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Lietuvos KP Centro Komitetui 

(Tęsinys) 

Kai sulygini Religijų reikalu 
tarybos įgaliotinio reklamuojamą 
"visišką laisvę religijos klausi
mais" su II Vatikano susirinki
mo "Religinės laisvės deklaraci
ja", tai iškart pasidaro aišku, kad 
religija Lietuvoje šiuo metu yra 
skaudžioje nelaisvėje. Tarybinė 
propaganda kalba tik apie gali
mybę tikėti ar netikėti, keisti ti
kėjimą ir praktikuoti religinius 
kultus. O kur teisė skleisti savo 
tikėjimą žodžiu ir raštu, Kur lais 
vė statyti bažnyčias, įsigyti para
pijos turtą ir juo naudotis? Kur tei 
sė steigti auklėjimo kultūros, lab 
darybės ir socialines draugijas? 
Kur laisvė dėstyti moksleiviams 
tikybą? Kur spaudos, radijo ir te
levizijos laisvė? Kur laisvė religi
nėms organizacijoms ir vienuo
lynams? Kur laisvė steigti savas 
mokyklas ir universitetus? Ko 
verta ta "visiška religinė laisvė", 
jei mokytojai, įvairūs pareigūnai 
ir kt., tarsi zuikiai, vyksta slapta 
kur nors į bažnyčią, kad niekas 
nepažintu ir nereikėtų nuken
tėti? Ar galima nuslėpti tikinčiu 
jų žmonių diskriminaciją tary
binėje Lietuvoje, kai apie šitai 
žino visas pasaulis? Pats Religijų 
reikalu tarybos įgaliotinis Anilio-
nis žino, kad prie tarybų valdžios 
nebuvo atspausdintas nė vienas 
religinis paveikslas, o per 40 ta
rybinės valdžios metų pasirodė 
vos viena Katekizmo laida ir jį 
galėjo gauti vos 2 procentai tikin ^ 
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sampratą. Todėl tarybinės val
džios atstovams nereikėtų stebėtis, 
kad mes reikalaujame tikros re
liginės laisvės ir dėl šio reikalo 
esame pasiryžę eiti į kalėjimus, 
net mirti, kaip tai padarė ne vie
nas lietuvis katalikas. Tarybinėje 
Lietuvoje visada bus trintis su 
valdžia, jei katalikams nebus su-

į teikta tikėjimo laisvė pagal "Re
liginės laisvės deklaraciją". Jei 
Demokratinėje Vokietijoje kata
likai turi savo spaudą, leidžia 
knygas, net laikraščius, stato baž 
nyčias, moko moksleivius religi
jos tiesų, turi vienuolynus, o len 
kai —net katalikišką universite
tą, tai kodėl pas mus šito nebėra? 
Religijų reikalų tarybos įgalio
tinis kasmet dekanams diktuoja 
įsakymus: "Nemokykite vaikų 
katekizmo! Neleiskite vaikų į 
procesijas! Neleiskite vaikams pa 
tarnauti Mišiose!". Net per Vė
lines neleidžiama su procesija 
nueiti į kapines. Už elektrą baž
nyčios moka valstybei šešis kar
tus daugiau negu eiliniai pilie
čiai. Kai Šv. Tėvas buvo atvykęs 
į Lenkiją, iš kaimyninės Lietu
vos niekam nebuvo leista nuvyk
ti Jo sutikti. Išvada aiški — mums 
yra duota tiek laisvės, kiek jos 
duoda katinas pelei, kol su ja 
žaidžia. Religijų reikalų tary
bos įgaliotinio straipsniai spau
doje 
Lietuvos 
disko ateizmo neiaisvėie. 

Trumpas žvilgsnis 
i praėjusius metus 

"United Press International",! Kovas 
baigiantis metams, praveda JAV j Sunkiai suserga buvęs Irano 
dienraščių redaktorių tarpe baisa-> šachas. Salvadore prasideda nera
vimą ir nustato, kurios žinios j muonai, nušaunamas arkivysku-
praėjusiais metais buvo svarbiau- j pas Romero. Čade prasideda ci-
sios. Pernai dešimt svarbiausių ži-; vilinis karas. Buvęs Irano šachas 
nių buvo: Reagano išrinkimas j išvyksta į Egiptą, 
prezidentu, infliacija ir ekonomi-

Du galingiausi šių dienų Lenkijos vyrai: katalikų Bažnyčios primas kardinolas Stefanas Višinskis ir nepriklauso-
j mųjų profesinių sąįungų •-Solidarnosc" centro prezidiumo pirmininkas Lech Walesa. 

Įsakė didinti 
ūkio gamyba 

nė padėtis, Irane (laikomi ameri 
kiečiai įkaitei, Irano - Irako karas, 
Lenkijos darbininkų streikai, Ku
bos pabėgėlių antplūdis, rasiniai 
neramumai Amerikoje, Abscam -
Brilab skandalai, erdvėlaivio "Vo-
yager" atsiųstos Saturno nuotrau
kos ir Olimpiados boikotas. 

Tarp žinių, kurios sudomina,! pradeda 
sukrečia skaitytojus, dar įrašytos: j Ameriką 
ugnikalnio Mt. S t Helen išsiver- Į 
žimas, Italijos žemės drebėjimas 
ir John Lennon nušovimas. 

Šalia tų visai Amerikai svarbių 
žinių, daugelis dienraščių pirmuo
se puslapiuose paminėjo ir kitas. 

Balandis 
Perversmas Liberijoje, valdžią 

paima kariuomenės seržantas. Ro-
dezija tampa Zimbabve. Nepasi
seka bandymas išvaduoti įkaitus 
Irane. Iš pareigų pasitraukia vals
tybės sekr. Cyrus Vance. Nauja 
Olandiijos karalienė. Iš Kubos 

plaukti pabėgėliai į 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Buvęs valstybės sekr. Kissin-
geris pareiškė Egipte, jog būsimas 
prezidentas Ronald Reagan visa 
energija tęs Camp David sutar
tyje pradėtą Egipto - Izraefiio tai-

yra ne kas kita, kaip noras į žiavimui, Kremliaus vadovybė jaui ryje, rašo laikraštis, priimta tik ,ko.^ P r o c e s a • Kissingeno nuomone, 
vos katalikus užliūliuoti vai j paskelbė ateinančių penkerių į 19 moksleivių vietoj 30. O ir pri- ̂ " J Pfsie<ti nėra didelių xlra-

; metų "Pagrindines ekonominio j imtieji, daugiausia berniukai, no- j C I U - ' 
ir socialinio vystymo kryptis 
Kaip jau rašyta, tose „kryptys-c 

Varovai skatina 
Vilnius. 

munistų 

„garny D irų aKtyvuiuą 
—Besiruošdama ko- toriai. Blogai vyksta melžėjų 

:3rtijos 26-tam šuva- meistrų paruošimas. Aukštadva-

Sausis. 
Protestai dėl sovietų invazijos 

Afganistane. Derybos Kinijoje ir 
jai prekybos lengvatų suteikimas. 
Parama Pakistanui. Irano rinki
mus laimi Bani Sadras. Skelbiama 
JAV javų prekybos suvaržymas 
Sovietų Sąjungai. Atidaryta Izra
elio - Egipto siena. Sovietų val
džia iTtiniHB Andriejų Sacharovą Pasireiškia JAV automobilių pra-
iš Maskvos į Gorkį. Sovietų agen- j monės sunkumai. Prezidentas 
tai Vak. Vokietijoje pagrobia V. I Carteris lankosi Europoje. Nera-

(Bus daugiau) 

Nekaip vertina 
Carterio patarėją 

Washingtonas. — Buvęs vals-

ok. Lietuvos vadams įsakyta pa
didinti žemės ūkio produkciją, 
ypač javų. gyvulininkystės ir pie
no ūkio srityse 8 — 10 nuošim-

gavo 50 ka į t e r p a ^ n o spaudai, kodėl ste-4000 tikinčiųjų 

onorf 1 ' ^ ^ ^ P a r a p l j a ~ bėtoįams prezidento Cart 
3000 tikinčiųjų - g a v o vos _ 20 ; s i e n i o l i t i k a a t r o d ė n e p a s t o v i > 
egz. Be to dar pats^ _ įgaliotinis ; si, V i e n ą m ė n e s į ^ ^ 
loOO katekizmų pasiėmė savo j ^ i i m d a v 0 t a r ė j o B r z e z i n s . 
reikalams ; KateKizmas sugadm Į ] c b l t ? a t a r i m u s . 0 k i t ą m ė n e s į _ 

lmstraci,o-Įv a l s t vbės sekretoriaus Vance po-mis. Kadangi nė vienoje dabar iš
leidžiamoje tarybinėje knygoje 
nėra tokių blogų iliustracijų, 
kyla mintis — ar ne tyčia šitaip 
padaryta? 

Jei tarybų Lietuvoje yra pilna 
religinė laisvė, tai kodėl tikintie
ji, išdrįsę ginti savo tikėjimą, at 

ziciją. Dažnai tarp tų dviejų pa
tarėjų būdavo nuomonių skirtu
mų. Tai atsiliepdavo į užsienio 
politiką, klaidindavo, sumaišy
davo sąjungininkus, pasakojo 
Hodding Carter. 

Nacionalinio saugumo tarybos 
pirmininkas Zbigniew Brzezins 

retų pereiti į kitas grupes. Atsei t , ! s u r t k i a i S a l i m a išlyginti. 
ne jų darbas karves melžti. Ps-j — Izraelis atidarė naują žydų 
tirta, jaunimą ubiausiai atbaido į sodybą Vakariniame krante, ne
palyginti sunkios būsimo d^rbo ir *& Jericho miesto, 
buities sąlygos. Kas gi patraukia, — Nuo vasario 1 d. Lenkijoje 
merginą pasirinkti garbingai I bus įvestos maisto kortelės, kurios 

čių. Kad būtų visiems aišku, ko: skambančią mechaninio melži-Į'ies mėsą, jos gaminius ir sviestą. 
partija nori, buvo surengti "užsi- į mo meisterės operatorės specialy- j Kiekvienas lenkas gaus per mėne-
ėmimai vadovaujančių parti-, bę, jei ji mato, kaip jos mama ir'jsį: 6.6 svarų mėsos, 6.6 sv. deš 
nių ir tarybinių 
kėlimo institute". Tuos užsiėmi 
mus baigė "respublikinių kraš 
tų, sričių laikraščių redaktoriai,! gelyje respublikos ūkių baigia-
respublikinių partinių žurnalų j mas išgyvendinti nepateisinamai 
redaktoriai, sąjunginių respubli-; ankstyvas rytinis karvių melži-
kų informacijos agentūrų di- mas". 
rektoriai, daugelio leidyklų direk 
toriai ir redaktoriai". 

Gegužė 
Senatorius Muskie tampa vals

tybės sekretoriumi. Popiežius lan
ko Afrikos valstybes. Mirė Jugos-
avijos Tito. Britai išvaduoja Lon-
lone Irano ambasadą iš teroristų. 
Pietų Korėjoj kyla riaušės. Prasi
veržia Mt. St. Helens ugnikal
nis. Popiežius lanko Prancūziją, 
o Kinijos komunistų vadas — Ja
poniją. Islamo valstybių konferen
cija pasmerkia sovietų invaziją 
Afganistane. 

Birželis 
Japonijoj mirė premjeras Ohira. 

kvalifikacijos kaimynė vos ne vidurnaktį kelia- ; rų ir 4.4 sv. sviesto 
si į darbą. Straipsnyje atidengia
ma, kad " pastaruoju metu dau-

sidūrė už grotų, tarsi būtų didžiau ki, Hodding Carterio nuomone, 
buvęs "antros eilės mąstytojas", 
susirūpinęs savęs iškėlimu, savo 
planų pravedimu. Jis daug prisi 
dėjęs prie Amerikos užsienio po
litikos nepastovumo ir įspūdžio, 
kad ta politika visiškai subyrėjo, 
pasakė buvęs valstybės sekretoria 
to tarnautojas. 

Greit pabrangs 
JAV gazolinas 

La%os. — Nigerija, kurios naf 
Washingtona$. — Aukščiausia I tos daug perka JAV, paskelbė, jog 

sis teismas 7 — 1 balsais sustab- nuo sausio 1 d. jos nafta kainuos 

si nusikaltėliai, pvz., Petras Plum 
pa, Nijolė Sadūnaitė, Ona Vit
kauskaitė, Genovaitė Navickaitė 
ir kt. 

Mes, katalikai, negalime atsi
sakyti tikros religinės laisvės ir 
priimti tarybinę religinės laisvės 

Teismas palaiko 
surašymo rezultatus 

dė New Yorko federalinio teismo 
reikalavimą, kad New Yorke bū 

"Tiesa" praneša, kad "didelis 
dėmesys buvo skiriamas pastan
goms didinti spaudos vaidmenį 
toliau skatinant politinį ir gamy
binį darbo žmonių aktyvumą, 
plečiant socialistinį lenktyniavi
mą, darbo efektyvumo didinimą 
ir jo kokybės gerinimą vadovau
jantis CK plenumų nutarimais, 
draugo L. Brežnevo nurodymais'. 

Šį "Tiesos" straipsnį „Mokėsi 
žurnalistų kadrai" už kelių die
nų sekė „Kinematografininkai — 
partijos suvažiavimui". Jame ir
gi rašoma, kaip ok. Lietuvos ki 
no studijoje ruošiamasi komunis 
tų partijos suvažiavimui. Kino 
žurnalas irgi vykdys varovo užda
vinius." "Bus sistemingai pasako
jama, kaip vykdomi socialistiniai 
įsipareigojimai partijos suvažiavi
mo garbei", rašo "Tiesa". 

Tarp "Pagrindinių krypčių 

Straipsnyje pripažįstama, kad 
jaučiamas gyvulininkystės dar
buotojų kadrų stygius. Ypač stin 
ga merginų. Js-inam mechani
zatoriui, nesuradus kaime nuo
takos —melžėjos, siuvėjėlės, ver-
pejėlės ar kokios — jis ima_zval 

Žurnalas 
"Zycie Gospardarcze" rašo, kad 
maisto normavimas yra reikalin
ga blogybė, kuri padės išspręsti 
ekonominius sunkumus. 

—Irano-Irako karas vyksta 
jau 100 dienų. Didžiausi mūšiai 
įvyko šiaurinėse kurdų apgyven 
tose provincijose. 

— Salvadoro kariuomenė su
davė smūgį sukilėlių jėgoms 
prie Dulce Nombre de Maria 
miesto. Didžioji sukilėlių 

Česiūną. Kanada išgelbėjo iš Ira
no 6 amerikiečius diplomatus. 

Vasaris 
Pasitraukia Olandijos karalie

nė. Prasideda Olimpinės žiemos 
žaidynės Lake Placid. Liberalai 
laimi Kanados rinkimus. Teroris
tai pagrobia diplomatus Kolum
bijoje, Rodezijoje rinkimus laimi 
juodųjų teroristų vadas Mugabe. 
Sunkiai suserga Jugoslavijos pre
zidentas Tito. Egipte atidaroma 
Izraelio ambasada. JAV prasideda 
pirminiai rinkimai. 

mumai, įtempimas Egipto - Libi
jos pasienyje. Jordano karalius 
Husseinas lankosi VVashingtone. 

(Bus daugiau) 

Lenkijos teismas 
atidėjo sprendimą 

Varšuva. — Aukščiausias Len 
kijos teismas dėl techniškų prie
žasčių atidėjo sprendimą dėl 
naujos žemdirbių ir ūkininkų dar-

' bos, Nikaragvos ir Panamos ko
munistų. 

gytis į miestą, pats ten neretai j koma^kad tarp sukilėlių yra Ku 
persikrausto. 

Okupuotos Lietuvos žemės ūkio 
varovams nelengva bus išpildyti 
"Pagrindinių krypčių" dekretą: 
padidinti gamybą net 10 nuoš. 
"Tiesa" net įsivedė naują skyrių, 
kuriame svarsto "Pagrindines 

40 dol. už 42 galionų statinę. 
Visa eilė kitų naftos valstybių I kurios įsako didinti mėsos, duo

tų pakeisti gyventojų surašymo! paskelbė kainų pakėlimus. Apskai nos, sviesto gamybą, trumpai įsa 
rezultatai, nes jie netikslūs, daug; čiuota, kad naftos kainų pakeli- koma: "Geriau rengti masinių 
gyventojų neįrašyti. I mas pabrangins Amerikoje gazo-

Prieš balsavo tik juodasis teisė' liną apie 7 centus už galioną. Pa 
jas Thurgood Marshall, sakyda-1 brangs ir šildymo alyv-a. Dau

giausia naftos Amerika perka iš 
Saudi Arabijos, o po jos — iš Ni 
gerijos. 

mas, kad nepilnas gyventojų su
rašymas daugiausia pakenks 
"mažumoms". 

Panašus reikalavimas perskai
čiuoti gyventojus įvyko Detroite 
ir kituose miestuose, kurių šis 

— Antradienį j ligoninę pa
guldyta buvusio prezidento Harry 

Aukščiausiojo teismo sprendimas jTrumano našlė Bess Truman, 95 
neliečia. 'metu amžiaus. 

profesijų kadrus žemės ūkiui". 
Steigiamos profesinės technikos 
mokyklos. Trakų rajono Aukta-
dvario mokykloje rengiami trijų 
specialybių kvalifikuoti darbi
ninkai — plataus profilio trakto
rininkai mašinistai, elektromon
teriai ir mechninio melžimo 
meistrai operatoriai. 

Balbieriškyje ruošiami galvi-
enėjiroo kompleksų opers-

kryptis" ir jų ne>amus rūpesčius. 
Skyrius pavadint is "Partijos pla
nai — liaudies planai". Skyriuje 
raginama: greičiau įdiegti, rūpes
tingiau eksploatuoti, prisilaikyti, 
prižiūrėti, tobulinti, stiprinti, iš-
naudot, kaupti skubėti, reikliai 
žiūrėti, didinti lovingumą ir taip 

galo. 

bo unijos įregistravimo. Spalio 
dalis i niėn. žemesnis Lenkijos teismas 

pabėgo per sieną į Hondūrą. Sa- j atmetė ūkininkų unijos registra
vimo prašymą, sakydamas, kad 
ūkininkai yra darbdaviai arba 
savarankiškai besiverčią piliečiai 
(self — emiployed), todėl unijos 

be 

Pakeitimai Čilėje 
Santiago. — Čilės prezidentas 

Japonai daugiau 
išleis gynybai 

Washinįrtonas. — Gynybos se
kretorius Harold Brown kritika
vo Japonijos vyriausybę, paskel
busią, jog 1981 metais japonai 
padidins savo lėšas gynybai 7.6 
nuoš. Iš viso gynybai skiriama 
11.5 bil. dol., nors neseniai Japo
nijos vyriausybė žadėjo sekreto
riui Brownui padidinti lėšas 
9.7 nuoš. 

Prezidento Carterio vyriausybė 
darė spaudimą Europos sąjun-
gininkamn ir Japonijai daugiau 
rūpintis gynybos reikalais. Ypač 

Iranas linkęs 
tęsti derybas 

Teheranas. — Irako ministe-
ris kabineto reikalams Behzad 
Nabavi pareiškė spaudai, kad Ira 
nas priims Amerikos siūlymus, 
jei jie atrodys tinkami Alžiro dip 
lomatams, kurie tarpininkauja 
šiame klausime. Amerika, kaip 
žinome, atmetė Irano reikalavimą 
įnešti į Centrinį Alžiro banką 24 
bil. dol. sumą. Šis Nabavi .pareiš
kimas pakelia Alžiro diplomati
nę grupę iš paprastų pasiunti
nių ir tarpininkų iki ginčo daly 
vių ir teisėjų, sprendžiančių, 
kas Iranui gali būti priimtina ir 
— kas ne. 

Paklaustas apie būsimo prezi
dento Reagano piktus pareiški
mus, kur Irano vyriausybė vadi
nama "barbarais", "grobikais", 
Nabavi pasakė, kad Iranas nepri 
ima rimtai Reagano pareiškimų 
Reaganas mano, kad jis dar vai
dina Laukinių vakarų filme 
Jei Amerika nepatenkins Irano 

vos tarptautinė žemės ūkio darbo reikalavimų, amerikiečiai įkaitai 
apsaugos konvencija liečia ir Len bus teisiami, pareiškė ministe-
kijos žemdirbius. Teisėjas įsakė ^s. 
palaukti sprendimo, kol bus oficia 
liai išverstas į lenkų kalbą minė
tas Ženevos dokumentas. 

Laukiama, kad šis ūkininkų 
ir vyriausybės ginčas baigsis kom 
promisu. Vyriausybė jau yra pa-

jiems nereikalingos. Ūkininkų or 
ganizatoriai įrodinėja, kad prieš 
penkerius metus pasirašyta 2ene 

Augusto Pinochet Ugarte pasky- Japonija, kuri yra pasaulio eko-
rė šešis naujus vyriausybės minis, nominė galybė, galėtų skirti dau 
terius. Buvęs sveikatos gen. Ale- giau lėšų. Pagal visuminį gamy-
jandro Medina I.ouis paskirtas Či- binį produktą, Japonija gynybos 

-pikalams išleidžia 1 nuoš., kada 
Amerika, Britanija, Prancūzija 
skiria gynybai 5 nuoš. savo visu
minio gamybinio produkto. 

JAV ginklų kontrolės ir nuši

lęs universiteto rektorium, nes 
universitete vis daugiau neri
mauja opozicijos jaunimas. Vy-
riausybėn paskirta daugiau kari
ninkų, tačiau politikos pakeiti-

— Kinijos teisme kaltinamoji 
Mao Tse Tungo našlė Jiang pra
šė, kad ją užstotų dabartinis ko
munistų partijos pirmininkas Hua 
Guofeng, tačiau jis atsisakęs. Teis-

žadėjusi privatiems ūkininkams ^ g baigtas, belieka paskelbti 
daugiau lėšų mašinoms ir trą- .bausmes .Spėjama, kad Mao našlė 
šoms įsigyti, didesnes kainas už I s mirties bausmę, 
produktus. Tačiau ūkininkai skun 
džiasi: "Mes tai jau esame girdė-
jc" 

te tvirtina, kad 1978 metais visos 
'pasaulio vyriausybės ginklams iš
leido 480 bil. dol. Vien Sovietų 
Sąjunga kariniams reikalams iš
leido 154 bil. dol., o Amerika — 
108.4 bil. dol. Pasaulis ginklams 
išleido nuo II-jo Pasaulinio karo 
pabaigos apie 10,000 bii. dol., sa 

ginklavimo agentūra savo rapor-! koma agentūros raporte. 

KALENDORIUS 

Sausio 2 d. Bazilas, Eufrozina, 
Mažvydis, Gailutė. 

Sausio 3 d: Florencijus, Geno
vaitė, Ai mas. Liepsnelė. 

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:30. 

ORAS 
Debesuota, laukiama kritulių, 

temperatūra dieną 35 1., naktį 25 
laipsniai. 
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SVEIKINA! 

— Draugo sporto s k y r i a u s 
redakcija, linkėdama puikių 
šv. Kalėdų švenčių ir sėkmin
gų N. Metų savo skaitytojams 
ir bendradarbiams. 

— SALFAS s-gos C e n t r o 
va ldyba su šv. Kalėdų šventė
mis ir N. Metais, linkėdama 
savo sporto klubams, sporto 
darbuotojams, o ypač mūsų 
reprezentacinėms rinktinėms 
A u s t r a l i j o j e k a l ė d i n i o 
džiaugsmo ir sportinės sėk
mės! 

O spor t inės sėkmės ir 
stiprybės reikės visiems, nes 

• 

1981-ji metai ž a d a būti vieni iš 
pačių veikliausių. Be reprezen
tacinių r inkt inių Australijoje 
laukia sąjungos metinės žaidy
nės Baltimorėje, galutinis spor
to leidinio medžiagos sutel
kimas, sąjungos leidinio — 
biuletenio išleidimas, 7 dienų 
kursų kadrui ruošti prave-
dimas, fiz. auklėjimo ir lavi
nimo pamokų li tuanistinėse 
mokyklose Įvedimas ir 1983 
metų pasaulio lietuvių spor
tinių žaidynių org. komiteto ir 
provizorinės sporto programos 
sudarymas. 

— Ry tas Z iupsnys yra 
visapusiškas sportininkas. 
Žaisdamas futbolą už Quigley 
gimnaziją, jis 3 metus iš eilės 
buvo išrinktas į Illinojaus rink
tinę. Pradėjęs studijas Illino
jaus universitete žaidė futbolą 
pirmoje komandoje ir gavo sti
pendiją. Šiuo metu tęsia studi
j a s George Williams college, 
kur žaidžia tinklinį, už kurį 
gauna ir stipendiją. Jis tebe
žaidžia futbolą už „Litua-
nicos" klubą, o krepšinį už 
„Nerį", tačiau jo stiprybė yra 
tinklinis. J i s yra vienas iš 
geriausių lietuvių tinklininkų; 
laimėjęs 3 metus meisterio titu
lą su „Neries" klubu, 1975 
metais AAU Junior Olympics 
va r žybose buvo i š r i n k t a s 
geriausiu Amerikos žaidėju 
jaunučių klasėje, o pereitais 
metais AAU buvo atžymėtas, 
kaip pažangiausias tinkli-
n inkas Vid. Vakarų rajone. 

Australijoje jis bus ramstis 
mūsų tinklinio rinktinės ir 
padės jaunių krepšinio rink
tinei, žaidžiant prieš vyrus. 

A A U a t s t o v a s į teikia žymenį R. Žiupsniui . 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FIZINIO 
AUKLĖJIMO SĄJUNGAI 

Sveikiname jus, lietuvius 
sportininkus Australijoje, šie
met švenčiančius savo orga
nizuotos veiklos trisdešimt
metį. 

Mus džiugina, kad plačiųjų 
vandenynų nuo tėvynės ir išei
vijos didžiumos atskirti Aust
ralijos lietuviai per tiek metų 
sėkmingai tęsė lietuviškojo 
sporto tradicijas. 

Drauge su jumis didžiuo
jamės jūsų darnia veikia ir 
našiais sportiniais bei lietuviš
kais atsiekimais. 

Mes siunčiame jums Šiaurės 
Amerikos lietuvių sportininkų 
nuoširdžius linkėjimus geriau
sios kloties ateityje. 

Šviesiame prisiminime lieka 

jūsų delegacijos šaunus pasiro
dymas pirmose Pasaulio Lietu
vių sporto žaidynėse 1978 
metais Toronte , Kanadoje. 
Užsimezgęs gražus bendra
vimas ta rp Australijos ir 
Šiaurės Amerikos lietuvių 
sportininkų, t a i p kaip šieme
tėje viešnagėje, buvusiose ir 
dar neabejotinai būsimose 
išvykose, mus abipusiai stip
rina išeivijos kelyje ir mus 
sąmonina, jog, kur begyven
tume, esame vienos lietuviškos 
ir sportinės šeimos seserys ir 
broliai. 

Ilgiausių metų lietuviams 
sportininkams Australijoje! 

Pranas Berneckas, 
Šaifo centro valdybos 

pirmininką^ 

MUŠU S P O R T I N I N K U 
L A I M Ė J I M A I 

A U S T R A L I J O J E 
Telegrama gautas prane

šimas, kad mūsų jaunių krep
šinio rinktinė pasiekė tris pir
mąsias pergales. Vyrai: prieš 
Sydn io " K o v ą " — 49:37, 
Melbourno "Varpą" — 42:40 ir 
Adelaidės "Vytį" — 59:43. 

Moterų ir vyrų tinklinio ko
mandos lengvai laimėjo prieš 
Sydnį — 3:0 ir Adelaidę — 3:0. 

•^0?g><i>gš<S: 

ISTORINĖ SPORTO ŠVENTĖ 

Šios 31-šios Australijos lietu
vių sporto šventės visi Čia 
laukia su ypatingu užsidegi
mu, nes tai bus proga atsi
revanšuoti už didelį vaišin
gumą, kurį parodė Amerikos 
lietuviai 1978 metais mūsų 
sportininkų kelionės po Ameri
ką metu. 

Ši šventė bus istorinė, nes 
joje pirmą kartą dalyvaus 
Amerikos ir Kanados lietuviai 
sportininkai. J i bus rekordinė, 
nes dalyvaus daugiau 400 spor
tininkų. 

Kaip visada, dėmesio centru 
yra vyrų krepšinis. Nors 
amerikiečių atvyksta tik jau
nių krepšinio rinktinė, mūsų 
jauniams ji tikrai būtų per stip
ri, todėl mes ją įstatėme į vyru 
grupę. Čia su mūsų meisteriu 
Geelongo „Vyčiu", Melburno 
„Varpu", Sydnėjaus „Kovu", 
Hobarto „Perkūnu", Carn-
beros „Vilku", Pertho „Tauru" 
ir Adelaidės „Vyčiu" turėsime 
labai įdomias varžybas. Mūsų 
nuomone, Geelongo „Vytis" ar 
gal Adelaidė turėtų laimėti pir
mą vietą, nežiūrint ameri
kiečių ūgio ir klasės, bet su per 
maža patyrimo ir per daug 
jaunystės. Moterų krepšinis 
turės 5 komandas, tik be sve
čių. Čia lygis yra gan geras, 
kaip per Toronto žaidynes 
Amerikos lietuviai turėjo pro
gos pamatyti. Laimėti turėtų 
itin stipri Adelaidės „Vytis". 

DAR DU 
R E P R E Z E N T A N T Ą l 

A U S T R A L I J O J E 

— Rūta T a l l a t - K e l p š a i t ė 
yra vienintelė lauko teniso 
atstovė. Gimusi 1964 m P^ori-
joje. ten gyvena ir ianko 
katalikišką Beigan mokyklą 
Planuoja studijuoti ką nors 
medicinos srityje. 

Jaunių krepšinyje favoritų 
nėra. visos komandos apy
lygės ir susidomėjimas sumažė
jo amerikiečiams dalyvaujant 
vyrų klasėje. 

Vyrų tinklinyje bus 6 koman
dos, į skai tant Amerikos lietu
vių, kurie, be abejo, ir bus aikš
čių favoritais. Rimtesnę kovą 
žada duoti Sydnėjus ir Melbur
nas. Mergaičių ir moterų tinkli
nis čia mažai kultyvuojamas ir 
dalyvių m a ž a . Amerikietės 
neturėtų sulaukti rimtesnio 
pasipriešinimo. 

Lauko tenise r imtas rung
tynes turės jūsiškė Tallat-Kelp-
šaitė. Jos nekant r ia i laukia 
mūsų meisterė Lidija Pocienė, 
Toronte laimėjusi 3-ią vietą ir 
Natalija I^eiputė, taip pat 16 m. 
amžiaus, žaidžianti už Pietų 
Australijso rinktinę. 

Plaukimas labai išpopulia
rėjo ir dalyvių bus net 46. 
Jaunos seserys Užubalytės jau 
pakviestos į Australijos rinkti
nę, ta ip plaukimo lygis bus 
geroje a u k š t u m o j e . Golfo 
varžybose žada dalyvauti 30 
dalyvių: jų t a rpe ir A. Su^ronas 
iš Toronto. J i s turėtų ir iaimėti. 
Turėsime ir skvuošo varžybas 
bei šachmatų pirmenybes. 
Stalo tenisas, kaip ir pas jus, 
baigia išnykti, o jo vietą užėmė 
bilijardas. kur is labai populia
rėja. 

l a idynės prasidės gruodžio 
mėn. 27 d. ir baigsis 31 d. 

Robertas Sidabras, Adeiaidė 

Iki 13 m. amžiaus ji buvo 
aktyvi gimnastikoje ir plau
kime, o vėliau visą dėmes? 
nukreipė į tenisą. Dirba kas
dien po kelias va landas . 0 vasa 
rą ir ilgiau. Žaidžia už mokyk
los komandą pirma rakete. 
Lietuvių pirmenybėse laimėjo 
pirmą viftą margaičių klasėje 
ir moterų dvpjete. o taip pat ir 
kvalifikacinp.s varžvbas kelio 
nei j Australiją. 

KAUNO 
„ŽALGIRIS" 

GAUNA PAMOKĄ 
ZAGREBE 

Jau rašėme, kad Kauno „Žal
girio" krepšinio komandai 
šiemet teko garbė ir malo
numas dalyvauti Europos tau
rės varžybose. Pirmojo rato 
r u n g t y n e s pr ieš norvegų 
komandą „Žalgiris" perkopė 
gana lengvai. 

Po to nekantriai laukėme 
burtų traukimo ir pirmųjų 
rungtynių. Burtų traukimą 
vykdė pasaulinė krepšinio fede
racija Muenchene. Prie 5 pir
mojo rato laimėtojų prisidėjo 
italų „Varese ', „Kantu" ir ispa
nų Barcelonos komandos. Iš 
šių 8 komandų burtais buvo 
sudarytos dvi grupės. „Žalgi
r i s " pateko Į grupę A su Zagre
bo „Cibona", Italijos „Kantu" 
ir Prancūzijos „Les Mans". 
Kitoje grupėje liko i talų 
„Varese", olandų „Leiden", 
Barcelonos „FC" ir Istambulo 
„Pilsen". 

Varžybos v y k s t a prieš 
kiekvieną komandą po du kar
tus: dvi pirmosios iš abiejų gru-

kiai, vedė 12-7 ir 24-16, o minu
tė prieš kėlinio pabaigą buvo 
49-49. Dvi nevykusios klaidos ir 
„Cibona" baigė kėlinį 53-49. 
Antrame kėlinyje trys Jugosla
vijos rinktinės žvaigždės su 
Cosic priekyje (jis pelnė 25 taš
kus) užvaldė lentas ir nepap
rastu greičiu išardė „Žalgirio" 
gynimą. „Žalgiris" pasimetė ir 
pritrūko kvapo, o jugoslavai 
tada krovė, kiek norėjo. 

Dar nekantriau lauksime 
revanšinių rungtynių Kaune 
bei rungtynių su italais ir pran
cūzais. 

Štai „Žalgirio" sąs ta tas : 
Algirdas Linkevičius 30 m. am
žiaus, 190 cm ūgio, Mindaugas 
Arlauskas — 25 m., 186 cm; 
Vitoidas Masalskis — 26 m., 
184 cm; Raimundas Civilis — 
21 m., 205 cm; Gintaras Krapi-
kas — 19 m., 196 cm: Liudas 
Žukaitis — 29 m., 198 cm;Arū-
nas Lauritėnas — 22 m., 205 
cm; Virginijus Jankauskas 21 
m., 204 cm; Valdas Chomičius 
— 21 m., 188 cm; Raimundas 
Valikonis — 19 m., 190 cm; 
Darius Laskys — 21 m., 196 cm; 
Sergejus Jovaiša — 26 m., 194 
cm ir Mindaugas Lekarauskas 
- 20 m., 206 cm. 

IŠ LIETUVOS 
PADANGĖS 

— P lauk imo taurės varžy
bos įvyko Charkove. Iš keletos 
lietuvių ten da lyvavus ių 
geriausiai pasirodė Maskvos 
olimpiados aukso medalio 
laimėtojas Robertas Zulpa. 
Charkove j:s 100 m krūtine 
laimi pirmą vietą pt r 1:05.4 sek 

— M o d e r n i o s p e n k i a 
k o v o s taures varžybos įvy;-. 
Kaune. Pirmą komandinę vietą 
i aimėjo Vilnius pralenkęs 
Gomelį ir Klaipėdą. Indivi
dualinėse varžybose pirmą vie
tą laimėjo vilnietis A. Ragai
šis. 

— P l a u k i m o r u n g t y n e s 
tarp jaunių lietu vos ir Varšu
vos rinktinės laimėjo lietuviai 
179-105. Iš 24 rungčių lietuviai 

P R A S I D Ė J O S A L Ė S 
PIRMENYBĖS 

Užbaigus Chicagos futbolo 
pirmenybes lauke ir porą 
mėnesių pailsėjus, gruodžio 
mėn. 21 d. pradėtos 1980-81 
metų salės pirmenybės. Jos 
pravedamos sekmadieniais 
tame pačiame 234 East Chica
go A ve., Armory pastate. Šiais 
metais dalyvauja 24 mėgėjų 
komandos, suskirstytos į dvi 
divizijas — pirmoji ir major. 
„ L i t u a n i c o s " k o m a n d a 
rungtyniauja pirmoje divizijo
je. Patekti į major, reikia pasi : 

daryti pirmosios meisteriu. 
Kartais užtenka ir antros vie
tos, jei komandų skaičius 
padidinamas, kaip šiais me
tais. Be „Lituanicos", pirmoje 
divizijoje rungtyniauja: grai
kų „Olympics", meksikiečių 
„Blue Stars", vokiečių „For
tūna", jugoslavų „Chicago 
Stars", Jamaica — „WI Je t s" , 
jugoslavų „Seagull,United 
Serbs", austrų „Real F.C.", 
lenkų „Royal Havel", italų 
„Roosters" ir lenkų „Light-
ning". Komandos, sprendžiant 
paga l l auko p i rmenyb ių 
klasifikaciją, labai įvairaus 
pajėgumo, pradedant nuo ant
ros divizijos „uodegutės", Ugi 
major divizijos ketvirtos vie
tos „Lituanicos". Kaip seksis 
mūsiškiams šitokių komandų 
maišatyje, iš anksto sunku 
pranašauti . Praėjusį sekma
dienį, žaidžiant pirmąsias 
salės rungtynes prieš „United 
Serbs", pirmą puslaikį „Litu-
anic.t" atrodė geriausiai iš 
vis J. 24 komandų. Antrame 
pur la ikyje kelis Žaidėjus 
pakeitus, komanda „supliuš
ko" ir r u n g t y n e s ba igė 
neimponuojančia pasekme 2:1. 
Įvarčius įkirto Pikšrys ir 
Murray. 

J. Juška 

p ių k v a l i f i k u o s i s pusf i - laimėjo pirmas vietas 20 kartų, 
nal iams. Tuo būdu „Zaigirio", 
be Oslo, dar laukė trys malo
nios išvykos į Zagrebą, Italiją 
ir Prancūziją. 

Nekantriai laukėme pirmųjų 
rungtynių pasekmės, norė
dami matyti , ar pirmoji išvyka 
buvo maloni ir aikštėje. Teko 
smarkiai nusivilti, nes „Cibo-
nos" ekspresas nesulaikomai 
praūžė pro Kauno „žalią girią" 
(..Žalgirį";, kaip jugoslavų 
laikraštis išsireiškė. „Cibona" 
atskaitė žiaurią pamoką „Žal
giriui" — 107-77! Net 30 taškų 
skirtumas. Pagal rungtynių 
eigą, pasekmė gal per žiauri. 
..Žalgiris" pradėjo gana pui-
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vietų Sąjungoje reikia pra
vesti naujas ekonomines ir 
socialines reformas, kurioms, 
betgi, priešinasi valdančioji 
biurokratija, pasižyminti sa
vo privilegijomis ir korupci
ja" . Sacharovas ta ip pa t reiš
kia susirūpinimą dėl vis 
labiau s t ipr inamos sovietų 
valstybės militarizacijos ir dėl 
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jos geopolitinės ekspansijos, 
kuri sudaro rimtą pavojų stra
teginei jėgų pusiausvyrai Eu
ropos, Azijos ir Afrikos konti
nentuose. "Sovietų karinė 
intervencija Afganistane, pa
žymi Sacharovas, yra pasku
tinis ir tragiškiausias pa
vyzdys tos žalos, kūną daro 
sovietų valdžios vykdoma eks
pansijos politika." 
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R ū t a Tal ia t -KelpSai tA d a u g b 
d a n t i t p r i ^ i n i n k * 

— L a i s v ų j ų i m t y n i ų 
pi rmenybėse Panevėžyje 
neįvyko nieko naujo. Įdomu 
tik, kad pussunkiame svoryje 
meisterio vardą laimėjo šiau
lietis A. Ladieta jau 19-tą 
kartą! O sunkiame svoryje 
titulą vėl nusinešė kaunietis 
V. Zamara^kis ir tryliktą 
kartą! 

— Tinkl in io aukščiausios 
lygos pirmenybės prasidėjo 
Taline. Lietuvos atstovas Vil
n i a u s Kuro A p a r a t ū r o s 
komanda pradeda užtikrintai. 
Pirmas rungtynes laimi prieš 
Frunzę 15-12, 15-8 ir 15-8. c 
antrąsias prieš Gomelį dar 
lengviau 15-6, 15-6 ir 15-7. 

— Krepš in io pirmos lygos 
p i r m e n y b ė s e P a n e v ė ž i o 
Lietkabeiio komanda laimi 
prieš Taliną 91-71 ir prieš 
Gomelį 81-79, bet pralaimi 
Charkove 76 94 ir stovi tre
čioje vietoje. 

Tuo tarpu aukščiausioje 
lygoje Vilniaus Statybos geros 
dienos baiKt-si ir ji priartėjo 
prie žemės. Taškente po dviejų 
pratęsimų pralaimėję 94-96, ji 
pralaimi ir prieš Tbilisio Dina-
mo 89-101. Du pralaimėjimai 
iš eilės ir Statyba iŠ antros vie
tos krenta į penktą ir priar 
tėja prie Kauno „Zaigirio", 
<"iri<* tebestovi 7-je vietoje. 

Sacharovas apie 
neteisėtumą 

Nobelio Taikos premijos lau
reatas akademikas Andrei 
Sacharov, Sovietų Sąjungos 
Mokslų akademijos pirminin
kui Aleksandrovui pasiųsta
me laiške dar kartą iškėlė jo 
ištrėmimo neteisėtumą, drau
ge pareikalaudamas, kad jam 
būtų iškeltas viešas teismo 
procesas. "Neprašau pasigai
lėjimo, bet reikalauju tei
singumo," rašo laiške Sacha
rovas, kviesdamas Sovietų 
Sąjungos Mokslų akademiją 
apginti ne tiktai jo pažeistas 
teises, bet ir kitus sovietų 
mokslininkus, kurie yra tapę 
represinės politikos aukomis. 
Sacharovas taip pat praneša, 
kad kol nebus sugrąžintos jam 
priklausančios politinės tei
sės, jų tarpe teisė nevaržomai 
pasimatyti su kitais moksli
ninkais, jis nutrauks bet 
kokius ryšius su Mokslų aka
demija. 

Sacharovas taip pat pa
liečia kaip kurias bendro po
būdžio politines problemas. 
"Mano idealas, rašo jis, yra to
kia politinė santvarka, kuri 
būtų pilnai atvira žmogui, ku
ri remtųsi politinio pliu
ralizmo ir laisvos ekonomijos 
pr inc ipa is , kurioje būtų 
besąlyginiai gerbiamos visos 
pagrindinės žmonių pilietinės 
ir politinės teisės. Daug žmo
nių jau yra įsitikinę, jog So-
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Nepakanka planų, bet 

REIKIA RYŽTO VEIKLOJE 
Ryžtas arba pasiryžimas tą 

ar kitą darbą daryti, atlikti yra 
be galo svarbus dalykas politi-
ūame, visuomeniniame ir as

meniškame gyvenime. Vals
tybės vada i , kurie nėra 
ryžtingi, nebūna geri vadai ir 
kai kas juos tiktai pelų mai
gais vadina. Geriausi sumany
mai, paruošti planai, įvairios 
orogramos nueina niekais, kai 
rūksta ryžto joms vykdyti. 

Vakarų pasaulio viešoji nuo
monė, o taip pat daugybė bal
sų pačioje Amerikoje pagrįstai 
kaltina dabartinius krašto va
dovus n e p a k a n k a m u ryž
tingumu politinio gyvenimo 
vadovavime. Amerikai pri-
įšama, kad ji, turėdama ge

riausias sąlygas išsilaikyti pir
maujančia pasaulio valstybe, 

- Ąias pozicijas per daug lengvai 
baigia perleisti didžiausiam 

jžmonijos priešui. Amerika kal
tinama be galo patiems ame
rikiečiams ir visam laisvajam 
pasauliui skaudžiu savo pini
ginio vieneto nuvertinimu, in
fliacijos bangos sukėlimu, ne
pakankamomis pastangomis 
apjungiant sąjungininkus. 

JAV-bių vadovams pri
kišama, kad jie, pasišovę ginti 
žmogaus teises pasaulyje, pa
darę šiame reikale kai kurių 
garsių pareiškimų, ilgainiui 
patys nuo savo šūkių nusikrei
pė, kai praktiškai už juos ne
kovojo. Vienas kitas drąsesnis 
balsas Belgrado ar Madrido 
konferencijoje pavergtų tautų 
ir Sovietinių kraštų žmonių 
persekiojimo reikalu tebuvo ty
mose šaukiantis balsas... 

* 
Be galo skaudus dalykas te

bėra 52 įkaitų klausimas. Prieš 
daugiau kaip metus laiko revo
liucinė Irano teokratinė val-
:iia. sulaužiusi visus tarptau-

ės teisės nuostatus, įkalino 
JAV-bių pasiuntinybės Tehe
rane diplomatus ir eilinius tar-

-nautojus. JAV-bių vyriausybė 
Washingtone ėmėsi kai kurių 
priemonių jiems išvaduoti. De-

j ja, jos buvo arba nepakan
kamos, arba neryžtingos, ar 
"^sėkmingos. Skaudžiausia, 
ad banditui nebuvo atsiteista 
no pačiu. Jei Amerika tada bū-
ų mainais suėmusi Irano teo

kratinės valdžios diplomatus 
•avo krašte, sulaikiusi tūks
tančius Irano piliečių, kurie 
*iame krašte veikia prieš A m e 
rikos valdžią ir jos žmones, rei
kalas būtų atsidūręs kitoje 
plotmėje, būtų pavirtęs į mai
nų bei pasikeitimo objektą. 
Sumanymas pavartoti eko
nomines sankcijas nebuvo iš
plėstas Amerikos sąjunginin
kų tarpe ir nepaklupdė Irano 
revoliucinio režimo. 

Tiesiog juokinga darosi ste
bint, kaip Amerikos vadai 
nesiėmė ir nesiima reikiamų 
'tvirtesnių" priemonių įkaitų 
išvadavimui. Ką gi daro 
Amerikos vadai? Patarė skam
binti varpais, melstis už įkai
tus, iškelti gedulo vėliavas, 
išstatyti įkaitų — kalinių pa : 
veikslus ir pan. Tokios rūšies 
priemones galėtų patarti įvai
rių religijų dvasininkai. Vals
tybės v*vdai turėtų rasti ki
tokių būdų įkaitams išvaduoti. 
Čia turėtų būti sustota neryž
tingai skaičiavus įkaitų kali
nimo dienas. 

KAIP OPECAS ĮTAKOJA PASAULINI ŪKĮ 
Ekon. C.W. Reynoldso patikimas aiškinimas 

.... 

• • 

Ši "dienų skaičiavimo" akci
ja, taip plačiai išplitusi vi
same krašte, ypač spaudoje, ra
dijo bei televizijos programoje, 
šių eilučių autoriui primena se
niau Lietuvoje kai kurių kai
miečių juokais praktikuotą pli
kių skaičiavimą. O būdavo 
taip. 

Vasaros metu kartais per 
ilgai užsitęsdavo arba giedra, 
ar nuolatiniai lietūs. Kildavo 
didelė grėsmė, kad gali pražūti 
metinis derlius. Kas daryti? 
Susirinkdavo į vieną vietą kai
mo vyrai. Vienas jų tardavo: 
reikia surasti ir suskaičiuoti 
dvylika plikių ir tada įvyk
sianti oro atmaina... Dvylika 
plikių nesunkiai buvo galima 

surasti, bet oras nesikeisdavo. 
Tada kažkuris "gudruolis" 
patardavo suskaičiuoti du tuzi
nu plikių. Tačiau ir ši prie
monė nebuvo veiksmingesnė. 
Bet būdavo atsitikimų, kad 
giedrą pakeisdavo lietus ar at
virkščiai. Žinoma, tai įvyk
davo ne dėl suskaičiuotų pli
k i ų . T a d a g u d r u o l i a i 
šaukdavo: "Ar matai, kas įvy
ko — plikiai padėjo". 

Šis plikių skaičiavimas kaž 
kaip labai primena dabar nuo
lat praktikuojamas skaičiuoti 
įkaitų kalinimo dienas. Jei pli
kius skaičiuodavo tamsūs kai
miečiai, dargi patys dažniau
sia į savo veiksmą netikėdami, 
nedaug reikia stebėtis. Bet kai 
dabar įkaitų kalinimo dienas 
skaičiuoja valstybininkai, nie
ko kita "tvirtesnio" nedaryda
mi, tenka kiek nustebti. Tiek 
apie Amerikos valstybi
ninkus. 

Keletas žodžių apie mus pa
čius. Neseniai JAV Lietuvių 
Bendruomenės vadovybė 
pereitų metų gruodžio mėnesį 
paskelbė Lietuviškos spaudos 
mėnesiu. Nutarimas gražus, 
bet ar jis ką padėjo visų lie
tuvių pagalbos be galo rei
kalingai lietuviškajai spaudai 
išeivijoje? Vargiai, nes minė
tas "nutarimas" buvo ne
skelbtas tiktai toje pačioje 
spaudoje ir vienu kitu aplink
raščiu. Neteko girdėti, kad mū
sų laikraščiai būtų susilaukę 
naujų prenumeratorių antplū
džio. 

O spaudos reikalai labai blo
goje būklėje. Visiems laikraš
čiams reikia naujų prenu
meratorių, knygoms daugiau 
pirkėjų. Kai nemaža dalis lie
tuvių nebesiryžta ateiti užsi
sakyti laikraštį ar nusipirkti 
knygą, reikia, kad kas nors pas 
juos užeitų, patartų, prišne
kėtų leidinį užsisakyti ar nusi
pirkti. Ar lankėsi toki spaudos 
platintojai neskaitančių laik
raščių namuose? Ar pasiūlė 
jiems leidinį užsisakyti? Tokių 
faktų neteko girdėti, o jeigu ir 
vienur kitur buvo, tai tiek ma
žai, kad mūsų spauda to nepa
juto. Buvo geri norai, bet ne
buvo ryžto. Nebuvo ryžtingų 
žmonių, kurie spaudai padėtų. 
Jei taip ir toliau bus, ar ilgai 
įstengs mūsų spauda padėti 
l ietuviams ir jų organi
zacijoms? 

Bet yra ir prošvaisčių. Labai 
gerai padarė ta pati JAV Lie
tuvių Bendruomenės va
dovybė, paskelbdama atsišau
kimą melstis už Lenkijos 
laisvę. Šis paskelbimas pa
darė tikrai gerą įspūdį mūsų 
kaimynų — lenkų išeivių tar
pe. Kai kurie jų, sužinoję apie 
šią žinią, net nušluostę ašarą 
— kitą. Girdi, žiūrėkite, koki 
kilnūs tie lietuviai, kuriuos kai 
kas mūsiškių dargi priešais lai
kome. 

Bet ir šis sumanymas kaž 
kaip neturėjo didesnio ryžto. 
Beveik tylomis pravestas, o 
daug kur ir nepravestas. Rei
kėjo daugiau veikti, kad bent 
lietuviškose parapijose jis bū
tų plačiau nuskambėjęs. Juk 
su lenkais mes turėjome daug 
reikalų, ir dar ateityje turėsi
me. Lietuva ir lietuviai visa šir
dimi trokšta Lenkijai laisvės ir 
laimės. Reikia dabar, Lenkijos 
bandymo dienomis, dar dau
giau padėti lenkams, su vil
timi, kad jie kada nors padės 
mums. 

Švenčių proga mes prisi
minėme savuosius. Visuose na
muose buvo kalnai reikalingų 
ir nereikalingų dovanų Kiek 
daug pinigo išleista! Bet ar 
daug kas mūsų atsiminė ken
čiančius suimtuosius lie
tuvius? Nūdien kažkaip nuti
lo akcija išvaduoti Viktorą 
Petkų ir kitus kalinius. Buvo, 
rodosi, ir komitetai jiems va
duoti. Kur jie dabar? Ir čia 
reikalingas didesnis ryžtas. 

b.kv. 

Ekon. Reynoidsas straipsny
je "The New Terms of Trade 
Problem" atranda "naftos ren
tą" ir "petro - dolerių" proble
mą. Renta ekonomikoj }anot jo, 
yra per didelis pelnas, viršijąs 
reikalingumą fizinio kapitalo 
tinkamo lygio išlaikymui. 

Pasiaiškinkime tą "rentą": 
tai nuoma, pelnas bei pa
jamos. Ji gali būti aukšta, že
ma, teisinga, neteisinga, pa
reinant nuo to, ar ji griauna ar 
palaiko ūkinę lygsvarą. Pagal 
sovietinį aptarimą, renta yra 
tokios pajamos, kurioms ga
vėjas neįdeda jokio darbo. Tai
gi, visa Sov. Sąjungos gula
ginė sistema pilna neteisingos 
rentos, verčianti alkanus, kan
kinamus vergus sunkiai dirbti 
be atlyginimo. 

* 
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Naftos gręžimo stotis Amerikos 
vakaruose 

Savo mintijimui akstiną 
Reunoldsas gavo iš senųjų eko
nomistų D. Tikardo ir J . 
Schumpeterio. Pirmojo garsi 
žemės renta suprastintai nusa
kyta — per dideliu pelnu, gau
namu iš žemės dėl jos ne
pakankamumo. Reynoidsas 
sako, kad OPECO dideli pel
nai ūkį lygiai taip pat neigia
mai veikia, kaip ir Rikardo že
mės renta, juo labiau, kad 
tokių perteklių savininkai lin
kę jais naudotis nenašiai, dau
giau prabangiam gyvenimui, 
dažnai visai negudriam pi
nigų mėtymui, užuot planin
gai investavus gamybon. 

LEONARDAS DARGIS 

Schumpeterio 
"Naujovės R e n t a " 

Sią rentą irgi sudaro 
didesnis nei normalus pelnas, 
gaunamas didesniu išra
dingumu bei geresne orga
nizacijai. Istoriniai tokios rū
šies pelnai būdavo ūkinio 
augimo šaltiniu. Tai teigiama 
renta. 

Naftos kainų iškilimas 
nenormaloiai pabrangino ža
liavų kainas naujovės rentų 
sąskaiton. Jeigu nebus atras
tas būdas OPECO pinigus nu
kreipti ūkių auginimo kryp
timi, tai Vakarų ūkiui 
anksčiau ar vėliau "opekiškos 
rentos" dėka gresia žlugimas. 
Kartu, žinoma, atsiranda ir 
OPECO kraštams tikras pavo
jus virsti į tyrumas, bet tų po
nų nepamokysi. Jie ir toliau 
nevykusiai žarstosi pinigais 
negirdėtai prabangai, apiplėš-
dami energijos vartotojus. 

Dėl to, pagal Reynoldsą, 
monetarinių pakitusių sąlygų 
aiškinimai, nors ir labai pa
plitę, iš tikrųjų mažiau reikš
mingi nei galimi aukštų naf-
t o s k a i n ų p a d a r i n i a i 
pasaulinės pramonės sąran
gai. 

Reynoidsas savo aiški
nimus paremia ir skaičiais. 
Nuo 1972 iki 1976 pagal jį ope-
kiškoji renta buvo 73 bil. dol. 
neto dydžio. Mineralines gėry
bes (daugiausiai naftą) iš-
vežantieji kraštai per tą laiką 
ūkinės rentos susikrovė už 98 
bil. dol., kai pramoninių kraš
tų naujovės renta krito 56 bil. 

Šiandien didžiausia nau
joms įmonėms steigti kapitalo 
dalis kontroliuojama naftą 
gaminančiųjų kraštų. Dalis tų 
kapitalų bankų sėkmingai per
keliami ten kur jų reikia, ta
čiau iš apyvartos išėjusi dalis 
(lėbavimui, auksui, brangeny
bėms) darosi vis didesniu ūki
nio augimo stabdžiu. 

Politinis OPECO 
agresyvumas 

Reynoidsas apie jį straips
nyje nekalba. Visgi pravartu 
ir tai prisiminti. Pagal karo 
filosofą Clausewtzą nor
maliausi ūkiniai mainai vyks
tą laisvu susitarimu. Kai pri
reikia mainams tvarkyti 
tarptautinių sutarčių, jie iš
virsta politika. O karas tėra 
politika kitomis priemonėmis. 
Marksistiškai, pirmųjų san
tykių iš viso nesą ir nebuvo, o 
antrieji neišvengiami veda ka-

PIETŲ AMERIKOS 
INDĖNŲ ŠVENTOJI 

ruosna. Tą Sąjunga Sov. šven
tai ir vykdo, kariaudama ir 
kairėj ir dešinėj. Jie nesiterlio-
ja pirminėmis fazėmis. 

Opekiškos politikos pavyz
dys: JAV siekia karo atvejui 
apsirūpinti ir naftos atsar
gomis. Tikslas — milijardas 
statinių. Tokių atsargų, šian
dieniniu vartojimo mastu, var
tojant ir savąją naftą, bet nie
ko neįsivežant, užtektų 182 
dienoms. Iki šiol tų atsargų 
tesumedžiota nepilni 400 mil. 
statinių. Didesnių atsargų su
darymui priešinasi net ir ne
va JAV draugas Saudi Arabi
ja. Kartu betgi ji nori JAV 
ginklų ir karinės apsaugos, jų 
tarpe ir specialių, modernių 
karo lėktuvų. JAV "draugų" 
netrūksta ir visi jie nori būti 
kaklais, sukinėjančiais JAV 
galvą. Izraelis, vienas jų, pasi
priešino minėtų lėktuvų Saudi 
Arabijai pardavimui. JAV 15 
tokių lėktuvų vistiek pardavė, 
bet be tolimo skridimo kuro 
tankų. Įdomu, ar tokių tankų 
negalima kur kitur nusipirk
ti? 

Vakara i irgi 
ne be žioplumo 

Suliberalėję turtingesnieji 
kraštai, iki šiol ir JAV, trum
paregiškai daugiausia rūpina
si pajamine, o ne gamybine 
ūkine dalimi, keldami uždar
bius, pensijas ir socialinį ap
rūpinimą apskritai, pamirš
dami lėšų šaltinius. O ir 
darbas vykdomas, neatsižvel
giant į jo našumo, daugiausia 
popierius težaretant, užuot įį lygumų buvo rasta negyva 
gaminus daugiau gėrybių. I motina Corea, numirusi iš 

Kelionė iš Villa del Diąue į 
Rosario, apie 400 kilometrų, 
prailgo, bevažiuojant Argen
tinos lygumomis. Tačiau ir 
gana nykios pakelės turi savo 
įdomumų. Pravažiavome 
vieną kitą pietietiškos kultū
ros miestelį. Nesulapoję 
medžiai, nes buvo žiema, davė 
progos šiaurietiškoms akims 
stebėti pietietišką statybą. 
Akims, pripratusioms prie 
aukštyn kylančių stogų, ši 
statyba atrodė pernelyg hori
zontali ir plokščia. Tik vienas 
kitas pasinešęs aukštyn iškil
ti stogas išdavė, kad čia būta 
šiauriečio statytojo. 

Šiaurietiškoms akims ir 
kapinės čia atrodo labai 
nepaprastos. Ir miesteliai ir 
kapinės atrodo taip vieni į 
kitus panašūs, kad iš tolo net 
nesi tikras, ar čia privažiuosi 
miestelį ar kapines. Ir kapi
nės pasirodo ne kartą daug 
stilingesnės, negu miesteliai. 

Bendrakeleiviai atkreipė 
dėmesį į pakelėje užtinkamus 
mažus paminklėlius. Tai yra 
ne daugiau kaip dviejų ar tri
jų pėdų aukščio koplytėlės, 
prie kurių yra vienur daugiau, 
kitur mažiau paliktų vandens 
butelių. Buvo paaiškinta, kad 
koplytėlės yra pastatytos 
pagerbti vienai, oficialiai 
nepripažintai šventajai, kuri 
yra gerbiama šios visuo
menės. Jos vardas yra „De-
functa Corea". Anot legendos, 
kažkurioje iš tų milžiniškų 

Visgi ir pagal Reynoldsą vi
sų ūkio šakų gamybos lygs
varą šiuo metu dėl OPECO 
spaudimo (o tas ir vėl kainas 
pakėlė) sunkiai bepasiekiama, 

bado ir troškulio, bet šalia jos 
buvo išlikęs gyvas jos ką tik 
pagimdytas kūdikis. J a i 
pagerbti tų lygumų pakelėse 
yra statomos mažos koply-

nes ir kur susikrovę didesni | tėlės, prie kurių sunkvežimių 
pelnai, pirmoj eilėj, nori ne
nori, turės būti įdedami naf
tos ir kitų mineralų pakaitalų 
gamybon, o tai reiškia, kad ki
toms ūkio šakoms tegali būti 
skirti kapitalo likučiai. 

Žemės drebėjimo aukos Italijoje. 

vairuotojai palieka butelius su 
vandeniu, kaip auką, kad 
jiems kelionė sektųsi. 

Šios motinos kultas kai ku
riose Argentinos provincijose 
yra plačiai paplitęs. Vyskupai 
šiam kultui buvo nepalankūs, 
laikydami jį burtininkišku 
reiškiniu. Tačiau visuomenės 
pagarba šiai mistiškai moti
nai, mirusiai, bet išlaikiusiai 
savo kūdikio gyvybę, buvo 
tokia patvari, kad ilgainiui 
katalikiškų autoritetų pažiūra 
į ją pradėjo keistis. St. Juan 
provincijoje kažkuriame mies
te net yra pastatyta bažnyčia 
šios motinos garbei. Ši legen
da ir Coreos kultas yra iš indė
nų laikų. 

Pakelėse iš Cordovos 

provincijos iki Rosario paste
bėjau bent keturias panašias 
koplytėles paskirtas „Defunc-
tai Coreai". Bendrakeleiviai 
papasakojo, kad šiame krašte 
indėnų Dievas buvo Žemė. Jie 
ją vadino „ P a c i a m a m a " . 
Išvertus tai reikštų Žemė moti
na . Ši informacija gerai 
sutinka su W. Schmidto 
etnologinėmis studijomis apie 
Pietų ir Vidurio Amerikos 
indėnų religijos moterišką 
pobūdį. Ch ibcha tautoje 
,. Vyrai raudavo kelmus ir 
paruošdavo dirvą, tačiau tik 
moterys sėdavo senobinius 
kukurūzus ir nuimdavo derlių 
jos sakydavo kaip vien tik 
moterys gimdo, taip joms vie
noms galima sėti, kad kas 
išaugtų ir surinkti, kas yra iš
augę" („Das Mutterrecht", 74 
psl.). Schmidtas yra surinkęs 
daug žinių apie įvairių Pietų 
Amerikos tautų moterišką kul
tūrą. Jis stebisi, tačiau kad 
Meksikoje šios kultūros pėdsa
kų nerasta, išskyrus vieną 
Pacifiko pakraštį ir salą, ku
rioje ši kultūra yra išlikusi. 
Čia metai buvo skaičiuojami 
ne pagal saulės apsisukimą, 
bet pagal moters nėštumo 
laiką. Ten metai buvo apie 9 
mėnesių ilgumo (ten pat, 73 
psl.). 

Senovės Pietų Amerikos 
indėnų pagarba gimdančiai 
motinai yra aukštas šios kul
tūros bruožas. Ne būtinai 
kultūringumą mes turime 
vertinti pagal techniškus suge
bėjimus. Žmdgiškumas yra 
kažkas daugiau, negu jo 
pastangos apvaldyti gyvena
mąją aplinką. Nors, žinoma, ir 
to nereikia mažai vertinti. 

Įdomu atkreipti dėmesį į tai, 
kad už savo sūnų mirštančia 
indėne motina susidomėjo 
Antanas Vaičiulaitis. Jis savo 
naujai išėjusioje poezijos kny
goje „Ir atlėkė volungė" yra 
parašęs eilėraštį apie sudie
vintą indėnę gimdyvę. Šį eilė
raštį parašyti jį paskatino 
viena Meksikos meno paroda, 
kuri buvo suorganizuota 
Washingtone 1978 m. Joje 
buvo dvi statulos iš prieš-
kolumbinių laikų, kurios vaiz
davo moteris, mirusias gimdy
mo metu. Tokios moterys buvo 
laikomos sudievintomis ir 
vadinamos „Dihuateto". Jos 
turėdavo teisę lydėti saulę jos 
kelionėje per dangų. Taip pat 
šios motinos buvo prilygi
namos kariams, kritusiems 
kovos lauke. 

(Nukelta j 4 psl.) 

PAVEIKSLAS UŽEIGOJE 
JUOZAS TOLIUŠIS 

pasikeisdavome keliais žodžiais grįždami plentu iš 
koštuvų fabrikėlio. Mano kambario vyrai buvo ją 
visai užmiršę: nuo anų atmintinų Kūčių niekad 
nemačiau jų su Hele bendraujant. 

Tačiau vieną popietę — buvo jau balandis — ji 
pasivijo mūsų grįžtantį būrį ir nusitempė mane į šalį. 

Ą — Mindaugai, noriu su tavim pasikalbėti labai 
slaptu reikalu. Juk žinai, kad kambario vyrai 

Užsimėtėme skrandas ir girgždančiu sniegu ruošiasi iš lagerio sprukti. Ar ir tu prisidedi? 
nukulniavome į aikštelę. Mūsų septynetukas susi- Net nukaitau. Visą pusmetį kartu gyvenau, bet 
grupavo prie upelio, ten visada stovėdavome. Ir nė nenujaučiau, jog jie ryžtasi į tokį pavojingą žygį. 
dabar jis vikriai gurgėjo seklia vaga, skalavo kyšan- Kur jie nusibalados? 
čius akmenis, pasipuošusius sniego kepurėmis. — Hele, nieko nežinau, gerai išlaikyta paslaptis. 

Sklendžiau akimis per moterų būrį, bet Helės Kada jie žada bėgti? 
niekur nemačiau. Kas su ja atsitiko? — Dar tikrai nenutarę, bet jau šiomis savai-

Net rukus t a r p v a r t ė j e pasirodė Her r temis. Ir mane pakvietė prisijungti. Jei tu nepri-
Schuhmacher, keletas raštinės tarnautojų, o jų tarpe sidedi, aš ir pati nežinau. 
susigūžusi, apsigaubus juoda skara, artėjo ir Helė. — Bet kur pabėgsime? Aš nieko kitur nepažįstu. 
Kai pražingsniavo pro mus, pastebėjau, jog buvo — Ir jie ne, bet planuoja į Šveicarijos pusę. Ten 
visa išbalusi, paakiai įkritę ir užverkti. jau netoli anglų pafrontė. Sako, tenai kovoja lenkų 

Viršininkas pradėjo be jokių įžangų: ketvirtojo daliniai, 
barako vyrai sulaužę lagerio taisyklę, lenkė iš Nustebau nelauktu merginos siūlymu, bet juk tai 
moterų flygelio atsilankė į jų kambarį, — Ordnung buvo kambario vyrų paslaptis. O aš tame sąmoksle 
muss sein! Nei žodelio apie Kalėdų šventes, nei pašalietis. Jei pasisiūlysiu, dar kuo nors įtars, 
trumpučio sveikinimo. Norėjau jai paaiškinti padėtį, bet Helė užbėgo 

— Kadangi stovyklos taisyklėms nusikalsta nauju ir dar labiau netikėtu klausimu: 
pirmą kartą, — Šiaučius pylė šaltus ir grėsmingus — Mindaugai, esi kartą minėjęs, jog turi 
žodžius, — jai šį kartą tik švelni bausmė. Kitą sykį pistoletą. Ar galėtum man paskolinti? 
išsiųsime į baudžiamąjį lagerį- Čiužinio šiauduose turėjau paslėptą ginklą, 

Jis staigiai atsisuko į Helę ir nutempė žemyn jos mažutį melsvo plieno Walterį, kurį buvau slapta 
skarą. Darbininkų gretomis nučežėjo neramus išsaugojęs per visas negando dienų keliones. Apie jį 
kuždesys, moterų būry kažkas suriko. Helės galva kažkada ir Helei buvau pasigyręs, bet dabar visai 
buvo nuskusta iki paskutinio plaukelio... suglumau. 

Po Kalėdų lagerio gyvenimas pakito iš pagrin- — Hele! 
dų. Herr Schubmacher dabar jau visada nešiojosi už — Aš rimtai. Nebijok, neisiu Šiaučiaus nušauti. 
juosmens pistoletą, išeiti pro vartus po darbo Jei bėgsime, žinai... Ilgiau čia likti nepakeliama, 
tegalėjome tik su leidimu, kurį reikėjo gauti iš raš- Visą kelią iki namų tylėjome, mane graužė nera-
tinės, o dešimtą valandą kambariuose turėjo užgesti mus rūpestis, bet kitą rytą, eidamas į darbą, iš čiu-
visos šviesos. Su Hele susitikdavau retai, vien tik žinio ištraukiau Walterį, įleidau pilną apkabą ir 

ginklą aprišau virvele prie blauzdos. Kvailys aš: 
duoti ginklą merginai! Dar pati nusišaus! Tačiau kai 
grįžtant mudu vėl susitikome, pamojau Helei į švie
žiai besprogstantį lapyną ir padaviau revolverį-

— Vyrams nieko nesakiau, — sušnabždėjau, — 
bet aišku, kad tikrai ruošiasi. Manta jau sukrauta, o 
prie manęs jie nieko nekalba. Net keista, kaip to 
anksčiau nepastebėjau. O tu? Ar važiuoji su jais 
kartu? 

— Dar nežinau, Mindaugai. Bijau, ir baisiai 
sunku apsispręsti. 

Ji paslėpė ginklą suknelės klostėje ir mudu vėl 
įsijungėm grįžtančiųjų būrin. 

— Duosiu tau žinią, Mindaugai, — ji pasakė, kai 
prie vartų atsiskyrėme, — be atsisveikinimo nepa
bėgsiu. 

Keletą dienų įtemptai laukiau, bet grįžtant iš 
darbo viens kito nekalbindavome. Taip sutarėme 
saugumo sumetimais. 

Tačiau Helė su manim neatsisveikino. Vieną 
vakarą, grįžęs iš darbo, vyrų neberadau. Nežinau, 
kada jie išsėlino, bet palovės buvo tuščios, kampe 
kabojo nuogi drabužių kabliai. Tik lovos rikiavosi 
tvarkingai užklotos, tartum nieko nebūtų atsitikę. 

Lenkų dingimo niekas nepajuto iki rytojaus 
vidudienio. Fabrike buvo pietų pertrauka, dirbančių 
eilė lėtu žingsniu stūmėsi prie valgyklos katilo, kai 
staiga kelių policininkų lydimas pasirodė lagerio 
viršininkas. Iš karto supratau, ko jam reikia. Niekad 
fabrike jis nebuvo užsukęs. Pamatęs mane, Šiaučius 
tuoj ir atskubėjo. 

— Kur tavo kambario vyrai? 
— Nežinau, Herr Schuhmacber, tikrai nežinau. 
— O kada jie dingo? Kodėl nepranešei? 
Šiaučius ir policininkas kamantinėjo kokį pus

valandį: ar aš nieko nepastebėjęs, ar nematęs, kaip 
jie išsmuko iš lagerio, ar... Eikit jūs po perkūnais, 
kad ir žinočiau — nesakyčiau! 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, penktadienis , 1981 m. saus io mėn. 2 d. 
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Lietuvių Moterų sąjungos 36-tos kuopos prieškalėdiniai pusryčiai, kurių metu 
buvo paminėta ir 50 m. veiklos sukaktis. Narių tarpe kuopos dvasios va
das kun. G. Kijauskas, SJ. Nuotr. VL Bacevičiaus 

Cleveland, Ohio | bino vaikučius, pasakojo apie sa-
į vo kelionę ir dal ino dovanėles. 

ŠV. KAZIMIERO Visi patenkinti , tėveliai, kad 
L I T U A N I S T I N Ė S M O K Y K L O S j vaikučiai taip gražiai pasirodė 

KALĖDŲ E G L U T E \ scenoje, o vaikučiai savo dova-
Sekmadienis, gruodžio 21 d., dėlėmis ėjo į svetainę, ku r lau-

1980. Žemė apsidengus bal tu po- ' i e f°ky.<ios tėvu komiteto pa
ku, .kur ne kur ore supasi bal tos mostos « * « • 
snaigės, saulėta bet šalta. Žmonės % - B - : ' - - e -
su mažais vaikučiais skuba j 10 
va i . lietuviškas mišias. Po mišių 
Šv. Kazimiero lituanistinės mo
kyklos Kalėdų eglutė. 

Pasibaigus mišioms visi nuėjo
me į kavinę pasišnekučiuoti, o 
vaikučiai su mokytojais į salę 

Waterbury, Conn. 

KARIUOMENES ŠVENTES 
MINĖJIMAS 

Lietuvos Kariuomenės atkūri-
ruoštis eglutei. Po pusvalandžio i mo sukakties minėjimą lapkričio 
kavinėje pasirodė nykštukai su j : 3 4 surengė VVaterburio ramo-
skambučiais. Visus kvietė į salę 
pažiūrėti JŲ eglutės. 

Salėje stovėjo eglutė, papuošta 
šiaudinukais. Scenos šonuose ma
tėsi keli bal tu sniegu apdengti 
vaizdeliai. Programą pradėjo Vi
da Bučmienė, visus pasveikinda-

Detroit, Michigan 
A T S I S V E I K I N A N T S U 
A A KAROLIU BALIU 

Keletas minčių iš JAV LB 
Krašto valdybos p i rmininko Vy
tauto Kutkaus, pasakytų atsisvei 
kinimo akademijoje. 

K Balys gimė 1906 lapkričio 29 
d. Rygoje, Latvijoje. T e n lankė 
pradžios mokyklą. Vėl iau persi
kėlė į Kupiškį ir d i rbo prie gele
žinkelio darbų. Da rbas nepatiko, 
todėl persikėlė į Kauną ir ka ip 
laiškanešys dirbo pašte. T u o pa 
čiu metu lankė Kauno suaugu
siu gimnaziją. Darbe buvo pa
aukštintas ir kaip skyriaus vedė
jas dirbo Kauno Cen t r in iame 
pašte. 

Baigęs gimnaziją, kaip pašto 
tarnautojas dirbo Varniuose, Su
bačiuje, Josvainiuose. Klaipėdo
je ir Vilniuje. Labai mėgo teatrą, 
todėl gyvendamas Kaune, Klaipė 
doje ir Vilniuje lankė teatro stu
dijas. 

Jo visuomeninė veikla buvo la
bai šakota, daugiau a r mažiau bu 
vo surišta su teatru, vaidyba, dek 
lamavimu, meniškų ištraukų 
skaitymu. Dirbo Zuzanos Arlaus 
kaitės-Mikšienės ir Justo Pusdeš 
rio dramos vienetuose. Dai l iu 
žodžiu talkininkavo visoms orga 
nizacijoms, radijo valandėlėms ir 
visiems, kas tik jį kvietė. 

Paskutinius metus Karolis dir-

z, urėdan i Ame-1 J50 &" , L B J į * . ^ y b o j e | 
rikos generolą G. Russo, laisvės ko I k a i P r e i k a l Ų v e d e j a s - T a i . b u v 0 n e \ 

paprasto pareigingumo ir stropu : i 

AMERIKOS RYTIN'O PAKRAŠČIO LIETUVIU 
TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTĖ 

Pranešame visuomenes žiniai, kad ruošiamasi su
rengti Amerikos rytinio pakraščio lietuvių tautinių šokių 
šventę Hartforde, Connecticut, 1981 m. gegužes 30-31 
d.d. Iki šiol sutiko dalyvauti iš Atlanto rajone esančių 
8-nių vietovių studentų, jaunių ir vaikų šokėjų grupes. 

Vėliau bus pranešta daugiau. Šventes rengimo klau
simais, prašoma kreiptis pas šventes rengimo komiteto 
pirm. Alfonsą Dsriką tel. (203) 521-6028. 

LIONGINAS KAPECHAS, 
šventės rengimo komiteto inf, pirm. 

CLASSIFIED GUIDE 
M1SCELJLAMSOLIS 

NAMŲ A P Š I L D Y M A S 
{statau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į g&zinius. 
AUBIN BANYS, TeL 4 4 7 4 8 0 6 

K K A L E S T A T E 

Mūsij nuoširdžiam talldninkui aktoriui 
A . f A. 

K A R O L I U I BALIUI mirus, 
jo žmona ir šeima giliai užjaučia 

ANTRAS KAIMAS 
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TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Sterec ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 St. , teL 776-1486 
tiiiiiiMlllllllllllHllllilIlIttlflimiiltlItHir 

ui apdrauda nuo ng-rues Ir automa
to-*, — 20% — 3 0 % pigiau mokSatt 
billo pas mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
32081/, West Mth Street 

Telei. — OA 4-8954 
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BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namsj p i r k i m a s — P a r d a v i m a s 

D r a u d i m a i — Valdymas 

INCOME TAX 
N e t a r i a t e * — Ver t ima i 

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

M M S. K e d r i s A T . — 778-2283 
imimiUMHHHiininifiiiinniiiiiiuiminn 

SIMAITIS REALTY 

votoią VI. Šakalį, Tautos fondo | ' 
mo žmogus. Visus laiškus, infor 
macijas, aplinkraščius išsiųsdavo 
punktualiai , o JŲ buvo per tuos 
vienerius metus apie 10,000. 

dabar bus? Reikės tiek daug ap
linkraščių išsiųsti, o aš čia guliu. 
T u turėsi m a n padėti". 

Karolis buvo plačių pažiūrų ir 

c. v. pirm. J. Giedraitį, dr. P. Vi
leišį, komp. A. Aleksį, miesto me 
ro atstovą ir kitus žymius asmenis. 

Tą dieną 11 vai . Šv. Juozapo 
įa. Vaikučiai vaidino, „Gailutės ; lietuvių bažnyčioje Šv. Mišias I Jo pareigingumą liudija, kad ir 

Kalėdos". Vaizdelį paraše ir re- j atnašavo ir pamokslą pasakė šis įvykis prieš pat jo mirtį. Šeš-
žisavo mokytoja D a n u t ė Grigą- j kleb. kun. J. Vilčinskas. Choras, Į tadienį, gruodžio ,13 d. išsiuntė 
liūnienė, talkinant mokytojoms j m u Z- J- Beinoraus vedamas, gie- Į paskutinį aplinkraštį Mr. 38. Va-
St. Siasienei, D. Penkiauskienei . i ^°3° naujas lietuviškas giesmes, j karinio pasivaikščiojimo metu pa-
K Alšėnienei, R. Šilgalienei ir ' Amerikos ir Lietuves h imnus . Į sijautė blogai, atsidūrė ligoninėje. 
A. Kazlauskui. Pranešėja Kristi-; Tautinę ir "Ramovės" vėliavas Bet ir tokioje padėtyje jis išreiškė 
na Motiejūnaitė, veikėjai: Ga i l u - , n e šė M. Gureckas, Z. Delinin- savo žmonai pirmą rūpestį: "Ka ip 
tė — Rama Bub ly tė / -vyresnieji' k a i t i s ^ J- Skladaitis. Aukas nešė 
nykštukai —Saulius Beržinskas, ' savanoris-kūrėjas J. Šiyžys, buv. 
Vida Žiedonytė, Audra Butkutė : "Ramovės" pirm. našlė L Mala-
ir Andrius Penkauskas. ' kauskienė ir pirm. A. Čampė. 

Kristinai Motiejūnaitei pers.<ai-, Po (pamaldų visi susirinko į į plačios galvosenos žmogus. Jis ger-
cius ei.erastĮ, scenos pneKyie pa - ; Lietuvių klubą, kur gražiai at- j bė kiekvieno valią. Nebuvo to-
sirodė maži miško gyvuliukai su į naujintoje didžiojoje salėje buvo jk ių organizacijų, kurių jis nemėg 
nulinkusiomis ausytėmis ir^ plo- j paruošti pietūs, kuriuos pa la imi- ! tų, tačiau daugiausiai mylėjo 
nais ba.seiiais padainavo daine.ę. n o ] c u n _ j Ruokis. Dainininkų | Lietuvių Bendruomenę. Pasku-
Atsidarius užuolaidai pamatėme • Vyrų trejetukas: muz. J. Beinoris,: t iniu metu jis labai jaudinosi, k a ; = 
pilną sceną nykštukų su ūsiukais : \ Paliulis ir E. Melnikas sūdai- ' da atėjęs į kitų savo draugų lai § 
ir įvairiaspalvėm kepurai tėm, ša-: R a v o 7 įarįnes dainas. '; dotuves, rasdavo vokus tik v i ena i ; S 
lia jų stovėjo lėlytės. Nykštukai 'į „Ramovės" pirm. A. Campė, kuriai nors organizacijai. i 
pasitarę, lėlytes prisuko. Jos a tg i - ! p r a v esdamas programą, priminė 
jo, pasigirdus muzikai , prasidėjo ; šios dienos minėjimo prasmę, svei 
lėlyčių šokis. Lėlytėms baigus j kino dalyvius ir supažindino su 
šokti įžygiavo kareivėliai su aukš- j g a r bės svečiais. Miesto mero at-
tom kepurėm ir baltais krūt ines j s t o v a s j Sullivan perdavė E.Ber 
kryžiuojančiais diržais. Po mar- j gįn '0 g e r u s atsiliepimus apie lietu 
šo į sceną įsirito vyriausias juok- į v ių gyvenimą, kultūrą ir Tėvy-
darys — Tadas Žiedonis, o pas- Į nės laisvės kovų nuolatines pastan j £ £ ^~'^0 ~[^ pietų — s en i s* 
km j | visa virtine juokdarių. P n - j g a s . j <&„* vėliausių, pasaulinių žinių san-
sipildė pi lna scena vaikučių. I Lietuvių bičiulis, brig. gene trauką ir komentarai, muzika, dainos 

Pri tar iant kanklių orkestrai , Į R0las Gaetano Russo, savo 10 a r 
k a n a m vadovauja V. Juodišiūtė nučių kalboje visus sužavėjo sa 

A . f A 
JOKŪBUI BALTRAMONAIČIUI 

m i r u s , r e i š k i a m e nuoš i rdž ią užuojautą žmonai ANTOSEI, 
d u k t e r i a i V E R A I s u ŠEIMA, SŪNUMS, SESERIMS 
ir B R O L I A M S . 

JUDITA IR STASYS DARGIAI 
SU ŠEIMA 

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

J. & J. °HARMACY 

vaistai, vttamhTai, importuoti kvepalai,gydomos žoles Irti. 
važiuojamos k&dės. remontai ir kt., pirkti ar nuomoti; 

Nemokamai supakuojame dovanas, 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

MIllIIIflHilflIlIlIlIlflHIIIIIIIIIIlIIHIlIIUIll I E 

RADIJO PROGRAMA Į 
Seniausia Lietuvių Radic prograrr.t, , į 

Naujoj Anglijoj 18 Stoties WLYN, į Ę 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 

ir R. Kazlauskaitė, dir iguojant V 
Juodišiūtei, ir grojant lumzdelių 
orkestrui, kurį moko muz. A. Mi
kulskis, vaikučiai padainavo kele
tą Kalėdinių dainelių. Vaizdely
je akordeonu grojo Rimas Biliū
nas. 

Po vaidinimo pasirodė Kalėdų 
senelis, vilkdamas didžiulį maišą 
dovanėlių. Aplinkui sutūpė ir 
miško gyvuliukai su 

Ir MagdutSs pasaka. Sią programa 
veda Steponas ir Valentina Minkai 
Biznio reikalais kreiptis į Baltic Flo 

vo pasisakymais pnes komumz- rfgu _ g S ] i ų ^ d o v a n u k r a u t u v e . 
mą. Dalyviai nuoširdžiai plojo. | 502 E. Broadway, So. Boston. Mass 

nul inku-

Pristačius vietinius žymūnus, 
perskaityta V. Bražėno prisiųsta 
telegrama. 

Džiaugsmingai visų sutiktas 
tik prieš dieną grįžęs iš Madrido į niinniinniiinmnnmunnitmiiiimiinr 
laisvės kovotojas Vladas Šakalys 
Jis papasakojo savo pasitrauki-

02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra 
site dideli pasirinkimą. lietuvišku, kny-

m 
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įsigykite šią populiarią plokštelę f 
R A D V I L A P E R K Ū N A S - LA GIOOONDA TOSCA § 

T U R A N D O T A IDA - LA JLTVE - A N D R E A CHENTER § 
C A R M E N - M A N O N - LESCALT - PAGLIAOCI 5 

S T A S Y S B A R A S , tenoras | 
S t a t t g a r t ' o Simfoninis o rkes t ra s = 
Dir igentas D A R I U S LAPINSKAS | 

Tai v iena popul ia r iaus ių plokštelių. Kaina s u persiunti | 
•nu $7 30 Amerikoje Užsakymus siųst i : r 

DKAUGĄS. 4545 W. 63rd St.. Chicago. IU 60629 1 

iUiiuiniiiiiiiiMuninuiimiimmimiuiiimHiimiiiiimiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiM. " 

mą iš Lietuvos. Greit prabėgo va
landa klausant jo pavojingų bei 

šiom ausytėm. Kalėdų senelis kai- i šiurpulingų nuotykių 

P»cfu Amerikos indėnu,,, 
(Atkel ta iš 3 pusi.) 

Vaičiula i t i s s a v o e i l ė raš ty 
„Cihua te teo" šios m o t i n o s 
vardu š i t a ip kre ip ias i j žemėje 
pasi l ikusį sūnų: 

M a n o m a ž a s s ū n a u , m a n o 
siela, širdie. 

Pro žva igždes s k r i e d a m a , a š 
d a i r a u s i , žiūriu. 

Kur lopšy tu miegi , a r verk i . 
Gal mojuoji r a n k a ir šauk ies i 

m a n ę s . 
Už tave a š mir iau : k a d tu a u g 

tum gražus . 
Būk tu v y r a s n a r s u s ir a p g i n 

ki senolių v a r t u s ; 
Būk Žynys ir i ška lk iŠ a k m e n s 
Savo m a m ą j a g u a r o n a g a i s . . . 

(88 psl ) 
V. Bgd. 

D. Venclauskaitė, aplankiusi 
stalus su aukų lapu, surink
tas pinigines aukas įteikė to nesi 
tikėjusiam VI. Šakaliui. 

Tautos Fondo centro valdybos 
pirm, Juozas Giedraitis iš New 
Yorko (papasakojo apie T F veiklą. 
dėkojo visiems aukotojams. 

Baigiant minėjimą, A. Campė 
ramovėnų vardu išreiškė padė
ką kalbėtojams, dainininkams, vi 
šiems atsilankiusiems, taipgi J. 
Giedraičiui savo lėšomis iš New 
Yorko atvežusiam VI. Šakalį ir L. 
Klubo pirmininkui C. Laskiui už 
leidimą be atlyginimo pasinau
doti sale. 

Acė 

Jei artimo džiaugsmas nėra 
mūsų džiaugsmas, jei ar t imo aša
ros nėra mūsų ašaros - nesame 
krikščionybės skleidėjai. 

T. Žiūraitis 

iimiiiiiiiiiiiiiiimimmmiHiiiiiitimiiiii 
R Y T Ų LIETUVA 

Istorinių bei etnograitarų studijų 
rinkinys 

STUDIA UTUANICA IV 
Suredagavo 

ALGIRDAS M. BLTDRECKIS 
Tšleido Vilniaus Krašto Lietuvių Są
junga 1980. Spausdino M. Morkūno 
spaustuvė. Didelio formato, 628 pusi. 
Kieti viršeliai. Kaina su persmntirrru 
$16.25. Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, $545 W. 6Srd St., 

Chicago, IL 60629 

IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlUHIimSIIIIIIH 

lllllllllllimilHIItlIlIlIllI'IIIIIIIIIIIIIIIIIIU 
JURGIS JANKUS 

Anapus Rytojaus 
Romanas 

296 pusi. Išleido ATEITIS 1978. i 
Spaudė "DRAUGO" spaustuvė. Ap-
lankas autoriaus. Kaina su persimi-
rimu $7.73. 

1905 ^ OUR DIAMOND 

P A S S B O O K 
SAVINGS ' • • • 

PlKi or S»»mf« 

• nt#rei' Corr»oou<Mi#<j 
0«»ty v-1 P»>d Quai"t«r'* 

* • • us for 
UfflA^ fin*ncing. 

AT OUt 10W RATO 
VVfTM P t P A W ! * > S , T 

TO fiT v O i j u i%< n * n 

ESEE 

Mutual Federal 
Savings and Loan [2 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60608 
Petsr Kazanauskas. Pres. Tel 847 7747 

!»U*S, M o n . T u « . r r l . » - 4 Thur.»-8 Sat . » - l 

SERV1NG C H I C A G O L A N D SINCE 1905 

JUBILEEYEAR v 1980 

V A L O M E 
KILIMUS I R B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
vbg rūšių grindis. 

Tel. RE 7-5168 

iiimmimiimiiimiiimiiimmiiniiiiiim 
M. A. Š I M K U S 
INOOME T A X S E R V I C E 

NOTARY P U B L I C 
4259 So. Maplew«K)d, tel. 254-7*50 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai, pi ldomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
luirmrmrnnTniiriinMimiiiimiimiiiiii 

'lllllllllHIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIllUlIlIlIlfUlllt 

P L U M B I N G 
Lkensed, Bonded, Insnred 

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

S E R A P I N A S — 636-2960 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIUIIIUUIUIIIIIII 

iifiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiimiinnii 
I; Ivaiiio} prekių pasirinkimą* a e -

branį ia i i i mūm) aaadeikt. 
COSMOS PABCELS EXPRESS 

2501 W. 09 St., Chicago, DL 60629 

SIUNTINIAI i LIETUVA 
Telef. — 925-27S7 

Vytautas Valantinas 
l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l iu i l l l l l l l l l iu i iu j 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumij 

TeL 376-1882 a r b a 376-5996 

iimimimuimiiiiiiiiiiiiiuuiiuiiiiiiiiiiii! 

— Income Tax 
Noury Public 

3*51 WEST 63rd STREET 
Tei. 436-7878 ar 83S-5568 

HEXJ> WAJNTED — MOTERYS 

Reikalinga namų varytoja, kalbanti 
angliškai, 1 dieną savaitėj. Rekomen
dacijos reikalingos. Skambint nuo 
4 iki 8 v. v. teL 881-1965. 

M l S C E L L A N E O t ' S 

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

VACYS 
TeL 312—436-9667 

a r b a p o 7 v. v. 763-6259 
P.S. Jei neatsiliepia vienu laiku — 
skambinkite vėliau. 

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

Telef. — WA 5-8063 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avetrae, 
Chicago, IU. 60632, tel. 927-5980 

NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar i! lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet Cia Jams 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tot • . vakaro 

TEZ^ — 476-3950 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

I 

B E A L B S T A T E 

JURGIS MATULAIT IS 
Stasys TU 

"Biografinė apybraiža, pirmoji tokioa apimties... Autorius 
skaitytojams pažįstamas, nes jis savo ra i t a i s pririša skaitytoją, 
verčia mąstyti, gyvai ir vaizdžiai charakterizuoja asmenis... 

Šioje knygoje autorius susikaupia ties vienu asmeniu — ark. 
Jurgiu Matulaičiu ir jį ryškina įvykiais, pokalbiais, dienraščių ir 
laišku ištraukomis, buvusių mokinių ir bendradarbių liudijimais" 
— Valdemaras Cukuras. 

Išleido ir spaudė Nek. M. Pr. Seserys, 370 pusi., 1977 m. 
Kaina au persiuntimu $7.41. Užsakymus siųst i : 

DRAUGAS, 4545 W. SSrd S t , Chkjago, DL 60829 

Kom#reir*«H Nuo5a¥ytx»s 

•t*na; * Nuoma v imas FLORIDA 
REAL ^ Angelė E. Kamiene 

EI. gy 
mokesčių. 
UlMllllilIlMIlII 

RSALTOR BROKER WOTARY 
prideda 5% valstijos T^ C T T k HP TJ1 57S1 Go* BrvtL St PetersborR Beach. FL SS706 

Į [EJO l i l l L TOetoum <H\3) 3SS-2448. Vakare (813) 3472413 

Į S I G Y K I T E D A B A R ! 
NAUJAS DRAUGO PLATINAMŲ KNTGŲ 

K A T A L O G A S 
Didelio formato, 184 pusi. Kleistas 1980 m. 
Jame rasite: grožinę literatūrą, istoriją, filoso

fiją, jaunimo ir vaikų literatūrą. Knygos anglų kal
ba, dainos, dainoreliai, įvairios plokšteles, vėliau
siai išleistos knygos ir M. 

Katalogo kaina su persiuntimu tik $1.00. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629. 
• • * » • • • • » • • • • • * • • • • • • • * ' 



ŽENGIANT { NAUJUOSIUS METUS 
JONAS MIŠKINIS 

Neminėkit mūsų piktuoju, lygjliai išnyksta drauge su naktimi 
sakyte sako pasitraukdami 1980 j " Fikėkim, kad aušra prašvis ir, 
metai. Bet kas praėjo, tas jau ne 
besugrįš. Ir išgyventi mūsų rū
pesčiai, vargai asmeniškos nelai
mės, džiaugsmai drauge su se
naisiais metais nugrimzdo į am
žinybės nežinias. Metai, tas dvyli
kos mėnesių laiko tarpas, žmo-

sus turi skatinti į optimizmą. 
Naujieji Metai —mūsų me

tai. Ką nuveiksime ir iškovosi
me, istorija bylos. Tad rikiuoki-
mės, dirbkime be priekaištavimu. 

ką galime ir ką mokame. ] 
Ryžtingai ir vieningai siekime 
Lietuvai laisvės. 

nes viskuo pavaišino. Ir kartu
mų teko daugeliui paragauti, be-

pavergtoje Lietuvoje. Nesiskųski-
me esą maža tauta. Tokių tau
tų yra daugiau. Esmė ne kieky
bės gausume, bet kokybėje. 

Senoji Graikija ir Roma, kai S 
dar mažos buvo, klestėjo, o su-;. Nigerijos studentas Gaul Iba-
smuko tada, kai savo valstybių ri-1 nacho, 22 m., kuris Chicagoje 

DOVANOS STUDENTUI 

bų nežinojo. Civilizacija ir kul-; buvo pasiūlęs parduoti savo 
t tūra daugiau reiškia, negu vėjų ; įnkstą, kad galėtų tęsti studijas. 

kovojant su gyvenimo sunkumais j pustomi tyrų plotai. i g a v o gausiai dovanų ir inksto 
bei įvairiais įvykiais. Tačiau vi- s tQS u ^ d o : parduoti nebereikės. Vien joj 
si yra, tarsi, praeičiai atlaidus ir , . ... °„. .. r : I «•**««««• ;<!tpioi-n<a inm narėm- ; 

. • vx N r . . > T I daugiau veikiančios jėgos, nei į mokykloje įsteigtas jam parem , 
V1Sa. p a m i r f f N 2 B . ¥$* j olatus ežeras, ši mintis ir mus vi- S ti fondas įteikė 382 dol. 
naujosios vilties akivaizdoje. Vie
nok Naujieji Metai lieka pakar
totinai amžinu sfinksu — mįsle. 
Nežinia daugiau kankina kaip tragiškiausi, jau išgyventi daly
kai. Suprantami ir mūsų viens ki
tam linkėjimai Naujųjų Metų | 
proga. Visi linkėjimai sukasi apie į 
gėrį. 

Negalima tvirtinti, kad nuo tų I 
linkėjimų mūsų ateitis priklauso, i 
Pasisekimas priklauso nuo mūsų ; 
minčių, įsitikinimų ir ryžto, o 
linkėjimai tuos veiksmus sustip- i 
rina, padrąsina būsimiesiems dar
bams ir kovoms dėl šviesesnio ir į 
•laimingesnio rytojaus. Fatalistai j 
arba tie, kurie tiki neišvengia- j 
mu žmogaus likimu, laikomi gy- i 
venimo eretikais. Tokie nedaro I 
jokių pastangų, nesiryžta jokiai, 
kovai ir, žinoma, tokius dažniau
sia gyvenimas sugniuždina. Blai-1 
viai galvoja sako: dirbk, tai ir 
Dievas padės, atseit, ir likimas! 
bus palankus. 

Mūsų istorija nesako, kad kas i 
ką nors mums būtų pasiūlęs ar j 
davęs. Atvirkščiai, ką turėjome, j 
esame pirkę brangia kaina. 

Stovėdami Naujųjų Metų an- ! 
goję pasitikėkime savo laime, pa- ': 
tys savo jėgomis. Pernykščiai ; 

(1980 m.) metai mūsų tautos i 
skaudžių žaizdų neužgydė, vi- ; 
saip gniuždino, ir vis dėlto ne- • 
pajėgė nulenkti mūsų gaivu. Mes • 
susimąstę ryžtingai kovojome su . 
sunkiomis gyvenimo sąlygomis, \ 
nepakrikome ir pesimizmo vėžiu : 
neapsikrėtėmo. Todėl į Naujus • 
Metus, kurie kaip visiems, taip ir 
mums, svetur gyvenantiems, yra į 
nežinomi, einame daugiau su- : 

brendę. Ilgo gyvenimo mokykla ; 
daugiau brandina, kaip svajin- IĮ 
gosios teorijos. Gyvenimo nepa- ii 
sisekimų užgrūdinta mūsų tauta, j 
kuri praėjo ugnį ir vandenį, yra 
atspari ir tvirta. 

Būtinas nuolatinis susirūpini- ! 

mas rytojumi. Šią tiesą mes vis 
aiškiau ir aiškiau suprantame. ; 
Tik mums reikia dar darniau ir į 
vieningiau dirbti. Laikas nėra-
mos ir netikras. Visi pasaulio [ 
kraštai susirūpinę rytojumi, to
dėl siekia geresnės santvarkos, tau
tinės vienybės linkme rikiuoda- Į 
miesi. Kas bus 1981 metais? Jie j 
klausia save ir negauna rami- Į 
nančio atsakymo. Viena yra aiš- į 
ku: reikia skubėti, būti stiprės- \ 
niems. Visi kramtai apsikrovę sun- ' 

kiais mokesčiais, karo išlaidos j 
ginklams visus slegia. Visi gink- Į 
luojasi. Našta sunki, bet ją kant- ' 
riai velka. Ginkluojasi didieji, Į 
neatsilieka ir mažesnės valstybės. Į 
Ar nepritruks tautoms kantrybės, 
bevelkant sunkius ginklavimosi į 
biudžetus? Daug kur pradedama Į 
murmėti, kad gana to jungo... O ; 
tokie reiškiniai veda prie pašau-
link) karo. Taip spėlioja aukštai j 
pastatyti valstybės pareigose žmo
nės, kurie yra atsalcingi už savo Į 
krašto likimą. Kai kurių didžių- Į 
jų valstybių vadai, numatydami { 
nelemtas, baisias karo pasekmes, ! 
stengiasi suderinti tautų santy
kius, bet šie sunkiai derinami. 

Taip paskutinieji (1980) me
tai su netikėtais politiniais ban
gavimais, teisių pažeidimais ir ne
paisymais ne vieną išmušė iš pu
siausvyros, sudarė klaidingas pa
žiūras. Daug kas ima galvoti, kad 
tik plotai, masė ir fizinės jėgos j 
kiekybė yra viskas. 

Ne tas yra didis, prieš ką mi-
lijonai žemyn galvas lenkia, o'j 
dvasioje keikia, sakė dr. V. Ku-H 
dirka. Ši didybė tik ligi aušros. 
Aušrai prašvitus, tamsos šešė- j I 

A. t A. Med. dr. Jurgis 
Prialgauskas-Gedaugas 

Gyveno Santa Monica, California. 
Mirė 1980 m. gruodžio 28 d., 10 vai. ryto, sulaukęs senatvės. 

Liūdi sūnus Jurgis, dukterys Aleksandra Prytulak su šeima 
ir Gabrielė Varnelienė su šeima, sūnėnai Vytautas Jankus su 
žmona vanda ir Mykolas Biknaitis su šeima, dukterėčia Marija 
Gotceitienė su šeima ir giminės Lietuvoje. 

Priklausė Los Angeles Gydytojų s-gai, Savanorių-Kūrėjų s-
gai, Šaulių s-gai ir Lietuvių Fondui. 

Laidojamas Chicagoje. Šeštadienį, sausio 3 d., 10:30 vai. 
ryto atvežamas į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią. Po gedulin
gų šv. Mišių laidojamas Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Liūdi — Sūnus, dukterys ir giminės. 
Laid. direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A . f A. 
IRENAI NEKUVIENEI mirus, 

vyrą Leonę, jo šeimą, gimines bei pažįsta
mus nuoširdžiai užjaučiame. 

NIJOLĖ IR VIKTORAS MAKIEJAI 

PADĖKA 
A. f A. 

STASYS LUKOŠEVIČIUS 
staibiai mirė 1980 m. lapkričio mėn. 22 d., 5 vai. ryto ir palaidotas lapkr. 
mėn. 25 d. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems bažnyčioje ir paly
dėjusiems velioni i paskutinio poilsio vietą, Šv. Kazimiero kapines. 
Chicagoje, Illinois. 

Giliai dėkojame visiems pareiškusiems mums užuojautas Šioje liū
desio valandoje. raštu, žodžiu, telefonu ir per spaudą. 

V. I), kuopos Sauliams už ėjimą garbės sargybos ir karsto nešėjams 
Ypatingai dėkojame kan. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje, a tna 
Šautas Sv. Mišias bažnyčioje, pasakyta pamokslą ir palydėjimą j 
kapines Dėkojame A. Braziui už giesmes bažnyčioje. 

Esame dėkingi Šaulių kuopos vadui p. ISganaičiui už rūpestingą 
laidotuvėse patvarkymą ir atsisveikinimą. Taip pat dėkojame organiza
cijoms: Namų savininkų. Pensininkų, Šv. Vardo dr jai. Šakių klubui už 
užuojautas ir atsisveikinimą. Dėkingi esame dr. J Adomavičiui užat-si 
sveikinimą ir maldas Alvudo vardu, koplyčioje. 

ReiSk>ame gilų dėkingumą laid direktoriui St. I^chavičiui už tvar 
kmgą laidotuvių pravedimą. 

Nuliūdę ž m o n a MARMA, s ū n u s J O N A S 

A. f A. 
DR. ANTANAS MILIAUSKAS 

mirė 1980 m. gruodžio 28 d. ir buvo palaidotas gruodžio 
31 d. Clevelande. 

"Fraterni tas Lithuanica" Korp! nariui mirus, jo bro
liams JUOZUI ir VINCUI — gyvenantiems Amerikoje, ir 
Lietuvoje palikusiems — žmonai KAZEI, jos sūnui PAU
LIUI, jo seserims ONAI ir ANELEI bei jų ŠEIMOMS 
reiškia giliausią užuojautą ir kartu liūdi 

KORP! "FRATERNITAS LITHUANICA-PATRIA" 

Vienerių Metų Mirtie? 
Sukaktis 

n *w**-

%w 

DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. sausio mėn. 2 d. 

A. f A. IRENAI NEKUVIENEI 
m i r u s , 

vyrui LEONUI su SŪNUMIS, broliui JURGIUI su SEI
MĄ, visiems giminėrns ir artimiesiems nuoširdžią užuo
jautą reiškia 

VANDA IR GEDIMINAS BALU KAI 

ELVIF.A SKOPIENE 
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis at

skyrė iš mūsų tarpo mylimą žmoną ir motiną, kurios ne
tekome 1980 m. sausio 3 d. 

Jos išvy/.imas j amžinybe giliai dar jaučiamas mūsų 
širdyje ir ilgai Ji liks mūsų atminime. Tegul gailestingas 
Dievas suteigia Jai amžiną ramybę. 

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos sausio 3 d. 
1981 m. 6 vaL vakare, šv. Antano parapijos bažnyčioje, 
Cicero, Blincis. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kar tu su mumis pa
simelsti už a. a. Elviros Skopienės sielą. 

Nuliūdę: VYRAS, SŪNUS ir DUKTERYS 

Brangiam Tėvui mirus, 

A L G I M A N T Ą K E Ž E L Į 

ir artimuosius giliai užjaučiame. 

ELENA IR ČESLOVAS RUKUIŽOS 

A. f A. IRENAI NEKUVIENEI 
m i r u s , 

vyrui Leonui, sūnums, giminėms bei arti
miesiems reiškiame nuoširdžiausią užuojau
t a 

VALAIČIAI IR KUBILIAI 

A. f A. 
IRENAI DAUGIRDAITEI-NEKIENEI 
mirus, vyrai LEONUI su SŪNUMIS, broliui JURGIUI su 
ŠEIMA bei visiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą 

j i sKia 

MARIJA MARKULIENĖ 
JANINA JAKŠEVIČIENĖ 

Draugijos narei 
/ • \ « 4" /\m 

i 

I R E N A I N E K U S m i r u s , 
nuoširdžią užuojautą reiškiame vyrui LEONUI, sūnums 
ir bro :ui JURGIUI su SEIMĄ bei visiems velio-
nies ar.imiesiems. 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA 

A. + A. JUOZUI STROPUI mirus, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai p. ANICETAI 
STROPI ENEI, dukrai DANUTEI, sūnums JUOZUI, VLA
DUI, ROMANUI, ANTANUI, RIMUI su ŠEIMOMIS ir vi
sai plač.ajai giminei. 

ANGELĖ IR VYTENIS D IRKI AI 
ALDONA IR VYTAS VAITKAI 

A, f A. 
JUOZUI STROPUI mirus, 

jo dukrai DANUTEI ir žentui KAZIUI KELPŠAMS, sū
nums JUOZUI, VLADUI, ROMANUI, ANTANUI ir RI
MUI su ŠEIMOMIS bei kitiems giminėms reiškiame nuo
širdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

ARVYDAS IR JANE KARAZIJOS 

A 

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

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

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

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

4605-07 Sou th H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — YArds 7-174 I -2 

A. j A. JUOZUI STROPUI 
m i r u s , 

žmoną ANICETĄ, dukrą DANUTĘ, sūnus JUOZĄ, VLA
DA, ANTANĄ. ROMANĄ ir RIMĄ su ŠEIMOMIS, taip 
pat kitus artimuosius ir gimines nuoširdžiai užjaučia 

HA LINA T RA PIKI E N Ė 

Perskaitę Draugi duokite jį kitiems pasiskaityti. 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel . 737-8600-01 

9837 SOUTH KEDZIE AVF. 
Tel 422-2000 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St.. Chicigo 
14 10 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBH IAMS STATYTI 

1 
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6 DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. sausio mėn. 2 d. 

X Joseph W. Salinis, Detroit, 
Mich., nuoširdus "Draugo' - skai
tytojas ir jo rėmėjas, atsiuntė 
prenumeratos mokestį ir 100 dol. 
auką. sveikindamas visus su Iv. 
Kalėdomis ir Naujaisiais Me
tais, kad "Draugo" š tabas nie
kad nepavargtų dirbdamas lie
tuvišką darbą. Už auką ir lin
kėjimus nuoširdžiai dėkojame. 

X VL židžiūnas, Centerville, 
Ma., už "Draugo ' gerą informa
ciją atsiuntė 25 dol. auką lietu
viškos spaudos paramai. Nuo
širdžiai dėkojame. 

X Anelė Rracas , Chicago, UI., 
atvyko į "Draugą" pratęsė jo 
prenumeratą ir įteikė 20 dol. 
auką lietuviškos spaudos stipri
nimui. Mielai rėmėjai nuošir
džiai dėkojame. 

X Zenonas Samuolis ir Ona 
Tiknevičius, čikagiškiai, atvyko 
į "Draugą", pratęsė prenumera
tą ir paliko po S dol. už kalė
dines korteles 
jame. 

x B. Urbonavičius, Cleveland, 
i Ohio, M. Petrauskienė, Hart-
į ford, Conn., atsiuntė po 10 dol. 

už kalėdines korteles ir kalen
dorių. Nuoširdžiai dėkojame. 

x S. činikienė, Chicago, 111., 
atsiuntė 10 dol. už Kalėdines 
korteles su prierašu: "Linkiu! 
laimingų Ssr. Kalėdų ir Naujųjų į 
Metų". Ačiū už linkėjimus ir į 
auką. 

Širdingai dėko-

x Vladas BieVnis, Chicago. į 
I EI., atvyko į "Draugą" ir už 
j kalėdines korteles ęteikė 12 s 

dol. auką. Mielam rėmėjui nuo-' 
širdus ačiū. 

X LB. Bast Chieagos, India
na, apylinkės valdyba per A. j 
Vilutį atsiuntė "Draugui' 40: 
dol. auką už gerą informaciją ir | 
palinkėjo linksmų švenčių. Nuo- ; 

širdus ačiū už linkėjimus ir pa-1 
ramą. 

X Dr. Vytautas Karoblis, 
Ripley. Ohio, pratęsė prenume-; 
ratą. užsisakė naujausių leidi- į 
nių ir pridėjo 10 dol. auką. ' 
Nuoširdus ačiū. 

x Vladas Išganaitis, Chica-1 
go, III., sveikina savo artimuo- į 
sius, visas šaules bei visus šau- j 
Mus su šv. Kalėdomis ir Naujais j 
1981 metais. Vietoj kalėdinių Į 
kortelių aukoja "Draugui". 

x Danutė Ciptijauskaitė, Chi
cago DL, pasveikino su ateinan
čiais Naujais Metais ir pridėjo 
auką. Nuoširdus ačiū už svei
kinimus ir auką. 

x A. šaulis , Ont., Kanada, 
Antanas Mikštas. Chicago, Iii.. 
Vladas šoliūnas. Willow Springs, 
UI., už kalėdines korteles atsiun
tė po 10 dol. aukų. Nuoširdžiai 
dėkojame. 

X Liudas Valančius, Oak 
Lawn, Ui., dažnai visomis progo
mis mus remia. Šį kartą taip 
pa t atsiuntė 10 dol. uč kalėdines 
korteles ir palinkėjo sėkmės mū
sų darbe. Nuoširdžiai dėkojame 
už auką ir linkėjimus. 

Adomo Zabuko tryii-

x P . Kaufrnanas, Durham, 
N. C . už kalėdines korteles at-

«** 12 dol. širdingai dėko-i s iuntė 
jame, 

X A. a. 
kos metų ties sukakti mi
nint, šv. Mišios už jo sielą bus 
atnašaujamos sausio 3 d„ šešta
dienį 9 vai. ryto T. Jėzuitų ko-

x Marcelinas ir Teofilė čepu-
lioniai, Chicago, 111., atsiuntė 10 
dol.. Gasparas Kazlauskas, Los 
Angeles, Cal.. taip pat 10 dol. 
Nuoširdžiai dėkojame už aukas. 

X Vera Daugėlienė, YVashing-
ton, D. C , užsisakė knygų, pa
linkėjo linksmų švenčių nuo vi-

i sso šeimos ir pridėjo didesnę au-
I ką spaudos stiprinimui. Nuo-
: širdus ačiū už auką ir linkėji

mus. 

x Po 3 dol. atsiuntė už kalė-
: dines korteles: A. P :trius. F . 
Domkus. Virinas Vladas. Kazys 
Kuniutis. Joana Mikalauskas. 
Jonas Latvys ir Antanas Tus-
kenis — 3.56 dol. 
dingai dėkojame. 

lietuviška eglutė tarptautiniam Cleve'.ando Hopkins aerodrome. Pro ją 
praeina kasdien tūkstančiai keleivių. Papuošė Clevelando šaulės, vadovauja
mos O. Mikulskienės. Prie eglutės stovi Aida ir Rama Bublvtės. 

Nuotr. VL Bacevičiaus 

CH/CAG0J IR APYLINKĖSE 

CHICAGOS ŽINIOS 
KAS VADOVAUS 

MOKYKLOMS? 
Chieagos miesto mokyklų ta

ryba nubalsavo kviesti mokyklų 
superintendentu negrą Frederick 
D. Holliday, kurs yra superinten 
dentu Yorko, Pa., švietimo ta
rybos, tačiau Chieagos mokyklų 
tarybos nariai negrai jo ne
nori. Reikalas pasilieka neiš
spręstas. 

PASKOLA NAMAMS 
Chieagos miesto vadovybė su

planavo užtraukti 90 mil. dol. 
paskolą ir ją panaudoti namų 
pagerinimui mieste, skolinant 
pigesniais procentais. 

ŠOFERIS NEGALI, 
VAGIŠLVI GALI 

i Pietinėj Chieagos daly šešta-
į dienį peršautas Chr. Crisp, 17 
• m. Jackson Parko ligoninėje 
I jam padaryta operacija. Jį per-
i šovė autobuso šoferis E. Boone, 
j 29 m. Įvyko taip: šoferis, pa-
Į matęs autobuse Crispą su sėb-
| ru, perspėjo keleivius saugotis, 

nes atsirado kišenvagiai. Tada 
Crisp su draugu prisiartino prie 
šoferio, kuris, pamatęs pavojų, 
sustabdė autobusą ir išlipo. 
Abudu užpuolėjai nusekė pas
kui jį. Crisp pradėjo pulti šofe
rį, o jo draugas Chr. Jonas pa
leido šūvį. Gindamasis šoferis 
peršovė Crisp. šoferiui gali tek
ti aiškintis, nes šoferiams nelei
džiama vežiotis ginklo. 

Į liko Amerikoje seserį Sofiją 
j Sakalienę, anūkę Aldoną Saka-
! laite. Jos gyvena Valparaiso, 
I Ind. Sakalienė yra žmona a. a. 

t iniu'būdu" šią savaitę'pVrteikė j Igno S a k a k >- ilgamečio "Draugo" 
redaktoriaus. Sofija Sakalienė 

DYLAN THOMAS SCENOJ 
Žymaus anglų poeto, savu lai

ku labai populiaraus JAV-se — 
Dylan Thomas — kūrybą skaty-

Chicago City teatras, 410 So. 
Michigan Ave. Įgudę profesio
nalai aktoriai parodė didelį sėk
mingumą gyvai ir vaizdžiai per
teikti rašytojo poezijos ir pro
zos kūrinius. Nuo sausio 15 d. 
šis teatras s ta tys Herbert Allen 
"Playmates". 

HOLLIDAY SUTINKA 
Negras Pennsylvanijos peda

gogas Fr. D. Holliday, daugu
mos Chieagos švietimo tarybos 
narių parinktas miesto mokyklų 
superintendentu, sutiko eiti 
šias pareigas, jeigu jis ga
lutinai bus pakviestas. 

MERES PADĖJĖJAS 
Chieagos mere Byrne savo 

štabo vadovybėn parinko negrą 
James C. Taylor, 50 m., su mė 

per ilgus metus buvo "Moterų 
Dirvos" redaktorė. 

— Moterų gelbėtojas. Cen
trinės Šakių ligoninės akuše
rinio - ginekologinio skyriaus 
vedėjas Antanas Gudauskas už 
nelegalius abortus gavo ketverius 
metus bendrojo režimo pataisos 
darbų kolonijoje. Kaune medici
nos institutą jis yra baigęs 1972 
m., porą metų dirbęs Vilkavišky
je. Reportažą "Pamynęs gydytojo 
garbę" 1980 m. spalio 29 d. laido
je paskelbė "Tiesos" darbuotojai 
Vanda Bogušienė ir Juozas Meš
kauskas, jaunąjį gydytoją aplan
kę jau kalėjime. Jų teigimu, so
vietinis įstatymas nėštumo nu
traukimą leidžia, kai jis nėra il
gesnis kaip 12 savaičių. Iš by-

nesfee alga" 70~000 M Taylor j l o s konkrečiai minimi trys gydy-
yra Illinois atstovų rūmu narys, i **> A- Gudausko nusikaltimai, 
ir jo abidvi algos sieks netoli i Priešlaikinį gimdymą vaistais jis 
100,000 dol. per metus. s u k ė ! ė v i e n a i ištekėjusiai mote

riai iš kaimyninio Suvalikijos 

! jungos dvasios vadas kun. Juo-
j zas Juozevičius, ta proga pasaky-
į damas jautrų, paštininkų šeimą 

ir 
žmogui :yškinantį, bsi Kalėdų 
prasmę iškeliantį pamokslą. 

NUOTAIKINGAS 
PAŠTININKŲ KALĖDINIS 

, POBŪVIS 
r j . _ . *.. . « . v I prisimenantį, meilę Dievui 
Lietuvių pastininku sąjunga s.; T 

'•• m. gruodžio mėn. 14 d. Chicago-1 
\ įe, nuotaikingai atšventė tradici-; 
Inį, kalėdinį pobūvį —bendras-
i Kūčias. 

Kalėdinė šventė pradėta pa- • 
! maldomis Tėvų jėzuitų koplyčio-! 
i i e. Už gyvuosius ir mirusiuosius 
i paštininkus bei jų šeimas tėvynė-' 

Šv Mišių skaitymus atliko Jur-
i. 

Pasidalinta tradiciniais kalėdai
čiais. 

Kūčių vaišes paruošė darbščio
sios šeimininkės K. Re^ienė, 
Ona Idzelienė ir Rožė Mieliaus-
kienė, joms talkino parengimų 
vadovas Kostas Repšys. Atsidėko
dama talkininkams — Kostui 
Repšiui, šeimininkėms ir kun. 
Juozui Juozevičiui valdyba įtei
kė simbolines kalėdines dovanėles. 

Kūčių metu Vincas Kuliešius 

MJJRfi GAISRE 
Vakariniuose Chieagos prie

miesčiuose gaisruose pirmadienį 
žuvo trys žmonės, vienas jų įta
riamas padegimu. Bei View re
storano gaisravietėj Belhvoode 
rastas lavonas. Atpažinta, kad 
tai Kastas N. Karlos, čikagietis. 
Prie jo buvo didelis indas ga
zolinui. 

gis Janušaitis. Aukas prie alto-1 paskaitė jausmingą savos 'kury 
riaus atnešė Sąjungos nariai Ve-Į bos eilėraštį. Visi dalyviai, vado-
ronika Janušaitienė ir Otonas vauįant Kuliui ir Šidagiui. pagie-

|e, ištrėmimuose bei laisvajame1 

Visiems šir- j pasaulyje 5v- Mišias atnašavo Są-

piyčioje. 
pažįstami 
dalvvauti. 

Giminės, 
prašomi 

draugai ir 
pamaldose 

(pr.). 

X Jenas Juškaitis. Berrcyn, 
;< Dėmesio! Didelis išparda- : 'U., ir Kazė Jameikienė. Rock-

vimas -\\aJon Galerijose nuo; f o r į m atsiuntė po 5 dol. už 
kalėdines korteles ir po 

X šie asmenys, gyvenantys 
Michigan valstijoje, paaukojo 
JAV Lietuvių jaunimo sajur.gus 
Gynimo fondui: 100 dol. — Vy
tautas ir Romaine Jonaičiai: 80 
dol. — Vytautas ir Ginas Alan
ta i ; 40 dol. — Barbora Krip-
kauskienė: 25 dol. — Kastytis 
K. Giedraitis; 20 dol. — V. ir M. 
Petruliai, P. ir L. Žemaičiai, Jo
nas Urbonas, Adolfas Darnusis, 
K. A. Keblys. Leonas ir Maria 
Bajorūnai; 10 dol. — Felicija ir 
Bronė šimukėnaitės, Leonardas 
ir Emilija Kutkai, dr . Justinas 
rUiiiiiM, L. P. Heiningas, Jur
gis Mikaila, Janina ir Jonas Mi-
kulioniai, Frank ir Jean Leku-
čiai, Valerija Kundrotas. X. 
Smajauskas. A. Bražėnas, G. ir 
A čekauskai. A- ir D. Vėla vi-
čiai, B. Trakaitis, A Petrulis, 
N. Milerienė. JAV L J S valdyba 
dėkoja už paramą. (pr.). 

• Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Bra4shaw. Ine , patarnauja ak
cijų bonų. fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambink,te 977-7816. 

sausio 2-os iki U-tos d. — 10 rr 
ikd 30*^ nuolaidą ant importuo
to kristalo, aukso ir gintaro pa
puošalų, Liadro, Dresden. Hum-\ 
mel figūrėlių. Anri medžio droži- ; 
nių ir daug kt. Taip pat ir pa- j 
veikslu. Dalė ir Romas Dauk
šai, savininkai, kviečia pasi-1 
naudot; papigintomis kainomis. 
Adr. 4243 Archer Ave. ( tarp; 
Sacramento Ave. ir ,Whipple i 
St.). Chicago je. Tel. 247-6969.1 
Atdara kasdien nuo 10 vai. ry- j 
to: pirmad. ir ketvirtad. iki 81 
vai. vak.: antrad.. trečiad., 1 
penktad. ir šeštad. iki 6 vai. vak. | 
Sekmad. nuo 11 v. ryto iki 4 v.; 
popiet. (sk.). 

x Pramoginių dainę nuotai- i 
kinga. įscenizuota popietė įvyks i 
Jaunimo centro kavinėj sausio! 
4 d., sekmadienį. 3 vai. popiet. į 
Popietę rengia sol. lz. Motekai-J 
tienės Dainavimo Studija. At-
atari pakvietimai nebus siunti-; 
nėjami. Visi laukiami! Įėjimas į 
veltui. Kavutė ir užkandžiai. 

(pr.). 

x šie Michigan valstijoje gy
venantys asmenys paaukojo 
JAV Lietuvių jaunimo sąjungos 

uz idorių. 
dol. 

Širdingas ačiū. 

Kapteinis. Pamaldų dalyviai pa
giedojo keletą giesmių. 

Po pamaldų gausus būrys paš
tininkų bei jų artimųjų rinkosi 
Kotrynos ir Kosto Repšių namuo
se, kur įvyko Sąjungos narių me
tinis susirinkimas, o po jo Kū
čios. 

Susirinkimui pirmininkavo 
valdybos pirm. Jonas Indriūnas, 
sekretoriavo Jurgis Janušaitis. 

Valdybos veiklos apžvalgą pa
darė pirm. Jonas Indriūnas. Jis 
pažymėjo, kad Sąjunga, esamose 
sąlygose, atlieka savo uždavinį: 

dojo -keletą kalėdinių giesmių. 
Senosios kartos ilgametė veikė

ja Pranutė Ivanauskienė sveiki
no paštininkus, jų šeimas ir pasi
džiaugė šios organizacijos gražia 
veikla. 

Pabaigoje valdybos vardu Jur
gis Janušaitis visiems paštinin
kams išreiškė nuoširdžius šventi
nius linkėjimus, padėkojo kun. 
Juozui Juozevičiui už pamaldas 
koplyčioje ir visiems prisidėju
siems prie Sąjungos veiklos bei 
šio pobūvio suruošimo. 

Pažymėtina, kad valdyba gra-
|žiai tvarko sąjungos albumus ir 
jį didelę knygą klijuoja paštinin-

• • • .~i„ ^„ A i kų veiklą liečiančias aprašymų iš-
Is sutelkto, !.<u<kiaus p e i n o pare- , v ?v .. . F . _ . 

- i j • . —. «. karpas is lietuvių spaudos. I ai 
me mūsų oendrimus ve iksn ius—| v^ ,v . r .. ... 

vertinga medžiaga, liudijanti 

^f Health, Bethesda, 
Telefonas (301) 

ruošia tradicinius kalėdinius po
būvius, vasaros metu gegužines. 

x Antanas ir Lilija Adomė
nai, Chicago, UI., atvyko į 
"Draugą"' ir nusipirko naujau
sių leidinių už 78 dol. Sveikina
me lietuviškos knygos mylėto
jus. 

X Emilija Sakadolskienė, vie
na iš jauniausių "Draugo" re
daktorių, įsigijo naujausių lei-
dinių už didesnę sumą. Taip pa t ! viską spaudą, radijo valandėles ir, 
užsuko šie čikagiškiai j "Drau- į paskutiniuoju laiku, lietuvių 
gą" ir nusipirko įvairių knygų ; sportininkų išvyką Australijon 
bei plokštelių: A. P^advila 
Petrošius, Joana Mikalauskas ir 

LB Vliką, Altą ir Ralfą, lietu-

Antanas 'Mikštas. Oceriškiai 
— Aleksas Šatas ir Ona Tinke -
vičius. 

X Emilija Račkauskas ir Jus
tinas Leonavičius atsiuntė po 5 
dol. už kalendorių. Juozas Bra
žinskas ir Anne Stephon — po 
3 dol. širdingas ačiū. 

x Pranas Stankus. Hartford. 
Conn.. užsisakė knygų ir pridė
jo 2.45 dol. auką. Užsisakė įvai
rių leidinių už didesnes sumas: 
Aida Lacrobc. V. Vaitkus, Aldo
na VfleadBM ir kun, F Baitru-
mas. 

x Jei SKILANDŽIU tau tik 
reik, tuoi pas Petrą ir uieik' 
_ INTERNATIONA! 

Gynimo fondui: 10 dol. — Sta 
pys Garliauskas, A. ir B. Asta- | x T>eo E. Oksas, Los Anereles, 
šaičiai. P.. Neverauska-s. G. į Cal., atsiuntė už dvi "Draugo" 

MEATI K v ^ e t y s . Antanas ir Aldona Pas- į prenumeratas ir pridėjo didesnę 
MARKET. Medžioklinės dešre-1 k a i - Alfonsas Nakas, Antanas ir 
1*8, kumpiai, aviena, veriiena,, S t a s « ZfParackai, Jonas Leona-
deAroe ir t. t. Užsakymus siun
čiame paStu bet kur Amenkoje. 
2913 W « t 6Srd «t.. Chi^K->. m 
60629. Tel. 436-4M". iak | 

x NAMAMS PIRKTI PA 
MlOIX>S duodamo* maiaia mė-
•e«inuj« jmokėjimaia r rjnei-
namaia nuo4imč:ais. Kr?ipki*>ji \ 
Mutuai F»dera] Stvingi. 2212 
Wett C*-rr.ak ICoad re'c-t 

vicius. Lionginas ir Jūratė Pe-
čiūros, Algis ir Albina Atkočai-
čiai; 5 dol. — Marija Jankaus
kienė, Elizabeth Brus. P. Bu mis 

auka- Nuoširdžiai dėkojame 

x V. <f. Petruos, Santa Moni-
ca, Cal., atsiuntė 10 dol. už kalė
dines atvirutes. Nuoširdus ačiū. 

Česlovas ir Adelė Sta.niu!iai, H-
X Dr. Vytautas Majauskas, 

Northvine, Mich., užsisakė nau-
Grinius. K. Sragauskas. E. Bal-Į jausiu leidinių už didesnę sumą. 
trusaitienė, S. Smaliuskienė. J u - ! Taip pat užsakė: dr. Pranas 
Ii ja Duobaite, Stasys Jugėnas, Zunde. Atlanta, Ca , Juozas Paš-
S. Vashalienė, Kazy? ir E s M h ' kevičius. Zethel Park. Penn., M. kinimų pridėjo sąjungai paremti 
Gogelis. JAV LJS valdyba nuo- K.Markevich, Pompano Beach, po 10 dol. 
širdžiai dėkoja už parama. Fla., ir Z'gi Adams, Tucson, : Kūčių stalą ir susirinkusius pa 

g.! bei „Lituanicos"' klubą. LPS-
ga galėtų būti gražiu pavyzdžiu 
kitoms didelėms organizacijoms, 
kurios savose kasose turi po ke
liolika ar net keliasdešimt tūks
tančių dolerių, tačiau didesniųjų 
lietuviškos veiklos užmojų nere
mia, arba remia !abai kukliomis 
aukomis. 

Iždo stovį pranešė iždininkas 
Julius Pocius. Kontrolės komisi
jos pirm. Romualdas Nemickas 
pranešė, kad iždas, piniginė at
skaitomybė ir dokumentai tvar
komi gerai. 

Susirinkimui vienbalsiai pra
šant valdyba ir kontrolės komisi
ja sutiko dar vienus metus eiti 
pareigas. 

Sekr. Jurgis Janušaitis perskai
tė paskutiniojo neprikl. Lietuvos 
Pašto valdybos direktoriaus ir Są
jungos garbės pirm. inž. Vaclo
vo Biručio ir vieno iš Sąjungos 
steigėjų —Justino Gečiausko bei 
sergančios narės Stasės Cesevičie-
nės nuoširdžius sveikinimus paš
tininkų šeimai. Perdavė sveikini
mus ilgamečio Sąjungos priete-
liaus kapt. Eugenijaus Petrausko 
ir Sąjungos narių Balčiūnienės 
ir Cecevičienės, kurie prie svei-

paštininkų veiklą išeivijoje. 
Ši paštininkų šventė praėjo pa

kilioje nuotaikoje, gražiai pa
bendrauta, pagyventa prisimini
mais ir išsiskirstyta su linkėjimais 
ir ateinančiais metais vėl susitik
ti Kalėdų švenčių proga. 

Jurgis Janušaitis 

LB VID. VAKARŲ 
APYLINKIŲ DĖMESIUI 

JAV LB Vidurio Vakarų apy
gardos valdyba, pildydama JAV 
LB Įstatų ir Krašto valdybos 
Įsipareigojimus, sausio 11 dieną, 
1981 metais, Jaunimo centre. 
Chicagoje, šaukia apygardos, 
apylinkių valdybų pirmininkų, 
valdybų narių ir revizijos ko
misijų pirmininkų informacinį 
susirinkimą Lietuvių Bendruo
menės reikalams aptart i . 

JAV LB Vidurio Vakarų apy
gardos valdybą sudaro: Kazys 
Laukaitis — pirmininkas, Stasys 
Jakubauskas — vicepirm., Ri
chardas Burba — iždininkas, 
Danguolė Valentinaitė — sekre
torė, Agnė Katiliškytė — vice
pirm. švietimo reikalams. Julius 
Valeika — vicepirm. kultūros 
reikalams ir Romualdas Nemic
kas — valdybos narys. Apy
gardą sudaro 16 apylinkių, 
esančių Arkanso, Indianos. Illi
nois ir Wisconsino valstijose. 
22 LB Tarybos nariai atstovau
ja šiai apygardai DC JAV LB 

J. A, VALSTYBĖSE 
— Stasys Barzdukas, buvęs 

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas, po nuodugnių 
tyrimų paliekamas gydymui 
Amerikos Sveikatos institute 

I Washingtone. Gydytojai numa-
I to, kad ten gali išbūti bent iki 
vasario mėnesio pradžios. I r li-

' goninėj būdamas, labai nenori 
j atsilikti nuo lietuviškojo visuo-
j menininio gyvenimo. Jo adresas: 
ĮUnit 5E, Room 223B, Building 
; 10, Clinical Center, National 
: Institutes of 
! MD 20014. 
i 496-3738. 

— "Lithuanian Military Anns" 
i — tokia antrašte "The Gun Re-
I port" 1981 m. sausio mėn. nu-
į mery, įdėjio ilgoką, 6 puslapių 
i H. L. Gaidis straipsnį. Straips-
I nis iliustruotas net 24 nuotrau
komis : Lietuvos ir Europos že
mėlapiai, prez. Smetonos, D.L.K. 
Gedimino atvaizdais, penkličio, 
kariuomenės dalinių ir įvairių, 
daugiausia nepriklausomybės lai 
kų kariuomenės vartotų ginklų 
nuotraukomis. Pridėta ir t rum
pa Lietuvos istorija, žurnalą 
redaguoja Kenneth W. Liggett, 
adresas: P . O. Box 111, Aledo, 
Ulinois 61231. Atskiro numerio 
kaina 2 dol. 

— Lietuvis diakonas. Gruo
džio mėnesį Hartforde buvo 
įšventinta septyniolika naujų 
diakonų, jų tarpe vienas lietuvis 
Vincent A. Klimas. Įšventini
mus atliko vietos arkivyskupas 
John F. "VVhealon. Vincent A. 
Klimas gimė ir užaugo Water-
bury. Connecticut valstijoje. 
Ten buvo ilgalaikiu Sv. Juoza
po lietuvių parapijos choro pir
mininku, šiuo metu gyvena 
Terryville miestelyje, kur yra 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
narys. Vincent Klimas ne vie
nintelis šeimos narys pasišven
tęs religiniam gyvenimui. Jo 
sesuo, seselė Marie Annette, pri
klauso Nekalto Prasidėjimo se
serų vienuolynui. 

miesto, kai nėštumas jau buvo 
18 savaičių, ir dviem merginom 
iš Šakių. Vienos nėštumas buvo 
20 savaičių, kitos — net 27. Ište
kėjusi moteris jau turėjo du ma
žamečius vaikus ir tuo metu bu
vo susipykusi su savo vyru. Pir
mosios šakietės tėvui nepatiko 
būsimasis žentas, tad ijis pats ne
tuščiom rankom važinėjo pas A. 
Gudauską. Antroji šakietė prašė
si pagalbos, kai ją atsisakė yęstį 

AUSTRALIJOJE 
— lietuviu skautu,-čiu sto

vykla ruošiama Adelaidės apy
linkėse, sausio 2-11 dienomis. 

— Adelaidės lietuviai gražiai 
atšventė Kristaus Valdovo šven
tę. Religinei programai vadova
vo šv. Kazimiero parapijos kle
bonas kun. Albinas Spurgis, 
MIC. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Margarita Bučienė (Bag-

džiūnaitė). kuri gyveno Troškū
nuose, mirė Panevėžyje, spalio 
22 d. ir buvo palaidota Troškū
nuose. Ji buvo sulaukusi 95 me
tų amžiaus. A. a. Margarita pa-
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Advokatas 
GINTARAS P. &EPENAS 

Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v. 
Sežtad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

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

2649 W. 63 Street 
Chicago, UI. 60629 

tiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiHiMimiiiiiiiiiiiiiii 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-8700 
Chicago, Ulinois 60629 

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

Puiki dovana šv. Kaledy 
ir Naujųjų Metų proga! 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RCšIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite 
ARVYDUI KIELAI 
Tel. — 434-9655 

(pr.). ATB hfanrno tom Tuozas JuozeviSus. Į Taryboje, 

Poptilar Lithuanian 
RE C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Jaozapina Daažvardleni 

Šiom dienom Draugo spaustuve 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė vėl patikslino ir pagražino šią 
laidą naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku mautu 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, Knyga Skyrius 

4545 W. 63rd Street 
Chicago, Illinois 60639 

Kaina su persiuntimu $5.75 

Illinois gyventojai pridėkite dar 
20 centų mokesčiams. 
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