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PREZ. J. CARTERIO 
PASKUTINE KALBA 

Atomine grėsme, gamtos apsauga, žmogaus teises 
Washingtanas. — Prezidentas Į dar mažiau galės palaikyti žemė- i 

Jimmy Carter trečiadienį vakare į je gyvybę, negu dabar, pasakė j 
pasakė kalbą į tautą, atsisveiki- j prezidentas. 
no ir padėkojo už progą tamau- I Toliau jis perėjo prie pasaulio ; 
ti Amerikai prezidentūroje. Car- Į žmonių kovos dėl teisiu. Pašau- j 
teris žadėjo padėti būsimajam j lyje reikia stiprinti demokratijas, I 
prezidentui Ronaldui Reaganui, j kovoti prieš priespaudą, kankini- | 
palinkėjo jam sėkmės ir ragino j mus, terorizmą, žmonių perse- i 
amerikiečius palengvinti prezi- I kiojimus. Amerika neišrado žmo 
dento darbą. ; gaus teisių, galima sakyti, kad j 

Tai jau paskutinė buvusio pre- j — atvirkščiai, — žmogaus teisės! 
zidento kalba. Spaudos sekreto- į sukūrė Ameriką, pasakė įprezi-i 
rius Jody Powell pažymėjo, kad | dentas Carteris, primindamas JAV i 
prezidentas pasakytu dar vieną į konstitucijos žodžius. Šiai mūsų j 
kalbą, jei iki ateinančio antradie- i kartai "gyventi" reiškia išvengti j 
nio būtų paleisti amerikiečiai į branduolinės grėsmės, "laisvė"! 
įkaitai Irane. \ reiškia žmogaus teises, o "laimės \ 

Prez idento ka lboje pagr indi - i s iekimas" yra planeta , kurios re- ; Lenkijos "Solidarumo" unijų vadas Lech Walssa (viduryje) buvo Romoje sutiktas su gėlėmis. Jis yra Italijos 
nės temos buvo trys: b r a n d u o - : sursai pašvęsti dvasinei ir fizinei ! darbininkų unijų svečias. Kairėje — jo tėvas Stanislaw, atvykęs iš Jersey City, JAV, į Romą pasimatyti su ša
l inio karo grėsmė, gamtos apsau- j jos gyventojų gerovei, kalbėjo vo išgarsėjusiu sūnumi, 
gos įproblema ir pasaul io žmonių į prezidentas, 

IRANAS NESKUBA 
LAIMĖTI KARĄ 

Siekia sukelti revoliuciją Irake 
Bagdadas. — Prieš savaitę pra-i išvyti irakiečius iš Irano nebūtų 

dėta ofenzyva prieš Irako okupa- į sunku, tačiau Irano tikslas yra ki
činę kariuomenę išsisėmė. Irako j tas, — išvarginti priešą, nuleisti 
štabas parodė užsienio korespon- i jam kraują, tol tęsti karą, kol Ira-
dentams vietas, kur vyko stip- Į ko gyventojai pašalins "didijį še-
riausi mūšiai. Didžiausia Irano j toną" prezidentą Husseiną ir įgy-
tankų ir šarvuočių koncentraci- j vendins islamo revoliuciją savo 
ja buvo prie Susangirdo miesto. Į ša lyje. Irako premjeras Rajai pa
čia iraniečiai turėjo daugiau 300 Į reiškė, kad šis'karas bus vedamas 
tankų, daugiausia britų garny- islamo metodais. Jis nuves Iraną 
bos. Pirmąją dieną iraniečiams į islamo revoliucijos laimėjimą, 
pavyko prasilaužti pro Irako pozi- i Irano revoliucija bus eksportuo-
cijas ir pasistūmėti į priekį, ta- ta per šį konfliką į Iraką, o iš ten 

Izraelio ginčai 
dėl lėšų gynybai 

Tenka mažinti kariuomenes biudžetą 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

teisių klausimas. Prez. Carteris j Carteris pasakė, kad ir namie 
pabrėžė, kad jau 35 metai pašau- ; dar yra daug uždavinių. Kiek-
lis gyvena atominės bombos še- vienas amerikietis turi gauti pa
sėlyje. Žmonija priprato prie tos į kankamą švietimą, pankankamą 
grėsmės, panašiai kaip akys pri- | medicinos priežiūrą, reikia užbaig 
pranta prie tamsos. Branduo- ti diskriminaciją prieš mažumas, 
linio karo pavojus nesumažėjo. į p rieš moteris, kiekvienas turi tu-
Todėl Amerika turi būti stipri, \ r e t j darbą ir būti laisvas nuo re-
negundyti kitų atominių galy- lįgįnės ar teisinės netolerancijos. 
bių, kurių skaičius vis didės. , Baigdamas savo kadenciją, j Jeruzalė.— Izraelio ekonomi- j lėš'as, jam reikėtų tuoj atleisti iš 
Pasaulio tautos turi surasti būdus j prezidentas Carteris paskelbė są- j nė padėtis labai prasta, kainos I karinės pramonės 6,000 darbi-
šiam pavojui pašalinti. įrašą asmenų, kuriuos jis apdo- kyla, infliacija pernai siekė apie; ninku, sumažinti kariuomenę 

Žmonija turi saugoti ir žemės Į vanoja aukščiausiu civiliams , 130. nuoš. Imigracija iš Sovietų ! 4.000. Lakūnai mažiau gale
nitui io turtus. Baigiami sūnau-j duodamu ordinu "Laisvės Me-1 Sąjungos sumažėjo, o ir tie, ku- j tų treniruotis, batu sumažin-
doti brangūs žemės mineralai, daliu". Sąraše, tarp 15 amerikie- riuos sovietai išleidžia, mieliau1 tos skraidymo -valandos, tektų 
išsemiamas žemės paviršiaus der- j £ių, y r a gynybos sekretorius Ha- pasuka į Ameriką ar kitus kraš-- j sumažinti karinės žvalgybos veik-; jėktuvaiC Ispanijoje "nukrito nai 
lingumas, grožis naikinamas. Ky-; r o ld Brovvn. valstybės sekreto- . tus, tik nedidelis nuošimtis vyk- j lą, reikėtų numušti produkciją I k i n t u v a s ' ž u v o du lakūnai Vo
lą pavojus, kad žmonės užterš r j u s Edmund Muskie, buvęs Jung- Į sta į Izraelį. Ekonominiai sun- Izraelio "Kfir" lėktuvų įmonė-: kJe tj{o,-e ' n c l a j m ė ištiko transpor-
orą, kurį kvėpuojame, vandenį, J tinių Tautų ambasadorius An- kūmai daug prisidėjo prie dabar- j « ir "Merkava" tankų dirbtuvė- I | o i ^ t u v ą _ p r j e Ra m steino žuvo 
kurį geriame, žemę, kuri mus iš-; drevv Young, patarėjas valstybės; tinės vyriausybės sunkumų. Iš į sa Tektų visai atsisakyti naujo g į ^ u ] o s nariai. Lėktuvas nukri-
laiko. Reikia drąsiai, sumaniai ' saugumo reikalams Zbigniew j vyriausybės pasitraukė finansų modelio "Lavie" karo lėktuvo iš- L n e t o i j didelio amunicijos san-
saugoti žemės rezursus. Jei nieko Į Brzezinski, valstybės pasekreto- j ministras, nesutikęs pakelti mo- i vystymo. | ̂ ylQ 
nedarysime, žemė 2000 metais ! r r u s Warren Christopher, buvęs i kytojams algų. Jei algos būtų Politikams, kurie įrodinėja, kad 

I specialus pasiuntinys ir preziden-j nepakeltos, būtų pasitraukęs šiuo metu. kada su Egiptu pasi-
! to rinkimu komiteto pirm. Ro- į švietimo ministras. Vis vier ' rašyta taikos sutartis, pavojus fe-

PoDicŽlUS pričme ! bert Strauss bei televizijos žinių j premjero koalicija būtų prara- raeliui mažesnis, todėl ir išlaidos 

— Italijos teroristai, „Raudo
nosios Brigados" nariai, paleido 
pagrobtą teisėją Giovanni D'Ur-
so. Jis buvo rastas pavogtame au
tomobilyje surištas. 

— Kanados premjeras Pierre 
Trudeau lankėsi Brazilijoje, susi
tiko su prezidentu Figueiredo. 

— Beveik tą pačią valandą 
Europoje sudužo du JAV karo 

čiau po stiprių kovų Irako jė
gos sustabdė iraniečius, sudaužė 
jų tankus ir paėmė į nelaisvę ne
mažą skaičių iraniečių. Šios kau
tynės lyginamos su Egipto — Iz
raelio tankų mūšiu Sinajuje 
1973 m. 

Korespondentams buvo paro
dyti sudaužyti Irano tankai, ta
čiau jie matė ir sovietų gamy
bos Irako tankus, įstrigusius apy
linkių dumble, sudegusius. 

Irane kelias savaites viešėję 
arabų korespondentai praneša 
apie nuotaikas islamo respubliko
je. Kalbėdami apie dvi iraniečių 
pažiūras į šį karą, koresponden-

pasklis ir po kitas musulmonų 
šalis. Todėl Iranas ir neskuba su 
šiuo karu. 

Buvęs Švedijos premjeras Pal
me vėl išvažiavo į Iraką ir Iraną 

kalbinti, Jungtinių Tautų įgalio
tas, skelbti karo paliaubas ir tar
tis dėl teritorinių ginčų prie de
rybų stalo. Korespondentai ra
šo, kad Palme neturi jokių vil
čių įtikinti iraniečių, nes pats 
ajatola Khomeinis yra parašęs ši-
jitų vadams Irake laišką, kuria
me žada niekada nesiderėti su 
prezidentu Husseinu. Nors Ira
nas nuo šio karo sunkiai kenčia. 
jis jokių paliaubų nepriims, kol 

tai sako, kad praktiški valdžios. nepasieks save revoliucinių tiks-
vyrai, jų tarpe prezidentas Bani į lu. 
Sadras, buvęs premjeras Bazar-

— JAV nutraukė derybas su 
Australija dėl bazių strategi 

ganąs ir kariuomenės vadai siūlo 
sumobilizuoti visas jėgas ir išva
ryti Irako jėgas iš Irano žemės. 
Antroji grupė, sudaryta iš prem
jero Rajai, įvairių religinių va
dų ir revoliucinės gvardijos va
dų, mano, kad šis .karas „yra ge
riausias dalykas, koks galėjo įvyk
ti". Karas sustiprinęs Irano revo
liucijos jėgas, revoliucija "subrę-
sianti", pasakė hojatolisiam Ali 
Khameini, vyriausio dvasinio va-

Iran© - Irako kovos 
Bagdadas. — Buvęs Švedijos 

premjeras Olof Palme lankėsi Ira
ke, o šiandien turi atvykti į Ira
ną. Mūšiuose prie Irano miesto 
Susangirdo per paskutines 10 die
nų žuvo abiejose pusėse apie 
2,200 kareivių, sunaikinta daug 
tankų. Bagdadas tvirtina, kad 
daug Irano tankų buvo atimti 
nesužaloti. Dalis jų jau vežama 

niams B - 52 lėktuvams. Šį klau- \ d o f ^ * 8 Khomeinio atstovas į sostinę, kur juos galės_ąpžiūrė-

Lech Walesę 
Roma. — Popiežius Jonas1, 

Paulius II-sis vakar priėmė Len- : 
kijos laisvųjų unijų vadą Lech į 
VValesą privačioje audiencijoje, j 
Walesa, įėjus popiežiui, atsiklau- ! 
pė, tačiau buvo švelniai pakeltas: 
ir apkabintas. Popiežius pagyrė: 
Lech Walesos drąsą ir palinkėjo j 
jam sėkmės. 

Trečiadienį Lenkijos Rzeszow i 
mieste, kuris yra 40 mylių n u o ; 
Sovietų Sąjungos sienos, daugely- j 
je įmonių f^yko dviejų vai. strei- j 
kas, išreiškiant pritarimą nepri- j 
klausomai ūkininkų profesinei i 
sąjungai. "Solidarumo" unijos 
vadovybė įs>pėjo vyriausybę ne
persekioti streikavusių darbinin
kų, nes tai sukels naujus streikus. 

j pranešėjas Walter Cronkite. 

Daugiau vilčių 
atgauti įkaitus 

todėl ir išlaidos ^ ^ ^ . a t e i n a m i ^ j Vyriausioje Gynybos taryboje. Jis • t i gyventojai. Fronte mūšiai nu-
mazeti, Kanuo-; r j a u s y b ė

 ! kartu yra ir "pasdaranų" (revo-į rimo, vyksta artilerijos dvikova, 
ko kad taikos, • ' , , j liucijos gvardijos) atstovas. Jis j i r a ko .pranešimu, per 24 vai. ko-
,'rėt. e oasi- —Portugalijoje priesaiką da- \ >. , . , , _ . U O J v . „ . , ' _ - „ <n\ w 

dusi parlamente daugumą. • armijai turėtų 
, i • i iv i J r- ' menės vadai atsal 

i Izraelvje kalbama, kad nnan- • . «. « . . . - -,.,—<,..,, ...>.» ^r ,^ ,** ••>,-

dėl mokytojų algų, 
spaudimo iš kariuomenės vadų Lėšų mažinimo 

rodo. kad istorinis Dovydas išėjo | roji kadencija. i liūs augintojai lengvai pakels, „- , T i pusės. Izraelyje vis dažniau kai-! . , , . . , . . , . . , . ... ._ „ . . •- •--<- --- —•-— - ~ — 
Teheranas. — Iranoparlamen-1 į ™ Izraelio kariuomenei1 P n e s Galijotą vos su penkiais ak-. _ Cileje apie 40 žmonių tai-! t a č i a u bijoma, kad šalčiai gale 

tas, po keturių vai. debatų, >-?a- ' *v ' :—:~ -"- : : --•-->—- r>„r,•..„,, •.-.• . i . . . . . . . . . f..-j.-.-_, „_. !.„,.„ j - . . . . . . _. . , 
tvirtino įstatymą, kuris leidžia, SA" I narna 
vvriausvbei spręsti finansinius I " o m m .v, . , 

kaltinamos gynybos išlaidos, ku-

la per daug lėšų Dėl eko- ; m e n i m i s i r S nugalėjo. Pasitrau-1 kiai okupavo Švedijos ambasadą.] f o k a i kuriuose ūkiuose pakenkti 
ių sunkumų vh> dažniau kes,_JinansV ministras Hurvvitz. Grupė reikalauja _ butų, kurių j p a t iems vaismedžiams, padarė 

Senato komitetas 
patvirtino Haigę 

ginčus su Amerika per trečiųjų • 
tarpininkavimą. Vyriausybės na
rys Nabavi paaiškino, jog numa-; 
tomą sudaryti tarptautinę komi
siją, kurioje būtų po tris atsto
vus iš Amerikos. Irano ir neut
ralios valstvbės. Sakoma, kad Ai
ži ra s nesutiko įeiti j šią komisi
ją, nes Alžiras esąs Irano pusėje, 
negali būti laikomas neutraliu. 

Fanatiškiems parlamento na
riams kalbant prieš įkaitų palei-

rių kritikuoti dar neseniai nie
kas nedrįsdavo. Gruodžio mėn. 
minėtas finansų ministras posė
dyje su kariuomenės vadais reika
lavo sumažinti gynybos biudže
tą. Karo reikalams kabinetas pa
skyrė 2.05 bil. dol.. —trečdaliu 
mažiau, negu gynybos ministeri

ja reikalavo. Ekonomistai aiškino, 
kad kraštas stačiai nebegali tiek 
daug leisti gynybai, realiai žiū
rint į ekonominę padėtį, Izraelis 

atrėždamas į karštus generolų \ miestuose labai trkūsta 
įrodinėjimus, pasakė: "Valstybė; 

laiko kariuomenę, o ne atvirkš- „ _ . , . 
čiai. Kariuomenė turi būti ge- SaUlOS Hondoje 
riausia ir su tuo. ką mes duoda
me 

Washingtonas. — Senato už
sienio reikalų komitetas vakar pa
tvirtino Aleksandrą Haigą nau
ju valstybės sekretoriumi. Pilnas 
senatas jį patvirtins šiomis dieno
mis. Komitete už Haigą balsavo 
15, prieš — du demokratai sena-

Komurmtų partijos politbiuro ; d i m ą , N a b a v i p a s a k ė , kad ,kai- , į { n e n u cT a r a b Ų ^ J 
narys » " * ? * * P a r e , , s k e į į Į tai jau buvo didelis Irano laime- * ^ * ekonominio hankro-
boje, kad ^ Solidarumo unijoje J i m a S j p a t r y n e didžiosios galybes, ^ I z r a e ] i s I % 0 m e t a i s s k J r d a v o 
veikia radikalų sparnas, kuriam | n o s į j cvrv^ privertė Ameriką! . 
tik rūpi kenkti ir priešintis Lenki-1 p ag adėti , kad ji niekad daugiau i 
jos vyriausybei. Jis_ įspėjo, kad j n e s ikjš į Irano reikalus. Dabar 
valstybėje negali būti dviejų au-; r e i k i a ų klausimą užbaigti. Jkai-
toritetų. I tai yra lyg vaisius, iš kurio vi-

Ūkininkų atstovai toliau reika- i sos sultys buvo išspaustos, be to, 
Iauja pripažinti jų organizaciją, i įkaitai irgi yra žmonės, pasakė 
Nurodoma, kad valdžia valstybi- j Nabavi. 
niams ūkiams skiria 70 nuoš. sa Naują įstatymą turi pasirašyti 
vo žemės ūkiui skinamų lesų, p r e z i d e n t a s B a n i S a d r a s . Vyriau-' šaukti į 
nors tie ūkiai sudaro tik 2o nuos. syUs a t s t o v a J a p l a n k e ajatolą , valandų. 
visos dirbamos žemės. INors p n - . ^ . • • • ^a tv t ? a vo io ori-1 ™ , . J . • • 

.- - , . _ , _ ! . . . :_> _ v Knomemi ir, maryt, gavo K, pn Svarstant ekonominę padetj ir 

ariuomenei apie 5 —8 nuoš. sa- j 
o visuminio gamybinio produk

to, o šiandien skiriama apie 30 '• 
nuoš. Per tą patį laiką civilinė 
darbo jėga padidėjo 40 nuoš.. ta
čiau kariuomenės eilės paaugo 
200 nuoš. Izraelis turi 164^80; ^ ^ ^ . ^ k u r 

^ i n n n ą k a n U O m e n ? , r - " i a U 1 9 4 4 m . kovr-o ir žuvo daug 200.000 atsarginių, kūnuos pa-
tamybą užtektų 48 

ilgalaikę žalą 
Daug sunkos spaudimo įmo

nių atidarytos septynias dienas 
per savaitę. Floridos gubemato-

Miami. — Floridos citrininių į rius Bob Graham laikinai atšau-
vaisių derlius nukentėjo nuo šios i kė sunkvežimiams uždėtas svo-

Kaip žinoma. Hurvv'itzas pasi- j j e m o s g a ] n i ^ todėl reikia laukti! rio ribas, jos nebus taikomos apel- toriai. Pabrėžiama, kad 6 demo 
traukė iš pareicų. o generolai ' a p e i s i n ų sun]<os ir panašių pro-1 sinų transportui. Sausio 12 ir 13! kratai balsavo už Haigą. 
svarsto uždaroje konferencijoje,; dūktų pabrangimo. Kai kuriose! šalčiai palietė apie 20 nuoš. Flo- ! Diplomatiniai korespondentai 
kaip perorganizuoti Izraelio gy- pl a n t a c j j0se jau vyksta vaisių nu- i ridos apelsinų, citrinų derliaus. i spėlioja, kokį vaidmenį būsimoje 
nybą, kad ji mažiau kainuotų ir, j " 'vyriausybėje turės buvęs valst. 

sekr. Kissingeris. Haigas apklau
sinėjimo metu pasisakė prieš 
"skrajojančius ambasadorius", 
kuriais skiriami, paprastai, rinki
mus pralaimėję asmenys. Haigaf 
pats žadėjo daug keliauti. Pa
klaustas, ar Kissingeris bus klau-

i sinėjamas apie savo kelionę į Vi-
duriniuosius Rytus, Haigas atsa-

nežiūrint to. atliktų savo užda
vinius Mirė kun. P. Č esna 

Walesa aplanke 
Monte Cassino 

varūs ūkininkai pagamina tris 
ketvirtadalius šalies maisto, jie 
negauna valstybės paramos. 
"Laikraštis "Zycie Vvarszavvy" ra
šo, kad privatūs ūkiai daugiau 
pagamina ir turi gauti daugiau 
trąšų ir mašinų. Iš 3.5 milijonų 
privačių ūkių tik 400,000 yra di 

' tarimą. Irano spauda paskelbė, lėšas gynybai, net buvęs genera-kad Khome.n, aplanke prancūzų, ^ ^ ^ r a . 
gydytojas ir pnpaz.no, kad JIS W- ^ k a r i u o r n e n e i n e d a u . 
sai pasitaisė po sirdies negalavi-j g . a u ] 2 ^ ^ g a m y b i n j o p r o . 
mų' I dūkto. Kitas buvęs generolas, da-

Jvykiai Teherane duoda vilčių,; bartinis žemės ūkio ministras 
kad amerikiečiai įkaitai greit bus Ariel Sharon, žinomas Izraelio 

Ashland, Pa. — Savo gimta
dienio išvakarėse, sausio 14 d. 
10:30 vai. ryto, su šiuo pasauliu 

Rnma. — Lenkijos unijų va-. atsiskyrė ilgametis Pennsylvani-
das Walesa susitiko Romoje su' jos lietuvių klebonas ir visuome-
STOf tėvu, atvykusiu iš Amerikos, j nės veikėjas a. a. kun. Pijus Ces-
Walesą oficialiai priėmė Italijos j na (Chesna). 
darbininku uniiu vadai. Jis buvo i Velionis buvo gimęs 1889 m. 

sausio 15 d. Dzūkijoje. Dar jau
nas atvyko į Ameriką. Kurį laiką 
dirbo ir mokėsi. Paskiau buvo 
priimtas į kunigų seminariją, ku 
rią baigęs 1915 m. gruodžio 23 d. 
buvo įšventintas kunigu. Dirbo 
keliose lietuvių parapijose, o ii 

lenkų. I.enkiios Karpatų korpusas 
prarado kovose 3,784 kareivius. 
Ant paminklo prie Monte Cassi
no narašyta: ..Mes Lenkijos ka
riai už savo ir jūsų laisvę ati
davėme savo sielas Dievui, savo j giausiai buvo klebonas Mahanoy 
kūnus Ttaliios žemei, o savo šir-' City, Pa., Allensteino vyskupi 
dis Lenkijai". Walesa padėjo prie i joje. Jau daugiau kaip prieš de 
naminklo gėlių. 

vatus 
laikraštis. 

nop-i 25 akrai. Valstybė paleisti. Valstybės pasekretorius i „vanagas", siūlo sumažinti ka-
iuomenę 20 nuoš. 

Stabo viršininkas gen. Rafae! 

desn 
turinti sudarvti sąlygas, kad pri-; Christopher toliau liko Alzire 
vatus ūkiai galėtų didėti, rašo j tęsti derybas ir palaikyti ryšius 

— Austrijos kancleris atleido 
iš pareigi! finansų ministrą dr. 
Hannes Androsch, jo vieton ">a-
skvrė horv. sveikatos ministrą 

! su Iranu per Alžiro diplomatus. F.itan įrodinėjo, kad sumažinus * Herbert Salcher 

šimtį metų išėjo į pensiją, buvo 
klebonas emeritas. Pastaruoju 
meru persikėlė į Ashland senelių 
namus, nes reikėjo nuolatinės 
medicininės priežiūros. 

A. a. kun. Pijaus Čėsnos kū
nas pervežtas į Mahanoy Citv. Pa.. \ 

kur Sv. Juozapo par. bažnyčio-
je sausio 20 d. bus pamaldos, o 
po to bus nulydėtas į Šv. Juozapo 
kapines. 

Tai vienas iš seniausiųjų ir 
daug nuopelnų Pennsvlvannos , . , , v . • "_• - t,,,c 
,. 6 . *^ .7 . i . ' i ke, kad Kissingeno patarimai bus 
'letuviamsturėjusių kunigų. i . . . . . .. • iTr/r:„; !,„;„ 

' 'dėkingai pnimami, lygiai kaip 
patarimai iš buvusių sekretorių 
Cyrus Vance ir Edmund Muskie. 
fs šio atsakymo daroma išvada, 
kad Kissingeris nebus kviečiamas 

j naujosios vyriausybės specialiu 
ambasadorium ar patarėju. 

KALENDORIUS 

Sausio 16 d.: Marcelis, Prisilė, 
Jovaras, Gedanė. 

Sausio 17 d.: Sulpicijus, Leo-
nilė, Dovamas, Vilda. 

Saunlė teka 7:16, leidžiasi 4:45. 

ORAS 
Debesuota, gali snigti, tempera

tūra diena 25 1., naktį 15 1. Piius čPsn* 

• 
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keturiems JAV ir Kanados 
jauniems sport ininkams buvo 
Kūčios, Kalėdos ir N. Metai. 
J ie atšventė šias šventes iš 
karto, tuo pačiu atsisvei
kindami su tėvais ir namiš
kiais prieš kelionę į Austra
liją. 

Iš Chicagos pakeliui į Los 
Angeles, susipažinimas tarp 
sportininkų iš Toronto, Hamil
tono, Bostono, Clevelando, 
Detroito ir Chicagos buvo 
t rumpas. Greit susidarė gru
pelės, prasidėjo jaunatviškas 
klegesys, kuris nesiliovė visą 
ilgą ir nesibaigiančią naktį, 
kol p a g a l i a u , d a u g u m a s 
„iškrito". Tik maža dalis su 
a u s i n i a i s ty l ia i k l ausės i 
tr iukšmingos muzikos. 

Havajuose turėjome tik va
landą, ta i spėjome užpulti tik 
mažą krautuvėlę. Atvirukų 
lentynėlė kokį pusvalandį 
sukosi, kaip sūkurys, o iš gra
žiai sudėtų T-marškinėlių liko 
tik nedidelė suversta krūva. 
Tuo pačiu metu išgirdome 
pranešimą, kad reiks gan ilgo
kai taisyti lėktuvą. Nieko neli
ko, kaip laukiamajame prisi
glausti prie kietų grindų. Ir 
ta ip net 5 valandas . Pagaliau 
ir lėktuve geriau nebuvo; bevil
tiškai bandėme ir prisnūsti^ir 
žiūrėti filmOjir patogiau įsitai
syti, net kalbos išseko. Atgi-
jome tik, kai po 10 valandų 
p a m a t ė m e S idn io operos 
rūmus. Nespėjus nusileisti. į 
lėktuvą įžygiavo 4 uniformuo
ti vyrai (trumpos kelnės, ilgos 
kojinės) ir pradėjo purkšti. 
Baltom dulkėm pasklidus, 
b a n d ė m e t r a u k t i , ,White 
Christmas". 

K a r a l i š k a s s u t i k i m a s 
i r p i r m o s p e r g a l ė s 

Dar valandą užtrukę prie 
bagažų ir muitinėje, pagaliau 
atsidūrėme karštoje Sidnio 
saulėje. Mus pasitiko didžiulis 
būrys lietuvių su sveikinimo 

plakatais; tuoj atidarė mums 
širdis, „adoptavo". Po priė
mimo ir atsigaivinimo lietu
vių klube išsiskirstėme lietu
viškose šeimose. Ten tuoj 
pasijutome kaip namuose ir 
pradėjome gyvenimą, tik, žino
ma, australietišką. Sekanti 
diena įvairi, pilna įspūdžių. 
Vieni apžiūrinėjo miestą, uos
tą, kiti nardė po krautuves, o 
dalis pratūnojo pliaže, kad 
vakare galėtų pasigirti savo 
raudona oda. 

O buvo kam ir kur, nes visi 
susirinkome sporto salėje. Pir
mosios aikštėje pasirodė mūsų 
t i n k l i n i n k ė s . J o m s mažą 
apšilimą davė Sidnio „Kovo" 
tinklininkės 15-1,15-4, 15-5. Po 
jų rimtos rungtynės prieš 
australiečių „Fort Street". 
Smarki kova, vos ne karas . 
Tašką uždirbti reikėjo kamuo
lį ilgokai daužyti. Australietės 
laimi pirmą setą 15-11, bet 
mūsiškės atsigriebia antrą 15-
9, tačiau tvanki salė, o gal 
kelionės nuovargis ir austra
lietėms tenka pasiduoti 15-10 
ir 15-5. Vyrų tinklinis prieš 
„Kovą" gana silpnas, ir 
lengva mūsiškių pergalė. 

Visas dėmesys krepšiniui. 
„ K o v o " v y r ų k o m a n d a 
pradžioje tvarko mūsų jaunių 
rinktinę ir net veda 8 taškais. 
Tačiau mūsiškiai po truputį 
apsiprato su europietiškomis 
taisyklėmis, vienas kitą geriau 
pajuto ir ištempė pirmą perga
lę 48-39. 

G a n a p a t e n k i n t i p i rmu 
pasirodymu, sekančią dieną 
dar pasidžiaugėme Sidnio 
miestu, o vakare lietuvių klu
be susirinkome bendroms 
Kūčioms. Visi po vieną buvo
me i škv ies t i , a p d o v a n o t i 
koalos meškiukais, ir pralei
dome malonų vakarą. 

Nespėję dar suvokti, kad 
pasaulyje yra tokių vietų, kur 
Kalėdos nėra baltos, kur 
viskas žaliuoja, žydi gėlės ir 
kaitri saulutė spirgina, jau 
turėjome vėl pakilti Adelaidės 
ir Pasaulio Lietuvių dienų 
link. 

Mūsų reprezentantai Australijoje su v a d o v u Z. Žiupsniu (I eilė, dešinė
je). 

pralaimėjo Anglijos rinktinei 
net 7-0. Anglija su 4 laimė
jimais stovi pirmoje vietoje, o 
Sov. Sąjunga paskutinėje. 

— Visur renkami pereitų 
metų geriausi sportininkai. 
Štai Anglijoje išrinktas aukso 
medalio laimėtojas dailiajame 
čiuožime Robin Casin, austras 
bėgikas S. Coė, Rytų Vokie
tijoje aukso medalių laimėtoja 
gimnastė M. Gnauk ir mara
tono laimėtojas V. Cerpinski, 
Čekoslovakijoje sunkiaatletas 
O. Zaremba ir tenisininkas I. 
Lendi, Afrikoje olimpiados 
aukso medalių laimėtojas 5 ir 
10 klm. distancijose M. Ifter. 

I S L I E T U V O S 
P A D A N G Ė S 

G R Į Ž O „ A U S T R A L I E C I A I " 

Pereito sekmadienio ryte 
O'Hare aerodrome nusileido 
mūsų pirmieji reprezentantai 
po sėkmingos išvykos Austra
lijoje. Išvargę ir saulėje nude
gusiais veidais, bet patenkint i 
ir su plačiomis žypsenomis. 
, .Maloni buvo p a s k u t i n ė 
pergalė prieš Sidnio ,Fort 
Street' komandą, Australijos 
moterų tinklinio meisterį 3-2; 
joms pirmose ryngtynėse buvo 
pralaimėta" — trumpai pasa
kojo išvykos vadovas Zigmas 
Žiupsnys. Sėkmingas buvo ne 
tik visas parirodymas sporto 
aikštėse, bet dar daugiau — 

- L i n a K a č i u š y t ė 6000 
„Sporto" laikraščio skaitytojų 

da lyvavimas Pasaulio Lietu- vienbalsiai antrus metus iš 
vių dienose Adelaidėje ir apsi- eilės išrenkama 1980 metų 
l a n k y m a s kitose l ie tuvių geriausia Lietuvos sportinin-
kolonijose. Daug lietuvių atvy- įke. Ji yra pasaulio meisterė ir 
ko į aerodromą atsisveikini- rekordistė 200 m krūtine plau-
mui — t a s momentas liks kimo distancijoje. Maskvos 
neužmirš tamas. Atrodė, kad olimpiadoje laimėjo aukso 
n iekada negalėsime atsiskir- medalį. Kauno „Žalgirio" 
ti... Ryšys ir bendravimas bus krepšinio komanda ir moterų 
tęs iamas Pasaulio Lietuvių i rklavimo 8-kė i š r ink tos 
dienose Chicagoje, į kurias geriausios 1980 m. komandos, 
net keli š imtai australiečių jau . — A n g e l ė R u p š i e n ė -
yra pasiryžę atvykti, o svar- Jankūnaitė, eilę metų ger-
biausia, žinoma, sport ininkai , iausia Lietuvos krepšininkė, 

Plačiau apie visą kelionę Vilniaus „Kibirkšties" kapi-
skaitykime Irenos Sventiekai- tone, Sąjungos moterų rinkti
nės reportaže. 

— Europos „Super" taurę ko
mandinėse varžybose laimėjo 
ispanų Valencija, antrose 
rugtynėse nugalėjusi Anglijos 
^Jott ingham Forest 1-0. 

Vytautas Krikščiūnas 

•J Valeika Nr. 52 (Los Angelas . .Banga") kovoja dėl kamuolio. 
" otr -f B 

Rūta Maželytė Clevelando „Žai
bo" tinklininkė ir lengvat letė , išvy
kos į Australiją dalyvė . 

P R A N E Š I M A I 

ŠALFAS s-gos centro valdy
ba savo vėliausiame aplink
raštyje praneša, kad: 

— vasario 7 ir 8 d. Kana-
.oje įvyks pabaltiečių ir lietu

vių slidinėjimo varžybos. 
Smulkesnė informacija jau 
išsiuntinėta klubams; 

— metinės sąjungos krepši
nio ir tinklinio žaidynės įvyks 
Baltimorėje gegužės 16-17 d. 
Tuo pačiu metu bus pravestos 
ir plaukimo varžybos, kurių 
forma bus paskelbta vėliau; 
planuojama taip pat pravesti 
šachmatų ir stalo teniso var
žybas; 

— inž. Ged. Bielskus, Chica
gos lietuvių futbolo klubo 
, , L i t u a n i c a " p i r m i n i n k a s , 
pakviestas vadovauti antrųjų 
Pasau l io Lietuvių spo r to 
žaidynių varžybiniam komi
tetui, kviečia visų Chicagos 
sporto klubų vadovus ir atsto
vus, o taip pat ir sporto dar
buotojus pasitarimui tų žaidy
nių reikalu. Jo s turi įvykti 
1983 m. Chicagoje Pasaulio 
Lietuvių dienų metu. Pasitari
mas įvyks sausio 20 d. 7:30 
vai. vak. J aun imo centre. 

FUTBOLAS 
Buvusių pasaulio meisterių 

turnyrą, vad. „Mundiali to" 
laimėjo Uragvajus, finale 
nugalėjęs Braziliją 2-1. Rung
tynės vyko Montevideo sta-
dijone, kur prieš 50 metų Urag
vajus la imėjo p i r m ą s i a s 
pasaulio pirmenybes. Urag
vajus į finalą pateko, nuga
lėjęs Italiją 2-0, Olandiją 2-0, 
pasipuošė auksiniais meda
liais. Brazilija pateko į finalą, 
sužaidusi su Argentina 1-1, 
įtikinančiai nugalėjusi V. 
Vokietiją 4-1, pasipuošė sidab
ro medaliais. 

Kiekvienu atveju, P. Ame
rika vėl įrodė savo pranašumą 
n^eš Vak Europą 

T R U M P A I 

— R a i m u r d a s K l i v e č k a , 
ilgametis New Yorko lietuvių 
klubo „Atleto" žaidėjas ir vado
vas , kurį laiką buvęs „Cos-
m o s " ir Rochesterio profesio
nalų klubų treneris, pasirašė 
sutart į su Buffalo profe
sionalų klubu salės pirmeny
bėms. Jau spėjo laimėti pirmą
sias dvejas rungtynes. 

— D. M a r a d o n a , dabar
tiniu metu, t ikriausiai, pats 
geriausias pasaulio futbolo 
žaidėjas, kažin a r atsispirs 
Italijos „Juventus" klubo 
pasiūlymui — 12 mil. dolerių, 
nežiūrint Argentinos futbolo 
sąjungos - pastangų ir visos 
Argentinos pasipriešinimo. 

T a r p kitko, tas pa t s Marado
na neperseniausiai Argen
t inos teismo buvo nubaus tas 4 
mėn. kalėjimo sąlyginai už 
tai , kad trenkė į veidą vienam 
gerbėjui, kuris įžūliai prašė jo 
autografo. 

— S c h u s t e r , S c h u s t e r , — 
šaukė 100,000 Barcelonos žiū
rovų per rungtynes ta rp F. C. 
Barcelonos ir pasaulio rinkti
nės. Barcelona laimėjo 3-2, o 
Schuster buvo geriausias aikš
tėje. Tokio? žvaigždės, kaip 
Cruyeff ar Cosmos Chinaglia 
pasirodė silpnai. 

8 mil. dolerių pelnas buvo 
paskir tas UNICEF. 

O. Gešventas 

Į V A I R E N Y B Ė S 

— Ispan i jo je futbolo rung
tynes pradėjo teisėjauti mo
terys. 18 m. Maria Gutiera 
teisėjavo pirmosioms jaunių 
rungtynėms. Manoma, kad 
greitu laiku ji gal i būti pa
kviesta ir į aukštąją lygą. 

— Angli joje garsusis Mask
vos olimpijados aukso meda
lio 800 m. distancijoje laimė
t o j a s S t e v e O v e t t 
suorganizavo linksmesnio po
būdžio lenktynes. Su juo bėgo 
1300 įvairaus amžiaus ir ly
ties dalyvių po t rumpą dis
tanciją. Tuo tarpu St. Ovett su 
vienais prieš save s tūmė vaiko 
vežimėlį, su kitais nešė vaiką 
a n t rankų ir pan. Visi daly
viai buvo apdovanoti pažy
mėjimais su įrašu: „Aš bėgau 
au Steve Ovett". 

— Sov . S ą j u n g o s stalo 
t e n i s o r i n k t i n ė Europos 
k o m a n d i n ė s e v a r ? v o s e 

nės žaidimo vadovė ir kapi
tonė pasitraukė iš aktyvaus 
žaidimo. J i prieš 10 metų 
laimėjo pirmą pasaulio meis-
terės titulą Brazilijoje, o vėliau 
ir antrą, turi du aukso meda
lius iš M ontrealio ir Maskvos 
olimpiadų. 3 kartus Europos 
čempionė. Nuo krepš in io 
nutolti ji nežada; dažnai eina į 
rungtynes, stebi jas televizi
joje, retkarčiais dar žada žaisti 
savo malonumui, tačiau, svar
biausia, norėtų baigti studijas 
ir pašvęsti daugiau laiko šei
mai. 

— R o b e r t a s Zulpa Antibes 
mieste, Prancūzijoje, laimi 200 
m krūtine Europos plaukimo 
taurės varžybose per 2:14,13, 
pralenkęs eilę geriausių Euro
pos plaukikų. Šis laikas yra 
naujas Lietuvos rekordas, bet 
- įdary tas 25 m ilgumo basei
ne ir negali būti užskaitytas 

>̂.uju pa sau l i o rekordu. 
asaulio rekordas yra 50 m 

oaseine per 2:15,11 min. 

Leonardas Kedys, Clevelando 
„Žaibo" krepšininkas ir tinklinin-
kas, i švykos į Australiją jaunių 
krepšinio komandos treneris 
vyrų tinklinio žaidėjas. 
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• Administracija dirba kas
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— K a u n o „ Ž a l g i r i o " krep
šininkai po skaudaus pralai
mėjimo Prancūzijoje prieš Les 
Mans 27 taškų skirtumu, grįž
dami Maskvoje žaidė pirme
nybių ryngtynes prieš „Dina-
mo" ir pasiekė puikią pergalę 
91-86. Deja, sekančią dieną 
pralaimėjo meisteriui „Cask" 
net 66-107. 

— V i l n i a u s „ S t a t y b ą " ir 
toliau lydi nesėkmės. Prieš 
Kijevą pralaimi paskutinėse 
sekundėse 92-93 rungtynes, 
kurias turėjo kišenėje. Negana 
to, A. Vaitkus susižeidė, o V. 

Palionis vėl susirgo — ta i 
pagrindinio penketo žaidėjas. 
„S ta tyba" nukrito į 7-tą vietą 
ir tur i po lygiai taškų su „Žal
giriu". 

* * * 
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Advokatų Draugija 
VALDEMARAS B Y L A U S 

at 
VINCAS BBIZGYS 

Tąsiu daktarai 
2458 W. o9th St , Chicago, IU. 

Visi teL 778-8000 
Valandos pagal suattartma 

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Prnma ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., antr, ketv. ir penkt 11:30 
vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTCMETRISTAS 

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

V- pagal susitarimą, p-mad irketv 1 4 ir 
7 I antrad ir penkt 10 4 šeštad 10-3 vai 

Ofs tel 735 4477: Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervu ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0R0 MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street * 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Bd. 

valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien |-3 vai ir 6-8 vai vak išskyrus 
treč. Sešt 12 rki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
t 3200 W 8 ist Street T?S'KV 

Vai Kasdien nuo 10 v ryto M 1 v. p.p 
Ofiso tel RE 7 1168: rezid 239-2919 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus ligos 
2454 West 7 lst Street 

(71 mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai pirmad antrad ketvirtad irpenktad 
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— A l d o n a Buzely tė jau 
laikoma L. Kačiušytės įpėdi
ne. Tarptautinėse plaukimo 
varžybose Čekoslovakijoje ji 
laimi 100 m krūtine per 1:14,8 
ir 200 m per 2:37,5, Ji y ra 
Europos mergaičių meisterė. 

— A l f o n s a s G r u m b i n a s 
yra tarptautinis rugbio teisė
jas ir Kauno Politechnikos 
dėstytojas. Švedijos teisėjų 
federacija neseniai jį pakėlė į 
savo garbės narius. 

— S t e p a s B u t a u t a s ir kiti 
Lietuvos krepšinio veteranai 
žaidė Estijoje prieS Estijos 
veteranus ir laimėjo 43-42. 
Proga buvo Estijos 60 metų 
krepšinio sukaktis. 

— K a u n o „ Ž a l g i r i o " mo
terų rankinio komanda laimi 
prieš Sverd lovską 22-21, 
pralaimi Kijevui 16-23 ir laimi 
prieš Baku 19-17. Jos yra 
trečioje vietoje. 5-je vietoje 
lažinei Vilniaus Eglė". 
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Bažnyčios — komunizmo 

DIALOGAS LENKIJOJE 
: 

Kalbant šia tema negalima 
nepakartoti visiems gerai žino
mo pokalbio tarp Stalino ir 
Churchilio, įvykusio 1943 m. 
Teherano konferencijos metu. 
Kai Anglijos premjeras viena 
proga užsiminė apie Vatikano 
bei popiežiaus vaidmenį pasau
linėje politikoje, Stalinas jį, pa
šiepdamas R. Katalikų bažny
čios galybę, paklausęs: "O kiek 
divizijų turi popiežius?" 

Komunizmas — bolše
vizmas ir R. Katalikų bažny
čios yra viena kitai dimetrališ-
kai priešingos sistemos. Tiesa, 
komunizmas ir krikščionybė 
turi kai kurių panašių bruožų, 
tačiau tiek dvasinėje, tiek 
socialinėje bei ekonominėje sri
tyje abidvi sistemos yra be ga
lo skirtingos, du nesideriną 
kraštutinumai, ir krikščiony
bė visą laiką yra didžiausias 
komunizmo priešas. 

Nuo 1917 m. spalio revoliu
cijos laikų komunizmas be at
vangos kovoja prieš religiją bei 
Bažnyčią ir ją visomis išga
lėmis griauna. Atrodo, kad 
bendro kelio šios sistemos tik
rai negali rasti. Normaliomis 
aplinkybėmis negalėtų būti ir 
bendros kalbos. O tačiau abid
vi galybės — politinė — mili-
tarinė ir dvasinė pajėga (Baž
nyčia) jau daugelis metų veda 
pokalbius. Ypatingai jie suak
tyvėjo popiežiaus Pauliaus VI 
— N. Chruščiovo laikais. Cia 
glaudžius ryšius su Vatikano 
politikais palaikė N. Chruščio
vo žentas ir jo atstovas 
"ypatingiems r e i k a l a m s " 
Ažubejus. 

Deja, Sovietų Sąjungos kata
likai iš minėto dialogo apčiuo-
pamos naudos neturėjo. Reli
gijos persekiojimas Sovietijoje 
nemažėjo; Katalikų Bažnyčia 
kaip kentėjo, taip ir kenčia. 
Katalikai Sovietuose ir lais
vajame pasaulyje tokios rū
šies pokalbiams nepritarė ir 
juos neretai smerkė. 

Popiežiui Pauliui VI mirus ir 
naujuoju popiežium tapus 
Lenkijos kardinolui Vojtilai — 
dabartiniam popiežiui Jonui 
Pauliui II-jam, buvo manyta, 
>.ad Vatikano — Maskvos dia
logas įgaus kitą formą arba jo 
visiškai nebus. Tačiau jau pir
mosios naujojo popiežiaus val
dymo dienos, kai Vatikano 
valstybė sekretorium (užsienio 
reikalų ministru) buvo palik
tas senasis sekretorius Agos-
tino Cassaroli, parodė, kad di
desnių pasikeitimų šioje srityje 
nereikia laukti. 

Ypatingai Vatikano, popie
žiaus ir jo "divizijų" reikšmė 
pasirodė naujojo Sv. Tėvo vi
zito metu jo gimtojoje šalyje — 
Lenkijoje. Nei Lenkijos komu
nistų, nei' Kremliaus vadai ne
drįso jo vizito sustabdyti. Kaip 
nepaprastai iškilmingai ir nuo
širdžiai lenkų tauta sutiko Šv. 
Tėvą, visi gerai žinome. Tada 
ne tiktai Vakarų, bet ir Rytų 
pasaulis su Kremliaus vadei
vomis imtinai pamatė, kad po
piežius vis dėlto turi savo 
"divizijas", ir tai pakankamai 
galingas. 

Šių "divizijų" galybė dar la
biau ėmė reikštis nuo pereitų 
metų rugsėjo mėnesio, Len
kijos valdžios krizės metu. 
Maskva nebeįstengė suvaldyti 
vis didesnių reikalavimų, ky
lančių iš lenkų darbininkų ir, 
kaip atrodo, sustiprino dia
logą su Vatikanu, tikėdamasi, 
kad Šv. Tėvas padės, jei ne vi
siškai likviduoti, tai bent ap-
stabdyti krizę. 

"Der Spiegei" skelbia, kad 
pr. metų gruodžio mėnesio pra
džioje Maskva pasiuntė į Ro
mą deryboms vieną stipriau
sių savo politikų — Vadimą 
Sagladiną, 53 m. amžiaus, So
vietų komunistų prtijos centro 
komiteto Tarptautinio sky
riaus viceprezidentą "ypatin
gai misijai". Šis užmezgė ry
šius ir vedė pokalbius su 
Vatikano kurijos pareigūnais. 
Turino laikraštis "La Stampa" 
paskelbė žinią, esą Sag-
ladinas pasakęs, kad Maskva 

galėtų nuo invazijos į Lenkiją 
susilaikyti, jeigu Katalikų Baž
nyčia paveiktų Lenkijos dar
bininkus susilaikyti nuo savo. 
reikalavimų bei streikų. Vadi
n a s i , b o l š e v i k a i , p a t y s 
neįstengdami, prašo sau pa
galbos iš Vatikano. 

MADRIDAS IR KAS TOLIAU 
Dr. Domo Krivicko paskaita, skaityta Vliko seime, Toronte 

Ilgai užsitęsusios diskusijos anksti kalbėti apie šios konfe-
dėl Madrido konferencijos 
darbų tvarkos iššaukė spau
doje įvairių spėliojimų dėl toli
mesnės sovietų laikysenos 
Helsinkio akto atžvilgiu. 

rencijos pasisekimus ar trūku
mus. Dabar aš norėčiau 
atkreipti dėmesį į tai, kur yra 
sunkumų šaknys vadinamojo 
Helsinkio proceso ir dialogo, 

Augantys neramumai Lenki- vedamo tarp Sovietų Sąjungos 

Paskutinieji įvykiai Lenki
joje rodo, kad didžiausia pa
jėga Lenkijoje yra Katalikų 
Bažnyčia. J i yra galbūt vie
nintelė jėga, kuri galėtų pa
veikti lenkų darbininkus. 

Streikai Lenkijoje tikrai 
vyks ta tikėjimo demonst
ravimo ženkle. Ne kūjis su 
pjautuvu, bet kryžius yra 
Lenkijos darbininkų aukš
čiausias simbolis. Kai dar
bininkų "Solidarumo" judėji
m a s privertė komunistų 
partijos ir valdžios viršūnes 
leisti pastatyti paminklą 1956, 
1970 ir 1976 m. nuo komunistų 
kulkų kritusiems darbinin
kams Dancige, 42 metrų pa
minklo viršūnę puošė du aukš
ti kryžiai. Pažymėtina, kad 
gyvų gėlių vainikus čia padėjo 
ir komunistų partijos bei vy
riausybės vadai. Tai buvo 
komunistų "mea culpa". Ir jie 
nusilenkė prieš kryžiaus ženk-
lą-

Sekant įvykius Lenkijoje, 
susidaro įspūdis, kad ten ko
munistų partija nuolat bend
rauja su Katalikų Bažnyčios 
vadovais ir prašo juos daryti 
viską, kad lenkų darbininkai 
"nepertemptų stygos". 

Dar keletas apraiškų: Lenki
jos paštas išleido pašto ženk
lus su popiežiaus Jono Pau
liaus II atvaizdu. Per Lenkijos 
radiją ir per televiziją trans
liuojamos katalikiškos pamal
dos. Kai Dancige buvo laiko
mos gedulingos pamaldos už 
1970 m. nuo komunistų kulkų 
kritusius lenkus darbininkus, 
jų metu šv. Komuniją iš kardi
nolo Macharskio rankų be ki
tų priėmė ne tiktai lenkų dar
bininkų vadas Lech Waleza, 
bet ir vicepremjeras 01szowski. 
Tiek Maskvos L. Brežnevas, 
tiek Lenkijos komunistų va
das Kania sutartinai prašo 
Bažnyčios pagalbos savo sis
temos išlaikymui. O ar Bažny
čia jiems padeda? Gal būt. Bet 
ar darbininkai Bažnyčios 
vadovų klauso? Visaip būna. 
Lenkijos primas kard. Višins
kis yra pareiškęs, kad ir darbi
ninkų reikalavimai turėtų būti 
riboti. Kai vieno streiko metu 
darbininkai buvo dvasininkų 
prašomi nutraukti streiką, jie 
tai nenoromis padarė — išėjo 
dirbti, tačiau prie kabėjusio 
Censtachovos Dievo Motinos 
paveikslo jie paliko užrašą: 
"Marija streikuoja". 

* 
Labai galimas dalykas, kad 

Vatikano ir Kremliaus dia
logas yra gilesnis, kaip mes 
manome. Jis, be abejo, dau
giausia liečia Lenkiją, tačiau 
liečia ir Lietuvos katalikus. 
Šiuo atveju kurių nors oficia
lių pareiškimų neturime, ta
čiau ateina įvairių žinių, gan
dų. Galime jais tikėti, galime 
ne. Vis dėlto susidaro įspūdis, 
kad jau kuris laikas minėtas 
dialogas liečia ir Lietuvos 
tikinčiųjų kailį. Rodosi, kad 
dialogo metu religijos persekio
jimas okup. Lietuvoje gerokai 
pristabdytas. Bažnyčia lyg ir 
gavo kiek daugiau laisvės, 
komunistų kontrolė sumažėju
si. Ateina žinios, kad ko
munistų valdžia pagaliau lei
sianti dviem suspenduotiem 
vyskupam — Vilniaus vys
kupui J. Steponavičiui ir Kai
šiadorių vyskupui V. Slatkevi-
čiui grįžti prie savo pareigų. 
Kalbama ir apie kitokias "lais
ves". Bet už visa tai Lietuvos 
katalikai taip pat turėsią 
sumokėti gana aukštą kainą: 
turėsiąs būti sustabdytas Lie
tuvos K.B. Kronikos leidimas. 
Gal šioje legendoje ir yra kiek 
tiesos, nes jau visi metai LKB 
Kronika nebeišeina. 

b. kv. 

joje ir su tuo surišta sovietų 
grėsmė, Vakarų pasmerkimas 
sovietų invazijos Afganistane, 
mokslininkų boikotas apsi
keisti mokslinėmis informaci
jomis su sovietais dėl sovietų 
akcijos prieš Sacharovą ir 
Orlovą, sugriežtintas disi
dentų persekiojimas Sovietų 
Sąjungoje, visa tai sudarė tą 
aplinkumą, kurioje turėjo rink
tis Madrido konferencija per
žvelgti Helsinkio įsipareigoji
mų vykdymo visose srityse, 
įskaitant ir žmogaus teisių 
vykdymo srityje. Tai kėlė abe
jones, ar sovietai nėra pasi
ryžę sutrukdyti konferenciją ir 
imtis priemonių ats ta tyt i 
discipliną Lenkijoje, kadangi 
neramumai Lenkijoje sudaro 
pavojų sovietų kontrolei Rytų 
Europoje. 

Anot Elizabeth Pond anali
zės, išspausdintos „Christian 
Science Monitor" lapkričio 17, 
sovietų sutikimas dėl darbų 
tvarkos buvęs paveiktas šių 
motyvų. Pirma, detante esanti 
tampriai susieta su Brežnevo 
vardu. Atsisakymas tęsti 
konferenciją turėtų rodyti šios 
politikos bankrotą, o tai 
pakirstų Brežnevo autoritetą ir 
jo vestos politikos neklai
dingumo aureolę. Antra, Mask
va nenorinti, kad būtų pasta
t y t a s pavojun Vaka rų 
technologijos importas, kuris 
po invazijos į Afganistaną 
buvęs apkarpytas, o konfe
rencijai iširus galėtų būti visai 
užšaldytas. Trečia, lenkų maiš
tas prieš sovietų kontrolę galė
tų išsiplėsti ir į kitus Rytų 
Europos kraštus. Jei tai atsi
tiktų, tai detantės dėka padi-
dėjusieji kontaktai su Vaka
ra is būtų vėl uždaryti . 
Manoma, kad Rytų Europos 
vyriausybės pakartot inai 
prašė sovietus nepertraukti 
Helsinkio dialogo. Ketvirta, 
šiuo metu sovietai nenori 
pastatyti pavojun savo santy
kių su Reagano administracija. 
O taip pat tektų pridurti, kad 
Maskva norinti sukliudyti 
atominių strateginių ginklų 
dislokaciją Europoje, siek
dama iškelti šią problemą 
konferencijoje. 

Kas konferencijoje buvo pa
sakyta atviruose posėdžiuose, 
žinome iš spaudos. Tuo reika
lų kongresmenas Fascell 
paskelbė dvi sant raukas . 
Vėliau gal patirsime ir kai ku
rių smulkmenų apie uždarų 
posėdžių eigą. Šiandien dar per 

bei Rytų satelitų iš vienos 
pusės ir JAV bei Vakarų Euro
pos sąjungininkų iš kitos. 

Šiuo klausimu ypač įsidėmė
tinas yra T. Davis straipsnis, 
paskelbtas „The Washington 
Star" gruodžio 17, pavadintas 
„Suskaldymo išsprendimas 
Europoje", kuriame jis vaiz
džiai ir trumpai nusako vaka
rų iliuzijas pasiekti liberaliza-
cijos Rytų bloke ir kur glūdi 
Europos suskaldymo tikrosios 
šaknys. Štai kaip jis nušviečia 
šią problemą. 

Anot jo, įvykiai Lenkijoje 
iškėlė aikštėn ne tik Maskvos 
ir Varšuvos pakto valstybių 
santykiavimo problemą, bet 
taip pat JAV santykiavimo su 
Sovietų Sąjunga ir Vakarų 
sąjungininkais problemą bei 
kokia turi būti JAV laikysena 
Europos suskaldymo atžvil
giu. 

JAV politika yra susidariusi 
pasibaigus Antrajam pasau
liniam karui. Tuometinėje. 
maišatyje ir po to sekusiame 
susidūrime šaltojo karo metu ji 
buvo grynai deiensyvinė. 
Strateginiai sumetimai domi
navo galvoseną tų (iš abiejų 
pusių), kurie padarė spren
dimą, išeidami iš faktinosios 
padėties, pagal kurią Europa 
iki šiol gyvena. Geležinė Unija 
ne tik žemėlapyje tapo abso
liutine padalinimo linija, bet ir 
žmonių galvosenoje. Helsin
kio konferencija ratifikavo esa 
mus faktus, kurie niekada 
nebuvo kvestijonuojami, nes 
Vakarai nematė alternatyvos 
Jaltoje sutartam Europos 
padalinimui. Visa kas po to 
buvo daroma, k.a. Maršalo pla
nas, NATO, buvo tik JAV 
pastangos gelbėti tai, kas dar 
galima buvo išgelbėti, kai 
pažadai, nusakyti Atlanto 
Chartoje, Deklaracijoje bei 
Jungtinių Tautų Chartoje liko 
neįgyvendinti. Tokiam Rytų 
Europos tautų apleidimui ir jų 
pa l i k imu i likimo va l i a i 
„containment" (sulaikymo) 
doktrinoje, suformuluotoje 
Kennan, buvo nusakyti patei
sinimai, kad sovietų galia turi 
savyje irimo sėklų ir dargi net 
daigų, kurie turi privesti prie 
neišvengiamų pasikeitimų ir 
sukrėsti sovietų galią iš pat 
pagrindų. Todėl esą reika
linga suorganizuoti ryžtingą 
pasipriešinimo politiką visur, 
kur sovietai bandytų įsibrauti 
ir pažeisti taikingo ir pasto
vaus pasaulio interesus. 

Tačiau tai iki šiol neįvyko, nes 
praktikoje stigo vieningos 
pasipriešinimo linijos. Pirmas 
skilimas vakariečių tarpe įvy
ko, de Gaulle iškėlus viziją 
„Europa nuo Atlanto iki Ura
lo" ir jo numatytas laipsniš
kas ėjimas nuo detantės į 
entantę ir bendradarbiavimą. 

Ši vizija rėmėsi įsitikinimu, 
kad sovietai, pasimokę iš 1956 
m. įvykių Lenkijoje ir Vengri
joje, yra pasiruošę sutikti su 
tam tikra liberalizacija Rytų 
Europoje. Šios viltys išgaravo 
1968 m., sovietams ir Varšu
vos pakto valstybėms įsiver
žus į Čekoslovakiją. 

Dvidešimt metų praslinkus 
po karo, vokiečiai įsitikino, 
kad jie negali pasiekti Vokie
tijos suvienijimo, statydami 
suvienijimą kaip sąlygą detan-
tei, bet kad detante turi suda
ryti sąlygas tam susivieni
jimui. Iš čia sekė „Ostpolitik" 
ir Vakarų Vokietijos susitari
mai su Rytais ir Vakarais jos 
partnerių saugumui užtikrinti. 
Kai šios sutartys buvo suda
rytos ir vėliau Helsinkio aktas 
buvo pasirašytas, prekyba išsi
vystė nepaprastai greitai. 1979 
m. gale Varšuvos pakto valsty
bių skola Vakarams siekė 54 
milijardus dol., iš kurių Lenki
ja pasiskolinus 20 milijardų, o 
Rytų Vokietija 10 milijardų. 
Nors ir prekybiniai santykiai 
išsiplėtojo, Stalino primesta 
ekonominė sistema liko nepa
keista, išskyrus Vengrijoje, kur 
buvo įgyvendintos tam tikros 
reformos. Anot prof. Jonatahn 
Tumin, per paskutinę dekadą 
Vakarų Europa pagelbėjo, kad 
Sovietų Sąjungoje bei Rytų 
Europoje buvo galima turėti 
„ir ginklų, ir sviesto". 

Anot Richard T. Davies, jei 
1968 m. Čekoslovakija parodė, 
kad de Gaulle detantės koncep
cija buvo paremta klaidinga 
prielaida, būtent, tikėjimu, kad 
sovietai yra pasiruošę leisti 
liberalizacija Rytų Europoje, 
tai 1980 m. Lenkija parodė 
nepagrįstą Vakarų ir Vakarų 
Vokietijos viltį, kad sovietų ir 
Rytų Vokietijos susirūpinimas 
saugumu gali būti sušvelnin
tas 1970 ir 1971 m. susitari
mais, papildytais Helsinkio 
susitarimu, ar kad šie susitari
mai gali vesti prie tikro įtam
pos atpalaidavimo. Nežiūrint 
masinės Vakarų investacijos 
kredito forma, detante nepri
vedė prie žymesnės politinės, 
socialinės ar ekonominės 
kontrolės liberalizacijos sovie
tų bloke, su mažomis išim
timis Vengrijoje ir Lenkijoje. 

Rytų Europos saugumui nė
ra ir niekuomet nebuvo grės
mės iš Vakarų karinės jėgos, 

Dr. Domas Krivickas. 

bet iš nesugebėjimo įsitvirtinti 
krašte tikruoju tautos valios 
reiškėju. Tai parodo masinis 
darbininkų judėjimas Lenki
joje. 

Jei Vakarų Europos viltys 
sušvelninti sovietinio viešpa
tavimo griežtumą pasirodė tuš
čios, tai ir JAV negali pasi
girti savo pasisekimais 
santykiuose su sovietais. Kai 
Ostpolitik buvo įgyvendinta, 
1972 m. Nixonas nuvyko į 
Maskvą, bandydamas perimti 
iniciatyvą į savo rankas. Iš šio 
pasimatymo sovietai iš JAV 
gavo javų ir technologijos, 
pvz., Kama upės sunkvežimių 
fabriką, kurio sunkvežimiai 
veža kareivius į Afganistaną ir 
Lenkijos pasienius. Siekdama 
SALT susitarimų, JAV palai
kė detante. Šiais susitarimais 
JAV bandė priversti sovietus 
elgtis santūriau ir atsakin
giau, tikėdamiesi, kad tai pri
ves prie ilgalaikės taikos. 

Ir šiuo atveju rezultatai buvo 
priešingi. Kapitalo investaci
jos vedė prie bankininkų ir 
pramonininkų spaudimo palai
kyti detante bet kokiomis sąly
gomis. Autoritarinėse valsty
bėse, kaip Sovietų Sąjungoje, 
politiniai siekiai turi pirme
nybę prieš ekonominius. Todėl 
tai mažai įtakos turėjo oligar
chijos sprendimams. 

Tie, kurie tikėjosi santykių 
pagerėjimo, išplėtus preky
binius ryšius, susilaukė pirmo 
smūgio 1975 m. Angoloje ir 
vėliau 1979 m. Afganistane. Po 
invazijos Afganistane prezi
dentas Carter pareiškė, kad jis 
per tris davaites daugiau suži
nojęs apie Sovietų Sąjungą, 
negu per praėjusius trejus 
metus. Bet nežiūrint šios 
pamokos, Carterio administra
cija ir toliau ši^kė detantės, 
siūlydama ratifikuoti SALT II 
susitarimus. 

Toliau T. Davies taip aptarė 
įtampos šaknis. Priežastis, 
kodėl įtampa ir saugumo sto
ka Europoje tęsiasi ir tęsis, 
yra, kad paneigta 100 milijonų 
Centrinės ir Rytų Europos 
žmonių tautinio apsispren
dimo teisė. Susitarimai ar tai 

su sovietų valdžia, ar su Rytų 
Europos komunistiniais reži
mais, yra priešingi tų tautų 
interesams ir negali išspręsti 
įtempimo ar pašalinti saugu
mo stokos. Amerikiečių nesu
gebėjimas pripažinti šio fakto 
ir atvirai tvarkytis su juo vedė 
į amerikiečių tyliai priimtą 
pagrindinį politikos defor
mavimą, kurio ryškiausias 
pavyzdys yra amerikiečių 
masinė finansinė parama 
despotiškiems režimams be 
mažiausio „quid pro quo" (ką 
nors už ką nors). 

Šiais metais mes matome 
Lenkijoje potencialų spro
gimą, kuris įvyktų dėl tokio 
JAV pagrindinio politikos 
deformavimo ir dėl tokių susi
tarimų, padarytų be tinkamo 
atsižvelgimo į tautos intere
sus. 

Šių faktų akivaizdoje T. 
Davies taip nusako JAV misi
ją: naujoji Amerikos admi
nistracija turi apsispręsti, ar ji 
nori vėl imtis vadovauti Vaka
rų santarvei ir laisvajam 
pasauliui. Jeigu ji nori, tai ji 
turi nustatyti ir paskelbti sieki
mus, kurie eina toliau, negu 
sritiniai rūpesčiai ir nūdienio 
bei rytojaus problemos; sieki
mus, kurie pakeltų standartą 
laisvės pranašumų pasieki
mui. Ji tai gali padaryti neatsi
sakydama pastovios ir teisin
gos t a i k o s s i ek imo ir 
nesimesdama į šaltąjį karą. 
Naujajai administracijai tai 
pasiekti, pirmiausiai ji turi 
apsispręsti, kaip ji gali perduo
ti atnaujintą dedikaciją tautų 
apsisprendimo principui toms 
tautoms, kurioms ši teisė yra 
atimta, kadangi tai yra žmo
gaus teisė, be kurios jokios tei
sės negali būti pasiektos. J i 
turi kreipti ypatingą dėmesį į 
savo įsipareigojimus tiems, ku
rių atžvilgiu JAV įsipareigo
jimai yra neįvykdyti, ypač 
Rytų Europos tautoms. 

Tokia atnaujinta dedikacija 
gali būti laikoma kaip provo
kacinė, intervencijonistinė ir 
grįžimu į Dulles „atstūmimo" 
politiką. Tačiau šie šūkiai 
priklauso nesugrąž inamai 
praeičiai. Tarpkontinentinių 
atominių raketų amžiuje būtų 
klaidinga daryti tokį atsi
šaukimą, kuris galėtų vesti 
prie beprasmingo aukojimo tų, 
kuriems norima padėti. Sveika 
politika turi siekti įgyven
dintinų tikslų, kurie padėtų 
išspręsti, bet ne sukelti aistras 
ar tik sušvelninti problemas, 
kurios neišspręstos gresia 
Europos taikai. Tie tikslai gali 
būti pasiekti tik taikiomis 
priemonėmis, racionalios poli
tikos nustatymas yra sunkes
nis, bet nėra neįmanomas. 
Pagaliau niekas neprižadėjo 
išrinktam prezidentui rožių be 
spyglių jo naujame sode. 

(Nukelta į 4 psl.) 

PRELATAS 
JUOZAS LAUKAITIS 

L. UNTULIS 
11 

Kun. Laukaitis bendradarbiavo "Lietuvių kal
bos žodyno" ir "Lietuvos enciklopedijos" leidime. 
Lietuvių kalbos grynumo ir taisyklingo žodžių kir
čiavimo reikalavo iš visų — mokinių, studentų ir 
suaugusių. Vargas būdavo tam,, kuris netaisyk
lingai ištardavo. Vieną kartą už kirčiavimą jis pa
mokslą išdrožė net savo viršininkui vysk. M. Rei
niui, kuris visuomet sakydavo "yra". Vienų pietų 
metu prel. J. Laukaitis, negalėdamas daugiau išken
tėti ir sako: "Ekscelencija, tik maišas yra, o jei ko esa
ma, reikia kirstį dėti ant 'a' ir kairinį". Vyskupui tas 
nepatiko, jis tik susiraukė, bet prelatui nieko nepa
sakė. 

Pas jį, atostogų metu atvykstantiems savo 
giminaičiams studentams, kurie dažnai ir savo drau
gų atsiveždavo, prelatas netingėdavo tiesiog valan
domis aiškinti ir nagrinėti lietuvių kalbą. 

Prel. J. Laukaitis nebuvo vien lietuvių kalbos ge
ras žinovas. Jis turėjo įgimtą gabumą kalboms. Jis 
laisvai vartojo lenkų, rusų, vokiečių, prancūzų, italų, 
ispanų ir, žinoma, lotynų. Pradėjus populiarėti espe
ranto kalbai, prelatas ją išmoko per kelias dienas ir 
po to užmezgė ryšius su kitų kraštų esperantinin
kais, kas jam vėliau padėjo jo pasaulinėse kelionėse. 
Būdamas Vatikane ir turėdamas su Popiežium 
Pijum XI-ju audijenciją, su juo laisvai kalbėjosi lo
tynų kalba apie Lietuvą ir lietuvius. 

Palaikydamas artimus ryšius su kitais Lietuvos 
kalbininkais ir dažnai su jais susitikdamas, js disku

tuodavo lietuvių kalbą ir jos žodžių kirčiavimą. Kar
tu su jais, jis dirbo naujam lietuvių kalbos žodyno iš
leidimui ir jo darbo kambaryje, ypat ingai 
okupaciniais metais, kada jis turėjo daugiau laiko, 
buvo didžiausios krūvos prirašytų popieriaus lapų, 
skirtų šiam žodynuo. 

Kalbininko P r . Skardž iaus 
pas i sakymas 

Prel. J. Laukaitis yra vienas iš mūsų negausių 
dvasininkų, kuris per visą savo gyvenimą yra daug 
rūpinęsis lietuvių rašomosios, visų pirma bažny
tinės, kalbos tobulinimu. Jis nebuvo koks mokytas 
kalbininkas — specialistas, bet tik mėgėjas prak
tikas, gana anksti susidūręs su lietuvių raštų kalbos 
vartosenos reikalu. Pirmiausia jam teko dėstyti lie
tuvių kalbą (Ugi 1910m.). Seinų kunigų seminarijoje. 
Dar daugiau jis gavo progos gilintis į lietuvių kalbą, 
dirbdamas spaudos darbą: 1906 m. jis drauge su ki
tais Seinuose įsteigė "Šaltinį" ir buvo jo pirmuoju 
redaktorium, o 1908 m. įkūrė "Vadovą", mėnesinį 
kunigų žurnalą. Šalia to jis yra išspausdinęs ir visą 
eilę atskirų dalykų: "Mažąjį katekizmą", "Šv. Agnie
tės" dramos vertimą, "Šventąsias mišias" ir kt. Visa 
tai jį vis daugiau skatino susidomėti kalbos daly
kais, kurie anais laikais didžia dalimi dar tebuvo vi
sai palaidi, nesutvarkyti ir gerokai svetimos įtakos 
paliesti. 

Viena iš mėgstamiausių prel. J. Laukaičio kal
binės veiklos sričių buvo lietuvių bažnytinės kalbos 
kultūra. Drauge su kun. A. Dambrausku ir kun. A. 
Petruliu, jis sudarė vadinamąją poterių komisiją, ku 
ri drauge su kalbininkais J. Jablosnkiu, K. Būga, J. 
Balčikoniu ir J. Šlapeliu, ištaisė svarbesnių maldų 
kalbą ir 1909 m. "Vadovo" 9 Nr. visuomenės žiniai, 
paskelbė savo darbo vaisius. Štai kaip pvz. skam

bėjo pirmosios redakcijos Angelo pasveikinimas: 
"Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su Tavim. 
Tu palaiminta moteryse ir palaimintas vaisius įs
čios Tavo Jėzus. Šventoji Marija, Dievo Motina, 
melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirimo 
valandoje. Amen". 

Galutinė redakcija, paskelbta 1909 m. "Vadovo" 
14 Nr., kiek skyrėsi nuo anksčiau paskelbtosios: "Tu 
palaiminta moteryse", "kad ateitų karalystė Tavo", 
"pasigailėk mūsų", "Žemėje", "Kasdieninės mūsų 
duonos duok mums šiandieną", "garbinkime Jėzų 
Kristų", "turėkis įsakymų", "Didžiai išganomas", 
"ar nori pakrikštijamas" ir kt. buvo pakeistos: "Tu 
palaiminta tarp moterų, kad ateitų Tavo karalystė, 
susimilk ant mūsų, ant žemės, visų dienų duonos mū
sų duok mums šiandieną, tegul būna garbinamas Jė
zus Kristus, pildyk įsakymus, didžiai išganingas, ar 
nori būti pakrikštytas". 

Komisija dėl savo pareiškime sakė: "Turėdami 
akyse visų poterių praeitį ir matydami didelį jų 
nevienodumą, nesuradome kitokios išeigos, kaip tik 
visa tai taisyti moksliškai, taip kaip lietuvių kalbos 
dvasia reikalauja, bet vienkart laikėme savo pri
derinę atsižvelgti į tai, kad mūsų pataisytieji po
teriai būtų suprantami visai Lietuvai ir pilnai iš
reikštų Bažnyčios mintį. Dėl tos priežasties kai 
kuriuose dalykuose nesilaikėme ekspertų nuo
monės". 

Bet, šiaip ar taip būtų, prel. J. Laukaitis pasiliko 
uolus pataisytų poterių kalbos gynėjas. Ėmus gau
siai reikštis nepalankiai kritikai, jis, kaip minėtos 
poterių komisijos pirmininkas ir vienas iš pirmųjų 
bažnytinis kalbos kultūros pradininkų, suprantama, 
pirmasis stojo ginti naujai pataisytų poterių kalbą. 

(Bus daugiau) 
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CLEYELANDO ŽINIOS 
niais, švietimo ar visuomeniniais 
klausimais. Rašydavo mašinėle 

• labai iš lėto. Vėl iau kaulų susi-
j laužymas, akių nusilpnėjimas, se

natvė ir paralyžius paskutinius 
velionies gyvenimo metus darė 
labai l iūdnus ir sunkius. Mirtis 

į jį ištiko 1980 m. gruodžio 18 d. 
Gruodžio 21 d. Jokubauskų 

laidotuvių koplyčioje Cleve lan-
do lietuviai susirinko atsisveikin
ti su velioniu. Kleb. kun. G. Ki-
jauskas, S.J. sukalbėjo maldas ir 

| prisiminė velionį, kaip vieną š ios 
šventovės statytojų, iškilų lietuvį 
ir krikščionį. Sugiedojus Marija, 
Marija, Juozas Žilionis atsisvei
kino su savo mokytoju, trumpai | 

IGNĄ MALfcNĄ A M Ž I N Y B Ė N 
I Š L Y D Ė J U S 

papasakodamas jo gyvenimą. 
Perdavė ir Lietuvių fondo įgalio
tinės M. Lenkauskienės užuojau
tą art imies iems. Kiti kalbėtojai: 
Jurgis Malskis, LB Clevelando 
apylinkės pirm., V. Mariūnas — 
lietuvių mokytojų ir LB Kultū
ros tarybos atstovas, VI. Cyvas 
— ateitininkų atstovas ir V. Ake
laitis — Lietuvių fronto bičiulių 
atstovas. 

Po sūnaus Ado padėkos žodžio, 
„Lietuva brangi" garsiai užbaigė 
atsisveikinimą su garbingu Lie
tuvos sūnumi — Ignu Malėnu. 

Pirmadienį, po mišių, kurias 
atnašavo kun. G. Kijauskas, S.J. 
ir kun. A. Goldikovskis, Dievo 
Motinos N . P. šventovėje buvo 
palydėtas į kapines. 

Ilsėkis ramybėje, mokytojau 
Ignai Malėnaii 

V. Rociūnas 
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Visų Sielų kapinėse Chardon ! S l u o m e t u l a u n o s l o s k a r t o s i n i" i L B organizuojamai Vl-jai tauti-
Ohio atsigulė Ignas Malėnas-Ma-1 c}atT* '" P a s t a n S o m i s > bendra- niy šokių šventei Chicagoje ir 
linauskas, pedagogas, knygų au-! darbiaujant ir vyresniesiems pa- paruosimas Viva Europa pre
torius, kultūrininkas ir visuome- į tariamuoju balsu, Los Angeles gramos bei gastroles kitose lietu-
nininkas ' m i e s t e organizuojamas Lietuvių | vių bendruomenėse ne tik yun 

Velionis gimė 1900 m. vasa- j f o r m a c i j o s centras. Pastaruo-
rio 14, Udrijų vals., Alytaus aps. į s i u s f eJu , s m e t u s s t e b ė J a u L o s 

Profesijai ruošėsi Voroneže, Kau- i A n š e l e s l i e
1

t u v i u > a u n i m o &?* 
ne, Leipzige, Hamburge. Studija-! n i m a

T
l r dalyvavau jo veikloje 

vo pedagogiką, psichologiją, ma- k a i P L i e t u v l u Jaunimo sąjungos 
tematiką. Buvo pradžios mokyk- f k y n a u s Pirmininke ir IV-jo PLJ 
los vedėju, prad. mokyklų v i z i . Kongreso atstove. T a i p pat teko 

aktyviai dalyvauti čia organizuo-tatorium, bandomosios mokyklos 
organizatorium ir vedėju, moky
tojų seminarijos mokytoju ir di
rektorium, gimnazijos mokytoju, 
universiteto mokomojo persona
lo nariu, dvasinės seminarijos 
dėstytoju, švietimo ministerijos 
departamento direktorium, pro
fesinių draugijų valdybų nariu ir 
pirmininku, paskaitininku. 

Pedagoginiais, psichologiniais 
klausimais rašė l ietuvių periodi
koje. Bandė ir grožinėje literatū
roje. Ateitininkas n u o Voronežo 11 
laikų —1916 m. 

jamose metinėse politinių 
studijų savaitgalių programose, 

todėl jaučiuosi su jaunimo pro
blemomis susipažinusi ir teoretiš
kai, ir praktiškai. 

Aplamai paėmus, lietuvių jau
nimas Amerikos vakaruose reiš
kėsi trim požiūriais: visuomeni
ne - socialine, kultūrine ir politi
ne veikla. Jaunimą veiklon tam-
tikruese laikotarpiuose pažadino 
specifinės priežastys, o taip pat 
tikra iš kitur ateinanti akcija, iš-

v I 

šaukianti atitinkamą reakciją. 
Kartu su J. T a l m a n t u parašė j Pavyzdžiui, daugiau negu prieš 

lietuvių kalbos gramatiką prati-' dešimtmetį visoje Amerikoje jau-
mams ( I 4 leirimų) ir skaitinių! n o j i karta pasinešė ieškoti savo 
knvgą „Mūsų gintarai". Su p. k * n ė s šaknų, ir tai sukėlė susi-
Sležu parengė Lietuvos istorijos į d'-rnėjImą etninių grupių gyve-
vadovėlį. Su S. Vainbergu, J. I n i r m i b e i N kultūra. Tas susido-
Kaplanu ir P. Šinkūnu paraše 
vadovėlius žydų 
1961 m. išleistas jo 
rius E". Yra parašęs brošiūrų pe
dagogikos bei mokyklų temomis. 

Vokietijoje, 1945 - 49 m., Re-
gensburgo Scheinfeldo lietuvių 
gimnazijos direktorius, Lietuvių 

mėj imas atvedė nemažą skaičių 
mokykloms. 1 ) a u n U žmonių į tautines bend-

Elemerto-1 "Jonienės. Tos bendrosios nuo
taikos palietė ir lietuvių jauni
mą. Taut inių namų dėka, kurie 
Los Angeles ir apylinkių lietu
vių jaunimui davė patalpas, Pie-
ų Califomijos lietuvių jauni 

gė jaunimą į praktišką kultūrinę 
veiklą, bet ir išugdė savimi pasi
tikėjimą. 

Politiškai Califomijos jauni
mas pradėjo savarankiškai reikš
tis visai neseniai. Pirmasis egza
minas buvo sėkmingas. Tai de
monstracijų prie rusų konsulato 
San F r a n c i s c o mieste suorgani
zavimas ir pravedimas. Čia rei
kėjo parodyti ir drąsos, ir ryžto, 
ir organizacinių sugebėjimų. 
Įdomiu sutapimu, tuo pačiu metu, 
nesusitarus, panašias demonstra
cijas Washingtone suorganizavo 
rytinio Amerikos pakraščio jau
nimas. 

Politinei jaunimo veiklai atei
ties dirva gan derlinga. Reikia 
laukti stipresnių šioje srityje pasi
reiškimų. Politinis klimatas yra 
stipriai pasikeitęs mūsų naudai: 
a. reikia laukti, kad naujoji Rea-
gano administracija sukurs pa
lankesnes sąlygas mūsų tauti
niams reikalams; b. Sovietų agre
sija Afganistane ir sukurta grės
mė Lenkijai pasauliui atskleidžia 
tikruosius sovietų tikslus; c. akty
vi antisovietinė rezistencija Lie
tuvoje, čia patenkanti pogrindžio 
spauda, Šakalio pabėgimas ir kiti 
įvykiai atkreipia viešosios opini
jos dėmesį į Lietuvos padėtį. 

Visas tas politines situacijas 
mums privalu tinkamai išnaudo-

gebejimai ir i šnaudojamas jau
n o žmogaus entuziazmas. Reikia 
laukti, kad vyresnioji karta m ū 
sų tikslus supras ir m ū s ų užsi
mojimus parems. 

Daina Gudauskaitė 

Atkelta i l S p i L ) 

Kaip teisingai pastebėjo T. 
Davies, Rytų Europos saugu
mui gresia ne Vakarų karinės 
jėgos, bet vyriausybių nesuge
bėjimas įsitvirtinti kraštuose 
tikraisiais tautų valios reiškė
jais. Ir tai visai suprantama, 
nes jiems ši santvarka buvo 
primesta. Kol ši išorinė jėga 
nebus pašalinta, tol rūgimas 
eis toliau, nes šios tautos turi 
neabejotiną teisę į laisvę ir 
nepriklausomubę. Davies kvie
timas naujai JAV administ
racijai iš naujo dedikuoti savo 
pasišventimą už tautų teisę į 
apsisprendimą yra nepa
mainomas ir duotų š ioms tau
toms vilties. Tačiau Vakarų 
Europos pagrindiniai santar
vininkai ir toliau, atrodo, yra 
linkę tęsti detantės politiką, 
kuri veda faktiškai į Europos 
bloko stiprinimą milžiniškų 
investacijų pagalba. 

Jeigu Rytų Europos tautų 
emigrantai JAV ir Kanadoje 
gali stipriai paveikti šių kraš
tų politiką, tai nemažiau tokia 
akcija reikalinga Europoje, o 
ypač per nuolatinį Europos 
forumą — Europos parla
mentą ir atskiras įvairių kraš
tų organizacijas, susirūpi
n u s i a s ž m o g a u s t e i s i ų 
įgyvendinimu. Deja, iki šiol 
toje srityje mažai padaryta, 
nors aš jau daugelį kartų apie 
tai esu rašęs ir kalbėjęs. Taip 
pat tenka priminti, kad ir 
Radio Liberty ir kitų infor-

; macijų priemonių forumas 
1 opinijos formavimui yra 

apleistas, Aš vis dar nenusto
ju vilties, nes visa tai turi ryšio 
su žmogaus teisėmis, kurių 
įgyvendinimas sudaro ir pačią 
Lietuvos laisvinimo problemą. 

C L A S S I F I E D GU I DE 
K E A L E S T A T E 
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BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Netariatas — Vertimai 

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

6 5 2 9 S. Kedzie Av. — 778-2233 
^HtnimmmHHiiiimMttiimmimmiiiu 

LrTHUANIAN PLAZA — 2-jų aukštų 
namas su išnuomojamu rusiu. Meti
nės pajamos 8,280 dol. Skambint — 

OHOURKE REALTORS — 776-3855 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 
2951 WEST 63rd STREET 
TeL 436-7878 ar 839-5568 

D Ė M E S I O 

llllllllllllllilIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Lietuva bolševiku 
okupacijoje 

JUOZAS PRUNSKIS 

Leidinys gausiai iliustruotas tar
dytų ir kalintų lietuvių atsimini
mais ir su sąrašu nužudytųjų. 

Išleido Jūrų Saulių Kuopa Klai
pėda, Chicago, 1579, 240 psl. Spau
de Draugo spaustuvė. Viršelis ii 
aplankas dail. P. Aleksos. Kama 
su persiuntimu $6.73. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 6Srd St- Chicago, DL 
60629. 

m. gyventojai prideda 30 centų 
valstijos mokesčio. 
iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuuuiiiiiiuuuim 

švietimo įgaliotinis JAV zonai m _ 
Vokietijoje. Nuo 1949 m. apsigy- susiorganizuoti ir socialiai pa 
veno Clevelande, kur ruošė prog 
ramas lituanistinėms mokykloms, 
lit. mokyklų mokytojas, LB. Cen
tro valdybos narys švietimo rei
kalams. 

Sekdamas tuometinį Lietuvos; 
politinį, ekonominį, kultūrinį ir i 
švietimo gyvenimą, įsijungė į 
prie „Naujosios Romuvos" susi
dariusią grupę, kuri 1936 m. va- j 
sario 23 d. paskelbė „I organiš-
kosios valstybės kūrybą" deklara-1 
ciją. Tarp šešiolikos pasirašiu-1 
siųjv buvo ir Ignas Malinauskas. 
Europoje tuo metu jau grasino i 
Antrojo pasaulinio karo debesys, į 
kurie, aišku, negalėjo aplenkti ir! 
Lietuvos. Ši kolektyvinė deklara
cija ragino lietuvių visuomenę 
realiau žvelgti į padėtį ir pabusti | 
iš politinio sustingimo. 

Clevelande I. Malėnas dirbo | 
dailidės darbą. Jo žmona Adol-' 
fina, taip pat mokytoja, dirbo 
automobilių pramonėje. Išaugino. 
ir išmokslino sūnų Adą ir duk- ! 

rą Ritą. Džiaugėsi penkiais vai-
kaičiais. N u o 1950 m. Malėnas; 
dirbo prie Dievo Motinos Nuola- j 
tinės Pagalbos bažnyčios, mokyk- j 
los, salės, vienuolyno ir klebo
nijos statybų. Vel ionis savo dar-1 
bą prie lietuvių religinio ir švie-1 
timo centro įdomiai aprašė tos į 
parapijos 50 m. auksinio jubilie- j 
jaus leidinyje (1979 m . ) . 

Prieš 21 metus paralyžius Ig
ną Malėną išmušė iš energingo, 
kūrybingo ir judraus visuome-
nio gyvenimo. Nepasiduodamas 
fizinei nedaliai, globojamas rū
pestingos žmonos, pajėgdavo atsi
lankyti lietuvių renginiuose, da
lyvauti liet. (pamaldose, LFB su
sirinkimuose, rašyti trumpų atsi
minimų, pasisakymų pedagogi-

mui susidarė palankios są lygos | ti. Jos sudaro ir Los Angeles jau
nimui palankias sąlygas politinei 
veiklai. Šiuo tikslu kaip tik ir yra 
organizuojamas Lietuvių infor-

ber.drauti 
Per pastaruosius dvejus metus 

nepaprastai suaktyvėjo šio Ame- j macijos centras, kurio darbuose 
rikos pakraščio lietuvių jaunimo 1 galės pasireikšti savarankiškai jau-
ir kultūrinė veikla. Pasiruošimas į n imo iniciatyva, įjungiami su-

L I E T U V I Š K A VAISTINĖ 
2557 W.69 th Street Tel. 776-4363 

J. & J. PHARMACY 

V&lstal. vttamlnal, importuoti kvepalai, gydomos žoles Ir U. 
Važiuojamos kėdės, remontai ir kt., pirkti ar nuomoti: 

Nemokamai supakuojame dovanas. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir V Y T E N I S DIRKIAI savininkai 

l 

P4SSBOOK 
SAVINGS 

t»w hm wsy to 
' • • • 

IntcrMt R « « 
Patd <xi Samnfs 

ln'er»«t Cocnpounded 
0»i!j and Paid Quart«rl» 

9— u t for 

AT OUt 10W RATB 

Mutual Federal 
Savings and Loan Į? 

2212 VYEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608 
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747 

I muRSi Mon.Tuc.rrl.V4 Thur.S-S Sat. »-l 
SERVING C H I C A G O L A N D SINCE 1905 

ŠIOS PLOKŠTELES DAUGELIUI 
DAR NEŽINOMOS 

B E A L Į S T A T E 

Rezidencinės ir Komercinės Nuosavybės 

Apartmentai • K ond omini urnai • Nuomavimas FLORIDA 
REAL E Angelė E. Kamiene 
ESTATE 

•KALTOS • • • B R O K U I • • • ROTART 
J701 Gotf Bhrtt, St. Petersburg Beach, FL SSTM 
Telefonas (813) Mft-2448. Vakare (813) 347-2413 

įdainavo A. Dvarionas, tokią taaOkom rinkiny* XXV 
Mainam Biruti TamoiHhrieiil Sektą rinkinys "Svajonių sttfcarys* 

t. Septintame rojuje — anglu vaisa* 7. Jaunystes meili — tango 
1 Mūsų susitikimas — tango 8. Ta naktis — anglų valsas 
t. Nuostabus berniukas — Cho Cho 10. Kengūrų samba — samba 
5. Klajojančios rožes — tetas fokstrofasll. Sudie — anglų valsas 
i . Ilgesys — t u g o 12. Gal bot gal bot — boterc 

įdainavo A. Sabaniaaskai 
1. Kur lankos žaliuoja — tango 
2. Amour-Beguine 
3. Laukiu, sugrįžk — valsas 
3. Sutemų daina — tango 
4. Liūdna — tango 
5. Maryte mėlynaki — fokstrotai 
8. Tik tau, Rio Rita — fokstrotas 

įdainavo Biruti Tsniniliiiilimi -O 
1. Granada — isp. fantazija 
2. Pavasaris už lango — tango 
3. Su tavim kartu — cha cha 
4. O Ramunėle, pasakyk — vaisa/ 
V Tavo akys — rumba 
6. Žavingos naktys — fokstrotas 

rinkinys XXVI 
7. Žibuokles — valsas 
8. Balti Žiedai — manbo 
9. Svajonė — tango 
9. Nakties serenada - tango 
10. Aldona — tango 
11. Kodėl neatėjai — fokstrotą* 
12. Ei tu, mergyte — fokstrotas 

1. Faustas 
įdainavo V. Grigaitienė 

2. Cavalleria Rusticana 
Įdainavo V. Grigaitienė 

3. Kai mes augom du broliukai 
liaudies daina 

4 Vai nekukuok 
Liaudies daina 
(dainavo S. Graužinis 

5. Gražinos arija 
1 Gražinos arijos tąsa 

įdainavo E SauleviėiOte 

pasakyk", šoklų muzto 
7. Senam sode — tango 
S. Niekad sekmadieni — cha cb* 
9 Jauna kai buvau — beguinr 

10. Sią nakt — cha cha 
U. Pavydas — tango 
12. Kaip ir ai - rock 

•perų rinkinys VD 
1. Mano gimtinė 

Įdainavo A. Rutkauską* 
2. Užginta dailia 

Įdainavo A. Rutkauską.* 
3. Prapuoliau, motule 

(dainavo K. Petrauską* 
4. Du broliukai kunigai 

Įdainavo K Petrauskas 
5. Sudiev, kary 

Įdainavo K. Oranta* 
8- Ispaniška meilė 

Įdainavo K. Orantst 

Viso- uos plokštelės kainuoja tik po 66.00. Gaunamos 

D R A U G A S 
4545 W. 83rd St.. Chleago. III. 60629 

* Užsakant pridėti 50 c. už kiekvieną plokštelę persiuntimui. Illinois 
gyventojai moka 5% mokesčių Užsakymui j Kanadą reikia pridėti po 

$1.75 pašto išlaidoms 

MlSCJSLLAMJfiULS 

N A M Ų APŠILDYMAS 
{statau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius j gazinius. 
A L B I N B A N Y S , TeL 447-8806 

i i i i i i t i iu i i i i i i i i i inu i i i i i i i i i i i i in i i i iHi i i i i i 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Sterso ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I N A S TV 

2346 W. 68 S t , te l 776-1486 
KtltlIllitHilltilllilIlIlIlltiilIluilIlHIIIH 

V V K A I IK H U i U t i f t 
i • • - • — • - • - '• • - - •• 
1 PENSININKAI vyresni kaip 55 metų, 

be darbo jau 15 savaičių, jei jų paja
mos nedidesnes kaip 3,790 dol. per 
metus (ar vyro ir žmonos kartu nedi
desnes kaip 5,320 dol. per metus) gali 
gauti nepilno laiko valdžios įstaigų ap
mokamą tarnybą Alte. Kreiptis asme
niškai — 2606 W. 63rd Street, Chka-
go arba telefonu — 778-6900. 

už apdraoda. nuo tienies ir 
10<7C — 20% — 3 0 * pigiau mokėstt 
hilio pas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208y, West 95th Street 

Telef. — GA 4-8654 

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

Plauname ir vaškuojame 
visa rušhj grindis. 

Tel. RE 7-5168 

IEŠKOMAS PENSININKAS AR PEN
SININKĖ gyventi prie vyresnio am
žiaus asmens. Kambarys nemokamai. 
Marųuette Parke. Skambint po 6 vai. 
vakaro tel. 598-7899. 

IŠNUOMOJAMA — FOB B E N Į 

IŠNUOM. 5 kambarių butas Lyons, 
Hlinois. Arti Loyola ligoninės. 

Skambint — 447-4577 

I5NUOM. 5 kambarių butas 68-os ir 
Maplewood apyl. Skambint nuo 7 iki 
9 vai. vak. tel. — 422-7554. 

iiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiiimii 
M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PTJBLIC 
4259 So. Maplew.od, tel. 254-74W 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
iiiiirmiiiiiHi.ninniMMmiiumiuHiiiinii 

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

NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 

Į atnaujino. Garažą. Viduje ar ii lauko 
' narna Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
Į su patyrimu, ut prieinamą kainą pa

dės, skambinant po 6-tos v. vakaro 
TEL. — 476-3950 

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

Telef. — WA 5-8063 

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

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

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

iiitihiiiiiiiiiiiiiliimiiiHiillllliniililiiiiir 

Liaudies menas ir kitkas 
Drauge 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, 111. 60632, tel. 927-5060 

llllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllliil 

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

Apdraustas perkraus tymas 
{•airių atstumi] 

TeL 376-1882 a r t * 376-5896 
1IIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUUUMI1II11III» 

luiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiifiniititm 
!; įvairiu prekių paalrinklmaa m*-brang-tai ii IUASU 

" 1 rr 

Dienrašč io "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti į-
vairių l iaudies meno darbų: me
džio, keramikos , drobės, ta ip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Aps i lankyki te J "Draugo" ad
ministraciją i 8 pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai k ą padovanoti savo 
g iminėms ar draugams 

"Draugo" adresas: 4545 Weaf 
6Srd S t . Chicago. m . 60629 
iiiiiiiiiimiiiiiiiiiimmiiimiiiiiiiiuiiiiiiM 
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1>HJMIZMATIKA 
Jonas K. Karys 

žodynas, rastai 340 pusi. 
Kieti viršeliai Kaina su 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, l i tas . Istorija ir Numizma
tika (su 160 pav.) 255 pusi. 
Spausdino Tėvų Pranciškonų 
spaustuvė. Kaina su persiunti
mu $5.75. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63 S t , 
Chicago, n , 60629 

niiiiiiMiiiMiiiHMMimiiimitiiuiMimmtii 

Perskaitę "Draugą", duokite 

jj kitiems pasiskaityti. 

COSMOS PABCELa EXFRESS 
2501 W. 69 St, Chicafo, HL 60620 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Telef. — 915-2737 

Vytautas Valantinss 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIIIIIUUUJ 

iimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiimiiniiiiiiiii 
Marija Aukštaiti 

i š E i v e 
Pasakojimai. 2 6 6 pusi. Išleido 
A. Navikevič ius 1980 m. Spaus
dino Litho-Art Ltd. Toronto. 
Kaina s u persiuntimu $6.85. 
Užsakymus s iųs t i : 

DRAUGAS, JfH5 W. 63rd St, 

Chicago, IL 60629 
4IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIII11IIIUIIIII 

ŠEIMOS MALDOS 
LIETUVIŲ KALBA 

Per kun. B. Kuhn, OFM, ga> 
fite gauti lapelf s u rytmetinėm, 
vakarinėm ir {vairiems reika
lams maldomis. Sis gražiai at
spausdintas lapelis (6 pusla
pio), kuris a t s to ja maldakny
gę paprastom maldom, gauna
mas be mokesčio. Pasiųskite 
pašto ženklelj s u pavarde ir ad
resu dienraščio „Draugo" ad-
mtaistrarijai: 4 5 4 5 W. 63 rd S t , 
Chicago, U t 60629. 

iiimiiiiiiiniiiiiiiiiiniiHMiiiiiiiiiiHiiNiiu 

JURGIS JANKUS 

Anapus Rytojaus į 
Romanas 

•% 
296 pusi. Išleido ATEITIS 1978. 

Spaudė "DRAUGO" spaustuvė. Ap
lankas autoriaus. Kaina au persiun
timu $7.73. 

Al- gy prideda 5% valstijos 
mokesčių. 
imniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiniiiiiiiuiiiinni 
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Australijos lietuvių dienose 
KAI NEPAŽĮSTAMI TAMPA BROLIAIS 

Į .svetingą Australiją antrą Į ir ilgą pajūrį. IšsniuKŠtinėjome 
kartą sugrįžti pradėjome planuo-į lietuvių centrus —Lietuviu ka
ti praėjusiu mėty vasarą. Nore- Į taliku centrą, Lietuvių namus, ap-
jome aplankyti savo dukrą Ra
munę,- žentą Rič?>-dą Badauskus, 
jų tėvelius ir mielus draugus, ku
rių nuoširdi draugystė išliko dar 
iš stovyklos laikų ar buvo už-
megsta pirmą kartą Australijoje 
viešint. Domino ir Adelaidėje 
įvykstančios Australijos lietuvių 
dienos. Norėjome arčiau pažinti 
Australiją, pagyventi šio krašto 
lietuvių nuotaikomis. 

Žentas ir dukra jau iš anksto 
sutvarkė kelionę lėktuvu Adelai-
dėn. Adelaidėje mes nieko nepa
žinome, o neturint artimesnių 
žmonių, svetimame mieste nejau- į 

žiūrėjome muziejų, gražiai tvar
komą a.a. Juozo Bačiūno vardo 
biblioteką. 2odžiu turėjome pro
gos per šešias dienas arčiau pa-

i žinti ne tik Australijos lietuvių 
! gyvenimą, bet ir gražų Adelai-
I dės miestą. 

Plačių pažiūrų kilnaširdis Bro-
j nius Jurgelionis prenumeruoja ir 
į skaito JAV, Kanados ir Austra-
j lijos lietuvių spaudą. Turi gerą 

biblioteką, seka laisvojo pasaulio 
lietuvių politinį, kultūrinį ir vi
suomeninį gyvenimą. Plačiai kal
bėjome ajpie JAV lietuvių veiklą. 

Broniaus ir Juozo dėka mūsų 

broliai ir aerodrome atsisveikino
me su liūdesiu širdyje. Kai lėktu
vas iš Adelaidės pakilo Sydnio 
link, mąstėme, kad ir tolimiau
siuose pasaulio kraštuose lietu
vis gali surasti lietuvį, kuriuos 
suartina neišskiriamais ryšiais 
tas pats likimas. 

Jurgis Janušaitis 

be įdomumo, parodoje savo dar-
bus išstatė Juozas Petrėnas, futu-1 
ristas, dirbantis Chagallio stilių-, 
je, bet su lietuviškais elementais. 

Vienas darbas vadinosi „Kar-: 
vė ir mėnulis", jis labai patiko i 
Kaziui Binkiui, jį P. Tarulis K ; 

Birikiui ir atidavė. I parodą atsi
lankė Stasys Šilingas, didelis es-| 

tetas, kuris pasipiktinęs J. Petrė-
no darbais — ypač vienu, įku-
ris vadinosi „Graži mergelė kaip 
kumelė" — sudaužė to darbo 
stiklą. 

Dailininko A. Varno žmona sė
dėjo prie kasos, ir S. Šilingas, jos 
įspėtas, nunešė paveikslą vėl 
įrėminti. Ž. Mikšys 

ku, nedaug ką gali pamatyti, I viešnagė Adelaidėje buvo malo-
daug miesto paslapčių atskleisti. | ni, už ką jiems tariame ačiū. 
Artimesnis žmogus tokiu atveju 
labai pravartu. Keista, kad kar
tais pats likimas suveda žmones 
naujon pažintin, mielon ir nebe-
pamirštamon. 

Prieš išvykstant Australijon, 
kaimynas vilnietis Jonas Ven-
ciūnas atskuba su laišku iš Ade
laidės. 

— Žiūrėk, gavau laišką nuo 
savo mielo prieteliaus Broniaus 
Jurgelionio. Iš Adelaidės. Tai ta
vo žmonelės kaimynas iš 
Vilniaus krašto. Skaityk, ką jis 
rašo, — dėstė Venciūnas. 

Laiške šis nepažįstamas tėvy
nainis tarp kitko rašė, kad jis 
mūsų labai laukiąs, kad jau pa
rūpinęs bilietus į visus Lietuvių 
dienų renginius, kad viskas su
planuota ir jam būsiąs didelis 
malonumas mus sulaukti. Vis
kuo aprūpinsiąs. 

Tokia žinia mus nustebino ir 
labai pradžiugino. Parašau trum
pą padėkos laiškutį, pažymėda
mas, kad būsime ne du, o ke
turi. Paprašiau perdaug nesisie- į 
loti, nes dukra ir žentas galės 
apsistoti viešbutyje. 

Atskrendame į Sydnį. Mielo ir | 
rūpestingo Broniaus Jurgelionio 
dukrelė jau paskambinusi mūsų 
giminaičiams Badauskams susi
rūpinusi, kada būsime Sydnyje, 
nes tėvelis nepaprastai laukiąs. 

Gruodžio 26 d. vidudienį nusi-
leidžiame Adelaidėje. Taxi sku
bame ieškoti to mielo žmogaus. 
Nustebome: ant gatvės kampo, 
orie savo namų randame jau se
niai belaukiantį mūsų gerąjį glo
bėją Bronių Jurgelionį. Nuošir
džiai pasisveikiname. Kviečia į 
gražų, savomis rankomis pastaty
tą namą, kurį supa vešli aug
menija. Už namo gražūs vais
medžiai, svyra aprikosų šakos ir 
vynuogių kekės. Jaukus kampe
lis. Bronius Jurgelionis vilnietis, 
ramus, jautrios širdies, rūpestin
gas, tvarkingas. Prieš šešiolika 
metų netikėtai išėjo amžinybėn 
jo žmonelė, palikdama dvi duk
reles, kurias gražiai išaugino. 
Viena jų mus šiltai sutiko. 

Pasijutome geraširdžio tėvy
nainio nuoširdžioje globoje. Kiek 
daug atsirado bendros kalbos, 
kiek nuoširdumo! Prasidėjo gy
venimas Lietuvių dienose. Reikia 
transporto. Mūsų globėjas neturi 
mašinos, bet jis turi nuoširdų 
prietelį Juozą Ivoską. Susipažįs
tame, susidraugaujame ir su šiuo 
globėjo kaimynu. Juozas Ivoška 
kiekvieną kartą prie durų priva
žiuodavo vieną minutę prieš su
tartą laiką. Ir tai kasdien, o kar
tais ir kelis kartus dienoje. Tai 
nuostabaus paslaugumo vyras. Vi
si keliavome visur: į renginius, 
siporto, dainų ir tautinių šokių 
šventes. Kur gi rasi tokį patar
navimą. Mūsų globėjas ir Juozas 
Ivoška vežiojo po Adelaidę, po 
įžymiąsias vietas. Aprodė gražų 
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S O P M I E B A R Č U S 
BADIO SEMOS VALANDOS 

Visos programos i i WOPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
Moti. Šeštadieniais ir sekmadieniais 

8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Tetef. 434-2413 

1490 AM 
7159 S. *f APLEWOOD AVE. 

CH1CAGO, ILL. 

A R B A R A Š Y S I U , A R B A 
BtflSIU G R A F I K A S 

Kaip J . P e t r ė n a s i š sa tė s a v o 
grafiką 

1922 metais Kaune buvo su
rengta meno paroda, kurioje 5 
futuristinius grafikos darbus iš
statė Juozas Petrėnas (pernai 
New Yorke miręs rašytojas Pet
ras Tarul is) . Jis tuomet kaip ir 
svyravo ką pasirinkti — litera
tūrą ar meną? 

Į Kauną atvykęs „Berliner Ta-
geblatt", Berlyno dienraščio, ko
respondentas aprašė savo laik
raštyje parodą, gkirdamas kokias 
tris — keturias eilutes A. Var
nui, P. Kalpokui, o aštuonias J. 
Petrėnui. Parodos recenzentas ra
šė, 'kad šalia Rusijos peredvižni-
kų atskalų (XIX a. antrosios pu

šį susitikimą, išgyvenimą no
rėjau papasakoti kaip vieną iš 
daugelio pavyzdžių Australijos 
lietuvių svetingumo, nuoširdumo 
ir atvirumo, kuriuos turėjome 
progos daugeliu atvejų pajusti. 
Mūsų globėjai Adelaidėje: Bro- į sės meno sąjūdžio, kuris organi
nius Jurgelionis ir Juozas Ivoš-! zavo kilnojamąsias parodas, iš to 
ka per kelias dienas tapo tartum ir sąjūdžio nar ių pavadinimas) 

Brangiam korporantui 
A . f A . 

VALENTINUI KUZMAI mirus, 
jo seseriai Liudai Butikienei, mūsų korpo-
rantei, bei jos šeimai ir kitiems giminėms 
reiškiame užuojauta ir kartu liūdime. 

KORP! FRATERNITAS BALTIENSIS 
IR VIRGINES BALTIENSIS NARIAI 

CHICAGOJE 

Mfisų brangi 

A. A. 

SOFIJA TAMOŠAITIENE 
BANEVIČIŪTE 

mirS 1981 m., sausio 13 d., 6:50 vai. vakaro, sulaukusi 84 m. amž. 

Gyveno Chicago, Illinois, Marquette Parko apylinkėje. 

Gimė Lietuvoje, Nemakštuose. 

Paliko liūdintys vaikai: sūnūs Vaclovas, Petras, Stasys su šeima 
ir Vytautas su Seimą; dukterys Eugenija Grigiene, Janina Lalienė ir 
Ona Toliušienė su šeimomis. Broliene Eugenija Tamošaitienė ir jos 
sūnus Vytautas su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas penktadienį, 10 vai. ryto iki 10 vai. va
karo Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 71 st Street 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 17 dieną. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
I 

Nuliūdę: Sunūs k dukterys su šeimomis. 

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

Mūsų mielam prieteliui 

ALBINUI SLIVINSKUI IR SEIMAI, 
jo BROLIUI Lietuvoje minas, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

F£. MATAIČIAI 
VI,. RAUGEVIČIAI 

Al,. DARGUŽIAI 
J\E. MICKEVIČIAI 

A . f A , 
MAGDALENAI BUKAUSKIENEI 

m i r u s , . 
dukrai LIUDMILAI STULPIN, jos vyrui STASIUI ir anū
kei UODAI reiškiame gilią užuojautą i r k a r t u liūdime. 

/ . *• / . NAVA8A1CIAI 

P A D Ė K A 
A . f A . 

Jokūbas Baltramonaitis 
BALTYS 

Mirė 1980 m. gruodžio 22 d. ir buvo palaidotas gruodžio 27 d. 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kan. V. Zakarauskui, kuris atlaikė gedu
lingas pamaldas už jo sielą ir palydėjo velionį į kapines. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sielą. 
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėiių, pareiškė mums 
liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems, kurie 
dalyvavo šiose laidotuvėse. 

Dėkojome grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Donald A. 
Petkui už malonų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 

Nuliūdę: Žmona Antosė ir vaikai su šeimomis 

I 

i' 
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H Mylimam broliui 

I A. f A. VALENTINUI KUZMAI 
• mirus, liūdinčią seserį dantų gyd. LIUDĄ BUTKIENĘ, 
I jos ŠEIMĄ ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia 

I ILLINOIS UNIVERSITETO BENDRADARBES: 
B V. Baleišytė, L. Baltrušaitienė, J. Gylienė, N. Ivaniev 
m O. Kotovienė G. Kriaučiūnienė, I. Stončienė 

Mielą 

IRENĄ VINCLOVIENC, 
liūdinčią dėl staigios ir netikėtos vyro mirties, užjau
čiame ir kartu liūdime. 

Buv. Kybartų gimnazijos bendradarbiai: 

Regina (Andrhišytė) ir Pranas Mickevičiai 
Danutė (Sabaliauskaitėj ir Petras Brazdžioniai 
Eglė Rovinskaitė-Rožėnienė 
Marytė Beržinskaitė-GrnbKaoskienė 
Birute čapBkaitė-Kožicienė 
Aleksas Vasauskas 
Onutė Puniškaitė-Rimkienė 
Vincas Skladaitis 
Birutė Ajmnavičuitė-Znotienė 
Leonas Rudaitis 
Julija Bargailytė-Rimienė 
Aldona Hgūnaitė-Brauadenė 
01 us Narkeliūnas 

A.+ A. 
PETRONĖLEI REŠKEVIČLENEI 

mirus, sūnų ALBINĄ, dukterį BIRUTĘ su ŠEIMOMIS 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

JADVYGA KLOVIŠKIENĖ 

ALEKSAS IR ZINA POCIAI 

A A. 

IRENAI BRIČKUTEI-RAUDONLENEI 
pergreit apleidus šį pasaulį, jos brangią mamyte ADELE 
BRIČKIENE, brolį ROMĄ BRIČKŲ su ŠEIMA ir kitus 
gimines Amerikoje, ir okupuotoje Lietuvoje dėdę JUO
ZĄ PETRAUSKĄ, tetas ONĄ ir JADVYGĄ su ŠEIMO
MIS nuoširdžiai užjaučiame ir kar tu liūdime. 

ANTANAS IR EVA PAULAUSKAI 
BIRUTĖ RIZUTTO 

A. f A. JUOZUI STROPUI mirus, 
jo žmonai Anicetai, sūnui Romanui su šei
ma ir visai giminei nuoširdžia užuojautą 
reiškiame ir kartu liūdinę. 

ALEKSAS IR ZINA POCIAI 

Buv. Lietuvių gimnazijos Sheinfelde direktoriui 

A. f A. IGNUI MALENUI mirus, 
jo žmoną ADOLFINĄ, sūnų ADĄ ir dukterį RITĄ si 
ŠEIMOMIS nuoširdžiausiai užjaučia 

Buvę Liet. gimnazijos Schevnfėlde mokytojai: 
A. Rūgytė, P. Purius, J. Masūicmis^ K. Skerienė 
P. Nedas, A. Rimienė, A. Skrupskelienė 

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

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

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

4330-34 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fona i LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Te l e fonas — Y A r d s 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

T e l . 7 3 7 - 8 6 0 0 
T e l . 7 3 7 - 8 6 0 1 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYT! 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. LITLANICA AVE. Tel. YArds 7.-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PLACE T e | . VIrginia 7-6672 
2424 W. 6*th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southvvest Highway. Palos Hills, 111. Tel. 974-4410 

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

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-30 

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

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th Ave.. CK't.RO. ILL Tel. OLympic 2-1003 
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X Korp. Neo-Lithuania filis-
| teris Vytautas Kasniūnas, sr., 
Lietuvos Nepriklausomybės mi
nėjime, kurį rengia Korp! Neo-
Lithuania vasario S d., 2 vai. p. 

į p . Tautiniuose namuose, praves 
: meninę minėjimo dalį. 

X Loretto ligontaė, 645 S. 
X Dai l Česlovas Janusas, po ' Central Ave.. rengia JAV Aukš-

devintos širdies atakos mėnesį ; čiausio teismo sprendimo, lei-
išbuvęs ligoninėje, sveiksta žmo- džiančio abortus, aštuonerių me-
noa Veronikos globojamas. Gy- j tų sukakties minėjimą. Minėji-
dytojų pagalbinis vienetas ren- j mo metu įvyks šv. Mišios, kurių 
giasi suruošti jo darbų parodą I metu bus prašoma Dievo pagal-
Chicagoje. Dail. Jonušas šiais I bos išgauti Konstitucijos papil-
metais mini savo meninės veik-1 dymą, draudžiantį abortus. Mi-
los 50 metų sukaktį. 1931 m. i nėjimas įvyks sausio 22 d., 11 
jis pradėjo mokytojo darbą Pas
valio gimnazijoje.. Populiarus ir 
plačiai žinomas kaip vienas iš 
žvnr'ausm jūros vaizdr dailinin
kas, laimėjęs daug premiiu ame-
rikieč'ų ir lietuvių dailininkų 
ra^od^se. Gillet Co. jūros pa-
r^iks1us parduoda po 2T00 dol. 
Aukštomis kainomis jo paveiks
lus parduoda ir kitos (Eastern) 
kompanijos. 

x Chicagos miesto «uvaži avi
nt?! ir turizmo biuro žurnalo 
"Contour" gruodžio mėnesio lai
dos viršelį puošia Mokslo ir Pra
monės Muziejaus lietuviškos eg
lutės nuotrauka su lietuvišku 
'Linksmų Kalėdų" sveikinimu 

vai. ryto. 

X Klaipėdos krašto atvadavi
mo metinės sukakties paminėji
mas, kurį rengia gen. T. Dau
kanto jūrų 2aulių kuopa, įvyks 
vakario 1 d., sekmadienį, 2 vai. 
p. p. šaulių namuose. Kviečia
mos patriotinės organizacijos 
su vėliavomis — Lietuvos sava-
nariai - kūrėjai, ramovėnai, bi-
rutininkės, šauliai, Mažosios Lie
tuvos Lietuvių dr-jos nariai, jū
rų budž;ai - gintarės ir plačioji 
Chicagcs lietuvių visuomenė da
lyvauti. Programoje — akade
minė ir meninė dalis. Po minėji
mo — bendra dalyvių kavutė. 
Įėjimas nemokamas. 

Kai iškyla svarbus reikalas, lietuviškasis jaunimas 
brolius Lietuvoje. 

demonstruoti ir amerikiečiams priminti mūsų kenčiančius 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
BRIGHTON PARKO 

KOLONIJOJ 

LB-nės Brighton Parko apy
linkės valdyba sausio 5 d. pa
darė keletą reikšmingų nutari
mų apylinkės lietuvių veiklos 
reikalu. 

Valdyba su apylinkėj veikian
čia lituanistine mokykla kasmet 
ruošia Vasario 16 minėjimą. X Linda Bross, Burbank. Cal. 

Prie eglutės keturios lietuvai- į b u v o užsisakiusi naujausių leidi- Šių metų minėjimas ruošiamas 
tės. pasipuošusios tautiniais i į* * £ " ^ e i t a i S ™ • " * I ^aaxio 8 t • ̂ ^f^^T^' 

ke padėką už gerą patarnavimą; d o s prasidės 10 vai. Nekalto drabužiais. Žurnalas yra siunti
nėjamas į viso pasaulio kraš
tus. 

X Ona Kavaliūnirnė, diplo
muota teisininkė, turinti didelę 
praktiką kaip nuosavybių par- : 

davėja treal estate), dirbusi II-
Lhois ir Indianoje dabar dirba 
St. Petersburge, Karnienės nuo
savybių pirkimo - pardavimo įs
taigoje. Floridoje. 

X Lietuvių Tauragės klubo 
metinis narių susirinkimas 

ir pridėjo 5.44 dol. auką. širdin
gas ačiū už paramą. 

x J. P. MiUer, Vvorcester, 
Mass., užsisakė naujausių leidi
nių už didesnę sumą ir dar pri
dėjo auką. Dėkojame. 

x Viktoras Dimir?kis, Stefa
nija Jonutis, Dana Stankaitytė, 
Rita Slapšienė, visi ' 'Draugo" 

Prasidėjimo bažnyčioj, o akade 
minis šventės minėjimas — 11 
vai. parapijos mokyklos salėj. 
4420 So. Fairfield. Akademi
niam šventės minėjime pagrin
dinę kalbą pasakys P L B valdy
bos vykd. vicepirm. Vacys Klei
za. Programą atliks Balio Pakš
to ragelių ansamblis ir lituanis
tinės mokyklos mokiniai. Visi 

j kitai lietuviškų darbų veiklai 
Valdyba diskutavo naujai nu

statytų solidarumo mokesčių 
normas bei tų mokesčių išrinki
mą. Kaip jau žinama, JAV LB 
tarybos antrajai sesijai besi
baigiant, maža balsų dauguma 
(vargiai jau bebuvo ir kvoru
mas), nutarė solidarumo mokes
tį dirbančiai šeimai pakelti iš 5 
į 10 dol. (nedirbantiems — 2 
dol.) metams. Kai kuriuos tie 
keletas pridėtinių dolerių mūsų 
apylinkėj jau spėjo "išgąsdinti". 
Valdyba šiuo reikalu posėdyje 
nutarė, jog tie, kurie nepajėgia 
ner 

įvyks sausio 25 d., 2 vai. p. p. 
Šaulių namuose. Bus naujos j 
valdybos rinkimas. Prašom at- i 
sinešti nario knygutes. Po susi-1 
rinkimo bus vaišės. 

x Amerikos LRK Moterų są
jungos, 20-tos kuopo.-* Brigh-. 
ton Parke, susirinkimas įvyks 
sausio 18 d., tuojau po 10 vai. 
šv. Mišių Nekalto Prasidėjimo , 
parapijos mokyklos kambaryje. 
Visos narės prašomos atsilan- j 
kyti. 

x Vytauto Didžiojo šaulhj 
rinktinės šaukiamas visuotinis 
narių susirinkimas sausio 18 d.,: 

sekmadienį, 2 vai. p. p. šaulių. 
namuose. Po susirinkimo visi; 
bus pavaišinti kavute. 

X Tautinių šokių ansambliai, 
chorai bei kiti vienetai, norin
tys dalyvauti Illinois State Fair, 
kuri įvyks rugpiūčio 6—16 d.. 
turi susisiekti su Illinois Ethnic 
Heritage Commission iki sausio i 
30 d. Susidomėję gali kreiptis 
telefonu 793-7392. 

x šv. Kryžiaus ligoninė. 2701 
W. 68 St., paminės JAV Aukš
čiausio teismo sprendimą, lei
džiantį abortus, aštuonerių me
tų sukaktį sausio 22 d. Prieš 
tai bus religinės muzikos kon
certas, kurį atliks ligoninės cho
ras Prasidės 11:30 vai. ryto. 
Po to bus šv. Mišios. 

y TJetuviu Kx Librių knygos 
sutiktuvės bus šį penktadienį, 
sausio 16 d., 7:30 vai. vakaro 
Jaunimo centro kavinėje, (pr.). 

x Albinas Kurkuiis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Bradahaw, Ine , patarnauja ak
cijų bonų. fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję Bk&rrb:r <~.:e 977-7916. 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamom maž&ia mė-
•eainiaui įmokėjimais 'r priei
namąja nuoaimčiaii Kr^-rki'ė* j 
Mutual Federa! Sav;rg« 2212 
We«t r «rmak Rotd - Talrf 

administracijos tarnautojai, Įsi- apylinkės lietuviai prašomi ne-
gijo naujausių leidinių už didės, pamiršti mūsų visų prievolės da

lyvauti iškilmingose Mišiose ir 
akademinėj programoj. 

Tam pačiam posėdy nutar ta 
apylinkės metinį susirinkimą su
šaukti vasario 22 d., 11 vai. tuoj 

; po lietuviškų pamaldų mokyklos 
I salėj. Susirinkime bus svarbių 
pranešimų, nutarimų ir vietoj 2 

nes sumas. 
x J. Senkus, P r . Jonulis ir L. 

Vanis čikagiškiai, atvyko į 
"Draugą"' ir nusipirko naujau
sių leidinių, plokštelių ir me
džio drožinių. 

X Lietuvių tautodailės insti
tuto Chicagos skyrius kviečia ; metų kadenciją atbuvusių ke-
norinčius lankyti audimo pamo-! tūrių valdybos narių naujų iš
kas atvykti šiandien, 7:30 vai, 
vak., į pirmąjį kurso susirinki 
mą šv. Kazimiero seserų vie 
nuolvno natalnose. 

rinkimas. 
Priešpaskutiniam posėdy vai 

IŠ ARTI IR TOLI 

VOKIETIJOJE 
} 

— Vokietijos Liet. Jaunimo ; 
s-gos suvažiavimas. Vokieti- j 
jos Lietuvių jaunimo sąjungos. 
suvažiavimas įvyko 1980 m. Į 
gruodžio 6 d. Vasario 16 gimna- • 
zijos patalpose. Suvažiavimui į 
pirmininkavo VLJS valdybos! 
pirm. Mečys Landas . Pagrin- ! 
dinę paskaitą apie žmogaus tei- j 
ses ir tautines mažumas skaitė j 
Vincas Bartusevičius. Po pas- j 
kaitos suvažiavimo dalyviai i 
pasidalino į būrelius ir aptarė 
paskaitininko pateiktus klausi- j 
mus. 

Atsiuntė „DRAUGUI" aukų už kalėdi
nes korteles, kalendorių ir kitomis pro
gomis: į 
R i m a n t a s Repšys, Hamilton, Ont. Kanada 10.00 
Sophie Petkus, Chicago, IL 10.00 
J u o z a s Duoba, Chicago, IL 10.00 
Juozas Lukošiūnas, Montreal, Kanada 10.00 
J o n a s Žemaitis, Waukegan, IL 10.00 
S. A lg iman tas Gečys, Philadelphia, PA 10.00 
J o n a s Žukauskas , LaPorte, IN 10.00 
Viktoria Musteikienė, Chicago, IL 6:00 
Ra imundas ir Ramin ta Lapšiai, Winnetka, IL 7.00 
K. V. Palčiauskas, St. Pete. Beach, FL 5.00 
Sofija Cinikas, Chicago, IL 5.00 
Dr. E. Repšienė, Chicago, IL 5.00 
J. J ankausk ienė , Chicago, IL 5.00 
Fi lomena Tarulienė, Chicago, IL 5.00 
Aleksas Smilga, Chicago, IL 5.00 
Z. Jakubausk ienė , Los Angeles, C A 5.00 
S tasys Eičinas, Chicago, IL #•.* 5.00 
Vincenta Plioplienė, Chicago, IL 5.00 
B. Konauka, Oak Lawn, IL 5.00 
Bronius Pr ia lgauskas , Chicago, IL 5.00 
N i n a Norris, Chicago, IL 5.00 
P r a n a s Stankus , Hartford, Conn 5.00 
Vaclovas Kleiza, Chicago, IL 5.00 
J o n a s Gudas, Chicago, IL 5.00 
A. P . Bagdonas , Chicago, IL 5.00 
Veronika Ja skauskas , Dayton, Ohio 5.00 
A n t a n a s Minelga, Olympia, WA 5.00 
Robert Sobutas, St. Louis, MO 5.00 
S tasys Dargis, Chicago, IL 4.00 
Pr. Adomonienė, Omaha , NE 4.00 
J o n a s Grebliauskas, Chicago, IL 3.00 
Viktoras Vaitkus, Waterbury, CT 3.00 
A n t a n a s Rickevičius, Oakville, CT 3.00 
Genovefa Mitsevitz, Chicago, IL 3.00 
J. Saka lauskas , Chicago, IL 3.00 
L. Apolis, Homevvood, IL 2.00 
O. Brakauskas , Chicago, IL 2.00 

Visiems mieliems aukotojams tar iame nuoširdų ačiū. 

— Skulptorius Vytautas Kasu-; nevo "taikos" planais. 
Suvažiavime ta ip pat iš- ba Kalėdų ir Naujųjų Metų pro-j —Vi ln iu s turi pusę milijono 

metus& mokėti 10 d o ^ s o l ^ j rinkta n a ^ a Sąjungos valdyba, į ga padovanojo Lietuvos Gene-; gyventoju- Lapkričio 24 d Vil-
darumo mokesčio, gali mokėti į r

, k u r i o s sudėtis y ra : pirm. Kęs- ; raiiniam konsulatui Nevv Yorkeniu je įregistruotas penki šini-
senąia tvarka su geros valios i t u t i s I v i n s k i s ' v^P"" 1 " - Živilė ; vėliausią savo kūrinį — Vytau- j tai tūkstantasis gyventojas. 

Vilčinskaitė, sekr. Jū ra tė Jurk 
! šaitė ir ižd. Romas Žakukas. 

auka pagal savo išgalę. Pami
nėtina, kad mūsų apylinkės lie
tuviai tą nežymią duoklę atiduo
da apie 90 proc. i r nemaža jų 
dalis prideda ir auką. Solidaru
mo mokestis arba įnašas yra 
tiktai reiškinys, kad visi esame 
solidarūs, kad norime išlaikyti 
lietuvišką gyvybę išeivijoj, kad 
visiems rūpi okup. Lietuvai lais-1 f * J ~ P

0° ^ ^ V T 
vės sugrąžinimas. 

Valdyba prašo savo apylinkės 
lietuvius ir toliau aktyviai daly
vauti apylinkės veikloj, nevar-j 
ginti valdybos narių, kad bels-j AUSTRALIJOJE 

tas Didysis 1392-1430. Genera-Toj i garbė teko vilniečių tfetu-
! linis Konsulas Anicetas Simutis vių Arlauskų naujagimiui sū-

Vladas Maleckas, savanoris i nuoširdžiai dėkoja skulptoriui už 
kūrėjas ir ilgalaikis Mainzo LB 
apylinkės narys, mirė 1980 m. 
spalio 16 d. senelių prieglaudo
je netoli Mainzo, kur gyveno 
nuo 1966 m. Velionis gimė Ty
tuvėnuose 1899 m. Vokietijoje 

mo karo. 
Mombacho 
nėse. 

Palaidotas Mainz-
Waldfriedhof kapi 

nui. 
— Ne vien tik moterys nuken

čia, o da r žiauriau — kunigai. 
Spalio dienomis buvo užpultas 
ir nužudytas kun. Leonas Šapo
ka, Darbėnų parapijos klebonas. 

keletą kartų, o tą "sunkiai atsi-
skiriamą" solidarumo mokestį 

papuošimą kuklių Lietuvos Ke-
neralinio Konsulato patalpų ver
tingu kūriniu. 

— Marija ir Balys Raugai 
(Balys y ra JAV LB Pietinės 
N J apylinkės pirm.), gruodžio | Jau prieš jo mirtį už savo v'ei-
30 d. išvyko ilgesnėms atosto-1 klą jis buvo puolamas spaudo-
goms į Floridą. Apylinkės pir- j j a Žudikai dar tebėra neišaiš-
mininko pareigas šiuo metu eina kinti. Vilkaviškio vyskupijoje 
Jonas Mingaila. buvo užpultas ir sunkiai sužalo-

— Danutė Rukšytė, Delran, tas Griškabūdžio klebonas Vyt . 
N. J., darbšti jaunimo organiza- Užkuraitis. 
ei jų narė , artėja prie pirmųjų į — Lietuvos Kultūros mmiste-
metų studijų galo LaSalle Col-! rija ir Kompozitorių sąjunga fmr 

-ųsi i jūsų duris, kartais net po _ ^ ^ ^ ^ ^ S y d n ė J a u s | 

televizijoj. Pirmą kartą Aus-! i e g e ; Phila., vydamosi savo brolį j VQ paskelbusi muzikinės "pjeses 
- ! dvba iš pramogų gautą pelną ' prašom asmeniškai įteikti arba! t r ^ h ^ . ™* J * ^ Į ^ e ^ i Vidmantą, kuris jau trečius me-, k o n k u r s ą . Konkurse dalyvavo 13 

k M 5 dol. paskirstė lituanisti-1 atsiųsti biuleteniuose pažymimu!n e 1*** h e t u ^ u s ' C f į j " * - studijuoja inizenją Drexel | autorių, tačiau nei pirmosios, 

x Sofija Oželienė, Chicago, 
DI., mums rašo; "Didžiai ger
biami 'Draugo' redaktoriai, ma-j 
lonėkite priimti geriausius lin
kėjimus ir gražiausios sėkmės j 
1981 metuose. Siunčiu auką už į 
kalendorių", širdingas ačiū už j 
linkėjimus ir auką. 

x Lietuvių Tautinis Akade-! 
minis Sambūris, Chicago, BĮ., 
per Stasį Vidmantą įteikė 2 5 ' 
dol. auką lietuviškos spaudos 
stiprinimui. Širdingai dėko
jame. 

X Juzė ir dr. Kęstutis Aglins
kai, Chicago, 111., atsiuntė di-

paskirstė 
įėm mokyklom, ' 'Dainavos 

atsiųsti biuleteniuose pažymimu 
me-! adresu bet kuriam valdybos n a 

no ansambliui, lietuvių operai ir I riui. 

CHICAGOS 
Ž I N I O S 
KONKURSAS 

RAŠINIŲ .APIE TAIKA 

me lietuviškas giesmes ir mal-
j das už Lietuvą angliškai. Spalio 
5 d. dėka Catholic Communica-

I tion Centre ir TCN televizijos 
be patarnaujančio pa- kanalo 9 Sydnėjuje, lietuviams 

Juozas šlajas 

būdu — 
dėjėjo. Chicagos miesto tarybos buvo sudarytos sąlygos pasiro-
komitetas vartotojų teisėms į dyti katalikų Mišių programoje. 
ginti nutarė pasiūlyti nuostatą, šv. Mišias atnašavo kun. P. 
leidžiantį gazolino stotims pilnai j Butkus, giedojo Dainos choras, I sudaro anksčiau šokęs jaunimas 
pasiversti savitarnos stotimis.! įžangą ir komentarus anglų kai- ' tarp 24-28 m. amžiaus. Abiem 
Iki šiol buvo tvarkomasi, kad ' ba profesionaliai atliko Danutė ; grupėm gražiai vadovauja Eimu-

universitete. 
— Bronė Karaškienė, Delran, 

N. J., JAV LB Pietinės M. J. 
apylinkės valdybos narė, grįžo 
po ilgos kelionės su sūnum po 
Meksiką. 

— Antroji tautinių šokių gru
pė sudary ta Philadęlphijoje. Ją 

buvo pravestas konkursas pa-1 
sisakymų tema — kaip galiu la
biau pasitarnauti taikai. Kon- i 
kurse galėjo dalyvauti 7-to ir 
8-to skyriaus mokiniai. Daly
vavo daugiau kaip 400. Pirmą 

desnę auką už kalėdines korte- J vietą laimėjo Lidia Albanese, 

Chicagos katalikų mokyklose i gazolino stoty būtų bent vienas, Ankienė. Auką atnešė ir skai-! tis Radžius. 
patarnautojas, padedąs 
gazoliną 

sukėlė sekmadienį gaisrą na
muose Eunice Palmer, 2738 N. 

les ir kalendorių ir pareiškė j aštunto skyriaus mokinė iš Šv. Pine Grove. Chicagoje. Ugnia-
padėką. Nuoširdus ačiū. Į Danieliaus par. mokyklos. Jos [ gesiai rado tą 62 m. moterį už-

Teofilė Vildžįenė CK a ! a t s a k y m a s DUVO: "Geriausiai troškusią savo bute. Jau nebė
go EI. atsiuntė didesne auka ' g a 3 i u P a s 1 1 ^ 1 1 ^ 1 1 t a i k a i P^nes- buvo įmanoma jos atgaivinti. 

įpilti j tymus už Lietuvą atliko Sydnė- į 
j jaus ateitininkai moksleiviai. į 
j ši programa buvo tiesiai t ran- j 
i sliuojama Sydnėjaus publikai, I 

Neatsargiai numesta cigaretė Į darėsi net šilta, 
katalikai paruošė tokį puikų įva 

MIRĖ DfiL CIGARETES 
OKUP. LIETUVOJE 

— Bevardžiai svečiai — ko-
kad australai | munistai lankėsi iš Norvegijos 

ir čia buvo priimti vietinės par-

už kalendorių, kuris jai patinka, 
o taip pat sveikina su Naujais 
Metais ir linki visiems geriau
sios sveikatos sunkiame darbe. 
Ačiū už linkėjimus ir auką. 

AMNESTIJA CntAGIECIUI 

Mirco Marcotic, 29 m., kaltin
tas Jugoslavijoje, sugrįžo į Chi-
cagą. Jis buvo Jugoslavijoje 
areštuotas, kai ten buvo nuva
žiavęs aplankyti savųjų. Buvo 
nuteistas i i m. kalėti už taria
mą dalyvavimą priešiškoje pro-
pogandoje prieš Jugoslaviją, iš 
kurios jis buvo pasitraukęs ir 
jau gavęs JAV pilietybę. Chi
cagoje jis gyveno nuo 1970 m. 
Areštuotas, kai nuvyko į brolio 
vestuves. Apkaltintas, kad bu
vo kroatų nacionalistas ir varęs 

: nm supratimu: gerai supras
dama ir pagerbdama kito lais
vę". Ji laimėjo premiją 100 dol. i 

NARKOTIKAI IR MIRTIS 
i 

Tik t rys savaitės po vedybų j 
buvo praslinkusios ir šeštadienį 
Evanstone Leon Rayford, 45 m., 
nušovė savo žmoną Deloris Moo-
ney, 36 m. Policijai buvo pra-

PAPIGINA SKRTOTMA 
Iš Midway aerodromo skridi

mai į New Yorką, Kansas City, 
Omahą papiginami net iki 50%. 

LOVE — 
SUPERINTENDENTE 

Ruth B. Love, 48 m., Oaklan-
do, Calif., mokyklų vadovė, su
tinkanti Chicagos miesto mo-

nešta apie girdėtą šūvį jų bute. j kyklų sistemoje paimti superin-
Atėjusi policija rado tą moterį, 
gailestingos sesers padėjėją 
daug kartų peršautą į nugarą 
Netoliese gulėjo revolveris. Na- j dirbti Chicagoje. 
muose buvo ras ta heroino, ko
kaino, marihuanos, tuščių deg
tinės butelių, o vyras, automo
bilių taisymo darbininkas, gat
velėje už namų klaidžiojo be 
drabužių. 

tendentės postą. Love atstovui 
pasisekę susitarti dėl sąlygų, 
kurias priėmus, Love sutinka 

MIRTYS GAISRIOSE 

dą apie Lietuvą, siekiant net j tijos svitos. Šeimininkai — vil-
Mindaugo laikus. Tai buvo tikra j ™škės partijos c e n t r o komiteto 
Lietuvos diena, kuri stebintiems 
turėjo palikti gilų įspūdį ir pa
sididžiavimą savo tau ta ir kultū
ra, savo choru, tautos menu, ku
riuo buvo papuoštas altorius. 

sekretorius A. Brazauskas, dar 
bo skyriaus vedėjas A. Rimdys 
ir užsienio ryšių skyriaus vedėjo 
pavaduotojas M. Sadovskis — 
aiškino svečiams apie sovietinės 
Lietuvos laimėjimus. Svečiai 

V 1 I C T V I K C ' t a i p P a t hUV° n e P e s t i ' ^ ^ ^ 
J* At VALSTYBĖSE | suteikimą apie laimėjimus jie at-

— Prof. Vytautas Marijošius i silygino pranešimais apie... savo 
turėjo nelengvą operaciją St . ' pas tangas sustabdyti Atlanto 
Francis ligoninėje, Hartford, sąjungos naujų, ginklų įvežimą į 
Conn. ir dabar sveiksta. ! Norvegiją ir pasidžiaugė Brež-

nei antrosios premijos vertinimo 
komisija neskyrė. Po trečią pre
miją laimėjo du kompozitoriai: 
P. Fledžinskas už kūrinį "Eks
promtas" fortepijonui ir V Juo-
zapaitis už kūrinį "Staccato* 
k'la-metui ir mušamiesiems. 

— Ekslibrių parodoje EHuiijpje 
Frederikshaveno miesto dailės 
muziejuje, dalyvavo ir lietuviai 
dailininkai: V. Burba, A, Cep-
kauskas, G. Didelytė, S. Eidrige-
vičius, S. Ikamas, V. Jucys, V. Ki-
serauskas, A. Kmieliauskas, A. 
Kučas, B. Matijošaitytė, K. Ra
monas, E. Stasiulis. Paskirtos pen 
kios premijos. Vieną jų laimėjo ir 
lietuvis A. Kmieliauskas. Anks
čiau tarptautines ekslibrių pre
mijas yra laimėję G. Didelytė ir 
S. Eidrigevičius. Parodos katalo
ge buvo išspausdintas kiekvieno 
dalyvio portretas ir po vieną eks
librio reprodukciją. 

GAZOLINO SAVITARNA 

Penki Chicagos apylinkių 
žmonės pirmadienį rasti mirę, 
kaip atrodo, užtroškinti automo
biliuose. Perspėjama, ypač šal
tame ore, būti atsargiais su 
automobilių išmetamomis dujo
mis: pavojinga leisti motorą Chicagoje vra apie 1600 gazo- ,...-,.. 

propagandą prieš dabartinę J u - :
 H n o s ^ ^ ^ t i k a p i e 3 ^ jų | būnant'uždarose patalpose 

goslavijcs vyriausybę. Į pardavinėja pilnai savitarnos | garaže. 

EGIPTAS, ŠV. ŽEMĖ IR GRAIKIJA 
Nuo balandžio 25 d. iki gegužes 14 d. 

Kelionę organizuoja "LAIŠKAI LIETUVIAMS" 
redaktoriiis KUN. J. VAISNYS, SJ. 

Kaina apytikriai $2,500.00 
(Tiksli kaina bus paskelbta vėliau) 

Dėl informacijos ir registracijos kreiptis į 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 S. We$tern Ave., Chicago, III. 60643 

Tai. — (312) 238 9787 

S K E L B K r r a S "DRAUGE". 

! 

Aš tau saulėtos 
vasaros linkiu 

Dainuoja 
STASĖ KUMATTE 

Benjamino Gorbulskio dainos. Groja 
Instrumentinis Ansamblis. Iileido 
"GINTARAS", Hollywood, CA Nuo
traukos, viršelis ir techniškas paruo
simas Pauliaus Jesiukonio. 

Gražios ir gražiai įdainuotos dai
nos, kurios niekada nenustos populia
rumo. Puiki dovana kiekvienai progai. 

Kaina su persiuntimu — $8.75. 
UZtakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4845 W. «Sfd Stm* 

Chicago, IL 

. 




