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Lietums katalikų Bažnyčios 

ordinarams ir Kauno kunigų 
seminarijos rektoriui 

Tęsinys 
Praėjusiais metais vienuoli 

kai kandidatų buvo sukliudyta 
įstoti į Kunigų seminariją. Ši ap
verktina padėtis tęsiasi jau ketvir
tą dešimtmetį ir nesimato galo, — 
Religijų reikalų taryba šimtams 
geriausių kandidatų sukliudė 
pasiekti kunigystę. Jeigu ne šitas, 
ateistinio fanatizmo inspiruotas 
ir Seminarijai primestas klierikų 
limitas, dabar Lietuvoje būtų ke 
liais šimtais kunigų daugiau, ne
gu jų faktiškai turime. 

Ypatingai skaudi Kunigų se
minarijos vieta, kad kandidatų 
priėmime lemiamą žodį taria ne 
Seminarijos vadovybė, ne Ordi
narai, o ateistinės valdžios pa
reigūnai su Religijų reikalų ta
rybos įgaliotiniu priešakyje. Baž
nyčios griovėjai stengiasi, kad į Se 
minariją patektų kuo daugiau 
kandidatų, neturinčių kunigys
tės pašaukimo, be geros fizinės 
ir psichinės svaikatos arba net 
priverstų bendradarbiauti su 
valstybinio saugumo organais. 
Lietuvos kunigai jau seniai kal
ba, kad šitokia padėtis kunigų 
seminarijoje labai kenkia Bažny
čiai ir energingomis visų pastan 
gomis privalo būti taisoma. Nie
kuo negalima pateisinti, kad ne
tinkami klierikai demoralizuotų 
Seminarijos dvasią, o tapę kuni
gais — ir visą dvasiškiją. 

Mūsų giliu įsitikinimu Lietu
vos Ordinarai ir Seminarijos va
dovybė nepaisant sunkių sąlygų 
turėtų labiau ginti geruosius 
kandidatus bei Seminarijos auklė
tinius, o valdžios organų siun
čiamus ar šiaip netinkamus kan 
didatus nukreipti į pasaulinį gy
venimą. Vatikano II susirinkimo 

"dekrete apie kunigų ruošimą 
kategoriškai teigiama, jog "At
renkant ir tiriant kandidatus, vi 
suomet elgtasi reikliai, nors kuni 
gų ir labai stigtų, nes Dievas 
neleis savo Bažnyčiai stokoti dar
bininkų". 

Lietuvos kunigai taip pat yra 
įsitikinę, kol Kunigų seminarija 
neturi veikimo laisvės, kad patys 
Ordinarai, kunigų padedami, pa
sirūpintų, jog visi Religijų rei
kalų tarybos atmesti geri kandi
datai galėtų mokytis, auklėtis ir 
tinkamu laiku gauti kunigystės 
šventimus. 
Baigdami svarstyti kelias Ku

nigų seminarijos problemas, mes 
norime užtikrinti tiek Seminari
jos vadovybę, tiek Ordinarus, kad 
visi Lietuvos kunigai Jus rems 
šiose šventose ipastangose išlaiky 
ti Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
širdį — Kunigų seminariją — 
sveiką ir pajėgią išleisti uolius 
Kristaus vynuogyno darbininkus. 

TTG Katalikų komiteto 
nariai — kunigai: 
Jonas Kauneckas 
Alfonsas Svarinskas 
Sigitas Tamkevičius 
Vincas Vėlavičius 
Juozas ZdebsHs 

(Pabaiga) 

Vokiečių nuotaikos 
Lenkijos atžvilgiu 

Rytu vokiečiai kritikuoja įvykius Lenkijoj 

Irano prezidentas Abolhassan Bani Sadr daug laiko praleidžia lankydamas kariuomenės dalinius Khuzistano pro
vincijoje, kur prieš kelias dienas Irano daliniai pradėjo priešpuolj. Irano žinių agentūra "Parts" skelbia apie di
delius laimėjimus, tačiau Irakas tas žinias paneigia. 

Lenkijoje kilo 

SOVIETAI PUOLA 
RADIJO STOTIS 
JAV žvalgyba kurstanti komunizmo priešus 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 
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Gali pasikeisti 
Izraelio valdžia 

Jeruzalė. — Izraelio vyriausy 
bei gresia pralaimėjimas parla
mente. Opozicijos vadas Shimon 
Perės atšaukė numatytą kelionę 
į JAV, laukdamas galimo vyriau 
sybės pralaimėjimo. Darbiečių 
opozicijos partija antradienį įteiks 
parlamentui pareiškimą, kad par 
lamentas nepasitiki vyriausybe 
ir jos premjeru. Vyriausybei pra
laimėjus šį pasitikėjimo klausimą, 
nauji parlamento rinkimai įvyk
tų gegužės mėn., pusę metų 
anksčiau, negu numatyta. 

Paskutiniai Begino sunkumai 
prasidėjo su mokytojų reikalavi
mu pakelti algas. Švietimo minist 
ras Zevelun Hammer pažadėjo 
algas pakelti, ir mokytojai savo 
streiką nutraukė. Pasipriešino fi
nansų ministras Yigael Hur-
vitz, pagrasindamas pasitraukti iš 
kabineto. Su juo premjeras Be
ginąs netektų trijų balsų par
lamente, nes Hurvitzo partijos 
trys atstovai pagrasino balsuoti 
prieš premjerą. Jei pasitrauktų 
švietimo ministras, prieš vyriau
sybę išeitų kita koalicijos grupė 

religinė partija. Paskutinis 
bandymas nuversti premjerą įvy 
ko laipkričio mėn., kada Beginąs 
laimėjo pasitikėjimo klausimą tik 
trim balsais. 

nauji įtempimai 
Gdanskas. — Lenkijos laisvų

jų darbo unijų "Solidamosc" 
centro prezidiumas, po ilgų po
sėdžių paskelbė įsakymą savo sky 
riams šeštadienį neateiti į darbo 
vietes, nes šeštadieniai nuo Nau
jųjų metų yra laisva diena. Be 
veik tuo pačiu metu televizijoje 
kalbą pasakė vicepremjeras Mie-
czyslaw Jagielski, pasakęs, jog 
šeštadienį dirbti yra kiekvieno 
lenko patriotinė pareiga. Vyriau 
sybė, jo žodžiais, bandys ateity
je panaikinti šeštadienių darbą, 
laikinai lenkai turės per mėnesį 
du laisvus šeštadienius. Visiškas 
šeštadienių darbo panaikinimas 
sumažintų Lenkijos gamybą 9.2 
nuoš., o to Lenkija šiais sunkiais 
laikais negali sau leisti, pasakė 
Jagielskis. 

Lodzėje teisių studentai pa
skelbė sėdėjimo streiką, reikalau
dami leidimo steigti savo nepri
klausomą sąjungą. Be to, studen 
tai reikalauja tuoj paleisti iš Len 
kijos kalėjimų politinius kalinius. 

Unijų vadas Walesa pareiškė, 
jog vyriausybė bando pamažu 
panaikinti nepriklausomas uni
jas, atsisakydama savo pažadų, 
siekdama sugriauti darbininkų 
pasitikėjimą unijos vadais. Dar 
prieš unijos centro posėdžius 
Varšuvos unijų vadai (paskelbė, 
jog bus dirbama tik penkias die
nas per savaitę. Silezijos anglia
kasiai irgi paskelbė, kad jie šeš-, 
tadienį nedirbs. 

Antradienį valstybės sekreto
rius Muskie, kalbėdamas apie pa
dėtį Lenkijoje, pripažino, kad so 
vietų kariuomenė įprie Lenkijos 
sienų vis dar pasirengusi invazi
jai. Lenkijos spauda rašo, kad 
I .enki jos kariuomenė su rūpes
čiu stebi įtempimus krašte ir yra 
pasirengusi ginti vyriausybės li
niją. 

Maskva. — Didelį sovietinės 
spaudos apmaudą sukėlė Ameri
kos spaudoje pastebėta žinutė, 
kad radijo stotys "Laisvė" ir 
"Laisvoji Europa" pradėjo trans
liuoti reguliarias laidas puštunų 
kalba, skirtas specialiai Afganis
tano gyventojams. "Tiesa" rašo, 
kad "eterio nuodytojai" iš Muen 
cheno siekia kurstyti Afganistano 
gyventojų nepasitenkinimą da
bartine valdžia. Radijo bangomis 
norima morališkai remti "bandi 
tus", koordinuoti jų veiksnius. 

Toliau rašoma, kad minėtų 
radijo centrų bendradarbiai turi 
didelį ardomosios veiklos prieš 
Sovietų Sąjungą patyrimą. Iš ten 
tris dešimtmečius be paliovos ve 
dama intriga- antitarybinė, anti
komunistinė propaganda. I Rytus 
nukreiptos antenos dažnai per
duoda atvirus raginimus likvi
duoti socializmo iškovojimus, res 
tauruoti buržuazinę santvarką. 
"Laisvoji Europa" tiesiogiai 1956 
metais vadovavo kontrrevoliucio
nierių veiksmams Vengrijoje, 
1968 metais — Čekoslovakijoje. 

Toliau "Tiesa" nurodo, kad 

"dabar šios diversinės radijo sto
tys kiek įmanydamos spekuliuo
ja sudėtinga padėtimi Lenkijoje. 
Pirmiausia dedamos didelės pa
stangos padėti antisocialistinėms 
jėgoms toje šalyje, "jos skatina
mos veikti, ten kurstoma anar
chija. Agituojama pasukti iš so
cialistinio kelio, norima sukelti 
nepasitikėjimą respublikos vado
vų žygiais normalizuoti padėtį 
krašte, tuo pačiu kuo ilgiau neleis 
ti gyvenimui sugrįžti į normalias 
vėžes. "Psichologinio karo" cent 
rai Vakaruose norėtų pabandyti 
smogti ir kitoms socialistinėms 
šalims, jas pakirsti iš vidaus". 

Straipsnis baigiamas įrodinėji
mais, kad "radijo diversantams 
vadovauja kadriniai Amerikos ir 
NATO žvalgybininkai". 

Iranas giriasi 
* • mm 9 

— Sekmadienį Paryžiuje įvvko 
sprogimas, padaręs žalos "Cha-
nel" kvepalų ir drabužių par
duotuvei. 

Antisemitizmas dar 
gyvas Kalifornijoj 

Los Angeles. — Pietinėje Kali
fornijoje vis daugiau įvyksta išsi
šokimų prieš žydus. Prieš kelias 
dienas buvo ištepliotos "Simon 
Wiesenthal Holokausto studijų 
centro" sienos. Šis centras įsteig
tas prie Yeshiva universiteto. Ne
seniai buvo sužalotas Beverly 
Hills teatras, kai ten buvo žydų 
vaidinimas, buvo padegta žydų 
sinagoga ir išvartyti paminklai 
žydų kapinėse. 

Holokausto centro direktorius 
rabinas Marvin Hier pareikalavo 
specialios ipolicijos apsaugos. 

Libijos atomines 
energijos planai 

Tripolis. —Libijos vyriausybė 
paskelbė pakeitimus. įsteigta nau 
ja atominės energijos ministeri-
ia, paskirtas naujas pulkininko 
Kadafb patarėjas užsienio reika
lams. Nežiūrint pakeitimų, pa
grindinė Libijos valdžia toliau lie 
ka penkių karininkų rankose. 
Kariuomenės 1969 m. perversme 
rlalvvavo 12 karininkų, tačiau iš 
ių liko tik penki. Kiti buvo pa
šalinti įvairiuose (pulkininko Ka-
dafio valymuose. 

laimėjęs musj 
Teheranas. — Irano sostinėje 

gyventojams buvo parodyti mū
šiuose į nelaisvę paimti irakiečiai. 
Gatvėse paradavo 495 priešo ka
reiviai, kuriuos gyventojai užgau 
liojo, šaukė: "Tegyvuoja ima
mas", "Alachas yra didis". Ira
no radijo žiniomis, paskutiniuose 

j mūšiuose į nelaisvę paimti 3,000 
i irakiečių. 

Kariniai stebėtojai tvirtina, jog 
išgarsinti Irano puolimai įvyko, 
tačiau neįmanoma nustatyti jų 
rezultatų. Irano priešpuolis įvy
kęs iš Dizfulo mK-sto, kur jėgos 
buvo koncentruojamos daug sa
vaičių. Iranas savo planų neslė
pė ir Irakas iš anksto žinojo apie 
numatomą puolimą. 

Atakoje dalyvavo 2 — 3 iranie 
čių divizijos, remiamos britų ga
mybos "Chieftain" tankų. Ira
kas į mūšį tuoj atsiuntė savo karo 
lėktuvus ir pasitiko puolančias 
jėgas sunkiosios artilerijos ir šar
vuočių ugnimi. Mūšiai vyksta 
tarp Dizfulo ir Ahvazo miestų. 
Stebėtojai abejoja, ar tikrai Irano 
jėgoms pavyko, kaip skelbiama-
sunaikinti dvi Irako tankų brigą 
das. Irako karo vadai jau prieš 
dvi savaites stebėjo kariuome
nės koncentravimą ir žinojo apie 
Irano planus. Sakoma, kad pade 
tis fronte nepasikeitė. 

— Iš komunistinės Kinijos 
New Yorką atskrido pirmas ke
leivinis lėktuvas, pagal rugsėjo 
17 pasirašytą sutartį. Iš New 
Yorko ir San Francisco į Pekiną J pačiai 
Pan American lėktuvai pradės 
skraidyti sausio 28. 

— Jeane Kirkpatrick, paskirta 
ambasadore Jungtinėse Tautose, 
pareiškė, jog ji siūlys vyriausy
bei nutraukti Amerikos lėšas to
kioms JT agentūroms, kurios at
virai išeina prieš JAV politiką. 

— Valstybės prokuroras Ben-
jamin Civiletti pareiškė, kad vy
riausybė nekels bylų prieš Ram-
sey Clark ir kitus 9 amerikie
čius, kurie, nežiūrėdami vyriau
sybės draudimo, važiavo į Iraną. 

—Sovietų „Literatumaja Ga-
zieta", rašydama apie Chicagoje 
„sulaikytą" 13 metų ukrainiečių 
Polovchakų sūnų ir apie jo tė
vams daromą spaudimą, sugreti 
na šią 
amerikiečių įkaitų klausimu. 

— Čekoslovakijoje suimtas žur
nalistas Lubos Dobrovsky, kalti
namas ryšiais su disidentų orga-

Bona. — Vakarų Vokietijos 
vyriausybė sutiko garantuoti 153 
mil. dol. vokiečių bankų pasko
lą Lenkijai. Dar rugpiūčio mėn. 
vokiečių bankų grupė sutiko pa
skolinti Lenkijai 674.1 mil. dol., 
tačiau tik trečiadienį tas pasko
las garantavo vyriausybė. Lenkija 
turi tiek skolų, kad jos metinių 
eksportų 70 nuoš. turės eiti sko
loms ir nuošimčiams apmokėti. 
V. Vokietijos nenoras garantuoti 
didesnius kreditus rodo, jog Bona 
gan atsargiai žiūri į įvykius Len
kijoje. 

Dar sunkesnėje padėtyje yra 
Rytų Vokietija. Maskvos spau
džiama, Berlyno vyriausybė su
teikė Lenkijai "brolišką paramą" 
— 125 mil. dol. kreditais ir dar 
150 mil.dol.maisto produktais. Pi
liečiai su pasitenkinimu sutiko 
vyriausybės paskelbtą nevaržomo 
turizmo apribojimą. Vokiečiams 
patiko komunistų spaudoje pa
skelbti rašiniai apie lenkų plū
dimą į R. Vokietiją ir juodosios 
rinkos skatinimą. "Kada Lenki
jos ponia ateina į parduotuvę ir 
nusiperka 100 "ziperių", galima 
spėlioti, kad ne visi jie skirti jai 

rašė vienas vokiečių laik 
rastis. Disciplinuoti ir darbo ne
vengia vokiečiai piktinasi lenkų 
darbininkų reikalavimais. Len-

Reagano gestas 
senato demokratams 

kai dažnai vadinami tinginiais, 
apsileidėliais. Gan lengvai buvo 
sutiktas valdžios draudimas lais
vai keliauti į Lenkiją ir vizų įvedi 
mas. Laisvas sienos perėjimas bu 
vo įvestas 1972 m., tačiau spalio 
mėn. sustabdytas. 

Komunistų vadai bijosi, kad 
lenkų pavyzdžiu neužsikrėstų 
vokiečių darbininkai. Lenkijos 
streikai jau palietė vokiečių fab
rikus ir elektros jėgaines, nes iš 
Lenkijos gaunama akmens ang
lis pradėjo nereguliariai ateiti. 
Teko sumažinti gamybą dviejose 
plieno liejyklose 

Tanp jaunesnio amžiaus vokie
čių gan didelį rūpestį sukelia ga
lima sovietų invazija į Lenkiją. 
Tuo atveju tektų žygiuoti ir vo
kiečių kariuomenei. Po 41 metų 
nuo paskutinio vokiečių žygio į 
Rytus, tektų tą žygį pakartoti. 
Vokiečiai supranta, kad lenkai 
ypač atkakliai gintųsi nuo savo 
tradicinio užpuolėjo — vokiečių. 
Jei karo ir nebūtų, daugelis vo
kiečių buvo pašaukti prieš pat 
šventes atlikti atsarginių prievo
lę. Tas nepagerino vokiečių nuo
taikų prieš kaimynus lenkus. 

Partijos vadams Rytų Vokie
tijoje sunku suprasti katalikų 
Bažnyčios didelę įtaką lenkų tar 
pe. Privačiuose pasikalbėjimuose 
partiečiai kaltina visas buvusias 
Lenkijos vyriausybes, kad jos ne
sugebėjo per tiek metų išnaikinti 
"disidentų", partijos priešų. 

Washingtonas. — Būsimasis 
prezidentas Reaganas jau baigė 
sudaryti savo vyriausybę. Švietimo 
sekretoriumi pakviestas T. Bell iš 
Ūtos, kur jis ėjo aukštesniojo švie 
timo direktoriaus pareigas. Bell 
pasakė turįs viltį, kad prezidentas 
Reaganas paliks švietimo depar 
tamentą, kurį jis kampanijos me 
tu žadėjo uždaryti. Kitaip švieti 
mo sekretorius būtų panašus į 

žinią su Irane laikomų' žmogų, kuris sutinka būti skęs
tančio laivo kapitonu, pasakė 
Bell. 

Būsimasis prezidentas Reaga
nas turėjo priešpiečius su sena-

nizaci jomis. Jis vienu metu buvo j to demokratais, kuriems jis pra-
Pragos radijo korespondentas į nešė, kalbėjęs su JAV ambasado-
Maskvoje. j riumi Japoniloje Mike Mansfield 

— Atlantos mieste dingo dar' ;r prašęs jį toliau pasilikti ambasa 
vienas, jau 16-tasis, juodas vai- į doriaus vietoje. Demokratai šil
kas. Iš dingusių vaikų 11 jau, tai priėmė šią žinią, nes Mike 
rasti nužudyti. . Mansfield vadovavo senato derr.o-

— Kenijos policija nustatė,kad į kratams net 16 metų ir buvo 
arabas, įtariamas Nairobio vieš-. gan populiarus senato narrs. 
bučio susprogdinimu, buvo at-j _ . . . . . 
vykęs iš Maroko. Jis priklausė į 5>uemimai lUTlCJOJ 
radikali] palestiniečių organizaci
ja1- . . . 

— Lenkijoje mirė seniausia gy
ventoja, 112 metų Rozalija Mj-
leczarek, užauginusi devynis sū
nus. 

—Kalifornijoje mirė 87 m. n 
zikas, Nobelio laureatas, vande 
nilio bombos vienas išradėjų, Ha 
rold Urey, buvęs Chicagos un-to 
profesorius. 

— Saudi' Arabijos vyriausybė 
įspėjo pramonės kraštus nesuda-
rinėti naftos atsargų, nes tai gali 
iššaukti naujus kainų pakėlimus. 

Skilo pakelti 
pareigūnu algas 

Washingtonas. — Prezidentas 
Carteris rekomendavo pakelti vy
riausybės kabineto narių, kong 
reso narių, federalinių teisėjų ir 
kitų aukštų valdžios pareigūnų 
algas 22.3 nuoš. Tuoj pat atlygi
nimus siūloma padidinti 16.8 
nuoš. Prezidentas pareiškė, kad 
yra sunku surasti aukštos kvali
fikacijos pareigūnus ir juos pri
traukti į valstybės tarnybą, jei jų 
atlyginimai daug mažesni už ci
vilinio sektoriaus algas. 

Ankara. —Turkijos vyriausy 
bė paskelbė, jog saugumo jėgo
mis pavyko suimti 85 teroristus, 
komunistinės grupės narius. Ke
turi suimtieji kaltinami amerikie 
čio kareivio nušovimu 1979 m. 
balandžio 12 d. 

Dar 30 kairiųjų teroro gru
pių narių buvo rasti rytinėje 
Elazig provincijoje, kur jie slaps
tėsi kalnų olose. įtariamieji bu
vo rasti alkani ir sušalę. Nuo ka 
rinio perversmo pernai rugsėjo 
12 d., turkų saugumui pavyko 
suimti šimtus įvairių grupių 
teroristų. 

Spaudos sekretorius 
Washingtonas. — Būsimasis 

prezidentas Reaganas paskelbė 
savo spaudos sekretoriumi James 
Scott Brady, kilusį iŠ Centralia, 
111. Jo pavaduotoja — Karna 
Small, gimusi Wilmette, 111. Sa
koma, kad spaudos sekretorius 
turi silpnybę, mėgsta virti ir am
žinai pralaimi kovą su per dide
liu savo svoriu. 

Alžire tęsiamos 
derybos del įkaitu 

Washingtonas. — Trečiadienį 
vakare valstybės sekretoriaus pa 
dėjėjas Warren Christopher iš
skrido į Alžirą, kur sužinos pas
kutines žinias iš Irano apie šio 
vyriausybės nusistatymą ameri
kiečių įkaitų klausime. Išvykda
mas jis pareiškė koresponden
tams neturėti per daug vilčių. 
Derybos su Iranu vyksta toliau, 
Alžiro diplomatai Teherane yra 
gavę naujų Irano sugestijų, ku
rias jie perduos su savo pasiūly
mais Amerikos delegacijai. 

Korespondentai iš Irano pra
neša, kad ten daug svarbesnis 
klausimas yra karas su Iraku. Ka 
da užsienio reikalų ministerija 
sukvietė užsieniečius reporterius, 
jie tikėjosi naujų žinių apie įkai
tus, tačiau jiems buvo pasiūlyta 
aplankyti nelaisvėn paimtus Ira 
ko kareivius. 

Londono "Times" rašąs ira
nietis Amir Taheri tvirtina, ka'1 

prezidentui Bani Sadrui, jo var
žytinėse su religiniais Irano va
dais, būtų geriau, jei amerikiečiai 
įkaitai šiuo metu dar nebūtų 
paleisti. Anksčiau jis buvo palei
dimo šalininkas, tačiau vidinėse 
kovose įkaitų klausimas apsunki 
na premjero Rajai ir jo rėmėjų 
ajatolų padėtį. Ji žymiai pagerė
tų ir prezidentui būtų sunkiau 
nugalėti priešus, jei Iranas stai
ga atgautų Amerikos užvaldytus 
bilijonus dolerių, rašo Taheri. 

KALENDORIUS 
Sausio 9 d:: Julijonas, Marci-

jona, Algis, Gabija. 
Sausio 10 d.: Vilhelmas, Juta, 

Gražulis, Regailė. 
Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:37. 

ORAS 
Apsiniaukę su pragiedruliais, 

pasnigs, temperatūra dieną 25 1., 
naktį 10 1. 
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pranešimas iš 
suteikė daugiau 

Telefonu 
Canberros 
žinių. 

Mūsų jauna tenisininkė 
laimėjo turnyrą Adelaidėje ir 
tapo Australijos lietuvių 
moterų meisterė. 

Jaunių krepšinio rinktinė iš 
11 rungtynių pralaimėjo tik 
vienerias prieš Australijos 
vyrų meisterį. Geelongo „Vytį" 
37- 49. Tačiau tuoj pat atsi
griebė nugalėdami Australijos 
lietuvių vyrų rinktinę 56 - 55. 
Jie taip pat įveikė Sydnio 
„Kovą" 66- 37, Geelongo ir 
Melbourno jaunių rinktinę 88 -
78 ir sustiprintą Canberros 
vyrų komandą 60 - 36. 

Mergaičių tinklinio koman
da iš 9 rungtynių pralaimėjo 
dvejas. Vienos jų buvo prieš 
antrą geriausią australiečių 
moterų komandą 1 - 3. Jų laukia 
dar geros rungtynės Sydnyje 
prieš Australijos moterų 
meisterį- Vyrų tinklininkai iš 8 
rungtynių taip pat pralaimėjo 
tik dvejas. 

Visų nuotaika gera, visi įver
tina australiečių vaišingumą, o 
trys krepšininkai net kviečiami 
ten pasilikti. 

Į Chicagą grįžta šio sekma
dienio rytą (sausio 11 d.). 

(Sekančioje laidoje pra
dėsime mūsų korespondentės 
Irenos Sventickaitės įspūdžius 
iš kelionės po Australiją. Red.). 

Dar keletas užsimojimų: 
lituanistinių mokyklų jaunimo 
organizacijų darbai, kadrų 
paruošimas — vos juda. Pe 
mažai čia dedama pastangų. 
Aukštuose L. B-nės postuose 
turime sporto vadovus iš kurių 
vis dar laukiame realesnių 
darbų. Mūsų sąlygose nė viena 
organizacija be kitų paramos 
jokių rimtesnių užsimojimų 
neatliks. 

Šių apmąstymų rėmuose pra
dėkime N. M. su maža rezoliu
cija, kad visi surikiuoti darbai 
susilauks daugiau pastangų, 
negu pereitais metais. 

Bronius Keturak is 

MŪSŲ 
REPREZENTANTAI! 
MARIJA DONSKYTĖ 

Iškili Čikagos L.S.K. „Žaros" 
žaidėja jau ne kartą atsto
vavusi ir mūsų rinktinę. Už 
tinklinį gavusi Loyolos u-to 
stipendiją, ji jau trejus metus 
yra pagrindinė u-to komandos 
žaidėja. Šiais metais žada 
baigti biologijos studijas. 
Tiklinis jai yra arti širdies ir jo 
neketina atsisakyti. Dabar ji 
treniruoja Nativity B.V.M. 
mokyklos jaunuosius tinkli-
ninkus. 

-as 

APMĄSTYMAI 
IR DARBAI 

Pirmieji žingsniai N.M. 
angoje nejučiomis mus grąžina 
į nepriklausomos Lietuvos lai
kotarpį, kai klestėjo religinė ir 
tautinė laisvė. Šiandien kraš
tas pergyvena nuolatinį žmo
giškų vertybių naikinimą bei 
lietuviškumo slopinimą. 

Sportas Sov. Sąjungoje yra 
viena iš pagrindinių propa
gandos priemonių. Lietuvoje jis 
žadina tautinius jausmus, ugdo 
patriotiškumą. Kauno „Žal
girio" krepšininkus, grįžusius 
iš Maskvos su sidabro meda
liais, Kaune pasitiko didesnė 
minia negu Darių ir Girėną. 
Iškilmingai buvo sutikti ir pa
gerbti olimpinių medalių laimė
tojai. Gyva ir tautiškumu 
nuspalvinta varžybų eiga 
sutraukė žiūrovų minią, kuri 
išgyvena dvasinį pakilimą, 
kaupia ryžtą pasipriešinimui ir 
stiprina savų sportininkų 
laimėjimų paskirtį. 

Negalime užmiršti ir kitų 
sportinių atsiekimų, kurie 
netilpo olimpiniuose žai
dimuose, bet verti nemažesnio 
dėmesio, ypač plaukime ir 
lengvojoje atletikoje. 

O KAIP GI MCSŲ 
PASTOGĖJE? 

ŠALFAS sąjungoje 1980 
metai taip pat buvo neeiliniai. 
Plačiai nuskambėjo „Laisvoji 
olimpiada" Toronte, paro
džiusi, kad mūsų sportininkai 
jautriai reagavo į olimpinį 
boikotą. 

Mūsų jaunų reprezentantų 
būrys išvyko į Australiją, kur 
j ie paįvai r ins Pasaul io 
Lietuvių dienas Adelaidėje, 
praturtins sporto žaidynes ir 
pradžiugins lietuvių kolonijas. 

Naujiems Metams jokio 
realesnio plano ar apčiuopia-
mesnių rėmų kaip ir neturime. 
Kai kurie užsimojimai, 
suplanuoti 1979 m. dar nepra
dėti. Sunkiai juda sąjungos 
sporto istorijos leidinys. 
Medžiagos surinkimas,, jos 
paruošimas ir redagavimas yra 
didelis darbas. Reikia tikėtis, 
kad visi įjungti į jį išsamiai iki 
nustatyto laiko atliks savo 
uždavinį. 

Krepšininkas D o n a t a s S i l iūnas — 
mūsų reprezentantas Australijoje 

„LITUANICOS" 
SUSIRINKIMAS 

Lituanicos futbolo klubo 
visuotinas, metinis narių susi
rinkimas įvyks š.m. sausio 
mėn. 18 d., 2 vai. p.p. 
„Lituanicos" klubo patalpose, 
2614 West 69 str. Nariai ir 
norintieji įsirašyti į narius, 
kviečiami dalyvauti. 

LAIŠKAI 

Gerbiamas Redak to r i au , 
Jūsų redaguojamoje „Sporto 

apžvalgoje", š.m. gruodžio 19 d. 
tilpo žinutė, kurioje jau antrą 
kartą esu paminėtas kaip 
„Išeivijos sporto istorijos" 
redaktorius. Noriu patikslinti, 
kad šio veikalo vyr. redak
toriumi yra Kęstutis Cerke-
liūnas. Man tenka šiuo metu jį 
tik laikinai pavaduoti. 

Su nuoširdžia pagarba 
P r a n a s Mickevičius 

KREPŠINIS 
KAUNO „ŽALGIRIS" 
NEBETURI VILTIES 

Donskytė — pasižymėjusi 
Chicagos t inklininkė 

LITUANICA-REAL 
F.C. 3:0 

P r a ė j u s į s e k m a d i e n į 
Lituanicos komanda laimėjo 
antrąsias salės pirmenybių 
rungtynes prieš ambicingai 
kovojusią, bet gana riboto pa
jėgumo, austrų Real F. C. 
komanda rezultatu 3:0. Visus 
įvarčius iš labai arti įkirto A. 
Murray, H. Jenigas, jr., ir Al. 
Krygeris. Visa komanda žaidė 
energingai ir stengėsi išvys
tyti kombinuotesnį žaidimą, 
bet rungtynių teisėjas švilpė 
Lituanicos žaidėjų prasižen
gimus, kurių jie nepadarė. Per 
abejas rungtynes mūsų koman
da dar neturėjo progos rimtai 
išbandyti savo jėgų. Varti
ninkas Z. Balčiūnas atrodo 
geroje formoje, gynikai N. 
Markulinas, Audrius Krygeris 
ir St. Jenigas — žaidžia užtik
rintai ir apgalvotai. Henry 
Jenigas, jr., valdo visą aikštę 
su darbščių J. Kearny ir P. 
Pikšrio pagalba. Markus Jeni
gas su Abidu vykusiai papildo 
komandą , kai p r i r e i k i a 
pagalbos. 

Sekmadienį, sausio mėn. 11 
dieną, Lituanicos priešininku 
bus jau žymiai stipresnė jugo
slavų komanda „Seagull". Ji 
taip pat eina be pralaimėjimo ir 
turi net geresnį įvarčių san
tykį. Rungtynių pradžia 3 vai. 
p.p. Vieta: Chicago Armory, 
234 East Chicago Ave. 

Bilietai į rungtynes iš anksto 
gaunami lituanicos klube už 
pusę kainos. Čia įsigyjant su
taupoma ir paremiamas 
klubas. 

J . J u š k a 

Po skaudaus pralaimėjimo 
Jugoslavijoje Kauno „Žalgiris" 
krenta Prancūzijoje prieš Les 
Mans (šiuo metu 4-je vietoje) 
111 - 87 (45 - 40). Pirmą kėlinį 
k a i p i r J u g o s l a v i j o j e , 
„Žalgiris" dar laikėsi, bet ant
rajame prancūzų greitis ir 
lengvas lentų dominavimas 
pribaigė „Žalgirį"-

„L'Eąuipe", prancūzų sporto 
dienraštis rašė, kad „Žalgirio" 
technika vidutiniška, ypač 
grubūs gynime (gauna daug 
baudų), o svarbiausiai, neturė
dami tikro centro, remiasi 
tolimais metimais, kurių pro
cen tas prie a g r e s y v a u s 
prancūzų gynimo gan silpnas. 

S k a m b a l i ū d n o k a i . 
,,Žalgiris" juk sąjungos 
vicemeisteris; krašto, kuris jau 
eilę metų dominuoja pasaulio 
krepšinį. 

Šį kartą prancūzai parodė 
geriausiai Lietuvos komandai 
pilname sąstate, kad ten 
laimėti nelengva. 

Šis pralaimėjimas prak
tiškai jau atima „Žalgiriui" 
galimybes kvalifikuotis pusfi
nalių varžyboms, nes savo 
grupėje „Žalgiris" tikriausiai 
liks paskutinėje vietoje. 

Toje grupėje Italijos „Com-
tu" nesunkiai įveikė Zagrebą 
99-81 ir stovi pirmoje vietoje. 
Juos seka Les Mans, po to 
Zagreb ir gale „Žalgiris". 

Prancūziją po pratęsimo 114 -
111. Prancūzai vedė 16 taškų 
skirtumu, o pirmą kėlinį laimė
jo 56-45. Žymią pažangą su 
amerikiečių treneriu padarė 
suomiai, gerai sukovoję prieš 
brazilus ir prancūzus. 

— Pirmąsias savo kvalifi
kacines rungtynes pasaulio 
pirmenybėms V. Vokietija Sofi
joje prieš Bulgariją laimėjo 3 -1 . 
Jos grupėje stipriausias priešas 
turbūt bus Austrija, tačiau 
prieš ją V. Vokietija nėra pra
laimėjus per paskutinius 23 
susitikimus. 

— V. Vokietijos tikrasis 
pajėgumas bus greit išaiš
kintas Urugvajuje ateinančių 
metų sausio mėn. Ten buvusių 
pasaulio meisterių turnyras ir 
V. Vokietija bus vienoje grupė
je su Brazilija ir dabartiniu 
pasaulio meisteriu Argentina. 
Kitoje grupėje bus Italija, Olan
dija ir Urugvajus. 

— Popiežius Jonas Paulius 
II atskiroje audiencijoje priėmė 
Lenkijos futbolo rinktinę. 
Lenkai popiežiui padovanojo 
visų žaidėjų pasirašytą futbolą, 
o iš jo gavo linkėjimus sėkmei 
prieš Maltą. Tas rungtynes 
Lenkija vedė 2 - 0, bet prieš pat 
pabaigą rungtynės buvo nu
trauktos, nes žiūrovai mėgino 
pulti teisėjus. 

— Kitose kvalifikacinėse 
rungtynėse Italija įveikė Grai
kiją 2 - 0, o Austrija Albanijos 
rinktinę 1 - 0. 

— Nuo širdies smūgio vos 51 
metų amžiaus sulaukęs, Austri
joje mirė G. Hanappi. Jis savo 
laiku buvo geriausias Aust
rijos žaidėjas ir klasiško fut
bolo Europos žvaigždė. Jo var
du bus pavadintas vienas iš 
Vienos stadijonų. 

— „Soccer Corner" futbolo 
žurnalas paskelbė Amerikos 
futbolo žvąigdžių rinktinę. Ją 
sudaro: Jan van Beveren — 
Olandija, Wim Rijsbergern — 
Olandija, C. Alberto — Brazili
ja, R. Krol — Olandija, B. 
Nordgvist — Švedija, F. 
Marinko — Brazilija, J. Cruyff 

— Olandija, G. Chinaglia — 
Italija ir G. Mueller — V. Vo
kietija. 

F. Beckensaner nebuvo 
įtrauktas, nes jis jau žaidžia už 
Hamburgo S. V. Iš 11 žaidėjų 
net 5 olandai. 

— Anglijos pirmenybėse pir
mauja F. C. Liverpool, o V. Vo
kietijoje Hamburgo S. V. ir F. C. 
Bayern. 

— Šių metų Sporto, spaudos 
ir radio baliuje buvo išrinktas 
geriausias futbolo žaidėjas 
(mėgėjų lygoje) — Hugo Perez 
iš S. C. Rams klubo, jis gavo 
Sepp Herberger trofėją, geriau
sia komanda pripažinta 
Schwaben A. C , o jaunių kla
sėje S. C. Kickers. 

Garbės svečių tarpe buvo dr. 
F. Kaunas su ponia; juos 
asmeniškai pasveikino V. 
Vokietijos generalinis kon
sulas dr. Oscar von Siegfried. 

O. Gešven tas 
PASAULIO MEISTERIŲ 

TURNYRAS 
Urugvajuje šiuo metu vyksta 

buvusių pasaulio meisterių 
turnyras dėl „Mundialito" 
auksinės taurės. Anglijai at
sisakius, dalyvauja vicemeis
teris Olandija. 

Pietų amerikiečiai į šį tur
nyrą žiūri rimtai, nes nori vėl 
parodyti savo pranašumą prieš 
Europą. Iš P. Amerikos daly
vauja Argentina, Brazilija ir 
Urugvajus, o Europos viltys 
sudėtos į V. Vokietiją, Italiją ir 
Olandiją. 

Paskutinės dvi tų vilčių nepa
teisina, nes abi pralaimėjo 
prieš Urugvajų po 2 - 9, ir 
Urugvajus pateko į finalą. 

Kitoje grupėje Argentina 
laimi prieš V. Vokietiją 2 - 1, o 
su Brazilija, esant 1-1, rungty
nės buvo nutrauktos, nes kilo 
visuotinos muštynės. Dabar 
viskas priklausys nuo rung
tynių tarp Brazilijos ir V. 
Vokietijos. Brazilijai kvalifi
kuotis reikia pergalės geresnės 
negu 2 - 1. V. Vokietijos rolė 
ypatinga, ypač, kai ji jau 
nebeturi vilties patekti į finalą, 
kuris įvyks sausio 10 d. 

Vytautas A. Kr ikšč iūnas 
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tautos likimą ir laiko, kad 
Lietuvos laisvės byla yra 
mūsų visų reikalas. Bendrai, 
Lietuvos ateitis daug priklau
sys nuo mūsų pačių ir tarp
tautinių įvykių raidos. 

Naujųjų 1981 Metų proga 
nuoširdžiai sveikinu Lietuvos 
Pasiuntinybės ir savo vardu 
visus pavergtos Tėvynės 
tautiečius, linkėdamas geres
nių Naujųjų 1981 Metų. 

Atrodo, kad mes niekam ki
tam negyvename, kaip tik 
padaryti kits kito gyvenimą 
sunkesnį. Q m>t 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITE 

CR 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. 69th St , Chicago, 111. 

Visi teL 778-8000 
Valanda* pa«mi susitartai* 

Clevelando "2aibo" mergaičių tinklinio komanda laimėjusi rungtynes prie* 
pajėgiausią šio rajono amerikiečių "ShakeT** komandą. Nuotraukoje abiejų 
komandų žaidėjos. Nuotr. VL Bacevičiaus 

DR. ST. BACKIO 
ŽODIS I LIETUVĄ 

pasakytas per Amerikos balsą 

IS KITU VAR2YBU 
„Žalgirio" pralaimėjimas 

nebuvo atsitiktinumas. Kitose 
Europos taurės varžybose Itali
jos „Bologna" laimi prieš Sov. 
Sąjungos meisterį Maskvos 
„CASK" 78 - 66! Dargi Mask
voje! O prancūzų „Orthes" 
komanda stovinti 8-je vietoje, 
laimi prieš Maskvos „Dinamo" 
111 -109". „CASK" pralaimi ir 
Sarajave 87 - 93. 

Paryžiuje baigėsi tarptau
tinis krepšinio turnyras, kurį 
laimėjo Sov. Sąjungos rinktinė. 
Joje žaidė ir žalgirietis S. 
Jovaiša. Ji laimėjo prieš 
Suomiją 105 - 86, įveikė Pran
cūziją 95 - 87, nors prancūzai 
dar vedė antrame kėlinyje ir 
laimingai paskutinėje minutėje 
ištrūko prieš Sao Paulo „Sirio" 
komandą 103 - 101. Antroje 
vietoje liko brazilai, nugalėję 

Brangūs Tautiečiai, 
Sutinkame Naujuosius 1981 

Metus tarptautinės įtampos 
ženkle, prisimindami Sovietų 
Sąjungos agresiją į Afganis
taną, Irako-Irano karo veiks
mus, Sovietų kariuomenės 
sukoncentravimą prie Lenki
jos sienų, JAV diplomatų liki
mą Irane ir t.t. Tos rizikingos 
padėties eigoje Madride vyko 
1980.XI.il - 1980.XII.19 
dienomis konferencija tikslu 
patikrinti, kaip vykdomi 1975 
m. Helsinkio Baigiamojo Akto 
n u o s t a t a i . Ten dažna i 
nuskambėjo Lietuvos vardas 
ir JAV delegacijos buvo 
pakartota, kad JAV nepri
pažįsta priverstinos Baltijos 
valstybių inkorporacijos į 
Sovietų Sąjungą. Ten buvo 
išvardinta ir lietuviai poli
tiniai kaliniai, vykdoma Lietu
vos okupanto pastangomis 
priespauda, kratos, areštai, 
bylos teismuose, religijos 
praktikavimo varžymai, žmo
gaus teisių ir pagrindinių lais
vių nepaisymai. Baigiant 
minėtos konferencijos pirmo
sios dalies posėdžius, JAV 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
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GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 8 lst Street 

Vai. Kasden nuo 10 v..tyto iki 1 v p p 
Ofiso tel RE 71168: rezid. 239-2919 

Ofs tel 7 3 5 - 4 4 7 7 : Rez. 2 4 6 - 2 8 3 9 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervu ir 
Emocinės ligos 

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

delegacijos copirmininkas 
Kampelman pareiškė: „Mes 
ant visados palaidojom 
nuomonę, jog būdas, kaip koks 
kraštas traktuoja savo žmo
nes, yra vien jo reikalas, kad 
toks traktavimas yra netin
kamas dalykas tarptautinėms 
diskusijoms ir kad žmogaus 
teisės neturi padarinių tarp
tautiniams santykiams ar 
tarptautiniam saugumui". 

Pridurtina, kad 1980 metais 
Vakarų kraštų spauda dau
giau negu anksčiau rašė apie 
Lietuvos okupaciją, padėtį, 
lietuvių siekimus išsilaikyti, jų 
protestus prieš priemones, ku
riomis okupanto siekiama 
panaikinti lietuvių tautinį 
savitumą, tradicijas, ne t 
kalbą. Buvo minėta ir tai, kad 
lietuviai griebėsi Maldos — 
ginklo, prieš kurį Sovietų 
Sąjunga yra bejėgė ką pada
ryti. 

Lietuvių išeivija gerai žino, 
kad pavergtoje Tėvynėje 
tautiečiai kovoja su didžiau
sia rizika dėl geresnės atei
ties, už žmogaus teises ir 
pagrindines laisves. Ji jaučia 
savo atsakomybe už Lietuvių 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3 -5893 
Spec ia lybė A k i u ligos 

3 9 0 7 West 103rd Street 
Valandos pagal sus i tar imą 

Ofs HE 4-1818: Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVICIUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Bd. 

Valandos pagal sus i tar imą 

Ofs. 7420255 Namų 584 5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą. 

Tel. 372 5222. 236-6575 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO WA8ASH AVE 

• Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs PO 7 6 0 0 0 . Rez GA 3 7 2 7 8 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3 8 4 4 West 63rd Street 
Valandos pagal sus i tar imą 

6132 S KedzieAve Chicapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Įstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARI7 
OF FAMILY PRACnCE 

1407 So. 4 9 t h Court. Cicero. III. 
Kasdien 10 12 ir 4-7 išskyrus treč ir sešt 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba l ietuviškai) 
0PTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
'Contact lenses" 

2 6 1 8 W 71st St - Tel 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak 
Ofiso tel 776-2880. rezid. 448-5545 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W. 59 St.. Chica«D 

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pi rm, ant r . treč 

ketv 10 ik, 6 vai Seštad 10 iki 1 vai 

Tel REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuv is gydyto ias 
3 9 2 5 West 59th Street 

Vai pirm antr . ketv ir penk? nuo 12-4 
vai popiet >r 6 8 vai vak Tret * sešt 
uždaryta 

DR. C.S. ŠIAUČIŪNAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
4912 W. 14th Street 

Cicero. Illinois 
Tel. 656-2441 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel HE 4-2123. namu GI 8-6105 

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

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

Ofs tel 586-3166: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W«t 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

2 - 7 ) šeštadieniais paflai susitarimą 

http://1980.XI.il
http://1980.XII.19
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Lietuvis delegatas 

MADRIDO 
KONFERENCIJOJE 

Daug įvairių, viena kitai 
priešingų nuomonių sukėlusi ir 
dėl sovietų griežto reikalavi
mo neįrašyti į darbotvarkę 
žmogaus teisių klausimo vos 
nesugriuvusi Helsinkio susi
tarimų vykdymui patikrinti 
skirta Madrido konferencija 
visgi šiaip taip prasidėjo ir dar 
prieš Kalėdas sugebėjo baigti 
pirmąją dalį, kurioje kaip tik 
tas žmogaus teisių klausimas 
ir buvo nagrinėjamas. Mums, 
lietuviams, tas klausimas dau
giausia rūpėjo, nes JAV LB 
atstovui Rimui Česoniui pa
vykus atsisėsti į JAV delega
cijos oficialią kėdę, tikėjomės, 
kad bent žmogaus teisių rė
muose jo rūpesčiu Lietuvos rei
kalams kaip nors bus išspaus
tas didesnis dėmesys. Atrodo, 
kad neapsivylėme, nes Lie
tuvos reikalai ten buvo palies
ti daugiau, negu bet kokiame 
po Antrojo pasaulinio karo įvy
kusiame, viešame tarpvalsty
biniame forume, ir daugiausia 
tuos reikalus kėlė JAV dele
gacijos nariai. Tad pirmiausia 
tos delegacijos veiklą ir ap-

. žvelkime. 
Pirmasis Lietuvos reikalus 

palietė pats JAV delegacijos 
pirmininkas Griffin B. Bell 
konferencijos atidaromame žo
dyje. Bell, pakaltinęs sovietus 
už trukdymą radijo transliaci
jų, perduodamų Amerikos Bal
so, Laisvosios Europos bei 

'•" Laisvės radijo bangomis ir už 
brutalų naikinimą Helsinkio 
susitarimus vykdyti reikalau
jančių organizuotų grupių 
Ukrainoje, Lietuvoje, Gruzi
joje bei Armėnijoje, priminęs 
nuteistus tų grupių vadovus 
Orlovą ir Sąharanskį, pasakė, 
kad: "Ukrainoje ir Lietuvoje 
Mykolą Rudenko ir Viktoras 
Petkus taip pat buvo nuteisti 
ilgomis kalėjimo bausmėmis 
už tai, kad jie reikalavo vyk
dyti Helsinkio susitarimų Bai
giamojo akto įpareigojimus". 

JAV atstovas žmogaus tei
sėms Jungtinėse Tautose ir 
Madrido delegacijos patarėjas 
Jerome J. Shestack, kalbėda
mas apie sovietų nubaustus 
Helsinkio nutarimų vykdymo 
reikalaujančių grupių ats
tovus, paminėjo dviejų lie
tuvių pavardes. Balį Gajauską 
jis laikė ryšių su politinių kali
nių šeimoms palaikytojų gru
pės atstovu, o Arvydą Cekana-
vičių — laisvės siekiančiųjų 
grupės reprezentantu. Jis taip 
pat priminė rusų daromus sun
kumus susijungti lietuvių šei
moms ir reikalavo, kad visokie 
kliudymai atskiroms tautoms 
puoselėti savas kalbas, kul
tūrą ir literatūrą būtų sustab
dyti, nes tokie trukdymai nesi
derina su Helsinkio susitarimų 
baigiamuoju aktu. 

JAV delegacijos pirmininko 
pavaduotojas Spencer Oliver, 
nagrinėdamas baigiamojo ak
to septinto principo vykdymą 
bei pakartotinai kaltindamas 
sovietus už Viktoro Petkaus 
nuteisimą, užsiminė ir apie pa
sauliui dar mažiau žinomus 

" teisiamuosius, tarp jų ir apie 
vieną nuteistą lietuvį: "Lie-

.tpyos Helsinkio grupės narys 
Vytautas Skuodys, geologas ir 
kovotojas už katalikų teises, gi
męs Amerikoje, dabar Vilniuje 

^ pasodintas į kalėjimą". Oliver 
dar kalbėjo apie katalikų ti
kėjimo varžymus Lietuvoje ir 
Gfudijoje, apie 520 lietuvių 
kunigų ir dviejų ištremtų vys
kupų tiems suvaržymams ofi
cialių pasipriešinimą, pabrėž
damas, kad dėl tų protestų 

;;w sunkiomis kalėjimo baus
mėmis buvo nuteista daug lie
tuvių katalikų, tarp jų Petras 
Pliumpa ir Vladas Lapienis. 
Oliver dar priminė, kad, šiai 
konferencijai vykstant, teismo 
laukia dar ir Katalikų Bažny
čios Kronikos leidėjai. 
» Lietuviams buvo palankus ir 
nevengė to palankumo rodyti 
ambasadorius Kampelman, ta
čiau stipriausią viešą pareiš-

. . kimą apie Lietuvos reikalus 

VLIKO SEIMAS KANADOJE 

gruodžio 15 padarė kitas JAV 
delegacijos vicepirmininkas 
Warren Zimmermann. Šis de
legatas, kalbėdamas apie aš
tuntą principą, kuris kiek
vienam žmogui užtikrina 
laisvą apsisprendimą, kon
ferencijai pareiškė, kad nele
galus ir ginklu įvykdytas Lat
vijos, Lietuvos ir Estijos 
įjungimas į Sovietų Sąjungą 
nesiderina nei su aštuntuoju, 
nei su ketvirtuoju Helsinkio 
susitarimų baigiamojo akto 
principais ir kad to įjungimo 
JAV vyriausybė nepripažįsta. 
Šiam savo teiginiui sustiprinti 
Zimmermann pacitavo vieno 
mūsų tuometinės vyriausybės 
atstovo oficialų pareiškimą ir, 
priminęs, kad sunku dabar ati
taisyti prieš keturis dešimt
mečius padarytą neteisybę, 
kvietė visus nepamiršti, kad 
tos neteisybės teisybe nepada
rys laikas, kaip anuomet to ne
padarė jėga. Kalbėdamas apie 
tame pat aštuntame principe 
numatytas garantijas tau
tinėms, religinėms bei as
meniškoms teisėms, Zimmer
m a n n p a l i e t ė Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios perse
kiojimą, rusų grūdimą į Pabal
tijo kraštus, 45-kių lietuvių 

Kanados lietuviai pagal sa
vo skaičių daugiausia sudeda 
lėšų Tautos fondui, be to, netu
rėdami kitos institucijos šalia 
Lietuvių Bendruomenės, ne
turi ir vaidų, taip charakterin
gų JAV lietuviams. Tad, 
VLIKo seimo rengimas To
ronte, kitaip tariant neutralio
je teritorijoje, teikė vilčių, kad 
jis praeis pozityvioj ir nuo
saikioj dvasioj. Reikšminga bu
vo ir tai, kad į seimo rengimo 
garbės komitetą įėjo ne tik LB 
Toronto apylinkės pirmininkė, 
bet ir Kanados LB krašto val
dybos pirmininkė. Seimas pra
sidėjo 1980 m. gruodžio 13 d. ry
te, Toronto Lietuvių namuose. 
Atidaryme su atstovais ir sve
čiais dalyvavo apie 80 asmenų, 
po pietų tiek atstovų, tiek sve
čių gerokai sumažėjo, o antrą 
dieną, priimant rezoliucijas, 
tedalyvavo 33 atstovai vos vos 
sudarydami reikiamą kvo
rumą. 

Didžiausia seimo darbotvar
kės dalis buvo skirta VLIKo 
institucijų pranešimams. Apie 
tarybos darbus kalbėjo pir
mininko pareigas einąs dr. V. 
Šimaitis. Taryba turėjusi 5 po
sėdžius Chicagoje. Veikian
čios dvi komisijos: politinė — 
teisinė, vadovaujama J. Jur
kūno ir Lietuvos sienų, vado
vaujama kun. Anso Trakio. Iš 

pasirašytą peticiją, reikalau- j tarybos pašalintas vieno sąjū-
jančią panaikinti Ribbentro- j džio atstovas — antrininkas už 
po — Molotovo paktą, nuro-
dydamas, kad tas paktas buvo 
Pabaltijo valstybių okupacijos 
pagrindas. J is konferencijai 
pareiškė, kad tiek ginantieji 
tautines, tiek bažnytines tei
ses, tiek reikalaujantieji pa
naikinti Ribbentropo — Molo
tovo paktą yra baudžiami 
kalėjimais, ištrėmimais arba 
psichiatrinėmis ligoninėmis. 
Tarp nuteistų paminėjo pe
ticijos pradininką Antaną Ter
lecką, nuteistą aštuoneriems 
metams kalėjimo ir tremties, ir 
Julių Sasnauską, nuteistą 
šešeriems su puse metų. 

Šie pavyzdžiai rodo, kad Lie
tuvos reikalai Madrido konfe
rencijoje rado didelį atgarsį. 
Daug didesnį, negu Belgrade 
arba net pačiame Helsinkyje, 
kur irgi buvo nuvykusios lie
tuvių delegacijos. Belgrado 
konferencijoje iš viso tebuvo 
paminėtos tik šešių sovietų 
persekiojamų asmenų pavar
dės, ir tarp jų nebuvo nė vieno 
lietuvio pavardės, o Madride 
buvo paminėtos net aštuonios 
lietuvių pavardės. Iškelta aikš
tėn Katalikų Bažnyčios Kro
nika, katalikų persekiojimas, 
Ribbentropo-Molotovo paktas, 
net Lietuvos okupacija ir vie
šai tame tarptautiniame fo
rume pakartotas JAV vyriau
sybės n u s i s t a t y m a s tos 
okupacijos nepripžinti. Anks
čiau tokių dalykų nebūdavo, o 
okupacijos nepripažinimą 
minėti Valstybės Depar
tamentas vengdavo net ir mū
sų atstovybei skirtuose Vasa
rio 16 pareiškimuose. Lietuvos 
reikalus užsiminė ir kitų kraš
tų delegatai. Airiai kėlė Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios pa
dėtį, Vakarų Vokietijos ir 
Švedijos delegatai domėjosi dr. 
Remeikio knyga, o dėl kietos 
laikysenos Pabaltijo kraštų at
žvilgiu britų delegacijos vice
pirmininkas Mike Tait rusų 
buvo pramintas šaltojo karo 
kareiviu. 

Toks Lietuvos reikalų iškė
limas labai erzino sovietų dele
gatus. Jie pyko, kėlė triukšmą, 
trukdė kalbėti, įžūliai priekaiš
tavo už kišimąsi į Sovietų 
Sąjungos "vidaus" reikalus. 
Kaip jau pradžioje šio rašinio 
buvo minėta, ta stipri ir ,ieša 
akciją už Lietuvą kilo dėl to, 
kad glaudžius ryšius su Car-
terio administracija palaiky
dama, tais reikalais išskir
tinai rūpinosi JAV LB 
Visuomeninių reikalų Taryba 
ir kad tarp delegatų, kaip JAV 
oficialus pareigūnas, darbavo
si jos atstovas Rimas Cesonis. 
LB institucijose dirbdamas, 
Česonis įgijo didelį politinio 
darbo patyrimą Prieš išvyk

damas į Madridą LB darbuo
tojų pagalba jis apsirūpino iš-
s a m i a i n f o r m a c i j a . 
Susipažindamas, užkandžiau
damas ir šiaip jau bendrauda
mas su Amerikos bei kitų 
kraštų delegacijų nariais jis tą 
informaciją sumaniai nau
dojo. Cesonio pastangomis 
Latvijos nepriklausomybės 
šventėje Madride dalyvavo 
JAV delegacijos pirmininkas 
Griffin Bell. 

Rimo Cesonio pastangų ge
ros pasekmės teneleidžia pa
miršti, kad siekti jam progą su
darė prezidentas Carter, jį 
paskirdamas į JAV delegaciją. 
Tai turbūt pirmas toks atvejis 
pokario lietuvių išeivijos isto
rijoj. Carterį rinkimuose palai
kiusieji lietuviai nebuvo apvil
ti. Tai irgi parodo, ką reiškia 
aktyvus įsijungimas į Ame
rikos politiką. 

Ar Rimas Česonis pasiliks 
JAV delegacijoj ir ar grįš į 
Madridą dalyvauti antroj jos 
daly, dar neaišku, nes nau
jasis prezidentas Reagan gali 
delegaciją pertvarkyti. Rea-
ganą irgi daug lietuvių rėmė, 
todėl logika reikalautų Česonį, 
kaip jau patyrusį narį, dele
gacijoj palikti. O jei Reagano 
administracijai Carterio dele
gatai bus nepriimtini, tai Ceso
nio vietoj ji ras gal kitą lietuvį, 
respublikoną. gjy. 

JUOZAS GAILA 

nuvykimą į okupuotą Lietuvą. 
Valdybos pirm. dr. K. Bobelio 
pranešimas tęsėsi netoli valan
dos. Aiškino jis 1943 m. įsi
kūrusio VLIKo tikslus, Lietu
vių Chartą, 1979 m. deklaraciją 
ir prieš metus VLIKo seime 
pristatytą veiklos planą. Išvar
dino visas VLIKo atstovybes ir 
jo aplankytus kraštus. Kalbos 
didžioji dalis buvo skirta kalti
nimams Lietuvių Bendruo
menei, gi pabaiga VLIKo pasi
r e i š k i m a m s Madr ide ir 
samprotavimams apie greitą 
Sovietų Sąjungos subyrėjimą 
Helsinkio aktų dėka. Vicepirm. 
politiniams reikalams dr. Kos
tas Jurgėla savo pranešime iš
skaičiavo savo asmeninius pa
siūlymus VLIKo valdybos 
posėdžiuose, nusiskundė kai
mynais pabaltiečiais, ypač es
tais, su kuriais buvo sunku 
ruošti medžiagą Madrido kon
ferencijai. Jis tik Madride ga
vęs gerai paruoštą latvių do
kumentaciją, o dėl lietuvių 
kelių organizacijų nesuderin
tos veiklos, nesitarimo ir 
"laukimo kitų" — tiksli doku
mentacija Lietuvos reikalais 
Madride nebuvo pateikta. 
Vicepirm. Liūto Griniaus pra
nešimas, jam seime neda
lyvaujant, buvo perskaitytas. 
Pranešimo didžiumą sudarė 
aiškinimai) kas yra VLIKas, 
tarp jų kaltinta PLB, kuri reika
laujanti paklusnumo vienai 
centralizuotai PLB valdybai, 
nors tos centralizacijos, pagal 
L. Grinių, nepasiekė nė prez. A. 
Smetonos valdžia Lietuvoje. 
Madrido konferencijoje pastan
gas Lietuvai ir lietuviams ruo
šė VLIKas ir trylika lietuvių 
Madride pasiekė Lietuvai daug 
ir gana pigiai. Vicepirm. dr. J. 
Balio pranešimas daugumoje 
liečiąs ELTĄ, taip pat jam sei
me nedalyvaujant, buvo per
skaitytas. Nors į darbotvarkę 
neįtrauktas su pranešimu apie 
politinę padėtį, privedusią prie 
Helsinkio aktų ir Belgrado bei 
Madrido konferencijų, išėjo dr. 
D. Krivickas. Trumpus kraštų 
pranešimus pateikė Z. Juras 
apie Didžiosios Britanijos lie
tuvių veiklą ir B. Venskuvienė 
apie Prancūzijos politinius po
sūkius. Tautos fondo reikalais 
kalbėjo tarybos pirmininkas A. 
Vakselis ir valdybos pirminin
kas J. Giedraitis. Kanados Tau
tos fondo pirmininkas A. 
Firavičius tarė jautrų žodį ir 
iškilmingai įteikė 45,000 dole
rių čekį. 

Po pranešimų darbotvarkėje 
buvo įrašytos trys paskaitos. 
Pirmoji Vlado Šakalio "Kryp
tys kovoje už laisvę", jam sei
me nedalyvaujant, nebuvo 
skaityta. Antroji, Algirdo Vo
kietaičio "VLIKo atstovybė 
Švedijoje 1944 m." buvo dau

giau autoriaus atsiminimų 
pluoštas apie }o veiklą Švedi
joje, ryšius su Lietuvos pogrin
džiu ir jo dvi keliones į okupuo
tą Lietuvą. Prelato J. Balkūno 
paskaita "Lietuvių veiksniai ir 
jų paskirtys" buvo skirta 
VLIKo, ALTos, LB kilmės 
nagrinėjimui, jų nesutarimo 
priežasčių ieškojimui. (Ši pa
skaita, nors ir nepilna ir su kai 
kuriais pakeitimais, atspaus
dinta gruodžio 24 d. Drauge. 
J.G.) 

Nors dr. K. Bobelis ati
daromajame žody ir pabrėžė, 
kad šis seimas apžvelgs ir 
svarstys praeities darbus ir su
darys planus ateičiai, sėkmin
gam darbų vedimui, tačiau sei
mas nei tuos planus sudarinėjo, 
nei apie juos kalbėjo, nei seimą 
su jais kas supažindino. Seime 
nuo jo atidarymo iki pabaigos 
dominavo dvi temos: 1. Aiški
nimai kas yra VLIKas, kaip 
jam tauta suteikusi mandatą ir 
primatą laisvinimo darbuose, 
ir 2. Lietuvių Bendruomenės 
puolimas ir jos veikėjų niekini
mas. Toms temoms apipavi
dalinimą suteikė salėje ant sta
lų gausiai išdėstyta Lietuvių 
krikščionių demokratų litera
tūra: biuletenis nr. 21. Jame 
daug vietos buvo skirta aiški
nimams kas yra VLIKas, 
ALTas, BALFas, LB. Ypač 
akcentuotas ALTo svar
bumas, reikalas jį remti vi
siems, kurie rūpinasi Lietuvos 
laisvės byla. Duotas ir įspė
jimas: "Kas nueitų kitu keliu, 
labai suklystų." Po paaiškini
mo kas yra LB ir paryškinimo, 
kad ir prieš jos atsiradimą bu
vo didžiulės dainų šventės ir 
koncertai ir kad visi tilpo 
ALTe, iškuoneveikta JAV LB 
ir PLB. Nepasigailėta nei 
Kanados LB: per mažai bal
suotojų paskutiniuose rin
kimuose. Turbūt, kad tie ir kiti 
išpuoliai prieš LB būtų labiau 
patikimi, gausiai cituotas "vi
sų lietuvių laikraštis" ("Nau
jienos"). Savotišką įžangą sei
mui suteikė ir taip pat jo 
atstovų nusiteikimą pailius
travo ALTo pirm. dr. K. Šid
lausko sveikinimas. Pasi
džiaugęs VLIKo ir ALTo 
santykiavimu ir darbais, pa
reiškė, kad Lietuvių Charta 
netikęs VLIKo kūrinys. Kadan
gi Lietuvių Charta yra lai
koma vienu iš reikšmingiausių 
VLIKo darbų ir net "kiekvieno 
lietuvio sąžinei rašytu ko
deksu" (V. Vaitiekūnas), tai bu
vo galima tikėtis kad seimo 
atstovai tokį sveikinimą pri
ims kaip įžeidimą, tačiau jie 
smagiai plojo. Plojo, atrodo, 
pritardami, kad Lietuvių Char
ta netikęs kūrinys, greičiausia 
dėl to, kad ant jos pagrindų iš
augo Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė. 

Visgi, visa tai nubluko, paly
ginus su sekusiu dr. K. Bobelio 
pranešimu. Puslapis po pusla
pio jis skaitė kaltinimus Lie
tuvių Bendruomenei ir jos vei
kė jams , s ą m o n i n g a i ar 
nesąmoningai kraipydamas jų 
pavardes. Nepaliktas ramybė
je ligos kankinamas St. Barz-
dukas ar šiandieną jokių parei
gų LB neinąs Bronius Nainys, 
o PLB pirm. V. Kamantas, 

JAV LB V.R.T. pirm. A. Ge
čys apkaltinti net aštuoniais 
paragrafais, kurie pavadinti 
faktais. Sunku būtų pateisinti 
puolimą asmenų, nedalyvau
jančių seime ir negalinčių save 
ginti, net jei tie kaltinimai būtų 
dalinai teisūs, bet kai VLIKo 
pirmininkas kaltina visuo
menės veikėjus, remdamasis 
netiesa, o tą netiesą dar vadina 
faktais tai jau siaubinga. Aiš
ku, kur nėra tiesos, ten nėra nei 
logikos. Pavyzdžiui: St. Barz-
dukas ir Br. Nainys kaltinami, 
kad jie įkūrę Anglijos LB, o už 
kelių eilučių V. Kamantas 
kaltinams, kad jis ją uždaręs ir 
džiaugiamasi, kad ta bendruo
menė pasiūliusi VLIKui pa
ramą. O iš tikro Anglijoje LB 
įsikūrė 1950 m. ir nei St. Barz-
dukas, nei Br. Nainys jos ten 
nekūrė, o tie, kurie kūrė tikrai 
nusikaltimo nepapildė, nes tik 
vykdė VLIKo planą. V. Ka
mantas kaltinamas, kad už
gavęs VLIKą ir jo tuometinį 
pirmininką dr. K. Valiūną ban
keto metu, Lietuvių dienose Ka
nadoje, 1978 m. Tačiau, vos po
rai mėnesių praslinkus po to 
"užgavimo", ELTA informuo
ja apie PLB ir VLIKo valdybų 
pasitarimą, vadovaujant V. 
Kamantui ir dr. K. Valiūnui 
"nuoširdaus atvirumo, pasi
tikėjimo, darbo darnos ir vil
tingos jo kloties dvasioje", tai 
kas gi dr. K. Bobelį įgaliojo po 
dviejų metų ginti neva įžeisto 
dr. K. Valiūno garbę. 

Panašūs turiniu ir netiesos 
skleidimu buvo ir visi kiti kal
tinimai. Po šitokios pirminin
ko kalbos nestebino ir vicepir
mininkų dr. K. Jurgėlos ir L. 
Griniaus pranešimai, kur vie
nas kaltino PLB, trukdžiusią 
VLIKo valdybai posėdžiauti, o 
kitas lygino ją su prez. A. 
Smetonos valdžia... 

Pažvelgus į VLIKo seimą ir 
jo priimtas rezoliucijas, tenka 
nuliūsti, kad ten taip nieko 
konkretaus Lietuvos reikalais 
n e n u v e i k t a . O, t i e s a , 
p a s v e i k i n t a Diplomat i 
nė tarnyba, pareikšta, kad 
VLIKas vyriausia laisvinimo 
vadovybė , p a s i d ž i a u g t a 
VLIKo veikla ir vėl padėkota 
dr. K. Bobeliui, pasiūlyta iš
dirbti planą sustiprinti in
formacijai apie dabartinę Lie
tuvą ir jos būklę, patarta 
ieškoti būdų išlyginti san
tykius su PLB, na, ir išreikšta 
eilė padėkų. Nelinksmesnį 

vaizdą sudarė ir pranešimai 
apie VLIKo valdybos veiklą. 
Iškilus klausimui, kodėl val
dyba nesustabdo savo anglų 
kalba išleistos brošiūros "Sup-
reme Committee for the Libe
ration of Lithuania" plati
nimą, kai taryba vieningai yra 
pasisakiusi, kad ta brošiūra 
dėl įvairių netikslumų, pažei
džiančių VLIKo pozicijas, bū
tų sustabdyta nuo platinimo, 
klausėjas (J. Pažemėnas) susi
laukė grubaus dr. K. Bobelio 
atsakymo. Brošiūra kainavusi 
keliolika tūkstančių dolerių 
(vėliau patikslinta, kad tik ke
li šimtai), svetimtaučiui visai 
nesvarbu, kas kada VLIKui 
pirmininkavo, o žemėlapių 
svetimtaučiai vistiek nesu
pranta. Po tokių "svarių" ir 
"logiškų" argumentų niekas 
jau nebedrįso klausti, kodėl 
valdyba nepajėgianti išleisti 
net paprastos brošiūrėlės be 
elementarinių klaidų, kam iš 
viso ją išleidusi, jei tie svetim
taučiai tokie neprotingi, kad 
net žemėlapių nemoka skaity
ti ir kodėl valdyba nekreipia 
dėmesio į tarybos nutarimus. 

O klausti tikrai būtų buvę 
galima daug. Kodėl jokių konk
rečių planų ateičiai? Kodėl 
neužsakyti jokie leidiniai apie 
Lietuvą kitomis kalbomis pas 
mūsų akademikus? Kodėl šian
dieną, kai sunkiausiomis sąly
gomis pavergtos tautos po
grindžio balsas pasiekęs mus 
prašosi garsinimo vakarų pa
sauly, seime buvo kalbama 
apie VLIKo atstovybę Švedi
joje 1944 metais? Kodėl ketu
rios dešimtys veik išimtinai 
senyvo amžiaus žmonių klau
sėsi aiškinimų, kas yra 
VLIKas? Argi jie, tarp kurių 
buvo ir keletas VLIKo pir
mūnų, per 37 metus net ir tą už
miršo? Galima sutikti su prel. 
J. Balkūno žodžiais, kad rei
kia džiaugtis, jog mūsų vyres
nieji nepavargo ir dirba Lie
tuvos laisvinimo institucijose 
bet kai atstovų tarpe nei vieno 
jauno veido, ir tas jiems rūpes
čio nekelia, tada džiaugtis tik
rai nėra kuo. 

Visgi, lieka didžiausias klau
simas, kodėl šiame seime buvo 
toks precedento neturįs Lie
tuvių Bendruomenės puolimas 
ir niekinimas. Priežasčių tam 
reikia ieškoti dabart inės 
VLIKo valdybos, ypač jos pir
mininko antibendruomeniš-
kame nusiteikime ir apskritai 
valdybos nesugebėjime atlikti 
net minimalaus darbo Lie
tuvos laisvinimo byloje ir iš to 
kilusioje frustracijoje. Įvykus 
incidentui su PLB valdybos ry
šininku Alg. Gurecku, pasigir
do balsų net iš VLIKo žmonių 
tarpo "Sakėme, kad taip bus", 
kaltinančių dr. K. Bobelį nesu
gebėjimu dirbti su kitais dėl 
tam tikrų jo charakterio žy
mių. 

(Bus daugiau) 

kas, vieną dieną kun. J . Laukaitis privačiai nuėjo 
pas Stremonchovą pasitarti metinės sąmatos rei
kalu ir prašė jį, kad jis palaikytų lietuvių reikalą ir 
patartų kaip kas reikia daryti ir kiek reikia prašyti. 
Stremonchovas paklausė kiek lietuviai norėtų gauti. 
Kun. Laukaitis pradėjo įrodinėti, kad reikėtų jiems 
apie 150.000 rublių. Ši suma buvo daug didesnė, ne
gu buvo manyta prašyti. Rusas kun. Laukaičiui ir 

Iš įdomesnių to laiko pinigų rinkimo nutikimų sako: Prašykite dvigubai daugiau, 300.000 rublių, o 

PRELATAS 
JUOZAS LAUKAITIS 

L. UNTULIS 

pasakojo buvęs S. Kalvarijos notaras A. Garmus, ku
riam, dar būnant studentu Lietuvoj, teko šiuos nu
tikimus girdėti: 

tada pažiūrėsime'. Taip kun. Laukaitis ir padarė. 
Atėjus vėliau į Tatjanos Komiteto posėdį, kur buvo 
skirstoma pinigai, tautybių klausimai ėjo pagal eilės 

Kun. J. Laukaitis, kaip kunigas ir Dūmos atsto- tvarką. Atėjus lietuvių eilei, buvo padarytas praneši-
vas užmezgė ryšius su vienu kitu Rusijos turtuoliu, mas ir po jo iš karto žodį ėmė Stremonchovas. Su 
Su vienu iš tokių to laiko milijonierių jis palaikė ge- didžiausiu pasipiktinimu jis pradėjo pulti Lietuvos 
rus ryšius, dažnai pas jo šeimą vakarieniaudamas. s ą m a t o s dydį, pareikšdamas, kad kitų tautybių yra 
Sis turtuolis turėjo žmoną ir dvi dukras. Visa šeima aaug daugiau pabėgėlių negu lietuvių, r'abaigęs sa-
kun. Laukaitį dėl jo linksmo būdo pamėgo ir vieną vo kalbą, jis kaip komiteto vedėjas pasiūlė šią sąma-
vakarą, po operos spektaklio, kai visi buvo labai ge- tą sumažinti per pusę ir lietuviams paskirti 150.000 
rame ūpe, jis paprašė pirklio aukų karo pabėgė- rublių. 
liams lietuviams šelpti. Pirklys, gerbdamas savo sve- Lietuvos žinoma veikėja, pedagogė Ona Kai
čią ir suprasdamas reikalo svarbumą, išrašė čekį riūkštienė, kuri ypač buvo pasižymėjusi kovoje dėl 
1000 rublių. Kun. Laukaitis tuo nebuvo patenkintas, Vilniaus krašto ir kuriai 1936 metais buvo suteiktas 
nes galvojo, kad šis turtuolis gali daugiau jam duoti. "Vilniaus Kovotojos" vardas, kartu su kun. J. 
Diplomatiškai jis pradėjo kalbėti su žmona ir dukro- Laukaičiu dirbo Petrapilio Lietuvių pabėgėlių d-je. Ji 
mis, pagirdamas jas ir prašydamas daugiau pinigų, apie jį pasisako: 
nes jie labai reikalingi vargstantiems pabėgėliams. "Kaip privatus asmuo kun. J. Laukaitis, buvęs 
Išklausę jo malonių kalbų, dukros apsikabino savo tuo laiku Dūmos atstovas ir pabėgėlių komiteto pir-
turtuolį tėvą, gražiai pabučiavo jį ir prašė prie šios mininkas, buvo labai tolerantiškas, geras kom-
sumos pridėti dar vieną nulį. Tėvas, negalėdamas panijonas, nenuobodus ir, net mišrių pažiūrų kom-
atsispirti dukrų prašymams, paėmė iš kun. Laukai- panijoj, mėgiamas. Politinių pažiūrų plotmėje, aišku, 
čio čekį ir prie jo pridėjo dar vieną nulį. turėjo priešų ir puolimų. Kaip paprastai, didžioji da-

"Didelė dalis pinigų buvo gaunama iš Tatjanos lis jam daromų priekaištų buvo išpūsta arba pagrįs-
Komiteto, kurio reikalų vedėju buvo Stremoncho- ta politinių pažiūrų skirtumais. Būdami Dūmoje, mū-
vas, buvęs Suvalkų gubernatorius, geras kun. sų atstovai gan greit kiekvienas priklausė kitai 
Laukaičio pažįstamas. Kaip rašo kun. P. Dambraus- partijai. Kiek prisimenu, kun. J. Laukaitis tuo laiku 

ėjo kartu su progresistais. Tačiau Lietuvos klau
simais, atrodo, didelių nesusipratimų tarp lietuvių 
atstovų nebuvo. 

"Daugiausia man su kun. Laukaičiu prisėjo susi
durti pabėgėlių laikais, kada susitvėrė Petrapilio 
Komitetas. Jis buvo to komiteto pirmininkas, o aš rū
pinausi aprūpinimo reikalais: moksleiviais, siuvyk
lom, ligoninėm ir kita. Jis taip būdavo paskendęs 
komiteto reikaluose, kad aš, kartais labai vėlai, ins
pektuodama kokį nors bendrabutį ar ligoninę, pra
eidama pro komiteto būstinę, matydavau šviesą lan
guose ir, užėjusi ten, rasdavau kun. Laukaitį prie 
rašomojo stalo, užversto krūvomis popierių. Dažnai 
reikėdavo pavartoti 'aštresnį' žodį, kad privertus jį 
nutraukti darbą ir eiti poilsio. Jis kartu su M. Yču 
buvo Rusijos Šelpimo Tatjanos k-to narys ir jo dėka 
buvo išgauta iš to komiteto lietuvių siuvykloms di
deli užsakymai. Šių siuvyklų ten buvo trys įvai
riuose miesto pakraščiuose ir centrui, kad sutaupius 
patalpos samdymo išlaidas, kun. Laukaitis užleido 
visą savo butą, pasilikdamas sau tik miegamąjį 
kambarį ir už tai ne tik nieko nereikalaudavo, bet 
dar apmokėdavo švaros ir šildymo išlaidas. Be to ne 
vieną sušelpdavo iš savo kišenės, niekam apie tai 
nesakydamas. Tik pripuolamai kartais pagaudavau 
jį tai darant, arba patys žmonės prasitardavo. 

"Pats komitetas susidėjo iš įvairiausių politinių 
bei religinių pažiūrų asmenų. Aš asmeniškai neprisi
menu nei vieno atsitikimo, kad būtų įvykę kokių nors 
aštresnių susirėmimų per posėdžius. Posėdžiai, jam 
kaip pirmininkui vadovaujant, praeidavo sklan
džiai, nors juose būdavo tokių skirtingų pažiūrų bei 
įsitikinimų žmonės, kaip pvz. Glemža, politiniai kai
riausias, Feterauskas — liuteris ir aš pati 'pažan-
gietė' bei daug kitų. 

(Bus daugiau) 
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— Inž. V a c y s Vins lovas stai

ga mirė sausio 7 d. Clevelande. 
Veikė Amerikos Lietuvių tauti
nėje sąjungoje ir buvo dažnai 
renkamas į '-Dirvą" leidžiančiosi 
Vi l t ies draugijos valdybą. 

P A R A P I J O S 
V A D O V A M S 

P A S I K E I Č I A N T 
1980 m. gruodžio 23-ji — 

i s t o r i n ė d i e n a C l e v e l a n d o lie
tuv ių šv . Jurg io parapijai . Nuo 
tos d i e n o s parapiją adminis 
truoti perėmė j a u n a s , č ia gi
m ę s kun . J u o z a s Bacev iče . Cle
v e l a n d o v y s k u p a s A n t h o n y 
P i l l a p a v e d ė j a m š i a s pare igas 
a t e i n a n t i e m s tr ims m e t a m s . 

Š v . Jurg io parapijai jos 80 
m e t ų istorijoje v a d o v a v o : kun. 
F. J a n k u s , kun . J. Halaburda. 
kun . V. Vi lkutai t i s . kun . B. 
B a r t i s ir nuo 1961 m. kun. B. 
I v a n a u s k a s . 

K u n . J. Bacev ič ius š e š tas i s 
parap i jos v a d o v a s , prieš tre
jus m e t u s į š v e n t i n t a s kunigu. 
A n t a n o ir Jose f inos s ū n u s iš 
C l e v e l a n d o priemiesč io Lynd-
hursto . J i s turi brolį A n t a n ą , 
kur i s š i a i s m e t a i s b a i g s medi
c i n ą ir broli J o n ą , studijuo 
jan t į te isę . 

Kun . Juozo p a s k y r i m a s į šv. 
J u r g i o parapiją į v y k o neįpras
tu būdu. N e r a d u s l ie tuvių kuni
g ų k a n d i d a t ų nor inč ių š ią pa
rapiją perimti , buvo kreiptasi į 
vyskupi ją . T u o m e t i n i s vysk. J. 
H i c k e y , d a b a r t i n i s 
W a s h i n g t o n . DC arkivysku 
p a s , kun. Bacev ič ių k a i p lie
t u v i ų k i l m ė s k u n i g ą nemo
k a n t į k a l b o s , v y s k u p i j o s 
l ė š o m i s pas iuntė į š v . Kazi
miero kolegi ją Romoje moky
t i s l i e tuviškai . Po kel ių mė
n e s i ų Romoje, kun. Juozas 
k a l b o s s tudi jas tęsė Cleve lan
de ir buvo p a s k i r t a s klebono 
I v a n a u s k o a s i s t e n t u į šv . Jur 
g io parapiją. 

P a d ė k o s M i š i o s 
Gruodžio 2 1 d . šv . Jurg io pa

rapija surengė s a v o i lgame-
čiui k lebonui i š l e i s tuves , ku
rios sutapo s u jo g imtad ien iu . 

Kleb. kun . B. I v a n a u s k ą , 
l ietuviškoje pastoracijoje iš
dirbusi 37 m e t u s — 18 metų vi
karu ir 19 m. k lebonu — s a v o 
a t s i l a n k y m u pagerbė Cle
v e l a n d o vysk . p a v a d . J a m e s 
Lyke ir 13 kunigų — jo kurso 
d r a u g ų bei k a i m y n i n i ų para
pijų kun iga i . D a l y v a v o ir trys 
l i e tuv ia i kunigai : kun. Gedimi
n a s Kijauskas , D ievo Mo
t i n o s nuo la t inės p a g a l b o s pa
r a p i j o s k l e b o n a s , k u n . 
A l e k s a n d r a s Goldikovskis iri 
kun . Kęstut is Žemait i s . 

Šv . Jurg io erdvion bažny
č ion sus ir inko tiek dabart inių 
ir buvus ių parapijiečių, ka ip 
per Bernel ių ar Pris ikėl imo pa
m a l d a s . I š k i l m i n g a s padėkos 
M i š i a s a t n a š a v o vysk . Lyke. 
M i š i o s b u v o lo tynų kalba. 
S k a i t i n i a i . E v a n g e l i j a ir 
p a m o k s l a s l ietuvių ir ang lų 
k a l b o m i s . Daugel iu i senes
niųjų parapijiečių b u v o malo
ni s t a i g m e n a . Dar ir dabar kai 
kur iems Mišių auka s a v o gim
tąja ka lba , nėra art ima šir
džiai . Gražus parapijos choro, 
v a d o v . Ryto Babicko, g i e 
d o j i m a s teikė p a m a l d o m s gro
žio ir i š k i l m i n g u m o . Buvo iš
s p a u s d i n t a s ir spec ia lus Mišių 
le id inėl i s ir parapijos biu
le ten is . 

S a v o a t s i s v e i k i n i m o 
p a m o k s l e kun. B. I v a n a u s k a s 
su gi l iu l iūdesiu pabrėžė, kad 
j is ka lba paskut in į kartą, kaip 
š i o s parapijos d v a s i o s vado
v a s . J o g y v e n i m a s nuo pat jau 
n y s t ė s buvo s u s i p y n ę s su š v 
J u r g i o parapija, kuri i š g y v e n o 
graž ių ir sunkių dienų. Tr ke 

Pautienis, LB Kultūros taryba 
— I. Bublienė, L B Ohio apy
garda ir LF Bičiuliai — J. 
Mikonis, Clevelando apylinkė 
— Br. Gražulis, Dirva — A. 
Laikūnas, Čiurlionio ansam
blis — VI. Plečkait is , Neringos 
tuntas — I. Civinskienė, Skau-
tininkių ir Birutės draugija — 
J. Budrienė, S.K. "Žaibas" — 
A. Bielskus, Clevelando atei-
tininkija — R. Bridžius, Kon-

, servatorių k lubas — C. Sat-
: kus, Skautininkų ramovė — V. 
Jokūbaitis, Vyrų oktetas — R. 
Babickas. 

Šiltus ats isveikino žodžius 
tarė trys kun. Ivanausko arti-

; mi draugai — kunigai. Kleb. 
kun. G. Kijauskas kalbėjo lie
tuvių Dievo Motinos parapijie-

. čių vardu, l inkėdamas likti 
; mielu, pilno sąmojaus draugu, 
j nepamiršti lietuvių, kurių tar-
į pe visuomet bus mielu ir lau-
į kiamu svečiu. 

Jaunieji Kristina ir Algis 
I Kasulaičiai kanklėmis ir lumz-
i deliu atliko tris liaudies melo-

Parapija įžengia, kaip vie
nas iŠ kalbėtojų pareiškė 
"palūžusių svajonių", persi
kėlimo kitur, įvairaus netik
rumo ir gan rūškanotą rytojų. 

Šios parapijos entuziastai, 
kurie iš širdies trokšta ir tikisi 
šv. Jurgio parapijos gyvast į 
pratęsti, turės dar stipriau su
glausti savo negaus ias gretas, 
patikrinti kišenius ir įdėti daug 
energijos, sumanumo, kant
rybės, aukos ir prašyti Dievo 
palaimos, kad šv. Jurgio pa
rapija galėtų ir ateity tarnauti 
lietuvių dvasiniai ir kultū
riniai gerovei. V. Rociūnas 

M Ū S Ų M I R U S I E J I 
Praėjusio pusmečio laiko

tarpyje Clevelande mirė sekan
tys asmenys: 

Juozas Vaičius, Vil ius Velio-
niškis. Elena Žižniauskienė, 
Albis Grėbliūnas, Andrius 
Šimelionis, Juozas Mikalaus
kas Vytas Neimonas , Ona 
Kaminskienė, Vilius Valys , 
Tomas Čiurlionis, Liucė Lato-

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

Kun. Juozas Baceviče, šv. Jurgio 
parapijos administratorius. 

lias, kurio jis ėjęs, nebuvęs 
l e n g v a s , nors dabar, žiūrint iš 
perspektyvos , atrodo g a n ly
gus. G y v e n i m o saulei leidžian
tis, pr i s iminė savo pirmtakus 
parapijos vadovus , jų as i s ten- j 
IUS, didžiulę parapijos mokyk- j 
lą, l i tuanis t inę mokyklą , pa- Į 
r a p i j o s k o m i t e t u s , i 
organizac i jas ir dabar dar šir- ! 
dis k u p i n a džiaugsmo, kad pa
rapija g y v a ir l ietuviška. 

Paskut in ia i 10 metų buvę 
sunkiaus i . Nors parapijiečių 
ska ič ius sumažėjo, bet pasi
ryž imas parapiją i š la ikyt i 
pas i l iko tvirtas. Dabar di
dž iaus ias ramst is esant i pa
rapijos Taryba, v a d o v a u j a m a 
I*rano Razgaičio, ir choras , 
vad. Ryto Babicko, (varg. Jūra 
Blynaitė) . — "Jūsų n i ekada 
neužmirš iu- Širdies dal is l iks 
su J u m i s , prisiminsiu su ilge
siu ir su kun. Juozu ženkite į 
šv ies ią ateitį." 

Vysk . Lyke apga i l e s tavo 
n e g a l į s kalbėti ir giedoti gra
žiąja lietuvių kalba, perdavė 
vysk. ordinaro Pilla sveikini
mus ir l inkėjimus i š e inanč iam 
j poils į kun. B. Ivanauskui . 

A t s i s v e i k i n i m o v a i š ė s 
Išpuoštoje šv. Jurgio para

pijos salėje daugiau nei 300 as
menų atėjo pasakyti "Sudiev" 
klebonui, su kuriuo buvo pa
ž į s tami per beveik keturius 
deš imtmečius . 

Prie garbės s ta lo pakvies tas 
v y s k u p a s Lyke ir 13 kunigų. 
Pagerbimo pietus pradėjo ir 
j iems sklandžiai vadovavo pa
rapijos tarybos pirm. P r a n a s 
Razgai t i s . Parapijos choras (18 
dainininkų-kių) padainavo: 
"Ats ikėlus ankstį rytą", "Mer
gužėle miela" ir "Siūbavo lin
gavo" . Akomp. Jūra Blynai tė . 

Vyskupui sukalbėjus maldą, 
sveč ia i vaiš inosi puikiais pie
tumis , kuriuos paruošė para
pijietės vadovaujamos Alek
s a n d r o s R a z g a i t i e n ė s ir 
t a l k i n i n k i ų . V y s k . L y k e 
džiaugėsi ga l ėdamas būti kar
tu su l ietuviais ir ats i sve ikint i 
su kleb. Ivanausku, kuris 
vyskupijoje aukštai vertina
mas . 

Kun. J. Bacevičius padėkojo 
kleb. Ivanauskui , kai jis gy
v e n d a m a s ir d irbdamas kartu 
aš tuoni s mėnesius , (nors am
žiaus skirtumas ir 40 metų), 
jautėsi kaip namuose, v i e n a s 
antrą suprato. Prašė nepa
miršti š ios parapijos, palin
kėjo gražių poilsio dienų. 
Vyskupui įteikta liet. raštų stu
la, o klebonui — šv. Miš ioms 
laikyti reikmenų komplektas. 
Perskai tytas ir įteiktas visų 
svečių pas irašytas adresas. Pr. 
Razgai t i s pareiškė tam tikrų 
abejonių apie parapijos ateitį, 
ar "sugebės ime išlaikyti", apie 
darbo ga l imybes su naujuoju 
administratoriumi, apie sva
jones , kurios gali neišsipi ldyti 

Perskaitytos pavardės ir 
pristatyti asmenis , a t s tovavę 

I įva ir ias organizacijas: Bal fas 
O. Jokūbaitienė, A l tas — A. 

| dijas. Rimas Balaša i t i s dėkojo n a i t ė - Antosė Melnikienė, dr. 
Jurgis Balčiūnas, Bronė Kliau-
zienė, Antanas Raila, Anta-

Mišių patarnautojų vardu, Ry 
Į tas Babickas choro vardu. 

Kun. A. Goldikovskis, buvęs 
šios parapijos vikaras, linkėjo 
dažnai rodytis lietuvių tarpe. 

Šampano taurių, "Ilgiausių 
metų" garsai ir klebono po-u-
liarioji daina "Blynai" užbaigė, 
galima sakyti , istorinį šv. Jur
gio parapijos momentą. 

K a s t o l i a u ? 
Realioji gyven imo tikrovė 

stovi prieš akis . Senoji lietuvių 
parapija, atsidūrusi sename 
miesto rajone, kur gyventojų 
daugumą sudaro kita rasė, lie
tuviai išs iskirstė į priemies
čius ar susispietė apie naująją 
lietuvių parapiją, parapijiečių 
ska ič ius k a s m e t mažėja . 
Pastatai reikalingi taisymo, 
pajamos mažėja, organizacijų 
veikla beveik nepastebima — 
visa tai kelia rimtą rūpestį. 
Kas toliau? J a u pereitais me
tais parapijos biudžetas buvo 
baigtas su 10.000 dol. deficitu. 
Kad pajamų šaltiniai pa
didėtų, vargiai gal ima laukti. 
Parapijiečių dauguma jau 
pensininkai. 

nas Nasvytis , dr. Al fas Mar-
tus,Petras Lepeška, Antanas 
Bujokas, Marė Aksoraitienė, 
Marė Petraitienė, J o n a s Ziau-
nys, Koste Žilinskienė, Katali-
nienė Ona.Pranas Šimkus, Ur
š u l ė M i š k i n i e n ė , F a b i s 
Kaminskas, Ignas Malėnas, 
dr. Antanas Miliauskas. M.J. 

S 0 P H I E BARČUS 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Vi«os programos iš Wl>PA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
».p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
motį. Šeštadieniais ir sekmadieniais 
mto 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 434-2413 
1400 AM 

715» S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60639 

R E A L E S T A T E 

Hiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiii 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
>am«j pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Netari**** — Vertimai 

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

G f » S. l e d a i s A T . — 778-2233 
ililIlilIlflIlUIllllUI 

MlSCEULAiNEOUb 

NAMŲ APŠILDYMAS 
! įstatau naujus pečius ir vandens šiidy-
I tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
į pečius i gazinius. 

ALB1K BANYS, TeL 447-8806 

SIMAITIS REALTY 
— Iacome Tas 

Notary Public 
1 WEST63rd STREET 

TeL 436-7878 ar 839-5568 

D t M E S I O 

Perskaitę "Draugą", duokite 
į 
1 jį kitiems pasiskaityti. 

SKELBKTTES "DRAUGE". 

\ i 1905 W- OUR DIAMOND 

PASSBOOK 
SAVINGS... 
tM MSt <MfS 

Hijh 
Intarest R*te« 

Paid on Savings 

Interatt Compounded 
Daily and Paid Ouartertj 

t— us for 

AT OUt 10W RATB 

TO U I v O U f INCOM 

įESEE 
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NUMIZiMATIKA 
Jonas K. Karys 

Žodynas, raštai. 340 pusi. 
Kieti v irše l ia i Kaina s u per
siuntimu $16.00. Spausdino Im-
maculata Press, Putnam, Conn. 

N E P R I K L A U S O M O S 
L I E T U V O S 

P I N I G A I 
Jonas K. Karys 

Ostrublis, Ostmarkė, Auksi
nas, Litas. Istorija ir Numizma
tika (su 160 pav.) 255 pusi. j 
Spausdino Tėvu Pranciškonų 
spaustuvė. Kaina su persiunti
mu $5.75. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63 St., 
Chicago, IX 60629 

MIUIIIIIIItlllllllllllllllllHWIIIUU!ll|lJ!:)i) 
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RADIJO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radic programa 

Naujoj Anglijoj iŠ Stoties VVLYN, 
139) banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perdac 
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
Ir Magdutės pasaka. Sią programą Į 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Bizni* reikalais kreiptis j Baltic Flo-
rists — gilią bei dovanų krautuvę, 
302 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site dideli pasirinkimą lietuviškų kn". 
f * 

iiiiiuiiiiiiiitiitiiirnimiiiiiiminuiiHiiiiii 
TELEVIZIJOS 

Spalvotoa ir paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I U i Š TV 
2346 VV. » Sfc, M . 776-1436 
tiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiitiiimiiMiiuiiiiitiiiiiit 

AtAA> VV ATSUKU — .»lOTEKi> 

'REIKALINGA 

3 MOTERYS VALYMO 
DARBUI 

VALYTI RASTINES 
3710 South YVestsm Avenue 

Vakarais nuo 5:30 iki 8:30 vai. 
5 dienas savaitėje 

Susitarimui kreiptis į — 
M. WALSH, Sr. — TeL 927-4131 

ui apdr&udą nuo ugnies tr aatocoo-
10% — 20% — 30% pigia* mokta* 
tolio paa mm*. 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208% We»t S*4a Street 

Telef. — O A 44654 

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

Plauname ir vaškuojame 
visų rūstu grindis. 

Tel. RE 7-5168 

Reikalinga namų valytoja, kalbanti 
angliškai, 1 dieną savaitėj. Rekomen
dacijos reikalingos. Skambint nuo 
4 iki 8 v. v. tel. 881-1985. 

M I S C E L L A N « O U S 

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

Telef. — WA S-8063 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, m. 60632, tel. 927-5960 

Mutual Federal 
Savinas and Loan xBm 

2212 VVEST CERMAK ROAO CHICAGO, ILL. 60608 
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747 

I BOUKSi Mon.1Ma.rri.9-4 Thur.9-8 Sat. *- l 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI 

M. A. $ I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

XOTARY PUBLIC 
4259 So. Maplev.od, tel. 254-7*50 

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

kitokie blankai. 

iHiirmiiiniii,:;jiimn!iiiiiimiii]ii!i:nu!. 
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P L U M B I N G 
Licensed, Boaded, Ineured 

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai Kerami
kos ir kt. plyteles. Glaas blocka. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
J automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavarde ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
inimimiiiiiHmiimiiinfiiii i immutiittiii 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
BEIKALU 

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

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavai-
mu. 

iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimi 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
•Ml t«" ' tMf t<<f t» t fMMt»t | , f f , , , j |M | t t t | fMf t t | | 
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brangiai B mūsą sandelio. 
COSMOS PAitCKL* CXPRESS 

2501 W. 69 St.. Chfcajro. m 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Telef. — 925-27S7 

Vytautas Valentinas 
IH I I I I I I im i l l lH imiUd i ; . : . . < ; • 

NAMU APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 

etnaujinti. Garažą. Vw*-r« *r s? M«fcl 
uamo. Rūpinatės? Visuomet čia Jams 
su patyrimu, už prieinamą kai 13 t,a 
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro 

TEL. — 476-3950 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
tos yra visiems prieinamos. 

Š I O S PLOKŠTELES daugeliui žmonių dar nėra žinomos 
Įdatoavo Prudencija BicTdenė 

1. K. Kaveckas, NA TAI KAS 
2. Tafta* Kelpša, DAINA APIE SESYTĘ 
3. A. Kačerauskas, PRADALGIUOSE 

Plane prof. V. Jakubėnas 

4. W. Mozart, MIK, MAŽUTĖLI 
78 Rpm. 10" 5. A. Vidtoas, NELAISVĖJE 

5. V. Jakubėnas, IŠSVAJOTĄ KARALAITĮ 
7. J. Maironis, BALADĖ JAUNOJI LIETUVA 

3 plokštelės, $8.00 

JUBILEEYEAR ffi'1980 

fflainavo Lietuvos Operos solistas Stasys Liepas 
78 Rpm. 10" 

1. K. V. Banaitis, MALDA 
2. J. TaHat-KeJp§a, ŽALIOJOJ LANKELĖJ 
3. M. Petrauskas, KAM ŠĖREI ŽIRGELI 
4. Germamo arija iš operos Traviata — 

UŽMIRŠAI TĖVŲ KAPUS 

5. J. Kamavičius, Vaidilos dama iš operos Gražina -
TANKUMYNE SKARDI RAGAS. 

8. A. Kačanauskas, KUR PRAPUOLĖ TAS KELELIS 
7. A. Kačanauskas, ARIELKOS GORČIUS 
8. A. Kačanauskas, TŲ MERGELIŲ DAINAVIMAS 

1 albumas 3 plokštelės $8 « 

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

J. & J. PHARMACY 
Vaistai, vitaminai Importuoti kvepalai, gydomos žoles ktt 

valkiojamos kėdes, remontai Ir kt., pirkti ar nuomotu 
Nemokamai supakuojame dovana* 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIA1 savininkai 

Įdainavo Chicagos Lietuvių Vyrų Choras 
78 Rpm. 10" 

1. J. Starką TU«TT PAT nrrTFTT MAMAT 
t. J. Zaevičius, PER NAKTELĘ ŠOKAU 
3. A. Račiūnas, DRAUGAI. PAKELKIME TAURES 
4. J. Gaidelis, TĖVIŠKĖS VAKARAI 
5. A. Jacenauskas, NAKTIS GRAŽI 
6. J. Dambrauskas, JAU ŽIRGELIS PABALNOTAS 

B E A L E S T A T E 

Rezidencines ir Komercinį* Nuosavybes 

Apartrnentai • Kondominiumai • Nuomavimas FLORIDA 
REAL 03 Angelė E Kamiene 
ESTATE 

B. Budrlunas. Įdainavo Vyrų kvartetas 
78 Rpm. 10". Kaina $8.50 

1. K. Griauzdė, ALUTIS 
2. B. Budriūnas, ŠAUKSMAS 
3. B. Budriūnas, SUBATOS VAKARĖLĮ 

7. J. Strolia. VALIOK DALGEI» 
8. B. Budriūnas. ANT MARU' 
9. S. Gra-JŽinH lAI- P R Ą V F R T O S DVajMI -TFON'O-. 
10 I Nauinlis nr nr> v \c T F N -JEMPfveM 

• 

4. B. Budriūnas, TĖVYNEI 
5. B. Budriūnas. KLUMPĖS 
6. J. Dambrauskas, VEŽĖ MANF !S NAMl. 
7. B. Budriūnas. 0 DALEL* 
8. B. Budriūnas, \ KOVĄ 

(dainavo operos solistė F. Radzevičiūtė 
78 Rpm. 10". Kaina $5.00 

1. J. Maironis, SUDIEV, NEUŽMIRŠTUOLE 
2. P. Vaičaitis, YRA ŠALIS 

3. K. Strttaitis, PAKLYDĖLIS 
4. J. Maironis, PAVASARIS 
5. B. BrazdBoois, AUŠROS VARTŲ MARIJAI 

REALTOR • • • B ROK F R • • • NOTARY 
3701 Gotf BrvA, St Petersburg Beach, Fl. 33706 
Telefonas (813) 360-2448. Vakare (813) 347-2413 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd St., Chicago, • . 60629 

pridėti 50 c. s i kiekvieną plokštele peniantinnd. nUnols gyventojai moka 5% mokesčių. 
Užsakymams i Kanadai reUda pridėti $1.75 pašte išlaidoms. 

http://Mon.1Ma.rr


MOŠŲ KOLONIJOSE 
Lietuviai Kalifornijoje Taip pvz., šios grupės iniciatyva 

pereitą vasarą buvo suruoštos de 
monstracijos San Franciske prie 
sovietų atstovybės. Pastovus dar 
b?.j — tai ryškinimas lietuviškojo 
identiteto, kėlimas ir populiarini
mas Lietuvos ir lietuvių vardo pa 
saulinėje plotmėje. Šio sąjūdžio 
iniciatoriai kreipia ypatingą dė
mesį plėtimui pažinčių bei kon
taktų su amerikiečiais, jų vedama 
žinių skleidimo tarnyba — spau 
da, radijo ir TV, taip pat patys 
ieško kelių į tą sritį patekti ir lie 
tuviškam reikalui patarnauti. Ma 
lonu pažymėti, kad jau pradžia 
ta kryptimi padaryta, ir jau tu
rima gražių pasiekimų. Labai 
linkėtina jiems ta kryptimi sėk
mingai žengti. Visiems kitiems lie 
ka aktualus reikalas jv darbą viso 

GRAŽI JAUNŲJŲ 
INICIATYVA IR RYŽTAS 

• Gerokai išplitusi lietuviškoji 
veikla, tiek JAV, tiek kituose kraš 
tuose, stokoja vienos labai svar
bios institucijos ar biuro, kuris 
specialiai imtųsi žinių bei in
formacijų apie Lietuvą ir lietuvius 
rinkimą ir tas žinias skleistų 
taip saviškių, ypač tarp kitatau
čių. Tiesa, siauresniu mastu toks 
žinių rinkimas vyksta visą laiką. 
Pvz., turime Eltą, taip pat laik
raščių redakcijos įvairias žinias 
renka ir skelbia. Ypač pažymėti
nas labai vertingas darbas, vyk
domas kun. K. Pugevičiaus vado 
vaujamo Informacijos centro 
New Yorke. Bet vistiek visi jau-1 keriopai paremti. /. Kuprionis 
aame, kad to per mažai, ypač I TŪKSTANTIS DOLERIŲ 
kai matome, kaip visa dabarti- TAUTOS FONDUI 
nio modernaus gyvenimo eiga Į 
yra paremta ir jos "spiritus mo-1 Esu prašomas patikslinti „Drau-
vens" yra žinių ir faktų rinki- j go" nr. 287, 1980 m. žinutę iš Ka
nas ir jų skleidimas, propagan- Į lifornijos: tūkstantį dolerių Tau-
da. Vargiai kuriai kitai sričiai tos Fondui paaukojo ponai Audro-
?iandien yra tiek pilna lėšų ir 
panaudojama talentų ir techni
kos, kiek informacijos sričiai. 

Ir savo lietuviškoje veikloje ga
lime turėti veiklias įvairių org-
jų valdybas, sukurti daug planų 
ir rezoliucijų, bet be platesnės 
informacijos jos pasilieka stal
čiuose. Neatlaidus lietuviškas 
reikalas yra — sukurti platesnės 
apimties žinių bei informacijų 
rinkimo ir jų skleidimo tarnybą. 
Mes sau patys dar šiaip taip in-
formuojamės per lietuvišką spau 
c'ą, kai kur veikia radijo valandė
lės. Šiam darbui dar turime ne
maža iš nepriklausomos Lietu
vos net ir gerai išsimokslinusių 

""" ir nemažą patirtį įgijusių tautie 
čių. Bet gi šiandieninis gyveni
mas iškelia kur kas platesnius 
reikalavimus, turime išeiti į pla
tesnę viešumą. Jei iki šiol esame 
atsilikę, tai daug savęs kaltinti ne 
galime, nes stokojome atitinka
mų pajėgų. Dabar padėtis kei
čiasi. Išeivijoj priaugo nauja ge
neracija, gabi, gerai išsimoksli
nusi. Dalis jos nuskęsta svetimo-

niai, pinigus pageidavę paskirti 
gynybos reikalams. Tautos Fon
das norėtų pasiekti milijoną dole
rių, nors iki tos sumos dar toli. 

Melrose Park, IT. 
NAUJA KLUBO VALDYBA 
Melrose Parko Lietuvių Ameri

kos piliečių klubo visuotiniame 
metiniame narių susirinkime, \ 
1980 m. gruodžio mėn. 14 d. 
Eagles salėje buvo išrinkta 1981 
m. klubo valdyba: pirm, Otto 
Mejeris, I vicepirm. Jonas Černius, 
II vicepirm. Adolfas Garbeliaus-
kas, sekr. Kazys Tautkus, ižd. Ka
zys Valis, Finansų sekr. Jonas 
Utara ir tvarkdariu Pijus Pažerū-
nas. 

1980 m mirė trys klubo nariai: 
J. Urbelis, Augustas Urbelis ir 
Antanas Lingis. Augustas Urbelis 
buvo vienas iš klubo steigėjų. 

Melrose Parko lietuvių koloni
joje Vasario 16-tos minėjimas į-
vyks vasario mėn. 14 d., 7:30 v.v. 
Veteranų salėje, Hircsh ir 16-tos 
gatvių kampas, Melrose Parke. 
Minėjimą rengia bendras organi-se jūrose, bet dar nemaža yra ir 

tokių, kuriems iš tėvų pavelde- .. , .4 „ , • * /-u 
""tos vertybes yra mielos ir lietu- ^ 1 " komitetas, vadovaujant Ot-

viškuosius reikalus laiko savais. °. * £ S " £ *TZ B a r a U s k a i " T J . .. - j j i i tei. Pagrindimu kalbėtoju numa Toks gražus pavyzdys dabar i ^ o T * . m a ^ „ K ^ M ^ A M„M«. 
yra Los Angelėj 

East Giicago, Ind. 
LB APYLINKĖS VEIKLA 

LB East Chicago apylinkės val
dyba ir nariai gali su pasididžia
vimu žiūrėti į 1980 metų savo at
liktus darbus. Tradiciniai Moti
nos dienos ir Baisiojo birželio mi
nėjimai buvo valdybos gerai pa
ruošti ir visuomenės gausiu da
lyvavimu paremti. Ypatingai gra
žiai ir įspūdingai praėjo geguži
nė, surengta liepos mėn. gražioj 
Jonynų sodyboj, Chesterton, In
diana. Maistas buvo pagamintas 
ir gegužinei paaukotas apylinkės 
darbščiųjų šeimininkių ir todėl 
nenuostabu, kad rengėjai buvo 
dėkingi visiems maisto produktų 
ir loterijos fantų aukotojams. 

East Chicago apylinkės valdy
ba ir nariai talkininkavo Vidu
rio Vakarų apygardai Lietuvių 
dienas ruošiant, rašė laiškus 
JAV prezidentui ir kitiems val
džios pareigūnams prašydami 
paleisti areštuotus lietuvius, de
monstravusius prie Sovietų amba
sados, ir surinko gražią piniginę 
sumą LB krašto valdybai — švie
timo reikalams. Kun. A. Saba
liauskui mūsų apylinkę palie
kant, valdyba surengė jam gra
žias išleistuves ir gausiai apdo
vanojo. 

Metų gale iždo knygas suba
lansavus .paaiškėjo, kad, šalia 
kultūrinės veiklos ir solidarumo 
ugdymo, parengimų metu buvo 
padaryta pelno, kurį apylinkės 
valdyba paskirstė paremdama Ga-
ry Lituanistinę mokyklą, Šv. Pran 
cidkaus parapiją, Altą, Balfą ir 
lietuvišką spaudą. 

Viltis, nors iš pradžių labai 
atsargi, vis didėja, kad į East 
Chicago apylinkę grįžta ramybė, 
džiuginanti Bendruomenės valdy
bą ir visus gyventojus. Laukia
ma, kad vėliau s«grįš ir vieny
bė, kuri labai reikalinga Lietuvos 
laisvinimo kovą vedant. 

Daug vasarų prabėgo nuo tos 
pražūtingos vasaros, kada rytų 
ordų kovos vežimai įsibrovė į Ne
priklausomos Lietuvos teritoriją. 
Juos sekė tūkstančiai apskurusių 
raudonarmiečių, plūstančių kaip 
purvo banga, duMcėse paskendu
siais vieškeliais ir mažais keliu
kais. Jau keturiasdešimts metų 
praėjo nuo tos pražūtingos vasa
ros, kada atėjūnai apiplėšė Lie
tuvą ir padarė ją rusų imperijos 
dalimi. Didvyriškai priešinosi lie-

St. Pctcrtburg, Ra. ėjo 60 metų, kai Kaune pirmajam 
posėdžiui susirinko visų Lietu 
vos gyventojų demokratiniu bū 

— Klubo vaidintojų būrelis, du išrinkti Steigiamojo Seimo at 
vadovaujamas dr. B. Zelbienės,' stovai. Šiam svarbiam mūsų vals 
sausio 25, sekmadienį pietų me- į tybės įvykiui paminėti, sausio 
tu ruošia linksmą vaidinimą. j mėn. 21 d. klubas rengia speci-

Bus vaidinama dviejų veiks-1 alų vakarą. Paskaitą skaitys sve 
mų komedija "Uošvė į namus, į čias iš rytinio Floridos pakraš-
tylos nebebus" Vaidins E. Kra- j čio Jonas Daugėla, o meninę dalį 

atliks Juzė Keištolaitytė-Dauge-
lienė. 

Minėjimo ptradžia 7 vai. va
karo. Klubo valdyba kviečia na-

sauskienė, A. Mateika, S. Vaškie 
nė, St. Vaškys ir E. Vizbarienė. 
Režisuoja S. Velbasis. 

— Tradicinės bendros Kūčios 
buvo suruoštos klube gruodžio 
24 d., kuriose dalyvavo apie 350 
žmonių. Scenoje stovėjo lietuviš
kais šiaudinukais gražiai papuoš
ta eglutė. Ant stalų degė žvaku
tės. Vakaro nuotaika buvo gili ir 
iškilminga. 

Klubo pirm. K Jurgėla pasvei-
!kino visus susirinkusius ir pakvie 
tė Sv. Kazimiero misijos vedėją 
kun. K Butkų sukalbėti invoka 
riją. Vakarienė buvo pradėta 
plotkelių laužymu, linkint vieni 
kitiems sveikatos ir Dievo palai-
mos.Kūčių vakarienę paruošė St 
Štuikienė ir Ir. Račinskienė su 
talkininkais. Po vakarienės, muz. 
P. Armonui vadovaujant buvo 
sugiedotos keturios kalėdinės 
•giesmės. 

—Lietuvių numizmatikos ir 
filatelijos parodėlė yra ruošiama 
sausio 25 d., nuo 12 vai. ligi 7 vai. 
vakaro mažojoje Amerikos lietu 
vių klubo salėje. Organizatorius 
J. Tarosas, tėL 360 —6851. 

—Steigiamojo Seimo minėji
mas. 1980 m. gegužės 15 d. su-
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JAV LB Socialinių Reikalų Tarybos nariui 
A. f A. Inž. VACIUI VINO.OVUI 

staiga mirus, žmonai Irenai ir broliui My
kolui gilią užuojauta reiškia 

L.B. KRAŠTO VALDYBA 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA 

rius ir apylinkėje gyvenančius 
svečius minėjime gausiai dalyvau 
ti. 

— Naujųjų karalių vainika
vimas nukeltas į sausio 11d., sek 
madienį Tai bus nepaprasta ir 
nuotaikinga šventė su karališ
kais šakiais. Šią šventę praves dr. 
B.Zelbienė. Naujoji karališkoji 
pora, Irena Račinskienė ir A. 
Grabauskas, kviečia visus sausio 
mėn. 11 d. į karališkąją puotą. 

RENGINIAI 
—Vasario 4 d. Bay Area Gham 

ber Strings (kamerinio orkestro) 
koncertas, vad. muz. P. Armono; 

— Vasario 14 d. Nepriklauso
mybės atkūrimo — Vasario 16 d. 
minėjimas; 

— Vasario 20, 21 ir 22 die
nomis Tarptautinis Festivalis Bay 
front centre; 

— Vasario 26 d. koncertas, da 
lyvaujant solistei Ginai Capkaus 
kienei, klubo chorui ir kameri
niam trio. 

. , . tyta Laima jGarbonMenė. Maldai į •„„„•„• „,„•;„,„:„ ,-^.^,,^„; aJ 
]ia susidarė J . , . . . , _ * , . . , , tuviai svetimųjų priespaudai iri 

jaunų entuziastų grupė, kuri ryž ~ . m v o * a c i J a i . " * 2 ? \ f T i veT&ai> ° Ju kaP^ tamsiuose lĄ 
tąsi užpildyti esamą spragą _ ! bes t a s lietuvis kunigas, nes Mel-j ^ V ^ ^ ^ O K dar ir šian-!| 
kurti Amerikos lietuvių informa- r o s e Parkas lietuvio kunigo netun Į ^ ^ ^ ^ „ ^ ^ 3 l a i b a m pašau ' cijos centrą. Pavadinimas, saky
tum, gal ir pretenzingas, mat da 
lykas yra labai didelis, platus, 
reikalaujantis didelės talkos ir 
ypač didelės finansinės paramos. 
Bet esmė nėra pavadinime, o kiek 
pavyks veiklą išjudinti ir išplėsti. 
Galimybės neblogos, reikalas la
bai pribrendęs ir iniciatyvos ima
si ryžtingi, jau šiame krašte uni
versitetinį išsimokslinimą įgiję 
jaunuoliai. Jų iniciatyvą turime 
paremti. Šios grupės vadovu yra 
Antanas B. Mažeika, jo talkinin
kai Danutė Barauskaitė, Saulius 
Stančikas, Daina Gudauskaitė, 
Leonas Vaitaitis ir taip pat keli 
vyresnieji: Antanas Adomėnas — 
gausiai lietuviškus reikalus re
miantis finansiškai, Jonas Matu
laitis ir Rimantas Dabšys, abu 
žymūs LB veikėjai. Šios grupės 
veikla vyksta visai savarankiškai, 
bet jie, vietoj kaip mūsuose yra 
didelis palinkimas pulverizuotis 
ir statytis atskiras "pilis", šlieja
si prie didžiojo mūsų visuome
ninio apsijungimo —Lietuvių 
Bendruomenės. Trumpai, dėl ben 
dro vaizdo, šio informacijos cen 
tro ar biuro tikslas yra toks: 1. 
rinkti ir ipateikti Amerikos ir sava 
jai spaudai bei žinių transliavi 
mo agentūroms (news media) 
svarbias informacijas, apie lietu 
vius ir jų veiklą; 2. kelti viešu 
mon Lietuvą ir lietuvius liečian
čius svarbius įvykius, juos popu
liarinti, o atsiradus reikalui ati
tinkamai reaguoti. 
Šie uždaviniai planuojami 
skirstant juos į trumpalaikius ir 
į pastovius. Pirmieji — tai atidus 
stebėjimas įvairių vietinių ir pa
saulinių įvykių, kurie paliečia 
Lietuvos ir bendrai lietuvių reika 

nuo a. a. kun. S. Šantaro mirties. ,Hui a p i e „ ^ ^ 5 ^ ^ ^ ž i a u . 
Melrose Parko ir apylinkių lie- ^ i r nepakeliamą skausmą, 

tuviai Kviečiami daiyvauti. k u r į tuiį m f i s Ų k r a š t a s i š k e n t ė t i . 
Šiandien Maskvos valdovų ne

beklauso satelitai, o jų naujų už
kariavimų armijos įstrigo Afga
nistane. Lenkijos darbininkai no
ri daugiau laisvės ir duonos, ku
rios visada trūksta Sovietų 'gy
ventojams. Vis daugiau ir dau
giau atsiranda ženklų, kad rusų 
imperija gali subyrėti. Jeigu taip 
atsitiktų, mes turime būti vienin
gi ir pasiruošę padėti savo kraš
tui išsivaduoti iš rusų vergijos. .V. 

lus, ir skubus į juos reagavimas. I asmenims už aukas. 

Worcester, Mass. 
15 BENDRUOMENĖS VEIKLOS 

Gruodžio 15 d. 8 v. v. Maironio 
Parko patalpoje, LB Worcesterio 
apyl. pirm. Povilas Babickas, su 
Šaukė valdybos posėdi, kuriame 
peržvelgta 1980 m. veikla, susipa 
žinta su centro valdybos ir kitų 
organizacinių vienetų svarbes
niais aplinkraščiais, piniginės 
paramos prašančių prašymais, 
Balfo šalpa, LB renginio — kon 
certo finansine apyskaita ir kitais 
einamaisiais reikalais. 

•Išklausius ižd. A Glodo pra 
nešimo, valdybos nariai vien
balsiai nutarė paskirti 75 dol. 
spaudai paremti: "Draugui", 
"Dirvai" ir "Pasaulio Lietuviui" 
po 25 dol. Vietinei liet radijo pro 
gramai —75 dol. 1980 m. solida 
rūmo mokestį (Centrui) ir Vasa 
rio 16 d. proga LB skirti po 75 dol. 
Šeštadieninei mokyklai parem
ti atatinkama suma bus paskirta 
ir įteikta mokslo metų pabaigo
je. 

TŪKSTANTIS DOL. I VARGĄ 
PATEKUSIEMS LIETUVIAMS 

Praėjusiais metais, Worcestery 
je ir apylinkėse, pravesto Balfo 
vajaus metu, pasišventusių au
kų rinkėjų surinkta 1069 ddl. Pi 
nigai perduoti Balfo centrui. 

VVbrcestario Balfo skyriaus va 
dovas Povilas Babickas ir nariai — 
Jonas Vidūnas, Bronius Žemaitis 
k Andrius Urbonavičius dėkoja 
organizacijoms bei pavieniams 

J.. B. 

•aiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiniiminiiiiiiiiH 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo Valanda Jau 11 matus tar
nauja N«w J«ra«r. N«w York ir Con-
necticut lieturiams ! 
Kas lestadisni nuo • lkl t ral. po
piet U WEVD Stotlss New Torke 
UJO kll.. AM ir nuo 7 iki S ral 
vak. 97.* m*g. PM. 

Dlrekt. DR. JOKŪBAS STUKAS 
234 Smriit Drive 

W»tefcang, N. J. C70M 
TEL. - 7SMt» (JM) 

iiiiiimiiiiiHiiiiiifiimiifiiiiiHitiiiiiiitim 

A. A. 

IRENA BRIČKUTE - RAUDONIENE 
Gimė 1930 m. lapkričio 1 d., Skuode, Lietuvoje. Gyveao Mosė

dyje, Kretingoje, Palangoje ir Mažeikiuose. 
Karo frontui artėjant, 1944 m. su tėvu Antanu BriCkum ir jau

nesniu broliu Romu, pasitraukė į vakarus. Nuo 1945 m. gyveno 
Augsburgo Pabaltiečių stovykloje, kur lankė lietuvišką gimnaziją 
ir dalyvavo skautų bei eilėje kitų jaunimo organizacijų, 1949 m. 
atvyko į JAV ir apsistojo Bostone, o 1953 m. pastoviai įsikūrė Chi-
cagoje. 

Amerikoje pasiliko giliai nuliūdę vyras Juozas Raudonis, motina 
Adela Bričkienė, brolis Romas Bričkus su žmona Rima ir vaikais 
Ligija, Rūta ir Jonu, pusseserė Jūratė Petrauskaitė ir pusbrolis 
Arūnas Petrauskas. Lietuvoje liko dėdė Juozas Petrauskas, tetos 
Ona ir Jadvyga, 2 pusseserės ir 4 pusbroliai. 

Kūnas bus pašarvotas penktadienį, 2 vai. popiet iki 9 vai. vak. 
Petkaus Manąuette koplyčioje, 2533 West 71st Street. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 10 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, kurioje vyks gedulingos pamaldos už velionės sielą 
Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti šv. Mišioms. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamai 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, motina, brolis ir kiti gjimMfm. 

Laidotuvių direkt Donakl A Petkus — TeL — 476-2345. 

Brighton Parko Lituanistinės Mokyklos Tėvų komiteto 
pirmininkui 

A. f A PRANUI TAMKUI mirus, 
didelio skausmo prislėgtas žmoną MAGDALENĄ ir mūsų 
mokyklos mokinę, dukrelę VILIJĄ nuoširdžiausiai už
jaučiame ir kartu liūdime, 

BRIGHTON PKO. LITUANISTINES MOKYKLOS 
MOKYTOJAI, TĖVŲ KOMITETAS ir MOKINIAI 

<F 
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L I K S V E I K A S 
Raiša URBANIENfc atlieka 

pramogines dainas, kurias su
kūrė kompozitorius B. GOR-
BULSKIS. 

Garso režisorius Paulius Ja-
ahikonis. Išleido GINTARAS, 
filmų ir plokštelių gamyba, Hol-
lywood, California. 

Kaina su persiuntimu $8.95 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Ą5!f5 W. 6Srd St, 
Chicago, IL 606t9 
iiiiiiitimiiNiiiiminiiiiiiiiiiiuiiuiiiniiii ^ . 

A M B E R 
The Golden Gem oi the Ages 
By PATTY C. RICE, Ph.D. 

(Knygos autore amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną 
•tzymėjimą ui savo darbus. Šioje knygoje ji aprašo apie 
GINTARO atsiradimą, kilmę. Daug vietos skiria apie Lietuvos gin
tarą, o dalį iliustracijų sudaro iŠ GIFTS INTERNATIONAL—VAZNE-
LIŲ krautuves rinkinio. Daktare gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje 
ir kitur.) 

Knyga didelio formato, 290 pusi., kieti viršeliai. Graži dovana 
kiekvienai progai. 

Puttished by VA NOSTRAND REINHOLD Company, New York, 
kuri turi savo skyrius: London, Toronto, Meltoume ir kitur. Kaina su 
persiuntimu $28.10. Illinois gyventojai dar prideda $1.62 valstijos 
mokesčio. 

Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, k5hS West 6Srd St% Chicago, IL 6*0629 

Lietuvos Dukterų dr-jos ilgametei Washingtono skyriaus 
pirmininkei 

BIRUTEI SALDUKIENEI, 
gilaus skausmo valandoje, jos mylimai MOTINAI mirus, 
giliausią užuojautą reiškia. 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
CENTRO VALDYBA ir VISA DRAUGIJA 

E U D EI KIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 
3307 SO. LITL'ANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SUNOS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, III. Tel. 974-4410 

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

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITLANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

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

VASAITIS - BUTKUS 
144* So. 50th Ave.. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 

^ 
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x šv. Kazimiero kongregaci
ja šiuo metu renka medžiagą 
apie kazimieriečių steigėją Ma
riją Kaupaitę, bandant užvesti 
jos beatifikacijom bylą. Visi, ku
rie su Motina Marija susirašinė
jo, ją pažinojo arba apie ją turi j 
žinių, prašomi kreiptis: General 
Superior. Sisters of St. Casimir, 
2501 West Marąuette Road, Chi-
cago, Dl. 60629. 

x "€hrist ian Scienoe Monitor" 
dienraštis gruodžio 26 d. laidoje 
išspausdino Henry Jason Jr . 
(iš San Francisco) laišką, kuria
me teigiama kad slavų į taka pa
veikia ir amerikiečių spaudą. 
Pažymima, kad nors pabaltiečių 
kalbos vartoja lotynišką alfabe
tą, Vakaruose dažniausiai t ran
sliuojama iš kirilicos. Kaip pa
vyzdį autorius nurodo Viktoro 
Petkaus pavardę, kuri dažnai 
raidžiuojama "Pyatkus" . H. 
Jason toliau rašo : "Šiandien, 
kuomet skaitytojai bando susi
pažinti su naujai įvestuoju kinie-
tišku terminų raidžiavimu, re
daktoriai turėtų sugebėti susi
pažinti su tiksliuoju raidžiavimu 
tų kalbų, kurios vartoja lotyniš
ką alfabetą". 

X Atsiuntė po 5 dol. už kalė
dine korteles: Kazys Razma, 
E. Liaugaudas, Juozas Laukai
tis. Domas Slapkūnas, E . Ol
šauskas. Kl. Praleika. K. Dau
gėla, A. Mikaliūnas, Vincas 
Akelaitis, B. Dunda, Liudas Ra
manauskas ir V. Barkus . šir
dingas ačiū. 

X Kun. Antanas Saulaitis, 
S. J.. PLB valdybos vicepirmi
ninkas švietimo reikalams, išvy
ko į Pietų Ameriką, kur išbus 
porą mėnesių. Aplankys Kolum
biją, Argentiną, Braziliją ir 
Venecuelą. Praves jausimo sto
vyklą, dalyvaus P. Amerikos 
Lietuvių kongrese, tars is lietu
vių jaunimo švietimo reikalais. 

x Lietuvos Karo mokyklos 
XIII-sios laidos 50 metų sukak
ties proga. Chicagoje vyko pasi
tarimas. Dalyvavo Diminskis, 
Burneikis, Juškaitis, Samuolis ir 
Rimas. Nutarta rinkti žinias 
apie XIII-sios laidos karių liki
mą, kreipiantis į spaudą. Turin
tieji žinių apie žuvusius ar kalin
tus karius bei jų šeimas, prašo
mi jas siųsti: V. Diminskiui, 
7301 South Artesian Ave.. Chi-
cago, UI. 60629; tel.: (312) 
778-5987. arba A. Rimui, 2210 
West 37th Street, Chicago, UI. 
60609, t e l : (312) 847-6184. 

X Radio Liberty programų 
pavyzdžius, įrašytus i kasetes, 
yra gavęs A. Miltinas, 440 Roe 
Court, Downers Grove, 111. 60515 
ir besidomintiems sutinka kase
tes paskolinti. 

X Antar.o Gustaičio 4 veiks
mų tragikomedija "Mėnulio už
temimas" statoma Chicagoje. 
Premjera bus balandžio 11-12 
dienomis Jaunimo centre. 

X Juozas Vilpišauskas, Brook-
lyn, X. Y., atsiuntė 10 dol. spau
dos paramai ir 5 dol. už kalėdi
nes korteles. Nuoširdus ačiū. 

Begotoje, Kolumbijoje, lietuvių tautodailės parodos atidaryme Lietuvos gr.r 
bės konsulas Stasys Sirutis kalbasi su dailininke Anastazija Tamošaitiene. 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
MOKYKLOS KALĖDŲ 

EGLUTĖ 

Lemonte, Maironio lit. mokyk-

x Pratęsė prenumeratą ir į 
pridėjo po 5 dol.: P. Sirgedas, Į 
Dalia M. Boyev, J. Kalvaitis, A. 1 
Leparskas, Vladas Keiba, Wal- j los Kalėdų eglutė įvyko šeštadie-
ter Seikus. Fr. V. Radvina, Ma- j nį, gruodžio 20 d., po pamaldų 
ry Šimkus, Vita Baleišis ir Ele- j mokyklos salėje. 

metinių 
Br. Vlado Blažio mirties 

proga šv. Mišios bus 
atlaikytos Tėvų Marijonų koply
čioje, 4545 West 63rd Street, 
Chicagoje, sausio 10 dieną, 
šeštadienį. 8 vai. ry 'o . Draugai, 
pažįstami ir giminės Balanai 
kviečiami pamaldose 
ar bent prisiminti 
Blažį savo maldose. 

na Sabalis. Dėkojame. 
X Atsiuntė po 3 dol. aukų už 

kalėdines korteles, kalendorių: 
Irena Troškimas. A. Zaparac-
kas, D. Bubelis. S. Mikaliukas, 
A. švelnys. A- Janulis, J . Lekas 
ir Pe t ras Martinaitis. Dėko
jame. 

x Inž. Juozas Rimkevičius, 
dalvvauti Chicago, UI., J. Valaitis, Eliza-

dr. Vladą 
(pr.) . 

x šie Pennsylvanijoje gyve
nantys asmenys paaukojo JAV 
Lietuvių jaunimo sąjungos Gy
nimo fondui: 5 dol. — J. Lukas. 
P. ir S. Dideliai. Šiugždžių šei
ma, Algis Dilba Pachard R. 
van Wert. Frank D. Rugienius, 
Joe Walacavage, Frances Boyle, 
Anthony Gustis, Ron Shatus, V. 
Romanas. Frank Gredd. "VVilliam 

beth, N. J.. Alfonsas Moliejus, 
Highland, Ind.. atsiuntė po 5 
dol. už kalėdines korteles ir po 
5 dol. už kalendorių. Nuošir
dus ačiū. 

x Labai žemų kainų pas Gra-
dinską. pavyzdys: 25 in spalvo
ta TV "Superset with Super 
sound" nuolaida 110 dol. 2512 
W. 47th St., tel. 376-1998. (sk.) 

Programą (Danutės Janktenės 
„Kalėdų naktis" ir šios mokyklos 
mokytoje s poetės Albinos Kašiu-
bienės „Krito snaigės") ir vai
dintojus paruošė mokyklos di
rektorė Milita Milašienė, o dai-

; nas ir šokius — muzikė Rasa 
Šoliūnaitė. Scenos dekoravimą -
dailininkė Ada Sutkuvienė. 

Programą pradėjo direktorė 
Milita Milašienė. Tėvų komiteto 
pirm. Juozas Urbonas, pasveiki
no visus mokytojus, padėkojo 
kiekvienam asmeniškai, o moki
nė Buinevičiūtė prisegė po gėly
tę. Buvo pagerbti ir mokiniu tė
vų komiteto nariai. 

Vaidinimėlis buvo įdomus; sce
na gražiai išpuošta, mokinai 

Norkaitytė, angelas —Jane 
Shreekangostaitė, voverytė — 
Aleksandra Mašytė, gėlė I — An
gelė Žvinakytė, gėlė II — Vikto
rija Ramonytė, drugelis — Ka
rina Volodkaitė. O snaiges, dru
gelius, gėlytes vaidino III ir IV 
skyriaus mergaitės, sniego senius 
—- III ir iv skyriaus berniukai. 
Šokius („Noriu miego") pašoko 
III, IV ir V skyriaus mergaitės, 
(snaigės), o „Kalvelį" — VI, 

CHICAGOS ŽINIOS 
DELEGACIJA 

% INAUGLTJACUA 

Mere J. Byrne vadovaus Chi
cagos demokratų delegacijai, 
vykstančiai į prezidento Ronald 
Reagan inauguraciją. Vyks 10 
asmenų, kurių kelionė kainuos 
merei 12,000 dol. Mere gavo 

! kvietimą iš Reagano ir kvietimą 
j priėmė. 

PRAŠO KRAUJO 

Cook ligoninė paskelbė atsi-
šaukimą j visuomenę — t rūks t a 

I O ir B tipų kraujo. Norintieji 
: duoti, prašomi telefonucti į ligo- I 
, ninės kraujo banką numeriu į 
' 633-6628. 

PERKA PARKA 

Exon bendrovė perka Santa i 
Fe pramonės parką, 71 akrų plo- i 
tą, esantį prie Illinois upės i r 
5 kelio. Mokės 1.5 mil. dol. ir 

| ten įrengs gazolino paskirsty-
mo centrą. 

STUDIJA 
APIE CHOLESTEROLĮ 

Chicagoje ištyrus 1,900 vidų-1 
tinio amžiaus žmonių išryškėjo, 

I kad aukštą cholesterolio procen-! 
i tą tur įs maistas turi ryšio su 
'; mirtimis dėl širdies koronarinių 

gyslų sutrikimo. Apie tai pra-
; nešdamas dr. R. B. Shekelle,, va-
: dovavęs specialistų grupei, pra-
i vedusiai tyrimus, pabrėžė, kad 
: reikią saugotis pieninės produk-
| tų. riebalų ir riebios mėsos. 

Tokių duomenų prieita per 20 
m. t i r iant 40—35 m. vyrus, dir- i t o s "" t a utos" baTsą" 
bančius Western Electric ben 
drovės Havvthorne Works fa 
brike. 

IŠARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Prof. Vytautas ir dr. Danu
tė Bieliauskai iš Cincinnati, 
Ohio, sausio 7 d. išvyko į Sri 
Lanką (Ceilono salą) ir j Indi
ją. Sri Lankoje jie dalyvaus 
gydytojų ir psichologų suvažia
vime, kur prof. dr. V. Bieliaus
kas skaitys paskaitą "Naujos 
kryptys šeimos terapijoje", o dr. 
D. Bieliauskienė dalyvaus savo 
profesijos konferencijoje. Namo 
grįžti žada apie sausio 25 d. 

— Teofilė Mickevičienė, gyv. 
Los Angeles, Cal i l , pereitų me
tų pabaigoje sulaukė savo 
80-tojo gimtadienio. J i jaučia
si gerai ir labai (patenkinta, 
kad jos duktė Rūta Klevą Vi-
džiūnienė šios snkakties proga 
ją išsivežė į Havajus, kur apžiū
rėjo Honolulu miestą, kalnuo
tas apylinkes i r kitas gražesnes 
vietas. Dabar jau yra grįžusi 
namo. 

— Argentinos Lietuvio katali
kių moterų draugija "Birute" C 
išrinko naują valdybą sekančio .?; 
sąstato: pirmininkė — Viktori-*. 
ja Bagdonaitė, vicepirm. V i n c ė j ' 
Gražulevičienė, sekret. — Zuza-I-' 
na Gražulevičienė, sekret. padėj, * 
— Georgina Bartulienė, iždinjį. 
— Konstancija ffltkutė-Cruse, i 
padėj. — Izabelė Paužaitė. Kan..į* 
didatės: Marija Žitkienė, Emili.-." 
ja Tubelytė, Marija Jasienė. Re*^ 
vizijos komisija: M. Cemaškienė,^ 
O. šalčiūnaitė, J . Macaitytė.į 
Kandidatės: J. RimŠelienė, 
Morkūnienė, A. Bagdonienė. a -

* 

KANADOJE 
— Rima Styraitė, TowiaW 

universitete studijuojanti med i 
ciną, išvyko į Loyolos universi
tetą Chicagoje pasitobulinti šir
dies chirurgijos. 

LOVE CHICAGOJE 

Ruth B. Love, kurią Chicagos 

— Politinės studijos. Poli
tinės studijos bus sausio 17 ir 
18 d. Los Angeles šv. Kazimie
ro parapijos salėje. Dalyvaus 
Rimas Cesonis, buvęs JAV de
legacijoj Madride. Jo tema "Lie
tuvos klausimas Madrido kon
ferencijoj". Be to, jis kalbės 
apie naujos Amerikos vyriausy
bės darbų kryptį. Atvyksta ir 
Oklahomos universiteto politinių 
mokslų profesorius dr. V. Var
dys, pavergtos Lietuvos gyve
nimo žinovas, kurio paskaitos 
tema bus "Atsiliepkime į paverg-

Pasižadėjo 
dalyvauti ir dr. K. Ambrozaitis 
iš Chicagos. Simpoziumo for
moje bus diskutuojama lietuviš
kos informacijos plėtimas i r 
jaunimo pasiruošimas bei atsa
komybė lietuviškai veiklai. Stu-1 

Kūčių dieną galima visus dar
bus dirbti, tik reikia sausai val
gyti arba nieko nevalgyti. 

(Naumiesčio valsč.) 

iiuiiniiuiiirrrniiltlltliliilliiiiiiiiiiiiiiiii 
Antanas Jasmantas 

Ir niekad ne namolei 
EILĖRAŠČIAI 

Skyriai: Biografija. Vis a tga • 
los. Keliai be kelrodžių. Mergai
tė iš Magdalos. Vai sutemos. 

Išleido "Ateitis" 1980. Kieti 
viršeliai. Aplankas — Danguolės 
Kuolienės. Spaudė "Draugo" 
spaustuvė. Kaina su persiunti
mu $6.75. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, | 5 | 5 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

UI. gyv. dar prideda 36 centus 
miesto mokyklų ta ryba kviečia j ̂  o r g a n i z u o j a L j B V a k a r ų j valstijos mokesčio. 
mokyklų superintendentės pa 
reigoms, atskridusi į Chicagą 
tarėsi su mokyklų taryba. Pa
sitarimai vyko Palmer viešbuty, 

yra Orlando mo-

X Hot Springs, Arkansas, lie
tuviai Lietuvių katalikų religi-

J. Labodis. Reda Veitas, Sis- j nei šalpai per vietos kunigą Pet-
ters of St. Casimir, Stasys Vai-} ra Patlabą persiuntė 1,400 dol., 
čaitis, Jane Kriščiūnas, Sophiaįkurie buvo surinkti klierikams Į • s < a v i c '< a s ' 
H. Stankus, Joseph ir Bronė i Lietuvoje šelpti. Jau ne pirmą 
Lankutis. Bemard Slančiauskas.; kartą Hot Springs lietuviai stovi 
Sušinskų šeima: 2 dol. - - Ona i duosniausiųjų Katalikų Bažny

čios Lietuvoje rėmėjų tarpe . 
(pr .) . 

X Muz. A. Vasaitis akompa
nuos «olistams M. Momkienei ir 

skirtas jiems roles gerai atliko. 
Vaidintojai: Vytukas — Rimas 
Karaliūnas, Laimutė — Kristina 
Žvinakytė. kiškis —Asta Kaz
lauskaitė, ežys — Ramūnas Bu-
celavičius, miškinis — Arūnas 

ragana — Kristina 

VII ir VIII skyriaus mergaitės i r j ^ f ' • m . „ , + . 
berniukai, į tykių superintendente Califor 

Po vaidinimų muz. Rasa Šo- i m J °3 e -
liūnaitė įvedė visą mokyklos miš- i 231,000 DOL, 
rų chorą. O tų choristų didžiau- j ATSILIKUSIEMS 
šias pulkas, gal visa šimtinė. Vi- | užmirštų, atsilikusių 
si pasipuošę tautiniais rūbeliais. 
O ir dainavo jie gražiai. 

Darželio, J ir II skyriaus mer-

vaikų 

apygardos, Jaunimo sąjungos 
skyriaus ir L F bičiulių sambū
rio valdybos, bendradarbiau
jant neseniai įsikūrusiam Lie
tuvių informacijos centrui. 

ARGENTINOJE 
— Pietų Amerikos lietuvių 

VFI kongresas įvyksta vasario 

.imimiiimiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii 

Puiki dovana šv. Kalėdų 
ir NauJŲJŲ Mėty proga! 

gaitės ir berniukai vaizdavo Ka
lėdų rytą prie gimusio kūdikė
lio — Jėzaus. 

Pagaliau atvyko net du Kalėdų 
seniai (Kęstutis Laukaitis ir Linas 
Šoliūnas) su pilnais maišais sal
dumynų. Čia tai didžiausias 
džiaugsmas vaikams! 

Eglutės metu buvo pardavinė
jami mamyčių paaukoti rankdar
biai. Gautos pajamos •skirtos mo
kyklos išlaikymui.f 

Pasinaudodamas žmonių susi-
X JAV LB Vidurio Vakarų' būrimu, Lemonto LB apylinkės 

apygardos apylinkių valdybų j valdybos pirm. Viktoras Garbon-
Halin, Skip Janonis. JAV LJS 
valdyba dėkoja už paramą. 

(pr.). 
X Naujos Algimanto Kezio 

fotografijos parodos atidarymas 
bus šiandien 
'Galerijoje 

(pr.) 

kus pardavinėjo lietuviškas kny-
kas, taip pat ir lietuviškos spau
dos prenumeratas. 

Kalėdų eglutės -rengėjai visus 
atsilankiusius pavaišino skanu-

informaciniame susirinkime ši 
sekmadienį, sausio 11 d., Jauni
mo centre bus kalbama apie so
cialinius reikalus, apie kultūri-

J. Vaznelkn išpi ldant~meninę j n i u s užs™ojimus, bus dalijama-
i ' i>5 f ld9T J vak programą Žiemos baliuje, kuris j s i Australijos Lietuvių Bendruo-1 mynais ir kava. Prie įėjimo sa-
", 744 N WeBs Str > vra rengiamas tautinių šokių j m e n e s 3 0 • " * ! sukaktines šven- j lėn dar kas norėjo galėjo įteikti 

' ! grupės "Grandis" išvykai į Aus- I t ė s įspūdžiais bei kitais LB rei- į auką mokyklos išlaikymui 
' kalais. Visuomenė kviečiama da 
lygauti. Pradžia 10 vai. ryto. 

(pr.) 

j traliją paremti. Balius įvyks 
| sausio 24 d.. 7:30 vai. vak. Jau
nimo centre, šokiams gros A. . 
Stelmoko orkestras. Bus šilta j 
vakarienė. Įėjimo auka 15 dol. '• 
asmeniui. Studentams S dol. 
Bilietai gaunami pas R. Kučiene. 

I tel. 778-0358 ir V. Momkų, tel. 
1925*5193. (pr.). 

x šie asmenys, gyvenantys 
į Pennsylvaniįoje, paaukojo JAV 
Lietuvių jaunimo sąjungos Gy
nimo fondui: 1 dol. — John Wi-
snosky. John J. Moment. Fran
ces Shervilla. Natalie Osepovich. 
Mgt. Wufsus, Anna Rodzavage. 
Julie Stelmokas, Anita M. Aran-
sky. Colletti Cayle. Anna Poška. 
Tsabei Banonis, Beatriče Wasiey, 
Stanley Romansky, Eleanor Wa-
nyo. Mary Chenko. Greg Sekela, 
Dolores Budelis Herbert , Joseph 
Spindle, Elaine Kelmer. John 

•eainuis jmokėjimais ir priei- j Bragis. Mrs. Jewel VVishka, Gude 
namais nuošimčiai*. Kropkite* j ! l iu šeima. Anastazia Costello: 

x Dėmesio! Didelis išparda
vimas Avalon Galerijose nuo 
sausio 2-os iki 11-tos d. — I0r/c 
iki 50% nuolaidą ant importuo
to kristalo, aukso ir gintaro pa
puošalų, Lladro, Dresden, Hum-
mel figūrėlių. Anri medžio droži
nių ir daug kt. Taip pat ir pa
veikslų. Date ir Romas Dauk
šai, savininkai, kviečia pasi
naudoti papigintomis kainomis. 
Adr. 4243 Archer Ave. (tarp 
Sacramento Ave. ir Whipple 
St.) , Chicagoje. Tel. 247-6969. 
Atdara kasdien nuo 10 vai. ry
to-, pirmad. ir ketvirtad. iki 8 
vai. vak.; antrad., treriad.. 
penktad. ir šeštad. iki 6 vai. vak. 
Sekmad. nuo 11 v. ryto iki 4 v. 
popiet. (sk.). 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos maišiu rrė-

Mutual Federal Savings. 2212 
Weit Cermak Road — Tstef 
VI T-T747. (ak.) ' 

50 et. — Anne Marie Huffstut-
ler. JAV L J S valdyba dėkoja 
už paramą. (pr.) . 

X J . Plečkaitis, Racine, Wis.. 
atsiuntė 10 dol. už kalėdines 
atvirutes ir kalendorių. Taip 
pat po 10 dol. atsiuntė Stepas 
Barkauskas, Mc. Henry, EI., ir 
Gediminas Bielskus, Oak Lawn, 
BL Nuoširdžiai dėkojame. 

x Jonas Savickas, Chicago. 
111., V. Kežinaitis, Hamilton, Ka
nada, Juzė Marinienė, Chicago, 
A. Juozevičius, Oak Lawn, DL, 
B. Valeika, Bellevllle, EI., ir 
Albinas Slivinskas, Burbank, EI., 
visi prie prenumeratos mokes
čio pridėjo po 8 dol. aukų. Nuo
širdžiai dėkojame. 

x Kazys Gimžauskas ir Juo
zas Kamaitis, abu iš St. Peters-
burg Beach, Fla.. atsiuntė po 10 
dol. aukų. Taip pat Stasys Vai
čiūnas. Roselle, N. J.. Gedimi- į 
nas Lapenas, Deltona, Fla.. ir į 
Pauline Kankalis iš Chicagos, umonto Maironio 
visi po 10 dol. Nuoširdus ačiū. ' me. Vadov« mu? 

Andrius Laukaitis 

SUVALKIEČIŲ DRAUGIJA 

Paskutiniajam 1980 m. Chica
gos Lietuvių suvalkiečių drau
gijos susirinkimui gruodžio mėn. 
pradžioje "Vyčių" salėje vado
vavo pirm. Ikonas Vasilevas. 
Susirinkimo metu išrinkta nau- j Street 
joji revizijos komisija: Anna I 

dovanoms čikagiečiai į specialų \ H—15 dienomis Buenos Aires 
fondą Kalėdų proga suaukojo ; mieste, Argentinoje. Laukiame 
231,000 dol. ' svečių ne tiktai iš Pietų Ameri

kos kraštų, bet ir iš JAV-bių 
PERSKYROS i i^j Kanados, | k ongresą paža-

Chicagoje 1979 m. buvo 28,064 j dėjo atvykti ir PLB pirminin-
perskyrų bylos, mažiau negu j kas Vytautas Kamantas. Kon-
1978 m., kada jų buvo 29,796, o \ greso tikslas — sustiprinti lie-

Popular Lithuanian 
RE C I PE S 

j PATIKSLINTA IR 
AŠTUNTOJI 

PAGRAŽINTA 
LAIDA 

1980 m. 
28,401. 

perskyrų bylų buvo 

Condux, Antanet Kelly, Nely 
Skinulis ir Bronice žemgulis. 
Vaišėms šeimininkauti pakvies
ta P . Cicėnas. Buvusi draugijos 
valdyba pakviesta toliau eiti 
pareigas: pirm. L. Vasilevas, H. 
Vi&elis, Eugenija St rungys , P. 
Vilkelis, B. 2emguEs, O. Švir-
mickienė. V. Abraitis perima at
sisakiusio J. Strungio vietą. 

Švenčių proga nu ta r ta skir t i 
aukas liet. spaudai ir radijui, 
Dariaus Girėno bei Don Varnas 
postams bei sergantiems vetera
nams. 

Sužinojus, kad pirm. Leonas 
Vasilevas švenčia gimtadienį 
bei vardadienį, sugiedota "Il
giausių metų"; po t o vaišės ir 
geriausi linkėjimai vieni kitiems 
švenčių proga. 

Sekantis draugijos susirinki
mas šaukiamas vasario 27 d. 
"Vyčių" salėje, 2455 West 47 th 

Visi kviečiami dalyvauti. 
Ona švirmickienė 

tuvybės išlaikymą ir pagyvinti 
kova dėl Lietuvos laisvės. 

LITHUANIAN PIONEER 
PRIEST 

0F NEW ENGLAND 
By 

Wilnam Wolkovich-Valkavičra« 
The Life, Struggles and Tragic 
death ot Kev. Joseph Žėbris» 
1860-1915. 
Published by Franciscan Press, 
Brooklyn, New York 1980 

Kaina su persiuntimu $6.85. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, lf5Ą5 W. 6Srd St., 

Chicago, IU. 60629 

Suredagavo 
Juozapina D&užv&rdienė 

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

Tai geriausia dovana naujom* 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
virimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki 
tataučių darbo vietose ir organist 
ei jose. 

Knyga yra labai gražiai įrišta ir 
su spalvotomis iliustracijomis. L*-
bai patogi vartojimui. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Knyga Skyrtns 
4545 W. 6Srd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Kaina su persiuntimu $5.75 

Illinois gyventojai pridėkite dsr 
20 centų mokesčiams. 

LIETUVIAI, JŪSŲ LAUKIA DAYT0NA BEACH, FLA.! 

lit. mokyklos mokinių choras Kalčdu, eglutes pasirody-
Rasa Soliūnait*. Nuotr. Algio MockaKHo 

Ržver % ! % ! ! 

PORT ORANGE CrTY, DAYTONA BEACH, FLA. 
Naujs, gražiai planuojama gyvenvietė. 
Ideali visais atžvilgiais vieta lietuviams gyventi. 
Iki Atlanto vandenyno tik 5 mylios. 
Planuojamas "Lithuanian Village" 
įvairaus išplanavimo namai. 
Aukšta namų kokybe, kainos prieinamos. 
Užtikrintas investavimas. 
Gyvensite ramioje, gamtos prieglobsčio supamoje, aplinkoje 
Sprendimą darykite dabar! I 

Informacijas teikia ADOLFAS ANDRULIS, 
7 TALO CmCLE, PORT ORANGE, FLA. 32©18. TEL. »04—7«1-M25 




