunolas, kuris išklausys 
transportus, jei Zambija sustab- Irano skundų prieš Ameriką, 
dys savo paramą sukilėliams, bus sušauktas iki sausio 2 d. 

Vietnamo ofenzyvai Kambodi)o)e priartėjus prie Tailandijos sienos, vis dau
giau vietnamiečių pabėga ii kariuomenės ir prašo prieglobsčio Tailandijoje. 
Nuotraukoje — vietnamiečių dSMttyrų grupe. 

— Britanijos žymesni asme
nys gauna nežinomų teroristų 
siunčiamus siuntinius, kurie ati
daromi sprogsta. Londono paš
tas išaiškino ir nuginklavo ke
turis siuntinius. Galimas daik
tas, kadjuos siunčia airių nacio
nalistų grupės. Keli siuntiniai 
atėjo iš Belgijos. 

— Mississippi upės žemupyje 
susidūrė naftos tanklaivis su 
vilkiku, kilo sprogimai ir gais
ras, į vandenį išsipylė 300,000 
galionų naftos. 

— Senatas 74—0 balsais pa
tvirtino naują prekybos sekreto
rių Philip Klutznick, čikagietį. 
Jis bus kabinete vyriausias am
žiumi — 72 metų. 

—Kalėjime laikomas Čekoslo
vakijos disidentas Jiri Lederer ka
lėjime susirgo ir buvo perkertas 
iš Ostravos į Pankrac kalėjimo li
goninę. 

— šiaurinėje Karolinoje prasi
dėjo marinų kareivio Robert Gar-
wood teismas. Jis išbuvo Vietna
me 13 metų. Buvę Vietnamo be
laisviai tvirtina, kad jis yra de
zertyras, kolaborantas su komu
nistais, padėjęs priešui tardyti ki
tus amerikiečius. 

— Keturi Alabamos vyrai pir
mą kartą pervažiavo Ameriką iš 
Jacksonville, Floridos, iki Los An
geles malkomis kuriamu automo
biliu. Per 8 dienas kelionės su
deginta apie 2,700 svarų medžio 
skiedrų. Automobilis pasiekdavo 
65 mylių per vai. greitį- Buvo 
planuota medžio pasirinkti pa
keliui, tačiau nutarta kurą gaben
ti atskiru sunkvežimiu. 

— Wasbingtono valstijoje pra
sidėjo potvyniai, per 5 dienas iš
krito apie 20 colių lietaus. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 22 d.: prasidėjo 

žiema. 
Gruodžio 24 d.: Kūčios, Ado

mas. Ieva, Jogaila, Minvidė. 
Gruodžio 25 d : Kristaus Gi

mimo šventė — Kalėdos, Anas
tazija, Eugenija, Groivydas, 
Alškutė. 

Gruodžio 26 d : Steponas, 
Vincenta, Grynotas, Dovilė. 

Gruodžio 27 d.-. Jonas Ap., 
Fabijolė, Dautaras, Eglė. 

Saulė teka 7:15, leidžiasi 4:24. 

ORAS 
Apsiniaukę, temperatūra 

dieną 38 L, naktį 251 
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
i ŠIAURĘ KELIAUJANT 

Kai gruodžio 8 d. vidurdieni 
pakilo lėktuvas iš Washingtono 
National aerodromo ir, jam plė
šiantis aukštyn, pažvelgiau į že
mę, man bent pasirodė, kad gra
žesnio miesto už sostinę šiame 
žemyne nėra. Kur tik žvilgtelėsi, 
vis jau pažįstamos istorinės vie
tos: Potomaco upės įuosta, prie 
jos prisišliejusios Arlingtono ka
pinės, šalia ir garsusis Pentago
nas, o anoje pusėje upės toks ryš
kus Kapitolius su spindinčiu ku
polu, aukštasis Washingtono pa
minklas, taip pat dar gali įžiūrė
ti Lincolno bei Jeffersono pamink 
lus, Baltuosius rūmus, Smithsoni-
jos institucijų pastatus. Tai vis 
tos vietos, kurias diena iš dienos 
per metu metus lanko Šimtai ir 

vietos, kuriose prieš 30 m. pioviau 
milijonierių soduose žolę, šuka
vau jų šunis ir dėjausi į kišenę 
pirmuosius šiam turtingam kraš
te uždirbtus dolerius. Kažkaip ir 
dabar miela apie tas dienas pa
svajoti, net norisi, kad jos sugrįž
tu. Juk, va, šitam pačiam aero
drome prieš 29 m. bičiulis K. Mik-
las mane įsodino į tada dar bu
vusį nesprausmirų lėktuvą, kurs 
mane išskraidino į visiškai nepa
žįstamą Chieagą. Išskraidino 28 
metams. Kas galėjo tikėti, kad gy
venimas bus toks ilgas ir kartu 
laimingas. 

Dairausi modernaus aerodro
mo vestibiuliuose, svajoju apie 
gražias dienas, kuriu nebeprisi-
šauksi. Ir štai kažkur nuo At
lanto ūžteli tamsus debesys, pa

rūkstančiai turistų. O kur dar | kyla vėjas, staiga atvėsta ir ima 
įvairūs muziejai, meno galerijos > I i e t u s žliaugti. Skubu atgal į lėk-
ir dešimtys kitų istorinių vietų. į *uvą ir 'laukiu, kol stiuardesės pa 
Jdomi toji JAV sostinė, į kurią nu- i s i u J ys k * nors karštesnio, 
krypusios viso pasaulio akys. Kai j Kylam į šiaurę, į Kanados že-
iš giedrios padangės į ją pažvelgi, | mę, į Torontą. Iš Washingtono 
tarsi spindi, pulsuoja šio didžiulio lėktuve belikę esam vos keli ke-
krašto istorija. Ir ne baltu sniegu leiviai. Visas kitas sėdynes užpit-
ji atspindi šį gruodžio vidurdienį, dė newyork:ečiai. Man net nuo-
bet tiesiog pavasarišku tvaiku. į stabu, kad tiek maža keleivių te-
Kai lėktuvan sėdom, temperatūra j skrenda iš JAV sostinės į Kanados 
sostinėje buvo 60 laipsniu. didmiestį. O gal valdžios žmonė: 

Pusvalandis skrydžio ir jau lei- jau žino, kad po kelių dienų kris 
džiamės Xew Yorko La Guardia ; J. Clairko vadovaujama Kanados 
aerodrome. Lėktuvas čia lauks 45 j konservatorių vyriausybė? Aš gi versiteto profesorė, negailėjo lai-
minutes. Tad galima keliolika! šiandien atstovauju tokią JAV ko, kad ne tik pamatyčiau kalė-
minučių išlipti ir nors truputį I tarnybą, kuri jau gyvuoja per 29i diniai pasipuošusį Torontą, bet 
įkvėpti garsaus New Yorko did-' m., išsilaikiusi prie įvairių pre- būtų progos ir kanadiško alaus 
miesčio oro. Juk taip netoli ir tos i zidentų, įvairiu valdžių, kaip i r ' paragauti, prisimenant dr. J. Ado 

kanadiškiai 'Tėviškės 2ibur*ai", 
į kuriu 30 m. sukakties minėji
mą ir vykstu. 

Kai giliai giliai apačioje sušvi
to Rochesterio miestas, tuojau pri 
simiiniau čia gyvenantį rašytoją 
J. Janky ir jo šeimą. Juk (pokary
je Vokietijoje vargo dienas kartu 
vargom, jis buvo vienas iš tu, ku
ris bandė mane padaryti beletris
tu. Tikiu, kad rašytojas šiandien 
ir narūstauja, kad tapau šiokiu 
tokiu žurnalistu. O ivis dėlto jis 
man daug daug davė, ir miela 
buvo iš padangių šiltai pasvajo
ti apie rašyt. Jurgį Jankų, jo žmo
ną ir sūnus. 

Pavakary nusileidom jau žie
mojančiam Toronte. Pasitiko 
žvarbus vėjas ir kanadiškis doleris, 
dar labiau nususęs už taip jau že
myn krentantį amerikinį. Kai 
giminaičiai vežė iš aerodromo į 
turtingą Islingtono priemiestį, 
pirmieji Kanados vaizdai mane 
nustebino: beveik visos benzino 
stotys atidarytos ir benzino gali 
gauti kiek nori. JAV sostinėj šiuo 
laiku savaitgaliais reikalai žymiai 
prastesni: JŲ nedaug atidaryta ir 
dar reikia eilutėje pastovėti. O 
kanadiškas alus tai buvo ilgai 
laukta svajonė, du su puse metų 
toje šalyje nebuvus. Tad pirmą 
vakarą su malonumu jį gurks 
nojau Toronto Lietuviu namuo
se, sol. V. Verikaičio šeimoje ir ki
tur, juoba buvusi mano mokinė 

"TeviSkės 2iburių" savaitraščio sukaktuvinis koncertas 30 m. sukakties mi
nėjimo proga. Sol. G. Capkauskiene atliko komp. Jono Govėdo sukurtas 
specialias kompozisijas. Nuotraukoje: sol. Gina Capkauskiene ir akompaiato-
rius, komp. Jonas Govddas. 

mavičiaus patarimą, kad vienas 
stiklas ar taurė sveikatai neken
kia Nepykit, skaitytojai, bet kar
tais malonu prisiminti ir garsius 
čikagiecTus. 

NAUJOJE ŠVENTOVĖJE 

Sekmadienio, •gruodžio 9 d. ry
tą Toronto radijo stočių oro pra
nešėjai pranašavo sniegą. Kai va
žiavom į jau iš evakuacijos su
grįžusią Mississaugą (iš čia dar 
taip neseniai buvo evakuota apie 
ketvertis milijono gyventojų), 

Vokietijos stovyklų vargo mo- j ėmė snaigės kristi. Miela buvo pa-
kyklose Gražina Girdauskaitė-Sza 'matyti pirmąjį sniegą šiais metais, 
bo, dabar odos gydytoja ir uni- bet kartu ir kilo baimė, kad pablo-

šalia "T. 2."modernaus pastato, 
šalia Sv. Jono liet kapinių Missi-
ssaugoje iškilo ir naujas tvarinys 
— Lietuvos Kankinių šventovė. 
Tas visas didžiulis lietuviškas 

i kampelis, kainavęs apie du milijo
nus dolerių, sukurtas ne kieno 
kito, bet biržėno kun. P. Ažuba
lio. Ne vienas iš torontiškių pa
sakojo, kad klebonas niekad pi
nigų neprašąs, o visgi savo ener 
gija bei sumanumu sukūrė dvie
jų milijonų dolerių vertės lietu
višką 'religinę bei tautinę salą. Kai 
prie progos paklausiau klebono, 
iŠ kur tie gerieji aitvarai at
skrenda, klebonas klausimą n u 

Dalis svečių Los Angeles. Calif., Lietuvių Fronto bičiulių suruoštame literatūros vakare, kur dalyvavo svečias ii Ro
chesterio, rašyt. J. Jankus. Naotr. A. Guftlmko 

*fe^kelias nepagadtaty "TėvB- į 2 * £ į i į S f l g S f ! I T 
kės Žiburių" 30 
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galvoja, kaip pvz. Chicagos "reor-
gai". Jis žvelgia i ateitį. 

Kitą savaitę įžengsime į naująją 
šventovę ir pasidalinsime įspū
džiais iš "T2" 30 m sukakties mi
nėjimo. Tuo tarpu visiems šios 
skilties skaitytojams linkiu gražių 
bei palaimintu švenčių. 

VLR. 

m. 
s u t c a k t i e s Į tretįjį kartą norįs atsikviesti cika-

.., i D„. i • giškį "Antrą kaimą", tad kur gau 
minėjimo iškilmes. Bet, kai ™Y* , _i _.?__/» «•_• 
snaigės netrukus sustojo kritusios, pagalvojau, kad dangus tikrai lai
mina " T 2 " globėją kun. P. Ažu
balį, jų redaktorius kun. dr. Pr. 
Gaidą. V y t Kastytį, leidėjus, rė
mėjus. 

Ir Štai prieš akis, šalia pažįs
tamo Anapilio raudonų mūrų, 

ti jų adresą, telefoną?... Kai pa 
klausiau, ar nebijąs nuostolių, at
sakė, kad ne piniguose laimė, bet 
esą miela, kai vaidina ir pasižiū
rėti susirenka daug jaunų žmo
nių. Taigi, klebonas kun. P. Ažu
balis, pastatęs paminklinę Lietu
vos kankinių šventovę, ne tarp 

NAUJAS AMBASADORIUS 

Šventasis Tėvas priėmė nau
jojo Benino liaudies respubli
kos ambasadoriaus skiriamuo
sius rastus, šia proga diploma
tui tartame žodyje Popiežius 
pažymėjo, kad katalikų Bažny

čia, pageidaudama, kad jai bu
tų užtikrinamos sąlygos laisvai 
veikti, netrokšta nieko kito, 
kaip tik tarnauti žmogui, Ug
dant jo dvasinę ir medžiaginę 
gerovę. Tuo būdu Bažnyčia 
siekia padėti žmonijai sukurti 
teisingumu ir taika pagristą 
pasaulinę santvarką. 

DR. ŽIBUTI ZAPARACKAS 
N s t — 3J7-1M5 

ADŲ UGOS - CHIRURGIJA 

700 Nora MkkJgaa, 8«tte 400 
Valandos pagal snaitarliną 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
ČKAGIETIS RAŠYTOJAS 

ATVYKSTA Į LOS ANGELES 

Lietuvos Dukterų draugija 
rengia balių sausio 19 d., šeš
tadieni, 7:30 vai. vak. šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Pro
gramą atliks rašytojas Aloyzas 
Baronas, kuris savo humoristi-

rios laikosi atokiau nuo didžiu
lių miestų. 

Neužilgo stalai apteko įvairiais 
kūčių patiekalais be mėsiškų 
valgių. 

Susėdus prie stalų, Felicija 
Brown išsamiai supažindino da
lyvius su lietuviškų kūčių papro-

ne kūryba duos progos smagiai, čiais, jų įvairumu ir įsisenėju-
praleisti šeštadienio vakarą. Vi
si kviečiami gausiai dalyvauti. 
Stalus užsisakyti pas S. Šakie
nę telef. 243-0424 ir M. Masko-
liūnienę — 394-4406. 

BENDROS KOČIOS 

šiomis tradicijomis, kurių ne
randama kitose tautose. Turt in
goje mūsų tautosakoje apie kū-
čias yra tokių nuotykių, kurie pa
sikartoja tik kūčių metu: van
duo virsta vynu, gyvuliai prade
da kalbėti, ir kas ištrauks iš kra-

Iškilmingos bendruomeniškos tinio ilgiausią šiaudą, tas ilgiau 
kūčios, kurias suruošė San Fran- gyvens ir praktiškas patarimas — 
cisco lietuviai, įvyko Palo Alto į neskolink per kūčias pinigų, nes 
Greenmeadow klubo salėje, gra-'jų niekad neatgausi. Po įvadi-
žiai įprasminant Kristaus gimi-įnio žodžio, jos tėvelis Prekeris, 
mo laukimą. Šiaurinės Californi- Į kaip vyriausias iš dalyvių, buvo 
jos skaidriame danguje pasiro- paprašytas sukalbėti maldą, ku-

Besidalinant plotkele, pasipylė 
nuoširdūs linkėjimai, pašneke
siai ir artimųjų prisiminimai, 
išskiriant politiką, kuri prie kū
čių nuotaikos nesiderino. 

Prie eglutės ir F. Brovm pla
čiai apibūdintų kalėdinių papro
čių, kurie okupantų gujami iš 
mūsų tautos sąmonės, labai gra
žiai derinosi ir Danutės Janutie
nės pastangomis suorganizuota 
lietuviškos spaudos parodėlė, ku
ri sukėlė nemažą susidomėjimą, 
ypač leidiniai apie Lietuvą anglų 
kalba, mat dalyvių tarpe buvo 
nemažai mišrių šeimų. Taip 
San ' Francisco lietuviai atšventė 
bendras kūčias. 

P. Indreika. 

Šventų Kalėdų 
ir 

Naujųjų Metų proga 
sveikinu ir linkiu 

draugams 
ir pažįstamiems 
geros nuotaikos 

ir šventiško 
džiaugsmo. JOMS L PAUKŠTIS 

f 

noje jis prisiminė visus, net ir 
tuos, kurie krito beginant mūsų 
tautos krikščioniškas tradicijas, 

S O P H I E B A R Č U S 
RADIO sEMOS VALANDOS 

Viso* programos Ii WOFA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 va), p.p. per tą pačią 
stotį. Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 AM 

7159 S. MAFLEffOOD AVK. 
CHICAGO, DLL. 

džius vakarinei žvaigždei iš to
l imų apylinkių pradėjo rinktis i 
salę įvairaus amžiaus lietuviai — 
kai kurie net pasipuošę tautinė- j prašydamas Aukščiausiojo palai 
mis juostomis, bendrai atšvęsti mos mūsų tautai jos sunkiose die-
kūčias. Sumirgėjus kalėdinei eg- nose ir suteikti stiprybės tiems, 
kūtei įvairiomis spalvomis, kaip kurie vargsta tremtyje, kad groi-
Kristaus atėjimo simboliui, darb-' čiau ateitų valanda susėsti prie 
ščiosios šeimininkės ir kūčių va-)bendro kūčių stalo, kartu papra-
karienės organizatorės: Aldona'. šydamas dalintis "Dievo pyragu". 
Sehgal, Eleonora Clares, Felici-; — — — — — - — — — — — — ^ — — — — — 
ja Brown, D. Janutienė ir kt. puo- ^linilliliflllHlllllIllllIimillllllliiillinillliiNI IIIIHlimHlIflMttnmmmnitmtlHĮ 
lesi paruošti stalus, nes vakarinė | D I M E S I 0 I R A D I J O K L A U S Y T O J A I ! ' 
žvaigždė jau pasirodė virš kai- { | | n i w k | l i t W » » « * Ir • r • ! 
nq viršūnių. Tai ženklas pra- = * l l U i y * l l « S K I S ¥ t K • t f I 
dėti kūčių vakarienę. Bematant 
ant stalų buvo pakratyta šieno 
ir šiaudų kratinys, kuris atsidūrė 
po baltomis staltiesėmis, o rytą, 
pagal lietuviškus papročius, 
būtų sušertas gyvuliams. De
ja, San Francisco jų nėra, iŠ-

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

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara Šiokiadieniais nuo S «aL ryto 0d 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto fld 830 vai. vakaro. 

D. KUHLMAN, B.S.. Registruotas vaistininkas 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

L I E T U V O S A1D A I - 1490 KG i 
Pirmad. iki penktad. 8:30 vai. vakaro. 

K A Z Ė B R A Z D 2 I O N Y T Ė 
264« We»t 71st St., Cfckago, UL — TeL 778-5374 

S t Peterabarf, FU. — M:S0 raL popiet 
Stotis W T » — 1110 KC 

skyrus kalnų ožkas ir stirnas, ku- r nnmmilllllllHl MIlllllIMsIil lllllllllllf* 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai Išmetamieji vamzdžiai ir ki
t i pataisymai. FIRESTONE TEtES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrieation. 
Change of oil and fUters. 

L 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Wttt 5tth Strttf _ T t l . GA 1-7771 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CBSAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet. 

mmmmmmmmmmmEmmmammmmmmmmmmmammm 

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

6449 So. Pulaski Roed iCrawford 
Medical Building). Tei. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

Tei. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPT0METRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. - GR 6 2400 

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
7-9:antrad. irpenkt. 10-4:seštad. 10-3val. 

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

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAVYFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3 5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
3656West63rdStree5 

Valandos pagal 
susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

jstaigos ir buto tel. 6521381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So. 49th Court. Cicero. IH. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. iršešt 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

26S9 W 59 St.. CMcato - 476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr, treč 

ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai. 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

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

Tel. REliance 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak Treč. ir šešt. 
uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 
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Kaledg; Tiltyi 

TIKIME, KAD T1R0NUA 2LUGS 
KiekvienerJais metais, kai su- vimą ugdo ir puoselėja valstybių 

laukiame ilgiausios metų nakties vadai, užmiršdami, jad šimtai 
ir trumpiausios dienos, žmoniją milijonų žmonių negali pridera-
aplanko sukaktis — įvykis, kuris mai švęsti Kristaus Gimimo 
prieš beveik 2000 metų atnešė šventės. Taip yra mūsų brangio-
jai naują sprendimą — raktą i a- je Lietuvoje ir daug kur kitur. 
teiti- Šėtoniška jėga jiems draudžia 

Sis labai svarbus įvykis ateina tai daryti. 
į pasaulį be verksmo, bei keiks- ~, „ , •*.."« ~ m 
mu ir be dantų griežimo. lis reiš- ™*\ "£» * 2 * ^ l S v«« i-k-i « ! £ « • , . i . u*u„ ^Vjų tautų pirkti, parduoti, 

MASKVOS TIKSLAI IR SIEKIAI IRANE 
jaučiamos komunistines intrygos 

krasi labai paprastu ir kukliu mainyti Berlyne, Maskvoje, Jal-ženklu: "Rasite kūdikį suvystytą ™-«v« -«•/«** l ^ T U Z l 
ir paguldytą prakartėje" ( L k ? * * • P o s d a m e » V"*™**"*-
13). Sis Kūdikis ne tik anuo me- Helsinkyje, Belgrade ir kitur (ti 

j/.*n xvUui*a3 uc u* aiiuuiuc- k^cime, kad taip bus ir Madride 
tu, bet ir dabar buvo ir tebėra 1aQA ^LZTLC :_ 1980 metais), nenusimename, 

nes turime vilčių ne Washingto-
ne, Londone ar Maskvoje, bet 
pačiame Kristuje ir savo tėvų že
mėje. Turime vilčių Kristaus kry
žiuje, kurį nešame jau daugeli 

nelaimingos žmonijos viltis ir iš
gelbėjimas. 

Kristaus gimimo aplinka prieš 
porą tūkstančių metų buvo pana
ši į dabartinę, kurią šiuo metu _ . - ararv%^ „,„;.,,*„ « x*j .^ 

Z . _ . . , . ,- . metų ir esame pasiryžę nesu vi-
išgyvename. Kristus gimę didžio- ^ ^ g*3™ ^ ^ 
šios tironijos * didžiausio egoiz- ^ g į ^ j , a t e i n a n S o m s m Q_ 
mo metu. Labai daug sako pats J~ y^^jg^ Kryžių kiekvienam 
faktas, kad Pasaulio R y t o j a s y ^ ^ v U J ^ t ^ u fr ^ 
ir žmogum, jsikunijes Dievas tu- a ^ ^ kiekvienai tautai. 
rejo gimti paprastame tvarteJįe M ^ ^ ^ y ^ _ 
dailioje stameleje, kaip mėgsta *;„ vJCTuT JL * • *.- • 
piešti dailininkai bei skulp- ^ J ^ Z ^ * V* \° 
toriai), bet tikrame tvarte tikra I S ^ S ^ S S ^ ^ k u a m S ' . „ A. . , _ j . nesu kaip būtinybę, kaip perga-
to zodzio prasme, su jam budin- j . įgn^u, * ~ » -
gais kvapais ir jo gyventojais — 
ne žmonėmis, bet gyvuliais. Kris- * 
tus gimė prie Betliejaus, atstum- Jau 35 metus mes nešame siui
tas nuo šilto namo Nazarete, nes Ji. kryžių, ir tauta, atsirėmusi į 
valstybės įstatymo šalta raidė ft tebėra gyva ir net nesiruošia 
(gyventojų surašymas) buvo mirti. Pasaulis nežmoniškai ju-
svarbesrUni už prigimties įstaty- da, bet kryžius stovi ir mes prie jo 
mą bei žmoniškumą. Jis gimė ne stovime, žinodami, kad "šiuo 
ano meto viešpataujančių ro- ženklu nugalėsime". Kristus mus 
menų tautoje, bet pavergtoje ir laimina, stiprina ir parenka nau-
paniekintoje žydu tautoje. Ir pir- jus kovotojus iš mūsų tautos na-
mieji, kurie Pasaulio Išganytoją rių tarpo. 
pasveikino, buvo ne karaliai, ™ Bet tai nereiškia, kad mes ak-
yaldovai, ne karo vada, ir ne žy- ^ . | > a i d u o d | i n i e l i l d m o v a l i a i ^ 
dų kunigai, betpats vargingiau- l a u k i a m e pusmdldm Anglų ^ 
šias ano meto piemenų luomas, j ^ „ t o f i n d tiktai negyva 

Vos gimęs Kristusturejo ap- ^ U u k i a ^ U c t u v i 

S ? S a T o ^ ? , ą ^ C " i Š * * u t * «** a * * * visomis išga-svenu, slapstytis, tapti politinių ^ ^ . ^ ^ c v i g u r a i ~ £ -
emigrtntu, nors politinių uždą- ^ ^ į ^ irtis prieš sro
vimų ] U ir neturėjo. v^TaigTmes esame ne dTtentės 

su mūsų priešais, bet kovos — 
Kristaus pasirinktas gimimo "Lietuvių Kataliku KronikosM 

būdas — jo atėjimas i pasaulį, žmonės. Mūsų šiandieninės veik-
kaip rašo Er. W. Foersteris, "bu- los pavyzdžiai yra ne tie valsty-
vo anų bukų nuskriaustųjų isto- bininkai, kurie mus nurašė Hel-
riškas protestas prieš Cezarį, sinkyje, Belgrade, bet už tėvynės 
prieš turtingumą, prieš išsigi- ir tikėjimo laisvę kovojantis Lie-
mimą. Tam procesui šimtus mo- tuvos pogrindis. Mūsų idealas y-
tų neveikiant, sąžinės karalystė- r a n e tie valstybių vadai, kurie 
je liaudis nebūtu pasiekusi nie- padėjo savd parašus po gėdingu 
k°"- dokumentu Helsinkyje 1975 me-

Ne kitokiomis aplinkybėmis tais, bet tie mūsų tautos nariai, 
Kristus pas mus ir šią Šventąją kurie kenčia bolševikų lageriuo-
Kūčiv naktį ateina. Jis gimsta «* ir kalėjimuose — Nijolė Sadū-
dar kartą tada, kai žmogus žmo- n aitė, Petras Pliumpa, Balys Ga-

Isigalėti Irane (senovinėje Per
sijoje) ir per ji prieiti prie Per
sijos slankos uostu ir arabu naf
tos sakinių yra sena Rusijos sva
jonė, puoselėta caru, o ypatingai 
Šiuometiniu sovietu valdovu. Jau 
per n-ąji pasaulinį karą, sąjun
gininkams sutikus, Raudonoji ar
mija buvo okupavusi Iraną. Jo 
tirščiausiai apgyventa, derlin
giausia Azerbaidžano provincija, 
esanti Rusijos pasieny, Maskvos 
buvo pavesta valdyti komunisti
nei vietos Tudeh partijai, kad jo
je (steigtu sovietinę respubliką. Ir 
t;k staigiu centrinės vyriausybės 
žygiu (1946 metais komunistinis 
režimas joje buvo likviduotas, o 
prezidento Trumano griežtu rei
kalavimu kom. armija turėjo pa
sitraukti iš Irano teritorijos. 

J. V. SODUVTS niy pažiūru revoliucionierius, su

sino metu Irano idamo respub
likai dėl dvasiškių nesutarimų 
aižėjant iš vidaus, Maskva į Ira
ną atkreipė savo istorinį dėmesį. 
Praėjus 40 dienu nuo teroristų 
užėmimo Amerikos ambasados 
Teherane, prezidento Carterio 
vyriausybė Washingtone nesiima 
griežtesnės akcijos, nes slapta tau
tinė saugumo {staiga CIA infor
muoja prezidentą, kad Maskva 
privačiai yra pažadėjusi Irano vy
riausybei karinę paramą, jeigu J 
Amerika imsis karines akcijos iš* 
vaduoti ambasadoje laikomus sa
vo piliečius. Kaip rašo Vakarų 
spaudos žurnalistas Irane Eric 
Rouleau Paryžiaus dienrašty „Le 
Monde" lapkričio 23 dieną, kad 
visa ambasados afera buvusi su
planuota iš anksto. 

Praėjus trims savaitėms po am
basados užėmimo, valstybės kont
roliuojamos Irano radijo ir televi
zijos stotys visiškai sustabdė bet 
kokį Sovietų Sąjungos kritikavi
mą, nors istoriškai šiaurysis Ira
no kaimynas Rusijos milžinas bu
vo visada laikomas didžiausiu 
priešu, ne draugu. Ir prie to, ra
šo toliau Eric Rouleau, bet koks 
kaimyninio Afganistano komu
nistinio režimo kritikavimas bu
vo sustabdytas. Taip pat buvo 
uždrausti bet kokie nedraugiš
ki pasisakymai prieš Irano komu
nistų partiją Tudeh. 

Tokios palankios nuotaikos kū
rimas Irane Sovietų naudai Eric 

Rouleau nuomone prasidėjo nuo 
Sadegh Ghotbzadeh, Teherano 
radijo ir televizijos direktoriaus, 
paskyrimo Irano užsienių reikalu 
ministerio pareigoms. Ghotbza
deh praėjusių metų vasario mėne
sį lydėjo iš Paryžiaus ayatolą 
Khomemi į Iraną, revoliucionie
riams nuvertus nuo sosto šachą. 
Šiuo metu šis žmogus turi savo 
rankose visą civilinę ir politinę 
valdžią Teherane, kaip Khomei-
ni dešinioji «ranka. Irano propa
gandos prieš Ameriką organiza
torius ir kūrėjas „Le Monde" 
nuomone yra Ghotbzadeh, su
stiprinęs ją nuo to meto, kai So
vietų užsienių reikalų ministeris 
Andrey Gromyko įteikė Maskvoje 
Irano ambasadiriui Mohammed 
Mokri notą, pažadėdamas Ira-
nui karinę paramą, jei Jungtinės 
Amerikos Valstybės karine jėga 
bandytų atsiimti savo ambasados 
{kartus. 

Šiam tikslui Irano pasienyje 
Maskva laiko parengtyje mecha
nizuotas divizijas, suformuotas iš 
azijatų, Farsi tarme kalbančiu, 
Sovietų kareivių (Farsi tarmė yra 
kilusi iš senovinės persu kalbos, 
šią kalbą šiandien vartoja kai 

Kalėdų rimčiai 

KALĖDŲ DOVANA 
Metuose yra visa eilė dienų, 

kurios krikščioniškame pasauly-
sirišęs su kairiuoju arabų frontu je yra švenčiamos su ypatingu 

kurios Sovietų valdomos centri
nės Azijos islamiškos tautelės). 
Minima kalba plačiai vartojama 
ir Irano šiaurinėje provincijoje 
Azerbaidžane, kurio ayatola 
šiandien nesutaria su Khomeinio 
diktatūra ir siekia autonomijos. 
Nors Ghotbzadeh kai kurių Ame
rikos informacijos sluoksnių yra 
laikomas nuosaikiuoju, tačiau 
Washingtonas ir CIA agentūra 
apie jį turi skirtingą nuomonę. JŲ 
jis yra laikomas autorium visos 
prieš Ameriką nukreiptos boiko-
tavhno politikos. Aukšti Ameri-
fcos vyriausybės pareigūnai įtaria, 
kad tarp visų Irano netikinčiųjų 
radikalų revoliucionierių Ghot
bzadeh yra pavojingiausias Jung
tinėms Amerikos Valstybėms. 
Jis yra žinomas, kaip marksisti-

Paiestinoje h* daugumas šito fran
to narių suorganizavo ir padėjo 
užimti lapkričio 4 dieną Ameri
kos ambasadą Teherane. Tokiu 
būdu Ghotbzadeh paėmimas į sa
vo rankas Irano užsienio politi
kos suteikė Sovietų Rusijai gali
mybę išnaudoti Amerikos silpnu
mą ekonomiškai gyvybinėje Per
sijos įlankos erdvėje, siekiant ją 
pažeminti. Irano atsisakymas da
lyvauti gruodžio 1 dieną specia
lioje Jungtinių Tautų saugumo 
tarybos sesijoje New Yorke neap
siėjo be Maskvos direktyvų. Se
sijos metu Sovietų atstovas Oleg 
Troyanovsky, nors ir gynė tarp
tautinius susitarimus, tačiau siū
lė, kad Irano skundas prieš Ame
riką būtų išklausytas sesijos pra
džioje, tuo būdu jis norėjo Saug. 
tarybos delegatų tarpe sukurti 
priešamerikietišką nuomonę, kur 
kaltinamasis smerkia tiesos ieš
kotoją, rašo gruodžio 3 dienos 
„ YVashington Post". 

Niekas nežino, kaip toli yra pa
siryžusi Maskva kaišioti savo ran
kas Irano —Amerikos santykių 
krizėje, tačiau Kremliaus politi
kos manipuliatoriai visokiom 
•priemonėms išnaudoja Carterio 
vyriausybės silpnumą, ypatingai 
keršydami jam už Kubos sovieti
nės divizijos atidengimą ir pasi
ryžimą apginkluoti Vakarų Euro
pos atominėmis "cruise" raketo
mis. Nežinant tikslių Sovietų in
tencijų ir vengiant sukelti pasau
linį atominį sunaikinimą, atsar
gi Washingtono politika šiuo me 
tu jaučiasi surišta panaudoti sa
vo karinę jėgą 50 savo ambasa
dos piliečių Teherane išvaduoti. 

gų nido, kai pasaulio ne tiktai jauskas, Viktoras Petkus, Vladas 
politįkai, bet ir kai kurių religi- Lapienis, Ona Pranckūnaitė, Al-
jų vadai prekiauja valstybėmis, girdas Petruševičius, Romas Ra-
tautomis, žmonių grupėmis, kan- gai§is, Antanas Terleckas ir dau-
kina suimtuosius, belaisvius, ne- gyhė kitų. 
paiso žmonijos sukurtų tarptau- _ .. . . . .. 
tinės teisės nuostatu, kai greta . įgį™ n \ € S • .**"?? . n c f * J 
didžiausio turtingumo bei per- ».K u d . , k e>. * * lT* ***** * ? 
tekliaus daugelyje kraštų viešpa- r u s t m» ***** **į> ^ " J į P 8 ^ 
tauja begalinis materialinis ir P * l « " " « J ^ J į f f 
dvasinis skurdas, kai mažiausiai b ^ y & o s prekiautojus, tikėdama ( 

trečdalis žmonijos neturi ele- ™d J* r * * * ? 3 t ą , 5 * t į P * ~ Z * 
mentariausių žmogaus teisių, kai , r *" * * į 0 * C ™ " 1 * s v e t i " 
dešimtys valstybių tebėra kitų mų tautų laisve ir krauju. 
pavergtos ir pavergėjų be galo iš- Kalėdos — Kristaus gimimas 
naudojamos, kai užtarimas silp- kartojasi kiekvieneriais metais. 
nesniųjų tautų dabar ne madoje Taip yra todėl, kad pasaulis kas-
ir kai didžiosios šalys su didžiau- met atgimtų ir butų geresnis, tei
siais žmonijos priešais bei jos tei- tingesnis. Taigi tvirtai tikime, 
sių laužytojais sveikina viena kad, jei ne Sos, tai kurios nors 
kitą. kitos Kalėdos, kad ir tolimoje 

* ateityje, atneš lietuviams ir Lie-
Ir šiandieną, kai švenčiame tuvai atgimimą, kada tironijos 

Kristaus Gimimo atminimą, bei egoizmo laikai pasibaigs k 
vyksta nr tiktai atskirų asmenų, Kalėdos bus tikros Kalėdos pa-
bet ir tautų bei valstybių bend- skirtos tiems, kuriems jos pri-
ravimas su šėtonų. Toki bendra- klausa b. ho. 

i 

SpmdoĮ ir y f t w u w 

GATVBVARD2IAI LATVIJOJE 

formas, pavyzdžiui, — Majakovs-
ka bulvaras, bet ne rusų "Maja-
kovski" bulvaras. 

Nutarimas dėl visų LPSR gat
vių pavadinimų rusų kalba, pa
laikant latvių kalbos formą, lie
čia ir visus oficialius dokumentus 
bei spaudinius, kurie rašomi tik 
latvių kalbos transkripcija pagal 
ištarimą". Tuo tarpu laimi lat
viai. Bet kaip ilgai? 

H.T. 

Tylios Mrttes mlriiMt 

Ak, 
Putncnelni 
Kai firdy b sieloj 
N« 
Tai 
Tai sulysta vynios — 
Nuostabiu stebuklu 
Ai tikėt imu:— 

Tai 
Mano 
Tai žiema — kaip 

Ir nubunda kregždes, 

Lyg svajonių 
mano iRaionoe IBIMHI 

Tylią NakU miega 

BALYS AUGINĄS 

1979. 12. 24 

džiaugsmu, bet džiaugsmingiau
sia laikoma Kalėdų šventė. Ji 
pripildo visus jaunatvės ir vilties 
dvasia. Gerai nuteikia gautos do
vanos, pirkiniai, jaučiama neto
limų Naujų metų pradžia, kada 
jau lyg yra užbaigti vieni darbai, 
pradedami nauji su nauja sėk
mės viltimi. 

Kalėdos įgavo savo prasmę dėl 
to, kad Dievas, būdamas žmo
gaus sampratoje grynas veiksmas, 
absoliuti būtis, abstrakčiausiu ji 
mintis, priėmė žmogaus prigim
tį ir pasidarė žemėje įsikūnijusia 
meile gležnaus kūdikio, globoja
mo švelnios motinos, pavidale. 
Visa tai yra taip žmogui artima 
ir sava, kad Kalėdose jaučiamas 
ypatingoas jaukumas. Kalėdos y-
ra Dievo dovana žemei, dovana 
dieviška ir kartu žmogiška, didis 
Dievas danguje, menkas kūdikis 
žemėje. Tai yra objektyvi šven
čių dovana. 

šalia šios objektyvios Dievo 
dovanos pasauliui, kiekvienam 
didžiausia subjektyvi švenčių do
vana yra tikėjimas į šį pasiro
džiusį kūdikėlio pavidale Dievo 
Sūnų. Kalėdos yra dovana iš 
antgamtinio pasaulio. Jos didy
bę nusako dovanotojas ir pati že
mėje gautoji dovana — Dievas 
ir Dievažmogis. "Šiandien Dovy
do mieste Jums gimė Išganytojas. 
Jis yra Viešpats Mesijas" (Lk 2, 
11). Jį siunčia žemėn Dievas 
Tėvas, kuris, norėdamas pasau
liui gero ir trokšdamas jį sudie
vinti, peržengia ribą, skiriančią 
dangų nuo žemės, ir siunčiu sa
vo sūnų gyventi tsrp žmonių. 
Dievas gimsta žmogumi, tampa 
broliu kiekvieno žmogaus, pa
milsta žmogų kiekvieną ir no
ri būti kiekvieno mylimas. Jis 
nori suteikti kiekvienam savo 
džiaugsmą, ramybę, pilnojo gy
venimo apstybę, savo paties 
dieviškąjį gyvenimą. 

Dievas, duodamas pasauliui 
savo įspaudą ir gimdamas jame 
kūdikėlio pavidale, parodo žmo
gaus vertę. Tik dėl jo jis save 
kaip Dievą "sumenkino" ir pa
sidarė žmogus ir dargi kaip kū
dikis. Reiškia, žmogus buvo to 
vertas. Jis turi protaujančias ga
lias ir gali pasiekti gilios išmin
ties, jis turi laisvą valią, gali ap
sispręsti, gali valdyti save, gali 
valdyti kitus, gali viešpatauti 
net ir visam pasauliui. 

Vfc dėlto žmogaus gyvena 
tamsybėse, sunkiai įatengia su
rasti tiesą, valią silpna, dažnai 
panaudojama daryti bloga, 
piktnaudoti, išnaudoti kitus, 
lažomi įstatymai, nusidedamą. 
Tad Dievas žmogui, pats tap
damas žmogui, pasiūlo savo ant

gamtinę pagalbą. Tačiau Die
vas žmogaus vertybes palie
ka jam protą ieškoti tiesos, palie
ka laisvą valią pačiam apsispręs
ti priimti ar nepriimti Dievo 
antgamtinę pagalbą. Dievas tik 
pakviečia žmogų jį priimti, pa
rodo žmogui savo išganumo pla
ną, bet jo neverčia, palieka jam 
laisvą valią apsispręsti, palieka 
jam protą pačiam ieškoti tiesos. 
Dievas, tapęs žmogumi, susitin
ka su savo bendralaikiais žemiš
kaisiais broliais ir pasiūlo savo 
malonę ne vien kaip Dievas, bet 
ir kaip žmogus žmogui. Si malo
nė, šie kad ir žmogiški Jėzaus 
veiksmai, yra ir dieviški veiks
mai, asmeniški Dievo Sū
naus veiksmai, išreikšti regima 
žmogiška forma, savo prigimti
mi turi dievišką išganymo galią 
ir todėl neėa išganymą. 

Argi gali būti didesnis žmo
gaus įvertinimas iš Dievo pusės, 
kaip ši Kalėdų dovana, šis Dievo 
pasidarvmas kūdikiu dėl žmo
gaus, kad jo nereiktų versti 
prievarta, o į jį veikti žmogiškų 
būdu, brolišku būdu, žmogaus su 
žmogumi žsantykiavimo būdu. 
šitaip jis gali pasiekti žmogaus 
prigimties gelmes, visą jo esmę. 
Tai yra Dievo meilės atėji
mas į žemę ir žmogaus pakvieti
mas į meilę Kalėdos yra dieviš
ko ir žmogiško kūdikio kvieti
mas prie meilės, broliškumo, su
sitaikinimo, atleidimo, išsilaisvi
nimo iš nuodėmių pančių. 

Kvietimas prie meilės, atleidi
mo, susitaikymo yra dieviško iš
ganymo plano dalis, ir jis yra 
taip aktualus šiandien, kai visose 
srityse įsigali neteisingumas, 
žiaurumas, prievarta. Tai siekia 
net ir tarptaytinius santykius, 
kai dabar ir tarptautinė teisė pa
minima po kojų. Milijonai žmo
nių kenčia ištremti, kenčia badą, 
kenčia dėl karo ir neapykantos. 
Kiekvieno teisingojo širdyje jau
čiasi suspaudimas, ir viešai ar 
slaptai prisipažįstamą, kad neįs
tengiama sukurti savomis jėgo
mis teisingo ir meile pripildyto 
pasaulio. Jaučiama, kad reikia 
pagalboj iš kitur. Ji yra Betlie
juje. Iš ten ji pasiūloma kaip 
dangaus dovana. 

B Betlėjaus prakartėlės girdė
ti balsas: "Susitaikinkite su Die
vu, susitaikinkite su broliais, su 
artimu, duokite vietos Dievuf\ 
Susitaikyti su Dievu reiškia pri
pažinti Dievą aukščiau žmogaus, 
aukščiau jo likimo, reiškia atsi
verti Dievo išganančiam žodžiui 
reiškia paklusti jo taikos ir mei
lės planams, reiškia prisipažinti 
suklydus, jog buvo norima su
tvarkyti viską, atmetus jį ir jo 
tvarką. Į tai kviečia per Kalėdas 
kūdikėlis, Dievas tapęs žmogumi, 

(Nukelta į 5 paL) 

MŪSŲ DĖDĖ 
PETRAS 

J . KATINAS 

Nebuvome mudu iš vieno krašto. Baltasis, rau-
donsnapis gandras, aplakstęs su mano būsimais 
tėveliais Pasvalį, Biržus, Baisogalą, 1915-tais karų 
metais pasuko į rytus ir numetė mane pačioje 
Rusijos sostinėje — Maskvoje. Aš — miesčionis. Ji — 

maloni dviejų, galima sakyti, visai skirtingų in
dividų gyvenimo pynė. 

Likimo sąrangoje susitikome „Jeračio" tikrąjį 
dėdę Petrą jau šiame krašte — Amerikoje. Jis mums 
ir jį pažinojusiems paliko įdomaus, linksmo žemai
čio, senosios kartos emigranto paveikslą, kurį ir ban
dysiu perteikti. Romano, nei novelės iš dėdės Petro, -
nei iš buvusių jo vienaamžių padaryti negalėjau, 
lygiai kaip jo nepadarė čekas Jaroslavas Hašekas iš 
Šauniojo Kareivio Sveiko, o mielai dar kartą pasi
juokčiau per visus jo šešis tomus. 

Plungė — Žemaitijos širdis. Apjuosta gražiosios 
Babrungos, karklais, riešutynais ir laukiniais juo-

Zemaitijos duktė, buvusio kunigaikščio Oginskio daisiais serbentais apaugusiais krantais, įmantriai 
Plungės dvaro ūkvaizdžio palikuonė, senosios Plun- nešančios savo vandens žaliaisias kloniais į Miniją 
ges parapijos vienoje nuotraukoje tokia mažytė, susi- — į Gondingos žemę. 
sukusiais plaukučiais, žemaitukų praminta Cia garsūs, neoklasikinio stiliaus buvusių 

Rygoje leidžiamas laikraštis 
"Padomju Jauname" nurodo 
skaitytojams, kad: "... dažnai, 
dėl rusų kalbos įtakos, vietoje 
Žodžio "nueiti" vartoja *odi "«-
teiti". Ateiti galima tik į tą vie
tą, kur kalbėtojas yra". 

Kitame numeryje paskelbtas 
išsamus straipsnis "LPSR gatvių 
pavadinimų rašymas rasų kal
ba", kur pakartotinai nurodyta, 
kad gatvių pavadinimai Latvijoje 
rašomi latviškai. 

Korespondentė S. Laggjpą ta 
ko: "Kad rastų priimtiną proble
mos sprendimą, Latvijos PSR ZA 
(Zinatnų Akademijos - Mokslo 
akademijos)1 Kalbos ir literatū
ros institute buvo sušauktas po
sėdis kalbos reikalu, kuriame da
lyvavo latvių ir rusų kalbos spe
cialistai. Po visu "uT ir "prleT 
įvertinimų nutarta, kad pirmeny
bė skiriama bendrajam prind-
cipui, Ly., kad ir gatvių pavadini
mai rašomi pagal latvių kalbos 

„Jeratis" (ėriukas). 
Susitikome Kaune. Ji — bebaigianti ekonomiją, 

aš — viena žvaigždele pasipuošęs, ką tik „iškeptas" 
leitinantėlis. 

Nebuvome net gimę po astrologiškai 
palankiomis žvaigždėmis. Priešingai, visuose žvaigž
dynų mokslo nurodymuose stengiamasi atgrasinti 

Florijono, ugniagesių patrono, statula, vaizduojanti 
šv. Florijoną, bepilantį vandenį ant liepsnojančio 
namo. Paminklas buvo pastatytas po 1894 metų 
gaisro, sunaikinusio visą tuometinio miestelio cen
trą. 

Vingiuotos Rietavo gatvės galugatvyje, didelių, 
senų saldžiųjų vyšnių pavėsyje stovėjo trobelė. Seno
viškai sunerti rąstai, jau pajuodę nuo laiko, lietaus ir 
vėjo, uždengti šiaudiniu stogu, davė prieglobstį 
vienai dar pasilikusiai šios trobelės gyventojai, 
dėdės Petro motinai, Irenos senolei net iki šimto ket
virtųjų jos gyvenimo metelių. 

„Vaikas, o vėliau jau gimnazistė būdama, — 
pasakojo Irena, — dažnai užeidavau pas senolėlę. 
Dešinę trobelės pusę, atseit, gryčią, senelė, likusi 
viena, pavertė būtina kaimo namų apyvokos dalimi 
— kamara. Vos pravėrus duris į trobelę, pasklisdavo 

istorinės Lietuvos didikų, D. L kunigaikštystės iždi- neaprašomų ir neatpasakojamų kvapų mišinys. Čia 
ninku ir etmonų kunigaikščių Oginskių rūmai, 
apsupti parkų, sodų ir pamažu krintančio vandens 
net iš septynių tvenkinių, kuriuose plaukiodavo išdi
džiai kaklus išrietusios gulbės, apsupti gėlynų ir i š 
toliau atvežtų retųjų medžių ir krūmų. 

Vytauto prospekto gale, iškėlus du bokštus, lyg 

kamaroje ant plūktinių grindų stovėdavo bačkelės 
vyšnių lapuose ir krapuose (įmetus dar saują, kitą 
ąžuolo lapų dėl kietumo) užraugtų agurkų, spanguo
lėmis, obuoliais ir kmynais eilėmis nubarstytų rau
gintų kopūstų, druskiname vandenyje, apsčiai svo
gūnais, pipirais ir česnakais apipiltų ir suslėgtų 

nuo „Gemini" ir „Scorpio" vedybų ar draugystės, maldos rankas į dangų, stovėjo dar kunig. Mykolo raugintų grybų (a!). Ant lentynėlių molinėse puody-
Išgyvenome betgi jau 40 metelių kartu ir, jeigu Dievo Oginskio pradėta, o tik po 25 metų jau Lietuvos nėse „konfitūrai" — uogienės, sienos nukabinėtos 
Apvaizda lemtų, mielai sutiktume patraukti dar nors nepriklausomybės laikais (1933 m.) pašvęsta kun. praviruose maišeliuose bedžiūstančiais ir, tur būt, tą 
iki auksinių... Jarulaičio, kun. Ginioto, kun. Pūkio ir visų para- saldųjį aromatą beskleidžiančiais čiobreliais, ramu-

Tikrai mus rišo vaikystės dienų romantika: jos piečių pastangomis pastatyta gražioji Plungės 
— garsusis Plungės kunigaikščių Oginskių dvaras, bažnyčia. 
mano, gal ir kiek mažesnio garso, bet gal dar 1908 metais kunig. Oginskio (jau prieš mirtį) 
gražesnės architektūros, grafų Kasakovskių rūmai pastangomis buvo užbaigtas garsusis Plungės Liur-
— pilis prie Ukmergės Vaitkuškyje. das: stebuklingoji Sv. M. Marijos statula, šaltinis ir į 

Bet ne apie mus čia noriu pasakoti. Mūsų kalnelį įkelta koplyčia maldininkams, 
gyvenimo „romanas" jau eina į pabaigą. Nors Laisvės alėjos ir Vytauto prospekto sankryžoje, 
didelio „filmo" ir nesusukome, tačiau tai buvo pakilus virš namų, stovėjo ant apvalio kupolo iv . 

nemis. avietėmis, valerijonų šaknimis, mėtomis. Ant 
virvelių, tartum džiovinami marškoniai, kabėdavo 
virtinėlės džiovintų vaisių, grybų. Palangėse — kaip 
Arizonos tyruose — dyglius atstatę stovėjo visokio 
dydžio tur būt, ir paskirties alijošiai, vėl tarbelėse — 
išdžiūvę liepų ir laukinių rožių žiedai. 

(Bus daugiau). 

-
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J. TOBELIO MIRTIES KETURDESIMTMET1 MININT 
JONAS MIŠKINIS 

DRAUGAS, pirmadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 24 d. , mus išlyginti. Dirbo su ryžtu 
— ir atsidavimu. Atrodė, kad jam 

nebuvo laiko ilsėtis. 
Toks smarkus įtemptas nuo

latinis darbas pakirto jo svei
katą ir dėl to turėjo pasitrauk
ti iš vyriausybės. Bėjęs, nenu
leido rankų, bet pasiėmė Lietu
vos Banko valdytojo pareigas 
ir čia vėl įsijungė j pozityvų 
darbą. Deja, negalėjo ilgai 
dirbti. 1939 m. rugsėjo 30 d. 
sukniumba po sunkia darbo 

Svarbiausia žmogaus gyveni
mo akimirka, jo alfa ir omega 
— pradžia ir galas, tai yra gi
mimas ir mirtis. Tiek gimimas, 
tiek mirtis nepriklauso nuo 
žmogaus valios. Skirtumas tik 
tas, kad mirtį daugiau ar ma
žinau pramatome. 2mogui mi
rus su jo gyvenimo lapo verti
mu dažnai išnyksta jo gyvenimo 
visokie pėdsakai. Tačiau dauge
lio žmonių su mirtimi pėdsakai 
nesibaigia pasauly. Žmogaus 
nuopelnų savo tautai bei žmo
nijai net mirtis neįstengia atim
ti. Jų mintimis, jų idealais ir 
po mirties minta tauta. 2odžiu, 
jų gyvenimas nesibaigia su mir
timi. Prie tokių mūsų tautos 
sūnų buvo ir a. a. Juozas Tū
belis. Jį nelaboji mirtis išrovė 
1939 metais rugsėjo 30 d. 

Čia ryžtuosi nors trumpa 
apybraiža, iš lietuviškos sielos 
kylančia, prisiminti tąjį lietuvį 
didžiosios dvasios, taurų, kuklų 
patrijotą ir daug Lietuvai davu-

politikas". 
Tūbeliui rūpėjo ugdyti tvir

tą, sunkiausiems bandymams, 
didžiausiems puolimams atspa
rią tautą, tokią, kaip gerai su
kaustytą grandinę — lenk, kaip 
nori, vistiek neluš ir nė viena 
grandis neiškris. 

Ilgus metus pirmininkavi
mas ministrų tarybai, tai jo di
džiausias pelningas Lietuvos 
valstybės kūrybos laimėjimas. 
Finansuose, ekonomijoje, vi
daus, užsienio politikoje ryškio
mis gijomis persisunkęs jo 
realusis idealizmas. Jo budrios 
akys sekė kiekvieną ministeri
ją ir žinojo kas ir kaip joje 
daroma. J is vis stengdavosi ap-

LAIŠKAI irr 

PATIKSLINIMAI 

Džiaugėmės kiekviena žinute 
spaudoje apie savo gyvenamąją 
vietovę, o ne (kaip nuteikia, saky
čiau, lyg ir apgalvotas klaidini
mas. Vietoje dar galima išsiaiš
kinti, o ikaip tolėliau?.. 

Korektūros klaida. 
J. Bubelis, „Drauge" 1979 m. 

spalio 26 d. aprašydamas Ha-

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

našta, mirtis išrovė, palyginus. miltono lietuviu dramos teatro 

rėpti, visur įžiūrėti ir negeru-' priglaudė jį savo amžinybėje. 

dar jauną vos 57 metų am
žiaus, lietuvį ąžuolą iš gyvųjų 
tarpo. 

Juozo Tūbelio nuveiktieji dar
bai Lietuvai labai dideli. Jis 
buvo kilnus Lietuvos valstybės 
vyras, sumaniai vedė krašto 
politiką tarp neramių tarptau
tinių gyvenimo bangų. J is my
lėjo Lietuvos žemę ir jos žmo
nes. Ta mieloji gimtoji žemė 

ŠACHMATŲ ŽINIOS 
Danijos dm Bent Larsen I Po jų eina 19 m, buv. 1977 m. 

pirmauja dabar vykstančiame i pasaulio jaunių meisteris, tm 
patnjotą ir daug o e t u v a i aavu-: ^ J A i r e a ( A r g e n t i n a ) tarp- į Arturas Jusupovas su 4 tš. , eks-
sį kilnųjį asmenj - JuoząTu- } ^ ^ t g r a t t u_ , a u l i o m e isteris, rygietis M. 
b * , kurio asmuo buvo tamp- ^ ^ _ > J į ^ ; T a ] j s _ ^ S u x n e b aigta , o 
T^O? e i i tanoc n o V I P U t ik SU u k l - i w t " "**» / - ' * ! . . . . riai sutapęs ne vien tik su ūki- • 
nėmis ir tautinėmis organiza- , V ^ ^ o meisteriai Borisas Spas-

bet ir su visu Lietu- • * » i r ^ g r a n a s Peerosjanas ge ei jomis, 
vos valstybiniu gyvenimu. Jis 
buvo stambi asmenybė, tiek vi
suomeniniame, tiek politiniame 
gyvenime. 

J. Tūbelis dar moksleiviu bū
damas buvo užsispyręs, atkak
laus būdo, valingas, ryžtingas 

rokai atsiliko: Spaskis — 4V2 

tš., Petrosjanas — 3V2 su 1 ne
baigta. Beliko 5 ratai. 

— Čekoslovakijos atviras pir-

kiti mažiau 
— šių eilučių autorius (K. 

M.) nuo 1978 metų pabaigos 
rungiasi JAV komandose Postai 
Ches varžybose, žaisdamas 
N. Anglijos I komandos penk 

menybes laimėjo čekų dm Jan t oJ e l e n t o J e P r i e š 4 varžovus po 
Smejkal, o sovietų dm R. Chol- j 2 Pa r t iJa s- J i s J " ****** 4 

partijas, pelnęs 3—1 tš. ir pri 
vijo iki šiol pirmavusį tarp 
penktos lentos žaidikų J. Prank-
lin Campbell iš Providence, RL 
turintį taipgi 3—1 tš . 

K. Merkis įveikė Sol Simcoe, 

movas baigė tik penktu, atsili 
ir gilaus lietuviško sąmoningu- j kęs 2 tš . Šiose pirmenybėse 
mo. Jokių kliūčių, kurios caro I dalyvavo dar Jugoslavijos, Ven-
laikais buvo atsistojusios sker-; grijos, R. Vokietijos ir Lenkijos 
sai jo kelią — nebojo. i atstovai. 

Baigęs aukštuosius agronorį — S o v i e t u S-gos šachmatų, r „ 
mijos mokslus, prieš Pirmai'! pirmenybės vyksta Minske. Jos j Los Angeles 1—0 ir W. Verbias, 
pasaulinį karą, su ryžtinga ener-1 pradėtos lapkričio 29 ir bus už- I Mich., 2—0, bet suklupo 0—1 
gija stojo dirbti ir plėšti plačių baigtos gruodžio 28 d., taigi į prieš pirmūną J. F. Campbell, 
lietuviškų dirvonų šiaudinėse j Naujiems Olimpiniams metams kuris laimėjo dar po 1 tš. iš D. 
pastogėse. Čia jis tarpe jų įsi- ; jau bus žinomas naujasis Sovie- j Reithel, Ontario, N . Y., ir W. 
gijo didelio autoriteto ir pasiti- i tą S-gos meisteris - čempijonas. j Verbias, Mich., bet pralaimėjo 
kėjimo. Jis greit tarp mokslo ! P-bėse rungiasi 11 didmeisterių Į prieš S. Simcoe, Calif. 0—1. K. 
ir patyrimo surado pusiausvyrą, ir 7 tarpt meisteriai, viso 18 j Merkis ir J. F. Campbell dar 
lietuviškam idealui ir realizmui, j dalyvių. Po 7 ratų pirmavo 30 j turi po 4 nebaigtas partijas. 

Nuo pat jaunystės dienų jis j m. minskietis Viktoras Kuprei- • Jiedu, kaip matyti, bus svarieji 
dirbo Lietuvoje, tarp savo tau-; čikas, pasikrovęs 5Y2 tš. Jo į varžovai dėl pirmos vietos savo 
tiečiu ūkininkų, juos gaivinda-'. įkandin sekė 16 m. Garry Kas- j lentose. Komandose žaidžia po 
mas ir stiprindamas, kad tik į parovas i š Baku įmesto (jo | 8 žaidikus. 

„Aukuro" viešnagę Phrladelphi-
joje, klaidina skaitytoją: dviem 
atvejais įtaigoja, kad rengėjas 
buvo Akos Philadelphijos skyrius. 
Tuo tarpu rengėjas buvo A.L.T. I 
S-gos Philadelphijos skyrius jau! 
virš dvidešimtmetį garsėjąs savo 
iškiliais iparengimais. 

Palikim povo plunksnas. 
„Draugo" gruodžio 1 d. laido-1 

je Jonas Urbonas, paskelbdamas' 
skaitytojams santrauką apie Bal-
timorėje, Md., įvykusį JAV Lie
tuvių Bendruomenės Pietryčių 
apygardos suvažiavimą, aiškiai 
prasilenkia su tiesa-

1. Phfladelphijoje Padėkos sa
vaitgalyje festivalį ruošė ne New 
Jersey ir Philadelpnifos apylinkės, 
o Lietuvių namų bendrovė. 

2. Pietryčiu New Jersey (ne 
N.J.) apylinkės pirmininku yra 
Albinas Šmulkštys, o ne Rimas 
Cesonis. 

Klausimas kyk, kodėl nebuvo 
sušaukti visuotiniai narių susi
rinkimai atstovams į suvažiavi
mą išrinkti, kaip nusako JAV 
Lietuvių Bendruomenės įstatai? 

Algirdas Jonys 

žybose, iš trijų sužaistų .*ungty-
nių turi iy2—1Y2 t š . ; Lithua-
nian įveikė Dorchesterio B E E N 
3—8, pralaimėjo prieš U. MASS 
l1/^—V/2 ir su Harvardo univ. 
sužaidė lygiom 2%—2y 2 . Tikru
moje prieš Harvardo univ. buvo 
laimėta 2y2—V/2 ant keturių Į 
lentų, bet teko 1 tašką atiduoti j 
be kovos, nes mūsų komanda; 
buvo nuvykusi be vieno žaidiko. 

Smagių §v. Kalėdų visiems ir 
Laimingų Naujųjų Metų! 

K. Merkis 

I 

Lietuva atgautų savo galią ir j ankstyvesnė pavardė buvo Wein-
būtų laisva ir nepriklausoma stein), surinkęs draug su Mask 
valstybė. " - - - - -

Pirmojo Pasaulinio karo aud
ros nubloškė jį Rusijos gilu- į 
mon, tačiau suskambėjus Lie- į 
tuvos laisvės varpui, grįžo į i 
gimtąjį kraštą ir tuč tuojau 
stojo pirmųjų veikėjų eilėsna. į 
Cia jis pasirodė ne kaip viduti- į 
nis veikėjas, bet kaip Lietuvos j 
statytojas, kūrėjas. Jis įsijun- j 
gė prie tų atkakliųjų, kurie bu- j 
vo pasiryžę nei kalbinami, nei j 
grasomi neužpūsti lietuvio są- Į 
monėje ugnies. Tų pasiryžėlių 
tarpe jis buvo ilgą laiką svar
biausiu sprendėju ir tautinės 
dvasios sąmonintoju. Tikėjo, 
kad iš susipratusių lietuvių šir
džių niekas nepajėgs tėvynės 
meilės išrauti. J is buvo pak
viestas stoti vienos ar kitos 
ministerijos priešakyje; žemės 
ūkio, finansų ministerijos, o 
vėliau ministrų kabineto pirmi
ninku. Jis buvo žemės ūkio 
kūrėjas, dideli jo nuopelnai 
Lietuvos krašto pramonei, ko
operacijai ir kitoms ūkio sritims. 
Tačiau pirmoji ir pagrindinė 
Juozo Tūbelio veikimo sritis — 
žemės ūkio kultūros kėlimas 
plačiąja to žodžio prasme. 

Profesorius Albinas Rimka 
anuomet rašydamas apie J. Tū
belio nuveiktus darbus štai, 
kaip apibūdino: "Jei Lietuva, 
palyginti, mažai tebuvo paliesta 
ekonominės finansinės krizes, 
tai ne dėl to, kad pas mus ne
būtų buvę ekonominio deka-
dentizmo siūlymų ūkio politi
kos priemonių salininkų — jų 
buvo nemažai, — o dėlto, kad 
visos jų pastangos atsimušdavo 
f J. Tūbelio, tų laikų finansų 
ministro, sveiką darbštaus lie
tuvio ūkininko galvojimo būdą. 
Juozas Tūbelis buvo tiesus ir 
viską numatęs ekonomistas • 

— So. Bostono LFD šachma-
, , . _ . _ «, .tų komanda, kuri varo 31-sius 

vos dm Juriu Balašovu po 5 tš . I metus Bostono METT lygos var-

6000 SVARŲ SVEIKINIMŲ 

Čikagiečių siunčiami sveikini
mai įkaitams Irane ketvirtadie
nį svėrė 6000 svarų, taigi tris 
tonas. 

K E A L Ę S T A T E 

K 0 6 I LAUKTI 
Puikiausio mūro 22-jų metų bun-

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

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

svarus 2jų aukštų mūras. Apie 
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
tas $46.900. 

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

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

Valdis Real Estate 
2625 Wesl 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 
11,4 aukšto 7 kamb. 2 atskiros vonios 
ir virtuves. Naujas radijatoriais gazu 
Šildymas. Garažas. Galima tuoj užimti. 
Arti Maplewood ir 69-os gatvės. Tik 
$24,900.00. 

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

BUTU NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Income Tax 

Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedade Av. — 778-2233 
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Lietuviškas restoranas so namu ir 
visais moderniau įrengimais — 
Marquette Parke centre. Lengvos 
pirkimo sąlygos. Labai geras biz
nis. Reta proga. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

2951 W. 63rd St., 436-7878 
TeL 839-1784 arba 839-5568 
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M I S C E L L A N E O L S 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiuuiiiiiiiiniiui 
ELLIOTT PLUMBING 

Ali types of phimbmg repairs. 
Drain lines rodded. 

No extra charge for weekends 
or holidays. 

Phone — 047-0310 
iMiimiiiniiiiiiiiiiiiimniHiiiimiiiiiiHiiii 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4051 Archer A ve. 
Chicago, m. 60632, tel. 927-5*80 

10% — 20% — 30% pigiau mofcžstt 
už npdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pa mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
Telef. GA 44154 
32tti/2 W. Kth Street 

D I M E S I O 

Z-M Consfruciion Co. 
DfC. 

Nauja statyba ir bet koka 
namų remontą*. 

Pasinaudokite žiemos sezoną 
Vidaus remontams. 

BROMUS MAČIUKEVIČIUS 
VYTENIS 2YGAS 

Skambint po 6 vai. vak. 448-7871 

M OVI N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 

i pilna apdrauda. 
| TeL — WA 5-8063 

> (iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiūiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiinit 
įvairiu prekių pasirinkimas ne-

j brangiai 15 muša sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. tt St., Chicago, IU. 6M2t 

į SIUNTINIAI ! LIETUVį 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
i mititiiimiiinniiiimnmmiiiiimituiim 
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M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

| NOTARY PUBUC 
i 4259 So. Mapiewood, tel. 254-7450 

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

kitokie blankai. 
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PACKAGE E Z P R E S S A O E N C T 
MARIJA N O R E U U E M S 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Labai paceidaujamos peras rūaie* 

prekes. Maistas i i Europos — — s > 
260S W. SS St., Chloaco, III. SOSSS 

TEL. — WA S-17ST 

Apsimoka skelbtis diaa DRAUGK. 
ass Js plačiausiai akaitosnaa Uav 
tuvių ds—MIs, gi skelbimų kai-
sos yra 
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VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimai yra 
(ražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias visi 
»ine» korteles. 

Kreipkitės i 
traciją visais 

"Draugo" 
panašiais 

sdminis-
reikalais 

DRAUGAS, 
4545 W. 6Std 8 t r n 

m 
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U L E D O S - V I S Ų LAUKIAMA Š V E N T E ! 
Kiekvienas jaučiame artėjančia džiaugsminga šventę 

m taupytojams. draugams ir visiems lietuviams linl 
i Kalėdų šventes linki -

DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI 
IR TARNAUTOIAI 

NQGHBORHCXDD 
REALTY GROUP 

U.S.A.M 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2M6 W. 6»th St., tel. 771-1481 

iiiiimiiiimiHiiiiiiiiiiimiiuiiiuiiiiniiiif 

UNION FEDERAL 
CHCAGO MATTESON PALATINE 

3430 S. Halsted St. (Chicago. IL 90608). Phone 523-2800 
4647 W. Uncoln Hwy. (st Uncoin Mali) Matteson, IL 60443. Phone 747-4100 

Countryside Mali: Baidwin Ave. at Northwtst Hwy. (Palatine. IL 60067). Phone 991-4800 
Meadowbrook Mali. 2121 W. 63rd St, Downers Grove. IL 60515. Phone 964-8400 

We'll r»elp you make the rtght movė. 
Naujesnis 3-jo. miegamų bnngalow. 

Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie 
67-os ir Homan. $52,900. 

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

89-ts ir vYhlpple. 6 kamb. puikiai 
prižiūrėta mūro rezidencija. Gazo 
iilima. Rūsys. Nebrangus. 

66-ts Ir Keeler. Stiprus 1% aukš
to mūras. Tinka giminingom Šeimom 
ar iinuom. Susideda ii 5 ir 4 kamb. 
$72,000. 

BUDRAITIS REALTY C0. 
8600 S. Putoki Road 

Til. — 767-0000 

IIMIIIIIIIIIIUIIIMilIlHIIIIIIIIUlIlIUlUIIIIII 

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

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

SERAPINAS — 686-2960 
IIIIIIIIIIIHIIIIMMIlUilIliUHIMIIUUimUIIM 

V A L O M E 
KILIMUS IB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL RE 7-5168 

immiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII] 
VLADAS ŠLAITAS 

Nesu Vėjo Malonėje 
Suskirstyta: Rudenio saulės n 

donas ratas, Lietuviški debes 
Vandens žolė, Esu pozityvus -
praktiškas svajotojas. 110 pus 
Kieti viršeliai. Išleido ATEITI' 
1978 Aplankas Vilijos Eivaitė* 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $5.73. 

IU- gyv- prideda 5% valstijos 
mokesčių. Užsakymus siųsti — 
DRAUGO adresu. 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 

AKLt VVANTED — jrs 
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A. V I L I M A S 
M O V I NG 

Apdraustas perkratistymas 
(vairių atstumi) 

TeL 376-1882 arte 876-5696 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIHIII! 

Perskaitė "Drauią" duokite 

j) kitiems pasiskaityti 

Reikalinga patikima moter i s 
prižiūrėti, mūsų namuose, 6 m ė 
nesių mergaitę. 5 dienas savai 
tėj. Marąuette Pko. apylinkėj . 

Skambint — 778-6885 

HELP WANTED VTBAI 

SET-UP MAN 
Maciūne NC. Top wages. 

55 Houis Per Week 
TeL — 982-9797 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

HIHM 

luiniiumunminiuiiiiiii 

The Violations of Human Rights 
in Sovict Occupied Iithuania 

(A REPORT POR 1978) 

Thaf report edlted by Dr. HMHUSS R E M E B 0 9 
and Bronius NAINYS 

The Lithuamian American ComrnuttUy 
708 Cuštto Road, Glmai&e, Pa, 190SS 

Sis leidinys apima 1978 metus, didesnio formato — 200 
pusi. Tai sukaupta pogrindžio spaudos dokumentinė me-
džiafa, kuri atskleidžia šiurpų okupacinį vaizdą. Kaina su 
persiuntimu S4.85. niinois gyventojai dar prideda 24 et. 
valstijos mokesčio. 

Ummkjmm siusti: DRAUGAS, 4646 W. 6Srd S t , 
Cbieagb, m. 66626 

PLAUT MAINTERANOE 
Part or full time. Apply in person. 

TeL — 564-7575 
POLY PRO PRODUCTS 
6101 Soutfc Archer Road 

SUMMTT. ILLINOIS 

VYRAI IR MOTERYS 

WE N££0 YOU AT 
W E N D Y ' S 

W>ivdy'9 Old Fashioned Hambursrer 
Restaurants have excel lent full or 
part time positlcns avallable for a m -
bitious. dependable people. 

Tou can work either day or eventnsr 
hou>rs. Enjoy flcxiblo houra. w o r k 
when it is convenient for you. 

We provlde an excel lent s tar t ine 
rate and beneflts. Please apply in 
person Monday thru Fr iday from 3 
PM to 5 PM at either locatton. 

W E N D Y • S 
<XJ> FASHIONED HAMBURGERS 

7243 N. Harlem Avesns, Nllss, IlMno** 
89M W. Golf ROMĮ Nllss, minoU 

Aa Bxt«MU Os>srW • • i s j l j n K / T 

Biznieriams apsimoka skelbt is 

dienraštyje "Drauge". 



KANADOS ŽINIOS 
Toronto, Ont. 

PENKERI METAI BE 
A. OTONO 

1974 m. gruodžio 13 d. To
ronto šv. Juozapo ligoninėj mi
rė vyresniosios kartos ateivių 
veikėjas Antanas Čirūnas. 

A. a. Antanas čirūnas buvo 
gimęs 1900 m. spalio 16 d. Ro
kiškio apskr., Salų valsč., Nau
jasodės km. Taigi, šioje žemė
je išgyveno 74 metus. 

Velionis j Kanadą buvo atvy
kęs 1927 m Jo ištikimoji gy
venimo draugė Bronė Kanadon 
atvyko 1930 m. ir abu sukūrė 
šeimą. Jų sūnus Jonas, iš che
mijos srities už mokslinį darbą 
— tezę tema: "ChloroBulphurie 
Acid As a Non-equeons Solvent" 
1967 m. Toronto un-te gavo 
daktaro laipsnį. Sūnaus vedy
bos su lietuvaite Irena Kuniu-
tyte, taip pat aukštojo mokslo 
magistre, buvo vėl tėvų džiaugs
mas. 

Velionis Antanas Čirūnas bu
vo paprastas, aukštųjų mokslų 

i Paskutinis "Aerospace Interna-
I tional" numeris duoda apytik-1 
rias žinias apie Aeroflotą, di- į 

pašalpinės dr-jos steigėjų ir ii- Į džiausią pasaulyje oro susisie-
gametis jos pirmininkas. Jis j kimo bendrovę. Ji skraido 84 
dažnai dalyvaudavo kaip dėle-Į šalyse Europoje, Afrikoje, Azi-
gacijos narys vykstant j To-. joje, Amerikoje. 1978 m., Aero-

DRAUGAS, pirmadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 24 d. 

ronto arkivyskupijos kuriją lie- ] f i o t pervežė 97.5 mil 
tuvio kunigo ar kitais reikalais. Keleivių km 1978 
Jis taipgi buvo vienas iš pir-' 
mųjų ir 'Tėviškės Žiburių" stei
gėjų, fiio laikraščio steigiama
jame protokole figūruoja ir A 
Cirūno pavardė. Jis rašė ir ko
respondencijas laikraščiams iš 
Toronto lietuvių gyvenimo. Ne
buvo renginių ar pobūvių, ku
riuose nebūtų dalyvavęs Anta
nas ir Bronė Cirūnai. 

J is gerai orientavosi politi
nėse painiavose, ne tik gražiai 
tvarkė savo šeimos reikalus, bet 
planingai rūpinosi bendraisiais 

keleivių. 
m. siekė 

139 mld. ir 1979 m , manoma, 
sieks 146 mld. Per Olimpiadą 
Maskvoje 1980 m Aeroflot nu
mato 122 mil keleivių. A. T. 

CHICAGOJE 
AUKOS LABDARAI 

Brangiai 
A. t A. CECILIJAI MARKEVIČIENEI minis, 

jos dūkiai GENOVAITEI ir žentui dr. ALFONSUI 
AŽUBALIAMS, anūkei DALIAI W0SS su šeima ir 
seseriai DOMICĖLEI DIČIENEI reiškiame gilią už
uojautą ir liūdime. 

Pranas ir Lorraine Kazlauskai su šeima 

Paulinos Vaitatdenės ir Marijos Krauchunienės dekoruota kalėdinė eglutė 
Fir9t National banke, Evergreen Parke, 3101 W. 95 St., Chicagoje, prie ku
rios matyti eglutės puošėjos. 

Velionies a. a 
n d į f e į žmcįus, beTsavo darbu į ties 5-tųjų metinių proga, vijp 
ir veikla — Toronto lietuvių 

Chicagos Jungtinė labdaros 
rinkliava, pavadinta United Į' 
Way — Crunade of Mercy, šie- j 

. met prašoko numatytą sumą: j 
lietuvių reikalais. Tuo metu, kai j g a u t a gg^ooo d o l > k a s s u . j 
po H pas. karo Kanadon atvyko d a r Q gJ% d & u g i a u n e g u 1 9 7 g 
gausūs naujų ateivių būriai, A. 
Čirūnas greitai rado su jais 
bendrą kalbą, niekam neatsakė 
savo pagalbos. Sulaukęs pensi
ninko dienų, jis dalyvavo pensi
ninkų klubo ir kitokioje veikloje. 

A. čirūno mir-

Mielai mamytei, bobunelei 

I I 1 1 CECILIJAI MARKEVIČIENEI mirus, 
UŽUBALIŲ šeimai ir visiems artimiesiems reiškia
me nuoširdžiausią užuoįautą. 

Nerta Vygantienė 
Mindaugas ir Vytautas Vygantai 

m. 

ŽEMĖLAPIS SU LIETUVOS ISTORIJA 
"Mokslas kartus, bet užtai jo.ežerais, gyvūnija, augmenija ir 

vaisiai saldus", sako gerai žino-: žemės ūkio vaizdais. Be to, žemė-
mas lietuvių priežodis. Bet pėda-' lapyje atvaizduotos mūsų žy-
gogai nuo seno ieško kelių ir pat; i miausios tiek politinės, tiek kul-
mokslo arba mokymosi procesą tūros istorijos asmenybės, kaip 
"pasaldyti", padaryti jį kiek gali- antai Vytautas Didysis, Emilija 
ma lengvesnį bei malonesnį. Vie-: Platerytė, Maironis, Kudirka, Čiur-
nas tokių kelių — kaip nors mo- į lionis ir kiti, taip pat garsios kau-
kymąsi sujungti su kuria nors tynės bei kiti istoriniai epizodai, 
pramoga ar net žaidimu. Tuo : pvz. knygnešių laikotarpis, Kražių 
būdu iš karto būtų pasiekiami< skerdynės, Marijos apsireiškimas 
du tikslai: pramoga taptų pras-j Šiluvoje ir t . t Apstu ir mūsų et-
mingesnė ir mokymasis "saldes-' nografijos bei mitologijos objektu, 
nis". I pvz. Jūratė ir Kastytis, Sūduvos 

Imkime pvz. tokį dalyką, kaip! palių vaiduokliai, Vyžuonų žal-
"jig - saw puzzle", kuris dar ne- j tyš ir daugelis kitu. 2odžiu, že-
priklausomoj Lietuvoj, neturint į mėlapyje išsidėsčiusi didžiulė 
savo žb'džio, būdavo vadinamas gausybė tėvynės pažinimo, geo-
"suduriamuoju puzeliu". O kas j grafuos, tautotyros ir istorijos Zi
tai per daiktas? Labai paprastai, nių. 
Keli šimtai ar net daugiau įvai- Priedo, kad žemėlapio dailūs 
riai išpiaustytu kartono gabaliu- \ vaizdai neliktų nesuprantami, 
kų, kuriuos vieną prie kito pridū-1 p rįe kiekvieno žemėlapio jungia-
rus-gaunasi didelis ištisinis va iz - j m a s dar ir 32 psl. smulkus vado-
das. Kadangi kiekvienas gabaliu- j vas. Jame lengvu stiliumi aprašo-
kas yra visiškai skirtingas, jam m a s įr paaiškinamas kiekvienas 
tinkančių kitų gabaliuku suradi- žemėlapio objektas. Duodama ir 
mas ir jų sudėjimas į bendrą vaiz- vaizdi Lietuvos istorijos santrau-
dą reikalauja daug dėmesio, ieš- i ka s u kintančių sienų paaiškini-
kojimo ir bandymo, o tai sukelia I mais, o taip pat ir vienu žvilgs-
malonią pramogos įtampą. Tuo n i u apmetama tos istorijos perio-
pačiu žaidėjas savaime priverčia-' įų lentelė. Stipriai nušviečiama 
mas prisiminti ir įsisavinti kiek- j r dabartinė okupuotos Lietuvos 
vieną, net ir mažiausią vaizdo padėtis. Svarbiausia, kad visa lei-
detatę. Kitaip jis tų gabaliukų ne- dinio medžiaga lygiai pateikiama 
sujngs į didžiąją visumą. j dviem kalbom — lietuvių ir ang

is to turėtu būti aišku, kad lų. Tuo būdu visi paaiškinimai 
toks '"suduriamasis puzelis" yra yra visiems prieinami 

kolonijoj paliko labai skaidrų 
atminimą. Jis buvo lietuviško
sios veiklos ir kultūros svetur 
žadintojas ir puoselėtojas. 

Išgyvenęs Kanadoje 47-nerhis 
metus, jis niekad nepasimetė 
gyvenimo klystkeliuose, nenuto-
lo nuo tikėjimo, nuo Dievo ir 
nuo lietuviškų reikalų. Jis bu
vo vienas iš šv. Jono Krikšty
tojo liet. parapijos ir šv. Jono 

OPEROS CHICAGOJE 

sielą, 1979 m gruodžio 8 d. To
ronto Prisikėlimo parapijos baž
nyčioje našles Bronės buvo už
prašytos šv. Mišios .kurias at
laikė trys kunigai A. Simanavi
čius, OFM, kun. Petras Ažuba
lis ir kun. B. Pacevičius. 

Šv. Mišių metu giedojo sol. V. 
Verikaitis. Pamokslą sakė kun. 
A. Simanavičius. Mišiose daly
vavo daug torontiečių. 

Pranys Alšėnas 

MILIJARDAS 0*0 
KELIAUTOJŲ 

Neseniai Filipinų sostinėje, 
Maniloje, buvo paskelbtas me
tinis IATA (Air Transport As-
sociation) pranešimas, kuris lie 
čia 103 orlaivysiės bendroves. 
Pranešime nurodyta, kad ant 
nustatytų oro susisiekimo lini
jų keliautojų iki 1984 metų pa
daugės 9.6%. Europoje ir Ar
timuose Rytuose šis padaugėji
mas numatomas net iki 14%. 
Tai aiškinama oro susisiekimo 
bendrovių augimu ir palyginus 
žemu susisiekimo tarifu. 

1978 m. IATA bendrovės per
vežė 372 mil. keleivių: 112 mil. 
ant tarptautinių linijų ir 2601 
mil ant šalių vidaus linijų. Nors { 

leivių — kilometrų įvyksta tik 
0.05 mirtinas įvykis. 

IATA'os statistika neturi 
duomenų iš komunistinių šalių. 

Lyric opera ateinančiame se
zone Chicagoje jau numatė pa
statyt 5 operas: Musorgskio: 
"Boris Godunov", Verdi "Atilą", 
Mozarto "Don Giovanni", Wag-
nerio "Lohengrin" ir Verdi 
"Kaukių balius". Jose pakvies
tas dainuoti ir BOI. V. Dauno
ras. 

PLOVĖJUI 53,000 DOL. 

Vienas Chicagos susisiekime 
tarnaująs autobusų plovėjas ir 
gazolino pripildytojas per me
tus uždirbo 53,000 doL TryB 
autobusų šoferiai per metus 
uždirbo daugiau kaip po 40,000 
dol. Dirbdami antvalandžius, 
daugelis šoferių uždirba dau
giau kaip po 30,000 doL Be 
antvalandžių jų metinis uždar
bis 21,000 dol. 

labai puiki priemonė pvz. žemė
lapiui išmokti. Dėlto net nuo-

Iš tiesų suduriamasis žemėla
pis be amžiaus apribojimo ski-

stabu, kad, taip susirūpinę lietu- į riamas visiems "nuo 11 iki 99 
viškuoju švietimu, iki šiol dar j metu". (Mažesniems gali būti rei 
neturėjome tokio "jig - saw kalinga tėvelių pagalba). Juo ga-
puzzle" formoje išleidę kad ir, i j m a naudotis visur — stovyklose, 
Lietuvos žemėlapio. Tačiau džiu- Į lituanistinėse mokyklose, namie 
gu pranešti, kad ši spraga jau 
užkimšta. Paskutinėmis dienomis 
iš spaudos išėjo didžiulis, net 
551 gabalo, suduriamasis žemė
lapis, vaizduojantis pačias svar
biausias Lietuvos istorines vieto
ves, asmenybes ir įvykius. 

Puošnus žemėlapis aprūpin
tas claugiau negu 100 smulkiu, 
didžiai spalvingu vaizdų. Jame 
nupaišyti miestai, miesteliai, jų 
herbai, architektūriniai pamink
lai (bažnyčios, rūmai, pilys ir ki
ti pastatai), taip pat ir gamto
vaizdžio fragmentai su miškais, 

KALĖDŲ DOVANA 

(Atkelta ii 3 psl) 

kad veiktų i mus artimai, su
prantamai, žmogiškai. 

Ar nebūty didesnės Kalėdų do
vanos, jei pagal Dievo planą bū
tų pasaulyje žmogiškai bendrau
jama, jei pranyktų prievarta, ne
apykanta, išnaudojimas, nuodė
mė? Kalėdos tą dovaną atnešė, 
"bet pasaulis jo nepažino" (Jo L 
10). Tebūna ji priimta bent ge
ros valios žmonių. 

/ . D. 

ir visiems — lietuviškai kalban
tiems ir nekalbantiems, apie Lie
tuvą daug žinantiems ir apie ją 
mažai ar nieko nemokantiems. 
Tai universali priemonė žavin
gai smagiu būdu įsisavinti, pagi
linti ar iš naujo pergyventi dau
gybę mūsų kraštą liečiančių ži
nių. 

Žemėlapio gabaliukas 551 ir lei
dinys — vadovas telpa patrauklio
je, sandarioje dėžėje. Žemėlapi 
sudursčius, jis tvirtai laikosi, bet 
jį lengvai galima išardyti ir vėl 
sudėti kiek tik patinka kartų. Sus-
*atvto rezultato dydis — 46 iš 61 
cm. Suduriamąjį žemėlapi gali
ma gauti paštu iš Bahic As
sociates, P.O. Box 8248. Boston, 
Ma. 02114. Prašyti "Lithuanian 
Heritage Jig-saw Puzzle", kata
logo n r. LT - 700 V. 

Norintiems šį didžiai dekora
tyvų, puikiai išpuoštą spalvotą 
žemėlapį pasikabinti ant sienos, 

s gaunamas atskirai ir plakato j (su visais priedais). Gaunamas 

1979 m. tikri duomenys dar ne
žinomi, bet jau skaičiuojama, 
kad keleivių per Atlantą padi
dėjo 15.8% ir kad 68.4% kelei
vių vietų lėktuvuose buvo už
imta. 

Įdomi yra IATA'os metinė 
statistikos tabelė su keliautojų 
skaičiais ant nustatytų linijų, 
neįskaitant Sovietų Sąjungos, 
kuri jokių skaičių nenurodo. Į 
šią tabelę įtraukti ir ICAO (In
ternational Gvil Aviation Or-
ganisation) duomenys. Iš viso 
1978 m. 587 mil. žmonių skrido 
lėktuvu. Tai 13.5% daugiau, 
negu prieš metus. 

Tai neduoda dar tikro oro su
sisiekimo vaizdo pasaulyje, nes 
į statistiką neįtraukta duome
nys, kiek keleivių yra pervežė 
per vasaros atostogas, kiek mal
dininkų lėkė charter-lėktuvais į 
Meką ir t. t Tačiau galima 
spėti, kad charter-bendrovės 
pervežė 400 mil. keleivių ir ta
da gauname nepaprastą oro ke
leivių skaičių — vieną milijar
dą per metus. 

Jei pažvelgti, kaip saugus yra 
oro susisiekimas, tai IATA'os 
apskaičiavimu per 100 mil. ke-

A. + A. 
Juzefą Triukiene - Jaudegyte 

Gyveno 2542 Lucia Avenue, Waukegan, miaoii. 
Gimė Lietuvoje. 
Mirė 1979 m. gruodžio 21 d., sulaukusi 59 metų amžiaus. 
Amerikoje išgyveno 27 metus ir visą laiką dirbo Victory Memo-

rial Ligoninėje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Jeronimas* duktė Elena, sū

nus Charles marti Linda, 4 vaikaičiai ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. 

Priklausė Lietuvių Bendruomenei ir BALFo skyriui. 
Kūnas pašarvotas Petroshius koplyčioj, 315 — lOth Street, 

Waukegan - North Chicago, ni. Laidotuvės jvyks pirmadieni, gruo
džio 24 d. B koplyčios 10 vai. ryto bus atlydėta į Sv. Baltramiejaus 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks geudlingos pamaldos už veliones sie
lą. Po pamaldų t>us nulydėta į Ascension kapines; 

Nuliūdę: Vyra* duktC, sūnus, marti ir vafcaičlaL 

MILDAI UESNIAUSKIENEI 
amžinybėn išejui, jos vyrui VIKTORUI, vaikams: 
AUDRYTEI, ALGIUI, RAMONUI ir jų ŠEIMOMS 
reiškiame nuoširdžią užuojauta. 

-

Marija ir Bronius Kristopafclai 
Dr. iRamunas ir Ramune KrifttoRafeiaJ 
Gražina ir Edmundas Burbuliai 

Baltic Associates lietuvių bendro
vės kataloge randama ir daugiau 
Švietimo, auklėjimo ir šiaip lie
tuviškojo pritaikomo meno ir 
kultūros reikmenų. Katalogas di
delio formato, spalvotas, 72 psl. 

J1 

formoje (t. y. nesupiaustytas) 
Prašyti "Lithuanian Heritage 
Map Wall Poster" (Katalogo nr. 
LT - 701 V.) 

Pažymėtina, kad minėtame 

minėtu adresu už 2 dol. nersiun-
timo ir kitoms išlaidoms padeng-1 
ti. Norintieji katalogo susilaukti \ 
greitai, t.y. pirmosios klasės paš
tu, prašomi prisiųsti 3 dol. — A. 

A. t A. CECILIJAI MARKEVIČIENEI mitus , 
jos budinčius: dukterį GENOVATTC ir žentą dr. 
ALFGNSį AŽUBALIUS, dukraitę DALU ir jos vyrą 
dr. KAZIMIE1U, provaikaičiui GINTAM ir ALGI ir 
seserį DIČIENĮ ir kitus gimines nuoširdžiai užjau
čiame. 

Antanas ir Jadvyga Januioniai 
Vladas ir Juzefe Petrauskai 
Vytautas \r Palmira Januioniai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So. Cal i fornia A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktor ia i 

6845 S0UTK VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TR>S MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 VVest 71 St., C h i u g o 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 47t»-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 



DRAUGAS, pirmadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 24 d. 

x Kun. Balys Ivanauskas, 
į Cleveland, Ohio, mus pasveiki
no švenčių proga ir sveikini
mus palydėjo 15 dol. auka. Ma
loniai dėkojame. 

x Mikas Klimas, Villa Maria 
Ręst Home, Thompson, Conn., 
sveikina savo gimines, draugus 
ir prietelius Kalėdų švenčių pro
ga ir linki laimingų 1980 metų. į 
Vietoje sveikinimo kortelių, ski-; 

ria auką "Draugui". 

x Petronėlė ir Julius Stanis-
kiai, Baltimorėje, šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga sveikina 

mėjos ir pagelbininkės susirin- į gimines, draugus, pažįstamus 
ko šv. Kalėdų paminėti gruo- į ir linki sveikatos bei Dievo pa-! 

X "Draugo" atkarpoje perei
tą šeštadienį baigėme spausdin
ti Nerimos Narutės apsakymą 
"Madonos". Šiandien pradeda
me spausdinti J. Katino atsimi
nimų pobūdžio pasakojimą "Mū
sų dėdė Petras". 

X Šv. Kryžiaus ligoninės rė-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

džio 14 d. ligoninės valgykloje, 
kur šv. Kazimiero seserys vai
šino susirinkusius. Programoje 
linksmą nuotaiką sudarė tauti
nių šokių ratelis "Suktinis", ku
riam vadovauja Nijolė Pupienė. 
Akordeonistas Darius Polikai-
tis palydėjo šokėjus, kurie pa
šoko suktinį, dzūkų polką ir vė
darą. 

laimos. Vietoj sveikinimo kor- j 
telių skiria auką spaudai. 

X Vytautas Juodišis, lietu 
viškos knygos mylėtojas, vėl 
užsukęs į Draugą įsigijo knygų i 
už 30 dol. ir dar pridėjo auką.! 
širdingai dėkojame. 

Per JAV LB krašto valdybos posėdį Detroite susitikę: buvęs LB krašto vald. 
pirm. inž. Algimantas Gečys, kun. Jonas Duoba, MIC, iš Chicagos, prave
dęs Dievo Apvaizdos parapijoj prieškalėdinį susikaupimą, Dievo Apvaizdos 
parapijos klebonas kun. Vito. Kriščiūnevičius ir naujasis JAV LB krašto 
valdybos pirm. inž. Kutkus. Nuotr. J. Urbono 

"GRANDIES" 
TĖVŲ PASITARIMAS 

Gausi grandiečių tėvų grupė 
gruodžio 2 d. buvo susitikę pa
sitarti visiems rūpimais klau
simais. "Grandies" vadovė L 
Smieliauskienė pasidžiaugė su
laukusi tiek susidomėjusių tėvų 
ir pakvietė Globos komiteto pir
mininkę I. Rimavičienę toliau 

IŠ ARTI IR TOLI 
GRAIKIJOJE 

x Vitalis, Genė ir Teresė 
į Gaideliai, sveikina gimines, drau 

x DaiL A. Valeška, Dailės j gu8 bei pažįstamus švenčių pro-

J. A. VALSTYBĖSE 
DaiL Elena Urbaitytė lap

kričio 3—23 Phoenbc galerijoje 

instituto pirm., pranešė, kad 
daiL Br. Murinas yra pakvies
tas būti Dailės instituto nariu. 

x Stela ir Petras Kisieliai 
sveikina savo draugus, pažįsta
mus bei pacientus ir linki vi
siems gražių šv. Kalėdų ir svei
kų, laimingų Naujųjų Metų. 
Vieton kalėdinių kortelių skiria 
didesnę auką "Draugui". 

ga, kortelių vietoje skiria "Drau 
gui" auką. 

X Aleksas ir Zina Pociai, Da-
rien, BĮ., linki savo draugams 
bei pažįstamiems linksmų šven
tų Kalėdų ir laimės kupinų Nau
jų Metų. Vietoj kortelių skiria 
auką "Draugui". 

— Europos Bažnyčią sąjun
gos suvažiavime Kretos saloje 

suruošė savo kūrinių parodą, kaip pilnateisiai delegatai buvo 
Ryšium su šia paroda Arts Ma-! nuvykę vicesenjoras kun. Juo-
gaane žurnale buvo išspausdin
tas straipsnis apie jos kūrybą. 

— New Yorko lietuvių Ka-

x Richardas Kuchinskas iš 
X A. P. Bagdono nauja, že- į j A ^ g e l e 8 ' f ^ * * * 8 P « -

maitiškos poezijos knyga T f c ^ H ' ^ T ^ o k ^ 31 palydėjo 
•triom.1;̂  «„«,..u~,»» •» , 1 2 dolenų auka. Labai aciu. 
viegalio pasakos" jau įsejo iš! 
spaudos. Spaudė M. Morkūno] x Danutė Zilevičienė, čika-
spaustuvė. Leidinys gaunamas į giškė, atnaujindama prenume-
knygynuose, Lietuvių fondo js- į ratą pridėjo ir 10 dolerių auką. 
taigoj, pas autorių ir "Drauge". 

X Weachesteryje, m., Mari
jos aukšt. mokyklos garbės są
rašuose, kaip skelbia "Cicero 
Life" laikraštis, randamos 
ir šios lietuviškos pavardės 
Sheryl Balsitis, Laurie Gasu 
nas, Rūta Končius, Dana Nor 
kus ir Rūta Norkus. 

zas Urdzė ir kun. Fr. Skėrys. 
Kaip svečias delegatas tenai da
lyvavo vyskupas Jonas Kalva' 

taliku Mokslo akademijos židi- nas iš Tauragės. Iš viso buvo 
nys rengia 100 metų nuo kalbi-1 tik trys lietuviai tarp 400 aa-
ninko Kazimiero Būgos gimimo j menų. I Kretos salą buvo su-

X Mara, Monika, Kristina ir 
Vytautas Vygantai 3veikina vi
sus savo draugus, bičiulius bei 
pažįstamus šv. Kalėdų proga ir 
linki džiaugsmo ir sėkmės de
vintajame dešimtmetyje. Vietoj 
kalėdinių sveikinimų siuntinėji
mo Vygantai skiria auką lie
tuviškai spaudai 

X Akademiku Skautu sąjū
dis ruošia studentams virš 18 
m. amžiaus kalėdinius šokius 
gruodžio 25 d. Jaunimo centre, 
8 vai. vak. Gros Whiskey Greek 
orkestras. Įėjimas 4 dol. (pr.) 

X Dainaviečiai Naujųjų Metu 
sutikimą ruošia Jaunimo centro 
kavinėje, gruodžio 31 d. Dar 
yra laisvų stalų ir pavienių vie
tų. Rezervacijas priima Mėta 
Gabalienė, 1828 S. 49 Court, 
Cicero, UI., tel. 863-8210. 

(pr.). 

X Dr. Adolfas h- Marija Del
tai sveikina savo bičiulius, 
draugus ir pažįstamus su šv. 
Kalėdom ir linki laimingų Nau 

Dėkojame. 

x Olga Vaicattaene, čikagiš-
kė, aukojo 10 dolerių. Labai 
ačiū. 

x lietuviškų knygų "Drau
ge" už didesnę sumą nusipirko: 
V. Kazlauskas, Antanas Zails-
kas, S. Petkus, Vanda Raucki-
nienė. 

x Dėkodami už korteles, au
kų po 5 dol. atsiuntė: N. Nau
sėdas, R. Banys, Edvardas 
Bielskis, A. Karvelis, Pranas 
Sviderskis, Elena Gerulaitienė, 
O. Izokaitienė, Jonas Bujaus-
kas, M. Druktanienė, K Dap
kus; 4 dol. — V. Rutkauskas. 
Visiems dėkojame. 

X Stasys Tamuttofiis, Western 
Springs, EI., dėkodamas už kor
teles, aukojo 10 dolerių. Ačių. 

x S. Ankudas, Baltimore, 
MD, savo šventinius sveikini
mus "Draugui" palydėjo 10 dol. 
auka. Labai ačiū. 

X Petras Pneaaitis, Fair-
mont City, UI., prie prenumera
tos mokesčio pridėjo 10 dolerių 
auką. Ačiū. 

X "Lietuvos Aidų" radijo 
programa, ved. K. Brazdžiony-
tės, pakeičia laiką: dabar, nuo 
gruodžio 24-tos bus 8:30 vai. 
vak., 1490 AM, — kas vakarą. 

jųjų Metų. Vietoj sveikinimų T"**. . . f ? f ^ ! J ^ Ž ? 
korteliu auknia «n™«« { . . « kreiptis "LA1, 2646 W. 71 St, kortelių aukoja 
dol. 

'Draugui" 25 

X Sveikiname su šv. Kalė
doms ir Naujais Metais gimi
nes ir draugus. Vietoj kalėdi
nių kortelių skiriame Margučiui 
20 dol., Brazdžionytei 10 dcl. 

Marie ir Albinas MSckai 
(sv.) 

x Avalon Galeries, 4243 So. 
Archer Ave., turi porcelianinių j "Draugui" 

Chicago, tel. 778-5374. Visiems 
klausytojams ir rėmėjams, šta
bui, komitetui — linksmų Ka
lėdų švenčių ir laimingų Nau
jų Metų. (sk.) 

x Aleksas ir Elzbieta Šatai 
sveikina visus draugus ir pa
žįstamus su šv. Kalėdom ir lin
ki laimingų Naujųjų Metų. Vie
toj kalėdinių sveikinimų aukoja 

lėlių iš Dresdeno, keramikos 
dirbinių iš Vokietijos, Anri — 
medžio drožinių, ispaniško por
celiano — Lladro figūrėlių, kris
talo i i įvairių Europos kraštų, 
muzikos dėžučių, šiaudinių pa-
traoealų kalėdinėms eglutėms, 
cinko dirbinių — pev/ter, didelį 
pasirinkimą įvairių gintaro ir 
aukso dirbinių. Sav. Dalia ir 
Romas Daukšai, sveikindami vi

su šventėmis, maloniai kvie 
čia šiomis prekėmis prieš šven- Kalėdų ir Naujųjų Metų proga. 
ten pasinaudoti (ak.). (sv.) 

X Už mok. a. a. Uršulės Kun
cevičienės sielą, mirties dvime-
tines minint, šv. Mišios bus at
našautos gruodžio 28 d., penk
tadienį, 10 vai. St. Leo Abbey 
vienuolyne, St. Leo, Florida. 
Prašoma pažįstamus pasimelsti. 

Vyras 
(pr.) 

x Sonia Untulienė sveikina 
savo draugus ir pažįstamus šv 

sukakties minėjimą. Minėjime 
paskaitą apie K. Būgos lietuvių 
kalbos studijas skaitys dr. An
tanas Klimas. Minėjimas įvyks 
gegužės 11 d. 

_ DaiL Aleksandra Merker 
dalyvauja grupinėje parodoje, 
kuri vyksta nuo gruodžio 12 iki 
gruodžio 29 d. Ramapo kolegi
jos galerijoje, Mahwah, N. J. 

PRANCŪZIJOJ 
— Prie prancūzu akademijos, 

Paryžiuje, įsteigtas komitetas, 
kuris tyrinės senas baltų kalbas 
srityse nuo Suomijos iki Lenki
jos. Komitete dirbs ir latvių 
kalbininkė dr. phil. Velta Rūkė-
Dravina. (t) 

x Birutė Vindašienė ir jos 
mama Ona Daniusevičienė, či-
kagiškės, paliko "Draugui" 10 
dolerių auką. Dėkojame. 

x Irena Baleišienė, čikagiš-i 
kė, nusipirko "Drauge" lietuvis-Į 
kų knygų už didesnę sumą. 

x A. Nemanius, čikagiškis, 
prie prenumeratos mokesčio 
pridėjo 10 dol. auką. Labai 
Labai ačiū. 

x Vincas Lukaševičius, Grand 
Rapids, Mich., pratęsdamas pre 
numeratą atsiuntė Garbės pre
numeratos mokestį. UŽ didelę 
paramą esame dėkingi. 

x Alfonsas Eitutis, čikagiš
kis, parėmė mūsų spaudos dar
bus 10 dol. auka. Labai ačiū. 

x Algis Iiepinaltfs iŠ River-
sidės, UI., aukojo 10 dolerių. 
Ačiū. 

x Juozas V. VUpišauskas, 
Brooklyn, N. Y., prie prenu
meratos mokesčio pridėjo 12 
dolerių auką. Labai ačiū. 

x Marcelė Kacevičienė at
vyko į "Draugą", nusipirko įvai
rių plokštelių ir įteikė 10 doL 
auką lietuviškos spaudos stipri
nimui. Redakcijos ir adminis
tracijos štabui palinkėjo links
mų švenčių. Širdingas ačiū. 

x Po 5 dol. aukų atsiuntė: 
Anelė Žukauskienė, Antanas 
Gustaitis, Edmundas Vaitkus, 
Jonas Rauba, L, T. Grigaliūnas, 
J. Darnusis, Ina Kasis, Aid. Ri
mas. R. P. Valaitis, Ignas Bu
melis, Ambraziejus Petravičius, 
J. Šidlauskas, AL špokas, Uršu
lė Rastenienė, Kazys Otto. Vi
siems maloniai dėkojame. 

x Lietuvišką spaudą skai
tančius bičiulius ir pažįstamus 
sveikiname šventų Kalėdų pro
ga ir linkime lietuviškai kovin
gų Naujųjų Metų. 

Eda ir Vilius Bražėnai 
X Dr. Jokūbas Štokas, Wat-

chung, N. J., žinomas lie-
į tuvių visuomenės veikėjas, at-
i siuntė "Draugui" sveikinimus, 
į prenumeratos mokestį. Keisda-
j mas adresą, prisiuntė ir 12 dol. 
auką Labai ačiū. 

vesti susirinkimą. 
Gyvai diskutuojant ir Ir. Ri-

mavičienei sklandžiai vedant, 
buvo sutarta kuo dailiau pasi
ruošti ateinančiai Tautinių šo
kių šventei, įsigyjant išeigines 
"Grandies" uniformas, o taip 
pat kruopščiai atnaujinant tau
tinius drabužius. Ypač įspūdin
gai ir nuoširdžiai skambėjo L 
Smieliauskienės komentarai. 
Mažiukam, beaugantiem moki-
niukam, kad ir paprastesni tau
tiniai drabužiai atlieka savo lai
kiną paskirtį. Tačiau jau su
brendusiam jaunimui, ypač 
mergaitėm, tautinis drabužis ne
bėra tik šokio apranga, bet ir 
brangintinas tautinio meno pa
vyzdys. Kiekvieni tėvai turėtu
me pasirūpinti, kad savo duk
rom sudarytume sąlygas į tau
tinės sąmonės kraičio skrynią 
įdėti ir autentiškus austinius 
tautinius drabužius. Jie visam važiavę 202 pilnateisiai delega

tai iš 26 Europos valstybių apie Į gyvenimui ir net sekančiai kar 
200 buvo tarnautojai, žurnalis
tai, televizijos atstovai, stebė
tojai ir kt. Su sovietų delegaci
ja iš Pabaltijo buvo atvykę: ar
kivyskupas dr. Janis Matulis ir 
Olav Parnamets iš Tallino (Es
tijos) Estijos Evangelikų l iu
teronų Bažnyčios arkivyskupas 
prof. kunigas Janis Berzinš, abu 
iš Rygos, metodistų kunigas 
E. Hark ir kunigas Jaan Kiivit 
negavo vizos iš sovietų, nors 
oficialiai sąrašuose buvo {trauk
ti kaip pilnateisiai delegatai 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

NUŠOVfc 

Norėdamas uždirbti pinigų 
Kalėdų dovanoms, D. Miller, 17 
m., nuėjo dirbti į Pleasures Un-
lemited plokštelių krautuvę, 
1943 W. 79 St., Chicagoje. Tre
čiadienį jis buvo rastas krautu
vėje nušautas plėšikų, kurie iš
sinešė pinigus, išbarstydami 
smulkiuosius ant žemės. 

MIRTIS DŽIPE 

Šlapiame kely paslydęs ir ap
virtęs džipas trečiadienį netoli 
Oak Forest priemiesčio užmušė 
42 m. moterį Marjorie HowelL 
Automobilį vairavo velionės sū
nus ir jis buvo policijos apkal
tintas tokiame ore važiavęs 
per greitai. 

DAINOS IR BALETAS 

Panaudodamas rinkinį kom
pozitoriaus Cole Porter sukur
tų dainų, Chicagos teatras The 
Body Politic, 2261 N. Lincom, 
stato dainų ir baleto programą. 

tai liks mūsų taip stropiai ir 
kantriai puoselėjamo tautišku 
mo simboliu. 

Perėjus į einamuosius reika
lus, vadovė L Smieliauskienė 
nuoširdžiai dėkojo pirmoje vie
toje Globos komitetui, o taip 
pat ir kitiems tėvams, kurie 
darbu ar dovanomis prisidėjo 
prie "Grandies" prekystalio 
šventės metu. Taip pat buvo 
užsiminta apie artimoje ateity
je numatomus renginius, pasi
rodymus ir gastrolines kelio
nes. 

Skirstėmės su geriausia nuo
taika ir pasiryžimu savo jauni
mui padėti ne vien šokti, bet ir 
tarpusavy savo tautinio meno 
apraiškas giliau suprasti ir pa
milti R. B. 

UET. ISTORIJOS DR-JAI 
23 METAI 

Chicagoje 1979 metų gruo
džio 13 d Alicijos Rūgytės bu
te įvyko liet. Istorijos draugi
jos susirinkimas šios draugijos 
23 metų sukakčiai paminėti. 

Atidarydama šį susirinkimą 
(buvo apie 30 dalyvių) draugi
jos reikalų vedėja A. Rūgytė 

ypač iškėlė gyvą šios dr-jos vei
klą. Draugijos steigiamajame 
susirinkime 1956 m. tedalyvavo 
9 nariai. Bet nuo to laiko dr-ja 
išaugo ne tik skaičiumi, bet ir 
plotu. Mat, dr-jos narių nėra 
tik viename kontinente, o šiaip 
jie išsisklaidę visame plačiame 
pasaulyje. 

Kas dar įdomiau, kad per 
tuos veiklos metus buvo skai
tytos 148 paskaitos istoriniais 
klausimais. Rekordinį jų skai
čių skaitė istorikas Jonas Dai-
nauskas, viso 30 paskaitų, o ant
rąją vietą užėmė istorikė Alicija 
Rūgytė su 20 paskaitų. 

Šiam susirinkimui paskaitą 
skaitė istorikas Jonas Damaus
kas tema: Vilniaus imperato
riškasis universitetas 1803— 
1832 metais. 

Rusam okupavus Lietuvą, Vil
niuje veikė Vyriausioji Lietu
vos mokykla. Kadangi Lietuva 
kaipo valstybė nustojo egzis
tuoti, tad ir un-to vardas buvo 
pakeistas 1797 m į Vyriausiąją 
Vilniaus mokyklą. Nors jėzui
tų ordinas jau buvo uždarytas, 
bet mokomasis personalas pri
klausė bažnytinei valdžiai. Ru
sijos caras Aleksandras I pra
dėjo švietimo reformas ir visą 
Rusiją paskirstė į 6 mokslo 
apygardas, kuriose kiekvienoje 
buvo vyriausioji mokykla — 
universitetas. Vilniaus mokslo 
apygardai priklausė 8 guberni
jos, buvusios Didžiosios lietu
ves kunigaikštijos teritorijoje 
su 9 milijonais gyventojų. Vil
niaus un-tas tapo šios mokslo 
apygardos centru. Ir tais pat 
metais universitetas buvo pava
dintas Imperatoriškuoju Vil
niaus un-tu. Turėjo plačią au
tonomiją ir 105,000 rublių iš 
valdžios. Un-te veikė 4 fakul
tetai. Vėliau atsirado ir penk
tasis — tai kunigų seminarija, 
vėliau pavadinta dvasine aka
demija. Aukščiausias un-to 
klestėjimo periodas buvo antra
sis nuo 1814—1825 metų. 

Bet kada mokslo apygardos 
vyriausią administratorių ku-
nig. Cartoriskį pakeitė rusas 
Novosilcevas, prasidėjo un-to 
varžymas, pasibaigęs jo užda
rymu 1832 m. Tada un-tas jau 
turėjo 55 mokslo katedras. 
Pradėjęs veikti su 300 studen
tų, 1832 m. pasiekė 1,300 stu
dentų. Daugumą studentų su
darė bajorai, tik vėliau atsira

do šiek tiek iš valstiečių ir 
miestelėnų. 

1826 m. po filomatų ir filare
tų bylų un-to rektorius buvo 
jau skiriamas, nebe renkamas, 
ir Novosilcevas ėmė grubiai kiš
tis į pačią un-to veiklą. Un-te 
veikė 18 specialybių. 1822 me
tais Kontrimas parengė ir pa
siūlė un-to tarybai įvesti ir liet. 
kalbos katedrą ir siūlė jai dės
tyti lietuvių kalbos ir klasiki
nių kalbų žinovą žemaičių ba
jorą Uvainį. 

Iki 1806 metų dėstomoji 
un-to kalba buvo lotynų, kaip 
ir visoje vakarų Europoje. Bet 
rektorium išrinkus lenką Snia-
deckį, į un-tą pradėta įvesti ir 
lenkų kalba ir jai imta skirti 
ypatingas dėmesys. 

Lenkų kalbos įsigalėjimą pa
rodo ir išspausdintų knygų 
skaičiai Nuo akademijos Įsi
kūrimo iki un-to uždarymo bu
vo išspausdinta 3,265 leidiniai: 
lotynų kalba 1,468 knygos, len
kų kalba 1,537 knygos, o lietu
vių kalba vos 114 knygų ir tai 
daugiausia maldaknygės ir ele-
mentoriai. Tenka paminėti, 
kad Vilniaus un-tas be lenkiš
kumo išugdė ir tokius lietuvius 
šviesuolius, kaip vysk. Valan
čius, S. Daukantas, Stanevičius, 
Nezabitauskis ir kitus. Jie kū
rė jau lietuvių - žemaičių kalba 
ir paruošė tautą naujajam at
gimimui 

Po paskaitos buvo gyvos dis
kusijos, kuriose dalyvavo ne
mažas skaičius dalyvių. Po to 
sekė vaišės ir buvo išgertas 
šampano tostas už l iet . Istori
jos dr-jos ateitį A. P. B, 

Advokatei JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

TeL — 776-8700 
Chicago, Iuinois 60629 

Darbo v a i nuo 9 iki 7 v a i vak. 
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiiiiuniiiiinf 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EPENAS 
Darbo va i : nuo 9 v. r. iki 6 v. v. 
Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

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

2649 W. 63 Street 
Chicago, BL 69629 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiimiun 

ŠV. Kryžiaus ligoninė) Chicagoje kū
dikiai, gimę Kalėdų laikotarpyje, bos 
išgabenami namo specialiuose Kalėdų 
dovanų kojinei primenančiuose mai-
Jtt3M. 

INPLUENZA 

Illinois valstijoje atsirado 
daugiau susirgimų B tipo influ-
enza, kurią sukelia vadinamos 
Hong Kongo užkrėtos. Sveika
tingumo direktorius W. L Kem-
piners ragina chroniškus ligo
nius ir senesnius įsiskiepyti. 
Illinois sveikatos departamen
tas parūpino 150,000 dozių skie
pu. 

ARKIVYSKUPIJOS 
MOKYKLOS 

Chicagos arkivyskupijos mo
kyklos apyskaitiniais metais, 
kurie baigėsi birželio 30 d , pa
reikalavo 89,794,000 dol. išlai 
dų. Turėta 2,28 mil. doL de 
ficito. Arkivyskupijos pajamos 
iš parapijų siekė 160 mil. dol. 

LEIDIMAI GBGUMNfcMS 

Nuo sausio 2 d. jau bus gali
ma išimti leidimus ateinančios 
vasaros gegužinėms — pikni
kams parkuose ir apylinkės miš 
keliuose. Leidimai išduodami 
prie rotušės, Chicagoje, esan
čiame Dailey Center, Permit 
Office, kambarys 406. Pereitais 
metais tokių leidimų buvo iš
duota 9,655. 

KOMUNISTU IAKANK1NTUM 

Chicagos katalikai bažnyčio
se iki gruodžio 14 d surinko 
319,000 iol. pagelbėti nuo ko
munistų nukentėjusiems, badau
jantiems žmonėms. 

f 
VISI KVIEČIAMI ĮSIJUNGTI l 
iv. Kalėdų Oktavos metu ruošiamas 

iv . Mišių 

PADUOS IR PRAŠYMO 
PAMALUS, 

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

Sėmiau pridėtas spėdami inten
cijų sąrašas, atžymėkite pageJdaaJe-

ir pasiųskite 

MIRIAU FATHERS 
6336 So. KUbourn Ave. 

Chicago, YL 60629 

Noira dalyvauti Kalėdų Oktavos šv. Mišiose ir mal
dose ir prašau melstis ir atnašauti Iv. Mišias šiomis inten
cijomis: 

• Padėka Dievui ui 1979 metus 
• Padėka Marijai u2 globą 
• Padėka Dievui ui ypatingas 

malones 
n U* Betuvius Sibire 
O Ui persekiojamus tikinčiuosius 

Lietuvoje 
O Už vaikue 
• Ypatinga intencija 
• Prašant laimingų 1980 metų 

r] Prašant sveikatos 
Q Prašant ramybės šeimoje 
• Prašant Lietuvai laisvės 
O Prašant tikėjimo laisvės 

Rusijoje 
Q Prašant antgamtinės pagalbos 

• Prašant pasveikimo nuo 
sjkobcmmo 

Vardas, pavardė 

L Oktavai prideda auką $ 


