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Dar kartą apie Proi. A. J. Greimo vienšnagę 
Vilniaus universitete

L RŪTENIS 1
Užsienio lietuvių laikraštis ‘Tė

viškės žiburiai” perspausdino ma
no straipsnį “A. J. Greimo viešna
gė Vilniaus universitete” (iš "AL
MA MATER” 1979 m. nr. 3). 
Kartu buvo spausdinamos ir pa
ties A. J. Greimo pastabos, kurio
mis norėta kai ką patikslinti.

Pirmiausia norėtųsi padėkoti 
‘Tėviškės žiburiams” ir gerbia
mam profesoriui už dėmesį, ypač 
už norą apie save išgirsti tik tie
są.

Tačiau kartu yra tikslinga rr 
pasidalinti kai kuriomis mintimis 
tiek perspausdinto straipsnio, tiek 
profesoriaus pastabų, tiek paga
liau ir interviu su V. Baltrėnu 
atžvilgiais.

'Pirmiausia dėl gerbiamo pro
fesoriaus pastabų.

Profesorius vienoje pastaboje 
taip sako: “Šių metų gegužės 
mėn. lankiausi Lietuvoje, atsaky
damas visų pirma į VU kvietimą 
atvykti su paskaitomis” (čia ir 
kitose citatose neužtikrinamas 
absoliutus žodžių autentiškumas, 
kadangi dėl suprantamų aplinky
bių neturiu prieš akis paties teks
to).

Šia pastaba profesorius, ma
tyt, norėjo patikslinti tą mano 
straipsnio vietą, kur aš teigiu, 
kad A. J. Greimo viešnagę VU 
apsprendė TSRS — Prancūzijos 
kultūriniai mainai. Bet aš tą pa
tį teigčiau ir dabar, žinodamas, 
kad iš TSRS buvo išvykęs vienas 
profesorius skaityti paskaitų į 
Prancūziją. Tai, kad A. J. Grei
mą kvietė ir VU, nekeičia esmės. 
TSRS u-tai kviečia tada, kai gau
na aukštesniųjų instancijų sutiki
mą arba nurodymą. Teisę sa
varankiškai kviesti neturi jokia 
T. Sąjungoje aukštoji mokykla, 
juo labiau Lietuvoje.

Profesorius sako: “...universite
to rėmuose turėjau visą eilę se
minarų, pašneksiu. Šiems pašne
kesiams pravesti man buvo pasiū
lyta didžioji rektoriato salė, ku
rioje be vargo kaskart tilpdavo 
apie 200 klausytojų”. Šiais ar pa
našiais žodžiais, profesorius, ma
tyt, norėjo sušvelninti mano strai- 

įio tas mintis, kur buvo kalba- 
la, kad su patalpomis ne viskas 

bkrvo gerai. Iš tikrųjų, su profeso- 
lumi galima sutikti, jei turėsime 

galvoje ne visas paskaitas ir ne
visus atvejus.

Toliau prof. A. J. Greimas pa džiama minėti ir streike žuvusius, 
stebi: "... nors lituanistikos Fnrti-1Paminklo Statybos komiteto pirm.

Henry Lenarciak pareiškė, kad 
lenkai laukė 10 metų leidimo pa
statyti šį paminklą. Tiek pat laiko 
planus darė laivų dirbtuvės inži
nierius Bogdari PietrusZka.

“Solidarumo” vadas Walesa už 
degė prie paminklo "amžinąją

Blogai pasirodo
Amerikos tankistai

Washingfonas. — Laikraštis 
“Washington Star” skelbia, kad 
NATO kariniuose manevruose 
JAV tankų ir šarvuočių įgulos pa- ugnį”. Jis ragino lenkus išlaiky-
sirodo nekaip. Pratimuose įvyksta 
lyg varžybos tarp atskirų valsty
bių tankistų. Pernai JAV tankis
tai iš penkių valstybių šaudymo 
į taikinius varžybose užėmė ket
virtą vietą. Pratimuose 1977 m. 
Amerikos tankistai buvo šešti, 
juos nugalėjo Kanados, V. Vokie>- 
tijos, Belgijos, Britanijos ir Olan
dijos tankų įgulos. Varžybose 
tarp šarvuočių įgulų atskiros ka
riuomenės išstatė po kelias ko
mandas, iš viso 20 grupių. Pernai 
Amerikos kareiviai buvo paskuti
niai, o šiemet iš 23 šarvuočių ko 
mandų, amerikiečiai užėmė 8 vie 
tą.

tirte ir neužteko laiko pasinau
doti jo turimais archyvais, tačiau 
gavau pogos pasikalbėti tiek su 
tautosakos, tiek su kalbos skyrių 
vadovais bei bendradarbiais”. 
Tai tikra tiesa. Profesorius daug 
su kuo kalbėjosi. Todėl mano 
straipsnyje ir neteigiama, kad jam 
nebuvo leista kalbėtis su moksli
ninkais arba šiaip kultūrininkais. 
Tai, kad gerbiamas profesorius 
nebeturėjo laiko (jei būtų turėjęs, 
galimas daiktas, būtų pasinaudo
jęs archyvais), nepaneigia to fak- 
ti, kad “institute buvo užsuktas 
biurokratinis aparatas”. Šito pro
fesorius galėjo net nepastebėti. 
Tokiuose dalykuose ne visada 
susiorientuoja ilgai gyveną Lietu
voje. “Užkulisiai” kartais yra tiek 
rafinuoti, kad vėliau net stebėtis 
tenka. Ypač tie “užkulisiai” vei
kia, kai turima reikalo su įžymes
niais svečiais iš užsienio.

(Bus daugiau)

Atidarė specialų
lenkų paminklų

Gdanskas. — Keli šimtai tūks
tančių lenkų dalyvavo paminklo 
atidaryme, netoli laivų dirbtuvės 
vartų. Tai paminklas 1970 m. 
streiko metu žuvusiems darbinin
kams, kurie gatvėse susikirto su 
milicija ir kariuomene. Tikras 
žuvusių skaičius nežinomas. “Po- 
lityka” žurnalas neseniai skelbė, 
kad žuvo 45 streikuojantieji dar 
bininkai, 1,165 buvo sužeisti ir 
2,989 suimti.

Paminklo atidaryme dalyvavo 
Lenkijos prezidentas Henryk Jab
lonskį, Krokuvos arkivyskupas 
Frarrciszek Macharski, vyriausy
bės vicepremjeras Jerzy Ozdows- 
ki, vietinis komunistų vadas Ta- 
deusz Fiszbach.

Paminklas yra 140 pėdų aukš
čio. Tai trys kryžiai, ant kurių 
matomi trys inkarai. Patninklas 
kainavo 660,000 dol., kurie bu
vo surinkti aukomis iš darbininr 
kų Gdanske bei visoj Lenkijoj. A- 
pačioje įrašas paimtas iš Nobe
lio literatūros premijos laureato 
Czeslaw MHosz poemos, yra me
talinis bareljefas —grupė strei
kuojančių darbininkų.

Lenkijos spauda 10 metų ne
minėjo praėjusio streiko, kuris 
nuvertė vyriausybę ir komunis
tų vadą Gomulką. Buvo drau

ti Lenkijos nepriklausomybę, su
verenumą, taiką ir tvarką. Kiti 
kalbėtojai panašiai pasisakė už 
taiką ir patriotines pareigas tėvy
nei. Ceremonijose su prezidentu 
dalyvavo šeši vyriausybės atsto
vai, buvo perskaitytos Lenkijos 
primo kardinolo Wyszynskio ir 
popiežiaus Jono Pauliaus II-jo 
telegramos. Popiežius pažymėjo, 
kad jis kasdien meldžiasi už Lenki
te

šloms iškilmėms specialią mu
ziką sukūrė kompozitorius Krzy
sztof Penderecki. Atidarymo kas
piną perkirpo penki žuvusiųjų 
darbininkų giminaičiai.

Mirė rašytojas Marius Katiliškis

Nuotr. V. Maželio

Vienas ryškiųjų išeivijos beletristų, rašytojas Marius Katiliškis 
po ilgos ir sunkios ligos mirė Chicagoje gruodžio 17 d. Buvo gimęs 
1915 metais. Mirė palikdamas lietuvių literatūrai lobi, plačiai žinomas 
ir skaitytojų mėgiamas knygas: „Prasilenkimo valanda”, „Užuovėja”, 
„Miškais ateina ruduo”, „Išėjusiems negrįžti”, „Šventadienis už miesto”, 
ir „Apsakymai”. Katiliškio mirtis — skaudus nuostolis visam mūsų 
kultūriniam gyvenimui.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Darbą užbaigė 96-tasis > 

JAV Kongresas, pasižymėjęs 
skandalais, darbų vilkinimu. 
Naujasis Kongresas susirinks 
sausio 5 dieną.

— Turino laikraštis “La 
Stampa” paskelbė, kad Vatikane 
lankėsi sovietų diplomatas Ana- 
toly Adamišin, prieš jį buvo 
partijos centro komiteto narys 
Vadim Zagladin. Jie ragino 
kardinolą Agostino Casaroli da
ryti įtakos Lenkijai, kad būtų 
išspręstos problemos, tuo atve
ju rusai nesikištų į lenkų rei
kalus.

— Sirijos prezidentas Assa- 
das su didele delegacija atvyko 
į Libiją, kur svarstys abiejų, 
valstybių sujungimo klausi
mus.

— Kuboje prasidėjo komunis
tų partijos kongresas, kuris 
šaukiamas kas penkerius me
tus. Didžiausias dėmesys bus 
skiriamas ekonominiams Kubos 
klausimams.

— Irano premjeras Rajai pa
reiškė, kad amerikiečių įkaitų 
paleidimas priklauays nuo JAV 
finansinių garantijų. Valsty
bės departamentas pareiškė žiū
rįs į ši pasakymą skeptiškai ir 
atsargiai.

— Egipto prezidentas Sada
tas atidarė praplatintą, pagilin
tą Suezo kanalą, po 5 metų 
darbų, kurie kainavo 1.3 bil. dol. 
Dabar kanalu galės naudotis ir 
didieji laivai.

— Japonijos gynybos ministe
ris Omura pareikalavo pakelti 
lėšas gynybai 9.7 nuoš. Jis rei
kalauja kariuomenei 12 bil. dol.

— Naftą eksportuojančios 
valstybės pakėlė naftos kainas 
vidutiniškai 10 nuoš.

— Ugandos prezidentas Obo-

(Rimo Česonio, JAV delegaci- į 

jos į Madrido konferenciją nario 
ir JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybos nario pranešimas telefo
nu iš Madrido Čikagos “Margu
čio” radijo programai, kuriai va
dovauja Petras Petrutis. Praneši
mas padarytas 1980.XH.15. Įrašy
tas “Margučio” radijo studijoje.)

Šiandien, prieš maždaug dvi 
valandas laiko,. Madrido konfe
rencijoje Lietuvos ir lietuviu var
das nuskambėjo kaip gal labai 
seniai tarptautinėje konferenci
joje. Aš čia pacituosiu tik tas vie
tas iš kalbos, kurią pasakė Ame
rikos delegacijos vienas iš vice
pirmininku Warren Zimmer- 
man, peržiūrint aštuntąjį princi
pą Helsinkio Baigiamojo akto. 
Principą, kuris liečia apsisprendi
mo klausimą.

“Nebūtų teisinga keturiasde
šimčiai metų dabartinei ir princi
pinei Amerikos politikai, jei aš 
nepaminėčiau vienos specialios 
situacijos. Jungtinės Amerikos 
Valstybės nepripažįsta nelegalios 
inkorporacijos ginklu jėga Latvi
jos, Lietuvos ir Estijos, kurią įvyk
dė Sovietų Sąjunga. Šis veiksmas 
yra aiškiai nesiderinąs su aštun
tuoju principu. Aš taip pat norė
čiau priminti ketvirto principo 
žodžius, kad jokia okupacija ar 
teritorijos gavimas, laužantis 
tarptautinę teisę nebus pripažin
tas legaliu. Ir aš pakartoju savo 
valdžios visalatkę interpretaciją, 
kad šis dėsnis tinka Pabaltijo val
stybėms.

“Ponas pirmininke, šiame kri-

Rytų Vokietijos
kariuotnene budi

Ryty Berlynas. - -Ryšium su 
įtempimais prie Lenkijos sienų, 
R. Vokietijos kariuomenėje esą 
viengungiai mano, kad jie netu
rės Kalėdų atostogų. Vedusiems 
daromos išimtys. įspėjimus gavo 
civilinės gynybos personalas. Dak
tarams ir gailestingosioms sese
rims įsakyta neįšvažiuoti, budėti 
prie telefonų. Viena šeima R. 
Berlyne pasakojo korespondentui 
gavusi iš sūnaus kareivio laišką. 
Jis rašo, greičiausiai, negalė
siąs grįžti namo Kalėdų,bet turįs 
viltį, kad Kalėdų neteks sutikti 
Dancige (dabartiniame Gdans
ke).

Irane sušaudyti 
šeši arabai

Teheranas. — Irano oficialio
ji žinių tarnyba Pars prane
šė, jog šešiems asmenims įvykdy
ta mirties bausmė už sabotažo

į veiksmus Kuzistano (provincijoje,
! netoli Irako pasienio, kur gyve
na daug' araby kilmės žmonių- 

i Prasidėjus Irano - Irako karui, 
Irako vyriausybė ragino Irane gy
venančius arabus talkinti „ira
kiečiams išlaisvintojams“. Šeši 
nuteistieji apkaltinti sabotavę 
naftos vamzdyną ir slaptai nešę 
ginklus iš kaimyninio Irako Ku
zistano arabams.

Kaltina Ameriką 
dėl įkaitų

Teheranas. — Irano preziden
tas Bani Sadras kritikavo Ameri
ką, kad ji nepriima Irano reikalą 
vimų. Irano parlamentas nusta 
tė sąlygas, kurias patenkinus, bus 
paleisti 52 amerikiečiai diploma
tai, tačiau JAV vyriausybė delsia 
ir trukdo įkaity paleidimą, paša 
kė prezidentas, pabrėždamas, kad 
Amerikai teks sugrąžinti kiekvie 
ną centą Irano lėšy, kitaip ši kri 
zė nebus išspręsta.

Kaip žinoma, Iranas reikalau
ja sugrąžinti Amerikos bankuose 
užšaldytas Irano lėšas, apie 8 bil. 
dol. Reikalauja pažadėti, kad 
Amerika niekad nesikiš į Irano 
reikalus. Toliau reikalaujama, kad 
būtų sugrąžinti šacho ir jo šei
mos išvežti turtai ir kad Amerika, 
visi privatūs asmenys ir bizn:o 
bendrovės, atsisakytų ieškinių 
Iranui, nutrauktu visas kompen 
saciių reikalaujančias bylas.

Valstybės departamento atsaky 
me Iranui nurodoma, kad pirmą 

I sias dvi sąlygas JAV vyriausybė pa 
/ryžusi patenkinti, tačiau kity 
dviejų negalės, nes yra legaliu 
kliūčių. Amerikos teismai turės 
spręsti kompensacijų ir šacho 
nuosavybių klausimą.

Rusai tobulina

te paskyrė viceprezidentu ir 
gynybos ministru savo rėmėją 
Paulo Muwangą.

— Izraelis suvaržė užsienio 
korespondentų keliones po oku
puotas arabų žemes.

— Marokas pradėjo pasitari
mus su sovietų diplomatais dėl 
dviejų sovietų prekinių laivų, 
kuriuos Marokas sulaikė prie 
Vakarinės Sacharos krantų.

— Kubos užsienio reikalų mi
nisteris Isidoro Malmiero Peoli 
pasakė Indijoje, jog jis nenu
mato Irako - Irano karo pabai
gos. Jis penkis kart lankėsi 
Bagdade ir Teherane, bet jo 
tarpininkavimas rezultatų ne
davė.

— Portugalijoje eismo nelai
mėje susižeidė socialistų parti
jos vadas Mario Soares ir par
tijos prezidentas Antonio Ma- 
cedo.

— Londone, išsikasęs žemėje 
tunelį, iš kalėjimo pabėgo airių 
slaptosios armijos teroristas.,

— Australijoje armėnai tero
ristai nušovė Turkijos konsulą 
ir jo sargybinį.

— JAV Atstovų Rūmai patvir
tino 258 mil. dol. Kubos ir Haiti 
pabėgėliams šelpti. Suma numa
tyta 1981 m. biudžetiniams me
tams. Ją turi patvirtinti JAV Se
natas. -1980 m. pabėgėliams bu
vo paskirta 100 mil. dol. suma.

— Neapolyje žemės drebėjimas 
baigė sugriauti jau ankstyves
niuose drebėjimuose sužalotą se
neliu prieglaudą. Žuvo 9 pa
cientai prieglaudos ligoninėje. 
Griuvėsiai palaidojo gyvas ir tris 
seseles, kurios senelius prižiūrėjo.

—Nepalio absoliutus monar- 
chas, karalius Birendra, 36 mė
ty, paskelbė, kad karalystėje bus 
renkamas parlamentas rr sudaro
ma vyriausybė.

raketinius ginklus
Washingtonas. — Gynybos de 

partamento tyrimų ir inžinerijos 
skyriaus direktorius William Per 
ry pareiškė “The Washington 
Post” laikraščiui, kad Sovietu 
Sąjungos raketos SS—18 ir SS— 
19 jau tiek patobulintos, kad neti 
kėtame puolime galėtų suna- 
kinti žemės lizduose laikomas 
JAV raketas. Jo žiniomis, sovietai 
šiuo metu turi pakankamai rakė 
tiniy ginklų su daugiagalviais už 
taisais, kurie galėtu staigioje ata 
koje susprogdinti 50 nuo?. JAV 
“Minuteman”, kurių Amerika 
turi apie 1,000, ir 52 “Titano” ra 
ketas. Jo nuomone, už 3 - 4 metų 
sovietai jaw turės pakankamai 
strateginių užtaisu, kurie galės su 
naikinti 80 ir 100 nuoš. Ameri
kos strateginių rakety.

— Naftos pramonė: skelbia, 
kad šiemet pakils šildymo aly
vos kainos iki 1.25 doL už galio
ną.

Madride nuskambėjo 
Lietuvos vardas

tiškame istorijos laikotarpyje a? 
negaliu palikti šį dalyką, nepri
mindamas gražių žodžiy iš vieno 
valdžios pareigūno laiško, kuris 
įsidegino į mūšy istoriją.” (Čia ci
tatą duosiu angliškai, nes dar ne
turėjau (laiko išversti. R. C.).

“As is already konwn, the U- 
nion of The Soviet Socialist Re- 
publics presented an ultimatum 
to my govemment under į flim- 
sy and unjustified pretext On 
the following day the Russian 
Red Army after having attacked 
our frontier guards crossed bor- 
der and occupied all of our coun 
try- A pruppet govemment was 
forced upon us by a high Soviet 
official, sent from Moscow for 
this purpose. And the entire ad- 
ministration was put under the 
control of the govemment of the 
Soviet Socialist Republic. These 
were the words of a Lithuanian 
diplomat describing the Soviet 
invasion of his country in June, 
1940.

“Žinome, kad mes esame realis
tai. Mes žinome, kad mažai ką 
galima padaryti, taisant skriaudą, 
padarytą prieš 40 metų. Bet ne
pamirškime, kad laiko tėkmė ne
padarys iš šios skriaudos teisy
bės”. Kita citata:

“Pabaltijo valstybėse ty, kurie 
gina tautines ir tautos teises, pa
dėtis yra tokia pat bloga, gal ir 
blogesnė kaip kitose vietose. Lie
tuviu katalikų bažnyčia yra ypa
tingai spaudžiama. Atrodo, kad 
yra vedamas sistematiškas rusų 
perkėlimas į Estiją, Latviją ir Lie- 
tuvą.Kaip anksčiau minėta,daug 
žymių pabaltiečių aktyvistu yra 
kalėjimuose už savo politinius į- 
sit2kinimus. Kalėjimas ir psichiat 
rinės ligoninės tai likimas dauge
lio iš 45 pabaltiečių, pasirašiusių 
peticiją rugpiūčio 23, 1979 m. ke
turiasdešimtmečio sukakčiai Mo
lotovo - Ribbentropo Paktui, ku
ris privedė prie sovietų okupaci
jos Pabaltijo valstybių. Toje peti
cijoje jie priminė, kad Sovietų vai 
džia buvo pripažinusi suverenu
mą šioms trims valstybėms ir jie 
prašė, kad tas gėdingas pak
tas, per kurį tas suverenumas 
buvo panaikintas, būty pripažin
tas nelegaliu ir negaliojančiu so
vietų valdžios. Rugsėjo 20, vie
nuolika dienų po pradžios šios 
Madrido konferencijos, Antanas 
Terleckas, vienas iš pasirašiusių
jų ir, atrodo, iniciatorių šio ipa- 
baltiečiy atsišaukimo, buvo nu
teistas aStuoniems metams kalė
jimo ir tremties. Tą pačią de- 
ną Julius Sasnauskas, irgi šio at 
sišaukimo signataras buvo nu
teistas šešiems su puse metų kalė
jimo ir tremties”.

Tai tiek iš kalbos, kurią šian
dien pasakė Warren Zimmerman 
iš Amerikos delegacijos.

Petrutis: Sakykite, kokios susi
laukta reakcijos iš Sovietu Sąjun
gos ir jos satelitinių valstybių?

Česonis: Sovietų Sąjungos reak
cija buvo ypatingai aštri. Tokią 
reakciją šitas dalykas sitkėlė, kad 
mes dar tokios nebuvome matę. 

(Nukelta į 6 psl.)

KALENDORIUS

Gruodžio 18 d.: Bazilijonas, 
Zosė, GirdvUas, Eivilė.

Gruodžio 19 d.: Gregorijus, 
Faustina, Gerdvilis, Rimantė.

Saulė teka 7:12, leidžiasi 421. 

ORAS
Debesuota, nedideli krituliai, 

temperatūra dieną 35 1., naktį 25 
laipsniai.

Parama Lenkijai
Briuselis. — Europos Rinkos 

valstybės susitarė dėl paramos 
Lenkijai. Greit bus nusiusti mais
to produktai: 200,000 metrinių 
tonu javų, 50,000 tonų mėsos, 
30,000 t sviesto, be to, valgomo
sios alyvos, pieno miltelių ir ry
žių. Maistas bus parduodamas 
15 nuoš. žemiau pasaulinės rin
kos kainų, išskyrus cukrų, kuris 
perleidžiamas rinkos kainomis. 
Visa maisto siunta kamuos Len
kijai tarp 280 mil. ir 350 mil. dol., 
bet Rinka ty pinigu palauks. 

Generolas Haig 
valst. sekretorius

W ashingtonas. — Naujojo pre
zidento Reagano štabas padcelbė, 
kad valstybės sekretoriumi pa
kviestas Alezander Haig, buvęs 
kariuomenės vadas Vietname, bu 
vęs NATO kariuomenės vadas 
Europoje. Demokratai ir libera
lų spauda grasina jį pulti, kai se
nate bus svarstomas jo patvirtini- 
nimas.

Tai bus jau antras generolas 
valstybės sekretoriaus pareigose. 
Prezidentas Trumanas buvo pa
kvietęs tom pareigom gen. Geor
ge Marshall, pagarsėjusį “Marsha 
llo planu”, kuris atstatė iš griu
vėsiu Europą.

Politiniai priešai
kaltina Bani Sadrą

Teheranas. —Irane 30 parla
mento narių, religinės partijos 
atstovų įteikė pirmininkui reika 
lavimą patraukti teismo atsako
mybėn prezidentą Bani Sadrą, 
kuris savo straipsnyje spaudoje 
atidengęs karines paslaptis. Rei
kalaujama prezidentą nubausti. 
UI kariniu paslapčių atidengimą, 
karo metu, gali būti skirta mirties 
bausmė

Split by PDF Splitter



t

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. gruodžio mėn. 18 d.

Redaguoja Emilija Pakalniškienė. Rankraščius siųsti adresu: 
E. Pakalniškienė, 3948 S. Artesian Avė., Chicago, IL 60632

JAUNŲJŲ VYČIŲ KLAUSIMAS

Centro valdybos vicepirmi
ninkė jaunųjų reikalams pra
eitais metais buvo Zuzana 
Bumilaitė iž Brocktono. Seime 
ji pranešė, kad daug laiko 
buvo pašventusi paruošdama 
jaunuosius seimui ir išdirb
dama jų veiklos taisykles, 
kurias tikėjosi pateikti seimui 
patvirtinti. Metų bėgyje daly
vavusi centro valdybos posė
džiuose, rašiusi į „Vytį“ ir pa
laikiusi ryšį su kuopų ir 
apygardų jaunųjų globėjais.

Panelė Bumilaitė sako, kad 
jaunučių kuopų skaičius nesi
keitė praeitais metais. Yra jų 
įregistruota vienuolika: 
Brocktone, Pietiniame Bos
tone, Newarke, Wesfielde, Chi
cagoje, Daytone, Amster
dame, Maspethe, Washingto- 
ne, Anthracite apylinkėje ir 
Harrisburge.

Jaunučių kuopų veikla yra 
įvairi ir aukštos kokybės, 
kadangi globėjai yra jai pasi
šventę. Į jaunučių veiklą įeina 
sportas, kultūriniai renginiai, 
tautinių šokių ir dainų 
būreliai, lietuvių kalbos pamo
kos ir lietuviškas menas.

Kadangi tik penktadalis 
visų kuopų teturi jaunųjų 
grupes, neatrodo, kad organi
zacija laikosi įstatų uždėto jai 
įsipareigojimo: ,,Kuopa
didžiausia savo pareiga laiko 
suorganizuoti jaunučių 
grupę“.

Pastaruoju laiku 
nematyti, kad apygardos ar 
kuopos remtų pastangas steig
ti naujas jaunučių kuopas. Tik 
Naujosios Anglijos apygarda 
bandė spręsti klausimą, kaip 
pritraukti į organizaciją jau
nuolius, ruošdama jiems ren
ginius, kuriuose jie galėtų daly
vauti vyčių globoje.

Nėra kitos tokios veiklos 
srities organizacijoje, apie 
kurią būtų daugiau kalbama 
negu daroma. Centro valdyba 
negali čia daug padėti, Jeigu 
nebus iniciatyvos kuopose. 
Gal jau atėjo laikas pradėti ką 
nors daryti.

Jeigu norime palikti Lietu
vos vyčių organizaciją savo 
vaikams ir vaikų vaikams, 
turime parodyti susidomėjimą 
jaunųjų vyčių klausimu.

Iš „Vyčio“. 
Vertė A. Pakalniškis, Sr.

LIETUVOS REIKALU 
KOMITETAS

Lietuvos vyčių organiza
cijos Lietuvos Reikalų komi
tetui vadovauja Maspetho 
kuopos narys kun. Kazimie
ras Pugevičius. Jam padeda 
Juozapas Šimanis ir Marija 
Skabeikienė. Šimanis yra 
komiteto ryšininkas Washing- 
tone, o Skabeikienė redaguoja 
komiteto biuletenį „Lithu
anian Lifeline“. Abudu toms 
pareigoms paskirti centro val
dybos.

Praeitais metais buvo iš
leisti devyni numeriai biu
letenio, po tris šimtus’ kopijų 
kiekvieno numerio. Jis siun
tinėjamas kai kuriems vy
čiams, visoms didesnėms lie
tuvių organizacijoms, 
lietuviškiems laikraščiams 
krašte- ir užsienyje, lietuviams 
kunigams ir vyskupams.

Du kartus . praeitų metų 
bėgyje Lietuvos Reikalų komi
teto nariai visame krašte 
ėmėsi skubios telefoninės akci
jos. Pirmu atveju, kai reikėjo 
paremti kunigo Jurgio Ša- 
rausko kandidatūrą į JAV 
delegaciją Madrido konferen- 
cijon; antru — kai reikėjo 
painformuoti „New York 
Times“ skaitytojus, kad 
lietuvis Antanas Terleckas 
yra išleistas iš areštuotųjų 
Sovietų Sąjungoje sąrašo.

Lietuvos Reikalų komi
tetas pasiūlė kun. Mykolą 
Bourdeaux šiais metais ap
dovanoti auksiniu „Lietuvos 
Draugo“ medaliu. Kun. 
Bourdeaux yra autorius 
neseniai pasirodžiusios kny
gos „Land of Crosses“, Kata
likų Bažnyčios padėties Lie
tuvoje nuo 1938 iki 1978 metų 
istorijos.

Lietuvos Reikalų komi
tetas parėmė Atstovų Rūmų 
rezoliuciją 200 dėl Madrido 
konferencijos. Tuo reikalu jis 
rašė laiškus kongresmanams 
ir senatoriams.

IS „Vyčio“

DAYTONO KUOPOS
NAUJA VALDYBA

Lapkričio 1 d., Daytono kuo
poje buvo naujos valdybos 
rinkimų vakarienė. Ją suor

ganizavo Eleonora Mantz ir 
Sara Petkuvienė. į naują 
kuopos valdybą buvo išrinkti: 
kun. Vaclovas Katarskis — 
dvasios vadu, Aldona Ryan — 
pirmininke, Ona Louise 
Conrady ir Jonais Lougeman 
— vicepirmininkais, Marija 
Preidienė — protokolų 
sekretore, Sally Miller — iždi
ninke, Pranciška Mikalaus
kienė — finansų sekretore, 
Jurgis Mikalauskas ir Ričar
das Noreika — iždo globėjais, 
Juozas Mantz Sr. ir Juozas 
Mantz Jr. — tvarkos prižiūrė
tojais. Veiklos komitetų pirmi
ninkais bus : Eleonora Slu- 
žienė — Religijos, Stefanija 
Raštikienė — Lietuvos 
Reikalų, Eleonora Mantz — 
Lietuviškos Kultūros, Pran
ciška Petkuvienė — Pakėlimų. 
Kuopos korespondentė prie 
„Vyčio“ bus Pranciška Petkū- 
vienė. Biuletenį redaguos 
Katrė Prašmantienė. Kuopos 
istorija ir fotografijomis rūpin
sis Mykolas Kams. Užuojau
tas siuntinės Bernadeta Norei- 
kienė. Kuopos veiklą planuos 
Marija Lukienė. Renginius 
organizuos Judita Petrokaitė, 
kuopos atstovai prie „Sąry- 
čio“ bus Juozas Gečas ir Ada 
Sinkevičienė. Telefoninį 
kuopos ryšį tvarkys Joyce 
Berczelly. Sportu rūpinsis 
Mykolas Petkus. Veiklos gar
sinimu — Elaine Pacovsky.

FRP

„LIETUVOS
ATSIMINIMU“

BANKETAS
Buvęs Metropolitan Operos 

solistas baritonas Algirdas 
Brazis sutiko giedoti himnus 
vyčių rengiamame „Lietuvos 
Atsiminimų“ bankete, kuris 
bus vasario 8-tą Martiniąue 
restorane Evergreen Parke.

. Bilietai gaunami pas Gerry 
Mack, 2461 West 45 Street (tel. 
927-1233) ir Vincentą 
Samošką, 2415 S. Sawyer (tel. 
521-4558).

Antanas Juknis

KŪČIOS CHICAGOJE

Sekmadienį, gruodžio 21-mą, 
Chicagos vyčiai senjorai 
ruošia lietuviškas kūčias 
Vyrių salėje, 2455 West 47th 
Street. Norintieji Kūčiose daly-

Los Angeles, Cąl.
LIETUVOS KARIUOMENES 

ATKŪRIMO 
PAMINĖJIMAS ..

Šiemet Los Angelėje kartu su
Kristaus Karaliaus švente 
lapkričio 23 d. lyg simbolišku 
sutapimu buvo suruošta ir 
lietuviška šventė: Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo (1918.X-
I. 23) ir L.D.K. Vytauto vaini
kavimo Lietuvos karaliumi 
(1430) paminėjimas. Suruošė 
Lietuvių veteranų s-gos 
„Ramovės“ vietos skyrius. '

Išvakarėse per lietuvių ra
dijo valandėlę VI. Bakūnas 
pateikė montažą, kuris susi
dėjo iš Rąmovėnų centro valdy
bos pirm. A. Jonaičio, gyv. 
Clevelande, juostelėn įkalbėto 
sveikinimo; taip pat iš juos
telės perduota Kauno karo 
muziejaus sodely vykusios 
vėliavos nuleidimo ceremoni
jos: maršai ir giesmės. Sekma
dienį parapijos kieme buvo 
iškelta tautinė vėliava, po to 
bažnyčioje pamaldos. Ramo- 
vėnai, šauliai, ateitininkai ir 
skautai dalyvavo su vėlia
vomis.

Parapijos beveik pilnoje salė
je įvyko akademija, kurią 
pravedė Rąmovėnų skyriaus 
pirmininkas VI. ŠimoŪūnas. 
Savo kalboje, paryškinęs vaid
menį, kurį atliko Lietuvos 
kariuomenė kovose dėl nepri
klausomybės, iškėlė nuopel
nus savanorių—kūrėjų, kurių 
eilės vis mažėja. Iš jų 12 gyve
na Los Angelėje, nors ne visi 
galėjo į šventę ateiti dėl nesvei
katos. Dalyvavusiems pri
segta specialiai paruošti 
ženkleliai. (Visų 12-kos vardai 
buvo paminėti Drauge lapkr.
II. ) Sveikinimo kalbas pasakė 
Lietuvos gen. garbės konsulas 
V. Čekanauskas, skautų vaka
rinio rajono vadas Eug. Vil
kas, Alto skyriaus vardu K. 
Prišmantas, LB Vak. apy g. 
pirm. R. Dabšys, Birutiečių var
du pirm. Milienė ir šaulių 
kuopos pirm. J. Naujokas. 
Paskaitą apie Didįjį Lietuvos 
kunigaikštį Vytautą skaitė inž. 
V. Vidugiris. Po to sugiedotas 
tautos himnas.

Meninę programą atliko 
komp. Br. Budriūno vedamas 
parapijos choras, dalyvaujant 
solistams Birutei ir Rimtautui 
Dabšiams, akopanuojant 
Raimondai Apeikytei. Padai
nuota 3 dainos, įskaitant ir B. 
Budriūno kantatą „Mano pro
tėvių žemė“, žodžiai Bern. 
Brazdžionio. Po to birutietės ir 
šaulės visus pavaišino kava ir 
užkandžiais.

J. K-nis

Didžioji
Britanija

LONDONAS
1979 metų pabaigoje Lon

dono lietuviško jaunimo tarpe 
kilo labai konkretus sumany
mas, kad pačiam jaunimui 
reikalinga turėti savo vado
vaujamą tautinių šokių grupę. 
Mėnesio laikotarpyje suma
nymas buvo įvykdytas, įku
riant „Žaibą“, kuriam vado
vauja Aldona Pakštytė. 
Vienetas greitai užsireko
mendavo su pasirodymais 
visuomenei keliolika kartų 

Londone ir Lietuvių Sodyboje, 
Nottinghame, Manchesteryje. 
Tik nesuspėjo užsiregistruoti 
dalyvauti Vl-toje tautinių 
šokių šventėje.

Savo metines pažymėti 
„Žaibas“ surengė Londono 
lietuviams priešadventinį 
vakarą. Lapkričio 29 d. Sporto 
ir Socialinio klubo salėje, 
programai praturtinti, 
pasikvietė Londono latvių 
tautinių šokių grupę, vado
vaujamą Viktoro Grigulio bei 
Nottinghamo lietuvių vyrų ir 
mišrų chorą, vedamą sol. Vidos

vauti, prašomi paskambinti 
Bronislavai Pupnikienei (254- 
2911) arba Kazimierai Petru
lienei (LA 3-9026), nes ren
gėjai nori iš anksto žinoti, 
kokiam skaičiui žmonių paga
minti maisto. Pradžia 2 vai. po 
pietų. £. J>.

DVIEJU DAILININKIŲ 
BŪSIMAS DUETAS '• ». t ’ J

Madinga nūdien su muzika 
lyginti bet kokį meno žanrą. 
Sakoma: spalvos skamba,
potėpiai dainuoja, paveikslas 
vargonais groja.

Todėl, pasiduodamas šiam 
polinkiui, pranešu dviejų dai
lininkių — Onos Paškevi- 
čienės - Dokalstės ir Ginos 
Geštautienės būsimą duetą 
sausio 3-4 dienomis Los Ange
les Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje.

Onos Paškevičienės tapybą 
— tiek peizažuose, tiek portre
tuose — galima prilyginti lyri
niam sopranui. Šiaurietiško 
impresionizmo virpesiui. Spal
vų gamoje alsuoja ankstyvos 
vasaros atspalviai. Vyrauja 
žalsvai melsva tikrovė. Daug 
šviesos ir erdvės. Daug ati
daus subtilumo, išdėstant pa
veikslo detales. Siužetuose ty- 
lena tradicinis žvilgsnis į 
gamtą ir žmones. Viską gau
bia taikus, džiaugsmą tei
giantis pradas.

Dail. G. Geštautienė
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Dail. O. Paškevičienė

O. Paškevičienė gimė Sei
nuose. Lankė Panevėžio gim
naziją. Dailės mokėsi Vitebs
ko meno mokykloje, vėliau 
meno institute Maskvoje. 
Dalyvavo įvairiose jungtinėse 
parodose. Pastarajame dešimt
metyje gyveno ir reiškėsi New 
Yorko apylinkėse. Lietuvių 
kultūros židinyje surengė in
dividualią parodą. Neseniai su 
šeima įsikūrė Anaheim Hills, 
Califomijoje.

Ginos Geštautienės tapyba 
skamba alto balsu. Peizažuo
se ir natiurmortuose ošia vė
lyvos vasaros ar rudens spal
vų gama: sodriai tamsi, 
pietietiškai šilta, energinga. 
Jos paveikslų geometriški pa
vidalai yra tarsi saulės 
nugruzdinti akmenys, apvesti 
tamsiais apvadais, savotiškai 
įamžinti drobėje. Linkstama į 
pusiau abstraktų vaizdo įkūni
jimą. Kompozicija raiškiai vie
ninga. Kaip neapversi — vis- 
tiek viskas išlieka 
pusiausvyroje.

Gina Geštautienė dailės stu
dijas pradėjo Lietuvoje, tęsė 
Vokietijoje, Califomijoje 
(UCLA). Surengė, berods, dvi 
individualias parodas, daly
vavo jungtinėse parodose Los 
Angeles lietuvių dailininkų 
tarpe. Vis dėlto jos pasirody
mai reti. Kiekvieną vasarą ke
liems mėnesiams dailininkė iš
vyksta į Pietų Prancūziją. 
Netoli Avignono, La Roque 
vietovėje, kruopščiai renka 
eskizinę medžiagą, stebi ap
linką, bendrauja su žmo
nėmis, tokiu būdu brandina 
įkvėpimą darbui studijoje Los 
Angeles Westwood priemies
tyje. Ją ypač traukia urbanis
tinio pajūrio ar šiaip uosto pa
vidalų santalka.

Parodą rengia Kunigaikš
tienės Gražinos vyr. skaučių 
būrys. Atidarymas įvyks sau
sio 3 d. Įvado žodį tars žemiau 
inicialais pasirašęs meno mė
gėjas. pj. y
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• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien 8:30 
— 4:00, šeštadieniais 8:30 — 
12.-00.

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų spęajęsiųių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anksto 
susitarus. Redakcija už skelbtinų 
turinį neatsako. Skelbimų' kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą  ̂ii
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Gasparienės.
Programoje „Žaibas“ pašoko 

penkis šokius. Latvių tautinių 
šokių pasirodymas pas lietu
vius Londone buvo istorinis — 
pirmasis. Lietuviškas 
jaunimas sugebėjo su jais 
užmegzti ryšius ir pasikvietė į 
savo rengiamą vakarą. Latvių 
grupė sušoko savo pačius jud
riausius ir gražiausius 5 šo
kius. Po šokių Nottinghamo 
vyrų choras sudainavo pen
kias liaudies dainas, o mišrus 
choras irgi penkias dainas. 
Chorui vadovauja jauna solistė 
Vida Gasparienė, akompana
vo Nijolė Vainoriūtė. 
Programa užbaigta chorams 
dainuojant ir tautinių šokių 
grupėm šokant „Suk, suk, 
ratelį“, įjungiant visus pobū
vio dalyvius. Po to vyko 
šokiai. Londonas neturi 
Jaunimo sąjungos skyriaus, 
bet „Žaibas“ šiuo metu atlieka 
daug daugiau, negu bet koks 
skyrius. Dalis „Žaibo“ šokėjų 
dainuoja ir gieda J. Cemio 
vedamajame Londono lietuvių 
chore, o kiti dalyvauja sporto ir 
socialinio klubo valdyboje.

Stasys Kasparas

KANADOJE

1980 m. McMaster uni
versitetas mini savo 50 metų 
sukaktį. Jo simfoninis orkest

ras ta proga rengia septynis 
koncertus. Keturiems iš jų 
pakvietė Hamiltono gyven
tojams gerai žinomą solistę 
Anitą Pakalniškytę. Dviejuose 
koncertuose bus atliekamas 
Haendelio Mesijas. Juose 
soprano dalį atliks solistė 
Pakalniškytė. Koncertai įvyko 
gruodžio 5 ir 12 d. katalikų 
katedroje.

Hamiltono dienraštis 
„Spectator“ pernai po to paties 
veikalo su soliste Pakalniškyte 
atlikimo rašė: „Heavenly 
Christmas gift“.

NAUJOJI LB VALDYBA

Naujoji Kanados Lietuvių 
Bendruomenės krašto 
valdyba, išrinkta KLB tary
bos suvažiavimo Montrealyje, 
posėdžiavo lapkričio 25 d. 
Anapilyje ir pasiskirstė parei
gomis: pirmininkė adv. J. 
Kuraitė iš Hamiltono, vice
pirm. kultūros reikalams inž. J. 
V. Danys iš Otavos, vicepirm. 
visuomeniniams reikalams I. 
Meiklejohn, vicepirm. A. 
Nausėdas, sekr. J. Pleinys iš 
Hamiltono, ižd. V. Dauginis, 
narys šalpos reikalams J. 
Krištolaitis, informacijos — 
inž. Edv. Stungevičius, nariu 
ypatingiems reikalams 
pakviestas buvęs KLB pirm. J. 
R. Simanavičius. Dar trūksta 
švietimo reikalų vadovo, kuris 
numatomas pakviesti vėliau.

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
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DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE "i

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ « rn v -Į

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street

Ofiso tel RE 7-1168: rezid.

^5-r

239-291T ;• -T-% *
5‘

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos

CRAWFORO MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i 

Specialybė vidaus ligos ■ *. 
2454 West 71st Street r-.,

(71-mos ir Campbell Avė. kąmpąs)
Vai.: pirmad . antrad , ketvirtad ir penktad. 
3 iki 7 v p. p Tik susitarus. ',

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. — 582-0221

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J 0 K S A

VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527
Dr. ALGIS PAULIUS^

ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA
1185 Dundee Ava.

Elgin. IB. 60120 . l.J.j 
Valandos. pagaLsusitąrirną.^'

TeL~372-5222? 236-6575,.'i'
DR. ROMAS PETKUS

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA-
Oftsai:

111 NO. WABASH AVĖ «
Chicago. III. 50502

.r /
7

1

Valandos pagal susitarimą

Ofs PO 7 6000. Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

DR.

Prisimenant neseniai buvusią Kanados lietuvių dieną Hamiltone. 
Nuotraukoj miesto meras J. MacDonald (viduryje) dėvi šventės marš
kiniais, šalia jo prel. J. Tadarauskas. toliau M. Gudinskas, L Skrip- 
kutė, KLB Krašto vald. vicepirmininkė ir kiti dalyviai. k

6132 S. Kedzie Avė Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS UGOS

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą

įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

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

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

476-2112
Vai pagal susitarimą Pirm. antr, treč 

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

FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)' ’ <
OPTOMETRISTAS

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses"

2618 W 71st St - Tel. 737-5149
Vai pagal susitarimą UždarŲ&'freč

DR. LEONAS SEIBUT4S
INKSTŲ. PŪSLĖS’IR-“b 

PROSTATO CHIRURGUAi.
2656 W 63rd Street 

Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-
Ofiso tel. 776-2880. rezid.... ... ...- ■ ■ Al

Ofiso tel HE 4-2123. namų.GI 8 6195

DR. V. TUMASONIS"
C H I R U R G 

2454 West 71st Street b
✓ai: pirm., antrad . ketv ir penktad?2 5 * 
6-7 — iš anksto susitarus j a

Ofs tel 586 3166: namų 381-3772

DR. PETRAS 2LtOBir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 We*t 63rd Street ’
Vai: pirm . antr ketv ir penkt’ 

2-7) šeštadieniais pagal št/šfMrfma
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Sistemoje be moralės

SUNKUATEITIJPROTĄ
POPIEŽIUI BESILANKANT VOKIETIJOJE

►

►

Amerikoje per daug yra 
žudynių, su ginklu rankose 
užpuolimų, apiplėdimų, ir 
nesimato, kad kada nors to
kia nesaugi gyvenimo būkle 
bus sutvarkyta. Štai Marųuet- 
te Parke, Chieagoje, nei iš Šio 
nei iŠ to buvo anksti rytą ant 
gatvės už-ultas ir mirtinai su
žeistas Aleksas Siliūnas. 
Dabar jau kelinta diena visi 
televizijos kanalai ir visos ra
dijo stotys labai daug laiko ski
ria John Lennon nužudymui 
apverkti. Visokie “beateliai” 
seniai pradėjo sau ir kitiems 
nesaugius gyvenimo kelius 
tiesti. Ką gi padės ašaros, jei 
nebus pakeistas gyvenimo bū
das ir jei nepradės žmonės ieš
koti tikrųjų vertybių.

Ne Mark David Chapman 
nužudė Anglijos herojų John 

-JLaanon. Šio krašto valdymosi
sistema jį nužudė.
« šiandien dar tebėra neaiš- 

•ku, kada JAV “ateis į protą”. 
Šiandien šis kraštas dar vis 
tebegyvena savo sukurtoje be- 
moralinėje sistemoje. Vienas 
Konkretus tos sistemos vaisius 
yra beprotiškas užsispyrimas 
neįvesti krašte ginklų kont
rolės. Statistika rodo, kad šian
dien krašte yra apie 50 mi
lijonų revolverių. Ir tie visi 
ginklai yra privačiose ran
kose. Jokios kontrolės, jokios 
atsakomybės. Šiais metais 
Amerikoje buvo nužudyta jau 
6000 žmonių rankų ginklais. 
Vien tik Chieagoje per pirmuo
sius šešis mėnesius, šįmet bu
vo nužudyta 211 žmonių ranki
niais ginklais.

Rodos, tų statistinių duo
menų užtektų įrodymams, kad 
šitame krašte reikia įvesti 
ginklų kontrolę. Rodos, kad to
kių garsenybių kaip prez. John 
F. Kennedy, Robert Kennedy, 
Martin L. King., Jr., John Len
non-nužudymai tik patvirtintų 
tokios kontrolės būtinumą. Bet 
kur tau. Gyvenimas eina. 
Gyvenimas sustoja — bent 
nužudytiems, bet kontrolės 
nebėra ir negreit bus.

Tiesa, jau kuris laikas kaip 
senatorius E. Kennedy bando 
pravesti ginklų kontrolės įsta- 
tymą per Kongresą. 
Bet jam nesiseka. Ir kurgi sek
sis, jei net pats šio krašto pre
zidentas Carteris niekados 
neparodė didesnio rūpesčio ir 
-susidomėjimo tuo reikalu. Ir 
kaip-- senatorius laimės, jei 
prieš tą jo projektą nukreipta 
Stora piniginė ir jei didžiausia 
priešininkė tokios kontrolės 

' įvedimui — National Rifle As
sociation — (vieno John Mar- 
chall teisių profesoriaus tei
gimu) yra nusamdžius 
geriausius advokatus jos “tei-

- sėms” ginti.
Policija nužudymų nesus

tabdys. Teismai visų nusi
kaltėlių nesukiš į kalėjimus. 
Pats kraštas turi atsibusti. Ko
va — arši ir nepermaldaujama 
— turi prasidėti Washingtone; 
pačioje krašto širdyje. Nei 
senatoriai, nei kongresmanai 
ar krašto vyriausybė neturėtų 
aave parduoti ginklų kontrolės 
priešams.

Lig taip atsitiks — palik aša
ras New Yorke, Amerika.

Dar daugiau. Kraštas turi

?abusti moraliai. Išaugintieji 
ohn Dewey mokyklinėje auk- 

—Įėjimo sistemoje šio krašto vai
kai turi save kaltinti, kad šian
dien kraštas ir pasaulis verkia 
John Lennon.

Mokykla. Šeima Visuo- 
, menė. Visi yra atsakingi už vi
sų nužudytųjų mirtis.

Bekompromisinis užsispyri
mas, kad jaunimas nebūtų 
auklėjamas mokyklose , šian
dien išugdė visapusišką ne
buvimą autoriteto gerbimą mo
kykloje.

Pairusi būklė šeimoje tik dar 
daugiau prisideda prie situa- 
pijos blogėjimo. Vėl statistika 
rodo, kad beveik pusė krašto 
vedybų baigiasi skyrybomis. 
Vieno ar antro tėvo šeimoje ne
buvimas vaikams nieko geno 
neduoda.

5t 
c

Vaikus šiandien auklėja ne 
šeima ar mokykla; jie visokius 
auklėjimus atlieka prieš televi
zijos aparatą arba pornografi
ja pergrūstame kine.

Visa tai veda prie noro save 
apginkluoti. Visa tai skatina 
save patį laikyti autoritetu, 
policininku, teismu ir gynėju.

Palik ašaras New Yorke, 
Amerika. Kol gyvensime taip 
kaip ligšiol, tol žudysidme vie
nas kitą. Ginklais. Mažais 
ginklais, kuriuos mums į ran
kas įduoda krašto valdymosi 
sistema. Geriausias demo
kratinis kraštas visame pa
saulyje.

Teismai. Ak, tie teismai. Ka
da teismai bus nuteisti? Kas gi 
juos sudrausmins.

Štai “geras” pavyzdys. Nese
niai Illinois valstijos vyriau
sias teismas nusprendė, kad tė
vas, kuris buyo rastas kaltu už 
žmonos — ir savo sūnaus mo
tinos — nužudymą — turi teisę 
tebebūti to vaiko tėvu (žiūr. 
Chicago Sun — Times, 1980 m. 
gruodžio 10 d. “Personai View” 
by Donna Parr).

Štai kokioje visuomenėje 
gyvename. Štai kokiais įsta
tymais esame valdomi. Gar
sioji daininkų trupė, kuriai ir 
John Lennon priklausė, dau
geliu atžvilgių buvo tam tikros 
— ilgaplaukės — generacijos 
simboliai ir atstovai. Tai gene
racijai, sakoma, pradžią davė 
prezidento John F. Kennedy’ 
paskelbtoji “New Frontier” 
mintis. Atrodo, kad puikios 
prezidento mestos idėjos nuėjo 
šunkeliais. Pokenedinė gene
racija piktnaudojo gražiąsias 
idėjas ir “bytelių” vedini pa
suko neteisinga kryptimi. Jai 
kelrodžiais tapo nūdieninės 
krašto nuotaikos ir valdymosi 
sistema; mokyklos be auklėji
mo, šeimos be autoriteto, vals
tybė be ginklų kontrolės.

Tad Amerika turi pasirin
kimą: pasukti nauju keliu, 
arba palikti ašaras New Yorke 
ir toliau tęsti mirties šokį ant 
John Lennon ir kitų nužudy
tųjų rankiniais ginklais kapų.

J. Soliūnas

Kiekviena ašara, kurią tu 
nudžiovini verkiančiose aky
se, kiekviena nuoskauda, už 
kurią tu neatsilyginsi piktu, o 
nuoširdžiai atleisi dėl Kris
taus, kiekvienas džiaugsmo 
juokas, kurį tu iššauksi rūpes
čio apniauktame veide, kiek
vienas švelnus žodis, kurį tu 
pasakysi vieton rūstavimo, 
kiekvienas geras patarimas, 
kiekviena pagalba, kurią su
teiksi prislėgtajam, — tas vis
kas yra, lyg tu švelnia, minkš
ta skepetaite nušluostytumei 
kraują, ašaras ir prakaito la
šus nuo mūsų Išganytojo 
veido.

I.Klug

Į popiežiaus Jono Pauliaus 
II keliones Vokietijon kon
centravosi viso pasaulio dėme
sys. To dėmesio išraiška — 
spauda, kurioje ilgi, dažnai 
net sensacingi, straipsniai 
aiškino, kad tai pirmasis po
piežius, kuris lankosi Martyno 
Liuterio tėvynėje, kad tai pir
masis popiežius vokiečių 
kalbos sferoje. Kai kurie 
laikraščiai minėjo, kad Vokie
tija esanti protestantiškas 
kraštas, protestantizmo tėvy
nė ir tvirtovė. Patikslinant 
šias žinias, reikia pažvelgti į 
statistikas, kurios paduoda 
Vakarų Vokietijos katalikų ir 
protestantų skaičių. Iš jų 
matyti, kad Vakarų Vokieti
joje yra 28,200,000 protes
tantų, taigi 48.2 procentai visų 
gyventojų, o katalikų yra 
26,800,000 — arba 45.8 procen
tai. Atmetus apie 10 procentų 
tų, kurie nepriklauso šioms 
dviem konfesijom, galima 
sakyti, kad Vakarų Vokie
tijoje katalikų ir protestantų 
skaičius beveik lygus.

Vakarų Vokietija administ
raciniu požiūriu yra 
padalinta į atskirus kraštus, 
vadinamus „Land’us“. Tuose 
Landuose katalikų ir protes
tantų proporcija nėra vieno
da. Pvz. Vokietijos šiaurėje 
Šlezvig-Holstein, Žemutinė 
Saksonija, Vestfalija, Esenas 
ir Berlynas yra beveik protes
tantiški kraštai, o vakarinė ir 
pietinė Vokietijos dalis: Reino 
kraštas, Pfalco, Saaro, Baden- 
Wuertenbergo ir Bavarijos 
kraštai yra beveik katalikiški. 
Pavyzdingiausi ir uoliausi 
katalikai yra Saaro krašte, 
kur sekmadieniais bažnyčią 
lankančių yra apie 73 procen
tai, reiškia net daugiau, negu 
Bavarijoje, kur bažnyčios 
lankomumas 70 procentų.

Protestantiškuose Vokieti
jos kraštuose katalikų yra tik 
mažuma. Jie yra taip vadi
namoje “diasporoje”. Pvz. 
Slezvig-Holsteino krašte 
katalikų yra tik 6 procentai, 
Hamburgo mieste tik 8 procen
tai. O Žemojoje Saksonijoje, 
Bremeno mieste, Hanoveryje 
ir kitur katalikai sudaro tik 
apie 20 procentų.

Dabartinis popiežius Jonas 
Paulius II nėra pirmasis 
aplankąs vokiškai kalbantį 
kraštą. Austrijos sostinę 
Vieną (taigi vokiečių kalbos 
miestą) 1782 m. aplankė popie
žius Pijus VI, norėdamas 
sutramdyti imperatoriaus Juo
zapo II įvestas bažnytines 
reformas.

Vokietijoje nuo Reforma
cijos pradžios vyko aštrios 
kovos tarp katalikų ir protes
tantų. Tik prisiminkime 
Trisdešimties metų karą (1618- 
1648) arba dėsnį „cuius regio, 
eius religio“ — kieno valdžia, 
to ir religija, kada pagal šį 
šūkį kunigaikščiai, tapę pro
testantais, varu vertė savo pa-

Katalikų ir protestantų santykiai

valdinius į protestantizmą. Bet 
tai jau praeitis. Dar prieš Vati
kano II Susirinkimą, o ypač 
po jo, pamažu vystėsi ramus 
dviejų konfesijų sugyveni
mas, o paskutiniame dešimt
metyje net linkimas į abiejų 
konfesijų suartėjimą. Tas 
suartėjimas buvo pastebimas 
kai abi konfesijos ėmė ruošti 
bendras ekumenines pamal
das, lankytis vieni pas antrus 
suvažiavimuose, kongresuose, 
šventėse. Tas žadino viltį, jog 
ateityje bus prieita prie dar 
didesnio susipratimo ir suartė
jimo. Prie aštrių priešingumų 
susilpnėjimo prisidėjo ir poli
tiniai įvykiai po Antrojo 
pasaulinio karo. Žinoma, kad 
po Pirmojo pasaulinio karo, 
ypač vad. Weimaro respub
likos laikotarpyje dvi stip
riausios politinės partijos 
buvo dar konfesinės: katalikų 

Centro ir Bavarijos liaudies 
partijos, o protestantų — 
socialdemokratų partija.

Po Antrojo pasaulinio karo, 
sugriuvus Trečiajam Reichui, 
Adenaueriui kuriant Krikščio-, 
nių demokratų uniją, jam tal
kino ir kai kurie žymesni 
protestantai. Lygiai ir social
demokratų bei liberalų poka
rinėse partijose yra katalikų. 
Šios partijos nesiremia ideo
logija, arba jos nepabrėžia. 
Pvz. socialdemokratai yra 
marksistai, tačiau jų marksiz
mas yra labai moderuotas 
ypač religijos atžvilgiu. Šian
dieninių partijų vadovybėse 
yra ir katalikų, ir protestantų.

Nepaisant gerų norų ir 
gražių pastangų taikiai sugy
venti Vokietijoje katalikams ir 
protestantams, vis dar pasilie
ka iš seniau užsilikusio jaut
rumo antrajai pusei. Kartais 
net iškyla tam tikros įtampos 
tarp katalikų ir protestantų. 
Kaip pavyzdį galima paimti 
šių metų spalio 5 dienos rinki
mus į Vokeitijos parlamentą. 
Juos laimėjo socialdemokratų 
ir liberalų partijų koalicija. 
Prieš rinkimus Vokietijos 
katalikų vyskupai išleido 
ganytojišką laišką, kuris 
buvo perskaitytas visose kata
likų bažnyčiose. Jame tikin
tieji buvo raginami, atiduo
dant savo balsą, atsižvelgti į 
kai kurias valdžios padarytas 
klaidas, ypač į didelį įsisko
linimą svetimiesiems. Į tą 
vyskupų raštą smarkiai reaga
vo kancleris Helmut Schmidt, 
pasijuokdamas, kad nei Šven
tajame rašte, nei katalikų 
teologijos fakultetuose nesą 
mokslo apie finansus, ir 
pagrasino, kad gali būti sulai
kyti piliečių mokami Bažny
čiai mokesčiai.

Vokietijos katalikų Bažny
čia po to, kai jos vyskupai

Šitoj pusėj tilto, jo laimei, beveik nėra jokio 
judėjimo. Staiga... ten už stulpo, prisiplojusi 
prie turėklų... Sustabdęs mašiną ir iššokęs, jis 
stengiasi atsispirti prieš didžiulį vėją. Jam 
tenka sukaupti visas savo jėgas, bet pa
galiau jis pasiekia Kristiną ir apsikabinęs ją 
jaučia, kaip ji bejėgiai susmunka jo glėbyje. 
Pamažu, su dideliu vargu jis nusistumia su 
Kristina iki automobilio ir, atidaręs duris, 
jsodina ją. Vėl kovodamas su vėju, jis laiky
damasis už automobilio, apeina mašiną ir 
atsisėda į savo vietą prie vairo. Pačiu laiku. 
Jau paspaudęs gazą, jis pastebi policijos 
automobilį, artėjantį iš užpakalio. Matyti, 
kas nors spėjęs pranešti, matęs Kristiną ant 
tilto. Tačiau tuoj su palengvėjimu, atradęs 
pirmą išvažiavimą, Kęstutis pasuka į pakraš
tį ir sustoja. Pažvelgia į Kristiną. Ji sėdi 
susmukusi, prisispaudusi prie durų, lyg 
stengdamasi užimti kiek galima mažiau 
vietos. Jos šlapi plaukai užkritę ant veido, o

suvaidino žymią rolę Vati
kano II Susirinkimo darbuose 
ir sprendimuose, nepergyve
no, kaip kitur, didesnio sukrė
timo, kaip pvz. kaimyninėje 
Olandijoje, kur suskilo ne tik 
katalikai, bet ir jų vadai 
vyskupai tiek, kad popiežius 
Jonas Paulius II turėjo su
šaukti vyskupus Romon į 
nepaprastą Sinodą ir taikyti 
progresistus .su tradicionalis- 
tais. Arba Prancūzijoje, kur po 
Vatikano II Susirinkimo 
nukrikščionėjimo banga užlie
jo katalikus, kurie iš karto 
metėsi į politiką, o vėliau visiš
kai apsnūdo. Vokietijos katali
kai išliko sveiki posusirinki- 
minėse ligose.

ir gelbėti; panašus sąjūdis 
„Adveniat“ stipriai remia 
Pietų Amerikos kraštus. Tokiu 
būdu Vokietijos Bažnyčia 
meilės dėsnį realizuoja visoje 
Bažnyčioje. Katalikų Centro 
Komitetas yra subūręs apie 5 
milijonus aktyvių katalikų ir 
apie šimtą įvairių organizaci
jų bei sąjūdžių. Dėl savo skai
čiaus ir turimų jėgų, Vokieti
jos Bažnyčia išlaikė 
pagrindinius ir nekintamus 
Bažnyčios mokslo postulatus, 
tačiau jų nepaskleidė už savo 
ribų. Suprantama, kad protes
tantų vyskupai ragino savo 
tikinčiuosius balsuoti tik už 
socialdemokratų ir liberalų 
partijas.

Geriems santykiams šiek 
tiek pakenkė prieš popiežiaus

Kun. Donaldas Petraitis, MIC, marijonų vienuolijos vicegenerolas 
Romoje, su popiežium Jonu Paulium II. Kun. D. Petraitis Kalėdų 
šventėms atvyksta, į Ameriką. Jis dalyvaus Šv. Kazimiero provin
cijos kapituloje, kuri prasidės gruodžio 29 d.

tiems būtiniems reikalams. 
Laikraštis nepaminėjo, kad jo 
nurodytosios sumos pusę sudė
jo katalikai.

Dėl popiežiaus atvykimo į 
Vokietiją protestantų vysku
pai tylėjo. Bet netrūko iš 
protestantiškų sluoksnių to
kių, kurie ragino tikinčiuosius 
protestantus nedalyvauti įvai
riuose susitikimuose su popie
žium tiek, kad valdžios 
parūpintieji 100 traukinių 
žmonėms suvežti ten, kur 
lankosi popiežius, liktų nepa
naudoti.

Sakoma, kad visokių yra, 
visokių’reikia. Popiežius nuvy
ko pas Vokietijos katalikus ir 
visus geros valios žmones. Jis 
kalbėjo visiems Kristaus var
du apie meilę, taiką, žmogaus 
vertės gerbimą. Tai grynai 
pastoracinė misija, kurią 
supras ir geros valios tikin- 
tieji protestantai, kuriems 
panašios problemos irgi yra 
aktualios. Kzl.

Katalikybė Vokietijoje su
brendo kovose, pirmiausia 
Bismarko sukeltame Kultur- 
kampfe, vėliau besipriešinant 
pagoniškam nacionalsocializ- 
mui. Išaugo ir subrendo įvai
rios bažnytinės jėgos, deri
namos vad. Katolikentag 
suvažiavimų. Socialinėje srity
je Vokietijos katalikai dar 
gyveno vysk. Kettelerio ir 
kunigo Kolpingo nubrėžtais 
keliais. Įvairūs jaunimo sąjū
džiai, tankus tinklas katali
kiškų organizacijų, liturginis 
atsinaujinimas, pagaliau 
Vokietijos katalikų įsijun
gimas į krašto atstatymą iš po 
karo griuvėsių įjungė kata
likus į konkretų gyvenimą. 
Vokietijos katalikų Bažnyčia 
neliko užpakalyje, bet ėjo 
drauge su kitomis pozity
viomis krašto jėgomis pažan
gai ir kultūrai kelti.

Tačiau, kas iš arčiau pažįs
ta Vokietijos katalikų gyve
nimą, tvirtina, kad šio krašto 
katalikai pastaruoju laiku 
neturi pakankamos įtakos į 
krašto gyvenimą, palyginus 
su jėgomis, kurios yra jų 
dispozicijoje. O tos jėgos yra 
tokios. 200,000 tikinčiųjų dir
ba sielovados darbe, pusė mili
jono labdaros srityje ir ne tik 
savajame krašte. Labdaros 
sąjūdis „Misereor“ kas me
tai surenka milijonus mar
kių Trečiajam pasauliui remti

kelionę į Vokietiją Koelno 
arkivyskupijos išleista knyga 
Trumpoji katalikų Bažnyčios 
istorija, parašyta Remigijaus 
Baeumer, kurioje neigiamai 
atsiliepiama apie Liuterio as
menį ir jo veiklą. Ši knyga 
sukėlė iš protestantų pusės to
kią audrą protestų, kad Vokie
tijos katalikų episkopatas 
turėjo pasisakyti, jog jis atsi
riboja nuo autoriaus minčių.

Kaip ir visur, taip ir Vokie
tijoje spauda yra įvairių kryp
čių. Kai katalikų ir nekatalikų 
rimtieji laikraščiai rajniai ir 
objektyviai informavo savo 
skaitytojus apie popiežiaus 
atvykimą, gatvinė ir bulva
rinė spauda, ėmėsi kitos takti
kos. Žinomas Hamburgo 
kairiųjų liberalų žurnalas, arti 
stovįs prie dabartinės val
džios viršūnių, viename 
numeryje išspausdino šlykš
čių karikatūrų ir melagingų ži
nių prieš būsimą svečią popie- 
žių Joną Paulių II. 
„Spiegeliui“ reagavo kiti rimti 
laikraščiai. Bet tai buvo ne 
protestantų neapykanta kata
likams ir jų Galvai popiežiui, o 
daugiau ateistų išsišokimas, 
nepakentimas religijos ir jos 
atstovų. Laikraštis Bild viena
me straipsnyje, klausė, ar tie 
20 milijonų markių, kuriuos 
valdžia išleis popiežiaus priė
mimui , yra vertai išleidžiami, 
ar ne geriau pavartotini ki

ETNINIŲ GRUPIŲ 
KONFEDERACIJOS 

SUVAŽIAVIMAS

Lapkričio 22 Washingtone 
įvyko Trečiasis etninis fo
rumas, surengtas Nacionali
nės etninių grupių konfedera
cijos, kurios garbės pirm. yra 
Jonas Genys iš Washingtono. 
Forumo tema — Etninės gru
pės ir naujoji administracija. 
Dalyvavo 18 tautinių grupių 
atstovai.

Forumo proga telegrama bu
vo pasiųsta naujai išrink
tajam prezidentui Ronald Rea- 
gan. • Telegramoje
pasveikinama rinkimų lai
mėjimo proga, išreikšta nuo
monė kai kuriais politiniais 
klausima’8. Gale telegramos 
pateikiamas sąrašas asmenų, 
kurie, Konfederacijos nuo
mone, būtų tinkamai ministrų 
kabineto postams.

PLJS VAIKŲ
LITERATŪROS
KONKURSAS

Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos valdyba skelbia 
Vaikų literatūros konkursą. 
Premijos (I vieta — 200 JAV 
dol., II vieta — 100 JAV dol.), 
trims atskiroms amžiaus gru
pėms: 16-21 m., 22-27 m. ir 28- 
35 m., bus skiriamos 1. origi
naliai beletristikai (įskaito 
prozą ir poeziją), 2. pasakos 
vertimui į lietuvių kalbą, ar 3. 
pasakėlei, iliustruotai pieši
niais (“cartoon strip”).

Norintys dalyvauti konkur
se, turi kūrinius pasirašyti 
slapyvardžiu, o tikrąjį vardą ir 
pavardę įdėti į atskirą voką, 
kuris turi būti prisiųstas kartu 
su kūriniu. Visą medžiagą iki 
1981 spalio 1 siųsti: PLJS 
Valdyba, 5620 S. Claremont, 
Chicago, IL 60636, USA.

Ką kitam duodi, yra tavo; ką 
sau pasilaikai — sunyksta!

_________ .__________Rytų iSmintis

rankos, pamėlynavusios nuo šalčio, be
jėgiai sudėtos ant kelių. Kęstutis pirmiau
sia ir paima tas vargšes, nugrubusias rankas 
ir trina jas, šildo savo rankomis... Kristina 
nepajuda, tik trumpas drebantis atodūsis iš
sprunka jai pro kietai suspaustas lūpas. 
Dabar Kęstutis nedrąsiai apkabina ją ir 
pajunta, kaip jos visas kūnas dreba nesu
laikomai jo glėby. Ranka atstumia šlapius 
plaukus ir stengiasi pažvelgti jai į akis. Kris
tina sėdi nesipriešindama, bet ir neatsiliep
dama į jo tylų maldavimą. Jos akys uždary
tos, ir Kęstutis, bučiuodamas jas, pajunta jos 
tylių ašarų kartumą... „O Kristina, Kris
tute!“, šnabžda jis, dabar bučiuodamas jos 
skruostus, plaukus, kaktą ir pagaliau palies
damas savo lūpomis jos lūpas... Jos dreba ir 
po jomis Kristinos dantys kalena iš šalčio. 
„Dieve mano, ji taip sušalusi..., o aš...“, pa
galvoja Kęstutis ir griebia nuo užpakalinės 
sėdynės savo seną storą megztinį ir apsupa 
juo Kristiną. Paskui vėl glaudžia ją prie 
savęs, stebėdamasis ar pasieks jo nusimini
mas, gailestis ir skausmas jos sužeistą varg
šę širdį ir sielą, ar atras joje atgarsį, ar atras 
joje tą meilę, kurią pats negailestingai ir bru
taliai sutrynė, nužudė...

— Kristina, Kristute, atleisk man, at
leisk... — kartoja ir lenkiasi prie jos rankų, ir, 
staiga, nesigėdydamas ir nesistengdamas

susilaikyti skaudžiai pravirksta. Ir tuomet 
pagaliau jis jaučia, kaip jos sustingusios ran
kos silpnu judesiu suspaudžia jo galvą ir kaip 
ji pasilenkusi paliečia jo plaukus lūpomis.

♦ * *

Pasibaigus programai, Algis stovėjo 
„parėmęs stulpą“, bet, pradėjus visiems kel
tis iš vietų ir skirstytis, jis pasitraukė toliau į 
salės galą. Čia pora jo draugų pakvietė jį į 
koridorių pasirūkyti. Bet tik pasukus laiptų 
link, jis susidūrė su savo tėvais ir ponais Rai
niais. Pasisveikinęs jis bandė pasprukti, bet 
jo motina, sugavusi jį už alkūnės, nusitempė j 
šalį.

— — Klausyk. Algi, pažiūrėk, kur yra
Kristina. Pasakyk jai, kad ateitų į moterų 
kambarį. Gerai?

— O, mama, aš ėjau su draugais... — jam 
beveik išspruko „parūkyti“, bet motina jį per
traukė:

— Gerai, jau gerai, suspėsi su draugais. 
Visas vakaras priešaky. Surask Kristiną. 
Gerai!? — Ir nuėjo paskui tėvą ir Rainius. 
Tėvas paliko jam griežtą žvilgsnį paskatini
mui.

Algis grįžo atgal į salę tik dėl akių. Jis 
žinojo, kad Kristinos salėje nebuvo. Jis at
siminė, jog matęs Kristiną, išeinančią su Kęs
tučiu pradžioj vakaro pro išlaukines duris.

Juodu dažnai taip darydavo. Išsprukdavo 
kažkur per programą ir grįždavo tik šokiams 
prasidėjus. Algis buvo jų slaptu sąjun
gininku, sakydamas tėvams, jog juodu išėję 
pasivaikščioti, ar suvalgyti ledų gretimoj 
kavinėj. Bet šiandien tai nieko negelbėtų. 
Šiandien buvo Vasario šešioliktos minė
jimas, ir tėvai buvo griežtai įsakę jiems vi
siems būti salėje. Algis tikrai nežinojo, nei ką 
daryti, nei ką sakyti. Jis tikėjosi, jog juodu 
nebus tokie kvaili ir sugrįš, prieš šokiams 
prasidedant. Dabar tik reikėjo kaip nore už
tęsti ir nesirodyti tėvams. Todėl vėl sugrįžęs į 
salę, jis pačiam tolimiausiam salės kampe vėl 
parėmė vieną iš blizgančių veidrodinių stul
pų ir išsiblaškęs sekė, kaip buvo stumiamos 
kėdės į salės pakraščius ir kaip keletas mažų 
vaikų stumdėsi ir slidinėjo ant blizgančio ir 
slidaus kaip ledas parketo.

Staiga prie salės durų jis pastebėjo vieną 
iš savo draugų, mojantį jam nekantriai 
ranka. Susirūpinęs ir priėjęs artyn, jis 
nekantriai paklausė:

— Kas yra? Jei tėvai, pasakyk, kad manęs 
neradai. — Bet jo draugas, tik numojęs ranka, 
sąmokslininko balsu tarė:

— Eik tuoj prie durų. Kažkas tavęs ten 
laukia. Greitai. Tik žiūrėk, sakė, išvenk tėvų.

(Bus daugiau)
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JAV LB Visuomenės reikalų tarybos žinios
Algimantas Gureckas, JAV LB 

ryšininkas Washingtone, patyręs 
apie keturių latvių suėmimą lap 
kričio 13 d. Madride vykusios de 
monstracijos metu, dar tą pačią 
dieną kontaktavo Ispanijos amba 
sadą JAVse Kalbėjosi su (pirmuoju 
sekretoriumi Eudaldo Mirapeo, 
kuris sutiko pareikštą susirūpini
mą dėl suėmimų perduoti Užsie 
nio reikalų ministerijai Madride.

Būsimam JAV Senato užsienio 
reikalų komisijos senatoriui Char 
les Percy (resp. — Illinois) vyks 
tant į Maskvą, JAV LB Krašto 
valdybos vicepirm. Aušra Zerr jam
įteikė dešimties ilgamečių lietu- mas- 
vių politinių kalinių sąrašą ir 
prašė Kremliuje intervenuoti dėl 
jų paleidimo.

ministeriu pirmininku A. Suarez, 
atvykusiu buv. Vak. Vokietijos 
kancleriu Willy Brandt ir kt 

Lietuvą liečiančiuose reikaluo
se R. Cesonis daug paramos su
laukia iš JAV Helsinkio komite 
to egzekutyvinio štabo direkto
riaus Spencer Oliver. Cesonis pri 
klauso konferencijos “principų” 
komisijai, kuri sudaro galimybę 
paliesti visus Helsinkio akto klau 
simus. Cesonis teigiamai vertina 
rašytojo Tomo Venclovos atvyki 
mą į Madridą, kurio turimos pla 
čios pažintys sovietinių disidentų 
tarpe sudarė galimybę plačiai iš 
kelti Lietuvą liečiančias proble-

Teresės Gečienės, Philadelphi
jos LB apylinkės pirmininkės, laiš 
ką redakcijai išspausdino “The 
Philadelphia Evening Bulletin” 
lapkričio 26 d. laidoje. Laiške ji 
atkreipia dėmėsi i padarytą klai
dą tilpusioje recenzijoje apie Erd 
mano “Savižudį”, kurioje režisie 
rius Jonas Jurašas vadinamas ru 
su. Paminėjus, kad Lietuvą išti
kęs toks pats likimas kaip šių die
nų Afganistaną, T. Gečienė iš
kelia Jurašo lietuvišką tautybę ir 
primena sovietų cenzorių vykdy 
tą jo pastatymų cenzūrą, kas pri 
vertė Jurašą protestuoti ir apleis 
ti savąją tėvynę.

JAV LB Krašto valdybos vice- 
pįrm. Aušra Zerr rūpesčiu pa
siųsti laiškai busimosios JAV ad 
ministracijos vadovams — prez. 
R. Reaganui ir viceprez. G. Bush, 
Baltųjų rūmų štabo viršinin
kui J. Baker, prezidento patarė
jui E. Meese ir respublikonų par 
tijos centro komiteto vicepirm. D. 
Lęwis — pasveikinant juos sėkmin 
gąis rinkimų rezultatais ir pra
šant Baltuosiuose rūmuose turė
ti prezidento patarėjo tautybių 
reikalams postą, kaip yra buvę G. 
Fordo ir J. Carterio prezidentavi
mo laikais.

Albina Lipčienė, JAV LB Con- 
nectieut apygardos pirmininkė, 
informuoja JAV LB Visuomeni
nių reikalų tarybą, kad lietuvių 
remti kandidatai rinkimus laimė
jo. Respublikonas Larry DeNar- 
dis buvo išrinktas į JAV Atstovų 
rūmus, o Christopher Dodd į 
JAV Senatą. “Dabar stengsimės 
jiems neleisti užmiršti, kad rėmė 
me...” rašo A. Lipčienė Apygar
dos valdyba padariusi nutarimą 
abiems išrinktiesiems padovano 
ti LB lėšomis išleistą dr. T. Re 
meikio knygą “Opposition to So- 
viet Rule in Lithuania, 1945 — 
1980 m.”.

Rimas Cesonis, JAV LB Visuo
meninių reikalų tarybos narys, 
iki gruodžio 19 dienos bus Mad
ride, kur dalyvauja kaip JAV de
legatas Europos Saugumo ir koo 
peradjos konferencijoje. Bendra
darbiams rašytuose laiškuose R 
Cesonis teigia, kad esąs patenkin 
tas ir maloniai nustebintas kieta 
JAV delegacijos laikysena prieš 
sovietus. Ypač šiltai atsiliepia apie 
delegacijos kopirmininką Griffin 

- Bell, kuris, nors ir būdamas iš pie 
tinių JAV valstijų, yra gerai susi 
pažinęs su Pabaltijo padėtimi ir 
stengiasi padėti. Būdamas dele
gacijos nariu, Cesonis turėjo ga
limybę susipažinti su Ispanijos

Philadelphijos amerikiečių 
laikraščiuose plačiai nuskambė
jo vietos latvių liuteronų klebo 
no kun. Maris Kirsons veikla 
Madride. Kaip skelbta, šis kuni
gas į venas suleido kraujo švirkš 
tus ir Madrido konferencijos ati 
darymo dieną, atsistojęs aikštėje 
prieš konferencijos rūmus, savo 
kraują liejo ant pamintos Sov. Są 
jungos vėliavos.

Rimas Stirbys, JAV Lietuvių 
jaunimo sąjungos centro valdy
bos vicepirmininkas ir LB žinia
raščio “Bridges” vyriausias redak 
torius, lapkričio 21 d. “The Phi
ladelphia Inąuirer” laidoje pa
skelbė • laišką redakcijai vardu 
“Baltic oppression — Bloody le- 
gacy sparked protest”. Išsamiam 
laiške R. Stirbys teigia, kad “Mad 
ridas dar kartą įrodė kad laisvės 
siekimas perrėkia baimės jausmą”, 
o “kankiniai solistai per 40 metų 
laikotarpį yra gelbstimi ryžtingų 
chorų, kurių balsai bus išgirsti 
ir... kiekvienas Maskvos stiklas 
vieną dieną nuo trumpečių garso 
išbyrės”. R. Stirbys laiške prime
na politinį kalinį Viktorą Petkų, 
45 pabaltiečių peticiją, primena 
JAV vyriausybės vykdomą Pabal 
tijo valstybių okupacijos nepripa 
žinimo politiką ir iškelia svarbą 
kiekvienam amerikiečiui ir nau
jam išrinktam prezidentui dar
buotis, kad žmogaus teisės ir tau 
tų teisės nei viename pasaulio 
kampe nebūtų pažeistos.

B pavergtos Lietuvos pabėgu
siam Vladui Šakaliui lankantis 
Philadelphijoje, JAV LB Philadel 
phijos apylinkės valdybos vicepir 
mininkė Rima Mironienė sudarė 
kontaktus su United Press Inter
national žinių agentūra dėl ša
kalio “odisėjos” išgarsinimo ame 
rikiečiv spaudoje. Vietos UPI biu 
to viršininkui latviui Emil Svei- 
lis talkinant, buvo paruoštas 2000 
žodžių ilgumo straipsnis apie ša 
kalt Prie straipsnio prijungta ša
kalio nuotrauka ir žemėlapis ro
dąs, kur yra Lietuva. Gruodžio 5 
d. straipsnį UPI išsiuntinėjo jų 
patarnavimu pasinaudojantiems 
laikraščiams. Tikimasi, straipsnis 
apie šakalį bus išspausdintas ke
liuose šimtuose Amerikos laik
raščių.

JAV Atstovų rūmų narys kon- 
gresmanas Charles F. Dougherty 
(res. — Peima.), vadovavęs JAV 
Kongrese akcijai užtikrinti ilga
metį Lietuvos Diplomatinės tar 
nybos tęstinumą JAV-se, pakvietė 
JAV LB Visuomeninių teikalų 
tarybos pirm. inž. Algimantą Ge 
čį įsijungti į patariamąją komiu 
ją kandidatams į JAV karines aka 
demijas atrinkti. A. Gečys kvieti 
mą priėmė

LAIŠKAI "DRAUGUI"
REIKIA IEŠKOTI 
SĄJUNGININKU

Lapkričio 25 d. “Drauge” skai 
tėm J. Tijūno staipsnį, kad reikia 
budėt Vilniaus sargyboj, šiuo me 
tu, mano manymu, tai nėra ak
tualu, nes tai yra tik vietinio po
būdžio teritorinis ginčas. Aktua
lus yra žymiai svarbesnis daly
kas — Lietuvos ir kitų Centro 
bei Rytų Europos valstybių ne
priklausomybės atstatymas.

Mano nuomone, lenkus turim 
padaryti savo sąjungininkais, pa
miršdami, kad jie kadaise yra bu 
vę mūsų priešais. Nežiūrint bu- 
.vusios istorinės nesantaikos, ginčų, 
kovų, karo ir t t Dabartinėje pa 
dėtyje mūsų žvilgsnis turi būti 
daug platesnės apimties. Fanatiz
mui turi užleisti vietą atleidimas 
ir užmiršimas praeities nuoskau
dų, kokios jos bebūtų, nes paga 
liau abi tautos yra krikščioniš-

Algimantas Gureckas, JAV LB 
ryšininkas Washingtone, gruodžio 
5 d. tarėsi su Amerikos Laikų kon 
greso vykdomuoju vicepirmininku 
Washingjone L Walentinowicz. 
Svarstyta dabarties įvykiai Lenki
joje ir pažadėta LB talka kreipian 
tis į JAV valdžios įstaigas.
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ŠVENTŲ KALĖDŲ 

IR
NAUJŲJŲ METŲ PROGA 

sveikiname gimines, draugus 
ir pažįstamus,

BIBUTE ir BROHTOS KftSAKBIČIJU

kos ir giliai tikinčios.
K praktiško taško žiūrint, šiuo 

metu lenkai gali būti mūsų lais
vės kovoj geriausi sąjungininkai, 
artimiausia lietuviams tauta, ku 
ri turi savo valstybę ir kariuome 
nę, bei tą pačią neapykantą ru- 
sams. Kitos tautos — k. a. vokie
čiai — yra per daug toli nustumti 
į vakarus, kad galėtų mums kuo 
nors padėti net ir norėdami Uk
rainiečiai, nors gausūs ir draugiš 
ki, yra per daug nuo Lietuvos nu
tolę, kad būtų galima iš jų ko 
nors sulaukti. Iš kito artimo kai
myno—gudų, atrodo, mes jokios 
pagalbos negalim tikėtis, jų pajė
gumas, neturint savo valstybės, 
yra pilnas klaustukų, o jų preten 
zijos į Lietuvos teritoriją .prašoka 
ir lenkų.

Tad šiuo metu aktualus reika 
las yra, pamiršus visus ginčus, 
sudaryti lenkų ir lietuvių bei ki
tų pavergtų tautų bendrą frontą 
prieš sovietus. Dabar Lenkijoj 
vykstanti kova prieš prievartinę 
komunistų santvarką turi būti 
šimtu nuošimčių paremta ir lie
tuvių bei kitų tautų, nes tik jos 
pačios, veikdamos kartu, gali sau 
išsikovoti nepriklausomybę. Kaip 
iš karčios praeities žinome, Cent 
ro ir Rytų Europos tautų laisvės 
kovoj Amerika sugeba, kaip Pilo
tas, tik nusiplauti rankas.

L I N K'S M Ų
KALĖDŲ

ŠVENČIŲ
linkime

VISIEMS GEROS VALIOS 
LIETUVIAMS

Teritorines problemas spręsti 
ateis laikas tik po to, kai bus iško 
vota Lenkijos ir Lietuvos nepri
klausomybė. T. N.

GARSIOJI KARAT.rF.NHS 
MOD ŽEMĖ

Karalienės Mod žemė yra 
Antarktikos pakraštyje, atgręž
tame į Atlanto vandenyną. Sios 
“ledinės žemės” pakraščius su
daro labai pastovaus pločio (10 
—250 km) ledas, kuris remiasi į 
uolinį pamatą.

Pažymėtina, kad Karalienės 
Mod žemė tai tas “laimingas” 
Antarktikos pakraštys, kurį 
1820 m. sausio 28 d. F. Belings- 
hauzeno ir M. Lazarevo vado
vaujama rusų ekspedicija atra
do Antarktiką. 1930 m. norve
gų Ri jzer - Larseno ekspedicija [ 
iš lėktuvo apžvelgė šią pakrantę 
ir pavadino Norvegijos karalie
nės Mod vardu. Prieš Antrąjį 
pasaulinį karą šią žemę iš oro 
tyrinėjo vokiečių poliarininkai, 
vadovaujami A Ritšero. Jie 
padarė apie 12000 aeronuotrau
kų, sudarė žemėlapį. Tuoj po 
karo, 1946—1947 metais, ame
rikiečių tyrinėtojai žvalgymo 
metu patikslino Karalienės Mod 
žemės kalnų grandinių tašą.

1949-1952 m. Jungtinė norvegų, joe, 
anglų ir švedų ekspedicija pirmą 
kartą čia žiemojo; vykdė tyrimų 
programą.

Pagrindiniai K. Mod žemės 
geografiniai ir geologiniai tyri
mai pradėti Tarptautiniais Geo
fiziniais metais — 1958-1969 m. 
ir tęsiasi iki šių dienų. TGM
pradžioje čia įkurtos Norvegi-

Belgijos, TSRS mokslinių 
tyrimų stotys. Norvegai atliko 
didelę aeronuotraukos progra
mą “Pingvinas”, kuriai vadova
vo žinomas poliarininkas •' B. 
Lunkė. Šiuo metu 
mi topografiniai žemėlai 
Belgai atliko geologinius, geo
morfologinius ir glaciologinius 
tyrimus. MA.
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PETRAS KAZANAUSKAS
Bendrovės —

2212 W. Cormok Rd„ Chicago, III. 60608

FRANK ZOGAS, Preeident
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Sveikiname ir linkime
LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Gerb. Kunigams, Seselėms ir visiems kitiems mūsų 
klientams.

WATR A
CATHOLIC CENTER 

Bažnytinių ir religiniu reikmenų krautuvė
2848-50 W. Cermak Rd. BIshop 7-2425
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MIDLAND SAVINGS AND LOAN ASS’N
8929 South Kartom Avo., Brldgovlow, III. 60455. Tol. 598-9400

MIDLAND SAVINGS AND LOAN ASS’N
4040 S. Archer Avo., Chicago, III. 60032 — Tol. 2544470

MIDLAND SAVINGS AND LOAN ASS’N
2657 W. OOth SL, Chicago, IIL 60629 — Tol. 025-7400
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LIETUVIŲ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJA
N aria 1

PHILLIPS - LABANAUSKAS S. LACKAW1CZ ir Sūnūs
J. F. RUDMIN P. J. RIDIKAS

P. BIELIŪNAS VASAITIS - BUTKUS

j?

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linkiu visiems savo draugams 

pažįstamiems.ir

PRUZIN FUNERAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6360 Breadvay, Morrllvillo, Indtaia 

Phone: 219- 033-0070

--------------- ---------r
-------------------------------------------------

A KEBBY CHBISTlfAS AND A HAPPY NHW YEAR TO OUB 
MANY nOENDS AND PATBONS.

RICHARD’S BARBER SHOP
4410 W. OSrd 0tH Chicago 20, IIL, Td. 767 - 4058

I. BAZAS.

f
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ARGI NIAI
2511 W. OOth Street, Chloogo 20, III.
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: MŪSŲ KLIENTAMS, DRAUGAMS Ot FAjEįST

Sav. — T. ES1NGIS

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
STATION
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Pradeda ruoštis lietuviškos eglutės papuošimui ir kalėdinei šventei Hot 
Springs miesto auditorijoje. Iš kaires: Loretta Tomošaitienė, AARP direk
tore E. McKeever, gubernatorius Bill Clinton, LB valdybos vicepirm. visuo
meniniams reikalams Lile Kaziene ir LB valdybos vicepirm. bei parengimų 
vadove Liuse Gudelienę,________ Nuotr. D. Hudson

SPORTININKAMS AUSTRALIJON BSKRENDANT
Gruodžio 20 d. iš Chieagos 

Australijon išskrenda m ūsų spor
tininkų reprezentacinės koman
dos — moterų ir vyrų tinklinio 
ir jaunių krepšinio, lauko teni- 
si —viena reprezentante.

Išvykos vadovas Zigmas Žiups- 
nys ir krepšinio komandos vado
vas Leonardas Kedys iš Clevelan- 
do. Jaunimas bus laimingas, ga
lėjęs atlikti gražią, garbingą lie
tuviams skirtą reprezentacinę mi
siją ir paviešėjęs Australijos lie
tuvių svetingoje aplinkoje. Pa
žįstu Australijos lietuvių svetin
gumą ir manau, kad mūsų jau
nimas turės šiltą globą ir iš
skirtinį dėmesį.

Sportininkai dalyvaus Adelai
dėje Lietuvių dienose, turės kelias 
rungtynes ir kituose miestuose. 
Žinoma, nelaukime stebuklų ir 
triuškinančių pergalių aikštėse. 
Sportininkus išlydime su minti
mi, kad jie visur ir visada gra
žiai reprezentuos Amerikos ir 
Kanados lietuvius.Tai yra svar
biausia. .Tuo pačiu jie prabils 
kaip lietuvių tautos vaikai ausi

jos nesusidėvi kaip paklodės ar 
marškiniai, bet prisideda prie 
mūsų tautinių dvasinių verty
bių ugdymo, prie kultūros puošė 
Įėjimo ir tautinės gyvybės išlai
kymo.

Ypač reikia kreipti dėmesį į jau 
nas lietuvių šeimas. Ryšiai tarp 
jų ir vyresniosios lietuvių visuo 
menės tolsta. Tolsta todėl, kad 
nemažą jų skaičių nepasiekia lie 
tuvių spauda — laikraštis, žur
nalas. Ar nevertinga būtų Kalė
dų dovana, jei vyresnieji jaunes
niajai šeimai užprenumeruotų 
lietuvišką laikraštį ar žurnalą? 
Tokia dovana juos lankytų visus 
metus ir ne vien primintų jos da
vėją, bet kartu rištų su lietuvių 
visuomene. Taip pat būtų dide
lė parama mūsų spaudai.

Laukia visi ir Jaunimo centras
Pradedant mažais vaikais, Ka

lėdų dovanų laukia visi ir džiau 
giasi jas gavę. Jų laukia ne vien 
asmenys, bet ir institucijos: para 
pijos, mokyklos, spauda, radijas, 
įvairūs fondai ir t. t. Jos mūsų 
tautinei gyvybei išlaikyti labai- di 
dėlės ir reikšmingos. Be jų gyven 
tume dvasiniame skurde ir šuo 
bais lekiančiame nutautėjime. 
Materialinė parama joms padeda

kės, daugiausia mažos, bet nuos
tabiai greitai ir nuoširdžiai su 
savo įnašais. Jas pagarbiai ir mi
nime, tai St Petersburgo, Cicero, 
Melrose Parko, Newarko, Auroros, 
Phoenix, Ariz., Kenoshos-Racine, 
Brooklyno, New Jersey, Beverly 
Shores, Sunny Hills, St Louis, 
Bridgeporto, Daytona Beach ir 
apylinkių Amerikos lietuvių klu
bas, Union Pier, Lemonto, Cape 
Codo, Daytona Beach ir Delto- 
nos, Fla. Tai tik dar dalis LB 
apylinkių. Tikimasi, kad ir kitos, 
čia nesuminėtos apylinkės atsku
bės į talką.

Išvykos vadovo pastangomis 
buvo išsiųsta prašymų įvairioms Š 
draugijom bei organizacijom per = 
70 ir daugiau dviejų šimtų laiš
kų įvairių profesijų žmonėms. Iš 
organizacijų atsiliepė auka pir
mieji Lietuvių paštininkų drau- = 
gija. Marąuette Parko namų sa-1S 
vininkų draugija, Vyt Didž. Sau- Į = 
lių rinktinė, Dzūkų draugija, Day
tona Beach ir apylinkių lietuvių 
klubas, IHinois lietuvių gydyto
jų draugija, Korpl Neolithuania,

raliečiams apie mūsų pavergtos L.K. kūrėjai savanoriai, Chica 
Tėvynės rūpesčius. 1 gos skyr.

Reprezentacinės komandos tu- Negaliu nutylėti džiaugsmo,
rėjo rungtynes Kanadoje.Bvykos 
vadovas buvo maloniai nuste
bintas komandų žaidimu ir pa
jėgumu. Taigi reprezentacija bus
gera.

Išvykai suruošti buvo daug 
rūpesčių. Svarbiausia lėšos. Lė
šų telkimu pradėta rūpint's kiek 
vėlokai. Tačiau, kai yra ryžtas — 
tai tikslas pasiekiamas. Išvykai 
biudžetas 46,000 dol. Malonu 
pastebėti, kad mūsų jaunimas, 
kad ir neturtingų tėvų, pusę ke
lionės apsimokėjo patys. Keletas 
vyksta vien savo lėšomis. Finan
sų telkimo komitetui teko rūpin
tis likusia lėšų dalimi. Į šį darbą 
įsijungė PLB, JAV LB Krašto val
dyba, ŠALFAS ir tiesiogiai lė
šoms telkti komitetas.

Be PLB moralinės ir finansi
nės paramos ši kelionė sunko
kai būtų įvykdoma. Dėkojame 
valdybai už rimtą dėmesį. JAV 
LB Krašto valdyba paskyrė di
desnę sumą pinigų ir pravedė 
rinkliavas visose per 65 LB apy
linkėse- Jau atsiliepė LB apylin-

kurį sukėlė vyresniosios kartos 
žmonės, aukodami tikrai dide
les sumas. Juk pensininkaui dvi
dešimt penkinė ir didesnė suma 
labai svarbi ir ta atitraukta nuo 
pragyvenimo išlaidų. Reportaže 
negalime išvardinti šių visų mie
lų išvykos rėmėjų. Tebūnie tik 
mūsų nuoširdi padėka Jums, mie
li tėvynainiai, kurie taip greitai 
ir jautriai atsiliepėte į mūsų pra
šymą. Šalfo, PLB, JAV LB Kraš
to valdybos, LF parama sutelk
ta apie 17,000 dol. Išvykos iš
laidos siekia iki 25,000 dol. Ti
kimasi, kad ir likusioji suma bus 
sutelkta. Kai visus rūpesčius baig
sime, turėsime ŠALFUI ir PLB 
valdybai sugrąžinti skolą 4,000 
dol.

Tai trumputė išvykos rūpesčiu 
apžvalga. O dabar, reikšdami 
dėkingumą vis'ems išvykos rė
mėjams, mūsų jaunimas kelia 
sparnus Australijos link. Jiems 
gero vėjo ir užtikrintų laimėji
mų.

Jurgis Janus ai tis

CHBYSLEB —

KALĖDŲ DOVANA
JONAS JASAITIS

Artinasi šv. Kalėdos. Tai mei- dovanomis, specialiai * parinkto-, 
lės ir talkos šventė. Vieni kitiems I mis ar tik atsitiktinai nugriebto-
link'.me džiaug-mo, laimės ir sėk
mės; Kristaus atėjimas į pasaulį 
ypa4 išryškina meilę žmogui, 
meilę artimui “mylėk savo artimą, 
kaip pats save”. Tuc buvo pakeis 
ta “akis už akį, dantis už dantį”. 
Su Kristaus atėjimu turėjo išnyk 
ti kerštas ir piktumas ir įsigalėti 
meilė ir džiaugsmas.

Gyvenimo tikrovė parodė, kad 
•taip neįvyko. Nors ir prieš Kri;- 
tų^jo buvo siekiama, tačiau ne
buvo atsiekta. Neatsiekta ir po 
Kristaus gimimo ir Jo mokslo 
pflskleidimo. Bet nuolatinis sieki 

tobulina Žmogų, naikina 
daug blogybių, skatina siekti gė
rio ir grožio.

šv. Kalėdų metu linkėsime arti

mis.

Dovanos parinkimas
Kristalas ir porcelanas sudūž

ta, suplyšta paklodės ir naktiniai 
marškiniai, bet tai naudingos do
vanos, praktiškos ir reikalingos 
kasdienio gyvenimo reikaluose. 
Bet Kristus atėjęs į pasaulį skelbė 
ne medžiaginių vertybių naudin 
gumą, bet dvasinį atsigaivinimą, 
dvasinį atrinaujinimą. Todėl Ka
lėdų dovanos turėtų būti ar
čiau prie dvasinių vertybių puo 
sėdėjimo ir turtinimo.

Tokių vertybių mes turime 
pakankamai ir tai surištų su mū 
sų tautinės gyvybės išlaikymu, 
ko dauguma mūsų siekia ir jėgas 
ir lėšas aukoja. Lietuviška kny-

miesiems laimės, sveikatos ir ga, lietuviškos dainos plokštelė 
džiaugsmo. Linkėjimus lydėsimeyra vertingos Kalėdų dovanos,

išsilaikyti. Skirstydami Kalėdų 
dovanas jų neužmirškime.

Dar yra viena institucija, kuri 
šiais metais pergyvena pirmas 
Kalėdų šventes. Tai lietuvių 
Jaunimo centras. Tiesa, Jaunimo 
centras veikia jau 23-ji metai, jo 
administracija ir išlaikymu rūpi 
nosi tėvai jėzuitai. Jų pastaty
mu pasirūpino irgi jėzuitai. Jau
nimo centras nuoširdžiai tarna
vo ir tarnauja tiek lietuvių jau
nimui, tiek vyresniesiems. Pasta 
riesiems gali net daugiau. Tė
vams jėzuitams stokojant jėgų ir 
lėšų, praėjusią vasarą Jaunimo 
centro tvarkymas ir išlaikymas 
perduotas pasauliečiams — spe
cialiai sukurtai Jaunimo centro
organizacijai, kuriai vadovauja kūnas, Alė Steponavičienė, Ra
rinkta taryba ir sudaryta valdyba. 
Todėl pasauliečiams tvarkant 
Jaunimo centrą, šios Kalėdų 
šventės yra pirmosios.

Kokią reikšmę Jaunimo centras 
turi mūsų tautinei veiklai ir ap
lamai tautinės gyvybės išlaiky
mui jau daugelį kartų minėta ir 
neverta kartoti. Įsitikinimui terei 
kia atsilankyti Jaunimo centre 
savaitės vakarais, o šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo ryto iki vė 
lumos. Ką savo akimis pamatysite,

kalbės už geriausio rašytojo pa
rašytus gražiausius žodžius.

Prašyti yra daug sunkiau, nei 
duoti. Jaunimo centro vaidyba na 
mų išlaikymui, pataisymams ir 
kitiems reikalams lietuvių visuo
menei primena, kad laukia Kalė 
dų dovanų (adresu: Lithuanian 
Youth center, 5620 So. Claremont 
Avė., Chicago, III. 60636), nes jos 
labai ir labai reikalingos. Valdyba 
taip pat kviečia tapti Jaunimo cen 
tro organizacijos- nariais. Meti
nis nario mokestis 20.00 dol. as
meniui. Nariais tapti kviečiamos 
ir organizacijos.

Jaunimo centro valdybą suda
ro: Irena Kriaučeliūnienė (pirm.), 
Henrikas Laucius, 'Vytautas Mi-

mutė Bartuškienė, Viktoras Di- 
minskis ir Jonas Jasaitis. Tarybos 
pirmininku yra prof. dr. Jonas 
Račkauskas.

Lietuvos išlaisvinimas iš oku 
pacijos ir svetimuose kraštuose 
gyvenančių lietuvių tautinės gy 
vybės išlaikymas, turi rūpėti 
kiekvienam save lietuviu laikančiu 
lietuviui. Chicagoje ir apylinkė 
se Jaunimo centras yra mūsų 
tautinės veiklos neatskiriama es
minė dalis. Todėl Šv. Kalėdų pro-
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TRYS BALZEKŲ ŠEIMOS GENERACIJOS 1

Bobert Stanley Sr. Stanley Jr. Stanley m

BALZEKAS MOTOR SALES, INC:
"U WTT,T. LIKĘ US”

IMPEBIAL — PLYMOUTH — VAUANT 
D i » t r I b a t o r

4030 Archer Avė., Chicago 60632 Phone — VI 7-1515

3101 VVEST 95th. STREET GA2 -6700 • PR 9-6700

aiiiiimiiiiiiiimiimiiniiimiiiiiiiiniiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiimiiiiiMiMiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiimiiinir.

t

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. gruodžio mėn. 18 čL

ga prisiminkime Jaunimo centrą, 
kuriame telkiasi dvasinės ir tau

tinės vertybės ir, didesne ar ma
žesne dovana, paremkime.

ffi?®

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

LINKIME VISIEMS

MOŠŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

Mr. and Mrs. Anthony B. Peikus
• <
IT ‘

Mr. and Mrs. Donald A. Petkus

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linkime draugams ir pažįstamiems.

SOFIJA IR KOSTAS BUTKAI
— Viskas namų pagerinimui ir pagrąžinimui — 

3407 Woct 7 lst Street, Chicago, Illinois 60620 

Telefonas — PRospect 8-2781L

f
Harry Seigan šeima ir visi krautuvės tarnau

tojai linki visiems draugams ir klientams
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

SEIGAN CO.
VYRŲ RŪBŲ KRAUTUVE

4040 South Ashland Avenue, Chicago, Illinois
Telef. YArds 7-1272

HEGER TRAVEL BUREAU
Sveikina visus savo klientus su 

Š V. KALĖDOMS
BIRUTE ZALATORIENE 

6118 W. Cermak Rd., Cicero, III. 60660
Tel. 242-3590 ir 863-3681

f 1 t
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

Linkiu ««vn klientam* (irau Ir

JOHN & BERNICE’S PLACE
Taverna — užeiga. Bronė ir Jonas Badauskri. sav. 

,! 3238 S. Halsted St.. Chicago. Dl. 60608

Tel. DA 6-9460t....

J?

LINKSMŲ SV. KAL&DŲ VENCIŲ 
Linkime visiems savo klientams ir draugams

MACKE REALTY CO.
K. ). MAČIUKAS

2549 West 71st St. Tel. PRmpect 6-3140
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1

Mūsų kolonijose
Detroit, Mich.
DEVYNIASDEŠIMT VIENAS 

ŽIBURĖLIS

šiemet “Žiburėlis” lituanisti
nės mokyklos Kalėdų eglutės 
programa įvyks gruodžio 21 d. 
12:30 vai. Dievo Apvaizdos lie
tuvių parapijos Kultūros centre. 
Šia proga norisi šiek tiek parašy
ti ir apie pačią mokyklą bei jos 
problemas.

Detroito priemiesčiuose šiuo 
metu daug kur jungiamos dvi 
mokyklos i vieną dėl sumažėjusio 
vaikų skaičiaus. Visai nenuosta
bu, kad skaičiai pasikeitė ir mū
sų lituanistinėse mokyklose jau 
vien tik dėl šios priežasties; be 
abejo yra ir kitų. Pagal gautus 
duomenis iš mokyklos vedėjos 
Danutės Doveinienės, “Žiburio” 
žemesniojoje ir aukštesniojoje mo 
kykloje yra 91 mokinys, lygiai 
pusę tiek, kiek buvo prieš maž
daug dešimtį metų. Gal šis suma 
žėjęs skaičius kelia liūdesį, ta
čiau 91 vaikas sudaro nemažą bū 
fį, ir šis tinkamai paruoštas ga
li užaugti didelė jėga Detroito 
lietuvių ateities veiklai. Mokyklai, 
tėvams ir visuomenei tuo ir reikė 
tų labiausiai rūpintis, mažiau sie
lotis dėl paties skaičiaus, nes nela
bai gali įtaigauti tėvus leisti 
vaikus į lituanistinę mokyklą, 
jei jie patys nenori. “Žiburio” 
mokykla iš savo pusės yra jau la
bai daug padariusi. Ilgą laiką Dėt 
oite buvo tik keturi skyriai, vė- 
liau astuoni, o tik prieš septyne
rius metus buvo įsteigta aukštes 
nioji mokykla. Vaikai, kurie mo 
kyklą lankė dvylika metų ir buvo 
namuose tėvų pamokomi, gana 
patenkinamai išmoko lietuvių 
kalbą, kai kurie visai neblogai iš 
moko rašyti ir savo mintis eikš- 
ti, geresnieji net ir mokytojauti 
ateina. .

Dabartinė “Žiburio” mokyklos 
padėtis yra maždaug sekanti. 
Nėra pirmojo ir ketvirtojo sky-

MADRIDE NUSKAMBĖJO,..
(Atkelta iš 1 pusi.)

Sovietų atstovas Juris Ribikov 
. pradėjo rankomis skėsčiotis, kumš
čiu trankytis, kad čia kišamasis 
yra į jų vidaus reikalus, tą pačią, 
dainą jie visuomet gieda. Taip 
pat priminė, kad Amerika, a-a-a, 
situaciją su Aliaska, kad čia... pri
lygino Pabaltijo valstybes prie A- 
liaskos, pradėjo vėl minėti 'Ame
rikos rasines problemas ir pana
šiai. I tą tuojaus reagavo tas pats
Amerikos atstovas Warren Zim- 
merman ir jo reagavimas buvo 
toks: “Jeigu nebūtų jūsų įvykdytos

' okupacijos įprieš keturiasdešimt 
metų Lietuvos, Latvijos ir Estijos, 
tau šiandien prie šito didelio sta
lo sėdėtų atstovai ne iš 35 valsty
bių, bet iš 38. Ir mažiausia žmo
nių atžvilgiu iš tų trijų Pabaltijo 
valstybių yra visgi didesnė už aš- 
tuonias valstybes, kurios delega
tai čia šiandien sėdi”. Ir antras

- punktas buvo, kad “Aliaska pri
sijungė prie Amerikos Jungtinių 
Valstybių, žmonių pageidavimu, 
kurį parodė per viešą, laisvą bal
savimą. Ar Jūs, ponas, gerbiamas 
sovietų delegate, esat pasiruošę 
suteikti teisę Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos žmonėsms viešai balsuo
ti?”

Po to Rytų Vokietija šoko gin
ti sovietų, bet anglų delegatas 
Mike (??? — negalima suprasti), 
ypatingai puikus žmogus, apie 
kurį aš tikiuosi parašysiu straips
ni grįžęs į Ameriką, precedūri- 
niai sutrukdė Rytų Vokietijos ats 
tovui kalbėti, bet jisai bandė pa
sakyti, kad priminimas... išneši
mas Pabaltijo valstybių į šitą kon 
ferenciją gali konferenciją sužlug 
dyti ir panašiai.

Petrutis: Taip. Na, o kaip lai
kėsi kiti vakariečiai, kitų Vakarų 
valstybių atstovai?

Cesonis:; Teko patirti, kalbant 
koridoriuose. Atrodė visi labai pa
tenkinti, nes per paskutines tre
jas sesijas visi labai smarkiai so
vietus puola.
(tekstas... išrašytas iš juostelės, 
netaisant kalbos)

i rių, tačiau darželyje yra 12 vaikų 
ir vedėja džiaugėsi, kad beveik visi 
gražiai lietuviškai kalba. Aukš- 
tesniojojo mokykloj yra 28 vaikai, 
žemesniojoje 63, įskaitant dar
želį ir lietuviškai nekalbančių
jų klasę, kurioje yra 7 vaikai. Ve
dėjos paklausiau, ar daug yra 
silpnai kalbančių, tai ji, peržiūrė
jus mokinių sąrašą, tokių paste
bėjo labai mažai, vos keletą. Lie
tuviškai nekalbančiųjų klasę mo 
ko Valentina'Hotra —Bulotienė, 
kuri lietuviškai išmoko tik bū
dama gimnazijoje per savo dide
lį pasiryžimą ir norą, taigi ji pui
kiai supranta lietuviškai nekal
bančiųjų problemas. Darželį mo
ko M. Arlauskienė; antrą sk. — 
Kristina Jankutė, prieč keletą 
metų pabaigusi “Žiburio” aukštes 
iąją mokyklą; trečią sk. — Saulius 
Jankauskas, taip pat buvęs šios 
mokyklos mokinys ir lankęs moky 
tojų kursus; penktą sk. — Birutė 
Barauskaitė; šeštą sk. — Ona Sa 
baliūnienė; septintą sk. — Dalia 
Navasaitienė; aštuntą sk. — Ri
ma Jotkutė. Aukštesniojoje mo
kykloje devintą ir dešimtą sky
rius moko Pr. Zaranka, o vie
nuoliktą ir dvyliktą — Marija Jan 
kauskienė. Tikybą dėsto klebonas 
kun. Viktoras Krikščiūnevičius ir 
Aldona Milmantienė; istoriją — 
Stasys Juzėnas, dainavimą — 
Pranas Zaranka, tautinius šokius 
— Milda Arlauskienė.

Užklausta vedėja, kokia yra pa 
grindinė mokyklos problema, ne
dvejodama atsakė: “Finansail” 
Vaikų skaičius sumažėjo, kartu ir 
pajamos, o išlaidos likosi tos pa
čios. Žemesniojoje mokykloje ne 
nori skyrius sujungti, nes tada mo 
kytojams labai komplikuojasi dės 
tymąs, nors aišku, administravi
mas būtų daug lengvesnis. Šią 
problemą bando išspręsti kartu su 
tėvų komitetu, kurio pirmininkė 
Danguolė Bielskienė turi visokių 
idėjų lėšoms- sutelkti. Neseniai 
komitetas suorganizavo saldainių

pardavimą ir uždirbo 700 dol., da 
bar padeda ruoštis Kalėdų eglutės 
programai. Tikisi, kad visuomenė 
gausiai atsilankys ir tuo pačiu 
finansiniai mokyklą parems. Pa
vasarį planuojamas da vienas 
mokyklos tėvų komiteto renginys.

Kita mokyklos pagrindinė pro
blema yra išmokyti vaikus lietu
viškai rašyti. Anksčiau mokytojai 
rėmėsi tėvų pagalba, kurių dau
guma gerai arba nors patenkina
mai mokėjo lietuviškai rašyti, o da 
bar atėjo vaikai, kūrių tėvai lan
kė Detroito keturių skyrių mo
kyklą, kiti jos visai AeLankė. Kaip 
viena mama sako: “Kaip aš galiu 
vaikui paaiškinti, kas yra sangrą
žiniai veiksmažodžiai, jei aš pati 
nežinau, kas jie yra ir pradmuo 
se neparašyta”. Prie gerų norų 
būtų gailimą tėvams padėti. Dau 
gumas jų yra baigę aukštąjį moks 
lą, tai namuose kartu su vaikais 
lengvai galėtų lietuvių kalboje

pasitobulinti, nes visada geriausiai 
pats išmoksti kitą bemokydamas, 
tačiau jiems reikalinga pagelbinė 
medžiaga ir patarimai. Reikėtų 
juos supažindinti nors su esamo
mis priemonėmis, kaip gramatikos 
vadovėliais, žodynais. Ne kiekvie
nuose namuose jie augo su lietu
viškomis knygomis; kitų tėvai net 
ir laikraščių neprenumeravo. Gal 
būt šiuo metu išgyvename anų 
sunkių kūrimosi laikų rezultatus, 
tačiau taip blogai nėra, nes vai
kai kalbėti ir skaityti moka, rei
kia tik susirūpinti (geras sangrą
žinio veiksmažodžio pavyzdys), 
išmokymu rašyti. Jei nedė
sime rimtesnių pastangų, ateityje 
nukentės ne tik mūsų kultūrinė, 
bet ir visa kita veikla.

Liūda Rugienienė

Kas nori savo artimą mylėti, 
tas pirmiau turi jį pažinti.

K. Bamett

ŠVENTŲ KALĖDŲ
ir Laimingų Naujųjų Metų 
Linkime visiems Lietuviams.

RIMAS STANIŪNAS, Vedėjas

SHAMROCK OLDSMOBILE 
ir

DOWNERS GROVE TOYOTA
k 2424 Ogden Avenue

Doemers Grove, III. 60515 Tel. 969-1310

-T—

C L A S S I F I E D GUIDE
SEAL B S T A T E M1SCK1JLAMBUU8

ŠIMAITIS REALTY
Insuranse — Income Tas 

Notary Public

2951 WEST <3id STREET 
Tat 436-7878 ar 839-5568

I
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BUTŲ NUOMAVIMAS
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas

INCOME TAX
Notariatas — Vertimai

BELL REALTORS
J. B A C E V I C I r s 

6529 S. Kedzie At. — 778-2283
nuniiimiiMUiiinin.niiiniHiniinu.mi.

iniiiuiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimim

M. A. ŠIMKUS
1NOOMS TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 So. Mapleuvod, toL 254-7150

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iSkvUtlmal. pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI tr 

kitokie blankai.
uiiinnnnnnnnMniniiiuiiiuiiiiuiiiHiui
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NAUJI AUTOMOBILIAI
Galiu padėti įsigyti naują automobilį 
(visų firmų) tiesiog perkant ii Detroi
to. Sutaupysit nuo $700.00 ir dau
giau, negu kad pirktumėt pas 'Chica
gos dylerius.

VACYS °
Tel. 312-436-9667 

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

------------........................................
M1SCELLANEOUS
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UETUV0S ISTORIJOS 
VAIZBAI

Surinko Vladas Vije&to

“Nors tebūdamas tik istorijos 
mėgėjas, ėmiausi šios vaizdų kny
gos sudarymo, tikėdamas, kad tu
riu geresnes sąlygas ją išleisti, ne
gu kiti“ — taip rašo knygos įva
doje Vladas Vijeikia.

Knyga didelio formato, 548 puaL 
Išleido Tėviškėlė, Chicago, 1979 m. 
Kaina su persiuntimu $1<L95.

Užsakymus siųsti:'

DRAUGAS, 4545 W. 6Snd St, 

Chicago, IL 60629
Ulmois gyventojai dar prideda 

90 et. valstijos mokesčio. 
iiiiiuiiiiiiiiiiiuiuintiinHiiiiiiiiiiiiiiiiui-

Perskaitę “Draugą”, duokite 

fl kitiems pasiskaityti. /r
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PLUMBING
Licensed, Bonded, Insured 

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

SERAPINAS — 686-2960 
iHiiiiiHumiuiHiiimiiiiiiiiiimiiiiiHiniii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiuimiininiinnu 
I; įvairiu prelcta paririaklma* ne

brangiai K mū«q aaadSUo.
COSMOS PARCELS EXPKESS 

2501 W. 69 St, Chicago, HL 60629

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
TetoL — 925-2737

Vytautas Valantinas
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIMIIUIIUIIUUIUIUUUII

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT

IŠNUOM. Marąuette Parke, miega
mas kambarys moteriai. ‘S

Skambint — 776-8371

ĮSIGYKITE DABAI,
— -w,—

Pulki dovana iv. Katėdy 
ir Naujyjy Mėty progai

NAMŲ APŠILDYMAS
įstatau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į garinius.

ALBIN BANYS, TeL 447-8806

PACKAGE EKPRESS AGENCY 
MARUA NOREIKlENfi

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
amo. geros

prękės. Maistas - iŠ Europos sandėlių 
2608 W. 6Sth SA, Chicago, IL 6062S 

TEL. — WA 5-2787

Season’s Greetings
from

Standard Federal Savings.

Santa will be here:

Saturday, Dec. 13 .... 9 a.m. - 12 noon 
Saturday, Dec. 20 .... 9 a.m. - 12 noon

Children mušt be' 
accompanied by an adult.
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A. VI LIMAS 
M Ovi N G

Apdraustai perkraustymas 
{vairių atstumų

TeL 876-1888 arba 876-5996

asanemasss
SIUNTINIAI 1 LIETUVA 

ir kitus kraštus
NEDZINSKAS, 4959 Archer Avenue, 

Chfcago, IU. 90532, toL >27-5990

VALO
KĖLIMUS DC BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
vtoų riUBų grindis- 

BUBNYS — TeL BE 7-5168

' Popular Lithuanian
R E C I P ES

PATIKSUNTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA

Suredagavo x 
Jaozapins Daužvardieoė

Šiom dienom Draugo spaustuvė 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužverdie- 
nė vėl patikslino ir pagražino šią 
laidą naujais paruošimais.• * i t ? i 1

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juoe su lietuvišku maistu ir 
virimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza
cijose.

Knyga yra labai gražiai įrišta ir 
su spalvotomis iliustracijomis. La
bai patogi vartojimui.

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, Knygų. Skyrius 
4545 W. 6Srd Street 
Cttcago, Illinois 61629

Kaina su persiuntimu $4.75

Illinois gyventojai pridėkite dar 
20 centų mokeačiams.

O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir ii toli miesto leidimai ir 
pilna apdraudė.

MASTĖS CHARGE Ir VISA 
— WA 5

Come in and get a 
FREE color photo with Santa 

with our compliments.

tfr
SfUltyUID FEDER/U. ąą0MGS

HOME OFFICE: 4192 Archer Avenue (at Sacramento)
Chicago, Illinois 60632 Phone 84^1140

niiuiniiiiiiiitiiiinniiiiimHnuniniiimti

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas.

MIELINAS TV
2846 W. 69 SL, tol 776-1486 
iHIHItlIlIlIlIllMIlIlIUIIIIHIIIHIUUlIlIlIlII*
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Lithuanian Bookplates
LIETUVIŲ EKSLIBRIAI

Vitolis E. Vengris
The book is one in & series 

Composing the Ethnic Encyclo- 
pedia of Lithuanian culture in 
the USA.

Publiahed by Lithuanian TA- 
brary Press, Ine- and Loyola 
Univeraity Press Chicago, Dl 
1980.

Knyga didelio formato, 248
pusi. Kaina su persiuntimu __
$21.95.

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, |5j5 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629

oi apdraudė ano ngrd— Ir 
1OM — »O% — pi<Uui
btlio pttft mos.

FRANK ZAPOLIS
3208^ West 9*tt> Street 

TetoL — GA VMM

vizitinių kortelių
REIKALU

VteMnių kortelių naudojimas yra 
gretos paprotys. Biznieriai jas pla
čiai aaudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti greitos viri

Didžiojo poeto Dantės intynUuo- 
sius pergyvenimus su Beatriče at
skleidžia jo vianintėlis prozinis ktt- 
rinya, paįvairintas nuostabaus gro
žio eilėmis-

NAUJASIS GYVENIMAS

tradją visais
•Draugo” •dmlnls- 

re Aulais

X lietuvių kalbų vartė A. Tymo 
■s, Goethės, Šilerio. Šekspyro i» 
kitų klasikų vertėjas. Išleido X 
Releriečiai Italijoj. Knyga papuoš* 
ta meniškom ffiuBtradjom. Įrišta 
kietos įvairiaspalvius viršelius.

DRAUGAS,
32.00. Gauname DRAUGB 

Ir pas knygų platintojus.

tari prldSU («
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— Beverly Shores, Ind,
* LIETUVIŠKO KAIMO 

ŽIBURYS

Šią vietovę tik tarp savęs kai-
— —-mo vadiname. Čia taip gražu, ra-

-mtų; lyg Lietuvos pajūrio žvejų 
. # kaimelyje. Pilna grožybių per vi- 

sus- keturis metų laikus. Ir žmo
nių bičiuliškumas neišpasakytas, 
lyg viena graži, didelė šeima.

5 Mes juokaujame, kad Florida, tai 
karštasis Sibiras, o Beverly Sho
res - -mažasis rojaus kampelis. 
O tų gyvų lietuviškų dūšių apie 
12O.-Lietuvių klubui priklauso 82. 
Visi aktyvūs, bet iš jų aktyviau

siųjų būtų apie 40. Tad ir lie
tuviška veikla šviečia, apjungusi 
tris organizacijas — be klubo 
čia gyvai veikia Balfas ir Lietu- 
vos -dukterų draugijos seniūnija,

----- kuriai vadovauja Halina Žitkie-
~yVnė. Balfo skyriui sumaniai vado-

—-vauja Ona Pulkauninkienė. 
... .<* Vykstant rudens aukų vajui, ener

gingai reiškėsi žinomas visuome
nininkas, Balfo skyriaus vicepir
mininkas inž. Kazimieras Pocius, 
aplankęs daug aukotojų ir surin-

£ pkęi per 600 dol.
- Balfo metiniame susirinkime,

kur dalyvavo per 70 žmonių, val-
U& dybe buvo perrinkta vienbalsiai. 

r Susirinkiman atvyko Balfo pir- 
"mininkė Marija Rudienė, visuo

menininkas inž. Antanas Rudis 
ir neseniai iš Lietuvos pabėgęs 
pogrindžio veikėjas Vladas Šaka
lys. Po jdomios Marijos Rudie
nės kalbos, kalbėjo VI. Šakalys. 
Jis labai vaizdžiai nušvietė Lie-

• - tuvos gyvenimą, pogrindžio veik
lą. Po vakarienės Stankūnų resto
rane, pokalbis su laisvės kovoto
ju Šakaliu vyko Stankūno bute ir 
užsitęsė iki vėlumos. Svečiui la
bai patiko .Beverly Shores gyven- 

r-!-vietė ir, Danguolės ir inž. Euge
nijaus Bartkų pakviestas, jis pasi
liko jų namuose kelių dienų po
ilsiui. Šeimininkams surengus pri
ėmimo vakarienę, išleistuves su
ruošė Elena ir inž. Kazimieras

,r Pociai.
— Kas dirba, tam krauna, — 

mėgstame sakyti. Tad ir i vado- 
vaujančias vietas sunku prisipra
šyti. Kas sutinka būti renkamas 
j valdybą, jaučia, kad turi at- 
likti tautinę pareigą. Ir tada pa
siimtą darbą atlieka pavyzdin
gai. Tokia yra ir Beverly Shores 
Lietuvių klubo valdyba: inž. Va
lerijonas Radys — pirm., mokyt. 
Jonas Kavaliūnas — vicep.

(išvykęs į Vokietiją), Rūta Arbie- 
nė — sekretorė ir Halina Žitkie- 
nė — iždininkė. Valdybos veik
lumas atsispindi atliktoje veik
loje. Gražiai praėjo lietuviams 
atstovavimas 30 tautų rudens fes
tivalyje. Visi žavėjosi tautinių šo
kių grupe, vadovaujama Nijolės 
Pupienės ir Lindos Ruzgaitės dai
nomis. Lietuviai buvo apdovanoti 
specialiu diplomu. Surengta ge
gužinė susilaukė daug svečių ir 
davė gražaus pelno. Tradicinis 
rudens balius su gražia daininin
kės Lindos Ruzgaitės atlikta pro
grama buvo nuotaikingas. Prof. 
dail. Arvydas Algminas laimin
gajam svečiui padovanojo 1000 
dcfl. vertės dailės kūrinį, “Drau
go“ moterų skyriaus redaktorė 
Stasė Semėnienė, grįžusi iš ke
lionės Brazilijon,- rodė skaidres ir 
supažindino su šiuo Pietų Ameri
kos kraštu. Ji pasakojo apie kraš
to grožį, istoriją, meno vertybes. 
Halina Žitkienė, padedant Vin- 
centinai Jurkūnienei Ir Rūtai Ar- 
bienei, papuošė kalėdinę eglutę

lietuviškais ornamentais. Ji, žino-1 
ma, yra gražiausia tarptautinė-1 
je eglučių parodoje. Iš via> pa
rodoje — festivalyje yra 20 tau
tybių kalėdinių eglučių.

Gražina ir Petras Baužiai su sa
vo tautiniais darbais dalyvavo me 
no parodoje ir jų audiniai bei 
medžio drožiniai 9usilaukė dide
lio susidomėjimo.

Nors ir gaila buvo laikinai at
sisveikinti, bet didžiavomės, kad 
mokyt. Jonas Kavaliūnas išvyko 
direktoriaus.pareigoms į Vasario 
16 gimnaziją. ;; Balfas ir klu
bas surengė šaunią atsisveikini
mo vakarienę ir, Anelei Žukaus
kienei pasiūlius' ir pačiai paauko
jus 100 dolerių, buvo surinkta 
Vasario 16 gimnazijai apie 
1000 dol. Gražus, sektinas pa
vyzdys ir kitiems.

Gaila buvo atsisveikinti ir iš- 
( leisti į Floridą (šiltąjį Sibirą) 
išvykstančius veiklius mūsų bend
ruomenės narius Anelę ir inž. Kle
mensą Žukauskus. Kaip mes juos 
labai mylėjome čia gyvenančius

rodo išleistuvių gausumas. Vie
ną surengė klubas, kitą — jų 3 
sūnūs su įdomia dainos progra
ma, trečią — bridžisčių klubas, 
o mažesnių — šeimyninių išleis
tuvių buvo dar daugiau. Kai at
sibos Sunny Hills gyventi, kai 
žiemą šalsite ir vasarą kaisite ir j 
pasigęsite puikaus ežero maudy-1 
nių — sugrįžkite, —mes jiems 
linkėjome atsisveikinant.

Gruodžio 21 d. Šv. Onos baž
nyčioje 12 vai. bus šv. Mišios

lietuvių kalba. Jas atnašaus kun. 
Jonas Borevičius, S.J.

Beverly Shores pastatytas šeš
tasis lietuviškas kryžius, žymių 
kultūrinės veiklos rėmėjų Sofijos 
ir Gedimino Mickevičių sodybo
je. Koplytstulpis labai gražus, 
projektas dail. Jurgio Daugvilos.

Vytautas Kąsnis

Pasauly vienas iš tūkstančio 
žmonių kalba lietuviškai.

A. f A. ALEKSUI SILIŪNUI 
mirus,

| žmonai ONAI, dukrai NIJOLEI ir LIŪTUI GRIKIAMS, 
j anūkams AUDRAI, NIDAI, ARUI ir VYČIUI, sūnui DO
NATUI ir jo žmonai, broliams ir kitiems giminėms reiš
kiame nuoširdžią užuojautą.

DALIA ir VLADAS BŪTĖNAI 
MEILĖ ir TADAS MICKAI 
REGINA ir ALFONSAS PETRU Č IAI

J

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. gruodžio mėn. 18 d.

A. f A.
MARIJA ŠALČIŪNIENE -1

Gyveno Chicago, Illinois.
Mirė gruodžio 17 d., 1980 m-, sulaukus 74 m. amž.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Juozas, marti 

Eleonora, anūkas Petras su žmona Dovile ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 
S. Westem Avenue.

Laidotuvės įvyks penktadienį, gruodžio 19 d. Iš ko
plyčios 9 vai. ryto bus atlyėdta į Švenčiausios Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines.

Nuoširdžiai kviečiami visi giminės, draugai ir pažįs
tami dalyvauti šiose laidotuvėse.

Laidot. direkt. Jonas Evans Jr- ir Stasys Evans — 
Telef. 737-8600.
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Užpuoliko mirtinai sužeistam

A. f A ALEKSUI SILIŪNUI 
mirus, .

žmonai ONAI, jo broliui BRONIUI ir jų ŠEIMOM ir ki
tiems giminėms reiškiame giliausią užuojautą.

SOFIJA ir STASYS DHUGA1

A f A

ALEKSUI SILIŪNUI
tragiškai mirus, žmoną ONĄ SILIŪNTENĘ, sūnų DO
NATĄ, dukterį NUOLĘ GRINIENĘ su ŠEIMOMIS ir 
gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

BRONĖ IR FERDINANDAS LIKTORIAI

AfA ALEKSUI SILIŪNUI 
mirus,

žmoną Oną, šeimą, brolius ir gimines liū
desio valandoje giliai užjaučiame.

SALA IR PRANAS NEDAI

PENSIJOS ČEKIAI 
ĮRAŠOMI 

TIESIOG l JŪSŲ 
SĄSKAITĄ

MIDLAND 
JUMS SIŪLO:

Išvengti rūpesčių 
dėl pensijos čekio 
gavimo atostogų metu 
ar keičiant gyvenvietę.
Pasinaudokit tiesioginiu pensijos 
persiuntimu į Jūsų sąskaitą. Kiek
vieną mėnesį Sočiai Security įstai
ga persiųs MIDLAND Jūsų 
pensiją, kuri bus įrašyta į Jūsų taupymo sąskaitą.

.. -- /J
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Tuojau gausite

aukščiausias palūkanas nuo pirmos mėnesio dienos, pagal valdžios nusta
tytus patvarkymus. Siūlome susipažinti su šiuo patarnavimu ir juo pasi
naudoti. Kviečiame Jus užeiti į bet kurį iš trijų mūsų skyrių ir pasitarti. 

Indėliai įnešti iki 10-tos mėn. dienos, neša palūkanas nuo 1-os mėn. dienos.

JAU 66 METUS PATARNAUJAME JUMS

ULLl minLAND S AVIM G S
HOME OFFICE 8929 S Harlem Avė . Bridgeview. lt. 60455/Phone 598-9*00 
BBANCHES 4040 Archer Avė . Chicago. II. 60632/Phone 254-4470

2657 W 69th St, Chicago, II 60629/Phone 925-7400

Archer O**tce Mon . Tues & Fri 9 a m to 4 30 p m 
CiosedVVed Thw9amto8pm Sal.9amlo1 
0 m

Marquet1e Ohv.e Mon S Tues 10 am to 5 30 
p m. Closed Wed Thurs S Fo 10 a m to 8 p m 
Sat 10 a m to 2 p m

Brangiai mamytei

A. f A.
ELVYRAI POGIRSKIENEI mirus,

jos dukrą, mūsų mielą JOANĄ DRUKTEENIENĘ su ŠEI- H MA giliai užjaučiame.

ALĖ IR PRANAS SKIRMANTAI 
Glendale, California

ią

AfA ONAI BILERIENEI 
mirus,

sūnums KĘSTUČIUI ir VLADUI — mūsų krikšto sūnui, 
jų ŠEIMOMS ir giminėms gili mūsų užuojauta ir malda.

JUOZAS IR IRENA TRUŠKŪNAl 
KĘSTUTIS IR JŪRATĖ SU ŠEIMOMIS

P A DĖKA

t
A ▲.

O motin mano, dar tik vakar 
prabėgai žemę meile ir daina, 
o šiandien tavęs čia nėra. 
Gerasis Viešpats pakvietė tave 

ir tu išėjai
į amžinąją meilės šviesą.

SOFIJAI DRUŽILAUSKIENEI
MOnEKAITYTEI—JONUTIENEI

mūsų mylimai motinai, mirus, dėkojame gerbiamiems dvasiškiams: 
kun. klebonui A. Zakarauskui už jautrų, prasmingą pamokslą bažny
čioje, kun. kanauninkui V. Zakarauskui už palydėjimą ir apeigas Šv. 
Kazimiero kapinėse, kun. A. Grausliui, dar velionei gyvai tebesant, jos 
kančią raminusiam Sv. Komunijomis, lankiusiam koplyčioje, kun. K. 
Kuzminskui dalyvavusiam velionės paskutinėje kelionėje.

Dėkojame solistei Praurimei Ragienei už giesmes bažnyčioje. 
Dėkojame visiems brangiesiems — giminėms, draugams, pažįs

tamiems. taip gausiai lankiusiems Mamą koplyčioje, aukojusiems šv. 
Mišių aukas, jos kančiai užgesus, ją nurimusią padabinusiems gražiau
siomis gėlėmis, užbėrusiems gimtosios žemės žiupsnį ir gintarų ant 
velionės kanto kapinėse. Atsiuntusiems širdingos užuojautos laiškus iš 
Lietuvos, Vokietijos ir įvairių vietovių Amerikoje. Reiškusiems užuojau
tą spaudoje ir per radiją. Aukojusiems organizacijoms: Balfui. liet. 
Fondui, Liet Dukterų dr-jai, reiškusiems užuojautą telefonu.

Dėkojame karstą nešusiems į poilsio vietą giminėms.
Dėkojame p. D. Petkui ir jo štabui už malonų ir šiltą patarnavimą. 
Visiems, o visiems apkabinusiems ir guodusiems mus pasiliekan

čius, meilingo nuoširdumo žodžiu, supratus skausmą atsiskyrimo valan
doje, tariame nuoširdžią padėką.

Tegul gerasis Dievas visiems atlygina už gerumą.

Liūdinčios dukterys Aldona Rimienė, 
Larisa Jankflnienė ir šeimos.

E U D E I K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeika &Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. 
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVĖ. 
Tel. 422-2000

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TĖVAS IR SŪNUS

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

Tel. 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS

3307 SO. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
2314 W. 23rd PEACE Tel. VIrginia 7-6672
2424 VV. 6<»th STREET Tel. REpublic 7-1213

11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. 50th Avė., CICERO. ILI„ Tel. OLympic 2-1003
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8 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. gruodžio mėn. 18 d.

X Penktadieni baigiamas at
karpoje V. Cselienės “Tiltas” 
ir šeštadienį pradedamas spaus
dinti Anšiavo Egličio “Daiktai”.
Į lietuvių kalbą išvertė rašyto
jas Jurgis Gliaudą.

X L’ž a. a. dailininko Juozo 
Pautieniaus sielą bus atnašau
jamos šv. Mišios šį sekmadienį, 
gruodžio 2ŪL d., 10:30 vai. ryte 
Cicero šv. Antano bažnyčioje ir 
Sv. Kazimiero kolegijoje, Ro
moje.

X L. Moterų sąjungos 67-tos 
'kuopos susirinkimas bus sekma
dienį, gruodžio 21 d., 2 vai. p. p. 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje. Bus renkama nau
ja valdyba. Visus kviečia da
lyvauti pirmininkė Ivanaus
kienė.

X Marija ir Alfonsas Norei
kai, Chicago, UI., sveikina visus 
savo draugus ir pažįstamus Ka
lėdų švenčių ir Naujųjų Metų i 
proga, linkėdami visiems daug 
laimės ir džiaugsmo. Vietoj 
sveikinimo kortelių aukoja spau
dai.

X Ateitininkų šalpos fondui 
švenčių proga stambesnes aukas 
dar atsiuntė: A. Milčienė, V. 
Šaulys M.D., kun. J. Pragulbic- 
kas, J. Laučka, A. ir J. Darnu
mai, kun. P. Gaida, J. Jusionis 
M.D., A. Vaičiulaičiai, prof. L 
Skrupskelis. P. ir O. Žilinskai, 
kun. V. Cukuras ir kt. Visiems 
ačiū." (pr.).

X Kun. Ignas Urbonas, Gary, 
Indiana, prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo 20 dol. auką su
prierašu.- “Jums gi visiems __
Linksmų švenčių”. Nuoširdus 
ačiū.

X I Litram, Ponchielli sukur
tos operos apie lietuvius, spek
taklių bilietai nuo gruodžio 13 
ČL, šeštadienio, jau gaunami i 

Varnelių prekyboje. Tai puiki 
kalėdinė dovana visiems. Ope
ros mecenatai, kaip ir kasmet, 
bilietus gaus iš mūsų Operos 
valdybos. Operos spektaklių 
datos yra kovo 14, 15, 22 ir 281 
d., Chicagoje. Bilietų kainos: 
20, 17, 14 ir 12 dol. parteryje, 
ir 17, 13, ir 10 doL balkone. Ne
pamirškime pažymėti datos.* 
Paštu bilietus galima užsakyti, 
išrašant atitinkamai sumai čekį, 
šiuo pavadinimu: Lithuanian 
Opera Co., Ine. ir užsakymus 
siųsti šiuo adresu: Gifts Inter
national, 2501 W. 71st St, Chi
cago, DL 60629. Tei. 471-1424.

(pr.).

X Avalon Galerijose dovanų 
pasirinkimas didelis — Impor
tuoto kristalo, aukso ir gintaro 
papuošalų, L1 a d r o, Dresden, 
Hummel figūrėlių, Anri medžio 
drožinių ir daug, daug kt. Taip 
pat ir paveikslų. Antradieniais 
pensininkams duodama 10% 
nuolaida. Savininkai Dalė ir Ro
mas Daukšai kviečia atsilankyti 
— rasite dovanų Kalėdoms ir 
kitoms progoms. Adr. 4243 
Archer Ave. (arti Sacramento 
Ave.), Chicago. Tel. 247-6969. 
Atdara šiokiadieniais nuo 10 v. 
r- iki 9 vai. vak., o prieš pat Ka- 
Tėdas, gruodžio 22 ir 23 d. bus 
atdara iki vidurnakčio, Kūčių 
dieną iki 5 vai. vak. (sk.)

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 2212 
Weet Cermak Road — Telef. 
VI 1-7747. (sk.)

X Jei SKILANDŽIU tau tik 
reik, tuoj pas Petrą ir užeik! 
_ INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir t. t Užsakymus siun
čiame paštu bet kur Amerikoje. 
2913 West 63rd St, Chicago, HL 
00629. Tei. 436A337. (ak.)

x PLB valdybos pirm. Vy
tautas Kamantus ir narys 
sporto reikalams Zigmas Žiups- 
nys gruodžio 20 d. išskrenda 
iš Chicagos kartu su sportinin
kų ir turistų ekskursija į Aus
traliją. Ten kelias dienas lan
kysis Sydney ir jMelboume 
miestuose ir dalyvaus Austra
lijos Lietuvių dienose, kurios 
prasideda gruodžio 26 d. Ade
laidėje. Jų metu vyks Australi
jos Lietuvių Bendruomenės 
krašto tarybos sesija, kultūri
niai parengimai, iškilmingos 
pamaldos, sporto žaidynės, bus 
minima Australijos LB 30-ties 
metų veiklos sukaktis ir kt.

X Ateitininkų kūčios šiemet 
rengiamos gruodžio 19 d., penk
tadienio vakare, 7 vai. Jaunimo 
centre. Po šv. Mišių bus bendra 
vakarienė, kurios metu bus 
prisiminti ir šiais metais miru
sieji ateitininkai.

X Lina Norienė (ne Gintra 
Narienė) yra autorė šeštadienį 
išspausdinto straipsnio “Biruti- 
ninkės Sofijos Oželienės diena”.

x Naujųjų Metų sutikintą 
jaunimui rengia Ateitininkų na
mai rūmų apatinėj salėj, Archer 
Ave. ir 127 St., Lemonte. Pra
džia 8 vai. vakaro.

x Juozas ir Stasė Mackoniai. 
Chicago, Dl., sveikina su šv. Ka
lėdom ir Naujais Metais visus 
savo gimines ir pažįstamus, lin
kėdami laimės, sveikatos ir 
Aukščiausiojo palaimos. Vieton 
kalėdinių atviručių — aukoja i 
“Draugui”.

x Dr. Anna ir Adolfas Baliū- 
nai, Chicago, UI., gruodžio 15 d. 
išvyko vienam mėnesiui atosto
gų. Baliūnai visiems savo drau
gams ir pažįstamiems linki links
mų šv. Kalėdų švenčių ir lai
mingų Naujųjų Metų. Vietoj 
sveikinimo kortelių “Draugui” 
paskyrė 50 dol. auką. širdingas 
ačiū.

X Juozas ir Irena Troškūnai,
Juozui rimtai susirgus, sveikina 
visus savo mielus pažįstamus 
su geriausiais linkėjimais šv. 
Kalėdoms ir Naujiesiems 1981 
Metams. Skiria auką “Draugui” 
ir “Kariui”. (sv.).

X Austė ir Mindaugas Vygan
tai sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus šv. Klaėdų proga. 
Vietoje kalėdinių kortelių skiria 
auką “Eglutei”. (sv.).

x A- a. Vytautas Bičkus išėjo 
amžinybėn 1978 m. gruodžio 
22 d. Už jo sielą šv. Mišios bus 
atnašaujamos T. Jėzuitų koply
čioje gruodžio 20 d., šeštadienį 
9 vai. ryto. Draugus ir pažįsta
mus prašome prisiminti jį savo 
maldose. (pr.).

X Marąuette Delicatessen, 
2553 W. 71 St. — praneša, jog 
krautuvė bus atidaryta gruodžio 
22 d., pirmadienį ir antradienį 
nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vak., 
o trečiadienį nuo 8 vai. ryto iki 
5 vai. p. p. (sk.).

X Nida Delikatesų, 2617 W. 
71 St. Kūčių ir Kalėdų stalui 
paruošė įvairių rūšių silkes, žu
vis, mišraines, roliadus ir kt. 
Įvairūs tortai ir taip pat jūsų! 
švenčių stalo papuošimui egiu 
tės ir baravykai. Kalėdų šven
tėm krautuvė bus atidaryta ir 
sekmadienį, gruod. 21 d- nuo 10 
v. r. iki 5 v. v. ir pirmad. nuo 8 
v. r. iki 7 v. v., antrad. iki 8 v. 
v., o Kūčių d. nuo 8 v. r. iki 5 
v. v. Tri. — 476-7675. (sk.)

x Lithuanian Heritage kata
logas — geriausias ir gausiau
sias dovanų šaltinis giminėms, 
bičiuliams, bendradarbiams lie
tuviams ir amerikiečiams. Pato
gus ir greitas užsakymų prista
tymas tiesiai į namus. Rink
damiesi iš šio katalogo, parem- 
site tolimesnius lietuviško švie
timo ir lietuvybės propagavimo 
užmojus. Spalvotas, 72 psl. ka
talogas su daugybe naudingos 
informacijos, gaunamas už 2 dol. 
išlaidoms padengti iš: Baltic 
AsKoctates. P. O. Box 8248, Bos
ton, MA 02114. Telefonu tei-i 
raukitės 617—260-4455. (sk.).

X Dr. Antanas ir Ona čerška!,
Chicago, Dl., sveikina visus prie- 
telius, draugus su šventėmis ir 
linki laimingų Naujų Metų ir 
sveikatos. “Ta proga dėkoju vi
siems mus ligoje sveikinusiems, 
aplankiusiemjs su gėlėmis, nuo
širdžiais žodžiais užjautuslems, 
ypač "“Gajos” korporacijos ir 
Istorikų draugijos nariams. Esa
me dėkingi daktarams — J. 
Meškauskui ir L. Seibučiui už jų 
didelę rūpestingą globą. Vietoj 
asmeniškų sveikinimų — auko
jame lietuviškai spaudai”.

X LDK Birutės draugijos
centrinis Chicagos skyrius šv. 
Kalėdų, ir Naujųjų Metų proga 
sveikina visas savo nares, jų 
šeimas bei visus savo skyrius. 
Ir “Draugui” skiria 25 dol. au
ką. Ačiū. '

X Vytautas ir Albina Tomkai,
Juno Beach, Pla., šv. Kalėdų ir 
Naujųjų 1981 Metų proga svei
kina gimines, draugus ir pa
žįstamus. “Vietoj sveikinimo 
kortelių siuntimo skiriame — 
“Draugui” paremti 30 dol. auką. 
Taip pat sveikiname “Draugo” 
redakciją ir administraciją”.

X Adelė ir Ildefonsas Sadaus
kai, Chicago, DL, sveikina savo 
gimines, draugus ir pažįstamus 
su šv. Kalėdomis ir Naujais 
Metais. Visiems linkime svei
katos, laimės ir Dievo palai
mos. Vietoj sveikinimo korte
lių skiria “Draugui” 25 dol. 
spaudos stiprinimui. Ačiū.

X Ligija ir Julius Bardaus- 
kai, Chicago, Dl., sveikina gi
mines, draugus ir pažįstamus 
šv. Kalėdų proga, ypatingai lin
ki laimingų 1981 metų. Vietoj 
kalėdinių kortelių skiria “Drau
gui” 25 doL auką.

X East Chicagos Liet. Me
džiotojų - Meškeriotojų klubas 
per Romualdą Nemicką atsiun
tė “Draugui” 30 dol. auką spau
dos paramai. Valdybai ir klubo 
nariams tariame nuoširdų ~čiū.

X Venezuelos Lietuvių drau
gija, Chicagoje, sveikina su Šv. 
Kalėdomis ir Naujaisiais Me
tais narius ir visus rėmėjus.

X A a. Mildos Lesniauskie-
nšs vienerių metų mirties su
kaktį minint šv. Mišios už jos 
sielą bus atnašaujamos gruodžio 
mėn. 20 dieną, 9:30 vaL ryto 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Visi 
velionę pažinusieji prašomi pri
siminti ją savo maldose, (pr.).

X Ateitininkų Namai, Archer 
Ave. (Rd. 171) ir 127th St., Le- 
mont, Dl., šiais metais ruošia 
iškilmingą Naujųjų Metų sutiki
mo balių. Norintieji jame da
lyvauti, praneškite iki gruodžio 
26 d., telefonu 257-7388 arba 
257-6735. Norintieji tapti Atei
tininkų Namų nariais ir įnešę 
200 dol. gauna du bilietus į su
tikimą veltui. (pr.).

X šie asmenys paaukojo JAV 
Lietuvių jaunimo sąjungos Gy
nimo fondui: 30 dol. — kun. 
Vaclovas Martinkus, Providen- 
ce, Rhode Island; Vitalas ir 
Waltraud Švažai, Bellevue, Wa- 
ehington; 25 dol. •— A ir I. 
Skruoskeliai, Colombia, South 
Carolina; 20 doL — Eugenija 
Pakulis, Rehoboth Beach, De- 
laware; 15 dol. — kun. Antanas 
Žvinklys, Wonewoc, Wisconsin; 
10 dol. — Peter Mikalauskas, 
Omahą, Nebraska; V. S. Var
dys, Norman, Oklahoma; 5 dol. 
— Rimantas Genčius, Atlanta, 
Georgia. JAV LJS dėkoja už 
paramą. (pr.).

X Talman Delikatesai. 2624 
W. Lithuanian Plaza Court.
Kviečiame atsilankyti ir pasi
rinkti mūsų gaminių Kūčių ir 
Kalėdų stalui: Silkės, kimštos 
lydekos, rūkyta žuvis, įvairūs 
mėsos gaminiai, pyragai, tortai, 
spurgos, žagarėliai. Priimami 
užsakymai tel. 434-9766. Krau
tuvė bus atidaryta sekmadienį, 
gruodžio 21 d., 8 v. ryto iki 6 v. 
vak. Pirmadienį ir antradienį 
nuo 8 v. r. iki 8 v. v. Kūčių 
dieną 8 vai. ryto iki 6 v. vak. 
Ild malonaus pasimatymo ir ge
rų Kalėdų švenčių.

L. M. KupcUoervičisi 
(ak.).

Trys pirmininkai Kultūros darbuotojų konferencijoje: JAV LB V. Kutkus, 
Lietuvių fondo tarybos dr. A Razma ir JAV LB Kultūros tarybos I. Bublienė.

Nuotr. V. Bacevičiaus

CHICAGOS ŽINIOS
ATŠAUKĖ VAISTUS 

Vartotojų apsaugos įstaiga 
Dlinois valstijoje uždraudė par
davinėti vaistą nuo artrito 
DMSO, nes nebuvo gautas lei
dimas iš Maisto ir vaistų admi
nistracijos šį vaistą platinti. 
DMSO pardavinėjęs M. Yonan, 
6634 N. Maplewood, Chicagoje, 
pažadėjo pardavimą sustabdyti 
ir pelną perduoti kovai su artri
tu draugijai ar panašiai labda
ros įstaigai.

PAVOGĖ LĖKTUVĄ
Iš Midway aerodromo pavog

tas šešiems keleiviams skristi

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
NAUJOJI VADOVYBE 
PEREME ČIURLIONIO 

GALERIJĄ

Gruodžio 7 d. naujai sudary
toji Čiurlionio galerijos vadovy
bė - Globos komitetas ir direk- 
toriatas, dalyvaujant kontrolės 
komisijos atstovams, pradėjo 
perėmimą Čiurlionio galerijos.

Perėmime dalyvavo Globos 
komiteto pirmininkas kun. Juo
zas Vaišnys, SJ, ir narys daL 
Aleksandras Marčiulionis. D i-t
rektoriato pirmininkė dail. Van
da Aleknienė ir nariai — dail.
M. Gaižutienė, dail. A. Trinkū
nas ir architektas D. Varnai
tis. Kontrolės komisijos atsto
vai — dail. Magdalena Stankū
nienė ir Jurgis Janušaitis.

Buvo nuodugniai patikrinta 
Čiurlionio galerijoje sutelkti 
mūsų dailininkų paveikslai, skir
ti nepriklausomai Lietuvai. Ti
krinant surasta keletą paveikslų 
restauruotinų. Sudarytas nau
jas paveikslų sąrašas. Ateityje 
bus kreipiamas ypatingas dėme
sys į kūrinių apsaugą, jų tinka
mą užlaikymą bei ekspona
vimą.

Galutinis esamų galerijoje 
kūrinių patikrinimas bus baigtas 
netolimoje ateityje. Naujoji va-! "Visos «-
dovybe nutarė nelemti meram, laMog mokamos feldais> ku. 
esamų galerijoje kūnrnų Skoto-, pirmininkė V.

„ __ , .„__ . . Aleknienė ir M. Gaižutienė.
X K. J.arkenūmne, Artagton, «ol

Mess. atsiuntė 10 _d»l. auk, ir tvarkį Jonas ir
palinkėjo visiems sv. Kalėdų ir T-«wjtislaimingų Naujų Metų. Dėko- Į J°naS Janušaitis

ti bei iš galerijos išnešti. Kūri
nių eksponavimą tvarko ir pa
rodas turimų Čiurlionio galeri
joje paveikslų ruošia tik Čiur
lionio galerijos vadovybė.

Iki šiol iš sutelktų nepriklau
somai Lietuvai skirtų paveikslų 
meno parodose retai tepasirody
davo. Naujoji vadovybė planuo
ja tokias parodas ruošti nuola
tos ir tada, kai galerijoje nėra 
ruošiamos mūsų dailininkų pa
rodos.

Pirma tokia Čiurlionio galeri
joje esamų paveikslų paroda 
ruošiama nuo gruodžio 19 iki 
sausio 11 d. Parodą atidarys 
globos komiteto pirmininkas 
kun. Juozas Vaišnys, SJ.

Manoma, kad visuomenė, o 
ypač menu besidomintieji to
kias nuolatines parodas lankys, 
tuo pačiu ir Čiurlionio galerija

jame.

s
h»
•b.»<
U*
«i‘

......... i

čiūnienė, telef. 946-0288, A Ur-p 
911-3786 ir O. Rttvbutienė

daitienė — 943-9735.

— Lake YVorth Lietuvių klu-,” 
bos taip pat rengia kūčias gruoi*! 
džio 24 d. Numatytos šv. Mi-!' 
šios Sacred Heart bažnyčioje, o! 
tuoj po pamaldų įvyks kūčių; 
vakarienė. Norintys dalyvauti; 
gali kreiptis telef. 585-2676.

— 1980 m. “Draugo” romano 
premijos įteikimo iškilmės 
rengiamos 1981 m. balandžio 
d., talkinant Los Angeles lietu* 
vių šv. Kazimiero parapijai, j;

— Santa Monica Amerikos
lietuvių klubas rengia Naujųjįį 
Metų sutikimą gruodžio 31 dr 

lėktuvas, kainavęs 231,000 dol. į Santa Monica Women’s Club pa* 
Savininkas J. F. Flowers iš . talpose. Norintys dalyvauti gali 
VVestchester. Tiriamas įrašas į kreiptis: A. Markevičius,-telef}.; 
rekorderį, padarytas lėktuvą828-7252, A Devenienė " tel, ‘ 
pavogusiam išskrendant iš aero- 393-1914, A. Milaknis 
dromo.

AREŠTUOTAS
JUGOSLAVIJOJE

Šen, Percy pareiškė, kad či- 
kagietis Mirko Markovic, 29 m,, 
yra kalinamas Jugoslavijoje ne
teisėtai. Jis (nubaustas 11 m. 
kalėti už tai, kad JAV-se daly
vavo demonstracijose prieš ko
munistų režimą ir bendravo su 
grupėmis, priešiškomis Jugo
slavijos komunistams. Jis gi
męs Jugoslavijoje, bet 1970 m. 
imigravo į JAV-bes ir yra gavęs 
JAV pilietybę, yra JAV vete
ranas. Buvo areštuotas, kai 
pavasarį nuvyko į Jugoslaviją 
aplankyti giminių.

IŠARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

savo paskirtį pilnai atliks. Bus ’ — Doytona Beach ir apylin-
proga gėrėtis mūsų dailininkų 
pačiais geriausiais darbais, su
telktais per daugelį metų.

Finansinius Čiurlionio galeri
jos reikalus tvarkys direktoria- 
tas, vadovaujamas pirmininkės 
V. Aleknienės. Perimant gale
riją, Marąuette National Ban
ke einamoje sąskaitoje rasta

I
X Jagvyga Pupelienė, St. Pe- 

tersburg Beach, Fla., sveikina; 
gimines, draugus ir pažįstamus 
šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga. 
Vietoj sveikinimo kortelių skiria 
“Draugui” ir PLB aukų.

LIET. KARO MOKYKLOS 
XIII LAIDĄ BAIGUSIU 

DEJMESIUI

Lietuvos Karo mokyklos XIH
laidos atstovai susirinko pasi- _

. . r,- t- tarti ir nutarė surengti 50 metų rF
X Nade ir Zigmas Lingame- , ,, , . . - . • ■

riai Kenosha Wisc šv Kalėdų mok>’klos baigimo paminėjimą.
JKenosha Wisc„ sv. Kalėdų Pasitarime dalyvavO: Burneikis, 

ir Naujų Metų proga sveikina Juškaiti Samuolis, Rimas ir
yw» mietas ^muomus jr pne- pirmiausia nutarė]
telius, linkėdami sveikatos ir ....... .__ . ..... a . surinkti žinias apie tos laidos!
teaugamo. V.eton sve.kuumo karinink likinų. visi XIII tai-1 
kortelių aukoja spaudos toka- karininkai, kur gyVena

i pasauly, prašomi atsiliepti ir su- 
X Balys ir Emilija Pakštai, , teikti apie save žinių. Prašo-

kių lietuvių klubas rugsėjo 27 d. 
dalyvavo tarptautiniame festi
valyje. Buvo eksponuojami me
džio drožiniai. Taip pat buvo 
paminėtas Lietuvos genocidas. 
Klubui pirmininkauja Bernade
ta Braciūtė - Colee.

— Danutė ir Juozas Sodžiai
iš Chicagos, nuolatiniai atosto
gautojai Floridos rytiniame pa
kraštyje, nusprendė šįmet il
giau paviešėti. Vos įsikūrus, 
ju^s ištiko nelaimė — avarija. 
Jų automobilis buvo visiškai su
daužytas, o jiedu buvo gerokai 
sukrėsti ir nugabenti į ligoninę. 
Neradus pavojingų sužalojimų, 
buvo išleisti ir gydosi namuose.

— Pompano Beach Golfo klu
bo patalpose gruodžio 21 d. 
rengiamos kūčios. Norintieji 
dalyvauti, gali kreiptis: E. Bal-
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393-1914, A. Milaknis tetefc,’ 
395-5764 ir V. Raulinaitienė —n
393-5833.

VEKECUELOJ
— Venecoelos LB Oaracai 

apylinkės susirinkimo metu Spą 
lio 5 d. buvo išrinkta nauja apjį 
linkės valdyba: pirm. Mariii 
Kvedaras, vicepirm. Ričardai 
Zavadskas, ižd. Antanas Šulcas! 
sekr. P. Krikščiūnas ir narys A.
Baronas.'

BRAZILIJOJE
!

— Kristaus Karaliaus šventė
sutapo su “Maldos diena už 
Lietuvą” San Paulo, Brazilijos 
lietuvių šv. Kazimiero parapijo
je. Ta proga po evangeEjos 
buvo skaitoma apie Lietuvos 
tikinčiųjų persekiojimą, remian
tis LKB Kronikos ištraukomis 
Po pamaldų buvo pravesta rin
kliava LKB Kronikos portaga.- 
lų kalba išleidimui paremti.
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Advokatas

GINTARAS P. 6EPERAS.
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 ▼. v. 
šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vah d.I *

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

2649 W. 63 Street 
Chicago, ID. 60629
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Advokatas JOKAS GIBAIT1S
6247 So. Kedzie Avenue 

TeL - 776-8700 
Chicago, Dlinois 60629 

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

Chicago, už kalėdines korteles 
atsiuntė 10 dol. auką ir kartu

me taip pat atsiliepti ir visų 1 
lietuvių, kurie turi kokių nors I

linki linksmų šv. Kalėdų ir Nau- žinių apie tos laidos karininkų
jų Metų visam “Draugo” perso
nalui. Dėkojame už linkėjimus 
ir auką.

X Už 1981 m. kalendorių at
siuntė: J. Bielskis 5 dol., Sophia 
Vičiulis — 3 dol., po 2 dol: A. 
Gustaitis, Akvile Ancha, J. Ka
zakevičius ir 1 dol. — Jonas 
Kemeža. širdingas ačiū.

ir jų šeimų likimą: apie žuvu 
sius, kalintus, išvežtuosius į 
Sibirą ar gyvenančius ok. Lie
tuvoje. Žinias rinkti įgalioti 
V. Diminskis (7301 S. Artesian, 
Chicago, Dl. 60629, telef. 312— 
778-5987) ir A. Rimas (2210 W. 
37 St_, Chicago, Dl. 60609, telef. 
312 — 847-6184).

VISI KVIEČIAMI ĮSIJUNGTI Į 
šv. Kalėdų Oktavos metu ruošiamos 

iv. Mišių

PADĖKOS IR PRAŠYMO 
PAMALDAS,

kurios prasidės gruodžio 25 d. ir 
baigsis sausio 1 d. Marijonų koply
čioje (prie “Draugo”).

Žemiau pridėtas specialių inten
cijų sąrašas, atžymėkite pageidauja
mas ir nasiųsldte mūsų vienuolynui:

MARIAN FATHERS
6336 So. Kilbourn Ave 

Chicago, E 60629
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SvC. Mergelės Gimimo parapijos klebonui, kun. Antanui Zakaraus
kui sukalbėjus invokacij* Chicagos Miesto tarybos posėdyje, jis susitinka su 
15-to kvartalo aldermanu Frank Brady ir mere Jlane M. Byme.

Nuotr. Usa Genate

Nonų dalyvauti Kalėdų Oktavos iv. Mišiose ir 
dose ir prašau melstis ir atnašauti iv. Mišias Šiomis inten
cijomis:

□ Padėka Dievui už 1980 metus
□ Padėka Marijai už globą
□ Padėka Dievui už ypatingas 

malones
0 Už lietuvius Sibire 
0 Už persekiojamus tikinCiuocus

Lietuvoje
□ Ui valkus 

Ypatinga intencija 
Prašant laimingų 1981 metų

P

Vardas, pavardė

t

P PraSant sveikatos
□ Prašant ramybės Šeimoje .....
□ Prašant Lietuvai laisvės - • o
□ Prašant tikėjimo laisvės . . 

Rusijoje
Q Prašant antgamtinės pagalbos 

jaunimui
□ Prašant pasveikimo nuo

alkobdtano >

Oktavai pridedu auką $
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