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

L RŪTENIS
Toliau prof. A. J. Greimas sa

ko: “kad” ...viešnagės metu glo
bojo ne mano studijų draugas 
Prancūzijoje Aleksas Churginas, 
o VD filosofijos katedra...”

Tai irgi tiesa. Bet tokio fakto, 
kad "globojo” A. Churginas, ne
teigia nė mano straipsnis. Jame 
pasakyta, kad “Churginas buvo 
pasišovęs globoti”. Yra esminis 
skirtumas tarp to, kas buvo nu-

nuo bet kokio komentavimo... 
Atkreipsiu dėmesį tik į vieną

detalę... Svečias iš 'Prancūzijos 
(pagal profesoriaus norą ar atsi
tiktinai) nusifotografavo kartu su 
J. Baltušiu. Ši nuotrauka buvo 
patalpinta "Gimtajame krašte” 
(1979. IX. 27, nr. 39) neatsitik
tinai! Dar visi gerai prisimena 
liūdnai pagarsėjusį su J. Baltušio 
parašu straipsnį, kaip atsakymą į 
“Figaro” korespondento įspūdžių

Indonezijoje įvykusiame naftą eksportuojančių valstybių suvažiavime Irano delegacija išstatė tuščioje kėdėje savo 
naftos ministerio Tunguyan fotografiją. Ministeris pateko į Irako nelaisvę. Irano viceministeris pasisiūlė Irakui 
įkaitu, kad jis paleistų ministerį, kuris buvęs labai kankinamas.

KRITIŠKAS ŽVILGSNIS 
| JAV KARIUOMENĘ

Ar JAV sugeba panaudoti karo jėgas?

matyta ir neįvykc, ir tarp to, į Lietuvoje aprašymą. Nuo to laiko 
kar įvyko. O kad A. Churginas labai žemai krito J. Baltušio “ak-
buvo “pasišovęs globoti”, deja, to 
fakto negalima paneigti ir dabar. 
Bet šiuo atžvilgiu profesorius nie
ko dėtas: “globos klausimas” buvo 
sprendžiamas dar tada, kai A. J. 
Greimas tik ruošėsi vykti į Lietu
vą.

Prof. A J. Greimas laiške “Tė
viškės žiburių” redaktoriui pažy
mi, kad “šios kelios pastabos pa
dės susidaryti pilnesnį jo viešėji
mo VU vaizdą”.

Apie tai spręsti nesiimu. Bet 
man norėjosi išgirsti iš gerbiamo 
profesoriaus tokiu papildymų, 
apie kuriuos nerašiau savo strai
psnyje. Bet jeigu to nepadarė 
profesorius, tai nebekalbėsiu ir 
aš.

Profesorius turėjo interviu su 
“Gimtuoju kraštu”. Įdomu paste
bėti tą faktą, kad mano straips
nyje iškelta “pranašystė”, kada 
sovietinėje spaudoje pasirodys 
tas interviu, pasitvirtino. O kad 
jis pasirodė VU jubiliejinės šven
tės proga, pasirodymo laikas turi 
nemažą potekstę...

Apie šį interviu kol kas jokiu 
papildymu ar patikslinimu negir
dėjome, todėl susilaikysiu ir aš

Irane prasideda 
civilinis karas?

Teheranas. — Ketvirtadienį 
Irane turėjo įvykti “solidarumo 
žygiai”, organizuojami religinės 
partijos, tačiau ajatola Khomei
nis įsakė atšaukti, nes buvo žinių, 
kad gali įvykti susikirtimų su 
nuosaikiomis politinėmis grupė 
mis. Pastarosios organizavo savo 
demonstracijas, nukreiptas prieš 
dvasiškius, kurie kišasi į vyriau
sybės, į kariuomenės reikalus, nie 
ko apie juos neišmanydami. Še
šiuose Irano miestuose įvyko susi
šaudymų tarp religinės parti
jos “revoliucijos sargų” ir kai
riųjų “Mujahidynu”. Ypač di
delės kovos vykusios Rasht mies
te, prie Kaspijos jūros.

Trečiadienį religinės partijos 
vadas ajatola Beheshti pareiškė, 
kad Amerikos atsakymas į Irano 
sąlygas įkaitams paleisti esąs 
“beveik priimtinas”. Dar teks išsi 
aiškinti kai kurias smulkmenas 
ir įkaitai galės važiuoti namo-

Teherano radijas, pranešda
mas apie kairiųjų demonstraci
jas, teigė, kad jas organizavo ir

cijų kursas”. Sunku pasakyti, kas 
kam pasitarnavo: “Gimtasis kraš
tas” J. Baltušiui ar atvirkščiai. Tik 
viena aišku — nuotrauka turėjo 
tikslą: ji turėjo teigte teigti — 
žiūrėkite. J. Baltušis yra garbin
gas žmogus, jei net pasaulinį gar
są turįs mokslininkas, iš niekur 
kitur, o iš tos pačios Prancūzijos 
bendrauja su juo!...

Galimas daiktas, kad apie tai 
prof. J. Greimas nė galvot nepa
galvojo. Bet absoliučiai tikra, kad 
apie tai galvojo ir J. Baltušis, ir 
“Gimtojo krašto” redakcija. Nie
ko nepadarysi — faktas lieka 
faktu!

(Pabaiga)

Keičiamas kinų
komunistų vadas

Pekinas- — Žinios iš Kinijos 
skelbia, kad pasitraukė komunis
tų partijos pirmininkas Hua Guo- 
fengas- Ateinančių metų pra
džioje šaukiamas partijos kongre 
sas patvirtins jo pasitraukimą ir 
išrinks naują pirmininką, kuriuo 
numatomas dabartinis partijos 
sekretorius Hu Yaobang.

Dabartinėje partijos ir vyriau
sybės sudėtyje beveik visi vadai 
yra “kultūrinės revoliucijos” au
kos. Išimtis yra Hua. Jis užėmė 
svarbią viešojo saugumo minis- 
terio vietą, o vėliau buvo Mao 
Tse Tungo . paskirtas premjero 
Chou En Lajaus įpėdiniu. Jis ban 
dė išpirkti savo dalyvavimą “kul 
tūrinės revoliucijos” vykdyme. 
Hua pasirašė įsakymą suimti tos 
revoliucijos vykdytojus, jų tarpe 
Mao žmoną.

Vokiečiai pritaria
Haigo paskyrimui

Bona. — N. Vokietijos spauda 
palankiai rašo apie Alexandro 
Haigo paskyrimą valstybės sekre 
toriumi. Nors V. Vokietija turė
jo su juo nuomonių skirtumų, 
kai jis buvo vyriausias NATO ka 
riuomenės vadas, jis laikomas “po 
litiniu generolu”, geru diplomą 
tu ir energingu savo planų vyk 
dytoju. Vokiečių atstovai NATO 
organizacijoje laiko Haigą “ge
riausiu NATO kariuomenės va
du, kokį organizacija yra bet kada 
turėjusi”.

Wa/esa įspėjo 
neskelbti streikų

Po švenčių Walesa vyks į Vatikaną
Gdanskas. — Lenkijos darbo 

profesinių sąjungų “Solidaru
mo” vadas Lech Walesa pareiš
kė korespondentams, kad jis sau
sio 14 d. vyks į Vatikaną ir susi
tiks su popiežium Jonu Paulium 
Il-ju. Walesa liepos mėnesį pla-

TRUMPAI 
1$ VISUR

! — Jungtinių Tautų asamb-
j lėja 101 — 13 balsais pasisakė už 
Palestinos valstybės įkūrimą. Pi r 

į madienį priimtoje rezoliucijoje 
per toli. reikalaujama paskelbti Izraeliui

Komunistų valdomoje Jugos- ekonomines sankcijas, 
lavijoje korespondentai nepaste-J — Sovietų centrinis statistikos

— Tarptautinis Raudonasis Kry- 
ajatolos Khomeinio portretus dras' žius paskelbė, kad Tailandijos — 

tipai, Kambodijos pasienyje užbaigiamas 
maisto produktų dalinimas. Or
ganizacija dar tieks paramą vais
tais kambodiečiams gyvenantiems 
Tailandijofe. Kitos šalpos organi
zacijos tęs šalpą maisto produk
tais.

— Praėjusiuose rinkimuose ne 
mažos sumos buvo išleistos ir kan
didatų į Kongresą. Daugiausia 
išleido Kalifornijos respublikonas 
Robert Doman, — 1,8 mil. dol.

kė: “kairieji, liberalai 
įsimylėję į Vakarus”.

Kaip žinoma, pasauliečiai po
litikai, jų tarpe ir prezidentas 
Bani Sadras, ragina paleisti ame
rikiečius įkaitus, nes- jų kalini
mas izoliavo Iraną tarptautinėje 
bendruomenėje, uždare duris gink 
lų prekybai, apsunkino karą su 
Iraku. Sakoma, kad įkaitų palei
dimui tam tikromis sąlygomis 
pritaręs ir “imamas” Khomeinis.

ir

nuoja aplankyti Ameriką, kur jis 
norįs padėkoti draugams darbi
ninkams. Kaip žinoma, AFL — 
CIO vadovybė surinko lenkų 
unijai apie 150,000 dol. ir pado
vanojo spaustuvės įrengimus. Wa 
lesa pareiškė, kad greit • jo vado
vaujamas unijų centras pradės 
leisti savaitinį laikraštį, už mene 
šio tikimasi turėti ir savo televi
zijos programą.

Walesa pasakė, kad jis prižiū 
rėš, kad Lenkijoje nebūtų jokių 
streikų. Unijos skyriams teks iš
mokti derėtis, o ne streikuoti. 
Unijos nesiekia nuversti dabarti 
nę sistemą, pasakė Walesa.

Jau keturios dienos, kai sovietų 
spauda neberašo piktai apie įvy 
kius Lenkijoje, nors “Pravda” pa 
žymėjo, kad ten dar vyrauja ne
tvarka ir chaosas. “Tass” agentu 
ra citavo pačių lenkų vadų žo
džius, kad Lenkija išspręs savo 
sunkumus. “Pravda” kartojo 
Vengrijos komunistų vado Janos 
Kadar pareiškimą, kad Lenkijos 
įvykiai nesudaro grėsmės Varšuvos 
paktui ar Sovietų Sąjungai. Bu
vęs sovietų ambasadorius V. Vo
kietijoje Valentin Falin, pasikal
bėjime su “Der Spiegei” žurnalu, 
aiškiai pasakė, kad Sovietų Są
junga ir kitos socialistinės šalys 
neturi intereso kištis į Lenkijos 
vidaus reikalus. Komentatoriai iš 
tų pareiškimų ir straipsnių 
sprendžia, kad invazijos į Lenkiją 
pavojus praėjo. Kiti tačiau prisi
mena, kad pernai gruodžio mė
nesį sovietų spauda irgi rašė, jog 
žinios apie sovietų kariuomenės 
pasirengimus žengti į Afganista
ną yra Vakarų spaudos “prasi
manymai ir šmeižtai”, tačiau 
gruodžio pabaigoje prasidėjo Afga 
nlstano invazija.

Sovietų spaudos komentarų

bėjo didesnio susidomėjimo įvy
kiais Lenkijoje. Jugoslavai len
kams neturi užuojautos. Partijų 
santykiai blogi nuo 1950 metų, 
kada lenkų partijos vadai stįp-

biuras paskelbė, jog mėsos ga
myba Sovietų Sąjungoje per 11 
mėnesių siekė 14,129 mil. tonų. 
Tai yra 3 nuoš. mažiau, negu 
1979 m. Panašiai sumažėjo

New Y orkas. — Žurnalas 
“Newsweek” spausdina Užsienio 
politikos analizės instituto nario 
(senior fellow) Jeffey Re- 
cord straipsnį, pavadintą “Is Our 
Military Incompetent?” Atsiliep
damas į Amerikoje šiuo metu 
vykstančias diskusijas apie nacio
nalinę gynybą, autorius nurodo, 
kad didelis dėmesys skiriamas ma
terialinei šio klausimo pusei. 
Daug kalbama apie lėšas gyny
bai, apie laivų, raketų, divizijų 
skaičių. Nors lėšos ir skaičiai yra, 
be abejonės, svarbūs, autorius ke
lia klausimą, ar Amerika sugeba 
panaudoti karinę jėgą? Pasaulyje 
labai svarbi karinė reputacija. 
Aiškus nepajėgumas panaudoti 
karines jėgas gundo priešus ir 
atstumia draugus.

Autorius sakosi, kad jis 
kaip amerikietis ir kaip gynybos 
klausimų analitikas labai susirūpi
nęs paskutiniųjų 30 metų Ameri
kos ' ginkluotų jėgų nepasiseki
mais. Nuo 1950 m. rugsėjo 15 d., 
kada JAV karinės jėgos sėkmin
gai išsikėlė Incho’ne, Korėjoje, 
nebuvo jokio sėkmingesnio JAV 
karinių jėgų žygio. Priešingai, 
mūsų jėgų pasirodymas per pasku
tinius 30 metų sugestionuoja, kad 
mes, kaip tauta, praradome kari
nio meno ryšį. Po Inchono Ame
rikos jėgos buvo sumuštos prie 
Yalu upės. Po to sekė Kiaulių į- 
lankos fiasko ir vėliau Indokini- 
jos katastrofa. Ten buvo nepavy
kęs bandymas išvaduoti karo be
laisvius Son Tay belaisvių sto
vykloje, nors ten amerikiečių ne-

m. ranasiai sumažėjo ir 
riai rėmė Maskvą jos ginčuose su pieno gamyba, 
prezidentu Tito. Sakoma, kad — JAV Kongreso komisija, pa 
buvęs lenkų partijos vadas Go-! mačiusi Italijos apylinkes, kurias 
mulka viešai nusiėmė nuo ran- nuteriojo žemės drebėjimas, pasi- 
kos auks'nį laikrodį ir jį kojomis; sakė už 50 mil. dol. paramą Ita- j buvo. Vėliau puolėme Koh Tang 
sutrypė. Laikrodį jam buvo dova- i lijai. Ta suma turėtų būti skiria salą, bandydami išvaduoti pa- 
nojęs Tito. • ma viešųjų pastatų statybai,

Jugoslavijoje trūksta kai kurių I pareiškė komisijos pirmininkas.
— Prancūzija ir Kanados Que-

Darbų Korpusą. Rezultate gavo
me armiją, sudarytą iš ekonomiš
kai atsilikusių, bedarbių, nebetu
rinčių viduriniosios Amerikos kla
sės energijos ir talentų. Armi
jos išlaidos vis auga, nes tenka 
konkuruoti su privataus sekto
riaus algomis darbininkams. Al
gos suėda lėšas, skirtas moderni
zavimui ir ginklų kokybei. Armi
ja, trumpai sakant, menkėja ko
kybe.

Toliau autorius sumini kariuo
menės ir visuomenės susvetimėji
mą. Karininkai vis daugiau tam
pa “menadžeriais”, kurie neribo
tai pasitiki technika ir biurokra
tiškais sugebėjimais. Karo vadas 
tapo tik administratorius. Prie
šu tapo tam tikras skaičius įvai
rių taikinių. Irano dykumoje “iš
vadavimo jėgas” apėmė pani
ka ir paralyžius. Patronas būtų į- 
sakęs tęsti žygį į Teheraną, nes 
jis buvo kariautojas, o ne “kari
nis menadžeris”. Greičiausia Pat
ronui nebūtų įvykę tokių kri
zių, kaip įvyko Irano dykumoje, 
nes jis būtų nepatvirtinęs plano, 
kuris neišbandė visų galimybių, 
nepasiruošė visokiems netikėtu
mams.

Autorius Record prisipažįsta, 
kad jis nežino, kaip sugrąžinti JA 
V karinę reputaciją. Jis siūlo at
gaivinti karinę prievolę, kuri su
darytų armiją: geresnės kokybės, 
aukštesnės moralės ir plačiau ats 
tovantų kariuomenėje visai tau
tai. Jis reiškia viltį, kad kariuo
menės vadai supras, jog ginklų 
kokybė yra ne tiek svarbi, kaip 
būdas, kaip tie ginklai naudoja-
mi.

prekių. Kada vieną jugoslavų vy 
riausybės narį kritikavo Vengrijo 
je vietinis komunistas, pajuokda 
mas, kad Belgrado parduotuvėse 
sunku rasti valgomosios alyvos 
ar skalbimo miltelių, jugoslavas 
jam atrėžęs, kad Jugoslavijoje ne 
rasi nė rusų. Jugoslavijos komu 
nistų vadai labai nemėgę Giere 
ko, kuris vadinamas Belgrade 
“simpatišku sta Knistu”.

Baigtas surašymas
Washingtonas. — Statistikos 

biuras paskelbė šių metų Ameri 
kos gyventojų surašymo rezul
tatus. Nepaskelbti tik New Yor
ko skaičiai, nes kilęs gaisras sude 
gino vienos apylinkės dokumen 
tus ir ten reikia žmones iš naujo 
suskaičiuoti. Iki gruodžio 31 d. re 
zultatai turi būti įteikti prezi
dentui Carteriui. Detroite prade 
ta byla teisme, kuris nusprendė, 
kad daug žmonių nebuvo į sąra 
šus įtraukti. Manoma, kad Aukš
čiausias Teismas šią bylą nu
trauks.

Surašymas parodė, kad Ameri 
koje per dešimtmetį žmonių skai 
čius paaugo 11 nuoš. ir siekia 226 
milijonus. Žmonių prieauglis di 
del s vakarinėse valstijose, dau
giausia Nevadoje (64 nuoš.), to
liau: Arizonoje, Floridoje, Wyo- 
minge, Utoje, Idaho, Oregone.

Žmonių surašymas pakeis vals
tijų Kongreso atstovų skaičius. 
Florida gaus tris naujus kongres- 

sužvelnėjimas sukėlė Vakarų sos j manus, Kalifornija ir Texas po 
tinėse kalbas, kad Amerika per du. Atsovų skaičius sumažės New 
daug griežtai reagavo į šį sovietų Yorke, Illinois valstijoje, Ohio ir
„ginklų žvanginimą”, į „scenos 
griaustinį”, kurio tikslas buvęs 
paveikti Lenkijos vyriausybę, kad 
ji pati tvarkytųsi su savo darbi
ninkais. Kartu tas rusų kariuo
menės judėjimas turėjęs įspėti 
lenkų opoziciją, kad ji nežengtų

Pennsylvanijoje. Kalifornija per 
10 metų paaugo 3.5 mil. gyvento 
jų ir yra žmonių skaičiumi di
džiausia valstija su 23,510,372 gy 
ventojais. Po jos eina Texas (ne
skaitant New Yorko valstijos) su 
14,152,339 gyventojais.

beco provincija pasirašė techno
loginio ir pramonės bendradar
biavimo sutartį. Įsteigta ryšių or 
ganizacija turės skyrius Paryžiuje 
ir Montrealyje.

—Specialus JAV ambasado 
rius Sol Linowitz, tarpininkavęs 
Egipto — Izraelio taikos derybo 
se, atsisveikino su Izraelio vy
riausybe. Jis užtikrino Izraelio 
vadus, kad naujasis prezidentas 
Reaganas tęs Carterio pradėtą 
taikos susitarimą.

—Popiežius Jonas Paulius II-sis 
paskyrė Toledo, Ohio vyskupu 
James Hoffman, 48 m. amžiaus.

— Marinų kareivio Roberto 
Ganvood teisme už kolabora

vimą su komunistais Vietnamo ka
re advokatas pareiškė, kad Gar- 
wood jau kelis kart planavęs nusi 
žudyti.

— Ronaldo Reagano vyriausy 
bės perėmimo štabe dirbąs 
“tymsterių” unijos pareigūnas 
Jackie Presser, policijos žiniomis, 
buvęs tarpininkas tarp unijos ir 
Bostono “mafijos”, kuri bandžiu
si gauti lėšų iš unijos pensijų 
fondo.

— Čado radijas pranešė, kad 
apie 2,000 Libijos kareivių puolė 
šalies sostinę. Libijos lėktuvai 
ir tankai remia Čado prezidento 
jėgas. •

Dingo Salvadoro
valdžios narys

San Salvadoras. — Pašalintas 
iš karinės chuntos Salvadoro pulki 
ninkas Majano dingo, paskelbė jo 
Šeima. Nežinia, ar jis slapstosi 
nuo savo politinių priešų ar gal 
jau “likviduotas”. Valstybės de
partamentas paskelbė, kad ekono 
minė parama Salvadorui bus tę
siama (apie 20 mil. dol.), tačiau

grobto, "Mayaguez” laivo įgulą, 
kurios toje saloje neradome. Pa
galiau sekė Irano dykumos nepa
sisekimas.

šię nepasisekimai, lydimi už
sienio politikos neapsisprendi
mo ženklų, sudaro įspūdį, kad 
Amerika vengia naudoti jėgą, o 
jei naudoja, nesugeba jos sėkmin 
gai panaudoti. Dar daugiau rū
pesčio dėl nusmukusios karinės 
reputacijos kelia faktas, kad ne
buvo bandoma atsakyti į klausi
mą, kodėl taip įvyko?

Autorius daro tokias išvadas: 
nuo 1970 m. pradžios amerikie
čiai atsisako duoti kariuomenei 
materialinius ir moralinius re- 
zursus, kurie reikalingi, kad ji ga
lėtų atlikti jai skirtus uždavi
nius. Psichologiškai išgąsdinti 
Vietnamo, moraliai nusmukę iki 
etikos, kuri pajuokia bet kokias 
individo pareigas tautai, mes nu
kapojome gynybos lėšas, susilp
ninome savo žvalgybos įstaigas ir 
atsisakėme karinės prievolės, sam 
dydami savanorių armiją, kurią 
sudaro piliečiai, kuriuos karinė 
tarnyba traukia daugiausia dėl 
to, ką ji gali duoti jiems. Tuo mes 
pakeitėme karinę tarnybą iš pat
riotinės pareigos į paprastą vy
riausybės darbą- Kariuomenė bu
vo pakeista iš Tautos Gynėjos į

karinė parama (5 mil. dol.) sustab 
dyta.

Pulk. Majano penkių asmenų 
taryboje buvo vienas iš dviejų 
karininkų. Jį pašalinus, antrasis 
karininkas ketino pasiimti vals- 
tūbės prezidento titulą. Pulk. Ma 
jano buvo paskirtas ambasadorių 
mi Ispanijoje, tačiau jis atsisakęs 
tos pozicijos. Kalbama, kad jam 
gręsia bausmė už vyriausybės įsa 
kymo atmetimą. Majano buvo su 
kilimo prieš diktatorių gen. Ro 
mero vadas, perėmęs Salvadoro 
valdymą pernai spalio 15 d.

Mirė Stasys Lūšys
A. a. Stasys Lūšys, Lietuvių 

Krikščionių demokratų vicepirmi
ninkas, gruodžio 17 dieną Bosto
ne atsiskyrė su šiuo pasauliu. Lai 
dojamas iš Šv. Petro lietuvių 
bažnyčios pirmadienį. Pašarvotas 
Liubino šermeninėje.

Stasys Lūšys, ekonomistas ir 
visuomenės veikėjas, buvo akty 
vus lietuvių išeivijoje politinia
me ir visuomeniniame gyvenime, 
visada pasižymėdamas galvosena, 
perimta lietuvių tautos reikalais.

Stasys Lūšys buvo gimęs 1903 
metais rugpiūčio 31 d. Vaišnorių 
kaime, Šiaulių apskrityje. 1925 m. 
baigė Šiaulių gimnaziją, 1930 m. 
baigė V. D. universitete ekonomi 
jos mokslus. Laikinosios vyriausy 
bės buvo paskirtas Prekybos, pra
monės ir amatų rūmų pirminin 
kų. Abiejų okupacijų metu vei
kė pogrindyje. Vokietijoje buvo 
Lietuvių sąjungos centro valdy
boje ir kurį laiką vadovavo Re
gensburgo apygardai.

Atvykęs į JAV, apsigyvenęs Bos
tone, reiškėsi Lietuvių Bendruo 
menės ir švietimo veikloje. Iš or 
ganizacijų daugiausia reiškėsi 
Ateitininkuose ir Krikščionyse d© 
mokratuose, įvairiais laikais ei
damas įvairias pareigas. Buvo vie 
nas iš VLIKo steigėjų ir ilgame 
tis narys.

KALENDORIUS

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

Gruodžio 20 d.: Julius, Atala, 
Sigitas, Grožvilė.

Saulė teka 7:13, ieidžiasi 4:22. 

ORAS
Debesuota, vėjuota, šalčiau, 

temperatūra dieną 20 1., naktį 10 
laipsnių.
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giečiais padėjėjais bei kores
pondentais galutinai, nespren
dė temas ir jų autoriuš.'Nutarta 
6 mėnesių laikotarpyjp.surink
ti visą medžiagą ir , pateikti 
redakcijai, ribojant’ laiką 
redakciniam darbui, surinki
mui ir spausdinimur Tikimasi, 
kad 1982 metų viduryje leidi
nys turėtų pasirodyti visuo
menei.

SĖKMĖS MŪSŲ 

REPREZENTANTAMS

.ŠALFAS s-ga jau 
suorganizavo tris sėkmingas 
išvykas: į Pietų Ameriką, Aust
raliją ir Europą.

Rytoj vakare iš O’H are 
aerodromo būrys jaunuolių 
pakils ketvirtai išvykai, dar 
kartą į Australiją. Tik šį kartą 
jau nebus vyrų ar moterų 
rinktinės; šį kartą mus repre
zentuoti patikėta jaunimui: 
mergaičių tinkliniui ir lauko 
tenisui bei jaunių krepšiniui.

Tikėdamiesi iš jų gero 
sportiško pasirodymo aikštėse 
ir už jų ribų, o tuo pačiu įverti
nimo sąjungos pastangų bei 
Kanados ir Amerikos bend
ruomenių dėmesio, linkime 
jiems ir jų vadovui Zigmui 
Žiupsniui bei organizacinio 
kopiiteto p-kui Jurgiui Janu- 
šaičiui geriausio vėjo.

Pranas Berneckas, 
Centro valdybos pirm.

— W. Lodz 5-0 ir 0-1, St. Luet- 
tich (belgai) — Dyn. Dresden 1- 
1 ir 4-1, SK Lokeren (belgai) — 
San Sebastian, 1-0 ir 2-2 ir AC 
Turin — Zuerich 1-2 ir ant- . 
ros dar ne'buvo baigtos.

Pirma suminėtos komandos, 
(išskyrus paskutines), patenka 
į ketvirčiu finalines. Visų trijų. > 
Europos taurės varžybų ketvir
čio finalinių suporavimai įvyks 
1981 m. sausio 14 d., o pačios 
rungtynės — kovo 4 ir 18 d. -' ’ 

— Meisterio taurės varžy-1 
bose į ketvirčio finalines kvali
fikavo: FC Liverpool, Real 
Madrid, FC Bayem Muen- 
chen, Int. Milanas, Arm. Sofia, '

IS LIETUVOS 
PADANGĖS

Rankinio pirmenybėse kurį 
laiką pirmavęs Kauno Gra
nitas laimi prieš Zaporožę 29- 
17, baigia lygiomis su Mask
vos CASK 27-27 ir pralaimi 
Minskui 19-20. Tuo būdu prara
dęs tris taškus jis nukrenta į 3 
vietą.

Futbolo pirmenybių lygoje 
Vilniaus Žalgiriui šiemet bai
gėsi liūdnokai. Iš 24 komandų 
jis užėmė tik 18-tą vietą, pralai
mėjęs abejas paskutines rung-
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RYT VAKARE 
JAU PAKELIUI

Gruodžio 20 d., 8 v.v. iš 
O’Hare aerodromo pakils 
pirmoji sportininkų grupė Los 
Angeles ir Australijos link. 
Likusieji išskris tą patį vakarą 
kelias valandas vėliau. Iš Los 
Angeles visi keliaus kartu.

Mergaičių tinklinio rinktinę 
sudaro: Auštraitė Dana, Bosto
no Grandis, Donskytė Marija, 
Chicagos Žara, Bankaitytė 
Danutė, Clevelando Žaibas, 
Maželytė Rūta, Clevelando Žai
bas, Sutkutė Vilija, Lemonto 
LSK, Sutkutė Dana, Pleirytė 
Aldona, Oškeliūnaitė Marija, 
Chicagos Neris ir Sventiekaitė 
Irena, Detroito Kovas.

Komandos treneris — 
Zigmas Žiupsnys, kurio nuo
mone ši komanda yra gero pajė
gumo ir galės žaisti prieš mote
rų, ar net geras australiečių 
komandas.

Jaunių krepšinio komandą 
sudaro: Kalvaitis Robertas, 
Hamiltono Kovas, Siliūnas 
Donatas, Chicagos Lituanica, 
Karpis Jonas, Toronto Vytis, 
Miškinis Algis, Clevelando Žai
bas, Liškūnas Vytautas, Chica
gos Neris, Desette Stephan, 
Chicagos Lituanica ir Zylė Al
gis, Clevelando Žaibas.

Komandos treneriu yra L. 
Kedys, Clevelando Žaibo ilga
metis pirmos komandos žaidė
jas ir jaunių treneris. Ši koman
da, pasiruošimu rungtynėse 
prieš Toronto Aušrą, įrodė 
esanti pajėgi mus gerai atsto
vauti. Prisijungus pačiam 
treneriui ir Rytui Žiupsniui, ji 
galės rungtyniauti ir prieš 
Australijos lietuvių vyrų 
komandas.

Su minėtomis rinktinėmis 
vyksta (savo lėšomis) vyrų 
tinklinio žaidėjai: Gedvilai — 
Tomas ir Juozas, Rytas Žiups
nys ir Juozas Kazlauskas. Prie 
jų prijungę kreipšininkus, gerai 
žaidžiančius ir tinklinį, J. 
Karpį ir V. Liškūną, bei patį 
trenerį, turėsime neblogą 
tinklinio komandą, pajėgią 
rungtyniauti su Australijos 
lietuvių, ar net vietinių koman
domis.

Be tinklinio ir krepšinio pir
mą kartą vyksta ir mūsų lauko 
teniso reprezentantė Rūta 
Tallat-Kelpšaitė iš Peorijos, 
priklausanti Chicagos lietuvių 
teniso klubui.

Išvykos vadovas yra Zigmas 
Žiupsnys, tinklinio komandų 
treneris, Vid. Vak. sporto 
apygardos vadovas ir ilga
metis Neries klubo p-kas. Kartu 
vyksta ir šios išvykos organi
zavimo p-kas Jurgis Janušai- 
tis.

Rinktinės, po jubiliejinių 
žaidynių ir lietuvių dienų 
Adelaidėje, rungtyniaus 
Melboume, Sydnėjuje, Geelon- 
ge ir Canberroje. Chicagos 
O’Hare aerodroman grįš sau
sio 11 d., sekmadienį, 5:35 vai. 
ryto.

Rėmėjai

šios išvykos pagrindiniai 
rėmėjai yra A. ir M. Rudžiai «— 
200 dol., dr. J. Plikaitis — 200

dol. Po 100 dol. aukojo: P. Žum- 
bakis, V. Dovydaitis, O. Siliū- 
nienė, dr. P. Kisielius, V. 
Valantinas, J. ir V. Stankus; po 
50 dol.: dr. B. Kasakaitis, J. 
Talandis, J. Paovys, dr. F. Kau
nas, dr. A. Paulius, Kriss Bro
thers, kun. Z. Gelažius, J. 
Maceika ir dr. A. Gleveckas. Iš 
organizacijų pažymėtinos: 111. 
gydytojų-dantistų draugija — 
250 dol., Phoenix LB —155 dol., 
Kenosha-Racine LB — 155 dol., 
Cicero LB — 222 dol., St. Peters
burgo LB — 236 dol., Korp! Neo- 
Lithuania — 50 dol., Marąuette 
Parko namų sav. d-ja — 100 
dol., Vytauto Did. šaulių kuopa 
— 100 dol., Newark LB — 100 
dol., Melrose Parko LB — 120 
dol., New Jersey LB — 75 dol., 
Detroito LSK Kovas — 100 dol. 
Kiti bus paskelbti vėliau.

Zigmas Žiupsnys — išvykos į 
Australiją vadovas. ,

Nuotr. Z. Degučio.
- , t

Kiek vėliau tose pačiose 
patalpose vyko pasitarimas 
tarp sąjungos primininko ir 
PLB centro valdybos atstovų — 
V. Kleizos, A. Juodvalkio ir 
sporto atstovo Z. Žiupsnio. Čia 
svarstyta sąjungos ir bendruo
menės santykiai. Aptarta 1983 
metų Pasaulio lietuvių dienos 
bei sporto žaidynės Chicagoje. 
Padaryta keletas pozityvių 
nutarimų bei nustatyta bęndro 
darbo linija.

Sekmadienį Jaunimo centro 
patalpose buvo sušaukti visų 
Chicagos klubų atstovai. 
Paliesti santykiai tarp 
Chicagos klubų ir sąjungos. 
Bandyta išspręsti opi Vid. V ak. 
sporto apygardos vadovo 
problema. Rastas bendras 
pritarimas 1983 metų pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėms 
Chicagoje. Svarstytas jų pobū
dis, palyginus su žaidynėmis 
Toronte. Varžybin'o komiteto 
pirmininku išrinktas futbolo

Ban. Ostrau, (čekoslovakai); ’ tynęs Gruzijoje. 
R.S. Belgrad ir Sp. Maskva.

Taurės laimėtojų varžybose 
ketvirčio finalinėms kvalifika
vo: Feyenoord Rotterdam, West 
Ham Utd., Dyn. Tiflis, Fort.
Duesseldorf, FC Jena, Nevvport 
County,, (Valija), Benf.
Lissabon ir SI. Sofia.

Pirmąsias rungtynes tarp 
abiejų Europos taurės laimė
tojų už Super-Cup laimėjo 
anglų Nottingham „ Forest 
įveikę ispanų Valencia 2-1 (0-0) 
prie vos 12,000 žiūrovų. Antro
sios revanšinės įvyksta gruo
džio mėn. 17 d. Rungtynės buvo 
labai kietos ir net penki žaidė
jai buvo teisėjo įspėti. Kai jau 
dauguma žiūrovų buvo pake
liui į namus ir iš viso atrodė, 
kad rungtynės baigsis lygio
mis 1-1, anglas Bowyer pelnė 
pergalės įvartį (88 min.). 
Ispanų Valencia žaidė be 
žvaigždės argentieničio Kem
pės. Abi šios komandos jau 
spėjo iškristi iš paskutiniųjų 
Europos taurės varžybų. 
Paskutiniuoju Super-Cup tau
rės laimėtoju buvo anglų 
Nottingham Forest.

Vytautas A. Krikščiūnas

Stalo teniso Lietuvos 
pirmenybėse vyrų titulą laimė
jo kaunietis E. Zakarianas, 
finale gana lengvai įveikęs 
jauną vilnietį Z. Rusakevičių 
21-15, 21-16. Moterų titulą an
trus metus iš eilės išlaiko moks
leivė J. Danilevičiūtė, finale, po 
geros kovos, nugalėjusi A. 
Stankienę 3-2. Jos abi laimi ir 
moterų dvejetą, o Stankienė 
dar ir mišrų dvejetą.

Krepšinio aukščiausios 
lygos ' pirmenybėse Vilniaus 
Statyba ir Kauno Žalgiris 
sužaidė visą eilę rungtynių. 
Statyba laimi prieš Talino 
Kalev 88-84, bet pralaimi 
Leningrado Spartakui 82-102 ir 
leidžia atsirevanšuoti Žalgi
riui 76-79. Tie du pralaimėji
mai Statybą nustumia į 3-čią 
vietą. Tuo tarpu Žalgiris su 
Talino Kalev pasidalina po 
vieną laimėjimą, pralaimi 
gana stipriai Leningrado Spar
takui 71-91, taip, kad laimėji-' 
mas prieš Statybą lentelėje 
padėties nepakeičia — Žalgiris 
lieka 7-je vietoje.

Subscription Rates >42.00 — Chicago, Cook County. Minėja and* 
Canada. Elsewhere in the U.S.A. >40.00. Foreign eountries >42XX)-B^ 

___________________________________ . - __________
Pąžto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumera'tĄš 

nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus 
mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjus ‘

 • • 1 " i
DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

t .• • . »
Vž mėty Į 
>25.0fr/1
$26100 •’ $1600 ’•«* 
$25.00 '$175SO-‘18!H 

.$25.00 Hės
>22.qo ,sbf

’ c^-ūnuino/I ii

. j . .0^
• Redakcija straipsnius taįyg 
.nuožiūra. Nesunaudotų straipanįų 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anksto 
susitarus. Redakcija už'‘Skeūįižų 
turinį neatsako. Skelbimų“ kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą-C'

Chicago ir Cook County .........
metams

. $42.00
Kanadoje (kanadiškais dol.)... . $46.00
Kanadoje (U.S.A. doL) ........ . $42.00
Užsienyje ................... . >42.00
Kitur — Amerikoje .................. . >40.00
Savaitinis................................... . >28.00

• po’/nn 
'visu

"BU

4

• 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 — 
12X)0.

GRAŽIAUSIA 
KALĖDINĖ EGLUTĖ

išrinkta “Žalgirio” kuopos mo
terų sekcijos papuošta eglutė. 
Sekcijai vadovauja Ona 
Mikulskienė. Konkurse daly
vavo 45 įvairių tautų papuoš
tos eglutės. Lietuviškoji eglu
tė, papuošta šiaudinukais, 
komisijos buvo pripažinta 
originaliausia ir gražiausia.

PARODA
, * •< z j T *

U. Astrienės šiaū

ogrr

ir
kalėdinių papuošaU./p^da 
rengiama Lietuvių jųįjųumo- 
terų klubo ' LietukųSparnų 
patalposę., . ' Pa^/įį^Tati- 
darymas gruodžio J^. šį’į-, 7 
v.v. Sekmadienj parp4ąrjjalės 
aplankyti nuo 12 ikįĄyatp.p. 
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Advokatų Draugija
V AI mot ARAS BYLAH3S

LB
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. 69th St, Chicago,

Visi teL 778-8000
m.

-vi t < i> KiiGa

DR. L. D. PETRELIS
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts-Rėe#^
1 mylia jvakarus nuo43aiiė«A<Av 

Tel. 563-0700 Jnhl
Valandos pagal soaitaęūną,

. - ■ ■ :s>h aoĮ

Los Angeles Bangos kreipšininkams naują antpuolį aiškina čikagie- 
čiams gerai pažįstamas Algis Varnas. Nuotr. A. Balčo.

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

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą

Tel. ofiso ir buto: 0Lympic~2*ėl59
DR. P. KISIBUO"<t

GYDYTOJAS IR CH(RUgG£,S 
1443 So. 50th Avė., Cicero

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 valyvatriškyrus 
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. pop^^s;

DARBINGAS
SAVAITGALIS

Pereitą savaitgalį Chicagoje 
lankėsi ŠALFAS s-gos centro v- 
bos p-kas Pr. Berneckas, S. 
Krašauskas ir J. Gustainis. Jų 
veikimas vystėsi net trimis 
kryptimis. Praleista daug 
valandų posėdžiaujant. Priim
ta visa eilė svarbių nutarimų. 
Atsisveikindamas sąjungos 
pirm. pareiškė, kad jo atvyki
mas į Chicagą buvo vienas iš 
sėkmingiausių jo kadencijos 
momentų.

Šeštadienį, Margučio patal
pose vyko numatomo sporto 
leidinio, išeivijos istorijos, 
svarstymas. Leidinio redak
torius Pranas Mickevičius ir 
koordinatorius Sigitas 
Krašauskas su visais čika-

klubo Lituanicos pirm. inž. 
Gediminas Bielskus.

Geresnio nutarimo negalėta 
tikėtis, nes F. k. Lituanica yra 
geriausiai organizuotas ir 
sportiniu bei finansiniu atžvil
giu stipriausias klubas Chica
goje.
FUTBOLAS

IŠ EUROPOS 
TAURĖS VARŽYBŲ

— Dėl UEFA taurės abiejų 
rungtynių pasekmės: FC 
Sochaux, (prancūzai), — Eintr. 
Frankfurt, (pernykštis šios tau
rės laimėtojas), 2-4 ir 2-0, AS St. 
Etienne-Hamburg SV 5-0 ir 1-0, 
FC Koeln-Stuttgart 1-3 ir 4-1, 
(po prailginimo), Alkmaar 
(olandai) — Rad. Nisch, (jugos
lavai), 2-2 ir 5-0, Ipswich Town

SPORTININKAI Į 
AUSTRĄLIJĄ

Tarp 25 lietuvių sportininkų, 
vykstančių į 30-sias Austra
lijos lietuvių sporto žaidynes 
gruodžio 20 iki 1981 m. sausio 
10 d., yra penki iš Clevelando: 
Rūta Maželytė, Danutė Ban 
kaitytė — moterų tinklinio žai
dėjos, Algis Miškinis ir Algis 
Zylė — jaunių krepšinio ir Leo
nardas Kedys, kaip jaunių 
krepšinio komandos treneris ir 
vyrų tinklinio žaidėjas. Savo lė
šomis prie jų prisijungia ir Juli
ja Staškūnaitė — tinklinio ir 
krepšinio žaidėja.

Žaibo klubas ir išvykai remti 
komitetas, vadovaujamas 
Kęstučio P. Šukio, išvystė pla
čią akciją surinkti lėšas iš
vykos nariams. Renkamos au
kos, rengiami pietūs, ieškomi 
mecenatai.

Kiekvieno sportininko kelio
nės kaina — 1.800 dol. Išvykos

organizacinis komitetas skiria 
po 800 dol., vadinas, dar 
reikalinga iš klevelandiečių 
surinkti 5.000 dol.

LB- Clevelando apylinkė ir 
LSK Žaibo vadovybė kreipiasi į 
visus lietuvius įsijungti į vajų ir 
savo aukomis paremti šią mū
sų iškiliųjų sportininkų išvy
ką.

DISKUSIJOS 
VLIKO KLAUSIMU

Jau kuris laikas spaudoje 
skaitome įvairius prieštarau
jančius pasisakymus apie 
VLIKo kilmę, sudėtį, veiklos 
apimtį ir teises. Tais klausi
mais LB Clevelando apylinkės 
vakaronėje kalbės vienas iš 
pirminio VLIKo organizatorių 
Balys Gaidžiūnas. Jo tema: 
“VLIKas pogrindyje ir išeivi
joje”. V akaronė įvyks sausio 15 
d., ketvirtadienį, 7:30 v.v. Die
vo Motinos parapijos mažojoje 
salėje. Visi laukiami.

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt 1:00 • 5.00 
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus

Tel. REliance 5-TŠlf'.

Lietuvis gydytas,,
3925 VVest 59th Street,

Vai: pirm . antr. ketv ir pėhkUr'Rjo 12-4 
vai popiet ir 6-8 vai vak1 ’TVėP'V šešt 
uždaryta seybli

a a a
Sveikindami savo draugus ir pažįstamus

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga,
dr. Kazys ir Maria Ambrozaičiai, dr. Bruno ir Aldona Bei- 
noriai, dr. Antanas ir Birutė Čiuriai, dr. Domas ir Elena 
Giedraičiai^ dr. Gedas ir Aldona Griniai, dr. Ferdinandas ir 
Vanda Kaunai, dr. Antanas ir Alina Lipskiai, dr- Pranas ir 
Aldona Mažeikai, dr. Algis ir Violeta Pauliai, dr. Adolfas 
ir Algė Šležai, dr. Pranas ir Ada Sutkai, dr. Jonas ir Janina 
Šalnai ir sūnus Jonas, dr. Vaclovas ir Vida Tumasoniai, dr. 
Jonas ir Joana Valaičiai, dr. Rimas ir Janina Vienužiai, 
Stasys ir dr. Stasė Žadeikiai, vietoje kalėdinių kortelių siun
timo aukoja Illinois Lietuvių Gydytojų ir Dantų Gydytojų 
D-jos Pagelbiniam Moterų Vieneto Stipendijų Fondui.
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 VVest 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 CHjRLįR#

MEDICAL BUILDING*
3200 W 81st StfėėV ^3“

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto įly 1 v/D.p.
Ofiso tel RE 7-1168: rezid' »9-Ž9I9 

Sėflh

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

Specialybė — Nervu ir 
Emocinės ligos

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3 5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. — 582-0221

DR. JANINA JAKSEVlClUS
JOKSA

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd.

valandos pagal susitarimą

Ofs. HE 4-1818; Rez. Pft6-ggPl
DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR 

Specialybė vidau^ligesg^
2454 West 71st Street..^ 

(71-mos ir Campbell Avę.Ąąmpas
Vai : pirmad antrad . ketvirtai itderfktad 

ikt 7 v p.p Tik susitari^- ■ SaISrr
Ofs. 742-0255 Namų 584-§§27

' Dr. ALGIS PAULIU^
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185Dundee4ve,„o.V. (
Elgin. HL 601$

Valandos4>agal susitarimu,
Tel. 372 5222. 236-6575

DR. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS -CPhfnfoČftA

Ofisai:
ui wabash aveI“ 

Chicago. UI. 505O2?
______Valandos pagai

)
f

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą-

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

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą

Jstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OP FAMILY PRACTICE

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

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
26$9 W 59 St.. Chicago 

478-2112
Vai pagal susitarimą Pirm , antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai.

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba RetuvišJtaO*““ 
OPTOMETRISTAS-

Tiknna akis. Pntatko.akiriiuS.lr 
"Contact lenyes"

2618 W 71st SL - Tat 73Įį5149
Vai pagal susitarimuT)?daryt|freč

DR. LEONAS SEimms
INKSTŲ POSdŠ'Bf*0' 

PROSTATO CHI
2656 W 63rd StfbefJ-

Vai antr 14 popiet ir ketv =6;7^>f 
Ofiso tel. 776-2880. rezid.4^5545

Ofiso tol HE 4-2123 nakty 0164195

DR. V. TUMAI
CHIRURGĄ'

2454 W«t 7lrfitroė^u 
Vai pirm. antrad . ketv'R'-dėTOASd 2-5 ir 
6-7 — iš anksto susitarusiai

Ofs tsL 586 3168: nafėty‘88M972

DR. PETRAS žili
GYDYTOJAS IR CĄIr(

6745 West 63rdStrM0
Vai p»rm . antr ketv irpenkt 
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Vakariečių baimė ir

SOVIETŲ BOTAGO GRĖSMĖ

pasaulio krašto, neišskiriant 
JAV-bių, ima paklusti jų no
rams.

Lenkijos okupacijos grės
mėje visi simpatizuoja lenkų 
tautai, Lenkijai, visi remia ją 
“morališkai”, gal dar ir mate
riališkai vieną kitą “kąsnį” jai 
numeta. Visi, it teatro žiū
rovai, seka lenkų darbininkų 
ir visos tautos pastangas, ko
vą, visi šaukia lenkams “bra
vo, laikykitės!” Visi dedasi 
lenkų draugais, protestuoja 
prieš nešvarius Sovietų kėslus 
užimti Lenkiją, grasina jiems 
politinėmis} diplomatinėmis, 
ekonominėmis net karinėmis 
sankcijomis. Bet tegu tik So
vietų tankai pradėtų veržtis į 
Lenkiją, ar bent viena šalis 
pasiustų savo karinį dalinį 
Lenkijai ginti? Ne. Vargiai jau 
vakariečiai nutrauktų ir savo 
“abipusiškai naudingą” pre
kybą su Sovietų Sąjunga.

Lenkijos okupacijos atveju 
greičiausiai įvyktų tas pats, 
kas buvo II pasaulinio karo 
metu garsaus Varšuvos suki
limo metu. Kai miesto po
žemiuose įsiknisę lenkų lais
vės kovotojai laukė iš 
sąjungininkų pagalbos gink
lais ir maisto, anglų lėktuvas 
jiems numetė vainiką su įra
šu: “Narsiems Varšuvos kovo
tojams”...

*

Bet argi nėra priemonių ko
voti prieš Sovietų botagą? Yra, 
kaip nebus. Reikalas papras
tas — reikia įsitaisyti savo bo
tagą, storesnį už sovietiškąjį. 
Prieš iškeltą plėšiko botagą 
reikia pastatyti jėgą ir tik jė
gą. Gražūs žodžiai, nuolaidos, 
prekybiniai mainai, kultūri
nis ir kitoks bendradarbiavi
mas, maldavimai čia nieko ne
padės.

Nieko nepadės ir toki da
lykai kaip Helsinkio, Bel
grado paktai, Madrido kon
ferencija, į kurią ne tiktai 
amerikiečiai, bet ir mūsų vil
kiniai, altiniai, bendruomeni
niai politikai deda “daugelį 
vilčių”. Iš tiesų tai tik tuščias 
laiko gaišinimas ir pinigų 
eikvojimas. Jokia Madrido 
konferencija neišvys ruso ne 
tiktai iš Lietuvos ir kitų jų 
užimtų žemių, bet nei iš Afga
nistano, nesulaikys nuo jų žy
giavimo į Lenkiją ir nuo kitų 
agresijos veiksmų. Konferen
cija Įtiek pasiteisintų tik tuo 
atveju, jeigu ji išdrįstų pa
smerkti ir atšaukti 1975 m. 
Helsinkio konferencijos bai
giamojo akto III skyrių, ku
riuo Sovietams pripažintas jų 
dabartinių sienų neliečia
mumas; jei paskelbtų negalio
jančiu 1939 m. Molotovo — 
Ribbentropo paktą ir keltų pa
vergtų tautų išlaisvinimo rei
kalus. Bet koks “padorus vel
nias” kels savo balsą prieš 
Belzebubą, dargi turintį ran
koje tvirtą botagą?

Vakarų Europos spauda, 
analizuodama paskutinio me
to įvykius Lenkijoje, pažymi, 
kad jie turi be galo didelę 
reikšmę Sovietų Sąjungos ir 
viso pasaulio ateičiai. Pran
cūzijos komunistų žymus ideo
logas Jean Elleinstein (dabar 
kiek nukrypęs nuo partijos 
linijos), vokiečių politikos žur
nalui “Der Spiegei” duotame 
pasikalbėjime pažymi tikįs, 
kad tie įvykiai prives Sovietų 
sistemą prie generalinės kri
zės. Toliau jis teigia, esą įvy
kiai Lenkijoje iššaukė didžiu
lį komunistinės sistemos ir 
Sovietų imperijos režimo lūžį. 
Reikalai taip klostosi, kad da
bar Si sistema stovinti prieš 
klausimą: “gyventi ar mirti”.

Visoms Europos, dabar 
vadinamoms “socialistinėms 

-HHdims” komunizmas buvo po 
pasaulinio karo atneštas 

. ant durtuvų. Nė viena šalis šio 
■“ režimo nenorėjo. Netroško 
"komunizmo ir Lenkija, kurioje 

pokario metais komunistų 
"'"kaip ir nebuvo, nes negausią 
_*J skaičiumi jų politinę grupę bu

vo likvidavę vokiški naciai. 
* Komunizmą čia atnešė ne 
u “karšta lenkų meilė” jam, bet 

Sovietų tankai. Visa lenkų 
tauta (35 milijonai) yra ne 
komunistiška, bet katalikiš
ka. Komunistų Lenkijoje yra 
ne daugiau kaip 3 procentai, 
bet ir iš jų du trečdaliai esą 
tikintieji. Visos komunistinės 
valdžios pastangos nukatali- 
kinti Lenkiją pokario metais 
nuėjo niekais. Religinę Lenki
jos dvasią dar ypatingai sus- 

r tiprino jų kardinolo Wojtylos 
išrinkimas popiežium. Nese
niai įvykęs Šv. Tėvo Jono Pau
liaus II vizitas Lenkijoje vi
sam pasauliui parodė, kaip 
karštai lenkai myli savo reli
giją ir kaip labai myli savo po
piežių. O pastarojo meto įvy
kiai' 'įrodė, kad Šv. Tėvas vis 
dėlto turi savo “divizijų”. Jos 
slypi ten, kur negali įsibrauti 
komunistų agentai: žmonių 
širdyse.

- - * j* “t ? »
Sovietų puoselėjamas komu

nizmas neteko bet kurio savo 
pagrindo, kai jis savo krašte ir 
satelitiniuose kraštuose išau
gino naują sovietinių partie
čių bei funkcionierių (sovie- 

. tinės aristokratijos) klasę. 
Šiandien niekur pasaulyje nė
ra tokio didžiulio skirtumo 
tarp darbdavių ir darbininkų, 
kaip Sovietų kraštuose. Ta
čiau atėjo laikas, kai nebe
galima sulaikyti darbininkų, 
reikalaujančių pagrindinių 
darbo žmonių teisių, kurios 
jąu daugelis metų puoselė
jamos visame pasaulyje. Prezi- 

“ dento A. Lincolno žodžiais 
“joks režimas neįstengs tautą 
visą laiką kvailiais laikyti".

•
C’ ‘
Bet Sovietų Sąjunga laikosi 

jau 62 metai. Kuo jos režimas 
remiasi? Atsakymas trumpas: 
“Didžiojo botago politika”.

Tą botagą tankų, gausios 
_ kariuomenės ir panašių daly

kų pavidalu šiandien savo 
rankose turi Sovietų Sąjunga. 
Ji nuolat laiko daugiau kaip 4 
milijonus tikrosios tarnybos 
narių, turi 25 milijonus gerai 

““ paruoštų atsarginių. Vien tik
tai puikiai išlavintų kari
ninkų kadras sudaro 4 mili

jonus vyrų. Sovietų karinis 
laivynas yra didžiausias ir 
stipriausias pasaulyje. 
Nesuskaitomi kiekiai patran- 

'a,'"*kų, raketinių ginklų, milžinift- 
r»-« kas oro laivynas. L. Brež

nevas ir maršalas Ustinovas, 
civilis ir karinis Sovietų va
dai, pastaruoju metu ypač 

>■ nevengia šio Sovietų “bota
go” iškelti į viršų ir parodyti 
pasaulio kraštams, pridėdami 

“Sovietai niekada nesileis 
kurio nors kito krašto pralen
kiami apsiginklavimu”.

šiandien Sovietams nerei
kia kariauti — užtenka tik iš
kalti botagą ir pagrasyti, dar
gi jo nevartojant. Ir visi

KONSERVATORIAI ĮTAIGAUS 
NAUJĄ VYRIAUSYBĘ

Mums atvykus į sostinę, nei aš, nei mano ministrai 
nestatys imperijos”, pareiškė R. Reagan.

Prabėgus ketveriems “sau
siems politinio merdėjimo me
tams”, po š. m. X1.4, visuo
tinių rinkimų pūstelėjo gaivus 
dvelkimas. Kaip ir derėjo lauk
ti, viso pasaulio akys nukrypo į 
“kaubojų — aktorių”, sugebė
jusį įtikinti šio krašto žmones, 
kad jis su savo pasi.ini tu 
“smegenų lobynu” galės pa
keisti kryptį uolėton pakran
tėn stiprių audrų traukiamos 
Amerikos.

Po išrinkimo keliomis pro
gomis jis patvirtino šiuos savo 
įsitikinimus. Šia proga norė
čiau supažindinti “Draugo” 
skaitytojus,ką apie išrinktąjį 
mūsų naująjį prezidentą kiti 
porino ir ką jis pats pareiškė 
“Time” savaitraščio korespon
dentui, p. Laurence I. Barrett, 
atspausdinta lapkričio 17.

Dar visų atmintyje gal ne- 
prigesę gyvi vaizdai, matyti 
televizijos ekranuose, kai R. 
Reagan svečiavosi sostinėje 
nuo š.m. XI.17 ligi XI.22.

Ir stilius ir turinys!
Nepaprastai liaupsinantį 

penkių sostinės žurnalistų 
pasikalbėjimą R. Reagan adre
su teko išgirsti ir pamatyti š.m. 
X1.22., vos tik jam išvykus iš 
sostinės. PBS (viešojo televizi
jos tinklo) programoje nuo 
20,00 ligi 20,30, kartotą X1.23. 
nuo 17,00—17,30. Keturi žino
mi NYT, LAT ir kitų dienraš
čių akredituoti atstovai 
Vašingtone, vadovaujami 
“moderatoriaus” Paul Duke, 
dalinosi įspūdžiais apie naujai 
išrinktojo preziodento atvy
kimą ir priėmimą sostinėje. Jų 
visų bendra išvada, noroms - 
nenoroms, yra buvusi, kad: “R. 
Reagan, kur tik lankėsi,buvęs 
karališkai priimtas (he receiv- 
ed royal welcome)” Taip vien
balsiai tvirtino šie viešosios 
nuomonės formuotojai.

Jų nuomone, su R. Reagan 
taip elgėsi ne vien tik jo atvy
kimo pasiilgę konservatyvių 
pažiūrų sostinės gyventojai, 
bet ir visi kiti, net liberaliai 
nusiteikę piliečiai. Čia buvę pa
brėžta, kad respublikonų par-

Išeitis tokia. Nereikia skirti 
didesnio dėmesio konferen
cijoms, pasitarimams dėl nusi
ginklavimo. Reikia mažiau 
važinėti, o daugiau dirbti. 
Konkrečiai kalbant, prieš 
bolševikišką botagą reikia įsi
taisyti savo tvirtą botagą.Kas 
jis? Tai tvirta karinė krašto 
apsauga; nedelsti su visuoti
nės karinės prievolės įvedimu; 
didinti lėšas karinei apsau
gai, tvirčiau jungtis su laisvę 
mylinčiais Vakarų kraštais, 
komunistinę Kiniją įskaitant.

b. kv.

V. CSELIENĖ

10.

„Turbūt juodu. Ko juodu nori?“, galvojo 
Algis eidamas į prieangį. Tenai jo tėvas su 
keletu kitų vyrų rūkė, nusisukęs į rūbinės 
pusę — matyti, jis laukė žmonos. Tuo laiku 
būrys jaunuolių, stumdydamiesi ir rėkau
dami, bėgo laiptais žemyn. Visų akys nukry
po į juos, ir Algis greitai spruko durų link.

O už durų jo laukė Kęstutis. Jis buvo 
vienas. Algis tuoj suprato, jog kas nors blogo 
ar net baisaus atsitiko. Jis dar niekad nebuvo 
matęs tokio Kęstučio... Jo veidas buvo iš
balęs, akys paraudonavusios, o drabužiai 
kiaurai peršlapę...

— Kas, kas atsitiko?! Kur Kristina? — 
beveik rėkte suriko Algis, stverdamas Kęs
tutį už rankos.

BR. AUŠROTAS

tijos priėmimo baliuje dalyva
vo net tokie žinomi liberalai 
kaip p. K. Graham, dienraščio 
“Washington Post” leidėja, 
senatoriai Ed. Kennedy, Rob. 
Byrd ir kiti.

Žurnalistams ypač kritęs į 
akis R. Reagan vizitas pas 
Aukščiausio Teismo pirm. 
Warren Earl Burger, bei demo
kratų partijos Kongrese “varo
vą” O’Neill ir kt. Vienas žur
nalistas atvirai pareiškė, kad 
“R. Reagan atvežęs šviežio oro 
į apkerpėjusią sostinę”.

Kritiškos nuomonės
Savaitraštis “Human 

Events” savo X1.29 (Nr. 48) lai
doje atspausdino ne vien tik 
liaupsinančias panegirikas, 
bet taip pat ir kritiškus pasi
sakymus dėl galimų pasky
rimų į prezidento ministrų 
kabinetą.

Savaitraštis teigiamai ver
tina R. Reagan tvirtą nusis
tatymą per busimuosius trejus 
metus įgyvendinti Kemp - Roth 
siūlymą sumažinti vals
tybinius mokesčius 30%.

Pakartojami išrinktojo pre
zidento žodžiai, kad “mokinių 
vežiojimas į tolimas nuo namų 
mokyklas yra nepasisekęs 
mėginimas integruoti bal
tuosius ir negrus. Esama daug 
geresnių priemonių šiam tiks
lui pasiekti”, — teigęs R. Rea
gan.

Toliau tame vedamajame 
abejojama, ar busimojo pre
zidento pasirinktas George 
Shultz valstybės sekretoriaus 
vietai galėtų būti visiems 
sluoksniams priimtinas ir tin
kamas. Čia pat krtojami G.P. 
Shultz žodžiai," kritikavę J. 
Carter už neleidimą išvežti į 
SSSR gręžimo įmonės, įver
tintos net $150,000,000.00. Esą 
šis, “žaibiškai besikeičiančios 
diplomatijos žingsnis dar kar
tą įrodo visam pasauliui, kad 
kiti kraštai negali JAV pasi
tikėti, kaip patikimu tiekėju”, 
— kalbėjęs G.P. Shultz.

Toliau straipsnyje iške
liama, kad G.P. Shultz taip pat 
kritikavęs šen. (“Scoop”) Jack- 
son — Vanik už prie vieno įsta
tymo prikergtą papildymą, pa
gal kurį SSSR negavusi iš JAV 
taip vadinamo MFN — Most 
Favored Nation (Didžiausio 
palankumo tautos) statuso bei 
kitų kreditų iš JAV.

Savaitraštyje rašoma, kad: 
“naujai išrinktas prezidentas 
paliko Senate ir Atstovų rū
muose” išimtinai pasigėrėtiną 
įspūdį. Nors konservatoriai ir 
yra patenkinti, tačiau nauja
sis prezidentas pats, asmeniš
kai, privalėtų giliau pažvelgti 
į daugelį svarbių paskyrimų,

— Tyliau! — sulaikė jį Kęstutis, 
ištraukdamas jį staigiu judesiu už durų. — 
Nebūk beprotis. Nieko baisaus neatsitiko. Tik 
turėjom mažą „akcidentą“. Kristina — mano 
automobily. Bet tu turi mums padėti.

Algis kiek aprimo. Lauke buvo labai šalta, 
ir jis pradėjo visas drebėti ne tiek nuo šalčio, 
kiek nuo susijaudinimo. Jis netikėjo tuo 
„mažu akcidentu“. Tačiau Kęstutis toliau 
kalbėjo visai, atrodo, ramiai ir įtikinančiai.

— Žiūrėk, Algi, tikėk man, viskas tvarkoj, 
tik tu turi mudviem padėti. Nueik dabar tuoj 
pas tėvus ir pasakyk jiems, kad Kristina ir aš 
norime važiuoti pas jus ir ten jūsų visų pa
laukti. Neminėk „akcidento“ — išgąsdinsi. 
Sakyk ką nori — paslydo, ar ką... Bet tegul 
nesirūpina. Mudu jūsų lauksime. Sakyk, kad 
turėsime pasikalbėti... Bet sulaikyk juos kaip 
nors-. Tegul tuoj nevažiuoja. Mudu su Kris
tina turime susitvarkyti, supranti! — Pama
tęs vėl nerimą ir baimę Algio veide, jis dar pri
duria:

— Sakau, nesirūpink... Tik, žiūrėk, Algi, 
kaip mudu įeisi va? Ar tu kartais neturi rakto?

Pagaliau Algis suvokia visą reikalą: juodu 
turi važiuoti namo, o tėvai turi pasilikti salė
je kiek galima ilgiau. Bet Kristina yra su Kęs
tučiu ir „viskas bus tvarkoj“.

— Suprantu! — garsiu šnibždesiu atsako 
jis. Ir aš turiu raktą. Štai. — Pasikrapštęs

jau dabar vykdomų jo pati
kėtinių”, — rašoma redakcijos 
vedamajame.

Tik gabiausi!
Minėto “Time” savaitraščio 

pasikalbėjime, atspausdintam 
XI.17 laidoje, naujai išrinktas 
prezidentas patvirtino savo 
rinkiminius pažadus, kad: “jis 
dės visas pastangas atstatyti 
JAV orumą visame pasau
lyje”.

Jo nuomone: “net ir Atstovų 
rūmų demokratai seks prezi
dento nubrėžtrą kelią, ma-

Naujai išrinktasis JAV prezidentas R. Reaganas prie Baltųjų rūmų, j 
kuriuos jis ruošiasi iškilmingai įžengti ir perimti krašto valdžią 
sausio 20 dieną

tydami, kad jis veda visą tau
tą į geresnį gyvenimą”.

Pastarieji rinkimai įrodę, 
kad amerikiečiai laukia pasi
keitimų gerojon pusėn. Todėl 
būsią siekiama išlyginti įvai
rių vyriausybės sluoksnių veik
lą taip, kad jie nesigrumtų tar
pusavyje, bet dirbtų darniai, 
papildydami vienas kito sie
kimus.

Todėl į naująją vyriausybę 
tebus priimami tik toki as
menys, kurie nelabai nori į ją 
patekti: iš jų būsią atrenkami 
patys geriausieji, dirbantieji 
privačioje pramonėje, neieš- 
kantieji vyriausybės duonos 
kąsnio... “Privačioje pra
monėje yra labai daug talen
tingų asmenų, kurie galėtų pa
dėti visam kraštui”, — kalbėjo 
R. Reagan.

Santykiai su SSSR
“Šiuo metu Sov. S-je vyrauja 

netikrumas, abejonės dėl JAV 
vedamos užsienio politikos 
SSSR atžvilgiu: ji labai dažnai 
svyruoja! Mes kartais grasi
name, o kai kada, kai to gal ir 
nereiktų, nusileidžiame. Tikiu, 
kad SSSR vyriausybė turėtų ži
noti su kuo ji turi reikalą. Su
prantama, jeigu mes tvirtai 
stovėsime, gindami savo inte
resus, tada sovietai žinos, kad 
jie negali mūsų stumdyti. O

kišenėje, jis ištraukė raktą ir paduoda jį Kęs
tučiui, staiga jausdamasis labai suaugęs ir 
subrendęs.

Įėjęs vidun ir kiek apsitvarkęs rūbinėj, 
Algis nutaria laikytis savo senai išbandytos 
„politikos“ — kiek galima mažiau sakyti tė
vams. Nėra reikalo daug aiškinti. Juo ma
žiau jie žino, juo geriau.

Salėje jam netenka ieškoti motinos. Ji 
tuoj, pamačiusi jį, atsiskiria nuo būrelio po
nių ir prieina priėjo. Jos veidas susirūpinęs ir, 
Algiui atrodo, net išbalęs. Tačiau ji taria tuo 
pačiu, taip jam įprastu, piktu ir susierzinusiu 
balsu:

— —Kur buvai taip ilgai?! Ar radai 
Kristiną? Kur ji nusidangino?

Stengdamasis atrodyti abejingas ir ra
mus, Algis atsako pusbalsiu, kad neatkreiptų 
susirinkusių aplinkui žmonių dėmesio.

— Tyliau, mama. Juodu su Kęstučiu išva
žiavo namo. — Matydamas, kad motina jj 
nori pertraukti, Algis greitai kalba toliau: — 
Kristina krito, ar ką... Perplėšė kojines... — 
improvizuoja. — Juodu lauks mūsų grįžtant. 
Bet liepė nesirūpinti... Sakė, kad, kai grįšite, 
turės pasikalbėti su jumis. — Bet vis dar 
matydamas nerimą ir rūpestį motinos akyse, 
jis su desperacija netikėtai pats sau, pri
duria: — In fact, aš manau, jog tikrai turė
sime sužieduotuves. Ir Algis lengviau atsi

priešingu atveju, jie žinos, ko 
jie galėtų susilaukti. Mūsų poli
tika SSSR atžvilgiu privalo 
būti visiškai aiški! Netikiu, 
kad jie drįstų žengti neapgal
votą žingsnį, žinodami, kad 
toks pajudėjimas jiems su
darytų nepageidaujamą susi
dūrimą. Sovietai, žinodami su 
kuo turės reikalus, kai mes 
būsime pasirengę atremti jų 
užmačias, visada bus atsar
gesni, negu tai yra buvę neto
limoje praeityje.

“Dėl SALT II sutarties gali
ma pareikšti, kad ji niekada 
nebus patvirtinta dabartinėje 
redakcijoje, ligi nebus paisyta 
mūsų pageidavimų”.

R. Reagan abejojo, ar verta 
būtų susitikti su L Brežnevu, 
“išlyginti santykius. Pri
simenu geresnius laikus, kai 
JAV prezidentai nekeliavo į 
užsienį, už savo krašto ribų. 
Tačiau, laikai pasikeitė ir jei
gu toks susitikimas padėtų sus-

tiprinti JAV, tai gal ir būtų pa
geidaujamas”. — samprotavo 
R. Reagan.

Iš mūsų 
perspektyvos

Per pastaruosius kelerius 
metus JAV LB Krašto v-bos 
Visuomeninių reikalų taryba 
išvarė gilią vagą, santykiau
dama su JAV vyriausybe. 
Bendruomenės atstovai, be 
kliūčių, lankosi Prezidentū
roje, Valstybės departamente 
ir Kongrese. Tai džiugina visą 
išeiviją: vis artėjama prie vie
no tikslo — tėvynės išlais
vinimo.

Ar jau mūsų vyrai pasiruošė 
tęsti tuos pačius, o gal ir stip
resnius žygius išvardintose 
įstaigose?! “Dirvos” savait
raščio 48 nr., po 1-jam psl. R. 
Reagan paveikslu parašyta: 
“Ronald Reagan — nauja vil
tis pavergtųjų tautų laisvei”.

Taip; jis yra — viltis! Bet 
gyvenimas nėra statomas ant 
trapių vilčių. Reikia daug vy
rų, kaip Alg. Gečys, Rimas 
Česonis, Aušra Zerr ir daug ki
tų kad jie ne tik tęstų pradėtus 
darbus tėvynės išvadavimo ba
ruose, bet kad ir pasiektų šį 
tikslą.

Atsiminkime, kad “gerais 
pažadais ir pragaras yra grįs
tas!” Jeigu nueisidme į Lie

tuvos pasiuntinybę Vašing
tone, ten dar ir dabar tebėra 
prezidento F.D. Roosevelto pa
rašytas sakinys: “Lietuva 
nenustojo savo nepriklau
somybės, bet tik sustabdytas 
jos veikimas”.

Ar tik ne per ilgam laikui šis 
veikimas yra sustabdytas? 
Kiek aukų mūsų tauta sukro
vė už tą brangiausią turtą — 
laisvę?

Mūsų visuomenininkai turi 
gerus ryšius ir su naujojo 
prezidento štabu. Dirbkime ir 
stenkimės, kad mūsų gražios 
viltys taptų tikrove. Tai įrodė 
LB visuomenininkai. Nėra to
kių kliūčių, kurias mes nega
lėtume nugalėti.

Tad, “vyrai pajudinkite že
mę!!!”

BAŽNYČIA UŽ 
EUROPOS VIENYBĘ

Popiežių Joną Paulių II 
aplankė „Europos Demokra
tinės grupės“ Europos parla
mente nariai, Romoje daly
vavę studijų suvažiavime. 
Audiencijos dalyviam tartame 
žodyje Šventasis Tėvas pažy
mėjo, jog Bažnyčia su dideliu 
dėmesiu ir palankumu seka 
Europos problemas, remdama 
visas pastangas, kuriomis yra 
ugdoma Europos pažanga ir 
gerovė. Katalikų Bažnyčia ir 
Europa per ilgus amžius žengė 
išvien, kuriant šiame konti
nente tas dvasines vertybes, 
kuriomis ir šiandien remiasi 
krikščioniškoji Europos civili
zacija.

Šventasis Tėvas toliau iškėlė 
Europos parlamento svarbų 
vaidmenį naujos Europos kūri
mo darbe. Šioje srityje matome 
didžiai padrąsinančių ženklų. 
Negalime tačiau užmerkti akių 
ir prieš tas jėgas, kuriomis yra 
stabdoma Europos pažanga ir 
siekiama sugriauti jos vieny
bę. Čia popiežius paminėjo 
santuokų ir gimimų skaičiaus 
sumažėjimą, įvairius pasikė
sinimus prieš žmogaus gyvy
bę, plintantį egoizmą pavienių 
žmonių tarpe, šeimose ir bend
ruomenėse, paplitusį nusi
vylimą ir pasitikėjimo ateitim 
stoką. Europai reikia įkvėpti 
naujos gyvybės dvasią, įdiegti 
vilties ir pasitikėjimo, pirmoje 
eilėje rūpinantis pilnutiniai 
įgyvendinti visas pagrin
dines žmogaus teises ir suda
rant palankesnes sąlygas 
Europos kontinento tautų 
pažangai ir tarpusavio bendra
darbiavimui.

Akys yra drąsūs liūtai, kla
joju šen ir ten, toli ir arti. Jos 
kalba visomis kalbomis ir 
nelaukia supažindinimo. Jos 
nenusilenkia nei prieš netur
tą, nei prieš prabangą, nei 
prieš mokytumą, nei prieš 
jėgą; jos įsibrauna, perskro
džia per vieną akimirką ir vėl 
grįžta. Kokie gyvastingumo ir 
minties potvyniai iš vieno as
mens per akis plaukia į kitą!

Emerson.

dūsta. Pagaliau jo motinos veidas atsileidžia, 
raukšlės išsilygina, žvilgsnis suminkštėja...

— Na, tai gerai. Aš taip ir žinojau... — Ir ji 
pasisuka eiti šalin, bet Algis, atsiminęs Kęs
tučio prašymą sulaikyti tėvus kiek galima il
giau salėje, nuolankiai prašo:

— Mama, ar mes galėsime pasilikti pasi
šokti? Milda tikriausiai norės.

Kiek pagalvojusi, motina atsako ramiu 
balsu, beveik linksmai:

— Kodėl ne?! Nėra reikalo skubinti.
Pamačiusi savo vyrą netoli durų, ji pri

eina prie jo ir nusitempusi kiek į šalį, taria su 
pasitenkinimu:

— Kęstutis su Kristina nuvažiavo namo. 
Nesirūpink, nieko neatsitiko. Algis sakė, kad 
gal turėsime sužieduotuves... Ar aš tau nesa
kiau! O tu visą vakarą nedavei man ramybės 
— „Kur Kristina, kur Kristina?!“ Leiskim 
Mildai ir Algiui pasišokti. Nėra jokio reikalo 
skubintis...

Salė buvo jau beveik pilna, ir orkestras, 
gražiai susitvarkęs scenoje, ruošėsi pradėti 
groti šokiams. Antroji dalis Nepriklauso
mybės minėjimo tremtyje tuoj turėjo prasidė
ti.

(Pabaiga)
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MAKEDONIJOS KARALIAUS KAPAS 
IR LIETU VIŲ KILME

PETRAS INDRE1KA

Kadaise išgarsėjusi Balkanų pu 
siasalio šalis Makedonija, kuri 
buvo sukūrusi milžiniško dydžio 
valstybę, šiandienų yra išnykusi 
ir jos teritorija yra padalinta 
tarp: Graikijos, Bulgarijos ir Ju- 
goslavojos. 1945 m. nedidelė da
lis Makedonijos buvo paskelbta 
liaudies respublika įeinanti į fede 
ralinę Jugoslavijos respublikos 
sudėtį. ’

Makedonijos imperijos kūrėjai 
yra karalius Pilypas II ir jo sūnus 
Aleksandras Didysis, kurios pra
džia siekia apie 400 m. pr. Kr. Jos 
istorija yra savita ir nepasikarto
janti, nes ji apėmė beveik visą 
anuometinį pasaulį.

Makedonijos praeitimi domėjo 
si ir dr. J. Basanavičius, kuris 
baigęs Maskvos universitete medi 
ciną, bet nenorėdamas tarnauti 
caristinei Rusijai, išvyko į Bulga 
riją. Čia begyvendamas susidūrė 
su Ilirų — Trakų kilmės gyven 
tojais, kurie buvo laikomi makedo 
niečiais. Arčiau susipažinęs su jų 
papročiais, kalba ir kitomis kul
tūrinėmis liekanomis, jis rado 
neabejotinų panašumų į lietu
vių papročius ir net vardų pa
našumą. Jam kilo mintis: ar lie
tuviai nebus kilę iš makedonie- 
Sų, kurių dalis, istorijos slinkty 
je buvo atblokšti prie Baltijos jū 
ros. Šios minties vedamas dr. J. Ba 
sanavičrus pradėjo studijuoti tur 
ringas užsienio bibliotekas ieškoda 

z mas įvairių dokumentų, taip 
pat besigilindamas J Ilirų — Tra 

< kų proistorę. Sukaupęs pakanka
mai medžiagos, jis parašė straips 

.. nių, nagrinėjančių lietuviškai- 
trakiškas studijas, Trakų — Pry 
gų tautystę ir jų atsikėlimą Lie
tuvon ir t t Tačiau, jam nepavy
ko įtikinti nei savų, nei svetimų 
jų mokslininkų apie lietuvių 

; kilmę iš Birų ar Trakų genties.

Jeigu dr. J. Basanavičiui būtų 
pasisekę įrodyti lietuvių kilmę iš 
makedoniečių, tai mes galėtume 
didžiuotis Pilypu II ar Aleksand
ru Didžiuoju ir gal būt tikėtume, 
kad jų charakterio bruožai atgi- 

’1 mė D. L. K. Vytauto asmenyje su 
kūrusio panašią imperiją nuo Bal 
tijos iki Juodosios jūros krantų.

Tačiau amžių laikas keičia ne 
tik nrus, bet ir istorines imperi
jas, kurių nenugalimi imperatoriai 
griūna, o keliasi jų prispaustieji. 
Sunyko ir Pilypo II įkurtoji impe 
rija, jo kapą vėjai ir gyvenimo 
įvykiai užnešė užmiršties storu 
sluoksniu. Net istorikai, negalėjo 
nustatyti kur jis palaidotas: ar 
Graikijoje, ar savo tėvynėje —
Makedonijoje.

B
Graikų archeologui Manolis 

Andronikos, prieš kurį laiką, pra 
dėjus kasinėti senoviškas kapines, 
esančias Vergina, atėjo mintis, 
kad čia galėtų būti palaidotas ir 
Makedonijos imperatorius Pilypas 
n.

Sukaupęs istorines žinias jis 
ėmėsi intensyvaus darbo, bet ki
lęs II pas. karas sutrukdė kasinė
jimo darbus. Tik 1976 m. jis ga
lėjo grįžti prie pradėto tyrinėjimo, 
skirdamas atliekamą laiką nuo 
profesoriavimo Solonikų universi

tete. Užsitęsus kasinėjimo dar
bams, jo draugai dažnai klausda 
vo: Kada tu atrasi savo kapą? 
Atsakydamas į klausimą, Andro
nikos tardavo: Aš bandau jį su
rasti, bet dar praeis nemažai lai
ko. Tų pačių metų vasaros me
tu jis užtiko marmuro nuolau
žų, kurios aiškiai įrodė, kad po jo 
mis turėtų būti palaidotas koks 
nors iškilus asmuo, nes vandalai 
paprastai išvarto ir sudaužo žy
mių asmenų paminklus beieško
dami jų kapuose paslėptų turtų. 
Jo spėliojimais remdamosi Salo
nikų universiteto vadovybė pa
skyrė vieną milijoną drachmų 
(28.000 dol.) paramos darbų 
vykdymui. Dabar jis galėjo pasi
telkti mechanizuotas priemones, 
kurių pagalba buvo pašalinta 
tūkstančiai tonų žemių, atydžiai 
ištiriant kiekvieną pėdą.

1977 m. lapkričio 8 d. tapo is
torinė diena, kada apie 9 m. gyly 
je buvo pasiektas mauzoliejaus 
viršus, kuris graikiškai vadina
mas Heroon. Pagal anų laikų 
papročius šiame mauzoliejuje ar 
ba šventykloje dievai bendrauja 
su mirusiais. Jį atsargiai atidarius 
visus nustebino puikiame stovy
je išlikę sienų piešiniai, įvairūs 
mitologiniai vaizdai, freskos, ku
rie paišyti garsaus graikų daili 
ninko Nikomachos iš m a. pr. Kr. 
šios šventovės dugne dailiai išmū
rytoje duobėje rastas auksinis 
karstas. Ant jo viršaus padėtas 
auksinis vainikas vaizduojąs ąžuo 
lo lapus su nusagstytomis giliu- 
kėmis — tai Makedonijos karalių 
simbolis pagarbos išreiškimas 
Zeusui, kaip galingiausiam die
vui, kuris išklauso imperatoriaus 
pageidavimus ir piktadarius bau
džia tvanu. Viduje karsto padė
tas kitas auksinis vainikas — raiz 
duojantis saulę — tai karaliaus 
emblema, taip pat rasta pundelis 
bronzinių vylyčių, skydas ir kitų 
dalykų. Kaulų liekanos apdeng 
tos purpurinės spalvos audeklu, 
kurį nuėmus pasirodė, kad vienas 
blauzdikaulis esąs trumpesnis. 
Istorikai yra nustatę, kad Pily
pas II buvo raišas, šalia karsto pa 
dėtoje medinėje lovutėje rasta iš 
dramblio kaulo padaryta žmo
gaus galva. Spėjama, kad ši 
skulptūra yra jo sūnaus Aleksand 
ro, o ant staliuko pastatytas, taip 
pat iš dramblio kaulo karaliaus 
biustas.

šventovės prieangyje rastas ki 
tas sarkofagas su moteriškais palai 
kais su auksiniais papuošalais, 
bet be vyriškų ginklų.

Rastasis Pilypo II kapas yra ly 
ginamas Egipto faraono Tutan 
khamono kaput Tuo tarpu kai 
Egipto faraonas buvo palaido
tas savo tėvynėje, Makedonijos 
karalius svetimame krašte — Grai 
kijoje. Pilypas II beplėšdamas im 
perijos ribas, sostinę perkėlęs į Grai 
kiją. Jo sūnus Aleksandras Didy
sis užkariavęs beveik visą tuolai 
kinį pasaulį, sostinę perkėlė į Ba
biloną. čia pasiskelbęs dievo sū
numi vedė linksmą gyvenimą 
garbindamas linksmybių dievą — 
Dionisijų ir skaudžiai bausda-

mas nepaklusniuosius. Jis mirė 
323 m. neįvykdydamas darbų, 
kuriuos jis svajojo įgyvendinti: 
nutiesti kelią iš Aleksandrijos į 
Gibraltarą, pastatyti ant tėvo ka 
poegiptišką piramidę, įsteigti 
Aleksšmdrijoje senovės raštų bib 
lioteką ir t. t

Atrodo, kad archeologas M. An 
dronikos bus aplenkęs karališkų 
kanų vandalus, palikdamas juos 
tūkstančius metų užpakalyje ir 
pirma jų, atidarydamas brangeny 
bėmis pertekusį Pilypo H? kapą, 
kurios dabar rodomos Washing- 
tone, o 1981 m. bus perkeltos į 
Chicagą ir .kitus miestus.

♦ > » t ♦

SOV. SĄJUNGOS VAKARŲ
PROGRAMŲ TRUKDYMAI
Nuo rugpjūčio 20 Sovietai at

naujino Amerikos balso, BBC ir 
vokiečių „Deutsche WelleM radi
jo programų rusų kalba trukdy
mą. Tęsiamas Laisvės, KOL Izra
elio, Albanijos ir komunistinės 
Kinijos radijo programų trukdy
mas. Tas pats su Amerikos bal
so lietuvių, latvių, estų, armėnų, 
ukrainiečių ir uzbekų radijo prog
ramomis. Tenka konstatuti, kad 
Sov. Sąjunga trukdymo poten
cialą yra žymiai išplėtusi.

Europos Saugumo konferenci
joje Helsinkyje 1975 buvo pasi
rašytas dokumentas, skatinantis 
filmų ir radijo informacijų prog
ramų plėtimą, šie Sov. Sąjungos 
vykdomi radijo programų truk
dymai yra aiškūs Helsinkio su
sitarimo pažeidimai

Kai JAV, Britanija ir Vokietija 
dėl šių trukdymų protestavo, Sov. 
Sąjungos užsienio reikalų minis
terijos pareigūnai protestus pa
neigė kaip kišimąsi į jų vidaus rei
kalus. Sovietai niekad nėra vie
šai prisipažinę, kad jie trukdo 
užsienio radijo programas.

Kad Sov. Sąjungos vyriausybei 
šie trukdymai svarbūs, matyti iš 
to, kad ji nesigaili jiems skirti 
didelių išlaidų. BBC apskaičia
vimu, Sov. Sąjunga vien nuo rug
pjūčio 20-28 d. yra išleidusi 4 

mil. dol. BBC rusų programų trug- 
dymui. Žurnalas „Broadcasting 
Magazine“ teigia, kad Sov. Są
jungos vienų metų trukdymo iš-
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MIELI DRAUGO SKAITYTOJAI, 1
r - __

Artėja nauji 1981 metai. Ekonominė padėtis nėra gera, nes 
kainos vis kyla, infliacija didėja. Lietuviikai spaudai Ufad- 
lafkyti taip pat nėra lengva, todėl leidėjai yra priversti 
kiekvienais metais pakelti prenumeratos mokestį.

Džiugu, kad DRAUGO skaitytojai yra jautrūs, supran
ta lietuviuos spaudos reikimę, jos svarbumą, dosniai kaip 
kM iigali, remia ją aukomis. Tas leidėjams, redaktoriams 
ir visam DRAUGO personalui suteikia daugiau energijos, 
drąsos ir ryžto dar daugiau atfrotis lietuvybės išlaikymo 
veikloje.

Nuo žiu metų gruodžio 15 d. DRAUGO prenumerata 
prir»Hiin« 2 dol. Chicagoje, Cook County, Kanadoje ir už
sienyje — 42 US dol, kitur — Amerikoje — 40 dol. Sunku 
mums tai daryti, kai daug skaitytojų neturi sutaupų ir pra
gyvena tik iš pensijos. Mes manome, kad tas prenumeratos 
pakėlimas “Draugo” skaitytojų per daug neapsunkins.

Ktm. Petraa «mkw, MIC 
DRAUGO Administratorius

laidos viršija 180 mil. dol. Kiti 
žinovai tvirtiną,. kad Sov. Sąjun
goje trukdymams išleidžiama 
daugiau negu 250 mil. dol. me
tams. Spėliojamą, kad radijo prog
ramų trukdymui dirba arti 5000 
radijo technikų.

Toks intensyvus Vakarų radijo 
programų trukdymas rodo Krem
liaus baimę, kad radijo žinios ga
li iššaukti rimtus neramumus So
vietų Sąjungoje. Bijoma, kad dar
bininkų streikai Lenkijoje gali per 
simesti ir į Sovietų Sąjungą.

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linkime mūsų klientams, draugams ir 

pažįstamiems. - .

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS ~ FOTOGRAFAMS IR MSGSJAMS

3314 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 TeL PR 6 - 8998

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
visiems tautiečiams linki
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MARGUTIS
Vedėtas — PETRAS PETRUTIS

♦
2422 W. Marąuette Rd., Chicago, UL 60629 

Telet GR 6-2242, GR 6-2271
Margučio radijo programos tnasBnoJsmos pirmad. — penkt. 
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Sveikinam “DRAUGO” skaitytojus ir bendradarbius su šventomis 
KALĖDOMIS ir linkim visiems nuotaikingų švenčių bei daug 
laimės ir sveikatos Naujuose Metuose!

Mutual Federal Savings
AOT L<UX ASSOCUTIOK or CH16AGO

Monda

VALDYBA IR DIREKTORIAI
OFFICE HOURS:

y, Tuesday, Friday 9 a.m. to 4 pjn 
Thursday 9 a.m. to 8 p.m.
Saturday 9 a-m. to 1 p.m-

• Weduesda\No Business Transacted on Wednesday 

PARKING LOT - Adjoining out Office Building.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ!
Linkima

klientams ir visiems mūsų sūrių mėgėjams 1

ANGELE AR ORIU LIS IR IGNUS 
ALLEI ARŪRIULIS

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, INC 
Fotmtam, Michigan 49410

Linksmų šv. Kalėdų švenčių
- -

linkime mūsų draugams, klientams 
ir pažįstamiems.

STASE ir JUOZAS BACEVIČIAI
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mvo draugams, klientams lr pažįstamiems
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JUROS UŽEIGOS, 2638 W. 69th St, «*vininki

STASĖ SIMOKAITIENfi l
ir Sim RAIMUHDAS Ir RIČARDAS n Mnunlt.
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'seLinksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
linkime mūzą draugams, klientams ir pažįstamiems.

A MEATS.
PRIME CHOICE MĖSA — LIETUVIŠKOS DESROS 

MŪSŲ SFECIALYBB
MM Weat 9Mfc St, CUeago. DL 60629, Tei. HE 6-6888 

VIOLA ir ANTANAS PLEDUS, Savininkai

J

t
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
linkime mūsą draugams, klientams ir pažįstamiems.

COUNTRY AUTO & TIRE SERVICE
TEL GR 6-7777

2423 W. 69th Stieet, CMeap, lllieeU 60629

J?
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
—- savo prieteliams ir UiįenUms linki

COMPLETE AUTO SERVICB
RASTO DAPKŪS, aavto.

AUTOMOBILIŲ TAISYMO DIRBTUVE £

4542 S. Westem Cliffside 4-2241*:

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Bičiuliami ir kliįentams linki

STEFA IR BENAS DUNDAI
.U1DOO6 8avtotokai

4639 W. IBM lt. Tel. TOvahalI 3-161 
te, iuksoib

j:
/>•

Savanom ir Kontražvalgybininko Atsiminimai
Tai Li.tnro. iralĮrbo, ir kootraĮralgyboi Mslaptyi 

kuri** apralo I. DEHĖBZCKIS MTO fanvsj*.
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PI Bendruomenės žinios
PLB valdybos posėdyje gruo

džio 3 d. Chicagoje dalyvavo ne
seniai iš Kolumbijos ir Venecu 
elos grįžę solistai Nerija T Jn- 
kevičiūtė ir Bernardas Prapuole
nis, ir tautodailės menininkė Al
dona Veselkienė. Jie papasakojo 
savo įspūdžius apie Kolumbijos ir 
Venecuelos lietuvių kultūrinį bei 
tautinį gyvenimą, darbus, proble 
mas, ateities viltis, planus ir pra
šymus PLB valdybai.

Vicepirmininkas šveitimo reika 
ląms kun. Antanas Saulaitis SJ 
išsamiai referavo apie Vasario 16 
gimnazijos finansines problemas 
ir PLB valdyba nutarė daugiau 
paremti gimnaziją bei jos direkto 
rių Joną Kavaliūną, ieškodami 
lėmėjų visuose kraštuose. B PLB 
iždo . papildomai paskirta 1,000 
dol... (neseniai gimnazijai pasiųs 

-• tf 1,000 dol. gauti iš Lietuvių fon 
do ir 270 dol. iš Lemonto lietu
vių);

‘Iždininkas Saul. Girnius prane
šė, kad PLB iždas, parėmus gim 
naziją, Įeitų kraštų kultūrinę veik 
lą, sportininkų išvyką į Australi 

- ją ir apmokėjus “Pasaulio lietuvio” 
spausdinimo bei pašto išlaidas, 

* labai sumažėjo. Ateities planų 
įvykdymas priklausys nuo visuo
menės ir kraštų LB paramos. Au 
kos PLB veiklai remti gali būti nu 
rašomos nuo mokesčių, čekius 
rašant “Lithuanian World Com 
munity Foundation” vardu. Po
sėdyje susipažinta su PLB Visuo
meninių reikalų komisijos 1981 
metų planais, kurie yra stiprinti 
ir daugiau remti kun. Kazimiero 
Pugevičiaus vadovaujamą Lietu
vių informacijos centrą New Yor 
ke, visų kraštų LB skatinti reng 
tT'tdetuvos nępriklausomubės at 
statymo šventės minėjimus ir telk 
ti lėšas laisvinimo reikalams pa- 

.. gal aukotojo laisvą norą, tinka
mai paminėti 1941 metų sukili
mo prieš sovietinį okupantą 40 
metų sukaktį, sušaukti PLB, JAV

LB ir Kanados LB politinę konfe 
renciją kartu su Pasaulio, JAV ir 
Kanados Lietuvių jaunimo są
jungomis, rūpintis Lietuvos pogrin 
džio spaudos didesniu skleidimu 
laisvajame pasaulyje ir kt Vice
pirmininkas ir “Pasaulio lietu
vio” vyriausias redaktorius Romas 
Sakadolskis pranešė, kad “PL” 
rugsėjo ir spalio mėnesių nume 
riai spaustuvėje ir pasirodys gruo 
džio mėnesį. PLB valdyba patvir 
tino jo pristatytą Lituanistikos 
katedros suorganizavimo inidato 
rių grupę, kurią sudaro Romas 
Sakadolskis, Leonas Raslavičrus, 
Linas Rimkus, Emilija Sakadols- 
kienė ir dr. Rimvydas Šilbajoris.

Trumpai peržvelgti 1981 metų 
darbai. Jų tarpe II-jų Pasaulio 
lietuvių dienų ruošos darbai, 
vadovaujant H PLD Komiteto 
pirmininkui dr. Antanui Razmai, 
VH-sis Pietų Amerikos Lietuvių 
kongresas Buenos Aires, Argenti
noje, vasario mėnesį ir kiti rėi- 
kalai. ’ j

PLB valdyba planuoja Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės, JAV LB, 
Kanados LB ir Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos, JAV LJS ir Ka
nados JS valdybų bei institucijų 
darbo konferenciją 1981 metų 
kovo mėnesį. Jos metu vėl bus ap 
tarti ir pasidalinti bendri darbai, 
klausimai, II-jų Pasaulio lietuvių 
dienų ir V-jo Pašalio lietuvių 
jaunimo kongreso 1983 metais 
ruoša ir kiti švietimo, kultūros, 
laisvinimo veiklos, socialiniai ir 
panašūs reikalai.

Advokatė Joana Kuraitė iš Ha
miltono yra nauja Kanados Lie
tuvių Bendruomenės Krašto val
dybos pirmininkė. Jauna advoka
tė ir visuomenininke Joana Ku
raitė aktyviai dirbo Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresų rengi
me, pradedant fl-ju PLJK, o pra
ėjusios kadencijos Kanados LB 
Krašto valdyboje buvo vicepir-

Jr

Gary, Indiana
A. ASTASYS RAUDONIS

Lakričio 3 d. mirė Stasys Rau
donis—Gary sk. Balf o pirminin
kas, Gary liet Šv. Kazimiero pa
rapijos choro vedėjas bei solistas 
ir visos eilės liet organizacijų na 
rys. Gimė prieš 55 metus Mažei
kiuose. Ten lankė ir gimnaziją. 
Vėliau įstojo į Telšių kunigų se 
minariją. 1944 m. su kitais klieri 
kais pasitraukė į Eichstadto ku
nigų seminariją Vokietijoje, bet 
kunigu netapo.

Stasys turėjo gražų baritono 
balsą ir gerą klausą. Apsigyvenęs 
Gary,. Ind. atgaivino liet parapi
jos chorą ir jam visą laiką vadova 
vo. švenčių proga giedodavo so
lo, o visus mirusius lietuvius pa 
lydėdavo į kapus su “Marija, Ma
rija” ir “Viešpaties angelu”. My
lėjo liet dainą ir visuose pobūviuo 
se dainoms vadovavo. Priklau
sė Altai, Bendruomenei, šauliams 
Liet vyčiams, bet daugiausia dir 
bo Balfe. Pastaruoju metu buvo 
Balfo Gary skyriaus pirmininkas.

Palaidotas lapkričio 8 d., Mi

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Linki

visiems savo klientams, draugams 
ir pažįstamiems 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

COSMOS PARCHS EXPRES5 CORP.
2501 W. 69th St, Chicago, DI. 60629 

Tel. — WA 5-2737

V. VALANTINAS, Sav

Linksmų Šv. Kalėdų švenčių
Linki

BORMANN FUNERAL HOME
610 R. I8th Avė. prie CMoago Avi

MZLSOSB PARK. OL. PHONE n 40714

SAX TIEDEMAN FUNERAL HOME
0660 Belmeet Atomo

FRANKUN PARK. U*, 44131. TSL. flTS-1450

Abiejų laidojimų ištaigų:
RICHARD RAOZAK, MaMgei 

0LYK DAWS0R, preeMeat

mininkė visuomeniniams reika- 
i lams. Pusę jos valdybos narių su 
daro jaunesnės kartos visuomeni 
ninkai. Buvęs Kanados LB Krašto 
valdybos pirmininkas Jonas Si
manavičius pakviestas talkinti 
naujai valdybai.

PLB valdyba išsiuntinėjo šešių 
pavergtųjų tautų (ukrainiečių, 
estų, latvių, gudų, turkestanie 
čių ir lietuvių) paruoštą memo 
randumą Jungtinių Tautų 35-jai 
GeneraKnei asemblėjai kelia
mų Sovietų Sąjungos deko- 
lonizavimo reikalavimą, visų kraš 
tų LB valdyboms. Valdybos pra 
somos, kad jos įtaigotų savo kraš 
tų vyriausybes rūpintis tuo klau 
simu ir jį kelti Jungtinėse Tauto 
se. Memorandumo ruošos dar
buose lietuviams atstovavo dr. Bro 
nius Nemickas, jį pasirašė PLB 

j valdybos pirmininkas Vytautas 
Kamantas ir sekretorė Daina Ko 
jelytė. Lietuviams priklausančias 
memorandumo spausdinimo ir 
platinimo išlaidas apmokėjo PLB 
Visuomeninių reikalų komisija.

Lietuvių fondo pelno skirsty 
mo komisija, pirmininkaujama 
dr. Kazio Ambrozaičio, posėdžia 
vo Chicagoje gruodžio 5 d. Tai bu 
vo ketvirtas šių metų posėdis. 
Ankstyvesniuose posėdžiuose bu 
vo paskirstyta 75,000 dol., o šia
me kiti 25,000 dol. Tad iki šiol iš 
1980 metų LF pelno jau paskirsty 
ta 100,000 dol. šiame posėdyje 
JAV LB Švietimo tarybos projek- 

|tams teko 14,350 dol., JAV LB 
’ Kultūros tarybos projektams 4,000 
dol., Lietuvių rašytojų draugi
jos premijai 2,000 dol., Vasario 16 
gimnazijai 2,000 dol., stipendi
joms keturiems studentams iš Kru 
konio vardo stipendijų fondo

2,000 dol. ir PLB švietimo pro
jektams užsienyje 500 dol. šiuos 
paskirstymus dar turi patikrinti 
Lietuvių fondo taryba.

Galutinis 1980 metų LF pelno 
paskirstymo posėdis bus sausio 
mėnesį, kada paaiškės tikslus 
1980 metų pelnas. Nuo 1962 me 
tų iki šiol LF jau paskirstė 743,000 
dol. sumą lietuvių švietimo ir 
kultūros reikalams.

J?

Stasys Raudonis

šias aukojo ir pamokslą pasakė 
kun. Ign. Urbonas. Pamaldų me 
tu giedojo op. solistė Dana Stankai 
tytė Vargonais grojo Barbara Bal
trušaitienė. A. a. Stasio vaikai: 
Zita, Rasa, Loreta, Linas ir Aidas 
nešė raudonas rožes aukojimo

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
VISIEMS SKCHLINTOJAMS

- IR -
TAUPYTOJAMS!

UNI VERS AL
Savings and Loan Association

1800 So Halsted Street, Chicago, III. 60608 

PHONE — HAymarket 1-3070
J

%

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. gruodžio mėn. 19 d.

metu. Pamaldose ir kapuose daly
vavo gražiai uniformuota Vy
tauto rinktinės šaulių grupė iš 
Chicagos.

Šauliai pasirodė pirmą kartą 
ir suteikė iškilmingumo laidotu

vėms. Po pamaldų bažnyčioje bu 
vo palydėtas į Kalvarijos kapines, 
Portage, Ind., kur po kun. Ign. Ur 
bono maldos buvo sugiedota 
“Viešpaties angelas” ir Lietuvos 
himnas.

KALĖDŲ ŠVENTĖS 
DŽIUGINA VISUS!

Tas džiaugsmas boa žymiai didAmi^ ir pilnesnis, kai turėsite 
Lietuviiko skonio kepyklos gaminių. Čia į pagalbą ateina BRIGHTON 
BAKERY. Sav. ANTANAS MACKEVIČIUS, kuris perėmė iš savo 
tėvo Felikso Mackevičiaus netik kepyklą, bet br visą kepimo meną 
taip mėgiamų BRIGHTON BAKERY kepinių. Jisai kaip ir jo tėvu 
teikia pagalbą šeimininkėms visokių iškilmių progomis, - bet svar
biausiai KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga.

Feliksas Mackevičius savo gaminiais pasižymėjo Kaune Nepri
klausomoje Lietuvoje br kelioliką metų Čikagoje, o dabar visą savo 
sugebėjimą perdavė savo sūnui ANTANUI MACKEVIČIUI.

Artėjančioms Kalėdų šventėms pasiruošė gerai, bet prašo ir Rminin. 
kių bendradarbiavimo — paduoti užsakymus kiek galima anksčiau, kad 
galėtų visokiais gaminiais aprūpinti visus ir tinkamu laiku

Be visiems jau gerai žinomų savo puikiu skoniu tortų, medauninkų, 
marciponų, lietuviškų baravykų, žlifikų ir kitokių guminių, taipgi 
ir pagarsėjusį puikiu skoniu RAGUOLĮ (Baumkucbeną). Visi gaminiai bus 
pritaikinti Kalėdų Šventėms ne tik skoniu, bet ir atitinkamąjį, papypsimai«

Savo užsakymai perdnokits telefonu VIrgfada 7-1254 TUOJAU PAT 
Ir galėsite ramiai laukti iv. Kalėdų ir Naujųjų Metų.

Savo užsakymus perduokite telef. VIrginia 7-1254 arte 734-3440 
tuojau pat ir galėsite ramiai laukti šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų.

BRIGHTON BAKERY ;■ i
PO REMONTO DABAR ČIA GAUNAMA NETIK DUONA 

BET IR ĮVAIRŪS KEPSNIAI IR DELIKATESAI.

2467 West 46th Place, Chicago, Illinois 60632 

ir 8359 So. Saginaw Avenne, Chicago Ulinois 60617

tr

* HOLIDAY * 
GR.EETINGS

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linki visiems 

taupytojams ir geros valios lietuviams

ST. ANTHONY SAVINGS 
AND LOAN ASS’N

1447 So. 49th Ct, Cicero, IU. 60650 

TeL - 656-6330 ir 2424395
Telefonai Priemiesčiams 656-6330, mestai: 242-4845

OrFICEHS:
BENNIE DIRžros, Presldeat

PAUL PUTRIMAS, Vice President
DENNB N. GRIBAUSKAS, Vice Pres.
JOSEPH BUTKUS, Ant Sec’y 
JOSEPH F. GRIBAUSKAS, Exeo. Sec’y

ANTHONY BERNADRIUS, Treasarer 
HELEN P. RUKU1ZA, CoatroUer 
PAUL 8. ZUMBAHS, Attoraey 
SAULIUS S. mulai JTTKAft, Lma otfleer

JOSEPH F. GRIBAUSKAS 
Ezecative Secretary

DIRECTOBS:
ANTHONY BEBNADKHUS 

BENNUC DERZIUS 
JOSEPH BUTKUS 
DB. PETRAS KISIELIUS 
JOSEPH F. GRIBAUSKAS 
DENNIS N. GRIBAUSKAS 
PAUL G. PUTRIM 
ANGELO TARTAGLIA

j?

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linki drangams įy partAnfamf

DR. S-IR M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

2751 W. 5lst St. _ Tel. ofiso 434-5750

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linkime savo

klientams, draugams ir pažįstamiems

J.&J. PHARMACY
2557 W. Uthuanian Piaza Ct. — Tel. PR 6-4303

Linksmų Šv. Kalėdų švenčių
L i & k i

mūsų klientams, draugams ir pažįstamiems

CHERRY MEAT PACKERS, INC.
4750 So. California Avė. Chicago, DI. 60632 

Phone — TA 7U200

< W W

A Merry Christmas to all our Friends. 

WEST LAWN SERVICE STATION
NORK Ml PAUL

Brakea, Mufflen, Tina. Wheel RalaacMg,

4425 W. S3rd Street, Chicago, III. 60323

Phone 284-9262

J

»

Split by PDF Splitter



Pranas Keblinskas, Marija Pėterai 
tienė, Irena šilkaitienė ir Mečys šil 
kaitis. Antanas Prunskus, paau
kojęs klubui 100 dol., priimtas 
amžinuoju nariu.

Taip pat valdybos nutarimu 
Balfui įteikta 100 dol. auka.

Lemont, III.
— Lemento Lietuvių Ben

druomenė padidėjo nauja nare, 
o Chicagos operos choras — 
nauja dainininke. Lemonto apy
linkės vaidybos nariui linui ir 
Danai Gyliams gimė dukrelė 
Viktorija Onutė. Ketverių me
tų Monika dabar turės sesutę.

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. gruodžio mėn. i 9 d. Mačiūnienės- Antra servietėlė — 
Aušros Bagdanavifiūtės. Jos vi
sos trys mokėsi austi pas Anas
taziją Tamošaitienę Kanadoje. 
Kaišytinis (latch-hook) kilimas 
tautiniais raštais — Gemos Krei- 
vėnaitės. »

Buvo parodytas ir Lietuvos že
mėlapis ir šiek tiek paaiškinta 
apie dabartinę padėtį Lietuvoje.

Programa tęsėsi apie 10 min. 
Spalvotoje televizijoje tautiniai 
drabužiai ir kiti daiktai atrodė- ■ <14
labai gražiai, pasigėrėtinai.

O.K.

MŪSŲ
Hamiltan, Ont.

KOLONIJOSE
Philadelphia, Pa

SUSIKAUPIMO DIENOS

Prieš Kalėdas, gruodžio 10-14 
d. Aušros Vartų parapijoje, Ha
miltone, buvo pravestos rekolek
cijos. Šioje (parapijoje religinis gy
venimas itin stiprus. Klebono 
prel. dr. J. Tadarausko rūpesčiu 
rekolekcijos būna kasmet prieš 
Velykas ir Kalėdas. Šių metų ad
vente rekolekcijas pravesti buvo 
pakviestas kun. J. Prunskis. Lie
tuviai labai gausiai lankėsi į re
kolekcijų maldas, gausiai ėjo prie 
Sakramentų. Apskaičiuojama,kad 
per penkias rekolekcijų dienas 
buvo išdalinta apie 3000 šv. Ko
munijų. Parapijoje, kuri turi-apie 
2000 narių, tai labai geras skai
čius.

» \ ■ •-t *
LIETUVIŠKA ŠVENTOVĖ

Prel. Tadarauskas pasirūpina, 
kad Aušros Vartų bažnyčia Ha
miltone būtų jauki, švari. Didy
sis altorius apšviestas gausiomis 
meniškomis elektros lempomis. 
Bažnyčia išpuošta lietuviškais 
ornamentais, didžiajame altoriu
je įspūdingas Aušros Vartų Ma
rijos paveikslas. Viršuj didžiųjų 
durų — šv. Kazimiero vitražas. 
Bažnyčioje spindi ir daugiau vit
ražų bei paveikslų. Dailininko 
Žilinsko sukurti paveikslai ir lie
tuviški ornamentai. Bažnyčia 
tiek jauki, kad net kartais vie
tos vyskupas ateina breviorių čia 
kalbėti.

Šią parapiją suorganizavo ir 
šventovę sukūrė prel. Tadaraus
kas, kuris šioje kolonijoje sėk
mingai darbuojasi jau 32 m. Pats 
yra sulaukęs 47 kunigystės me- 

. tų, ir jam reikalinga pagalba —
antras kunigas, asistentas.

Šalia parapijos, prel. Tadaraus
kas yra dar ir specialus Gietuvių 
sielovados įgaliotinis Kanadoje. 
Parapija turi sales po bažnyčia,

. po klebonija, erdvų Jaunimo cent-
• rą su sale, kur gali sutilpti apie 

600 žmonių. Visi pastatai tvarko
je ir skolos išmokėtos. Parapija tu
ri ir santaupų, veikia lituanisti
nė mokykla su apie 100 mokinių.

Parapijoje gausu lietuviškų or
ganizacijų ir meno vienetu. Vei- 
.kia ateitininkų sendraugiai, stu
dentai, moksleiviai, veikia skau
stai, katalikių moterų sąjunga, 
šauliai, veteranai, pensininkai, 
medžiotojų klubas, sporto klubas 
Kovas, šachmatininkai, tautinių 

" šokių grupė Gyvataras, mergai
čių choras Aidas, parapijos cho
ras, dramos sambūris Aukuras- 

S Šiuose junginiuose lietuviai paro
dė tiek talento ir energijos, kad 
ykviečiami į kitas kolonijas ir ten
'pelnytai laimi premijas.

SKAUTŲ KŪČIOS

Gruodžio 14 d. mergaičių skau
čių Širvintos tuntas buvo suruo- 
šęs bendras skautų Kūčias, ku 
riose dalyvavo ir Nemuno tun
to skautai.Pradžioje buvo atlik
ta programa — grupė skaučių 
skaitymu ir deklamacija pertei
kė jautrų montažą. Pagerbiant tė
vynėje esančių, ištremtų skaučių 
atminimą, buvo viena kėdė tuš
čia, prie kurios prel. J. Tadaraus
kas buvo pakviestas atnešti plot- 
kelę. Buvo uždegta simbolinė am-1 
žinoji liepsnelė, nuo kurios daly
viai užsidegė žvakutes. Skambėjo j

• kanklių muzika, kun. J. Pruns- 
kiui sukalbėjus maldą, vyko vai
šės prie Kūčių staly.Po vaišių atė-

; jo Kalėdų senelis su dovanomis. 
Prie puošnios eglutės skambėjo 
giesmės ir dainos. Viskas praėjo 
jaukioj, lietuviškoj nuotaikoj.

J. Daugi.

SOPhTe BARČUS

RADIO ŽEIMOS VALANDOS 
Visos programos H WUFA

Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
PP iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
■lot}. šeštadieniais ir sekmadieniais 
nao 1:30 iki 9:30 vai. ryto.

Telef. 484-2413 
1480 AM

7156 S. KAPLEW00D AVĖ. 
CHICAGO, ILL. 86629

UETUVIŲ DRABUŽIAI 
PER TELEVIZIJA

Sekmadienį, lapkričio 23 d. per 
Philadelphijos televizijos KYW 
trečios stoties “Sunday Magazine” 
programą buvo rodoma Lietuvių 
tautodailės instituto Philadelphi
jos skyriaus paruošta programa 
aipie lietuvių tautinius drabužius 
ir kitus audinius bei darbus. Ele- 
onor Henby pravedė intervievv 
su Jūra Viesuliena

Tautinius drabužius modelia
vo L.T.I. narės: Gema Kreivėnai- 
tė — suvalkiečių Danutė Mu- 
raškaitė — žemaičių, Danutė 
Pliuškonytė — aukštaičių su 

^nuometu ir Genovaitė Mačiūnie
nė — dzūkų. Jūra Viesulienė dė
vėjo vilnietiškus drabužius.

Staltiesė ir rankšluostis gauti 
iš Lietuvos. Rankšluostinė dary
ta Jono Skladaičio. Lėlės tauti
niai drabužiai austi Genovaitės 
Mačiūnienės. Servietėlė —Alės

FLORIDA
LIETUVIU KLUBO 

SUSIRIKSIMAS

Lapkričio 8 d. -Lietuvių klubo 
metiniame susirinkime buvo iš-’ * t K » • • i
rinkti klubo direktoriai: J. Purtu 
lis, P. Dalinis, K. Steponka, J. 
Pupelienė, P. Juška, V. Kriaučių 
nas ir V. Gruzdienė. Į revizijos 
komisiją išrinkti Leonas Kačins 
kas, Mečys šilkaitis ir S. Vaškys. 
Kandidatė —M. Virbickienė.

Klubo valdybos nutarimu šie 
asmenys buvo priimti klubo na
riais: Kunegunda Kebliauskienė,

INSTANT MONEY 

Coins and Stamps Bought and Sold 

* Make money cn your small coins. 

• Also find ra re coins and stamps. 

P A U L ’ S — For personai Attention 
1638 W. Belmont — Tel. 3484638

CLASSIFIED GUIDE
KCAL ESTATE

ŠIMAITIS REALTY
lnsuranse — Income Taz 

Notary Public
2381 VVEST 63rd STREET 
Tel 438-7878 ar 839-5588

HIIIHUUIIllHIIHIUlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlinil

BUTŲ NUOMAVIMAS
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas

INCOME TAX
Notarlatas — Vertimai

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

6530 S. Kedzie Av. — 778-2283

MLSCJELLANEOUS DĖMESIO

Brangiam Tėveliui mirus, 
AURELIJAI SU ŠEIMA 
reiškiame gilią užuojautą.

LAIMA IR RIMA SU SEIMĄ

Mielam draugui ir kolegai
ALGIMANTUI KEBELIUI 

ir visai šeimai reiškiame užuojautą

GIEDRĖ ŽUMBAKIS VIKTORIJA DIRGĖLA
S. POVILAS ŽUMBAKIS GRAŽINA KASPARAITIS
RIMA SKORUBSKAS 
SAULIUS V. KUPRYS 
TOMAS PETKUS

GINA ENDRIUKAITIS 
CAROL KALĖTA

East Chicago Lietuvių Medžiotojų, Meškeriotojų 

klubo nariams RIČARDUI ir IRENAI MAČIAMS, 

tėvui ir uošviui

A. f A. VYTAUTUI MACIUI
mirus, reiškiame užuojautą ir kartu liūdime.

KLUBO VALDYBA IR NARIAI

Mūsų mielai dzūkei

A. f A.
ELENAI FRANCKEVICIENEI mirus,
jos dukrai E- BARŽKETl KNEI, anūkams OFELIJAI, 
DAIVAI, ALDŽIUI ir giminėms nuoširdžiausią užuojau
tą reiškiame ir kartu liūdime.

DZŪKŲ DRAUGIJA

A. f A. ANTANUI LINGIUI mirus,
žmonai ALEKSANDRAI, sūnui ANTANUI dukterims 
EUGENIJAU ELENAI, AURELIJAI, LIUCIJAI ir jų vi
sų ŠEIMOMS reiškiame gilią užuojautą.

IRENA IR LIUDAS KIRKAI 
ONA DANIUSEVIČIENĖ 
BIRUTĖ VINDASIENĖ

A f A. ANTANUI LINGIUI
mirus, žmonai ALEKSANDRAI, sūnui ANTANUI, dukte
rims EUGENIJAI PA2ERCNIENEI, ELENAI JABLON
SKIENEI, AURELIJAI KRIAUČIŪNIENEI ir LIUCIJAI 
TIRVIENEI ir jų šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą.

LIUCIJA KAIRIENĖ ir IRENA KAIRYTĖ 
BRANGUOLĖ ir JONAS PARONIAI 
MARIJA ir JURGIS SUGINTAI

NAMŲ APSITYARKYME
Ruoiiatės ką perstatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jwns 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės. skambinant po 6-tos v. vakaro

TEL. — 476-3950

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 

OSS jis plačiausiai ■fceUnma, lie 

tuvių dienraštis, gi skelbimų kai 

km yra visiems prieinamos

PLATINKITE “DRAUGĄ”.

A.f A.
ALEKSANDRUI SILIŪNUI

mirus, liūdinčiai žmonai ONAI, mūsų draugijos narei, bei 
visiems velionies artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškiame.

. LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA

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

J.&J. PHARMACY
Vaistai, vitaminai, Importuoti kvepalai, gydomos žolės Irtt 

Važiuojamos kėdės, ramentai Ir kt, pirkti ar nuomoti;
Nemokamai supakuojame dovanas,

Pristatymas nemokamai 
ANGEL A ir VYTENIS DIRKIAI savininkai

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitifiimiiiiiiiiimiiiiiiuiniimiiiiiiuintiiiii

JUOZAS KAPACINSKAS

SPAUDOS BARUOSE
ATSIMINIMAI

‘Sandaros” redakcijoje ir= . Pirmoje dalyje — Darbas
5 kiti įsipareigojimai. =
E Antroje dalyje —- Lietuvių organizacijos ir jų veikla = 
= Amerikoje. =
= Trečioje dalyje — Marųuette Parko Lietuvių kolonija, g
E Ketvirtoje dalyje — Kelionės įspūdžiai ir JAV į trečią 5
= Šimtmetį žengiant. =
= Chicagos Lietuvių Literatūros Draugijos leidinys. =

E Spaudė Morkūno spaustuvė. 216 pusL Kieti viršeliai S

E Kaina su persiuntimu 37.85- Užsakymus siųsti: =

| DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St., Chicago, IL 60629 
į Illinois gyv. dar prideda 42 ct. valstijos mokesčio.
X —
-mniHuųiiiiuiuimiimniiimunmiiiriiHnnuntiHiiitutittnnimmitfnnimiHiitir 

»iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiHiiiiiuiuiiiit. 
Į GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA

| SOL. DANOS STANKAITYTES | 
I (Įdainuota lietuviikai) Į
I OPERŲ ARIJOS
= Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. E 
| Dirigentas Alvydas Vasaitis f

| GRAŽINA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA, Į 
1 CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS. f

E Kaina au peraiuntimu f 10.75. Uiaakymua siųsti: l
| DRAUGAS, W. 6Srd St.'Chicago, IU. 60629. |

UI. gyventojai dar prideda 60 <t valstijos mokesčio, 
^’imiiiiiimiiiiiiiiiiiiimimmiiiiiitifimiiiiiimmimiiiiimiiiiiniiiiiiiiiniitiiiiiinr

B I A L B 8 T A T K

Rttidencindt h Komardnė* 
ApartiTMfltu • Kondonvniianai

Nooeavybei 
i NuomavimasFLORIDA

REAL ® Angelė B. Karnienė
ESTATE S

MALTO* • • • 
3791 GOT BhrtL St

IVOTASY
n

(812) 1-2448. Vakare (813) 347-2413
v-r—-----------------------------------
—i
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M. A. š I M K U S
INOOMB TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 So.*Maple»->od, tai. 254-7150

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iikviettmai. pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir

kitokia blankai.
iiiiirnunTnnnniiniuiiiiitiiiiiiiuiiiiiiiiu

NAUJI AUTOMOBILIAI
ui
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PLUMBING
Llcensed, Bondsd, Insured 

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

SERAPINAS — 686-2860

Galiu padėti įsigyti naują au'
(visų firmų) tiesiog perkant ii 
to. Sutaupysit nuo $700.00 ir dau
giau, negu kad pirktumėt pas'Chica
gos dylerius.

VACYSif
TeL 312—436-96(7 

arba po 7 v. v. 769-6258 ,
P.S. Jei neatsiliepia vienu laiku *— 
skambinkite vėliau. • » O

IŠNUOMOJAMA — POB BENT

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuinniiniii 
f; įvairių prekių paMrtnklmaa a»- 

brangiai ii mūsų sandėlio.
COSMOS PARCELE EXPBESS 

2501 W. 69 SL, Chicago, UL 60629

SIUNTINIAI į LIETUVĄ
Telef. — 925-2737

Vytautas Valantinas

ISNUOM. Marųuette Parke, miega
mas kambarys moteriai.

Skambint — 776-8371

įsigykite dabąb

Pulki dovana šv. Katodų 
ir Naujųjų Motų progai

NAMŲ APŠILDYMAS
įstatau naujus pečius ir vandens Šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į gazinius.

ALBIN BANYS, TaL 447-8806

iiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuiii

A. VILIMAS 
MOVING

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TaL 876-1882 arba 376-5006 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIUUUIUIIIIIIS

SIUNTIMUI j LIETUVA 
ir kitus kraštus

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, m. 60632, tat 927-8960

VALOME
KILIMUS IB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rfiiių grindis. 

BUBNYS — Tek BE 7-5168

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir ii toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda.
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063

iiiiiiiiuiiiiiiiiniirniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii

TELEVIZIJOS
Spalvotoa ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas.
MIGLINAS TV

2346 W. 66 St, tel 176-1486
KiHiitiimtmiiitiiiitiiiiittiiiiiuiimtiiii

ai apdraudė ano nųnlea tr aatemo- 
10% — »O% — SO« pl«l*a mokėsit 
bilto pas maa.

FRANK ZAPOLIS
3208Vi West 954h Street 

Telef. — GA 4-8654

YETTINIŲ KORTELIŲ 

REIKALU

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi 
nnes korteles.

Kreipkitės |
craclją visais

“Draugo” adminis- 
panaiiais reikalais

DBADGAŠ, 

1045 W. 6Srd Str. 

Oleeco, DL

Perskaitę “Draugą”, duokite 

jį kitiems paoiakaltyti.

Popular Lithuanian 
R E C I P E S

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA
AŠTUNTOJI LAIDA

Suredagavo
Juozapins Daužvardieaė

Šiom dienom Draugo spaustuvė išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie- 
nė vėl patikslino ir pagražino šią 
laidą naujais paruošimais.;j • > .O

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
virimu, ši 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 . 
Chicago, Illinois 60626

Kaina su persiuntimu $4.75

Illinois gyventojai pridėkite dar 
20 centų mokesčiams.

Lithuanian Bookplates
LIETUVIŲ EKSLIBRIAI

Vitolis R Vengris
The book is one ln a series 

Composing the Ethnic Encydo- 
pedia Of Lithuanian culture in 
the USA.

Published by Lithuanian T J- 
brary Press, Ine- and Loyola 
University Press Chicago, PI 
1980.

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

Užsakymus siųsti: ,
DRAUGAS, 45^5 W. 6Srd St., 

Chioago, IL 60629

Didžiojo poeto Dantės intymluo. 
sius pergyvenimus su Beatriče at
skleidžia jo vienintėlia prozinis kū
rinys, paįvairintas nuostabaus gro
žio eilėmis.

NAUJASIS GYVENIMAS

J lietuvių kalbą vartė A. Tymo* 
■s, Ooethės, Šilerio, Šekspyro h 
kitų klasikų vertėjas. Išleido T. 
Saleziečiai Italijoj. Knyga papooš- 
te meniškom Ohatracljom, įrišta 
kietas įvairiaspalvius viršelius.

Kaina $2.00. Gaunama DRAUGE 
ir pas knygų platintojas.
nuarta Stau

turi pridėti («
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JAV TB Clevelando apylinkes valdyba. 1-oj eilėj iš k.: N. Lenkauskaitė, pirm. 

—3. Masalskis. I. Bublienė; 2 eil.: V. Biliūnas, V. Mariūnas, S. Astrauskas, B.
Gražulis ir V. Bacevičius. Nuotr. V. Bacevičiaus

339-’ (Atkelta ii 2 paLj

ŽINIOS

-AUKURO TEATRO
APSILANKYMAS 

-Lapkričio 30 d. pasibaigu-
x_Jriame JAV LB Kultūros tūry 
--bos rengtame (A. Kairio orga

nizuotame) penktajame teatro Naujųjų metų 
^festivalyje pirmasis žymuo bu- 
yęk.paskirtas Hamiltono Au
kuro teatrui už B. Pūkelevičiū- 
tės 3 veiksmų išdaigą “Antroji 
Salpjnėja painiavose”. Išdaigą 
rėžiš&vo Elena Dauguvietytė —
Kudabienė.
Kultūros taryba pageidautų ir
v

skatintų, kad JAV LB apygar-
A Odų ir apylinkių valdybos festi

valyje dalyvavusius teatrų vie
netus kviestųsi į savo vietoves.
Mažesnės ir silpnesnės apy
linkės galėtų kreiptis į Kul- 

ėv;tūroe tarybą piniginės pa
yramos.
-^•--Rodydama pavyzdį, Kultū- 
’-^roš taryba vasario mėnesio 21 

d. atsikviečia Aukuro teatrą į 
--CLevelandą.
rls-cnG y Mariūnas
.!(bni£»ų

KLEBONO
„ / B. IVANAUSKO

. . IŠLEISTUVĖSa . »

•i t. Ilgametis šv. Jurgio para
pijos- klebonas kun. Balys 

Ivanauskas gruodžio 21 d. 
atsisveikina su parapija, ku
rioje pastoracinį darbą, su 
maža pertrauka, dirbo visą sa
vo *45 kunigystės laiką.

P&rapiečiai jo pasiges, nes 
klebonas žinojo jų rūpesčius ir 

^Jiems uoliai patarnaudavo.
*“ Parapija daliai para piečių 

išsikėlus į priemiesčius, ar į 
^Dfevo Motinos Nepaliaujamos 
...Ėag&lbos parapijos rajoną, 

susiduria su įvairiais sun- 
^pĮBįąis. Vyskupo paskirtas 
jaunas kunigas Juozas Bacevi- 
ce-mokėsi lietuvių kalbos ir pa
rapijai vadovauti pradės kleb.
Ivanauskui pasitraukus pen- 
rijo n. Parapijos taryba, vado

vaujama Prano Razgaičio, turi 
^įvairių planų ir dės pastangas 

parapiją išlaikyti. Netolima 
-ateitis parodys, kiek jų viltys iš- 
sipTIdys.

’ Parapija su kun. Ivanausku 
1 ’ atsisveikins iškilmingomis šv.

Mišiomis 10:30 v.r., dalyvau- 
3^jpnt svečiams kunigams ir 
„miesto centro vyskupui James 

Lyke. Giedos parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Ryto Ba
bicko. Po pamaldų pietūs pa- 
rapijos salėje, kur bus įteiktos 
dovanos, ir adresas. Parapijos 

...fh<va8, padainuos trejetą dai- 
o jaunieji Kasulaičiai pa

gins kanklėmis. Atrisvei- 
- Jtinimo ir linkėjimų kalbos bus 

-■•"trumpos ir ribotos.
Su -klebono Ivanausko pasi- 

c traukimu, šv. Jurgio parapija, 
savo 80 metų istorijoje įžengia į 

?ię«įą, sunkių bandymų ir 
Mvėmirumų laikotarpį.

IŠLEISTUVIŲ
* RUNGTYNĖS 

-oir< ,
į Gruodžio 14, nuo 4 vai. p.p.,
T Naujosios Parapijos salėje vy- 
•*1bo f Australiją vykstančių Cle- 

Atdando sportininkų — re
prezentantų išleistuvių 

w rungtynės.
Pirmas rungtynes žaidė LSK 

jo^aibo moterų tinklinio koman
da prieš Cleveland State uni-

\ v.-r

versiteto komandą ir antras — 
LSK Žaibojaunių krepšinio ko
manda prieš Clevelando ukrai
niečių sporto klubą.

NAUJŲJŲ METŲ 
•<, . SUTIKIMAI

Tradicinis LB apylinkės 
sutikimas bus

Lietuvių salėje. Gros R. Stri- 
maičio orkestras. Bus meninė 
programa, vakarienė ir šokiai. 
Dėlo rezervacijų kreiptie-į-pirm. 
Jurgį Malskį, tel. 486-9165.

Clevelando ateitininkai Nau
jus metus sutiks Dievo- Moti
nos parapijos svetainėje. 8 vai. 
vak. bus Mišios bažnyčioje, o 
svetainėje vaišės ir šokiai. Gros 
D. Gendriko orkestras. 
Dėl rezervacijų kreiptis į pirm. 
džių, tel. 481—9097 arba .P. 
Skardį, tel. 481- 6978. -------

e’tt't I
LIETUVAITĖ » 
GARSIAME ,,

AMERIKIEČIŲ
CHORE

Ingrida Nasvytytė talen
tinga jaunuolė, Vytauto ir 
Mylitos duktė, lankanti 9 sky
rių Magnificat mokykloje, pri
klauso “Singing Angels”; jau 
pagarsėjusiam dainos ir mu
zikos ansambliui, kuris dažnai 
koncertuoja šiame krašte ir 
vyks į Angliją gastrolėms. 1

Ingrida yra vienintelė 
lietuvaitė 180 narių ansambly, 
kuriame jau ketveri metai dai
nuoja Mezzo — . sopranu. 
JAV senatoriaus John Glenn 
pagerbime jaunoji dainininkė,

A. f A.
MARIUS KATILIŠKIS

Mirė 1980 m. gruodžio 17 dieną. ,
Gimė Gruzdžiuose, Lietuvoje.
Gyveno Lemont, Illinois.

Liko žmona Zina, duktė Agnė, sūnus Saulius, seserys Juzė 
Žiogienė ir svainis Domas, Monika Rimkienė ir svainis Juozas, 
Genutė Mickevičienė ir svainis Bronius; seserys Lietuvoje: Sofi
ja Rupšienė ir šeima, Vladislovą Stanevičienė ir šeima, Bronė 
Matelienė ir šeima; seserėčios Dalia Šlenienė ir vyras Liudas, 
Auksė Antanaitienė, vyras Titus ir dukterys Guoda, Daina, Ind
rė, Gailė ir Jūra; seserėnas Kęstutis Mikonis su šeima, svainis 
Henrikas Nagys, žmona Birutė ir sūnus Gintaras, Martynas 
"NagyB, sūnus Sigitas ir šeima, uošvė Antanina Nagienė.

Velionis pašarvotas Gerharz koplyčioje, 501 State Street, 
Lemonte. Lankymas penktadieni, gruodžio 19 d., nuo 3 iki 9 vai.► •« • 4, . . J * /•-'♦-r-— -
vak.

Šeštadienį, gruodžio 20 d., po gedulingų pamaldų 10 vai. 
ryto St Alphonsus bažnyčioje Lemonte, velionis bus palydėtas į 
Lietuvių Tautines kapines.

•

PA DĖKA
Kun. kleb. Vaclovas Martinkus

staigiai mirė lapkričio 18 d., 1980 m. ir buvo palaidotas lapkričio 22 d.
Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems bažnyčioje ir paly- 

dėjusiems Velioni i paskutinio poilsio vietą, Sv. Pranciškaus kapinėse, 
Providence, R. I.

Giliai dėkojame visiems pareiškusiems mums užuojautas šioje 
liūdesio valandoje žodžiu, raštu, telefonu ir per spaudą; taip pat aukoju
siems šv. Mišioms, karsto nešėjams, garbės sargybai.

Ypatingai dėkojame JJ. EE. Vyskupams Louis Gelineau ir Kenneth 
Angell, atnašavusiems koncelebracines laidotuvių Mišias su 61 vienu 
kunigu ir už asmeniškai pareikštą užuojautą. Taipgi, kun. prof. Ant. 
Jurgelaičiui. O.P., už širdingą, išsamų anglų ir lietuvių kalbomis pasa
kytą pamokslą, pagarbiai nušviečiantį a.a. kunigo Vaclovo nuopelnin
gą gyvenimą Lietuvoje ir Amerikoje. Jo žodyje išreikšta užuojauta velio
nio seseriai, kuri dėl sunkios ligos negalėjo laidotuvėse dalyvauti, 
ramino mus visus.

Dėkojame D. Gerb. Prelatui Jonui Balkūnui, suteikusiam kun. Vac
lovui paskutinį dvasinį patarnavimą, už laidotuvių išvakarėse atnašau
tas šv. Mišias ir giliai lietuviškoje dvasioje pasakytą pamokslą.

Ačiū solistam, chorui ir visiems Šv. Kazimiero parapiečiams, kurie 
kupinai užpildė bažnytėlę ir virš šimto automobilių vilkstine palydėjo 
savo mylimą kleboną, mūsų brolį, į amžino poilsio vietą.

Ypatinga padėka kun. Jonui Makniui, laikinam parapijos admi
nistratoriui, Jonui Stoškui, Anelei Lesick ir visiems parapijos darbuo
tojams, kuiie daug palengvino mūsų liūdesį maloniais patarnavimais ir 
už suruoštus pietus parapijos salėje po laidotuvių.

Reiškiame gilų dėkingumą laidotuvių direktoriui Russell Boylc už 
gražiai tvarkingų laidotuvių pravedimą ir jo pagalbininkui Thomas 
Goodwin, per keturių dienų laikotarpį aprūpinusi transportacija ir kitais 
patarnavimais.

Kaip aš, brolis, taip ir seserėčia Irena Morkūnienė, dėkojame p pi 
Kairiams už svetingą priėmimą savo namuose ir už suteiktą galimybę 
aplankyti savo artimuosius Putname. irl

Dėkingi esame kun. Ant Račkauskui, velionio testamento vykdy
tojui, už patarimus ir nuoširdžią pagalbą.

Nuliūdę:
BROLIS DANIELIUS, SESUO AKVILIJA ODINIENt 

SU SEIM«M.

pasipuošusi .tautiniais dra
bužiais, su orkestru pagiedojo 
‘God bless America”.

ateitininkiSkasis
JAUNIMAS

jaunučiai, mpksleiviai ir stu
dentai gruodžio 20 d., 3 vai. p.p., 
rengia pensininkams kalėdinę 
popietę D.M.N.P. svetainėje. 
Reikalingi trahsportacijos 
prašomi skambinti Tomui 
Palubinskui, G32-3798. Bus 
programėlė, vaišės, Kalėdų 
senelis, eglutė.

KARDINOLAS OODY 
IŠĖJO Iš LIGONINES

Gruodžio 12 d. Chicagos kar
dinolas John Cody išėjo iš Co
lumbus ligoninės, kur buvo gy
domas dėl širdies ydos. Išeida
mas iš ligoninės, kardinolas 
Cody pareiškė, kad jis jaučiasi 
“kaip naujas”. Kardinolo gy
dytojas pranešė, kad kardinolo 
kasdieninei veiklai nėra jokių 
suvaržymų.

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. gruodžio mėn. 19 d. I
*

A. A.

MARIA NORVAIŠIENĖ
Daugelį metų gyveno Cicero, Illinois.
Mirė gruodžio 18 d., 1980 m. 1-mą vai. ryto, sulaukus 81 m.
Gimė Latvijoje, užaugo Lietuvoje, Biržuose. Amerikoje išgy

veno 30 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs Romas, marti Dana ir 

Kazimieras, marti Nijolė, 2 anūkės Julie ir Stefie ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė šv. Kazimiero Seselių rėmėjų draugijai.
Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkus koplyčioje, 1446 South 50th 

Avetrue, Cicero, Illinois.
Lankymo valandos nuo 2 iki 9 valandos vakaro.
Laidotuvės įvyks! šeštadienį, gruodžio 20 dieną. Iš koplyčios 

8:30 vai, ryto bus atlydėta į šv. Antano parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, marčios ir anūkės.
Laidotuvių direkt. Vasaitis-Butkus — Tel. OL 2-1003.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Steigėjui, 
Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjungos Centro komi
teto Vicepirmininkui

A. f A. STASIUI LŪŠIUI 
mirus, -

reiškia gilią užuojautą ŽMONAI MARIJAI, DUKTERIMS 
VIDAI PENIKEENEI ir IRENAI VETTIENEI, jų šei
moms; giminėms, artimiesiems ir meldžia mirusiam am
žinos ramybės Viešpatyje.

LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 
SĄJUNGA

A. f A.
ALEKSANDRUI SILIŪNUI

mirus, užuojautą reiškiame žmonai ONAI, sūnui DONA
TUI, dukrai NIJOLEI GRINIENEI, broliams KAZIUI ir 
BRONIUI bei jų ŠEIMOMS.

KAZYS ir IDA BARTASIAI

A. f A.
ALEKSANDRUI SILIŪNUI

tragiškai mirus, žmoną ONĄ, dukterį NIJOLĘ su ŠEI
MA, sūnų DONATĄ su ŠEIMA, brolius BRONIŲ ir KA
ZIMIERĄ su ŠEIMOMIS ir kitus gimines nuoširdžiai už
jaučiame. •

BRONĖ ir ANTANAS KALVAIČIAI

Netekus brangaus tėvelio
A, f A. PETRO RĖMELIO,

kartu liūdime, mielas Algi, su Tavim ir 
Tavo artimaisiais.

IRENA IR JONAS PABEDINSKAI

Brangiai Motinai
A. f A. MARIJAI ŠALČIONIENEI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame sūnui Juo
zui ir jio šeimai.

DANUTĖ ir RIMANTAS DIRVONIAI 
i DANUTĖ ir RAIMUNDAS KORZONAI

Brangiam tėvui

At A
ANTANUI LINGIUI mirus, 

mūsų mielą Aureliją Kriaučiūnienę, jos 
šeimę ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu liūdime.

NIDOS, SAVININKAI IR BENDRADARBIAI — 

DAIVA, SALMĖ, RŪTA
A. JUŠKIENĖ, B. MACNORIENĖ
B. PODIENĖ O. PAULIENĖJ •
J. RAMANAUSKIENĖ 
A. ir K. LIETUVNINKAI

EUDEIKIS
tu

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*^J

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2 i

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai “į

6845 SOUTH W ESTE R N AVĖ. 
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.
Tel. 422-2000

PETKUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

r

TĖVAS IR SŪNUS
x v i i

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

Tel. 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILI AMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILUPS - LABANAUSKAS

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS
2314 VV. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672
2424 VV. 6<»th STREET Tel. REpublic 7-1213

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVĖ? Tel. YArds 7-ll3S-3i9

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

94,

VASAITIS - BUTKUS
1444 So. 50th Avė., CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003

t i
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DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. gruodžio mėn. 19 d.

X Daugiau kaip 50 JAV-bėse 
ir kitose šalyse gyvenančių mū
sų tautiečių atsiliepė į “Lietu
vos bažnyčių” serijinio veikalo 
autoriaus prašymą padėti jam, 
telkiant bažnyčių nuotraukas ir 
kitą iliustracinę bei rašytinę me
džiagą apie bažnyčias. Gautoji 
medžiaga, išrinkus iš daugelio 
geriausias nuotraukas, bus pa
naudota atitinkamus knygos 
tomus leidžiant. Jei kas tokios 
medžiagos turėtų ar galėtų gau
ti, prašomi rašyti adresu: Br. 
Kviklys, 5747 So. Campbell Avė., 
Chicago, Dl., 60629, telefonas 
737-3889.

X Lituanistikos institutas. va
dovaujamas dr. Rimvydo šilba- 
jorio, šį savaitgalį posėdžiaus 
Chiacgoje. Bus diskutuojami ir 
pateikti siūlymai PLB valdybai 
Lituanistikos katedros steigimo 
reikalu. PLB valdyba aptars 
Lituanistikos instituto siūlymus 
sausio mėn. posėdyje.

X Žydinti gėlė tai puiki kalė
dinė dovana. Didelis pasirinki
mas įvairių spalvų azalijų, cikla- 
minv. (alpių fijolkos) ir kalėdi
nių poinsetijų. Taip pat įvairios 
skintos gėlės Kūčių stalui ar na
mų papuošimui. Priimam užsa
kymus iš visų Amerikos ir Ka
nados miestų. Taipogi persiun
čiame. Skambinkite tiesiog į 
Baltie Blossoms gėlių parduo
tuvę, 2451 W. 69 St Telef. 
HE 4-2036. (sk.).

•-X Halina ir Edvardas Žitkai 
linki draugams ir paž:stamiems 
linksmi-, šv. Kalėdų ir laimingi} 
Naujųjų Metų. Vietoje sveikini
mo kortelių aukoja Lietuvos 
Dukterų draugijai (v.)

X Elena ir PauHos Leonai iš
Floridos siunčia gražiausius Ka
lėdų sveikinimus ir Naujųjų Me
tų linkėjimus savo giminėms, 
draugams bei pažįstamiems, o 
vietoje šventinių kortelių skiria 
auką Lietuvos Dukterims pa
remti kilnią jų veiklą. (sv)

X Jonas ir Uršulė (Lipčienė) 
Raiškai sveikina savo draugus, 
gimines ir pažįstamus švenčių 
proga ir linki sėkmingų Naujų 
Metų. Vietoj kortelių aukoja 
VL šakaliui per Balfą ir siun
čia jam geriausius linkėjimus.

(«v.)

X I Lituani, Ponchielli sukur
tos operos apie lietuvius, spek
taklių bilietai nuo gruodžio 13 
d., šeštadienio, jau gaunami 
Vaznelių 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 28 
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: Ižthuarian 
Opera Oo.t Ine. ir užsakymus 
siųsti šiuo adresu: Gifts Inter- 
national, 2501 W. 71st 8L, Chi
cago, HL 60629. TeL 471-1424.

(pr).

X Avalon Galerijose dovanų 
pasirinkimas didelis — Impor
tuoto kristalo, aukso ir gintaro 
papuošalų, Liadro, 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 Avė. (arti Sacramento 
Avė.), Chicago. Tel. 247-6960. 
Atdara šiokiadieniais nuo 10 v. 
r- iki 9 vai. vak., o prieš pat Ka
lėdas, gruodžio 22 ir 23 d. bus 
atdara iki vidurnakčio, Kūčių 
dieną iki 5 vai. vak. (ak.)

X Rašytojas Marias Katiliš
kis, kuris mirė trečiadienį, gruo
džio 17 d., yra pašarvotas Ger- 
harz laidotuvių koplyčioje, 501 
State St., Lemonte. Šiandien 
velionio lankymas vyks nuo 3 v. 
p. p. iki 9 vai. vak., o 7:30 vai. 
vak. koplyčioje yra rengiamas 
atsisveikinimas su velioniu.

Laidotuvių mišios bus šį šeš
tadienį, gruodžio 20 d., 10 vai. 
ryto, St. Alphonsus bažnyčioje, 
212 Caster SL, Lemonte. Po to 
velionis bus nulydėtas į Lietu
vių Tautines kapines.

X .Algirdas T. Antanaitis nu
švies rašytojos satyrikės Žilins
kaitės kūrybą sekmadienį, gruo
džio 21 d., Sofijos Barkuvienės 
šeimos radijo valandėlėje. Tal
kins Antro kaimo aktoriai Vai- 
galė Kavaliūnaitė, Eugenijus Bū
tėnas ir Juozas Kapačinskas. 
Programos pradžia 8:30 vai. ry
tą, banga 1490 A-M.

X Beverly Shores šv. Onos
bažnyčioje gruodžio 21 d-, 12 v.1 
prieškalėdines advento šv. Mi
šias atnašaus kun. Jonas Bore- 
vičius, S.J. Prieš Mišias bus 
klausoma išpažinčių.

X Janina Gintilas, 28 m. am 
žiaus, gyv. 4621 South Washte- 
naw, buvo užmušta anksti tre-f
čiadienio rytą, kai jos vairuo
jamas automobilis pataikė į 
stulpą prie 35-os ir Pulaski. 
Šiuo metu avarijos priežastis 
nežinoma.

X .Vena ir Aleksas Lauraičiai,
Willow Springs, EI., sveikina sa
vo draugus, klijentus, pažįsta
mus Kalėdų ir Naujų Metų pro
ga ir vietoj kalėdinių kortelių 
~kiria “Draugui” 25 doL auką. 
Labai ačiū.

X ASS Chieagos skyrius ruo
šia tradicinę žiemos stovyklą, 
kuri įvyks gruodžio mėn. 30 d. 
— sausio mėn. 4 d., Wellston, 
ML Norintieji dalyvauti, ASS 
nariai, prašomi užsiregistruoti 
iki gruodžio mėn. 23 d. Skam
bint G. Matučiui 581-6966 ar 
siuskit 20 dol. adr.: R. Vidžiū
nas, 24 A Kingery Qtr. 204, 
Hinsdale, HL 60521. Bus bend
ras dalyvautojų susirinkimas 
gruodžio 23 d., 8 vai vak. Jauni
mo centre. (pr.).

X Lietuvos Dukterų draugi-
! .ja savo patalpose, 2735 W. 71st
St., turės prieškalėdinį pyragų ir 
šližikų pardavimą gruodžio 21 
d., sekmadienį, nuo 10 vaL ryto 
iki 4 vai. popiet. Narės prašo
mos kepsnius nešti šeštad. ir 
sekmad. iki 12 vai. (pr.).

X Gražina ir Domus Varnai
čiai sveikina savo gimines, drau
gus ir pažįstamus su Šv. Kalė
dom ir linki gerų ir laimingų 
Naujųjų Metų. (sv.)

X Gražina Musteikienė svei
kina savo artimuosius Šv. Ka
lėdų šventėse ir linki laimingų 
Naujųjų Metų. Ta proga Vydū
no Jaunimo Fondui paskyrė pi
niginę auką. Dėkojame. (sv.)

X .Akademikų Skautų Sąjūdis 
ruošia Kalėdinius šokius gruod. 
25 d., 8 vai. vak. iki 1 vai. ryto 
Jaunimo centre. Turite būti nors 
18 m. amžiaus ir reikia amžių 
įrodyti prie durų. Įėjimas 4 doL i 
Prašome gražiai apsirengti (pr.)

X Albinas Mickus su šeima
sveikina gimines, draugus ir pa
žįstamus su šv. Kalėdomis ir 
Naujais Metais. Vietoje sveiki
nimo kortelių aukojo “Margu
čiui” 25 dol. ir “Aidams” 10 
doL (sv.)

X Stasys Kieto, sveikina drau
gus ir pažįstamus su Šv. Kalė
domis ir linki laimingų Naujųjų 
Metų. (sv.)

X Parduodami moteriški radi 
minko kailiniai ir plytos spalvos 
paltas su nutrijos pamušalu, 
beveik nauji, 12-14 dydžio, žema 
kaina. Skambint nuo S iki 9 v. v. 
tel. 776-6379. (sk.).

X Albinas Korlralls, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman A 
Bradahaw, Ine, patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916.

Navy Pier įvykusiame tarptautiniame festivalyje “Grandies” globos komiteto 
atstovės: D. Dundzih'enė, Vida Meiluvienė ir M. Jonušienė.

Nuotr. Lino Meilaus

X Brighton Pirko lit-nės mo
kyklos tradicinė Kalėdų Eglu
tė įvyks šį sekmadienį, gruodžio 
21 d. 2 vai. p. p. mokyklos sa
lėje. Visi kviečiami atsilankyti, 
ypač šeimos su mokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaiku
čiais, nes atvyks Kalėdų Sene
lis iš Lietuvos. Po programos 
— pasisvečiavimas prie kavu
tės.

X Elena ir Karolis MUkov&i-
čiai, Chicago, UI., sveikina savo 
draugus ir pažįstamus artėjan
čių šv. Kalėdų, proga ir linki lai
mingų Naujų 1981 metų.

X Genovaitė Norus, Detroit, 
Mich., atsiuntė 10 dol. už kalė
dines korteles, palinkėjo visam 
“Draugo” štabui linksmų šven
čių. Širdingai dėkojame.

X "Vladas Mieželis, Phoenix, 
Arizona, sveikina savo artimuo
sius švenčių proga ir vietoj ka
lėdinių kortelių aukoja Vasario 
16-jai gimnazijai.

X Ringailė ir dr. .Aleksas Zo- 
tovai, Bloomfield Hills, Mich., 
linki malonių Kalėdų ir laimin
gų 1981 Metų visiems drau
gams ir pažįstamiema. Vietoj 
sveikinimo kortelių, aukoja lie
tuviškai spaudai. Ačiū.

X Žalgirio šaulių kuopa, Cle- 
veland, Ohio, per A. Karsoką 
atsiuntė “Draugui” 25 dol. 
auką spaudos paramai. Nuo
širdus ačiū.

X šie asmenys, gyvenantys 
Arizona valstijoje, paaukojo 
JAV Lietuvių Jaunimo sąjungos 
Gynimo fondui: 25 doL — Mari
jonas ir Marie Louise Dambrau
skai; 10 doL — Vladas Maželis; 
5 dol. — Albertas Boreišis. JAV 
LJS valdyba dėkoja už pa
ramą. (pr.).

x Naujų Metų sutikimas jau
nimui rengiamas Ateitininkų 
namų apatinėje salėje. Illinois 
171 ir 127 SL, Lemont Pradžia 
8 v. v. Vakarienė 9 vaL, po to 
šokiai. Bilietų kaina 15 dol. — 
įskaitant vakarienę ir gėrimus. 
Vietų skaičius ribotas. Dėl re
zervacijų skambint Edui Razmai 
teL 815—727-1196 arba Ramin
tai Pemkutei 312—4262120.

(Pr.).

X šie asmenys, gyvenantys 
Arkansas valstijoje, paaukojo 
JAV Lietuvių Jaunimo sąjungos 
Gynimo fondui: 25 doL — Tho
mas Dambrauskas; 10 doL — 
Vincas Kaliošas, H. Dūda. JAV 
LJS Valdyba dėkoja už paramą.

(pr.).

x Labai žemų kainų pas Gra- 
dinską pavyzdys: Pačios gero
sios grupės 25 in. prabangi spal
vota TV verta 800 dol. tik 675 
doL 2512 W. 47 SL Telefonas 
376-1998. (ak.).

X što asmenys Iš Califomijos
aukojo JAV Lietuvių Jaunimo 
sąjungos Gynimo fondui: 100 
doL — Anthony Adomėnas; 60 
dol. — P. A- Raulinaitis; 50 dol. 
— Aleksandras Dabšys, Julė 
Grikinaitė, dr. Jurgis Brinlds, 
Stasys ir Sofija Ada Rudokai; 
30 dol. — Balys Graužinis; 25 
dol. — Angelė ir Celestinas Ju
revičiai, Leo ir Isabel OksaL 
Mary Roberts, J. A. Raulinaitis, 
Vincentas ir Sofija Tuskėnai, 
Valentinas ir Birutė Varnai, Da
na M. Mockus, Napoleonas ir 
Salomė Nyerges. JAV LJS val
dyba dėkoja už paramą, (pr.).

X Dr. Elena Repšienė, Chi
cago, EI., už kalėdines korteles 
įteikė 10 doL auką. Taip pat 
po 10 dol. atsiuntė: dr. Kazys 
Bobelis, St. Petersburg, fla., 
Vytas Zdanys, Wethersfield, Ct, 
Ona Kreivėnienė, Media, Pa., 
E. R. Janulaičiai, Hyannis, 
Mass., ir Balys Budraitis, Bud
raitis Realty, Chicago, Dl. Vi
siems tariame nuoširdų ačiū.

x .Aldona ir Kazys Jankaus
kai, Jūratė Budrienė, S. Cehana- 
vičius, J. Litvinas, Juzė Prans- 
kienė, Anelė Liaubienė, P. Gri- 
gelaitis, Pačehka ir Paubons, 
visi iš Chieagos, atvyko į “Drau
gą” ir nusipirko naujausių lei
dinių bei liaudies medžio droži
nių už didesnes sumas. Sveiki: 
name lietuviškos knygos mylė
tojus.

x J. WatontukiewKZ, So. Bo
ston, Ma., mums rašo: “Nors 
esu geroko amžiaus ir gerai ne
matau, bet be lietuviško laik
raščio neįmanoma gyventi. Ypač 
be “Draugo”, nors kartais" labai 
vėluoja, bet žinau, kad ne jūsų 
kaltė. Pridedu 19 doL laikraš
čio paramai”. Nuoširdus ačiū.

X Pranė Gafliūnienė, J.
Bielskis, atsiuntė po 5 dol. au
kų; D. Domarkas — 3 doL ir 
VIrginia Smith — 2 dol. Ačiū. 
UŽ sveikinimus IT aukas.

x Aleksandra ir Antanas Ma
siniai sveikina visą “Draugo” 
štabą, savo draugus ir pažįsta
mus, linkėdami linksmų Kalėdų 
švenčių ir laimingų Naujųjų 
Metų ir ta proga aukoja 25 doL 
Vasario 16-fiio gimnazijai, 15 
dol. religinei šalpai 10 dol. Kul
tūros žibiniui ir 20 dol. “Drau
gui”.

x Jonas Kanavotos persikėlė 
į naują vietą. Adresas: 10608 
So. 81st Ct., Palos Hills, DL 
60466. Telef. 974-2336.

x Kalėdų šventėse svefidna- 
me savo draugus bei pažįsta
mos, linkime jiems viltingų 
Naujųjų Metų! šios Washingto- 
no ir sostinės apylinkių šeimos, 
vietoje kalėdinių atvirukų siun
tinėjimo, aukoja Vasario 16-toe 
gimnazijai Vokietijoje ir dien
raščiui “Draugui”: Aistienė, 
Balkaičiai, Dambriūnienė, Lu
kai, Mickai, Vaičiulaičiai, Vait
kau Vasaičiai, Vodopalai ir Vi- 
liamienė.

X Vytautas Betenkąs ir šei
ma, Sunny Hills, Florida, šv. 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
sveikina savo gimines, drau
gus, pažįstamus ir visus “Drau
go” skaitytojus. Vietoj kalėdi
nių korteDų skiria 25 dol. pa
ramą “Draugui”.

X Bronė Banionienė, Chicago, 
Hl., sveikina savo gimines, drau
gus ir pažįstamus su šv. Kalė
domis ir linki laimingų Naujų 
Metų. Vietoj kalėdinių korte
Dų skiria auką “Draugui”.

X Veronfloa ir Bronius Auš
rotai, Juno Beach, Fla.,sveikina 
visus aavo prieteUus ir pažįsta
mus su šventomis Kalėdomis ir 
Naujais 1981 (Metais.

X Tveri joms Ttffaevičtos, Chi
cago, EI., sveikina savo gimi
nes, draugus, pažįstamus, o taip 
pat visą “Draugo* štabą su Sv. 
Kalėdomis, linki džiaugsmingai 
sulikti ir praleisti Naujus 1981 
Metus. Ta proga skiria auką 
lietuviškos spaudos stiprinimuL

CHICAGOJE 
IR APYLINKĖSE

PKBL M. KBEPAVKIAES 
MIRTIES SUKAKTIS

Prelato Mykolo Krupavičiaus 
10 metų mirties sukaktis buvo 
paminėta Chicagoje dvejopai 
Gruodžio 4 d. (jo mirties dieną) 
Adomas Viliušis suorganizavo 
išvyką į šv. Kazimiero lietuvių 
kapines prelato kapo aplankyti. 
Susirinko keliolika asmenų, ku
rių tarpe buvo B. Žukauskas ir 
P. Spetyla — asmenys, kurie 
gerai pažino prelatą ir su juo 
bendravo Lietuvos valstybės at
kūrimo laikais. Po maldos ir 
susikaupimo visi sustojo užkan. 
dai -artimoje valgykloje.

Sekmadienį, gruodžio 7 d., 
Chieagos ir Cicero Lietuvių 
krikščionių demokratų sąjungos 
skyrių valdybos užprašė šv. Mi
šias už a. a. prel. M. Krupavi
čiaus vėlę Marąuette Parko Dė
tuvių parapijos bažnyčioje. Pa
mokslą apie prelato darbus pa
sakė kan. V. Zakarauskas. Po 
pamaldų buvo surengtas trum
pas minėjimas parapijos salėje. 
Prof. dr. J. Meškauskas skaitė 
paskaitą apie prel. M. Krupavi
čių. Minėjimui vadovavo J. Jo
kubka. Dalyvavo per 100 as
menų, daugumas LKDS nariai.

Jonas Jokubka

CHICAGOS ŽINIOS
PLEČIA PARODŲ KCMES 
McConnick parodų rūmuose

plečiamas parodų plotas, tam 
panaudojant 4 mil. doL Kalė
doms darbai bus baigti. Naują 
plotą panaudos laivų parodai, 
kuri vyks nuo gruodžio 31 d. 
iki vasario 4 d.

VYSKUPAS HAYES 
LIGONINĖJE

Chieagos vyskupas padėjėjas 
Nevin H. Hayes, 58 m. amžiaus, 
yra šv. Luko Dgoninėje, kur 
tikrinama jo širdis. Vysk. Ha
yes rugsėjo mėnesį buvo gavęs 
širdies smūgį. Tyrimai parodys, 
ar bus reikalinga operacija.

BYLA DfiL KRATOS
Klinikos tarnautoja, terapistė 

Mary Ann Tikalsky, iškėlė bylą 
Chieagos policijai, reikalauda
ma 150,000 doL nuostobų ir 
300,000 doL pabaudos. Ji, ga
vusi tikėtą už neleistinai pasta
tytą automobilį, buvo policijos 
areštuota, mušta ir išrengus 
kratoma

MfiNESINfi VAŽMA
Chieagos miesto susisiekimo 

vadyba pranešė, kad ir sausio 
mėnesį bus parduodami mėnesi
niai bilietai už 30 doL Ateity 
numatomas pabrangimas. Re
gionalinis susisiekimas mėnesi
nių bilietų pardavimą sulaikė, 
numatęs artimoj ateity kelti 
važmą.

VIENUOLE JAUNIMO 
GLOBAI

Elinois prokuroras Richard
M. Daley į jaunimo globos pada- 
Dnį Chicagoje paskyrė kataUkų 
vienuolę Catherine M. Ryan, 34 
m., kuri yra pati advokatė ir 
yra buvusi valstijos prokuroro 
padėjėja. Ji yra pasižymėjusi 
kovoje prieš vaikų skriaudimą. 
Teisės studijas yra baigusi 
Northwestem universitete. Sa
vo naujas pareigas seselė Ryan 
pradės nuo sausio 1 d.

IŠ ARTI IR TOLI
OKUF. LIETUVOJE

— '5fomjaankno tiesoje* lap
kričio 11 d. pranešamos premi
jos. konkurso “Derbus-80” nuga
lėtojams. Tą metinį konkursą 
yra. suorganizavęs žurnalistų 
sąjungos valdybos sekretoriatas. 
Konkurso “Derlius-89” laimėto
jais skelbiami: “Už aktyvų kū
rybinį ir organizacinį darbą nu
imant 1980 m. derbų Lietuvos 
TSR žurnalistų diplomais ir pi
niginėmis premijomis apdova
notos šios rajonų laikraščių re- 
daktijoe: Alytaus — ‘Komimis- 
tinią rytojus’ (redaktorius S. 
Pleakus), Radviliškio _ *Ko- 
mimjzmo aušra’ (redaktorius A. 
Mikelis), Šilutės — Konnmisti-

nis darbas’ (redaktorė S. Mflevi- 
čienė), Ukmergės — ‘Gimtoji 
žemė’ (redaktorius J. Petronis), 
Utenos — Lenino keliu’ (redak
torius S. Račas)”. Premijų su
silaukė ne kolchozų bei soveho- 
zų daibininkai ar jų talkininkai, 
savo prakaitu nuėmę derbų, o 
juos savo rašiniais raginę dirb
ti ponai laikraščių redakcijų 
kabinetuose.

_ “Valstiečių laikraščio”
pranešimu, Lietuvoje nakties 
metu būna 1-6 laipsniai šalčio, 
dienomis nuo 2 laipsnių šilumos 
iki 3 laipsnių šalčio. Vietomis 
sninga.

J. A. VALSTYBĖSE
— Rimas Česoms, JAV dele

gacijos į Madrido konferenciją 
narys, gruodžio 17 d. grįžo į 
Philadelphiją iš Madrido. R. 
Česonis yra JAV Liet. Bendruo
menės Visuomeninių reikalų ta
rybos narys.

— Lietuvių Bendruomenės 
Auksmio Kranto (Floridoje) 
apylinkė lapkričio 30 d. suren
gė išvyką į gamtą ir gegužinę. 
Nežiūrint šaltoko oro, prisirin
ko gana didelis skaičius daly
vių.

— liet. Dukterų dr-jos Juno 
Beach ir apylinkės skyrius lap
kričio 29 d. sušaukė narių susi
rinkimą, kurio metu buvo ap
tarta ateities veikla. Ateityje

Jr

LINKSMŲ ŠVENTŲ 

KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

PROGA,

Sveikinu parapijiečius, draugus 

t ir dienraštį “Draugę”.

KUN. IGNAS URBONAS 
šv. Karimhsro parapijos klebonas, 
Gary, Indiana 46401

Z:

Jr

Kūdikėlio Jėzaus gimimo šventės proga sveiki* 
name visą Aušros Vartų parapiją, parapijiečius ir 
visas draugijas. Tegul gimęs Jėzus suteikia Jums 
dangiškų malonių, palaimos ir didžių vilčių išsi
pildymo. Kalėdų šventės tesuteikia visiems tyro 
džiaugsmo ir skaidrios krikščioniškos nuotaikos.

AUŠROS VABTŲ PARAPIJOS KUNIGAI

Kun. Bonifacas Vaišnoras, M.l.C. 

Kun. Jonas Savukynas, M.l.C.

Jr < < w
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

— Linki —

SOPHIE BARČUS RADIO
ALDONA DAUKUS, dukra SOFIJA 

ir RHA LIKANDERYTE

7159 S. Maplewood Avė, Tel, HE 4-2413
Chicago, Illinois 60628

SOPHIE BARČUS RADIO ŠEIMOS PROGRAMOS
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 4 vai. po pietų, 

šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

VI9O8 PROGRAMOS tt WOPA, 1400 UL AM

numatyta surengti velykinių 
margučių parodėlę ir Motino®'; 
dienos minėjimą

— Adolfas Jasiūnas, sulaukęs ’J 
74 m. amžiaus, mirė gruodžio;; 
1 d. Los Angeles, CahfornjosI 
valstijoje. 1969 m. veUonį ištiko J 
kraujo išsiliejimas smegenyse, 1 
ir jis U metų išgyveno prie-:; 
glaudoje. Jam neturint Ameri-v 
koje giminių, jį slaugė ir Juou 
rūpinosi Bronė širvinskaitė.;' 
Velionis palaidotas gruodžio 11; 
d. San Fernando Mission kapi-i;
nėse.

<
vi

VOKIETUOIE
— Vasario 16 guranti ja, mi-;; 

nedarna savo veiklos 30 metų;; 
sukaktį, rengia 1981 m. liepos;
3—5 dienomis visų gimnaziją; 
lankiusių ir joje dirbusių šuva-” 
žiavimą ir prašo visus, kuriąj 
norės ir galės suvažiavime daly-'J 
vauti, tai pranešti Ugi 1981m. 
vasario 15 d. šiuo adresu: Ll- 
tauisches Gymnasium, Suvažia
vimui rengti komitetui 6849 
Lampertheim 4, West Germany.; 
Telefonas 06256-322.

— Vasario 16 garantija it! 
Vokietijos L Bendruomenė ren-i 
gia Lietuvos Nepriklausomybei 
atgavimo ir gimnazijos 30 metų! 
sukakties minėjimą 1981 m. val 
sario 21 d. Huettenfelde. " "Pai

±0maldos 2:30 vaL popiet, minėji
mas 4 vai. popiet 
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