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EUCHARISTIJOS BIČIULIAMS 10 METŲ 
1979 m. sukanka 10 metų, kaiĮreigūnai bandė sukliudyti eiseną, 

Lietuvoje prasidėjo Eucharistijos 
Bičiulių sąjūdis, įjungęs į savo 
gretas geriausius Lietuvos Kata
liku Bažnyčios sūnus ir dukras. 
Jų tarpe rasime įvairaus amžiaus 
ir įvairių profesijų žmonių. Ta
čiau juos visus jungia meilė Die
vui ir Tėvynei. Jie pasiryžę su 
Eucharistinio Kristaus pagalba 
prikelti bedievybės dusinamą 
Tautą ir Bažnyčią. 

Eucharistijos Bičiuliai savo de
šimtmetį paminėjo liepos 7 die
ną per Svč. M. Marijos atlaidus 
Žemaičių Kalvarijoje. Iš visu Lie-

taČiau sulaikyti ar išskirstyti mi
nią jiems nepasisekė. Prie eise
nos prisijungė kun. Algirdas Mo
čius, kuris užsidėjęs ant pečių di
delį kryžių, basas 8 km nešė jį 
iki pat Kryžių kalno. 

Eiseną visą kelią kydėjo milici
jos ir saugumiečių mašinos. Mal
dininkus iš visų pusių fotografa
vo ir filmavo saugumo darbuoto
jai. Keli vyrai buvo suimti, bet 
juos greitai paleido. Iš vieno atė
mė išfotografuotą foto juostą. 

Eidami į Kryžių kalną, Eucha
ristijos Bičiuliai kalbėjo rožančių 

tuvos kampelių į garsiąją Žemaiti- įir giedojo giesmes. Pakelyje sutik-
jos šventovę susirinko Eucharis-iti žmonės kėlė kepures, dauge-
tijos Bičiuliai padėkoti Dievui užjlio veidais riedėjo ašaros —vaiz-
10 metų palaimą ir susikaupti jdas buvo sukrečiantis: didžiulės 
naujiems ateities uždaviniams, j eisenos priekyje sulinkęs po kry-

svyruodamas, Gula Ta proga Eucharistijos Bičiu
liams bažnyčioje kalbėjo kuni
gai — Alfonsas Svarinskas ir Si
gitas Tamkevičius, o šv. Mišias 
už Eucharistijos Bičiulius konce-
lebravo visi Tikinčiųjų teisių gy
nimo Kataliku komiteto nariai. 
Žemaičiai pasakoja, kad jau se-

žiaus našta, 
go pragare palikęs sveikatą, 
nigas neša kryžių, toliau vyrų, 
daugiausia jaunimo, nešamas 
koplytstulpis, o už jų šimtai be
dieviškas mokyklas lankančio 
jaunimo traukia šventas giesmes. 

Kryžių kalne, pastačius kryžių 

Amerikos ambasados Teherane tarnautojai Kalėdų proga gavo milijonus 
sveikinimų ir laiškų. Iraniečiai pripažino, kad ne visi siuntiniai įkaitams 
perduoti. 

RIAUŠES TURKIJOJE 
Keliuose miestuose uždarytos mokyklos 

niai Žemaičių Kalvarijoje buvo!ir koplytstulpi, kun. A. Močius 
matę tiek žmonių, o ypač jauni- i pasakė pritaikintą pamokslą 
mo. Po sumos Eucharistijos Bi
čiuliai ėjo Kristaus kančios kal
nus. Kelis pamokslus pasakė kun. 
J. Kauneckas-

Liepos 22 d. į Meškučių bažny
čią susirinko šimtai Eucharistijos 
Bičiulių atgailos eisenai į Kryžių 
kalną. Per šv. Mišias visi priė-
ėmė šv. Komuniją, o paskui pra
dėjo rikiuotis eisenai. 12 vyrų ant 
tautinių juostų paėmė didelį ko
plytstulpį, kurį 10-čio proga no
rėjo pastatyti Kryžių kalne Mili
cija, saugumas ir kit valdžios pa-

Pasimeldę Kryžių kalne, Eu
charistijos Bičiuliai skirstėsi į na
mus, nešdamiesi širdyse didelę 
meilę ir didelį ryžtą niekados ne
pabūgti, niekados nesvyruoti ir 
visiškai pasitikėti Dievo Apvaiz
da ir Švč. M Marijos globa. 

„LKB Kronika" Bažnyčios ir 
Tautos vardu sveikina Eucharis
tijos Bičiulius ir linki jiems drą
siai stovėti po Eucharistinio Kris
taus vėliava. 

Žydėkite ir svieskite Lietuvai! 

Kardinolo Bengscho 
vizitą prisimenant 

Ankara. — Gruodžio 24 d. įvidurinioji Yildirin Bayezit mo-
Turkijoje įvyko daug demonstra-|kykla buvo didžiausių neramumų 

ku- jcijų, protesto žygių. Daugelyje centras. Iš mokyklos pasipylė su
mieštų vyriausybė pasiuntė į gat-|viai į riaušių policiją. Ši atsakė 
krės kariuomenę, susikirtimuose ašarinėmis dujomis. Kovos tęsėsi 
jžuvo 6 žmonės, apie 20 buvo su- jkelias valandas. Vėliau vyriausy-
peistų ir apie 4,000 suimtų. įbė pasiuntė į gatves armijos šar 

Demonstracijų buvo laukiama, .vuočius. Panaši padėtis buvo ir 
[nes komunistuojančios grupės Istanbule, kur streikavo trys mo-
[rengėsi minėti metines nuo 1978 kyklos. 
m. incidentų Kahramanmaras Į Turkijos vyriausybė įspėjo 
mieste, kur įvyko kautynės tarp j triukšmadarius, kad tvarka bus 
dešiniųjų sunių sektos musulmo- atstatyta ir vyriausybė nesivar-
nų ir kairiųjų alevių sektos, ku-įžys su priemonėmis. Premjeras 
rios 111 narių žuvo. Po šio mū- iDemirelis, manoma, ir laimėjo 
šio Turkijos vyriausybė įvedė ka-parlamento rinkimus savo kam-
rinę padėtį 13-je provincijų. Vien įpanijoje, žadėdamas įvesti griež-
Adano mieste buvo suimti 803,tesnę tvarką, 
asmenys, dar tęsiasi bylos teis
muose ir prokurorai reikalauja 
mirties bausmės 330 kaltinamųjų. 

Pirmadienį Ankaroje vienos die
nos streiką paskelbė komunistų 
vadovaujama mokytojų organiza
cija. Penkiose mokyklose nebuvo 
[pamokų, o po riaušių vyriausybė 
visas mokyklas uždarė iki sausio 
2 d. Netoli Ankaros universiteto 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Kalėdų išvakarėse Belie-
jaus burmistras arabas Elias Freij 
paskelbė atsišaukimą į Irano aja-
tolą Khomeinį, ragindamas jį pa
leisti įkaitus amerikiečius. 

—Venecuelos vyriausybė pa
skelbė, jog nuo sausio 1 d. naf
tos statinės kaina bus pakelta iki 
26 dol. 

— Izraelio laikraščio "Haaretz" 
pravestas opinijos tyrimas paro
dė, kad premjeras Beginąs labai 
prarado piliečių pasitikėjimą. Tik 
28.7 nuoš- izraelitų pareiškė, jog 
premjeras gerai atleika savo pa
reigas. 

— Turkijos kalėjime penkis 
mėnesius kalinta 18 metų ame
rikietė, suimta už narkotikų pre
kybą, trečiadienį buvo paleista 
už piniginį užstatą. 

—Britanijos premjerė Marga-
ret Thatcher pirmadienį buvo nu
vykusi į Siaurinę Airifą, kur ap
lankė karinius britų dalinius. 

— Garsusis chirurgas dar. Chris-
tian Barnard pareiškė, kad jis 
mielai pasikeistų su Pietų Afri
kos ambasadorium Archrbald 
Durai, kurį pagrobė Salvadoro 
komunistiniai teroristai prieš 28 
dienas. Teroristai reikalauja, (kad, , . . 
už diplomato paleidimą pasaulio in e5 . Jo j a . ' 

- - .- i . _ . . . i žiūrėdami 

Padėtis Irane 
Prašo Panamos išduoti šachą 

- Nuo lapkričio 
kalinami ameri-

proga bu-

ambasadorius Švedijoje Abbas 
Amir Entezam yra nekaltas ry
šiais su Amerikos saugumo agen-

vykdo 
keršto 

Sadatas kritikavo 

Dailininkas siekia 
leidinio emigruoti 

Teheranas. — 
4 d. Teherane 
kiečiai įkaitai Kalėdų t__„_ 
vo aplankyti keturių dvasiškių, tūra CIA. Jis kaip diplomatas tu
jų tarpe Detroito katalikų vysku-jrėjo palaikyti kontaktus su ivai-
po Thomas Gumbleton ir kardi- riais užsienio pareigūnais ir del 
nolo Leon Etienne Duval, Aiži- to negali būti kaltinamas, 
ro arkivyskupo. Svečiai ambasa-! Egipto prezidentas Sadatas ant-
doje išbuvo penkias valandas. i radienį piktai kritikavo Irano aja-

Sovietų Sąjunga nepritaria j tolą Khomeinį, kuris vaidinąs 
Amerikos bandymui pravesti i Dievą". Jis islamo vardu 
Jungtinėse Tautose ekonomines nusikaltimus, yra pilnas 
sankcijas Iranui. Sovietų užsienio j ir neapykantos, 
reikalų ministeris Gromyko pain-.ir Saudi Arabijos vadus, kūne 
formavo JAV ambasadorių Mask- į nepasmerkia Khomemio Jie lyg 
voje Thomas VVatson apie sovie- j negirdėjo jo kaltinimų Amerikai, 
tų vyriausybės nusistatymą prieš I kuri užpuolusi Didžiąją mečetę 
sankcijas, kurios tik išplėstų, ap- Mekoje. Khomeinis musulmonas 
sunkintų konfliktą. Tass agentu- tačiau Jis naudoja islamą kitiems 
ra, pranešdama apie planuoja- musulmonams apgaudinėti, o tai 
mas sankcijas, rašo, kad Ameri-i bjaurus nusikaltimas, pareiškė 
ka siekia įtikinti savo piliečius ir j prezidentas Sadatas. 
tarptautinę opiniją, kad ji viską! Kalėdų proga 
padarė Irano krizės taikingam į lankius 
sprendimui ir dabar belieka 
ginklo jėga. 

Irano vyriausybė 

dvasiškiams ap-
amerikiečius įkaitus, nė 

tik!vienam jų nebuvo leista susitik
ti su visais amerikiečiais. Vienas 

oficialiai kalbėjosi ir meldėsi su 6, kitas su-
kre"ipėsIįPanamos'prezidentąAris|sitiko 16, tarife - " ^ J ^ j į 
tideTRoyo, prašvdama išduoti! nas nezmo, kiek tų tkaitų amba-
Iranui buvusį šachą. Panamai skirįsadoje iš tiesų yra. 

Gruodžio 13 d. po ilgos nepa
gydomos ligos vienoje Rytų Ber
lyno ligoninėje mirė Berlyno ar
kivyskupas kardinolas Alfredas 
Bengsch. Velionis buvo sulaukęs 
58-nerių metų amžiaus. Buvo Ber
lyno vyskupų konferencijos pir-
imaninBcas. Vyskupu buvo paskir
tas 1959 metais. Tada jis buvo 
jauniausias vyskupas visoje Vokie
tijoje. Karo metu buvo mobilizuo
tas. Sužeistas kautynėse, 1944 me
tais pateko i amerikiečių belaisvę. 
MITUS kardinolui Bengsch, Kardi
nolų kolegijoje lieka 128 nariai, 
iš kurių 10 yra peržengę 80-ties 
metų riba. 129-tas kardinolas yra 
„in pectore", tai yra, žinomas tik 
vienam popiežiui. 

Berlyno arkivyskupas kardino
las Bengsch yra pirmasis kardi
nolas, kuris pokario metais aplan
kė Lietuvą. Lietuvoje kardinolas 
Alfredas Ramgsch lankėsi 1975 me
tų rugpiūčio 22-25 dienomis. Tai 
buvo svarbus įvykis, kuris pla
čiai nuaidėjo .pasaulio spaudoje. 
Po šio vizito Lietuva** katalikai 
kancondlui Bensch ilgame atvira
me laiške taip rašė: „Jūsų vizi
tas į mūsų Tėvynę buvo netikė
ta, bet visiems tikintiesiems la
bai maloni staigmena. Mumyse 
atgimė viltis, kad Apaštalų Sos
tą ir platųjį .pasaulį pasieks dau
giau objektyvios mformacijos 

Katalikų Bažnyčios padėtį 
Lietuvoje... Kiek radijo trukdyto
jai leido, mes dėmesingai sekėme 
jūsų kalbas Vyskupų sinode Ro
moje. Mes supratome, kad tjūs tu
rke plačią širdį ir krikščioniškos 
drąsos užtarti persekiojamuosius 
už Dievą ir Bažnyčią; kad jūs 

P. Korėjoje suimti 
penki generolai 

Seoulas. — Pietų Korėjos gyny
bos ministerija paskelbė, jog bu
vęs kariuomenės štabo viršinin
kas gen. Chung Seung Hwa irgi 
bus teisiamas, kaip įsivėlęs į bu
vusio prezidento Parko nužudy
mą. Anksčiau dėl šio atentato 
buvo nuteisti mirti septyni žmo
nes. 

Pietų Korėja pripažino, kad įkar
tu su generolu Chungu suimti 
dar keturi generolai, jų tarpe sos-

norite ir pajėgiate suprasti mū
sų nedalią ir (rūpesčius". 

Toliau laiško autoriai kardi
nolui Bengsch pranešė, fkaip bu
vo rengiamasi jo vizitui Lietuvo
je: „Iki .paskutinės valandos Jūsų 
atvažiavimo tiksli data buvo sle
piama nuo kunigų ir pasauliečių 
tikinčiųjų. Apie tai nebuvo pain
formuoti net tremtyje gyvenan
tieji vyskupai — Julijonas Stepo
navičius ir Vincentas Sladkevi-|tinės įgulos vadas gen. Chang 
čius. Kauno bazilikoje apie JūsųjToe Wan. Gruodžio 12 d. gene-
vizitą buvo paskelbta tik iš va- rolus suimant įvyko susišaudy-
karo, o provincijos kunigai nieko nių, kuriuose trys (kareiviai žuvo 
nežinojo... Prie Jūsų negalėjo pri- ir buvo 20 sužeistų, 
eiti visi tie, kurie butų galėję la
bai daug papasakoti apie tJkrąją 
Bažnyčios padėtį. Jum neparodė 
išniekintų Bažnyčių, bet nuvežė 
į Pirčiupį. (Objektyvumo dėlei j Londonas. — Britanijos lark-
reikia priminti, kad Lietuvoje yra rastis „Daily Telegraph" paskel-
ne tik nacių aukų kapų, bet i r 'bė žinią iš Angolos, kurios ko-
tarybinių — Pravieniškėse, Rai- munistinę vyriausybę išlaiko Ku-
nių miškelyje ir kitur) . Nežiū-.bos atsiusta kariuomenė, jog vis 
rint valdžios ir jos patikėtinių,daugiau kubiečių žūna nuo parti-
pastangų, tūkstantinės minios ti- jzanų puolimų. Vien Angoloje Ku-
kinčiųjų atėjo Jūsų pagerbti iripa-jba praradusi 3,000 kareivių. Dar 
liudyti savo ištikimybės Bažny-:blogesnė padėtis esanti Etiopijo-
čki bei Apaštalų Sostui. je, kur Kuba praradusi apie 6,000 

Negalėję asmeniškai papasako- vyrų. 
ti apie Lietuvos Bažnyčios var-! Angolos sukilėlių vadai Londo-
gus, Lietuvos katalikai savo kraš- Įno paskelbė apie naują (komunis
to Bažnyčios padėtį plačiai apra- jtinės valdžios ir Kubos kareivių 
šė kardinolui Alfredui Bengsch akciją prieš krikščionių bažny-
skhtame atvirame laiške. Sis čiats. Specialūs ateistų daliniai vi-
laiŠkas užsienyje buvo išverstas sas bažnyčias ir kitus maldos na-
ne tik į vokiečių, -bet ir į kitas jmus degina. Per vieną menei su-

Į Vakarus pateko vilniečių 
Laimučio Ločerio ir Almos-Sau-
lės Ločerienes pareiškimas Ko
syginui i r Kanados ministeriui 
pirmininkui Clarkui. kariame 
jie reikalauja, kad jiems būtų 
leista emigruoti į Kanadą, pas 
Hamiltone, Ont, gyvenančią 
Ločerienes motiną. Ločeris, pa
sireiškęs monumentaliosios de
koratyvinės dailės srityje, buvo 
praėjusių metų balandžio 11 d. 
pašalintas i i Dailininkų Sąjun
gos. 

Savo pareiškime, antrašte 
"Artėjant Madrido pasitarimui", 
Ločeriai rašo, kad jie ir du jų 
vaikai jau antri metai veltai 
prašo sovietinės vyriausybes lei
dimo išvykti į Kanadą, Savo 
norą išvykti jie grindžia "ele
mentaria žmogaus teise", pa-

laikraščiuose būtų išspausdintas 
organizacijos manifestas. Jei Sal
vadoro ir Pietų Afrikos vyriau
sybės manifesto nepaskelbs 400 
laikraščių, tai ambasadorius bus 
nužudytas. 

—Kinijos vyriausybė ragina pi
liečius mažinti gimimų skaičių, 
kiekvienai šeimai patariama turė
ti tik vieną vaiką. 

— Buvęs Izraelio užsienio rei
kalų minhfteris Moshe Dayan pa
skelbė, kad jis planuoja visai pa
sitraukti iš politinio gyvenimo, 
net nebakandidatjuos į parlamen
tą. 

—Vakarų Vofkietijos radikalų 
studentų vadas Rudi Dutschke, 
pramintas „Taudonuoju Rudi", 
Danjoje tragiškai žuvo, paukęs-
damas vonioje. 

—Virginijos universiteto prof. 
Ramazani pasiūlė vyriausybei, 
prieš skelbiant sankcijas Iranui, 
pasiųsti pas ajatolą Khomeini gru
pę islamo mokslininkų, kurie pa
bandytų įtikinti ajatolą keisti sa
vo Imiją. 

Blogi metai 
diktatūroms 

tame rašte sakoma, kad Iranas 
kad panamiečiai, ne
didelio Amerikos spau

dimo, netoleruos savo žemėje ša
cho. 

Irano radijas paskelbė, kad bu
vęs Seistano ir Baluchistano ka
rinis gubernatorius gen. Esmail 
Estahrom buvo sušaudytas. Re-i 
voliucinis teismas jį nuteisė mir
ti prieš du mėnesius, tačiau mir
ties bausmė buvo įvykdyta gruo
džio 24 d. 

Buvęs premjeras Mehdi Bazar-
gan pareiškė, kad suimtas Irano 

Spaudoje daž
niausia minimas 50 skaičius, ta
čiau radikalai „studentai" tvir
tina, kad amerikiečių yra 49. 

Ženeva. — Tarptautinė teisi
ninkų komisija, apžvelgdama 
1979 metus, pripažino, kad bu-

metai kovoje už žmonių | ^os 

Kviečia gelbėti 
pogrindžio veikėjus 
Nobelio Taikos premijos lau

reatas akademikas Sacharovas 
ir jo žmona Jelena Bonner iš 
Maskvos kreipėsi į viso pasaulio 
politinius i r religinius veikėjos, 
kviesdami juos padėti išlaisvinti 
praėjusią savaite Maskvoje su
imtą rusų Helsinkio Grupės narę 
Tatianą Velikanovą. Beveik tuo 
pačia laiku buvo taip pat suimti 
rusų ortodoksų kunigas Gleb 
Takunin, dalyvaujantis krikščio
nių teisių gynybos komitete, ir 
lietuvis ekonomistas Antanas 
Terleckas, kuris esąs apkaltin
tas bendradarbiavimu lietuvių 
katalikų pogrindžio spaudoje. 
Akademikas Sacharovas spau-

Af riko je žuvo 
daug kubiečių 

Londonas. — Britanijos 

skelbta Visuotinėje žmogaus 
Teisių Deklaracijoje bei Helsin
kio susitarimuose. Sovietinė val
džia, 'dangstydamasi teisiškai vo gen 
nepagristais argumentais' 

S ^ ^ o ^ s i n k y j e ^ m t j e m ^ 
rirbroUaiTorsL&R Vidaus tatoriai: Ugandoje, Centrinėje Af i mam fanogaus teuuų apsaugoji-
Reikalų Ministerijos vizų sky-jrikos imperijoje ir Ekvatonneje | mo srityje. 

Guinėjoja Komisija dar 

konferencijoje Maskvoje 
ne-!teisi . P o karinių diktatūrų Bolilpažymej^ jog šie nau* suėnu-

demokratiniu keliu,i ™» grubiai prieštarauja Hel-

rius turi iš visų brolių doku
mentus, kuriuose jie nurodo, 
kad jokių turto bei kitų preten
zijų mums nereiškia ir mums iš
vykti į [Kanadą netrukdo". 

Pasak Ločerių, visi jų pra
šymai "su didžiausiu atkaklumu 
atmetami", kas rodo, "kokios 
čia mūsų pilietinės laisvės". At 
sisakymu išduoti vizas, aiškiai Į D j j a $ Mozambiką, 
ignoruojama tiek Visuotinė į Botswana paskelbė 

nepa-! 

skelbė savo nuomonės apie Ira 
no pasikeitimus, revoliucijos pa
dariniai dar stebimi. 

Penkios kaimynes 
atšaukė sankcijas 

Salisbury. — Penkios Rodėsi 
jos kaimynės: Tanzanija, Zam-

Angola ir 
ekonominių 

pagrindines pasaulio kalbas. Jo 
tekstą galime rasti leidiniuose 

apie Lietuvą, kurie vis dažniau 
išeina įvairiuose pasaulio kraš
tuose. Sio laiško dėka velionio 
Berlyno arkivyskupo kardinolo 

griauta ^t sudeginta 13 bažnyčių. 

Alfredo Bengsch vizitas liks pa
starųjų d'ešimtmečių Lietuvos isto
rijoje kaip tikrai reikšmingas įvy
kis. 

Žmogaus Teisių deklaracija, tiek j sankcijų atšaukimą 
ir Helsinkio susitarimų baigia- j zijos karo paliaubų 
masis aktas. "Praradę viltį su
silaukti žmoniškumo iŠ Tarybų 
Sąjungos vadovųM, rašo Loče
riai, "mes tiesiogiai kreipiamės 
j Kanados vyriausybę, suteiku
sią mums teisę atvykti į šalį... 
ir dar kartą... j Tarybų Sąjun
gos vadovus. Mes kreipiamės ir 
į Kanados Raudonąjį Kryžių 
(kurio dokumentą VRM vizų 
skyrius atsisakė priimti) — in-

Nors Rode-
sutartis bu

vo pasirašyta praėjusį penktadie
nį, nuo to laiko kovose dar žu
vo trys kareiviai ir 22 sukilėliai. 
2inia apie taiką dar nepasiekė 
visų sukilėlių grupių. 

formuokite Madrido Pasitarimo 
dalyvius apie mūsų beviltišką 
padėtį ir nepalikite mūsų šei
mos nežmoniškumo valiai". 

0t» 

Kinija nepažįsta 
bokso čempiono 

Pekinas. — žinomas pasaulio 
bokso čempionas Muhammad Ali 
lankėsi Kinijoje, kur jį priėmė ir 
viceprezidentas Deng. Kinijos 
spauda ir paprasti žmonės labai 
mažai pažįsta boksą, kuris per 
komunistų valdymo metas buvo 
laikomas brutaliu, iškrypusią 
sportu. Čempionas Ali gatvėse 
vaikščiojo neatpažintas, net iš
gąsdino grupę vaikų, kai pra
dėjo jiems žiūrint mosuoti ran
komis, demonstruoti savo meną. 

Pasikalbėjime su spauda čem
pionas Ali žadėjo atsivežti į Ki
niją daugiau šio sporto specia
listų, įrankhi ir pradėti treni
ruoti kinus sportininkus, kad 
jie iki 1984 m. Olimpinių žaidi
mų būtų vieni geriausių visame 
pasaulyje. 

Reikalauja teistu 
steigti unijas 

Ženevoje veikiantis Tarptau
tinis Darbo Biuras griežtai įspė
jo Sovietų Sąjungą, jog kiek
vienam darbininkui ar darbinin
kų grupei privalo būti užtikrin
ta teisė netrukdomai steigti lais
vas darbo žmonių prof esmes są
jungas. Tarptautinis Darbo biu
ras ragina sovietų valdžią pa
keisti galiojančius {statymus 
tokiu būdu, kad jais butų įsak
miai pripažinta darbininkarr 
laisvų profesinių sąjungų steigi
mo teisė. Be to, tarptautinė dar
bo organizacija Ženevoje kviečia 
sovietų valdžią suteikti informa
cijų apie laisvųjų darbo žmonių 
profesinių sąjungų steigėjų So
vietų Sąjungoje suėmimus i r 
įkalinimus. 

Panašiu įspėjimu dėl darb i . 
ninku teisės steigti laisvas pro
fesines sąjungas. Tarptaut inis 
Darbo biuras taip p a t kreipėsi 
į Lenkijos valdžią 

KALENDORIUS 

Fa-

Bolivljos prezidentė Lydia Gueiler Te-
j<kla įtikino kariuomenės vadus nu
traukti opoziciją ir remti demokrati
nę vyriausybę 

Gruodžio 27 d.: Jonas Ap., 
bijolė, Dautaras, Eglė. 

Gruodžio 28 d.: Nekalti Ber
neliai, Rimas, Vyga. 

Saulė teka 7:16, leidžiasi 426. 
ORAS 

Debesuota, temperatūra dieną 
S5 L, naktį 20 i. 
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NEWARKO KUOPA 

Newarko vyčių 29 kuopai pri
klauso daugiau kaip 120 narių. 
Jau 64 metai kaip vyčiai ener
gingai veikia ir yra geri savo tau
tos sūnūs bei dukros. Laimingi, 
kad turi gražią lietuvišką bažny-

pamokos. Eleonora, Rita, Kat
rė Prašmantienė, Saly Miller ir 
Steinbrunner šeima parūpino 
vaišes tų pamokų lankytojams. 
Ray Steinbrunner išgalvojo žirk
les, su kuriomis greičiau gali
ma piaustuti šiaudus. 

čią ir naują erdvią salę. Parapi- Į Labai svarbi mūsų kuopoje 
jos klebonas prel. J. Šernas yra ir i yra Telefono grupė. Ją sudaro 
jų dvasios vadas. Parapija visos Janina BuČmienė, Jonė Kava 

liauskienė, Eleonora Mantz su 
dukrele Kristina, Patricija No-

vyčių veiklos centras. 
Nevvarko vyčiai savo tarpe kai 

basi lietuviškai, ir visi pasėdžiai I reikienė, Veronika Omlor ir 
pravedami lietuviu kalba. Jie; Juozapina Žilinskaitė. Grupei 
skaito lietuvišką katalikišką spau- | vadovauja Joyce Merzelly. 
dą. Šeštadieniais klausosi lietuviš
kos radijo valandos, kuriai jau 

Ii A. Gustaičio veikalo "Sekminių vainikas" pastatymo Detroite gruodžio 1 d. Kultūros centre. 

beveik 30 mėty vadovauja prof. 

Kuopos Ritualų komitetui 
vadovauja Pranciška Petkuvie-

, , , -, „ , i nė. Komiteto nariais yra kun. 
dr. Jokūbas Stukas^ Savo kuopoje V a c l o v a s Katarskis ir Eloise 
jie turi mokyto,ą D. Didzbahene,j ^ ^ Stefanija Raštikienė 
kuri mokytojauja amerikonų mo- į fr P r a n d š k a P e tkuvienė rūpina-
kykloje bet vakarais toje pačioje. s i ^ ^ ^ a i e ^ ^ 
mokykloje, savo pačios iniciatyva | y e i k ^ UetUviškoje spaudoje, 
yra gavusi eidimą keletą valan- • K a t r ė P r a š m a n t i e n ė p e r ė m ė 
dų moko hemviskai. Jau porą | r e d u ^ b į ^ e n į ir 
metų veikia tie kursai. Vyčiai nrl 
apylinkės lietuviai, kurie nori ge- į ' """ 
riau pramokti lietuviškai kalbėti, [ 
skaityti ir rašyti, gausiai juosi 
lanko. 

Ir vyčiu leidžiamą žurnalą 
"Vytį" redaguoja Newarko kuo- i 
pos narė Loreta Stukienė. Jis yra 
gražiai ir meniškai iliustruotas j 
lietuviškais vaizdais. Skaityda- j 
mas "Vytį" kiekvienas, jaunas 
mas "Vytį" kiekvienas, jaunas ir 
senas, randa daug naujų minčių: b u v o " p a l a n k i pavergTų~ tautų 

jos pirmas numeris yra pasi
sekęs. 

Iš jaunųjų į normalią vyčių 
kuopą perkeltas Juozas Mantz. 
Visa Mantz šeima aktyviai da
lyvauja vžeių veikloje. 

Fran Petkos 

NAUJA OflCAGOS SENJORŲ 
VALDYBA 

Pirmininkė — Bernice Pup-
nik, vicepirmininkai — Kazė 
Brazienė ir Večislovas Brazas, 
finansų sekretorė — Stefanija 
Jonutienė, protokolų sekretorė 
— Petronėlė Zakaraitė, iždinin
kas — Nikalojus Karlavičius, 
iždo globėjai — Vytautas Va-
siukevičius, Julija Radawle ir 
Kazys Povilaitis. T. 

"Lėlytės šokį" ir "Linelius ro
viau ne viena". 

Seneliui prašant, mokiniai 
padainavo "Kaip gi gražus gra
žus..." ir "Ant kalno gluosnys". 
Paskutinioji buvo dar atl ikta ir 
skudučiais. 

Mokinių ketveriukas veiks
mais atliko "Siuntė mane mo
tinėlė" ir buvo pašokti t rys tau
tiniai šokiai: Noriu miego, 
klumpakojis ir suktinis. Sene
liui išdalinus dovanas, kurios te
ko ne tik mokiniams, bet ir mo
kytojams, jis įsijungė į vaikų 
ratelį i r kartu su jais žaidė. 

Programa buvo gerai paruoš
t a ir atlikta ir nuo svečių susi
laukė daug aplodismentų. 

lių "Švyturio" kuopos pirm. Al
fonsas Sukis ir kt. 

Algirdas Vaitiekaitis padėko
jo atsilankiusiems, mokyklos 
vedėjas ir mokytojas Antanas 
Vaitėnas klebonui už leidžiamas 
naudotis patalpas, kapelionui, 
mokiniams i r Kalėdų eglutės me
cenatams: St. Butkaus šaulių 
kuopos pirm. Vincui Tamošiū
nui ir Stasiui Račiukaičmi. 

Toliau mokiniai, mokytojai ir 
svečiai buvo vaisinami kavute ir 
pyragais. Visus vaišino ir Rūta 
Šnapštytė savo gimtadienio pro
ga, kuri yra gruodžio 21 d. 

A. Gr. 

"ŠVYTURIO'' KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

Svečių tarpe buvo parapijos j Jūrų šaulių "Švyturio" kuo-
klebonas Alfonsas Babonas, pos metinis informacinis susi-
kun. Kazimieras Simaitis, dr. rinkimas įvyks 1979 m. gruo-
Alf. Pakalniškis, buvę mokyk- džio 30 d., sekmadienį 12 vai. 
los vedėjai ir mokytojai Jonas \ šv. Antano parapijos kavinėje. 
Švoba ir Stefanija Kaunielienė, j Bus pranešimai ir aptarti atei-
St. Butkaus šaulių kuopos pirm. ' ties veiklos planai. Visi nariai 
Vincas Tamošiūnas, Jūrų šau-! kviečiami dalyvauti. 
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— Jono Pauliaus n apsilan
kymas Airijoje pažadino didelį 
susidomėjimą katadkų Bažny
čia Anglijos nekatalikų tarpe. 
Apie tai praneša Londono ka
talikų informacijos centras, 
pažymėdamas, kad užklausimų 
apie katalikų Bažnyčią skaičius 
tuoj po šv. Tėvo vizito dvigu

bai išaugo. Dabar centras kiek
vieną savaitę gauna nuo 300 iki 
500 laiškų, kuriuose prašoma 
platesnių informacijų apie ka
talikų Bažnyčią. Pagal turimus 
statistinius duomenis 1977 me
tais Anglijoje 5.143 suaugę 
asmens atsivertė j katalikų t i
kėjimą. r 

DIDELIS LAIMĖJIMAS 

Detroito miesto valdžia ne-

ir paskatos dar daugiau dirbti vy
čiu organizacijoje. 

Albinas Žukauskas 

IŠKILMĖS ST. PETERSBURGE 

St. Petersburge buvo suruošta 
Vaikų diena. Vadovauti buvo pa
vesta SPIFFS organizacijai "St 
Petersburg International Folk 
Festival Socialy". Parade dalyva
vo daugelis tautybių, mirgėjo 
įvairūs tautiniai kostiumai. Lie
tuviai taip pat dalyvavo L. vy
čių vardu. Daug dirbo vyte Vik
torija Jakobson, kuri niekur ne
praleidžia progos pagarsinti Lie-į 
tuvoa vardą. Lietuviai dalyvavo 
su tautine vėliava, ant kurios bu
vo užrišti keturi juodi kaspinai, 
kuriuos nešė moterys su tautiniais 
drabužiais. Prieš vėliavą du jau
nuoliai nešė plakatą "UNN give 
freedom to Lithuania". Parado 
eisena sustojo William Parke. 
Kalbėjo SPIFFSo pirmininkas Mr. 
Takis Kapous, mere C. Freeman, 
Mr. P. Jonės. įvairių tautų vai
kai išpildė šokių ir dainų pro 
gramą. Paskutinis kalbėjo prel. J. 
Balkunas, kuris paaiškino mūsų 
protestą dėl laisvės netekimo. Mū
sų vaikai lietuviai už geležinės 
uždangos negali džiaugtis kaip 
laisvų tautų vaikai, kenčia prie
spaudą, skurdą ir vargą. Mes rei
kalaujam laisvės ir Jungtinės Tau
tos turi girdėti mūsų skundą. Mū
sų vėliava turi plevėsuoti su vi
somis kitų tautų vėliavomis. 

Dalyvė 

16 DAYTONIŠKIŲ 
GYVENIMO 

Daytono kuopos Kultūros ko
miteto pirmininkės Ados Sinke
vičienės ir akordeonistės Cecili
jos Lasanskienės pastangomis 
buvo išgarsinti lietuviški Kalė
dų papročiai. Priemiesčių laik
raščiai rašė apie mūsų Kūčias 
ir Šiaudinius eglutės papuoša
lus. Kai Ada buvo ligoninėje, 
Cecilija ir Marija Lucas tos li
goninės mugėje rodė kaip dary
ti Šiaudinius papuošalus. Cecili
ja dar pagrojo kalėdinę mu
ziką 

Eleonora Služienė ir Rita 
Ambrose tvarko vyčių dalyvavi
mą Daytono festivalyje žiemos 
bokšte. Parapijos salėje buvo 
šiaudinių papuošalų darymo 

reikalams. Išrinkus Young me
ru, padėtis pasidarė dar bloges
nė. Pavergtų tautų festivalis 
pereitą vasarą buvo panaikintas, 
šįmet dr. A. Barauskui perėmus 
pavergtų tautų festivalio pirmi
ninko pareigas, padėtis pasikei
tė. Jis kreipėsi į visus Detroito 
miesto valdybos narius ir j me
rą reikalaudamas festivalio lai
ko liepos mėnesį pavergtų tau
tų savaitės savaitgalyje. Bur
mistrui priešinantis, buvo pa
grasinta teismu. Pagaliau se
noji tvarka buvo atstatyta, šį
met pavergtų tautų f erstivalį tu
rėsime gražioj naujoj Hart 
Plaza liepos 18, 19 ir 20 die
nomis. B. B. 

GYVAS 
BENDRADARBIAVIMAS 

DLOC pirmininkas dr. A. Ba
rauskas su žmona dalyvavo al
banų nepriklaueomjtbės minėji
me ir vaišėse lapkričio 20 d. ir 
latvių lapkričio 24 d. B- B. 

"AUŠROS" UTUANIS'nNfcS 
MOKYKLOS KALĖDŲ 

EGLLTfc 

"Aušros" Utuanistinės mo
kyklos Kalėdų eglute surengė 
šv. Antano parapijos mokyklos 
klasėje gruodžio 16 d. Eghite 
pradėjo ir gausiai atsilankiusius 
pasveikino tėvų komiteto pirm. 
Marijonas Snapštys. "Aušros" 
mokyklos mokinių vardu gražiai 
lietuvių kalba pasveikino vyr 
klasės mokinė Natalija 

John. Pradėta sugiedant Tylią
ją naktį. Į giedojimą įsijungė 
ir svečiai. Akompanavo Algir
das Vaitiekaitis. Mokiniai, Vi
lijai Telyčėnaitei fleita prita
riant ir svečiams padedant, Ka
lėdų seneliui sugiedojo Tyliąją 
naktį. Mokiniai padeklamavo 
eilėraščių: Onutė Jacevičiūtė 
"Kalėdos labai netoli", Vilija Te. 
lyčėnaitė "Kalėdų naktis", Juo
zukas Jesevičius "Jau Kalėdos", 
Natalija San John "Kalėdų nak
tį", Vytė Šnapštytė "Be namų", 

LINKSMŲ 8V. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems i*vo klientams ir draugams 

MACKE REALTY CO. 
R. J. MACIUKAS 

2549 Wcst 71st St. TcL PRospcct 6-3140 

Arch. Rimas GriSkelis supažindina 
Detroito lietuvius su Iranu, kur jis 
yra darbavęsis. Popietę suruoSe Det
roito LB apylinkės vaidyba. 

J. Ui 

Rūta Šnapštytė 'Tėviškės so
dai". Vytė ir Rūta Snapštytės 

Mikulskio 

t? 

Linksmų Sv. Kaltdų Svtm&ų 
linki dnfflffamt ir pirienlinii 

DR. S. IR M.BUDRYS 
GYDYTOJAI m CHIRURGAI 

2751 West Slst Strttt 
Ti l . tfiso HE 4-5758 — Ras. Nl 54225 

^ 

^ * * 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
linkiu saTo klientams, draugams ir 

Dail. M. Gaižutienė įteikia savo kūrybos vazą Dievo Apvaizdos lietuvių pa
rapijos Detroite tarybos pirm. Jonui Urbonu, kaip dovaną parapijai. Salia 
LB Detroito apylinkės pirm. AL Rugienius. Nmtr. h Ui 

A R I U S K I E L A 
S U S E I M A 

KELIOMS i ucmvą 
5 5 5 7 1 Talaiti A f t M t . Tai. (512) 434-5555 

Chlcaft, I I I * 50525 
jp 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tei. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. 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 šešt. tik susitarus 

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

0PT0METRISTAS 
2709 West 5lst Street 

Tel. - GR 6-2400 
Vai pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
7-9: antrad. ir penkt. 10-4:seštad. 10-3 vai. 

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

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 
Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
JOKSA 

VAIKŲ LIGOS 
3656 West 63rd Street 

Valandos pagal 
susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Ked7ie Ave. Chicago 
Tel 445-1223 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

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

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 W 59 St. Chfcago - 476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai šeštad 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. šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTU* 

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 CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street 

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

's.;_»»-~ 

Ofs. HE 41818: Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

Telef. - 282-4422 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO. WABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAL AVE 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 14 popiet ir ketv 5-7 vak. 
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
Tel. — GR 6-0617 

6958 S Ta Ima n Ave. 

Ofiso tel. HE 4-2123. namų GI 8-6195 

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

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

Ofs. tel. 586-3166: nimg 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą. 

* rvif«#ftrt» 

. 



miršta žmonių nuo susijaudini-
mo, tų rungtynių stebėjimo me
t a Nuo įtampos, •gal būt, dau
giausia apsaugotas ūkininkas, ta
čiau šiais moderniais laikais ir 
jis neapsieina be masinu ir jį 
gąsdina šalčiai, lietus, sausros ir 
krmtančios ar kylančios kainos. 

Apie žmogaus įtampą, gyveni
mą ir mirtį yra prirašyta daugy-

Kjnriiwrinii darbas, 
— — — _ 

(TAMPA IR POILSIS 
Gal niekada žmogus istorijoj nužudyta kitu visa tai taip pat 

neturėjo tiek daug patogumu, pakelia mirtingumo rodiklį. 
dek daug išradimų, kurie paleng- m 
vina jo gyvenimą, bet iš kitos . . . . .. , . 
__ • ». vi , Ir ligos *r net nusikalamai vi-puses, jis niekad negyveno to- , , . ._^_ „ . , T. . į,' . t . ». j . ~T sa labai susieta su žmogumi dva-kiog Įtampoj, kaip šiandien. Nuo - - T , - „ • i J L - . I I ! L sme {tampa. Ir kasp nuo tos i-teukkno įtampos apsaugo auto- . vl_»- j • • • _ -*— ._ *^r ^\,.b . . . . tampos pabėgti, yra daug {varnu mobihs, nes greit nuvažiuoti i rei- ~ . ^ V ? (. v ,. , . , Z •. . . ^ , . J *. patarimų. Alkoholis gali ikai kam kiamą vretą, bet vairavimas *T , .. *. ., & « _ . -... « . • : . - , . A atrodyto mažinąs įtampą, bet tei-greitkeuais ir susigrudusiom «at- . , V .. T J . J -„j. ,. . 3 T • giama, kad .jis rtampą didina. vem *ap pat kelią tfampą. g Q r t ^ ^ u J" n e r v U 3 
Kodas, nuo ftampos labiau gali . . v ,. , -«—.» »«•• _ 7 " , „ , . , raminanti pramoga, bet gali bu-apsaugoti rungtynes, bet kiek ... r. ZzZ • J J ~ , -

ti nepaprasto įtempimo darbas. 
Įtampa sukelia galvos skaudėji
mus ir atidaro skrandyje žaizdas, 
taip pat iššaukia sprando, pečių, 
nugaros skausmus. Ir kaip su
mažinti įtampą, yra daug įvairiu 
patarimu, bet manoma, kad dau
gelis sumažina įtampą, kai jis iš
vengia triukšmo, automobiliu 
susigrūdimo, pakeičia darbą į la
biau .patinkantį. Reikia stengtis 

bė straipsniu ir knygų, bet vargu įtampai mažinti išnaudoti savo 
ar tai gali žmogų apsaugoti nuo šalutinius .talentus, tai yra dirbti 
{tampos, ypač tokį, 'kuris rūpina- n a m i e ką kitą, negu dirbi darbo-
si ką nors gyvenime atlikti, pa- vietėje, dirbti tai, įkas sukelia ne 
siekti, kuris vadovauja, projek- t i k t a u pasitenkinimo, bet ir ki
tuoja ar skatina. Nuo .viso to nė- tiems džiaugsmo, 
ra apsaugoti ir lietuviai, gyveną 
šiame krašte ir gal dar labiau K o v a «u įtampa gali pavirsti 
pergyveną {tampą, nes jiems ša- v e l nauja įtampa, todėl visa reikia 
Ha šio krašto bėdų dar tenka rū- d a ryti su saiku, tai yra pramo-
pintis ir savo tėvų kraštu ir net gauti «r sportuoti. Apie tai daug 
ten likusiais artimaisiais. Statis- «&> lietuviai ir ne kietuviai gy-
tikos rodo, kad imigrantu tarpe dptojai, bet viena pabrėžtina, 
daugiau nervinių susirgimų ne- kad P°*lsi ! t e ž k i a i r įtampą maži-
gu jų yra vietinių tarpe. n a n e būtinai tik sėdėjimas prie 

televizijos- Įtampa mažina, kaip 
skelbia medicina, mielai dirba-

Da&tarai yta paskelbė įvairių rnas darbas, 
įtampos atvejui matuoti lentelių. • 
Jeigu, vyrui ar žmonai mirus, į- Jeigu lietuviai turi daugiau 
tampa pasiekia šimtą taškų, tai rūpesčiui krli ančių įtampą, tai 
loti atvejai jau yra kiek mažesni, lietuviai turi daugiau ir galimu-
pvz. ,skyrybų įtampa yra 73 taš- mų iš tos įtampos pabėgti. Kiek 
kai, kalėjimo bausmė ar pažįsta- įvairių organizacijų, lituanisti
nio įnirtis 63 taškai. To- nių mokyklų, fondų ir klubų, kū
liau įtampą sukelia artimo ligos, rie visi atlieka gerą darbą ir visi 
frnansiniai sunkumai, skolos, pa- reikalingi taikos. Kam patinka 
sikekimai darbe, ginčai su darb- šalpa, tegu įsijungia į šaipą ir 
daviu, vaikų iš namų išėjimas ir sulauks, padėdamas kitiems, pa-
panašiai. Įtampą sukelia atosto- ^tenkinimo. Kam patinka kitoks 
gos lf "taškų ir net Kalėdos 12 visuomeniškas darbas, tegu įsi-
taškų. Žodžiu, be įtampos žmo- jungia į organizacijas, tik te-
gus negali gyventa, jtampa jį gu dirba .pozityviai, vengdamas 
persekioja visur ir visada, žmo- griaunamų momentų, nes tai taip 
gus nuo fos gali pabėgti miego- pat diduna įtampą. Kas gali, te-
damas, tačiau tie paryš šaltiniai gu piešia, dainuoja, šaka, rašo 
teigia, kad ir per ilgas miegas atsiminimus, mokytojauja mo-
žmogui yra kenksmingas. kyklose, tegu lanko parengimus 

Esą ištirta, kad iš 100,000 ir koncertus. Viena, jei turėsite 
žmonių, miegančių mažiau kaip rūpesčių tai tarp žmonių greičiau 
penkias valandas, mirtingumo ruoš užmiršite, o antra, pasi-
vidurkis 2029, miegančių penkias džiaugsite programa ir pradžiu-
vwlandas vidurkis 1121, ir mie- ginske * » programos atlikėjus ir 
ganfių šešetą valandų vidurkis jos rengėjus. 
805, septynias —626, o miegan- Sfami įvairiausių parengimų 
čių 8 valandas mirčių vidurkis ^^0 ^ ^ „ ^ p r o g ą geįtj g namų, 
jau kyla k yra 813, miegančių de- s u s i t e pabendrauti ir užsimirš-
vynias valandas —967, o mie- ti, o taip pa t tuo išėjimu pada-
ganči dešimt ir daugiau va- Tyti i r rengėjams gero. Jeigu 
landų mirčių vidurkis jau pakyla j a u ,k a s nebepajėgia išeiti ar ne
ilgi 1898. Atrodo, miegas, kurio t u r f k e i i a i l t i gadimumų, tegu 
metu gali pabėgti iš įtampos, jei stengiasi skaityti knygas, jei 
jau yra per ilgas, taip pat kenks- ^ ,pjrjcdamas, tai bent skolinda-
mingas sveikatai. mg6 g artimos bibliotekos. Visa 

Kalbant apie mirtis, Ameriko- tai padės lietuviškai knygai plisti 
je mirčių vis mažėja. Kai 1900 m. arba egzistuoti Jei negaili išei-
100,000 tūkstančių gyventojų ti iš namų, gali rasti ir namie ko-
mirčių buvo 17.8, 1940 m. 10.8, kio naudingo darbo, perrašyti, 
tai 1975 m. 8.96. Mirčių suma- registiruoti, užrašinėti vokus ir 
žėjo todėl, kad žmonės geriau panašiai. Kaip daktarai teigia, 
moka saugoti širdį, tvarkingiau užsiėmimas ir patinkantis dar-
valgo, mažiau rūko, o antra, pa- bas yra didžiausias įtampos ma-
gerėjo širdies operacijų atlikimas, žintojas, o tuo vaistu galima pa-
Taip pat Amerikoj sumažėjo žūs- dėti ir lietuviškai veiklai. Poilsis 
tančių automobilių nelaimėse, nėra vien tik miegas, bet ir ko 
nors įvėžiu sergančių tebėra gau- nors naudingo dirbimas. Talki-
su. 1975 m. Amerikoje nusižudė ninkaudami kitiems, padedame 
25,000 žmonių, o 29,000 buvo sau patiems. AL B. 

naująją okupuotas Lietuvos re
zistenciją prieš įvairių laisvių ir 
žmogaus teisių pažeidinėjimą, 
ypač prieš religinės laisvės varžy
mą, ir apie tuos varžymus žinių 
buvo galima rasti patikimuose 
šaltiniuose, parūpo ir tas žinias 
įjungti j tuos kasmetinius raši
nius. Kelis kartus apie tai kalbė
jomės su dr. Remeikhi. Vieno 
tokio pokalbio metu dr. Remeikis 
užsiminė apie galimybes visas tas 
turimas informacijas apie žmo
gaus teisių varžymą bei pažeidi
nėjimą išleisti atskiru leidiniu, 
kuris būtų parankesnis infor
muoti amerikiečių visuomenei 
ir išliktų kaip į vieną vietą su
telkta istorinė medžiaga. Jis man 
pasiūlė apie tai pakalbėti su JAV 
LB pirmininku Vytautu Volertu. 

tuvoje tokie žmogaus teisių pa
žeidinėjimai vyks. 

Tai taip ir gimė šie metiniai 
pranešimai. 

- Po aštuonių tokių prane
šimų, kurių pusė buvo nebe 
brošiūros, bet jau knygos, ką Jūs 
galėtumėte pasakyti apie jų nau
dą? Ar įdėtos pastangos ir lėšos 
pasiteisino? 

— Apie tai tikriausiai daugiau 
žinote Jūs patys. Žinote, kiek 
tūkstančių Jums kainavo, kaip 
plačiai jie buvo paskleisti ir turi
te jų atgarsius. Jų nauda aš tai 
nė kiek neabejoju. Man atrodo, 
kad tai yra prasmingiausias poli
tinis darbas, kokį šiuo metu įma
noma atlikti. Juo pataikoma į 
tarptautinį "toną", nes judėji
mas už žmogaus teises dabar 

JAV Lietuvių Bendruomenes naujoji valdyba, perėmusi pareigas gruodžio 15 d. Detroite. IS kairės (sėdi): Viole
ta Abariūtė — vicepirm. spec reik., inl Algimantas Geč ys — Visuomeninių reikalų tarybos pirm., Ingrida Bublie
nė — Kultūros tarybos pirm., inž. Vytautas Kutkus — kra što valdybos pirm., Aušra Zerr-Mačiulaitytė — pirmoji vi-
cepurnininkė poliL reik., Jonas Kavaliūnas — Švietimo ta rybos pirm.; (stovi): Jonas Urbonas — vykd. vicepirm. 
org. reik., dr. Antanas Butkus — vicepirm. sočiai, reik., Algis Rugienius — vicepirm. sporto reik., Albertas Misiū
nas — protokolų sekr., adv. Robertas Selenis — vicepim. teisiniams reik., Karolis Balys — reikalų vedėjas ir Al
fonsas Velavičius — vicepirm. finansų reik. (Nuotraukoje nėra Irenos Daunorienės — sekr. anglų kalba). 

Nuntr. Jono Urbono 

AŠTUONI LEIDINIAI APIE 
ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMĄ 

Volertas mintį priėmė ir sutiko j yra labai plačiai paplitęs ir popu-
leidinio išiaidas padengti iš JAV [ liarus. 

Devynerius metus mes, Phila-
delphrjos ir jos apylinkių bend-
ruomenininkai, tempėme JAV 
LB vežimą, kurį dabar perima 
Detroito lietuviai. Per tuos me
tus atlikome daug įvairių dar
bų Didelį dėmesį skyrėme Lie
tuvos laisvinimo veiklai, stengda
miesi į ją įjungti daugiau darbi
ninkų ir ieškoti naujų būdų 
atkreipti pasaulio dėmesį į mūsų 
tautos tragediją. 

Vienas iš tokių būdų buvo 
telkimas informacijos apie šian
dieninę okupuotos Lietuvos praei
tį, profesionalus tos informacijos 
paruošimas ir jos perdavimas 
laisvajam pasauliui. Tų pa:tangų 
vaisius yra ir aštuoni kasmetiniai 
pranešimai (Reports) "The Vio 
lations of Human Righis in So-
viet Occupied Lkhuania", 2 ku
rių septynis takius pranešimus 
redagavo dr. Tomas Remeikis, o 
šį aštuntą ruošėte judu abudu 
kartu. Visuomenė, tur būt, jau ir 
primiršo, kad tiem raportam 
ruošti mintis ir iniciatyva atėjo 
iš Jūsų, todėl, savo kadenciją 
baigdami ir sprendimą dėl toli
mesnio jų ruošimo perduodami 
naujai JAV LB krašto valdybai, 
tuo lyg ir užversdami ir šį mūsų 
vykdytų uždavinių sąrašo lapą, 
prašome Jus padėti mums prisi
minti šių jau net labai populia
riomis knygomis tapusių prane
šimų pradžią ir atsakyti į keletą 
klausimų. 

Pokalbis su Bronium Nainiu 

ALGIMANTAS GEČYS 

tokius — Kaip gimė mintis 
pranešimus ruošti? 

— Manau, kad į tą klausimą 
lengviau galėtų atsakyti dr. To
mas Remeikis, nes tokia mintis, 
kiek prisimenu, iš jo kaip tik ir 
atėjo, kai tokiam uždaviniui pri
brendo reikalas ir atsirado gali
mybės. Mano prisiminimai yra to
kie 

1967 metais išrinktas JAV LB 
krašto valdybos pirmininku IT su
daręs valdybą, pradėjau ieškoti 
'konkretesnės veiklos visose srity
se, neišskiriant nė politinės, ku
ri tuo metu buvo beveik mirties 
taške Valdyba tokiai minčiai pri
tarė, ir kiekvienas narys savo dar
bų baruose stengėsi ją įgyven
dinti. Politinė sritis buvo palikta 
man. Uždavinio apimtį ir išeivi
jos jėgų ribotumą suprasdamas 
bei žinodamas, kad per dideli užsi 
mojimai, pažadai ar planai daž
niausiai pasibaigia tik juos pa
skelbusių žodžiais, dairiausi to
kių darbų, kokius atlikti mes 
būtumėm pajėgūs ir kad jie duo
tų rezultatus. B patyrimo taip 
pat žinojau, kad laisvasis pasau
lis, iš kurio mes prašome pagal
bos, apie okupuotos Lietuvos pa
dėtį mažai ką težino, nes mes jį 
per mažai mformuojam. Todėl 
pagrindinis mano dėmesys j tą in
formaciją ir krypo. 

Pradžiai, 1968 metais jubilieji

nių (50-tųjų) Vasario 16 minė
jimų proga mano iniciatyva bu
vo paruošti bene septyni anglų 
kalba rašiniai ir išsiuntinėti JAV 
LB apygardų bei apylinkių val
dyboms, raginant jas pasirūpin 

LB krašto valdybos iždo. Sutarė
me, kad leidinys eis JAV LB kraš
to valdybos vardu, kuri ne tik 
dengs išlaidas, bet rūpinsis jo 
platinimu tarp amerikiečių ir ki
tais ekonomiškais reikalais. 

JAV LB krašto valdybai davus 
žalią šviesą, pasidalinome su dr. 
Remeikiu darbais ir pradėjome 
rūpintis leidinio paruošimu. Dr. 
Remeikis ėmėsi jį redaguoti, o 
man teko jo išleidimo našta. Pir
moji knygutė buvo paruošta ir iš
spausdinta per kelias savaites-
Ji išėjo 1972 m. Vasario 16, buvo 
kukli, mašinėle rašyta 64 pusla
pių brošiūrėlė. 

"Pakrikštijom" ją 'The Viola-
tions of •Human Rights in Soviet 
Occupied Lithuania, A Reportt 
for 1971", nes joje buvo aprašo
mi daugiausia tik 1971 m. įvykiai 

Tuose leidiniuose profesiona
liai pateikiama autentiška me
džiaga liudija tikrąją okupuotos 
Lietuvos padėtį ir jos gyventojų 
•pastangas išsikovoti sau laisvę. 
Bendruomenės nuopelnai tokį 
leidinį parūpinti verti didelio 
mūsų visuomenės dėmesio ir pa
ramos. 

—Suprantame, kad tokius 
pranešimus, kurie sudaro po du 
šimtus puslapių knygą, kasmet 
paruošti nėra lengva. Ar iš tik
rųjų tai labai sunkus darbas? 
rujų tai labai sunkus darbas? 
Kaip ilgai bus galima jį ištesėti? 

— Dr. Remeikis galėtų geriau 
atsakyti ir į šį klausimą, nes dau
gumą tų leidinių jis pats vienas 
ruošė. Talkininkavau jam tik ruo
šiant pirmąjį ir aštuntąjį. Tačiau 
manau, kad jis su manim per 

Tokios temos parinkimu dabar! ^ i ig nesiginčys, jeigu pasakysiu, 
ti, kad tie rašiniai, ištisi ar sutrum'mes galėtumėm pasididžiuoti ir į kad darbas yra sunkokas. Pirmiau-
pinti, būtų išspausdinti ameri
kiečių spaudoje, šios Bendruome
nės institucijos tuos rašinius pla
čiai paskleidė. Daug laikraščių 
juos arba jų ištraukas išspausdi
no. Kai kur jie tapo didelių ir įta
kingų dienraščių vedamaisiais. 
Amerikiečių radijui buvo paruoš
tos trumpos juostelės, kuriomis 
taip pat LB apygardų bei apy
linkių rūpesčiu pasinaudojo daug 
radijo programų. Tie rašiniai, 
juostelės ir buvo pirmas bei nau
jas informacijos skleidimo bandy
mas ir, kaip pasirodė, buvo vykęs 
ir sėkmingas. Straipsniais ameri
kiečių spauda mielai naudojosi, 
nes Jie buvo profesionaliai paruoš 
ti. Juos ruošė dr. Tomas Remeikis, 
dr. Zenonas Rekašius, adv. Gab
rielius Gedvilą, Mykolas Drunga 
ir dar keli kiti. Juostelėms ruošti 
naudojomės Margučio talka. 

Pirmam bandymui pavykus, 
Šis informacijos skleidimas dar 
porą metų buvo tęsiamas mano 
vadovaujamos valdybos ir buvo 
perduotas Vytauto Volerto val
dybai į Philadelphiją. 

Po kurio laiko, berods, apie 
1970 metų pabaigą, kai jau gar
siau buvo pradėta kalbėti apie 

laikyti save tarptautinio juueji-
mo už žmogaus teises pradinin
kais, nes tas judėjimas plačiau 
reikštis pradėjo tik po kelerių 
metų po "Violations..." pasirody 
mo. O pavadinimo antroji dalis 

sia reikia pasirūpinti autentiš
kais šakiniais, paskui medžiagą 
atrinkti, sugrupuoti, sutrumpinti, 
susirasti gerai lietuvių ir anglų 
kalbas vartojančius vertėjus ir 
prikalbinti juos tekstą išversti, 

A report..." rodė jkad tokie pra- peržiūrėti vertimus, sutvarkyti ter 
nešimai turėtų būti ruošiami 
kiek vieneriais metais, kol tik Lie-

MŪSŲ DĖDĖ 
PETRAS 

J . KATINAS 

laiku pas mus ateita. Per seklyčios langelį senolė 
stebėjo rugių kirtimo eigą. Patyrusiomis akelėmis 
tuojau suprato, kad aš nepajėgsiu savo kirtėjo prisi
vyti. 

Senolė ir sako mano mamai: „Esu aš keik 
Iranelei padieti, tas vaikis patraukins moną vaką..." 

Ir tik žiūriu, senolelė jau beatklibinksciuojanti 
prie manęs. Sako: „Tu, Iranele, eik keik pasilsieti, 

2 douk monei senas strienas palavinti"... 
Kiti kirtėjai tik susižvalgė ir laukia, kas čia 

dabar bus. O mano senolelė tokiu meistriškumu ir. 
Tai vis visokios gyduolės, kurių paskirtį tik atrodė, tokiu lengvumu ir greičiu pėdelius riša ir 

senolė težinodavo ir nešykštėdama, kaimynėms mėto, kad gražu žiūrėti! Atrodė, kad ji per daug ir 
paprašius, po mažą žiupsnelį dalindavo ligoje ar ne- nesistengia. 
sveikatoje. Žiūriu, kad mano kirtėjas vis pro petį žvilgčioja į 

Smarki buvo mano senelė: tik žiūrėk (būdama senelę ir, pradalgę išvaręs, j au nebesustoja dalgio 
jau daugiau kaip 90 metų), klibinkšt, paklibinkšt, ir papustyti. Didžiausia gi būdavo kirtėjui negarbė, 
atžygiuojanti mūsų aplankyti. O gyvenome jau tada kada rugių rišėja prisiartindavo prie kirtiko jau taip 
už Plungės, dar už Olgopolio dvaro, gal kokius tris arti kad. užmezgus mazgelį a n t pėdos ir mesdama ją 
kilometrus nuo senelės trobelės. ant žemės, rugių varpų galūnėlėmis, kurios būdavo 

Parvažiavau kartą, jau studentė, atsimenu, ato- dygios ir aštrios, užtraukdavo per kirtėjo dažniausia 
stogų. Pats rugių kirtimas. Sakau mamai: „Eisiu ir plikas blauzdas. Visų nustebimui ir juokui, nežiū-

"VakKf* ndkar laka uipuuiiafcm* ftadratyje, OaMand, CM. 

aš padėti rugius rišti, juk darbininkų per daug 
neturite. Nužygiavau iki kirtikų. Jaunas gražus 
vaikis — kirtėjas ir prisistatė: „Panele, bene studentė 
būsi? Vo ar dar neužmirša, kaip rugius rišti? Gal 
norit pabandyti?" 

Pradedame. Galvoju — nepasiduosiu! Griebsiu iš 
visos „kupytos", kaip žemaičiai sako, kad tik nuo jo 
neatsitikčiau per toli — negarbė! 

Vaikio stipraus būta: sveikata dvelkė iš 
kiekvieno judesio, taip sodriai užkabina ir tiesia 
pilnas pradalges. Stengiuosi kiek galėdama, pra
kaitas pila ir jaučiu, kad mano kirtėjas pamažu nuo 
manęs tolsta 

rint. kaip vaikis besistengė, mano senolelė jau jį ir 
bepasigaunanti ir tik šmaukšt, pašmaukšt per 
blauzdeles... 

Vaikis paraudęs net dalgį numetė ir vos bepri-
8ipraŠėm nepykti ir toliau padėti kirsti, tik jau ne 
taip smarkiai, kaip pirma. 

Būtų gal ir dar ilgiau senolelė gyvenusi. Bet a r 
tai jau laikas atėjo, ar jau ta ip aplinkybės susidėjo, 
tik rudenj. šaltą vėjuotą dieną buvo nuėjusi į 
kaimyno laidotuves. Tur būt, peršalo, kiek pakosėjo, 
gavo plaučių uždegimą ir jau nebeatlaikė. 

Nuėjo pas sa vo vyrą — Petro papunį, kurio 
sunkiai sutaupytais dolerėliais Amerikoje buvo ir tą 

mamai, bėgant nuo pirmojo pasaulinio karo pavojų į 
rytus, kiek auksinukų įdavusi ir dar klebonijoj „sau
giai" padėjusi ir dar keliolika skarelės kampely 
jrišusi. 

Laukė senelė senelio, rankeles prarymojo 
vienatvėje ir rūpestėliuose ir vos nesulaukė. Bet 
nesulaukė. Matyt, kiti buvo Apvaizdos planai. 

* * * 
Debesuota didžiojo Michigano ežero padangė In

dianos valstybėje, Amerikoje. Didelis tai ežeras, 
aštuntadalis Baltijos jūros, o su savo didžiaisiais 
kaimynais — Superior ir Huron — tai jau ir pusė Bal
tijos. Smėlėtose ežero pakrantėse išmėtyti ir pramo
nės įrengimai, nes gi ne vienu grožiu žmogus gyvas 
— reikia ir duonos. Pačiame pietiniame ežero gale 
įsikūręs ..ATLAS" cemento fabrikas. Didžiosios 
girnos čia mala kalkakmenius, iš kurių vėliau fab
rikuojamas, pridėjus kiek molio ir kitų silikatinių 
medžiagų, pilkasis Portlandas — pramonės ir staty
bos ramstis. 

Tai čia 10 metų didžiausiame triukšme ir dulkėse 
išdirbo Petro tėvas ir, jau pasiryžęs grįžti į savo 
gimtąjį kraštą, pas senolę, buvo nutrenktas elektros, 
neatsargiai prisilietęs prie alavinių elektros jungik
lių. O ir nebereikėjo jam grįžti į senąjį fabriką. Darbą 
jau buvo baigęs. Atėjo savanoriu pamokyti naujai 
pradedantį. Rodos, pats buvo viską išjungęs, bet, 
jam berodant, kažkas įjungė didžiuosius „svičius" ir 
Petro tėtis pajuodo. Toks jau. matyt, buvo jo likimas. 

Išvažiavo iš Lietuvos, Petrą palikęs vos pusan
trų metukų. Gyvenimo kelyje apsilenkė: jei ne 
nelaimė, tai Petrą būtų radęs Lietuvoje sugrįžęs. 
Tada gal ir Petras Amerikos būtų nepamatęs. 

• 

minologiją, paruošti įvadus, ilius
tracijas, parašyti išnašas ir po to 
dar bent porą mėnesių kankin
tis spaustuvėje, visiems iš visų pu
sių raginant, kad tik leidinys 
greičiau pasirodytų. O tokios pa
skirties leidinys turi išeiti laiku. 
Geriausia būtų jį išleisti birželio 
vidury, minint mūsų tautos tra
giškas, bet kartu ir .ryžtingos ko
vos už laisvę dienas, nes "Viola-
tion" yra nuolat besitęsiančio 
ryžto laimėti Lietuvai laisvę liu
dininkas. 

Kaip ilgai bus galima ištesėti? 
Atsakyti jau sunkiau. Tai pri
klausys nuo daug aplinkybių. 
Tačiau šį darbą tęsti būtinai rei
kia. Būtų didelė klaida jį sustab
dyti. Tikėkim, kad dr. Remeikis 
nepavargs. 

— Gal turite kokių naujų 
minčių bei idėjų šiam darbui 
palengvinti? . 

(Nukelta į 5 ptf.) 

• 

• 

Kaip vėliau tėtis pasakojo, pasirodo, senolės tuo-grytelę ir gabalėlį žemės nusipirkusi ir dar Irenos (Bus daugiau) 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 27 d. 

BOSTONO 
23NIOS 

GRAŽI KALĖDLNfc 
VAKARONE 

Lietuviu Moterų federacijos 
klubų Bostono klubas gruodžio 
12 d., Tautinės s-gos namuose, su
rengė kalėdinę vakaronę. Tauti-
nėa s-^os namu salė buvo perma-
ža- Dalis atsilankiusiu turėjo 
crįžti nuo durų, nes nebuvo vie
tos. 

Vakaronę pradėjo klubo pirm. 
Elena Vasyliūnienė. Popiežius 
Grigalius siuntęs nrsionierius į 
britų salas ir raginęs juos ne
griauti pagoniu šventyklų, pa
veikti juos, kad jie laikydamiesi ir 
savo senų tradicijų būtų .paveikti 
į krikščionišką, tikėjimą. Kalė
dų išvakarės — Kūčios esąs sla
vų kilmės žodis. Takia verdama 
košė. Vakarų Europoje Kūčių ne
są- Lietuvoje kūčios buvusios la
bai populiarios ne tik savo gau
siais valgiais, bet ir kaip ryšys su 
senove, šeimos ryšys. Pavalgius 
fcūčias buvęs būrimas. Merginos 
žiūrėdamos į veidrodį, ar ne
pamatys jame savo būsimo vyro 
ir daug kitų būrimų. 

Po šio supažindinimo su Kūčių 
tradicijomis, kun. klebonas Alber
tas Kantautas sukalbėjo maldą 
ir palaimino valgius. 

Kai jau buvo gerai pasivaišin
ta įvairiais moterų klubo narių 
paruoštais kūčių valgiais, buvo 
meninė dalis. 13 metų jaunuo
lis Gregory Dausa gražiai pa
skambino Beethoveno Mėnesie
nos sonatą ir C. Harris —In-
troduction and Fugato. Aktorė -
režisierė Aleksandra Gustaitienė 
su labai giliu įsijautimu paskaitė 
Henriko Nagio, Pauliaus Stelin-
gio, Danutės Mitkienės ir Neži
nomo poeto, ištremto į Sibirą va
karui pritaikytus eilėraščius. So
listas Benediktas Povilavičius, a-
kompanuojant prof. Jeronimui 
Kačinskui, labai puikiai padaina 
vo ir pagiedojo: Sudumuojau sau 
sumelę — Račiūno, Ėsk karvute 
— Gruodžio, Teka mėnuo, teka 
žvaigždės — Šimkaus, Šventa 
naktis — Siniaus, Adeste Fideles 
— Belilinger ir Šv. Naktis — 
Adam. Po šių solisto dainų, dar 
visi susirinkę sugiedojo: Tylią
ją naktį, Sveikas Jėzau Gimusis ir 
Gul šiandieną. Tiems kurie atšven 
tė, švenčia ar artimomis dieno-
m Ė švęs savo gimtadienius, buvo 
jiems sugiedota Ilgiausių metų. 

Visa ši kalėdinė vakaronė bu
vo labai gražiai paruošta, pa
puošti stalai net su žvakidėmis 
ir žvakėmis. O pati visų dalyvių 
nuotaika buvo tokia puiki, lyg 
tai būtų didelės šeimos Kūčios 
Lietuvoje su visomis tradicijomis. 
Ir tas viskas buvo dėka klubo 
pirm. Elenos Vasyliūnienės, klu
bo valdybos ir jos narių didelio ir 
darnaus darbo, kas atsiliepė ir į 
dalyvius. 

KALĖDŲ PROGRAMOS PER 
RADIJĄ 

Kaip kasmet, taip lygiai šie
met Laisvės Varpas perdavė dvi 
specialias programas, skirtas Ka
lėdoms, viena buvo, gruodžio 25 
d. iš W£KS radijo stoties iš Med-
fordo, o antroji iš Brocktono W 
BET stoties. Pernai už Kalėdų 
programą Laisvės Varpo vedėjui 
Petrui Viščiniui paskyrė Ameri
kos Lietuvių taryba premiją. 

NAUJA KLUBO VALDYBA 

Mūsų kolonijose 
Philadelphia, Pa. 
SUTIKSIME NAUJUS METUS 

Daug įkur lietuviškas gyveni
mas susiduria su sunkumais, dėl 
kurių ne vienas anksčiau klėstė 
jęs vienetas yra priverčiamas sa-
veiklą sulėtinti ar visai susatbdy-
ti. Talių sunkumų turi ir Phila-
delphijos Lietuvių namai, ypatin
gai dėl to, kad jų didžiulio pasta
to išlaikymas sudaro stambias iš
laidas. 

Išsiversti tik iš narių mokes
čio ar visuomenės paramos ne
būtų galima. Dėl to k'lo reikalas 
ieškoti papildomų pajamų iš 
viešų renginių. Juos Lietuvių 

Šv. 
proga 
darbuotojus ir rėmėjus. 

Sveikiname brolius ir seses pa
vergtoje tėvynėje, su ryžtu kovo
jančius už žmogaus teises, bei są
žinės laisvę ir visus lietuvius lais
vajame pasaulyje. 

Kristaus gimimo šventės palai
ma telydi visus ateinančiais 1980 
-šiais metais ir broliška tarpusa
vio neilė težydi visų pasaulio lie
tuvių širdyse. 

1979-iems metams besiarti
nant prie pabaigos, norime trum
pai pažvelgti į BALFo veiklos at-
siekimus organizacinėje ir lietu
vių šalpos bei pagalbos srityse 
tame laikotarpyje. 

Šiais metais šventėme BALFo 
35-ių metų gyvavimo sukačktį. 

namai surengia bent keturis cer\Sn ČSisiv^mu g a i i m e pasigėrėti 
metus: gegužinę, Lietuvių na- ^.ydų g r a ž i u a t s į i į e p imu į cent-

BALFAS SVEIKINA RĖMĖJUS 
Kalėdų ir Naujų Metų ti BALFui nusipelniusiems asme-
sveikiname visus BALFo i nims, kaip garbes ženklai. 

C L A S S I Fl ED GU I DE 

mų dieną, Lietuvių mugę ir Nau 
jų Metų sutikimą. 

Sudarytas specialus komitetas, 
lapkričio 23 — 25 d. surengti jau 
antrą Lietuvių mugę, kurioje bu
vo galima įsigyti tautodailės, 
rankdarbių, spaudos, suvenyrų ir 
kitokių lietuviškų daiktų. Ne
trūko tradicinių lietuviškų val
gių ir maisto produktų. Progra
moje atskirai pasirodė "Vilties cho 
ras, "Aušrinės" šokėjai (tris kar
tus) ir net trys atskiri lietuvių 
vadovaujami orkestrai. 

Šiai mugei daug pastangų įdėjo 
ne tik komitetas, bet ir kelios de
šimtys pasišventusių asmenų, 
kurie atliko įvairias pareigas, ga
mino maistą, aukojo savo laiką, 
produktus ir net pinigą. Sios pa 
stangos ir gausus lietuviškos vi
suomenės ir kitataučių atsilan
kymas davė gražaus uždarbio 
Lietuvių namų egzistencijai pra
tęsti. Dėl to jų vadovybė progra
mą atlikusiems vienetams, vi
siems dirbusiems, dalyvavusiems 
ir kitaip prisidėjusiems reiškia 
nuoširdžią padėką. 

Sekantis stambesnis 

ro paskatinimą surengti minė
jimus — daugumas BALFo sky
rių ruošė akademijas, koncertus, 
iškilmingus pcjūvius ar susirin
kimus. Minėjimų metu buvo pa
gerbti BALFo veikloje pasižymėję 
veikėjai ir rėmėjai, jiems įteikiant 
BALFo garbės ženklelius. 

Garbės ženkliukai, kuriuos cen
tras išleido praeito seimo metu, 
susilaukė didelio pasisekimo ir 
skyrių labai pageidaujami. Sky
riams jie yra pasiunčiami pagal 
pageidavimą. Ženkliukai nėra par 
davinėjami — jie yra skirti įteik-

bus tradicinis Naujų Metų su
tikimas, pradedamas 7 vai. 30 
min. su populiariais Lietuvių na
mų kokteiliais. Po jų seks pietūs, 

šokiai su "Cleftones" nuo 10 iki 
2 vai. ryto, bus duodamas bute
lis viskio 10 asmenų stalui ir 
šampanas. Visa tai tik už 20 dol. 
asmeniui ir 15 dol. moksleiviams 
ir studentams. Vietas ir bilietus 
užsakyti iki gruodžio 27 d. Lietu
vių namuose, Šv. Andriejaus kle
bonijoje ir pas kitus platintojus. 
Bilietų ir stalų užsakymą koor
dinuoja J. Morkūnas. 

Renginiai yra .pagrindinis pa
jamų šaltinis Lietuvių namus 
išlaikyti. Dėl to suprantama, 

renginys j J^J j u v a ,yyba labai pageidau-

Šie metai BALFui buvo išskir
tinai sėkmingai, išci rūpinant lei
dimą atvykimui apsigyventi į 
JAV iš Lietuvos dviems šeimoms 
— Juodvalkiu ir Vaičekauskų, 
— kurių kiekviena susideda iš 4 
asmenų. Tai pirmas toks atve
jis mūsų išeivijos pokario istori
joje. Vėliau rudenį, BALFo rū
pesčiu ir pastangomis į Ameriką 
atvyko dar 3 pabėgėliai iš Lietu
vos — Rimgaudas Kasiulis ir Edu-

rdas ir Marija Grubliauskai. Vi
s iems atvykusiems buvo suteikta 
BALFo globa ir naujakuriams 
reikalinga pagalba. 

1979-tų metų bėgyje buvo tei
kiama šalpa ir kituose kraštuose 
gyvenantiems lietuviams — buvo 
pasiųsta žymiai didesnis šalpos 
siuntinių skaičius negu bet ku-
ritis ankstyvesniais metais. 

Lapkričio mėnesį įvykęs direk
torių suvažiavimas Los Angeles, 
Calif., kartu sujungtas su iškil
mingu BALFo ir skyriaus 35 m. 
veiklos sukakties minėjimu, praė
jo su gražiausiu pasisekimu. Tai 
buvo pirmas suvažiavimas BAL
Fo istorijoje vakariniame Amerikos 
pakraštyje ir susilaukė daug prie
lankaus dėmesio iš lietuviu vi
suomenės. 

Dėkojame visiems direktoriams, 
skyrių pirmininkams, valdyboms, 
nariams, talkininkams ir rėmė
jams už Jūsų įnašą į sėkmingą 
BALFo veiklą. Jūsų darbštumo ir 
pasiaukojimo dėka daugybė lietu
vių pajuto broliškos meilės ši
lumą ir rūpestingumą einant pa
reigas. Jūsų pastangos ir darbas 
užtikrina organizacijos gyvastin
gumą ir BALFo veiklos tęstinu
mą. 

Linksmų švenčių! 
BALFo centro valdyba 

ja, kad erdvi Čiurlionio salė bū
tų pripildyta, o negalintieji ban
kete dalyvauti atsiųstų savo au
ką. Juk Lietuvių namai priva
lo ne tik patys gyvuoti, bet ir už-

16 d. vyko tos draugijos valdybos t i k r i n t i pavogę n e seniai įsteigtam 
rirukimai. Pirmininku išrinktas lietuvių kukūros centrui 
Danielius Averka, vicepirm. Ge- ygja 
diminas Ivaška, sekr. Antanas 
Matjoška, finansų sekr. Adomas 
Druzdis, ižd. Algis Mitkus, mar
šalka Vytautas E&mas. Į direkto
rius: Stasys Griganavičius Vytau
tas Jurgėla, Antanas Andriulio
nis, Birutė Mitkus, Henrikas Če
pas, Juozas Lubinas ir Romual
das Vertas- I revizijos komisiją: 
Antanas Januška, Andrius Ketur 
akis ir Lionginas Svainis. 

PARENGIMAI 

S O P M I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos i i TOOPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
stotį. Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 454-1413 
1490 AM 

7159 S. MAFLEWOOD A VE. 
CHICAGO, ILL 

B E A L Ę S T A T E 

KOGI LAUKTI 
Puikiausio muro 22-jų metų bun-

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

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

tvarus 2jit aukšty maras. Apie 
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
tas $46,900. 

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

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

Valdis Real Estaie 
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 
IVj aukšto 7 kamb. 2 atskiros vonios 
ir virtuvės. Naujas radijatoriais gazu 
Šildymas. Garažas. Galima tuoj užimti. 
Arti ManIewood ir 6&-os gatvės. Tik 
$24.900.001 

2-jų aukitų Georgian. 5 kamb. 37 
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta 
kaina. $27.900. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — lncome Taz 

N o taria ta* — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 

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

imiiiiiiiiiiiiMimiiiiiiiiiiiiHiimiiiimiiiii 
ELLI0TT PLUMBIH6 

Ali types of phimbing repairs. 
Drain lines rodded. 

No extra charge for weekenda 
or holidays. 

Phone — 847-6310 
iiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiliiiliililllliillliiiiilll 

SIUNTINIAI ! UETUY4 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer A ve. 
Cbicago, IU. 10632, tel. 127-5980 

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

FRANK ZAP0LIS 
Telef. 

D Ė M E S I O 

Z-M Consfruction Co. 
• c . 

Nao ja statyba ir bet koks 
namu, remontas. 

Pasinaudokite žiemos sezonu 
Vidaus remontams. 

BROMUS MAČIUKEVIČIUS 
VYTENIS 2YGAS 

Skambint po 6 vaL vnk. 448-7871 

GA 4-8654 
W. 95th Street 

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

Tel. — WA 5-8063 

iiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiinit 
įvairių prekių pasirinkimas ne

brangiai iš mūsų sandėlio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 St„ Cbicago, m. 60629 

SIUNTINIAI ! LIETUY4 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l i iuilll i l l l l l iuuill 

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

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — lncome Taz 

Notary Public 

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiim 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII 
M. A. Š I M K U S 
IXCOME TAX SKRV1CK 

NOTARY PUBLIC 
4259 So. Maplewood, tel. 254-7450 

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

kitokie blankai. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiuuiiiiini 

PACKAGE EXPRESS AOKMCT 
MARIJA N O R E I A I E N * 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Labai pageklaulaiifeoa peras ritfttca 

prekės. MaUtaa tt Europos ssuslSUa. 
2608 W. • • St., Chicajo, RL SOSSS 

TEL. — W A S-STST 

iiiiiiiiiiiiiiuiiimiimiiiiiiiiiimiiiiimiiii 
VIZITINIŲ KORTELIŲ 

REIKALU 
Vizitinių kortelių naudojimas yra 

gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vM 
Mnes korteles. 

Kreipkitės J 
traciją visais 

"Draugo" 
panašiais 

admisie-
reikalais. 

DRAUGAS, 
4546 W. SSrd Str, 
Chicaco, 0L 60629) 

iiimmiiiiiimiiimiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

ISNUOM. gražus 3-jų miegamųjų 
namas su baldais Phoenix, Arizo
na, Sun City. Teirautis Chicagoje 

Telef. — 434-7628 

— Tautiniu šokiy vakaras su 
programa kovo 8 d. Lietuviu Pi
liečių d-jos salėj So Bostone. 

— Vasyliūnv sonatų vakaras 
kovo 9 d. 3 vai. pap. First — Se-
cond Church Bostone 

— Minku radijo valandos 46 
metu sukakties koncertas šr miss 
Lithuania of New England ba
lius kovo 23 d. Lietuvių Piliečių 
d-jos salėje So. Bostone. 

— Laisvės Varpo pavasarinis 
koncertas balandžio 13 d., per 
Atvelykį, Lietuviu Piliečiu d-jos 
salėje So. Bostone-

— Nauju Mėty sutikimas Lie
tuviu Piliečiu <Hos salėje gruo
džio 31 d. Pradžia 8:30 v. vaka
re iki 1:30 ryto. 

—Kultūros kiubo susirinkimas 
jvyks sausio 36 d. Tautinės s-cos 
namuose So. Bostone. Programo-

Didžioji lietuviu organizacija į je: bus rodymas Los Angeles lie-
Naujojoj Anglijoj yra Lietuviu Pi- tuviu pastatytos operos La Bo-
liečiy d-ja So. Bostone. Gruodžio heme juostos. 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
1 i n k i 

VLADO ANDRIJAUSKO LIQUORS 
2500 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 Tel. 778-1203 

NBGHBORHOOD 
REALTY GROUP 
U.S.AT 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiiiiiitii i i i i i i i i i i in 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
2MS W. ttth St., tel. 771-1481 

iiiiiimiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiii 
IIUIIIilMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIillUIIIIIWlllllll 

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

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

SERAPINAS 
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 

636-2960 

i 
Turime didžiausi pasirinkime vietos ii užsienio 

gorimų pigiausiomis kainomis. 
VL Andrijauskas 

We'H help you moJce tt\e right movė. 

V A L O M E 
KILIMUS IB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

BUBNYS — TeL BE 7-5168 

y/ 

Jr ' • % 

JAY DRUGS VAISTINE 
2759 W. 71st St., Chicago. ūl. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara šiokiadieniais nuo i »al. ryto Otl 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 ) vai. vakaro 

D KUHLMAN. B S Registruota vaistininkas 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 06 

f f f 
Linksmų Sv. Kalėdų Švenčių 

savo prieteliams ir klijentams linki 

COMPLETE AUTO SERVICE 
STASYS DAPKUS, savin. 

AUTOMOBILIŲ TAISYMO DIRBTUVE 
4542 S. Western diffsidc 4-2241 

Naujesnis 3-hj miegami) bungalow. 
Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie 
67-os ir Homan. $52,900. 

2H anksto mūras — 3 butai. Ge 
ros pajamos. Prie 44 os ir California imimimillllllimilllllllllllllimillllllllll 
Nebrangus. 

5*-ta ir VVblpple. 6 kamb. puikiai 
prižiūrėta mūro rezidencija. Gazo 
šilima. Rūsys. Nebrangus. 

•5-ta Ir Keeler. Stiprus \Vi aukš
to mūras. Tinka giminingom Šeimom 
ar isnuom. Susideda iŠ 5 ir 4 kamb 
$72,000. 

BUDRAITIS REALTY C0. 
9600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arte 376-5996 
iiiiimimiiiiiiiiiuimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

HELP WANTED VTRAI 
• - I " II I - " ~ -

SET-UP MAN 
Machine NC. Top wages. 

55 Hours Per Week 

Tel. — 982-9797 

PUNT MAINTBtAJ.CE 
Part or full time. Appiy in person. 

TeL — 504-7575 
POLY PRO PRODUCTS 
61M South Aroher Rond 

SUMMTT, ILLINOIS 
SHIPPING A RECEIVING CLERK 

Local distribution center for a major 
corporation needs sbipping and receiv-
ing clerk. Fork lift exper. helpfui Good 
starting salary and benefits. Call for 
appointment 893-2092. 

SCM CORPORATION 
8550 W. Bryn Mawr Ave^ Chco, DL 
An Eąual Opportustty Employer 

^ . 

^ 

l 

% % % 

Linksmų ST. Kalėdų Švenčių 
linki saro draugams, klientams ir pažįstamiems 

D E L T A L O U N G E 
6640 W. 67th St., turtą* , lllhMit 

TEBESI b JUOZAS KASFEBAVICIAL tavlaiakal 

Perskaitė "Draugą" duokite 
4 kitiems pasiskaitytL 

Apsimoka skelbtis diaa DRAUGE, 
ass jis plaeiausisi akaltoma* Uc 
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai-
sos yra 

HELP WANTED — VTRAI 

OWNER-0PERATOR 
D.O.T. ąualified with tan-
dem axle for piggy back 
operatien. Pick up and de-
livery within a 400 mile ra-
dhis. Chicago-based. Excel-
lent pay package. 

Phone -
312-226-7828 

VYRAI IR MOTERYS 

FACTORY 
IMMEDIATE OPENINGS 

on 
l s t & 2nd Shift 

• MACHINE SHOP 
Experienced or Will Train 

Work in a clean, modern, compietely air conditioned 
plant. Free hospitalization and Iife insurance. 11 paid 
holidays and up to 6 paid siek days. 

Apply in pernon 

Rexnord 
fflfff/l 

6 3 4 Glenn A v e . 
Whee l ing , IL 

Reanord Seal Division 
• KQUOI OpportunUy Employrr M f 

WE NEE0 YOU AT 
W E N D Y ' S 

W*t*dy's Old Fashioncd Hamburgcr 
Reataurants have excellent full or 
part time posltions available for a m -
bltious. d e p on d abi e people. 

You oan work efther day or «r«nknaT 
hours. Enjoy flexlble hours, work 
when it Is oonvenient for yoii. 
W« pnovide an exc«Uent atarti n « 
rat* and beneflta. Please apply ln 
person Monday thru Friday from t 
PM to 5 PM at elther locatlon. 

W E N D Y 'S 
OLD PASmONED HAMBURGERS 

7MS N. Harlem Avsoss, Nlles, 
8S0i W. Gotf Road, NOss, 

urr 

Biznieriams apsimoka skelbtis 

dienraštyje "Drangt". 

http://MAINTBtAJ.CE


MOŠŲ KOLONIJOSE 
Schuykill, Pa. 

NAUJA LIETUVIŲ RADIJO 
PROGRAMA 

Gruodžio 16 d. buvo įvesdin
ta pirmutinė lietuvių radijo prog
rama Pennsylvaniįos Schuylkill 
apygardoje, kietųjų anglių rajone. 
Ji buvo pristatyta klausytojams 
kaip "Vytis — Lithuanian An-
thracite Hour". Programos mece
natas yra Lietuvių Bendruomenė. 
Pereita, vasarą, į 65-tąją Lietuvių 
dienos šventę Lakewood Parke 
buvo pakviestas tuometinis Liet-
Bendruomenės JAV krašto pirmi-
ninikas Algimantas Gečys. Malo
niai sutiko dalyvauti programo
je ir buvo pagrindinis šventės 
•kalbėtojas. Turėjo progos '.susipa
žinti su šios apylinkės lietuviais 
ir rusenančia jų dvasia. Jis paju
to reikalą paakstinti lietuvybės 
apsnūdimą ir padrąsinti lietuvius 
išsiristi iš nerangumo ikevalo. Pa
žadėjo paremti jų veiiklą viešes-
n iam pasirodymui. Ši radijo prog
rama, Lietuvos Vyčių Anthracito 
kuopos 144 globojama, kaip tik 
siekia tuos tikslus įgyvendinti ir 
išgarsinti lietuvių tautos vardą 
apylinkės visuomenei, supažin
dinti klausytojus su Lietuvos is
torija, geografija, jos kalba, kul
tūra ir dabartine varginga Lietu
vos padėtimi 

įvairi įdomybėmis, nuotykiais, ži
niomis IT pranešimais. Kol kas 
įprogramos didžiuma bus patei
kiama anglų kaiba. Ji bus t rans
liuojama kas sekmadienį 8:30 v.r. 
VVZTA-FM (105 MHz) bango
mis ir pakartojama 12 v. W P A M 
(1450 kHz) . 

Be „Vytis — Lithatanian An-
thracite Hour" gruodžio 23 d. 
gyvai balsai pradedama transliuo
ti lietuvių kalba šv. Mišias iš 
Apreiškimo bažnyčios, Fra riek-
ville. Sekamdienio pranešim uo-

LAIŠKAI DRAUGUI 
JEI RUDIENĖ PRAŠYS 

J U N G S I S P R I E KATALIKŲ 

Lenkų taut inės bažnyčios ku
nigas Bronislaw Wojdyla su vi-

Tradicinio Balfo vajaus metu Į s a savo parapija Chicagoje i r j k ų bažnyčios 
aukų rinkėjams tenka susidurti į šalininkais ki tur nusprendė 
su skirtingų profesijų ir pažiūru' j ung t i s prie katalikų bažnyčios 
lietuviais. Daugumas supranta i i r padavė prašymą popiežiui. J o 

dy, k a d ištirtų padėtį. Kun. 
\Vojdyla skelbia, kad ir dau
giau lenkų tautinės bažnyčios 
kunigų nori jungtis prie katali-

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 27 d. 

PA6TO ŽENKLAI 

broliškos šalpos reikšmę, aukojai 
nuoširdžiai. Kai kurie aiškiai pa- , 
sako, kad neaukos, ir tuo aukųi 
rinkėjo reikalai su tais asmeni- i 
mis baigiasi. Bet vargas yra aukų j 
rinkėjams su tais, kurie dar nė
ra visiškai praradę lietuviškos 
pareigos jausmo, nenori aukoti' 
ir nenori tai pasakyti. Nesvarbu, 
kiek jiems laiškų parašysi, neat-

p rašymas per apaštališką dėle-1 

ga tą buvo atsiųstas kard. Co-

P a š t o ženklama pradedama 
naudot i nauji klijai, kurie be
veik nematomi, bet veiksmingi. 

se klebonas kun. Al. Bartkus pn-1 s a k y s j e i t e l e fonu paprašysi, kad 
minė padarytąsias pastangas m ū - į a t s iųS tŲ auką Balfui, greit priža-
m tėvų, tėvukų irj>rotėvių, ku-1 ^ \^t n eištesės. O jei nuvyksi 

į namus ir abu rasi namie, tai Pennsylvaniįos 
nedelsdami ir j g a u s į dešimkę, bet jei rasi tiktai 

žmoną, tai gausi atsakymą: „Gai- j 
la, vyro nėra namuose, ateik ki- į 
tą kartą. Bet jei rasi vyrą na-j 
muose, tada jis pasako: „Gaila, j 
žmona yra išvykusi, išsivežė če-
kiiĮ knygutę, ateik kitą kartą ir 
t.t." 

rie, vos atvykę į 
anglių kasyklas, 
ryžtingai stvėrėsi kurti lietuviš
kas parapijas ir statydintis savas 
bažnyčias. Žymus šių senųjų gar
bingų ateivių skaičius d a r tebegy
vuoja, bet ligų ir sunkaus gyve
nimo vargų nuslopinti daug kas 
jau nepajėgia ateiti į bažnyčią 
išklausyti Mišių, išgirsti lietuvis- Į 
ko pamoTorlo ir giesmių ir a sme-L 
niškai dalyvauti pamaldose. Esą j ^ u r l e *al!° j į Tinke]uJ P a r e l s" 

k ia : Aukoju t ik savo draugam. 

Be to, yra ir tokių „patriotų' 

dabar bažnyčiai dera jų neuž-1 
v_ i Jei Rudienė asmeniškai prašys, 

r.včiai meilę ir pasišven: i«* i r ! a u k ° ! ! u - P e r n a j d a v ė f R u d i e " 
nei šimtinę (Seimo leidiniui -
-K.B.), duosime ir šiemet". Ačiū 

Penkerių Metų Mirties 
Sukaktis 

Kun. Algimantas Bartkus, Ap- į žingsniui ilgiausių metų, gražios 
reiSkimo parapijos, Fraekville, j kloties ir sėkmės, 
klebonas, yra programos vedėjas, j S t a s y s Vaičaitis 
Įžanginiame žodyje jis pasverki-1 
no brolius lietuvius lietuviškai ir 
pristatė prelatą Juozą Neveraus- \ 
ką, Šv. Jurgio parapijos kleboną, į 
Shenandoah, ir programos komi- į 
teto pirmininką, prašydamas jį 
pateiminti pradėtą dairbą ir mels
ti Dievą sėkmės šiam kilniam žy-1 
giui. Prelatas savo trumpoj kai- Į 
boj nušvietė numatytą . progra-1 
mos turinį, užtikrindamas, kad ; 

valandėlė visada bus gyva iri 

S&MTČONI LEIDINIAI 

(Atkelta iš 3 psl.) 

T u r būt, kad ne. Mano visos 
"mintys ir idėjos" linksta kaip tik 
darbo apsunkinimo kryptimi. I 
M a n atrodo, kad būtų labai nau- j 
dingą tokius pranešimus ruošti į 
ne daugiau, kaip šimto pusla-Į 
pių dydžio ir išleisti keturis kar-Į 
tus per metus: po vieną kas trys į 
mėnesiai. Tokiu būdu būtų pa-; 
teikiama vis nauja medžiaga, o j 
norinčiam ja pasinaudoti iš karto 
nebūtų tiek daug skaitymo. Dvie
jų šimtų puslapių leidinys lyg 
ir .perdidelis. Kas nori tiek daug 
iš kar to skaityti? Tačiau nema
nau , kad keturis leidinius per me
tus dabartinėmis sąlygomis mes 
pajėgturnėm paruošti ir išleisti, 
todėl reikia tik stengtis išlaikyti, 
ką turim, ir paspartinti vieno me
tinio pranešimo išleidimą. Leidi
n io apimtis, formatas, turinys yra 
geri, nieko jiem netrūksta. Pa
skleidimas, atrodo, kgi yra ne
blogai sutvarkytas. Šiais metais 
prie JAV LB ir Kanados LB dar 
buvo pridėta ir Australijos LB 
laida. Anglijos LB laidą pridėjus, 
b ū t u galima jau ir pasitenkinti. 
Būtų gera jį paruošti ispanų ir 
kokia nors svetima kalba, bet ži
nant , kad tokiais klausimais besi
domi politikai, kultūrininkai bei 
valstybininkai dažniausia anglų 
kalbą moka, todėl leisti "Viola-
t ions" kitomis kalbomis mirtino 
reikalo gal ir nėra. 

Dėkodami už šį pokalbį, kartu 
dėkojame buvusiam JAV LB ir 
PLB valdybų pirmininkui Bro
niui Nainiui ir dr. Tomui Remei-
kiui už sumanymą "The Viola-
t ions of Human Rights ra Soviet 
Occupied Lithuania", leidinio re
dagavimą, išugdymą ir paruoši
mą aštuonių laidų, kurių net 
septynios buvo suredaguotos vie
no dr. Remerkio. Tai tiarai dide
lės vertės darbas, įgalinęs mus 
plačiau supažindinti laisvąjį <7asau 
lj su lietuvių tautos bei valstybės 
tragedija ir jos žmonių sieki
mais. Tikime, kad Jūs Šioje srity
je rr toliau darbuositės, o naujoji 
JAV LB krašto valdyba rugebės 
parūpinti darbui sąlygas ir lėšas. 

miršti, atjausti jų ilgesingą baž 
ir pasišventimą ir! 

pagal išgales lankyti juos jų n a - j 
muose radijo bangomis. 

Sveikintinas treikšmingas už- jgančių turime tiktai keletą, nes 
mojis ir linkėtina padary tam j M. Rudienė ir prie geriausių no

rų visų Balfo rėmėjų Chicagoje 

Dievui, kad didybės manija ser-

nepajėgtų aplankyti. 

KBr? 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. A 

ALFONSAS VALATKAITIS 
Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimą vyrą, tėvą, uošvį ir senelį, kurio netekome 
1974 m. gruodžio 26 d. 

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

Už jo sieią šv. Mišios bus atnašaujamos gruodžio 30 d., sek
madieni, 10 vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Alfonso Valatkaičio sielą. 

Nuliūdę: Žmona, dukterys, sūnus, marti, žentai, ir anūkai. 

m %**• 

* * * # 

Vaclovas Vitas 
Plioplys 

J a u penktos Kalėdos , ka i iš mūsų t a r p o išsiskyrė 
mylimas v y r a s i r tė t is . 

J o prisiminimui šv . Mišios buvo a tnašautos gruo
džio 23 d., 8 vai. r y t o Svč. M. Mari jos Gimimo bažnyčioje 
ir 10 vai. T. Jėzui tų koplyčioje. 

P ra šome pr i s imin t i m a l d o s e 
žmona ir jo 5 vaikai 

Mielam kaimynui 

DR. J O N U I A D O M A V I Č I U I , 
netekus mylimo BROLIO, reiškiame gilią už
uojautą. 

Liudas ir Marija Stašaičiai 

Mielai 

A. t A. MILDAI LESNIAUSKIENEI minis, 
jos vyrą VIKTORĄ, dukte r į A U D R O N Ę i r sūnus ALGĮ 
ir RAMŪNĄ su še imomis nuoširdžiai užjaučiame i r kar
tu liūdime. 

MARIJA M1KALC1ENĖ 
SVAJŪNAS MIKALCIUS 

A . f A . 
JOSEPH P. JAKUBAITIS 

Gyveno Elburn, Illinois, anksčiau gyveno Chicagoje, Brighton 
Parko apyl. 

Mielam draugui i r kolegai 

Inž. LEONUI MASKALIONUI, 
jo žmonai NIOLEI ir sūnui U N U l reiškiami* gilią 
užuojautą skausmo valandoje, netekus brangios mamy
tės P A U U N O S MASKALIŪNIENĖS. 

Liūdintys drauga i : 
Vanda ir Vytautas Šliupai 

ir sūnus Kęstutis 

Tragiškai 
amžiaus. 

žuvo gruodžio 23 d., 1979 m., sulaukęs 39 m. 

Gimė Chicago, Illinois. 

Pasilikę dideliame nuliūdime žmona Urširia (Vaičiulytė), 
duktė Danutė, 2 sunūs: Juozukas ir Maikis, motina Emilija Len-
non, sesuo Jeanette Ross su vyru Larry ir šeima, ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstam:. 

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadieni, 4 vai. popiet Eudeikis -
Gaidas - Daimid koplyčioje, 4330 S. California Avenue. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 29 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velkmies 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j Sv. Kazimiero lietuvių ka-. 
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

gimines, draugus ir pažįstamus 

Nuliūdę: žmona, duktė, sūnui, m 

Laid. dir. D. Gaidas ir G. Daimid. 
taa, MSUO ir kiti giminia. 
Tel. 523-0440. 

A A 

PAULINA MASKALIONIENIB 
Gyveno 5044 S. Rockwell Street, Chicago, Illinois. 
Mirė grudžio 21 d., 1979 m., sulaukus 79 m. amžiaus. 
Gimė Latvijoje. 
Amerikoje išgyveno 29 m. 
Velionė buvo našlė a. a. Antano. 
Petkaus Marąuette koplyčioje gruodžio 24 d. gedulingas apei

gas atliko kun. Ansas Trakis. Po to buvo nulydėta į Lietuvių 
Tautines kapines. 

Pasiliko dideliame nuliūdime: 
Staras Leonas, ma.rH Nijolė ir anūkas linas. 

A. t A. MILDAI LESNIAUSKIENEI mirus, 
jos vyrą VIKTORJį, sūnus dr. ALGĮ ir RAMONE ir 
dukrą AUDRONĘ TIMIENC su SUMOMIS nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Margint Ir Jonas Sakalai 

A. t A. MILDAI LESNIAUSKIENEI mirus, 
dr. ALGIUI ir TERESEI LESNIAUSKAMS. jų ŠEIMAI 
ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kar
tu liūdime. 

Dariaus-Girėno Lituanistine 
Mokykla 

A. f A. 

EDWARD BARTKUS 
Gyveno Chicago, Illinois. 
Mirė gruodžio 23 d, 1979 m., sulaukęs 60 m. amžiaus. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Paliko dideliame nuliūdime duktė Janice, žentas Louis Mendoza, 

brolienė Bernice Bartkus, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 
Velionio žmona buvo a. a. Alvina> duktė a. a. Diane ir brolis 

a. a. Albert 
Priklausė Don Varnas American Legion Post No. 986. 
Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845 S. Wes-

tern Avenue. 
Laidotuvės įvyks penktadienį gruodžio 28 d. B koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčia, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė Ir žentas. 
Laid. dir. Jonas Evans Jr. ir Stasys Evans. Tel. 737-8600 

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

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

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

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

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

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

A. t A. AUGUSTUI URULIUI 
mirus, sūnui AD0LPH su ŠEIMA reiškiame gi
lią užuojautą. 

Melrose Parko Uotinrio Amerikos Pilitciy 
Klubo Valdyba ir Nariai 

. 

file:///Vojdyla
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 27 d. 

x Aleksandra ir Genovaitė 
Kadžiai sveikina "Draugą" su 
Kristaus gimimo diena ir Nau-

I jais metais ir siunčia savo kuk-
; lią auką spaudai palaikyti. 

x LšST s-gos Garbės teismo 
pirmininkas Marijonas Šnaps-
tys ir jo šeima linki Sesėms 
Broliams šauliams, giminai
čiams, bičiuliams, o ypač sąjun
gos bei dalinių G. teismų na
riams - kolegoms teisėjams ty
ro kalėdinio džiaugsmo ir lai
mingiausių Naujų 1980 Metų. 
Šia proga aukoja "Draugui". 

x "Draugas", lankydamasis 
kasdieną mūsų namuose, sutei
kia mums didelį džiaugsmą, be
veik kalėdinę nuotaiką kiekvie-

tas vysk. V. Brizgio žodis i r ^ fa^ T o d ė l y r a v i s ų U e . 
speciali kalėdinė programa, k a - Į t u v i ų pareiga remti savo dien-
lėdinės giesmės lietuviškai ir ki-1 r a š t į" _ Tzšo m u m s 
tomis kalbomis. 

x Šv. Tėvas Jonas Paulius II 
savo kalėdinį sveikinimą perda
vė 34 kalbomis, jų tarpe ir lie
tuvių. Amerikos Balso radijas 
Kalėdų pirmąją dieną abiejų 
laidų metu šį sveikinimą per
davė j okupuotą Lietuvą, užre-
korduotą magnetinėje juostelė
je, iš kurios labai aiškiai ir 
tiksliai lietuviškai skambėjo: 
"Linksmų Kalėdų Kristuje!" 
Per tą patį radiją buvo perduo-

CH/CAGOJ IR APYLINKĖSE 

Ramunė ir Ričardas Badausimi. 

x Dr. Jonas R«nys, Jr.. dr. j n a u j į n d a m a s 
Jono ir Bernadetos Reinių su 

Čipkus iš Willowick, Ohio, 
stasys K A I Š I R D i s ŠIRDĮ SURANDA - TOLIAI 
io, at-. *-

prenumeratą ir 
siųsdamas 10 dolerių auką. Dė-

nus, kaip gydytojas dirbąs Bad k ė j a m e - Spalio 27 d. tolimoje Austra-
Kissinger. Vak. Vokietijoje, bu- j " lijoje, Sydnėjuje, lietuvių kape-
vo Kalėdoms atvykęs aplankyti! x Crprijonas Barkauskas, či- lionas kun. Petras Butkus palai-

ATSTUMUS PRARANDA 

Jautrias kalbas pasakė tėvai I ^ ^ Pūkelevičiūtė atliko "puikų 
— Elena Badauskienė ir Jurgis į vertima ir tai Dadarė neimdama 

savo tėvų ir artimųjų. Taip pat kagiškis, švenčių proga aukojo m i n o čikagiškės Ramunės Mari- Janulaitis, palinkėdami savo vai-; a t iyeinimo 
buvo užsukęs į "Draugo" redak-; 10 dolerių. Labai ačiū. j jos Tanušaitytės ir adv. Ričardo j kams laimingo gyvenimo, prašy-j 

Badausko moterystės ryšius. j darni visada atsiminti šeimos at I B. Pūkelevičiūtė savo kalbo-

grazios šeimos šventės proga. 

OPEROS VAKARONĖJE 

Lietuvių Operos choras penk
tadieni, gruodžio 21 d., suruošė 
vakaronę Jaunimo centro kavi
nėje. Ją pradėjo operos choro 
pirm. V. Radžius. Padėkojo 
spaudos ir radijo atstovams ir 
kitiems svečiams. Pažymėjo, 
kad Metropolitan operos meti
nės išlaidos yra 42 mil. dol. Tik 
Vi surenkama, o 14 mil. reikia 

j gauti aukomis. Lietuvių opera 
irgi reikalinga aukų, kad galėtų 

! išlaikyti reikiamą lygį. Liet. 
; operai kasmet vis daugiau ir 
daugiau tenka mokėti už or
kestrą. Šiemet orkestro išlai
dos sieks netoli 25,000 dol. 

Lietuvių opera jau įsipilieti-
no ir t a r p kitataučių, kaip ge
ra i vertinamas vienetas. Jau 
tret i metai gaunama valdžios 
finansinė pasaka. 

Pasirinkus "Carmina Bura
ną", buvo planuota dainuoti ori
ginalia kalba, bet rašytoja Bi 

mai buvo pažodžiui. Versti į 
dabartines kalbas "Carmina Bu
rano" sunku, nes eilutės trum
pos, rimų daug. B. Pūkelevičiū
tė pabandė pažaisti tekstą lie-
tuvinant. Tai sekėsi, nes mūsų 
kalboje daug rimų, o sakinys 
lankstus. Mūsų kalboje yra lyg 
bangavimas panašus į lotynų. 

Yra mėgstančių operą "Car
mina Buraną". Vieną mergaitė 
net pratarė: kai ji tekėjo vyrui 
atnešė kraičiui "Carmina Bura
ną" plokštelę. "Carmina Bura-

jna" išryškina, žmogaus džiaugs-
i mą. Operoje apdainuojamas 
i žmogaus likimas, jausmai, kurie ' S t B a r a s * M Momkiene, K. Ko-

kuriam vadovaus V. Karosaitė 
ir J. Puodžiūnas. 

Pobūvio pabaigoje buvo už
kandžiai, D. Kurauskienės pa
ruošti ir dovanoti. 

Be Carl Orffo "Carmina Bu
raną", mūsų opera dar stato 
Leoncovallo "Pajacus". Dirigen
tas — muz. A. Vasaitis, reži
sierius D. Hicks (iš New Yor-
ko), scenos reikalų vadovas K. 
Oželis, scenos vedėjas J. Paro-
nis, chorvedžiai — A. Gečas ir 
E. Sakadolskienė, šviesos — K. 
Cijūnėlio. 

"Carmina Buranoje" dainuos 
solistai: G. Capkauskienė, A. 
Grigas, P. Gudas, Pajacuose — 

visiems bendri — meilė, gam- i P1*' A" B r a z i s ' 
tos žavingumas. Yra priekaiš-' Sav1111^8; Be 

i dainuos dar ir berniukų choras. 
| Lietuvių operą pamėgusios, į 

L. Stukas, J. 
operos choro, 

tų, kad ši opera tarpais lengva
būdiška. Ji yra tokia užuomi-, 
nomis. bet nė pačia esme. B. j c h o r a - &**& fc t r y s l e n k a i t e 8 -
Pūkelevičiūtė operą apibūdino j bėjusios iš muz. A. Stepheris 
ne vien pasakojimu ir citatomis, vadovaujamo "Liros" ansamb-
bet ir padainuodama ištraukas, I l i a K Chicagos konservatorijos 
palygindama įvairių kalbų v e r - U . m G **. ° P e r o B c h o r a - * * ¥ 
timus, duodama pirmenybę lie- v i e n a s i a P° n a 8 -

ciją ir papasakojo apie dabar
tinį Vokietijos gyvenimą. Gruo- '• 
džlio 27 d. dr. J. Reinys vėl iš
skrido atgal į Vokietiją. 

x Sol. Vacys Verikaitis iš 
Toronte buvo atvykęs į Chica-
gą pasitarti su muz. A. Jurgu-
čiu lietuvių vyrų choro *'Aro" 
plokštelės paruošimo reikalais. 
Ta proga jis. lydimas A. Jur-
gučio, aplankė "Draugo" redak
ciją, painformavo apie savo dar 
bus ir planus su choru ir ta 
proga dar įteikė 30 dol. auką. 

x Antanina Nagienė, lemon-
tiškė, prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo 10 dol. auką. Dė
kojame. 

nis 

Valencia. Calif., žurnalistė, at
siuntė sveikinimus ir 12 dol. 
auką. Labai ačiū. 

x Izabelė Stončienė. žinoma 
čikagiškė, sveikindama "Drau
go" darbuotojus. įteikė ir 25 do
lerių auką. Nuoširdžiai dėkoja-

X "Pasaulio lietuvio" 1979 i me. 
m. nr. 8-9 atspausdintas prieš 
Kalėdų šventes ir išsiuntinėtas 
prenumeratoriams. 100 pusla
pių leidinys skirtas IV-jam Pa
saulio lietuvių Jaunimo kongre
so eigai ir darbams pavaizduo
ti. Šiuo reikalu pateikta visa 
eilė rašinių ir daugybė nuotrau
kų. PL redaguoja Romas Kas-
peras ir Romas Sakadolskis. 
Kiti redakcijos talkininkai: L. 
Dėdela. V. Valaitienė. D. Koje-
lytė, S. Girnius ir kt. Leidžia 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė. Atspausdino "Draugo" 
spaustuvė. 

x Cicero LB apyl. ruošiamos 
Vasario 16-sios minėjimas įvyks 
vasario 17 d., parap. salėj. Kal
bės Ulinois universiteto profe
sorė, poetė Marija Stankuvienė-
Saulaitytė. meninę programą 
atliks sol. Danutė Stankaitvtė. | 

X Jonas ir Gražina Urbonai, d o l e r i 4 a u k * 

da — pirmoji pamergė, jauno
sios sesutė Rasa Skvirblienė ir 
jaunojo sesutė Regina Badaūskai-
tė. pirmasis pabrolys, jaunojo 
mokslo kolega J. Doolan ir dr. P. 
Dormer. Žiedus prie altoriaus 
nešė Aldas Kišonas. 

Jungtuvės įvyko Sv. Mišių me-
;tu. Kun. Petras Butkus, palaimi-
-nęs moterystę, jauniesiems ir su-

,,. . , . , ,,, ,., u s k a s J ' si rinkusiems koplyčioje pasakė la-
\\ooddndge. 111.. padėkojo ux- b a i j a u t r u > l i e t u v i š k o s fciinos 
korteles ir atsiuntė 10 dol. auką. | r e i k š m ę •„ a t s a k o m y b ę i š k e l i a n . 
Labai ačiū. [^ p a m o k s i a jauniesiems linkėjo 

x LB Brocktono apylinkės i n i e k a d a n e P a m i r § t i Dievo ir tė-
valdybos kasininkė St. Jančaus-1 ' T n e s , , r * * ! Limoje meilėj ug-

tuvių kalbai. 
Vakaronės metu operos cho

ras repetavo, diriguojant muz. 
— — . ^ . . ^ ^ „ . ^ . A. Vasaičiui ir fortepijonu pa-

Orchidėjomis ir kitomis gražio- | L
s a k o m y b ę ; . «tvermingumą. Lin-; je pasisakė, kad jau kartą ope-! lydint pianistui A. Kaminskui. 

- eėlėmis išpuoštoje koolv-' J ° " e s a m n u 0 t e v ų 8 I«»-;P08 chorui verte operą "Fide- j Operoje bus 40 žmonių baletas, 
^ K p y" j tosios žemės išlikti ištikimais lie-; lio". Carmina Burano" tekstą ji 

i tuviais Lietuvai, šeimyninį gy- j gavo lotynų, anglų, prancūzų ir 
venimą grįsti savitarpio susipra-; vokiečių kalbomis. Visi verti-
timu, kantrybe, pagarba ir mei-1 
le. Jurgis Janušaitis išreiškė ypa-; V a i š i ų m e t u d r K i š o n a $ ^ 

Operos pastatymai vyks ba
landžio 19, 20 ir 26 d. Marijos 
aukšt. mokyklos salėje. Operos 
choras rūpestingai ruošiasi, kas 
savaitę turėdami dvi repeticijas. 

J. Pr. 
lyčioje, prie altoriaus dukrą paly
dėjo tėvelis, žurnalistas ir preky-

Rūta Klevą Vidžiūnienė, bininkas Jurgis Janušaitis, paly-

tingą padėką jaunojo tėveliams j s k a i t ė d a u g y b ę sveikinimų tele-
Elenai ir Kazimierui Badaus i gramomis, laiškais, kuriuos jau-

CHICAGOS ŽINIOS 
kams už nuoširdų priėmimą duk-; n i e j i g a v o g o k u p L i e t u v 0 S j A u s . 

į ros į savo šeimą, už visus pakel- į t r a l i j o s n u Q g i m i n i U j artimųjų 
įtus rūpesčius ruošiant vestuves, J i r d r a u g Ų D e l ^ r a š i n i o a ^ m 

j ties siaurumo, gaila, negalime j n ę M e r ė Byrne davusi sutiki 

x Dr. J. B. 

visų, tikrai nuoširdžių 

kienė mums atsiuntė malonų 
laišką, apylinkės valdybos var
du palinkėjo laimingų Naujųjų 
metų ir savo sveikinimą paly- T ' . ... . , . . J . 

, . vr i . . Janušaitis. Aukas prie altoriaus dėjo 20 dolerių auka. Maloniai 
dėkojame. 

x Kazys Čėsna, Worcester, 
Mass., prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo 12 dolerių auką. 
Labai ačiū. 

už Ramunės ypatingą globą josi 
viešnagės Australijoje metu. j s u m j n ė t i 

Vyr. pabrolis J. Doolan tai hu
moristiniu, tai rimtu žodžiu pri
siminė savo kolegą advokatą Ri
čardą, iškėlė jo taurumą, nuošir
dumą ir pasiruošimą šeimyni
niam gyvenimui. Linkėjo Ramu
nei ir Ričardui daug, daug lai-

kurstvti lietuviškos šeimos!1™"^ m e t u - , U ž l"a u n u iu 

židinį. Ilaim<? buvo pakelti šampano tos-, ^ k a i p A u s t r a l i j o s j a u n i m o a t . 
Sv. Mišių skaitymus atliko tė- į tai i r sugiedota Ilgiausių metų. j s t 0 v a s > a t v y k o t e i s e s m o k s i u s fe. 

vai: Elena Badauskienė ir Jurgis Pokylio vadovas dr. Kišonas į baigiąs Ričardas Badauskas. Ten 
pristatė svečiams tėvus — Eleną j j u o d u susipažino. Pažintį atnau-
ir Kazimierą Badauskus, Veroni-, jįno Ramunė stovyklaudam skau-

RCMAI MEREI 
Verslininkas H. F. Chaddick 

veda derybas nupirkti Kellogo 
rūmus prie Lincolno parko ir pa 
daryti ten Chicagos mero būsti-

mą, bet su sąlyga, kad tas nie-

PAKDL'ODA INKSTĄ 

ir prasmingu sveikinimų įaunie- , , 2 • - • . * e .,v . i j . - i ko nekainuotų miestui, šiems. Sveikinimus lydėjo bran-į * 
gios dovanos. 

šios lietuviškos šeimos sukūri
mas įdomus. Ramunė Janušaity-
tė prieš ketvertą metų dalyvavo 
Pietų Amerikoje, Pasaulio lietu-i 
vių jaunimo kongrese. I kongre-

' atnešė jaunieji — Ramunė ir 
Ričardas. Iškilmių metu gražiai 

; giesmes giedojo specialus cho
ras, kurį suorganizavo Protienė, 
o jam dirigavo Marija Umbrazū-
nienė. Nuostabiai gražiai ir iš-

ką ir Jurgį Janušaičius, o taip pat 
čikagiškius, jaunosios sesutę Ra
są su vyru Benediktu Skvirblius 

tų stovykloje Australijoje. Ir štai 
širdis širdį surado ir tada atstu 

Margarita Miller įdėjo į "Chi-
cago Sun-Times" skelbimą, kad 
ji norinti parduoti inkstą ir 

| gauti pinigų alkstančiai šei
mai. Jos vyras serga ir turi 13 

! m. dukterį. Ji jau yra isparda-
i vusi visą šeimos brangenybes. 
j J i yra sargė Commonwealt Edi
son bendrovėj, per savaitę už-

i dirba 113 dol. Apie šį skelbimą 
; sužinoję, čikagiečiai Millerienei 

kilmingai -kambėjo choro loty- giedojo Ilgiausių metų. 
xDr. I. Kyras, Chicago, ni.,.niškai giedamas Veni Creator. \ z^ž iu jauniesiems Ramunei 

mus maloniai pasveikino šven-į Po iškilmių koplyčioje, apie' R i č a r d u i nuoširdžius linkėji-
čių proga, palinkėjo laimingų! 1 0 svečių susirinko | puošnią Į m u $ i š r e i | k ė ž y m u s s k a u t ų v e i k ė . 
ttmjm Metų ir atsiuntė » Į f l w pc*įiq salę, kur vieną va-1 j as> y % B a l y s B a r k u s > ^į^c. 

nusi-

ir Amaliją ir Mykolą Jagučius. Į j a r ( j ą i r Ramunę ir nuvedė prie 
Svečiai jaunųjų tėveliams su- \ altoriaus, kur pasižadėjo vienas 

kitą mylėti ir ką Dievas sujun
gia, kad neišskirtų jokios gyveni
mo audros. 

mai tolius prarado. Si pažintis Ri-1 ^ u n t ė daug dovanų ir dolerių. 
BRANGUS DOKUMENTAS 

Esame labai dė-'! .^"d4 vaišinosj kokteiliais. I s a l ę j d a m a ; j a u n u į u Hctmišką 
aawson, ML. švenčių proga k i n ^ ! e ^ T T a u n v ^ t ė t - a f - ° š

, r ( ^ ^ t e i k i m ^ i r ^ ^ ^ s k a u t i š k ą v e i k" K'eikė skautų gretose," lankė P a 
sveikina draugus ir pažįstamus x ^ Snarskis, Burbank. m., į cagos 'atskridę Vemnika ir J u r - l ! 4 ' p e t U r i O S *** ^ ^ j " 2 " i v e r b o l t * ' stovyklaudavo skau-
ir vieton sveikinimo^ kortelių padėkojo už korteles ir aukojo gis Janušaičiai ir Elena ir K a r i - į į ^ " " 1 ^ a R M J p V r a t U ' >K3" 

10 dolerių. Labai ačių. jmieras Badauskai. 

Jask Levvis, gyvenąs Skokie, 
surado 1888 m. pirktų serų do
kumentą. Už tuos Texas Paci-

, , fic Land Trust Serus 1888 m. 
Ramune gimusi Chicagoje ba.- j b u v o m o k ė t a 3 ^ dol ė ^ 

ge lituanistines mokyklas, daly-1 ̂  y&nė 4 ^ d o ] 
• vavo tautinių šokių grupėse, j 

skiria auką "Draugui 
X Aldona ir Vytautas Tau

rai šv. Kalėdų ir Naujųjų Me
tų proga, sveikina visus geros 
valios lietuvius, o ypatingai 
spaudos darbuotojus. Spaudai 
paremti skiria auką. 

x Teresės Mondeikaitės pa
ruoštą knygos "The Pritikin 
Program for Diet and Exercise" 

Vestuvinei puotai sumaniai 
X Alfonsas Gerčys, Beleville, vadovavo jaunas, talentingas dr. 

111.. aukojo 10 dolerių. Dėkoja- Kišonas. Jis, pasveikinęs tėvus, 
m e - ', jaunuosius ir svečius, išreiškė jau 

Boleslovas Semaška, N e w ; niesiems nuoširdžius linkėjjmus. 
Kun. P. Butkus prase Aukščiau
siojo palaimos jauniesiems, jų 
tėvams ir visiems svečiams šios 

LĖKTUVO N E L A B t t 
Joyce Pisher Broad, 40 m., 

ir jos sūnus James, 14 m., Ma-
ristų aukšt. mokyklos mokinys, 
buvo užmušti nukritus jų lėk
tuvui Green Bay, Wis. Broad 

lionės metais, meilė prie laužų ir! ̂ 14 jaunimo "atstovas, baigęs tei- j š e i m a Y™ i š Chicagos. Jie skri-
paskutinis žingsnis — vedybos. įsės mokslus, verčiasi advokato i d o P*15* B r o a d vyrą atšvęsti K * 

sveikinimus išreiškė labai 
originalia, pačių sukurta daina. 

tų stovyklose JAV, Australijoje, 
dalyvavo PLJ kongresuose. 

Ričardas aktyvus skautas, dir-
Dainoje atsispindėjo Ramunės ;bo su jaunimu, dalyvavo PLJ kon 

ir Ričardo pažintis, tolimos ke- jgresuose kaip Australijos lietu 

x 
Britain, Conn.. prie prenumera 
tos mokesčio pridėjo 10 dol. aû  
ką. Ačiū. 

X Irene Yonaitis, Homevvood, 
kritiką išspausdino Chicagoje m.. m u m s a t s iuntė malonius 
leidžiamas JAV gydytojų sąjun-! šventinius sveikinimus ir 25 do-
gos AMA biuletenis. 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos maiai* mė-
resiniaie imokėjimais ir nriei-
namais nuošimčiais 
Mutual Federal Savirttrs 2212 
W«rt Cermak Road - - Telef. 
VI 7-7747 (sk.) 

x Dėmesio, slidininkai! Dar 
yra laisvų vietų išvykoje j 
Steamboat Springs. Dėl infor
macijų kreipkitės j American 
Tr*veJ Service Bureau, 9727 S. 
H'estern Ave., Chicago. DL 
80643. Tel. 312—238-9787. 

(kk.). 

x M SKILANDŽIU tau tik 
reik, tuoj pas Petrą ir užeik' 
— INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena. 
deftro* ir t. t. Užsakymus siun
čiame paltu bet kur Amerikoje. 
S t lS We»t ftSrd St.. Chicago. l\ 
«M2». Tsl. (912) 4S6-43S7. (ak.) 

lenų auką. Už viską esame la
bai dėkingi. 

x V. Kupeikevičius, čikagiš-
kis. parėmė mūsų spaudos dar
bus 10 dolerių auka. Ašiū. 

x Zenonas ir Vanda Petkai, 
Park Ridge. 111., dažnai pare
mia savo dienraštį. Ir dabar 
gavome jų 10 dol. auką. Dėko
jame. 

x Vanda Balutienė iš Vene-
cuelos. atnaujindama prenume
ratą aukojo 10 dolerių. Labai 
ačiū. 

x Antanas Riminis, čikagiš-
kis, švenčių proga įteikė 12 do
lerių auką. Labai ačiū. 

x Marųuettr Delicatessen 
praneša, jog krautuvė bus ati
daryta pirmadienį, gruodžio 31 
d. nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. po
piet. Adresas 2553 H'. 71 St. 
Tel. 776-2717. (sk.) 

X Sveikindami Naujųjų Metų 
*oga, aukų po 7 dol. atsiun 
Konst. Savickas, Chicago, 

Kun. P. Butkus, poetišku žodžiu I praktika. I l ė d >. T ^ 8 d r a u & e 

jaunuosius nuvedė į lietuviško-j Vestuvėse vyravo lietuviškosios Į sužeisti- Lėktuvas .sudužo 
šios šeimos tradicijas, linkėjo jas į tradicijos, skambėjo lietuviškos 
išlaikyti, o kad jas jiems visada .jaunimo dainuojamos dainos. Ves 
priminti} — su gražių linkėji- tuvėse, be sydnėjiškių artimųjų, 

dalyvavo iš Melboumo Julytė 
ir Kęstutis Lynikai, Viktutė ir 

NAŠLĖMS 3.5 MIL. DOL. 

Cook . prisiekusiųjų teismaa 
trims North Central Airlines 
lėktuvų tarnautojų našlėms pri
teisė 3.5 mil. dol. kompensaci
jos. Jų vyrai žuvo 1968 m. lėk
tuvo nelaimėje O'Hare aerodro
me. Po lygiai iš tos sumos gaus 
J. N. Payne iš Seattle, W. Bloo-
mes iš Minneapolio ir E. Kar-
gel iš Minneapolio. 

PAVOJINGAS SPROGIMAS 

Didelis sprogimas naktį į sek
madienį įvyko namuose, 1201 
W. Roosevelt Rd., CKicagoje. 
Sužeisti 6 žmonės, nuostolių 
apie 75,000 dol. Priežastis tiria
ma. 

MOKYKLŲ SKOLOS 

Chicagos miesto mokyklos, be 
didžiųjų paskolų ir nesumokėtų 
algų, dar yra įsiskolinusios 22 
mil dol. už atvežamą maistą, 
raštinių reikmenis ir knygas. 

LIŪDNOS KALĖDOS 

Jennings šeima Oak Lawn 
priemiesty turėjo liūdnas Kalė
das; jų duktė, 17 metų, prieS 
porą savaičių dingo be žinios, 
šeima pasiūlė 10,000 dol. tam, 
kas ją surastų, bet jokios ži
nios apie ją Kalėdose dar ne
gauta. 

BEŠIRDŽIAI VAGTS 

Slaugymo namuose, 6125 S. 
skridusieji Kemvood,. Chicagoje, buvo pa-

my įrašu įteikė dovanų — lie 
proga, aukų po 7 dol. atsiuntė: Į t u v i § k o s kimos tradicijos knygą. 

Paskutinis kalbėjo jaunasis, ad-
Juozas Arlauskas. N. Britain. ivokalas Ričardas. Trumpai pa-
V. Apanius, Chesterland. dėkojo žmonos tėveliams už gra-

lei-
diiantis. 

GAISRAI 
Kalėdose Chicagoje buvo t rys 

ruošta ligoniams ir seneliams 
dovanų už 500 dol. Kūčių die
ną norėta jas gražiai suvynioti 
ir išdalinti bendrose vaišėse, 
bet dovanos buvo pavogtos. 

MIRTINGOS NELAIMĖS gaisrai, kuriuose 24 asmenys 
Vvtaš"klimanr daug kitų ^ečių I n e t e k o Pastogės, 8 žmonės, jų 
iš plačiųjų apylinkių. | tarpe ir vienas ugniagesys, pa-1 Chicagos apylinkėse Kalėdų 

Graži Ramunės ir Ričardo Ba-1 gydyt i ligoninėn. Nuostolių apie Į savaitgalį susisiekimo nelaimėse 
K. Sirgėdienė, Richmond Hill. žiai išaugintą dukrą, abejiems dauskų šventė baigėsi. Tegul į 5 0 0 0 0 do1- Didžiausias gaisraaI žuvo 20 žmonių. Pernai žuvu-

' tėveliams už rūpestį ir paruošimą Dievulis juos lydi gražaus sutari- buv<> Lake Grove VUlage bu tų^ ių tebuvo tik 2, o 1977 metais 
avarankiškam gyvenimui, visiems į mo ir 
svečiams už sveikinimus ir dova- keliais, 
nas. 

neišblėstančios meilės' kolonijoj. 3515 South Cottage 
! Grove, kur 500 žmonių turėjo 

Vš;. I išbėgti iš savo butų. 

Ant. Rugys. Paterson, 
Pranė Lauraitytė, Yonkers. 

Visiems rėmėjams dėkojame. 
x Aukų po 5 dol. atsiuntė: 

Al. Sturonas, P. Bielinis, R. ir 
D. Jakai, Pranas Budrys, St. 
Styra. T. Penikienė. P. Šileikis. 
C. P. O., T. Cole. Alg. Gruzdis. 
Mary Walskis. Antanas Šepe-

; rys. S. Nyerges. S. Pareigis; po 
3 dol. — J. Mačėnas. Helen Kul-

. hanek, O. Mažeika. Visiems ma-
; loniai dėkojame. 

x Aukų po 5 dol. atsiuntė: 
Alfonsas Nutautas. Antanas 
Lankutis, F. Mikuckis, Bronė D. 

; Engels. D. Strasius, Jonas Vys-
| nionis. Jadvyga Kolionė, K. Šid
lauskas. G Bukinys. A. Vašiu-1 
kevičius. Vytautas Norkus, An
drius Butkūnas. Sigutė Mikrutė. 

j V. Kriščiūnas. Visiems esame , Cicero. Ūl.. Lietuvių tumų savininkų klubo «usirlnkJmo, Sv. Antano parapijos salėje, gruodžio 11 d, dalyviai. 
! dėkingi. N u o U v A lUCkaiako 
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Advokatas JONAS 6IBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776^700 
Chicago, Illinois 60629 

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

iimiiimimiiiiiiitMimiiiiiiiiimumiiifitt 
Advokatas 

GINTARAS P. tEKNAS 
į Darbo vai.: nUo 9 v. r. iki 6 v. • . 

Sestad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 
ir pagal susitarimą. 

Tel. 776-5162 arba 7764163 
2649 W. 63 Street 
Chicago, m. 60629 
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