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Maskvos-Afganistano 
draugystės sutartis 

Rusų laimėjimas ai nauja salta? 
Washingtonas. — Neseniai 

Brežnevas labai šiitai priėmė Af
ganistano diktatorių Taraką su 
delegacija ir pasirašė 20 metų 
draugiškumo sutartį. Afganista
ne jau pilna rusų karinių ir ci
klinių patarėjų. Kai kurie Kabu
lo prekybininkai jau iškabino, 
šalia afganiškų, ir rusiškus pre
kių ir patarnavimų skelbimus. Su
tartyje, šalia ekonominio ir kt. 
bendradarbiavimo, minimas ir 
"kooperavimo ugdymas karinėje 
srityje". 

Kelias j Persiją 
Irane vykstant valdžios krizei, 

komentatoriai šį Maskvos naują 
laimėjimą riša su vena rusų sva
jone įsibrauti į Persijos įlanką. 
Kiti mano, kad Afganistanas, 
kaip ir daugelis kitų Sovietų Są
jungos draugystės partnerių, grei
čiau gali sudaryti rusams naujų 
išlaidų ir nemalonumų. Neseniai 
Maskva draugystės sutartis pasi
rašė su Angola, Etiopija, Mozam
biką. Panašios sutartys riša 
Maskvą su Iraku, Indija ir Viet
namu. Afganistanas jau prieš da
bartinę valdžią, palaikė su so
vietai-: gan artimus ryšius. Sovie
tų kariniai ryšiai prasidėjo jau 
1954 m., kai Afganistane dar 
viešpatavo monarchas. Skirtu
mas tik tas, kad dabartinės val
džios galva savo kalbose Maskvo
je nuolat kartojo Lenino vardą ir 
gyrėsi atstovaująs savo šalies dar
bininkų klasės avangardui. 

Afganistano premjeras Taraki 
užsiminė, kad jo vyriausybė pla
nuojanti užmegzti artimus ryšius 
ir su Kinija. Ši mintis Maskvos 
šeimininkams aiškiai 

apie ten vykstančias kovas su 
"revoliucijos" priešais. Nedauge
li kelių, tiltus ir tunelius sauge 
dideli kareivių būriai. 

"Kelias į niekur" 
"New York Times" komentuo

dama:- naują Maskvos sutartį, ra
šo, kad Afganistanas nesudaro 
Iranui jokios grėsmės, lygiai kaip 
ir neutrali vyriausybė Kabule ne
būtu, sudariusi jokios užuovėjos 
Tehtranui. Afganistanas galėtų 
organizuoti genčių neramumus 
Pakistano pasienyje, bet jis tai 
jau seniai daro, kaip darė ir mo
narchijos laikais. Afganistanas 
užuot buvęs strateginiu keliu, ku
ris veda į Indiją, atrodo daugiau 
pamšus į kelią, kuris veda į nie
kur, rašo laikraštis. 

E vieno taško žiūrint, septy
nios rusų sutartys su neišsivys
čiusiomis šalimis gali atrodyti 
kaip tramplynai, kuriais pasinau- j 
dodama Maskva gali kištis dau
gely pasaulio dalių, tačiau, iš ki
to taško, sutartys tik uždeda 
Maskvai pareigą veltis į neaiš
kias, nepelningas, nemalonias 
intrigas, kurios tik gali nukreipti 
Maskvą nuo Didžiojo Žaidimo su 
Vakarais. Laikraštis savo straips
ni pavadina: "Keeping Cool 
abouT Kabu!". 

asį Čekas apie 
prieš sovietus 

Nėra pažangos 
Vienos derybose 

Viena. — Po nesėkmingų de
rybų Vienoje, NATO ir Varšu
vos sutarties valstybių delegatai 

nepatiko. I išvažinėjo šešių savaičių atosto-

Hong Kongas tapo Kinijos langu j kapitalistinį pasaulį. čia atbėga vis 
daugiai kinų ii Vietnamo. Lankosi daug svečių ir iš koimmistinės Ki
nijos, valdžios pareigūnų, prekybos delegacijos narių. 

ARABALSUSJTARE^ 
KELTI NAFTOS KAINAS 

Doleris lieka pagrindine valiuta 

Viena, — Bulgarijoje vyko 
tarptautinė komunistų partijų 
konferencija, kurioje dalyvavo 73 
partijų atstovai. Daug kalbėtojų 
smerkė Kinijos politiką. Čekoslo
vakijos delegacijos narys, polit-
biuro narys Vasil BHak apkaltino 
Kiniją karo kurstymu ir bandymu 
suorganizuoti reakcijonierišką ašį 
iš Kinijos — Amerikos — Japoni
jos. Ta ašis nukreipta prieš Sovie
tų Sąjungą ir jos sąjungininkus, 
kalbėjo čekas Bilak. 

Paskelbė Irano 
gedulo dieną 

Teheranas. — Per kelias praė
jusias dienas Irane vėl žuvo virš 
50 žmonių. Riaušės dažniausiai 
prasideda po anksčiau žuvusiųjų 
laidotuvių, kurios minioje sukelia 
keršto valdžiai jausmus. Ne kartą 

! kareiviai turėjo šaudyti į piktas 
gedulo demonstracijas. 

Širaze minia puolė Pepsi - Cola 
įmonę. Įvyko ginkluotų susirėmi
mų tarp dviejų musulmonų sektų: 
šiitų ir bahajų. Mašade pikta mi
nia puolė ligoninę, kuri atsisakė 
gydyti kareivių šeimų narius. 

Prancūzijoje religinis Irano va
das Khomeini paskelbė, kad ša
chas pamišo ir jį reikia nuversti. 
Khomeini paskelbė šį pirmadienį 
tautine gedulo diena. 

TRUMPAI 
£ VISUR 

Amerika nutraukia 
sutartį su Taivanu 
Užmezgami diplomatiniai ryšiai su Pekinu 

VVashmgtonas. — Penktadienį 
vakare prezidentas Carteris pa
skelbė per televiziją, kad Amerika 
suteikia komunistinei Kinijai dip
lomatinį pripažinime. Tuo pačiu 
metu Pekine irgi buvo paskelbtas 
abiejų valstybių sutartas komuni
katas. Amerika šiuo žygiu užbai
gia virš 30 metų užtrukusį dviejų 
valstybių priešiškumą, kurio kul
minacinis punktas buvo Korėjos 
karas. Diplomatiniai ryšiai bus 
užmegzti sausio 1 d. Iki kovo 
mėn. 1 d. abi valstybės pasikeis 
ambasadoriais. 

Kalbėdamas į tautą, preziden 

Prezidentas Carteris paminėjo 
savo pranešime, kad šis politikos 
keitimas pradėtas respublikono 
prezidento Nbcono ir buvo tęsia
mas prez. Fordo. Tuo jis, matyt, 
norėjo užkirsti kelią respublikonų 
kritikams. Vis vien senatorius 
Goldwateris piktai pasmerkė šį 
posūkį, pavadindamas jį "bailiau
siu prezidento aktu istorijoje". 
Sen. Stone pasakė, kad Carteris 
sudavj į veidą ištikimiausiam A-
merikos sąjungininkui. Sen Hatsh 
iš Ūtos pasmerkė sutarties su Tai
vanu nutraukimą, klausdamas, 
kas ateityje tikės Amerikos paža

is Afganistano dar ateina žinios 

Vorkutos streiko 
25 m. sukaktis 

1953 metų liepos mėnesį pen
kis Vorkutos lagerius apėmė ma
sinis politinių kalinių streikas — 
pirmasis politinis streikas Sovie
tų Sąjungoje. Streiko iniciato
riai išdalino tūkstančius lapelių, 
kuriuose tarp kitko buvo rašo
ma: "Kaliniai, jūs neturite ką 
prarasti, išskyrus savo grandi
nes!" 

Minėdamas 25-ąsias streiko 
metines, prancūzų žurnalas Cata-
combec (1978.VII.VIII) išspaus
dino streiko dalyvių memorandu
mą Sovietų Sąjungos komunistų 
partijai ir vyriausybei. Kaip bal
tų atstovas, memorandumą pasi
rašė Henrikas JaŠkūnas (g.1927) 
ir dabar tebevargstantis Gulago 
salyne. Šią vasarą memorandu
mo kopiją Prezidentui Carteriui 
pasiuntė buvęs streiko komiteto 
narys Johann Urwich. Savo laiš
ke prezidentui jis rašo: "Mes esa
me tvirtai įsitikinę, kad visi po
litiniai sluok.miai, kovojantieji už 
žmogaus teisių įgyvendinimą pa
saulyje, turi būti supažindinti su 
esminėmis tiesomis, išreikštomis 
šiame dokumente, nelegaliai per
kopusiame TSRS sieną". 

(ELTA) 

Nustūmė laivus 
Kuala Lumpur. — Malazijos 

policijr. nuvijo du Vietnamo pa
bėgėlių laivus toliau į jūrą. Lai
vai bandė įplaukti j Trenganau 
upę, 308 mylios į šiaurę nuo 
sostinės Kuala Lumpur. Kaimu 
gyventojai pašaukė policiją, ku
ri lanus su 300 pabėgėlių nuly
dėjo iki Pulau Bidong salos, 25 
mylios nuo kranto. 

gų. Derybos liečia karo jėgų su
mažinimą. Vakarų delegatai tvir
tino, kad komunistinių valstybių 
kareivių yra daugiau, negu jos 
skelbia. Sovietų delegacijos va
das Nicolai Tarasov pareiškė, 
kad Vakarai žaidžia skaičiais, 
tyčia padidina Varšuvos kariuo
menių: skaičius, kad galėtų pūs
ti dūdą apie "grėsmę iš rytų". 

Derybos su trumpomis per
traukomis vyksta jau 5 metai, 
tačiau nežengia pirmyn. Komen
tatorių nuomone, pažangai reikė
tų santykių tarp Amerikos ir So
vietų Sąjungos pagerėjimo, geres
nės atmosferos detantės srityje. 

Baudžiamoji medicina 
Rusijos respublikos aukščiau-

saisis teismas atmetė jauno ru
so kitaminčio — Aleksandro Po-
drabineko — apeliaciją, patvir
tindamas anksčiau jam paskirtą 
bausmę. Rugpiūčio 15 dieną už 
tariamą sovietinės socialinės sis
temos šmeižimą jis buvo nuteis
tas penkeris metus kalėti priver
čiamųjų darbų lageryje. 

24 metų amžiaus Aleksandras 
Podrabinekas yra parašęs jau pa
garsėjusią knygą — "Baudžiamo
ji Medicina", kurioje atskleidžia 
sovietų vykdomą piktnaudžiavi
mą psichiatrijos mokslu, psi
chiatrijos priemonėmis susidoro
jant su žmogaus teisių gynėjais 
ir apskritai kitaminčiais. Podrabi-
nekui iškelto teismo proceso me
tu, kaltinamajam nebuvo leista 
pasinaudoti jo paties pasirinktų 
dviejų^ anglų advokatų paslaugo
mis. Be to, teismas neišklausė 
daugelio kaltinamajam palankių 
liudijimų. Tokios padėties aki
vaizdoje, pat» kaltinamasis atsisa
kė teismo paskirto advokato-gy
nėjo ii net nedalyvavo paskuti
niuose teismo posėdžiuose. 

Abu Dhabi. — Šioje šalyje 
vyko naftą eksportuojančių vals
tybių ministrų konferencija. Sa
vaitės pradžioje tarėsi anksčiau 

Į suvažiavę arabų naftos valsty-
I bių atstovai. Cjuataro naftos mi-
' nistrac Thani paskelbė spaudos 
konferencijoje, kad jau sutarta 
naftos kainas pakelti, naftos mi
nistrai mano. kad naujos kainos 
nesukels vartotojų valstybėse eko
nominės krizės. 

Kuvaito laikraštis paskelbė, 
kad susitarta naftos kainas pa
kelti nuo sausio mėn. 5 nuoš., 
po to kainos kiltų kas tris mė
nesius po 2 nuoš. 

dentui Carteriui už jo bandymą 
sustabdyti dolerio vertės smuki
mą. Dėl to naftos valstybės ir pa
silieka su doleriu, nors buvo siū
lymų pardavinėti naftą, sudarant 
"krepšį" iš kitų stipriųjų valiu
tų, jas panaudojant ir naftos kai
ną nustatant. 

Istorijos vadovėlis 
"Respublikos Švietimo Minis

terijoje įvyko istorikų M. Jučo ir 
V. Merkio paruošto naujo Lietu
vos TSR istorijos vadovėlio VII-
-IX klasėms aptarimas", praneša 

Konferencijoje dalyvauja 131 Tarybos Mokytojas (78.10.13). 
valstybių, kurios visos kartu pa- Šis vadovėlis pasirodė daugiau 
gamina po 30 milijonų statinių I kaip prieš pusmetį ir buvo pa-
naftor. kasdien 

Kitas Amerikai svarbus klau
simas irgi išspręstas, pareiškė 
ministras Thani. Naftos valsty
bės toliau laikysis dolerio, kaip 
pagrindinio piniginio vieneto, 
kuriuo apskaičiuojama naftos 
eksportų vertė. 

Irakas, kuris irgi priklauso naf
tos valstybių grupei, nepatenkin
tas iš anksto sutartom naujom 
kainom. Ministras Karim pasakė, 
kad kainas pakelti tik 5 ar 10 
nuoš. yra juokinga, tai esąs tik 
simbolinis pakėlimas. Irakas siū
lo priimti taisyklę konferencijoje, 
kad visi nutarimai būtų daromi 
vienbalsiai. 

Prezidentas Carteris neseniai 
kreipėsi į didesnes naftos valsty
bes, ragindamas elgtis nuosaikiai 
ir pei daug nekelti kainų. Šeikas 
Thani paaiškino koresponden
tams, kad prez. Carteris tikėjosi 
kainų uišaldymo pratęsimo, ta
čiau jau dveji metai, kai naftos 
valstybės laiko kainas užšaldy
tas ir dėl to turi nuostolių, nes 
pramonės gaminių kainos paki
lo. Naftos valstybės spaudžia
mos krizės, nes dolerio vertė nu
smuko. Vakarų infliacija palietė 
naftos šalių perkamąją galią. 
Naftom valstybės dėkingos prezi-' bodijos reikalus. 

tvirtintas "bandomuoju". Jis api
ma istorinį laikotarpį "nuo pir
mykštės bendruomenės santvar
kos iki kapitalizmo imtinai". Is
toriniai įvykiai vadovėlyje verti
nami "istorinio materializmo" 
principu, "mokslinės koncepcijos 
grindžiamos marksistinės meto
dologijos pagrindu". Vadovėlio 
autoriai "turėjo galvoje", kad is
torijos mokytojui "keliamas rei
kalavimas" mokymo procese ne 
tik suteikti žinių ar rūpintis "lo
ginio mąstymo ugdymu", bet ir 
"formuoti jauno žmogaus pilieti
nę poziciją, auklėti patriotinę-
-internacionlistinę dvasią". 

(E) 

Maskva rems 
naująją grupę 

Maskva. — Sovietų žinių agen
tūra Tass pirmą kartą paskelbė 
paramą grupei, kuri paskelbė ka
rą komunistinei valdžiai. Sovietų 
agentūra, pranešdama apie Viet
namo sudarytą kambodiečių or
ganizaciją, kini siekia nuversti 
Kambodijos režimą, pabrėžė, kad 
Sovietų Sąjunga rems tą grupę, 
ne> Kambodijos valdžia pastaty
ta Kinijos, kuri vis kišasi j Kam-

tas Carteris kelis kart pabrėžė, jog j dais ir jos sutartimis? 

— Naftos valstybių konferenci
joje aukščiausių kainų pakėlimų 
reikalavo Libija ir Alžiras. 

— Valstybės departamentas iš
reiškė nusivylimą Izrelio vyriau
sybe, kuri atmetė paskutinius 
Egipto pasiūlymus taikos sutar
čiai. Sekretorius Vance grįžo į 
Washingtoną piktas ir nusivylęs, 
skelbia patikimi šaltiniai. 

— Kinija užbaigė savo jaunuo
lių priverstinį siuntimą į kolcho
zus dirbti. Pekino radijas, pa
skelbdamas šios linijos pakeitimą, 
pripažino, kad kinų jaunuoliai, 
miestiečiai, nepalankiai būdavo 
sutinkami kaimuose ir nemėgo 
skirtis su artimaisiais. 

— Italijoje Raudonosios Briga
dos gauja nušovė du policininkus 
ir bankininką. Šiais metais gau
jos įvykdė jau 35 žmogžudystes. 

— Beiruto mieste sustiprinti 
policijos ir sirų kareivių patruliai, 
nes labai paplito kriminaliniai 
nusikaltimai. 

— Sovietų valdžia paskelbė, kad 
"rinkimai" į aukščiausią sovietą 
įvyks kovo 4 d. Balsuotojai gaus 
1,517 kandidatų sąrašą, kuriame 
bus tik vienos partijos — komu
nistų atstovai. 

— Egipto prezidentas Sadatas 
pareiškė, kad taikos sutartis su Iz
raeliu vis vier, kada nors bus pa
sirašyta. Jis norįs pasirašymo ce
remonijas turėti Sinajaus kalne, 
kuris yra šventa vieta musulmo
nams, krikščionims ir žydams. 

ši suartėjimo politika buvo pradė
ta prezidento Nixono 1972 m. 
Šanchajaus komunikatu. 

Baltieji Rūmai paskelbė, kad 
Amerika nutraukia diplomatinius 
santykius su Taivanu ir atšaukia 
karinės gynybos sutartį. Jos ga
liojimas terminuojamas ateinan
čių, 1979 m. gale. Komunikate 
pabrėžiama, kad Kinijos Liaudies 
Respublika yra vienintelė legali 
Kinijos vyriausybė. Su Taivanu 
Amerika palikys kultūrinius, pre
kybos ir kitus neoficialius santy
kius. 

Komunikate sakoma, kad abi 
valstybės siekia sumažinti tarp
tautinių karinių konfliktų pavojų. 
Nė viena jų nesiekia hegemonijos 
Azijos - Ramiojo vandenyno ar 
kitoj pasaulio dalyje ir priešinsis 
kitų valstybių ar jų grupių ban
dymams plėsti tokią hegemoniją. 

Šis komunikato sakinys, ko
mentatorių manymu, yra aiškiai 
nukreiptas prieš Sovietų Sąjungą. 
Kinija pakartotinai kartoja, kad 
sovietai siekia hegemonijos, Ilgą 
laiką, derybose su Japonija, kuri 
priešinosi tokiam sakiniui, neno
rėdama sugadinti santykių su so
vietais, kinai atsisakydavo pasira
šyti taikos sutarti, kol japonai 
pagaliau sutiko įtraukti "hegemo
niją'1. 

Prezidentas Carteris, perskaitęs 
komunikatą, paaiškino, kad san
tykiai su Taivanu bus palaikomi 
privačiais, ne vyriausybės kana
lais. Kitos valstybės jau seniai taip 
daro. 

Taivano vyriausybė ir spauda 
pasmerkė šį Amerikos žygį, kuris 
išduoda Taivaną. Prezidentas 
Chiang Ching kuo pareiškė šešta
dienį, kad Taivanas nesiderės su 
Pekino valdžia ir toliau sieks 
atgauti Kiniją ir išvaduoti jos gy
ventojus iš komunizmo. Taivano 
vyriausybei buvo pranešta apie 
Amerikos politikos pakeitimą.'Vy
riausybė sušaukė pasitarti savo 
ambasadorius iš užsienio. 

Prezidentas Carteris atidengė, 
kad Kinijos viceprezidentas Tang 
Hsiao ping sausio mėnesio pabai
goje atvyks į VVashingtoną. Bus 
proga aptarti su juo pasaulinę pa
dėtį ir susiprinti taiką. 

Pekine paskelbtas pareiškimas 
sako, kad Taivano sugrąžinimas į 
tėvynės glėbį ir krašto suvieniji
mas yra tik Kinijos vidaus reika
las. Taivano valdžia sustiprino 
sargybas prie Amerikos ambasa
dos, nes laukiama piktų taivanie
čių demonstracijų. Chungshin 
universiteto tarptautinių santykių 
profesorius pareiškė, kad Kinija 
padarė klaidą, kad ji paskutiniam 
kare kovojo prieš Japoniją. Jai 
reikėjo kariauti prieš Ameriką. 
Tuo atveju ji būtų, blogiausiu at
veju, padalinta į dvi dalis. Vieną 
būtų okupavę rusai, o kitą — a-
merikiečiai ir dabar Kinijos dalis 
būtų amerikiečių globoje ir prie
žiūroje. 

Amerikos posūkis gali pakenk
ti Taivanui ekonomiškai, nes už
sienio kapitalistai bijos investuoti 
Taivane. Gali įvykti ir taivanie
čių emigraciją į kitas šalis. 

yfnsį^/žtytp 

Suėmė disidente 
Maskva. — Maskvoje buvo su

imta rusė žmogaus teisių gynė-
nėja Valerija Novodvorskala. Ži
nią apie tai pranešė Vakarų spau
da, remdamasi disidentinių 
sluoksnių Maskvoje suteiktomis 
informacijomis, Valerija Novo-
dvorskaia yra 28-nerių metų am
žiaus Maskvoje neseniai įsistei
gusios laisvosios profesinės sąjun
gos narė. Ji dirbo kaip bibliote
kininkė viename Maskvos medi
cinos institute. Spauda rašo, kad 
praėjusią savaitę sovietų milicija, 
iškračiusi jos butą, jame rado ru
sų pogrindžio leidinio — einamų
jų įvykių kronikos — vieną eg
zempliorių. Ji buvo nugabenta į 
milicijos būstinę, kur buvo pa
tikrinta jos psichinė būklė. Va
karų spauda šia proga primena, 
kad Valeria Novodvorskaia jau 
buvo suimta 1969-ais metais ir 
pasiųsta trim metam į psichiat
rinę ligoninę už tai, kad buvo 
parašiusi valdžiai nepriimtiną ei
lėraščių rinkinį. 

— Šiaurinėje Indijoje medžio
tojams pavyko nušauti tigrą, ku
ris šiais metais suėdė jau šešis 
vyrus ir vieną moterį. 

— Netoli Pittsburgh strei
kuojantieji sunkvežimių vairuo
tojai sužeidė dar vieną streiko ne
silaikantį. Kai kuriose sunkveži
mių sustojimo vietose sukapoja-
mi mašinų radiatoriai. 

Prie Malaizijos krantų atplaukęs vietnamiečių pabėgėlių laivas buvo 
perkrautas, nesaugus. Daug tokių laivų paskęsta atviroje jūroje. Spė
jama, kad vien šiais metais žuvo 100.000 pabėgėlių, kurių niekas neno
ri priimti. 

KALENDORIUS 

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

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

Saulė teka 7:13, leidžiasi 451. 
ORAS 

Saulėta, temperatūra dieną 35 
1., naktį 25 1. 
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LIETUVIAI CAL1F0RNIJ0J 
IR SUMAINĖ AUKSO ŽIEDUS 

Lapkričio 25 d. Los Angeles 
lietuviu Sv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje, aukso žiedus sumai
nė veikli lietuvaitė Danutė Tu-
minaitė su tikru Klaipėdos kraš
to lietuviu Gintaru Moors 

Danutė prieš 16 metų su tė
veliais ir broliuku atvyko iš Ve-
necuelos. Kaip visiems iš vieno 
krašto i kitą persikėlusiems, taip 
ir Danutei teko ilgokai ilgėtis 
ten paliktų draugių, bet kai įsi
jungė i skautų eiles ir susipaži
no su Los Angeles lietuvių jau
nimu, greit klimatizavosi ir pa
milo Californiją ir vietos lietu
višką jaunimą. Greit pradėjo šok
ti tautinių šokių ansamblyje ir 
dainuoti šv. Kazimiero parapijos 
chore. Vėliau, kaip pranešėja, 
talkino lietuvių radio valandėlei. 

Baigusi socialinius mokslus, 
gavo valdišką tos srities tarny
bą, kur greit tapo aukšta parei
gūnė ir turi geras perspektyvas 
kilti aukščiau. 

Gintaras i Ameriką iš Vokieti
jos atvyko prieš 15 metų i: ap
sigyveno Chicagoje. Ten baigė 
Vokietijoj pradėtą socialini moks
lą ir toje srityje dirbo. Prieš me
tus iš Chicagos atvyko į Los An
geles. 

Jaunuosius prie altoriaus pa
lydėjo Giedra Gustaitė, Dita Ma
taitytė, Virga Paulienė (iš Chi
cagos), Aida Schukštaitė, Vy
tautas Miklius, Tomas Leonas 
(abu iš Chicagos), Laimis Dovy
daitis ir jaunosios krikšto sūnus 
Jonas Kantas. Žiedus nešė Vai
das Sekas ir Vilią Žemaitaitytė. 
Moterystės sakramentą palaimi
no kun. Olšauskas. 

Šaunią vestuvių puotą suruošė 
jaunosios tėveliai Vladė ir Česlo
vas Tuminai, kurioje dalyvavo 
200 kviestų svečių. Iš toliausiai 
į šias iškilmes buvo atvykę jau
nojo brolis ir sesutė iš Vokieti
jos, kuriuos nustebino Amerikos 
lietuvių vestuvių turtingumas ir 
svečia gausumas. Taip pat, buvo 
svečių iš Chicagos. Vladės ir Čes
lovo Tuminų sūnus Alvydas 
prieš kelis mėnesius Chicagoje 
vedė Vidą Naujalytę. Taigi, tais 
pačiais metais Tuminai gavo mar
čią ii žentą. 

Saulėtų dienų ir laimės jauna
vedžiams! 

Leonas Kantas 

San Frandflco, Calif. 
LIETUVIU KALĖDINĖ 

EGLUTĖ 

Danutė Tuminaitė ir Gintaras 
Moors. Nuotr. L. Kanto 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 

Iš plačių ir tolimų apylinkių 
susirinkę lietuviai į San Jose j 
miestą gruodžio 9 d. atšvęsti ka
lėdinei, eglutės, kartu atsivežė ir 
savo gausų prieauglį. Jų prisirin
ko pilnutėlė Hooverio mokyklos 
salė. Vaikučių akys ne tik krypo 
į puošnią eglutę, bet kartu iš 
jų veidų tryško ilgesys — grei
čiau sulaukti Kalėdų senelio, ku
ris per plačius vandenynus, aukš
tus kalnus turėjo atvykti iš jiems 
jau girdėto tolimo krašto — Lie
tuvos. Iš tos šalies kurioje yra 
sukaupta tiek gražių papročių ir 
tradicijų. 

J nekantraujančius vaikučius 
prabilo lituanistinės mokyklos ir 
darželio vedėja Živilė Ravvson, 
visus pasveikindama ir paprašy
dama tarti žodį ponios Felicijos 
Brawn — apie kūčių ir kalėdų 
papročius. Savo išsamiam žody
je F. Bravvn pabrėžė, kad tradi
cijose ir papročiuose yra sukaup
ta tautos išmintis ir svetur mums 
gyvenant reikia jų nepamiršti, 
kad išlaikytume nors tokiu būdu 
ryši su tauta. Lietuviška šeima 
turėtų būta dorovės atspirties 
taškas mums kasdieninio gyve
nimo supančiuose sūkuriuose. Ji 
priminė, kad žodis Kūčios yra lie
tuvių pasisavintas iš gudų kal
bos kartu įvedant Lietuvon krikš
čionybę. Dabar kūcias mes su
prantame kaip Kalėdų išvakares, 
kada pirmieji krikščionys baigę 
vigiliją susirinkdavo prie bend
ro stalo valgyti "šventosios duo
nos" ir prisiminti kankinius ir 
mirusius šeimos narius. Šis gra

žus paprotys plačiai pasklido Lie
tuvoje ir vietoje "šventosios duo
nos" buvo patiekta net 12 įvai
rių valgių ir iš jų pirmasis bu
vo mišinys ar šutinys, sudary
tas iš įvairių grūdų. Čia ji išvar
dino visus 12 valgių, o kai ku
rių net davė paragauti , juos api-
pindč.ma įvairiais papročiais ir 
net pavaizduodama gyvais pa
vyzdžiais. 

Į mirguliuojančius eglutės pa
puošalus krypo vaikučių akys, 
bet dažnas metė žvilgsnį ir į du
ris, prc kufias turėjo įžengti Ka
lėdų senelis. Laukti ilgai nerei
kėjo. Su pilnais maišais dovanų 
greit pasirodė laukiamas senelis 
(dr. Ričardas Petkys). Senelis 
vaikučius nuotaikingai pasveiki
no, perduodamas gerus žodžius 
ir linkėjimus nuo Lietuvos vaiku
čių, pranešdamas, kad dabar 
tėvynėje nebe taip, kaip būdavo 
seniau: kada upeliai buvo pilni į 
medaus, snigdavo baronkomis 
ir lydavo saldainiais, nes priešas 
yra pagrobęs Lietuvą ir pasiglem
žęs visas jos gėrybes. Bet vis dėl
to, par gerus žmones prisirinkęs 
įvairių dovanų ir jas geriems vai
kučiams atgabenęs net į tolimą 
Californiją. Senelis išdalinęs do
vanas, kurį laiką dar pabendra
vo su vaikučiais, kartu besisuk
damas ratelyje visiems dainuo
jant: pučia vėjas, neša laivą. 

Pabaigai visi sugiedojo keletą 
kalėdinių giesmių, kurias prave
dė Aldona Kudirkienė. Aldona 
Sehga1 prodė, kaip iš šiaudinu
kų yra padaromi eglutei įvairūs 
papuošalai, o kad vaikučiai ir 
tėveliai negrįžtų namo alkani ge
rosios šeimininkės Viktorija Me-
linauskienė ir Dee Winchel l pa
vaišino skaniais užkandžiais. 

Tradicinę kalėdų eglutę suor
ganizavo nepailstama mokyklos 
vedėja Živilė Ravvson, pasikvie
tusi būrį talkininkių, kuri vi-

NIJOLĖ SADŪNATTĖ 
SOSTINĖS LIGONINĖSE 

Nijolė Sadūnaitė dar tebeslau-
go ligonius Boguchani mieste, 
tolimajam Sibire. Bet rūpestis ja ir 
jos vargais labai gyvas JAV sosti
nėje. Šiomis dienomis pasirodė 
Tarptautinės amnestijos organi
zacijos VVashingtono skyriaus lei
džiamas gruodžio mėnesio biule
tenis. Biuletenyje paskelbta ne
mažai informacijos ir apie Nijo
lę Sadūnaitę, kad lapkričio 
7 d. VVashingtone buvo sudary
tas specialus šešiolikos žmonių 
komitetas Nijolei Sadūnaitei pa
dėti. Komitetas veikia Tarptauti
nės amnestijos organizacijos VVa 
shingtono skyriaus žinioje ir dau
giau negu 90 proc. komiteto na
rių yra ne lietuviai. 

Idcmu ir tai, kad, prieš komi
tetui susiorganizuojant, tam tik
ri asmenys laiškais užmezgė ry
šį su Nijole ir gavo jos spalio 15 
d. rašytą laišką. Nijolė rašė, 
kad sunkiai sirgusi bronchitu, 
bet jau grįžo į darbą eiti slaugės 
pareigų. "Aš einu į darbą, kaip į 
šventę", rašo 

jos ištvermė bei ryžtas nelengvose 
dabarties dienose. 

Gruodžio 10 d. prie Sovietų 
ambasados Washingtone turėjo 
įvykti įvairių tautų atstovų de
monstracijos, primenant, kad iš
trėmime ar kalėjimuose tebe
vargsta Viktoras Petkus, Nijolė 
Sadūnaitė ir daug kitų. 

JAUNOS BENDRUOMENĖS 
JAUNIAUSIAS ATŽALYNAS 

Ne paslaptis, kad lietuvių tau
tinės bendruomenės ateitis — 
jauniausias atžalynas auga lit. 
mokyklose ir jaunimo organiza
cijose. VVashingtono lietuvių tau
tinės bendruomenės didelė narių 
dalis yra palyginus jauno am
žiaus — 30-45 metų. Tai ypač 
krito į akis, kai apie 130 tėvų ir 
vaikų, dalyvaujant neprikl. Lie- j mokyklą 
tuvo- atstovui dr. S. Bačkiui su 
žmona, kolonijos kapelionui kun. 
T. Žiūraičiui ir eilei kitų, gruo-

pirma, kad mokykla nemažėja. 
Šiuo metu su darželiu mokykloje 
dirba 8 skyriai ir iš viso mokosi 
38 mokiniai, kurių dalis atveža
ma iŠ Baltimorės, o Rita ir dr. 
Vytautas Kavoliai savo sūnų Kęs
tutį kiekvieną šeštadienį atveža 
net iŠ Pennsylvanijos, taigi per 
200 mylių kelio į abi puses. Taip 
pat ilgas kelias ir Žilioniams, gy
venantiems Bel-leir, Marylande, 
ir eilei kitų. Bet mokykla tėvų ir 
mokytojų pasišventimo dėka ne
mažėja. Pernai išleido 7 abituri
entus. Šiemet darželyje turi 8 nau 
jus mokinius, o išleis pavasarį 6 
abiturientus. Mokykloje šiuo me
tu dirba 7 mokytojai ir viena pa-
gelbininkė darželyje. Kaip ir eilė
je kitų lit. mokyklų, VVashingto
ne dabar mokytojauja nemaža 
dalis tų, kurie patys baigė šią 

Kadangi N. Sadūnaitė šiuo me
tu yra slaugė, tad jai padėti ko
mitetas, sudarytas VVashingtone, 
atspausdino specialius informa
cinius lapelius apie Nijolę ir juos 
iškabinėjo ligoninėse, universite
tuose ir kitose viešose vietose, 
kreipdamasis į slauges, studenti
ją ir šiaip visuomenę, kad Kalė
dų proga atvirutėmis ir sveikini
mais Nijolė būtų pradžiuginta 
ii pamatytų, kad laisvasis pasau
lis ją susidomėjęs, kad čia žino
mos jos pergyventos kančios ir 

soms išreiškė nuoširdžią padėką. 
San Francisco mieste lituanis

tinė mokyklėlė ir kartu vaikų 
į darželis buvo įkurtas 1960 m., 

bet po keleto metų jis likvida
vosi, nes pritrūko mokinių, o jo 
vedėją — Aid. Kudirkienę užgu
lė šeimos reikalai. Po keletos me
tų ją vėl atgaivino LB apylinkės 
v-ba ii dabar ją lanko 10 moki
nių. Pamokos vyksta ketvirtadie
niais apie pusantros valandos. Tė
vai nesigaili pastangų ir laiko su-
veždami vaikučius iš tolimų apy
linkių, tik pasigendama dėmesio 
iš LB švietimo institucijų. 

Petras Indreika 

džio 10 d. popietėje susirinko į 
VVashingtono K Donelaičio lit. 
mokyklos vaikų eglutę naujuose, 
moderniuose Latvių namuose, 
kur lituanistinė mokykla pato
giomis sąlygomis yra prisiglaudu 
si. 

Į šią neeilinę VVashingtono ir 
apylinkių lietuviams šventę (ne
eilinę ta prasme, kad čia lietu
viai ne taip dažnai susirenka), 
mane nuvežė lit. mokyklos vedė
ja Virginija Gureckienė. Ji mo
kyklai vadovauja penkerius pas
kutinius metus. Iš jos ir sužino
jau džiuginančius skaičius, visų 

Mokyklos metinis biudžetas 
3,000 dol. Juos sudeda tėv.ii, tam 
tikrą dalį skiria LB Šviet'mo ta
ryba, LB VVashingtono apylinkė, 
skautės. Tėvų komiteto čia nie
kas nerenka, į jį iš eilės ateina 
kiekvieno mokyklą lankančio 
mokinio motina. Kiekviena jų tu
ri atiduoti dalį darbo aukos mo
kyklai. Šiais metais komitetą su-

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
Telef. __ 337-1285 

AKTŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas: 

700 Nortfi MkUgan, Saite 409 
Valandos pagal susitarimą 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO S ELMOS VALANDOS 

Visos programos i i WOPA 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vai. popiet. — Šeštadienį ir 
eskmad. nuo 8:30 iki 9:3o • . ryto. 

Telef. 434-2413 
1480 A. M. 

7159 S. MAFLEWOOD AVE. 
CRTCAGO, ELL. 60629 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION 

m 
COSMOS TRAVEL BUREAU, INC 

488 Madison Avenue, New York, N.Y. 18022 
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daro pirm.D.Čampienė, D. Barz-
dukienė ir V. Butienė. Pernai ko
mitetui vadovavo E. Vadopalie-
nė. 

Tokia tėvų, mokytojų ir mo
kyklos komiteto aukos kaina jau 
eilę metų gyvuoja šis lituanisti
nio auklėjimo židinėlis, auginda
mas prieauglį sostinės ir apylin
kių lietuvių bendruomenei. 

GUL ŠIANDIENA JAU ANT 
ŠIENO 

Jų kalėdinės eglutės progra
ma, kurios metu visi 38 mokyklą 
lankantieji mokiniai trijuose jų 
suvaidintuose vaizdeliuose nuo 
prožektoriais apšviestos scenos 
atsisuko \ didelį publikos būrį, 

(Nukelta \ 4 ps l ) 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija Ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Palaski Rd. (Cnuvford 
Medical Roilding) TeL LC 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

^DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marųuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue. 

Vai.: pirmad., antrad ir ketvirtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro, 
seštad. nuo 1 iki S vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2«70. 

Rezid. tel. WAlbroofc 5-3048. 

TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 7lst Street 

Vai.: p4nr... antr., ketv. ir penkt i 
1:00 . 5:00 vai. popiet, trec. ir Sešt i 

tik susitarus. 

TeL ofiso ir boto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th A ve., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 

ižskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais Vi iki 4 vai. popiet. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

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

Ofis. teL 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SpecialybS — Nerv*j ir 
F-mocines ligos. 

CRAWFORD MEDICAL BLDG. 
6440 So. Pulaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHTRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė'Akių ligos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

OR. JANINA JAKSEVIčIUS 
tO K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street' 

i Pirmad.. antrad., ketvirtad. ir penkt 
Į nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai 
: vak. Seštad. nuo 1 iki 4 vaL 

TeL BEUaoce 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir šestad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGS 
KTDIKIV IK VAIKU LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAIi BtTLDINO 

3200 W. 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki 1 vai. nopiet 
Ofg. teL 737.1168, m . 239-2819 

Ofs. HE 4-18187 rez, PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 West 71st Street 
71-os ir Campbell Ave. kamp. 

Vai : pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susttarua 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKTŲ LIGOS — CHTRUKGI.IA 
Ofisai: 

U I SO. WABASH AVE. 
4200 XO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagaj susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius tr 
"Contact lensot" 

2618 W. 7lst S t — Tei 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč, 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso tel. 776-2880, rezld. 448-5545 

Prašome aplankyti mūsų kapines, pamatyti puikias pa
minklus ir pasirinkti vietą savam sklypai Kapinio pareigūnai 
suteiks jums pageidaujama informacija. TeL GLobe 8-0638. 
Lithnanian National Oemetery, 8201 S. Kean Ave., Jastice, 
m. 60458. 

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

DR. A. JUKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

1102 N. Western Ava, Chicago 
TeL 480-4441 

to. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 St., Palos Heigfafe 
TeL 381-0730 

Valandos pagal susitarimą 
wtLm, 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4255 W. 63 rd Street 
Ofiso telef. R E 5-4410 

Rezidencijos teief. OR 6-0617 
Ofiso vai. pirm. ir ketvirtad. nuo 
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Kova, savikoTa b 

_ DARBAI, KURIŲ NIEKAS NEDIRBA 
Lietuvių tauta turi daug nau- Tiksliau, tą laiką naudojame ne-

dingų savumų bei dorybių. Viena reikalingiems važinėjimams, ne-
ju — geias organizuotumas. Kai būtinoms ir Lietuvai didesnės 
mes sutartinai darome — daug naudos nežadančioms delegaci-
PSdarome, neproporcingai mūsų joms. Pridėkime dar — "saviko-
sfcaičiui padidindami savo svorį vai". O tai juk "svarbesnis rei-
grupiu tarpe, su kuriomis kar- kalas" — tikrai kovai nebelieka 
tų dirbame. Taip JAV-bėse iš vi- laiko ir lėšų. Okup. Lietuvos re-
sų politiškai ir kultūriškai vei- zisteacija mūsų praktiškai nerė
kiančių tautinių grupių lietuviai miama.- Tuo pačiu metu iš Lie-
yra vieni stipriausųjų. tuvos ataidi šauksmai: gelbėkite 

KURIAMA ARABŲ KARO PRAMONE 
Karo pramone pajėgs patenkinti arabų ginklavimosi poreikius 

Spalio 23 d. rašiau, kad "Sau-
di Arabijos žibalo valdovai neleis 
Egiptui su Izraeliu pasirašyti at
skirą taikos sutartį". Tame straip
snyje nurodžiau, kad Egipte yra 
kuriamas karo pramonės centras. 
Šiam kūriniui atsistoti ant tvirtų 
kojų reikia maždaug penkių bi
lijonų dolerių, kuriuos Egiptui 
duoda dabartiniai jo ' 'priešai" 

BR. AUŠROTAS 

.Visa bėda, kad mes dažniau Viktorą Petkų, padėkite Nijolei j Tik didelis klausimas, kaip ilgai 
susiskaldę, nevieningi. Ta mūsuo- Sadūnaitei, Pliumpai Pranckū-
se besireiškianti "savikova" yra, naitei, Lapieniui, Petruševičiui, 
gal būt, įgimtas reiškinys. Prisi- Gajauskui ir kitiems 
minkime tiktai mūsų tautos pra- Ar girdi jų šauksmus išeivi-
eitį nuo seniausiųjų laikų. Juk jos masė, mūsų politiniai veiks-
pirmąjį Lietuvos karalių Min- niai? Ką jie yra šiuo reikalu pa-
daugą savieji lietuviai nužudė, darę? Labai nedaug ką. Ir todėl 
O didįjį Lietuvos kunigaikštį kovojanti Lietuvos rezistencija 
Kęstutį taip pat lietuvių rankos mus išeivius, visiškai teisingai 
pasmaugė. Ne kitoks likimas bu- kaltina. 
vo Žygimanto Kęstutaičio ir m 
daugelio kitų mūsų vadų. • , ,. _•_ . . . 

^Carinės Rusijos okupacijos lai- K. daugelio apraiškų, politi
kais atsirasdavo lietuvių, kurie n i ų f m ų , i r

v
d a r b ų susidaro vaiz-

išdavinėdavo savo kaimynus, ? a s ' ****** a r m u s ų * * " * ' 
knygnešius. Tas pats buvo ir I » « > . > * L l € t u v a J * n e . A n \ e " : 
pasaulinio karo metu, vokiečių k o s 2 e m ^ . į * Europoje. Visi 
;kupacijos metais. O kai raudo- trys pagrindimai musų veiksniai 
nieji rusai užėmė Lietuvą, vykdė ^ J f ^ f t Bendruomene, 
gausius areštus ir suėmimus, ar- ALTa atrodo, šiandien tarno 
gi rusai atėjūnai vieni, netaiki- v , e " ą , k.eha ""• Washingtoną. 
narni vietinių lietuvių išdavikų, , ° * * ? 3™. *u m u s ų P° l l t i n e 

būtų įstengę jų sąrašus paruošti? a k ^ a E«^P°]e ? . 
Dar blogiau buvo pokario me- N e . Y ien Lietuvoje gyvena lie
tais, kai į Sibiro bei Rusijos sri- tuviai, ir ne vien tiktai jų yra šiau-
tis buvo tremiami šimtai tūks- ! « ^ ^ 1?..*?®*} ^J!* 
tančių lietuvių. į*nklJoje'. Gudijoje, Latvijoje. 

* Seinų ^nties lietuviai jau seniai 
Tą~~savikovos'' ydą mes, gali- " • į J ! * . _m S s? .. P***"** , ~ 

ma teigti, išeivijon atsinešėm iš fadetI. * * * * Iienls. P a m a l d f 
savo namų ir ją pastaruoju me- 1

c
i e t u v l l | k a b a . * Pf? ių s t a t ?°> e 

tu plačiai praktikuojame. Prisi- ? e m ų ^ W . * k l t o s e ha™V 
minkime iktai svetimųjų, bet vis c , 0 S e ; . A r * J ^ f 5 m U S U Vei.ks" 
dėTtoZTietuvių rankomis vykdymą n 3 * smo reikalu ką nors pozity-
mūsų tautiečių skaldymą oku- v a " s j - 5 ,. . . . „ 
puotoje Lietuvoje ir skaldymą ,. ° Gudijos lietuviai jau dauge-
labai panašiais metodais išeivi- h s m e t ų s a u k / a s i u * a nmo. • * " 
joje, kur nesutarimas vis auga ir t u v o s Pognndis jų reikalu yra at-
,~» ;? „,d,v„ ^^»„;^o«;;„ u^; siuntęs apsčiai dokumentuotos yra is paskirų organizacijų bei .j[ r . . 
r^^*:;,, ~,_;~.„*~. «.«* : •- medžiagos. Ar yra pas mus bent 
partijų persimetęs net į vyriau- . .& . . . , . „ . . ., • •• T • * m • i . viena mstitucua, kun šiais re:ka-
siąjį LieUivos i*laisvwm* komi- . . . l J . ' . * „ . £ 
tet^ _?*WiTKa " " ^ ^ '•""' *aIS domėtųsi ir bent pirštą pa-

Ta mūsif "savikova", be abejo, J u d i n t u " ? 

labai žalinga lietuviams ir nau- * 
dingą mūsų priešams. Juk mūsų Jau eilė metų bolševikų ir dar 
priešai visomis išgalėmis stengia- vieno kito krašto agentai viso-
si pirmoje eilėje suskaldyti mūsų mis išgalėmis niekina gerą lietu-
išeiviją, kad liktų neveiksminga, vių išeivių vardą, apšaukdami 
o -ttK^ pačiu ir nepavojinga. Me- išeiviu.-, politinius pabėgėlius, 
todasv*e3kingas: kiekviena "savi- "nekaltų žmonių žudytojais", 
kova" atitraukia jėgas ir lėšas "žydų šaudytojais", pridėdami 
nuo bendros kovos už Lietuvos tokius ar kitus į juos panašius 
laisvinimo akciją. Tie, kurie skal- epitetus. 
dymą vykdo, žino, ką daro, ži-* Bet ar bent viena iš mūsų vei-
no, kaip jį gilinti. kiančių institucijų pasiėmė į ran-

Skaldymo akcijos tikslas, kaip kas šį reikalą? Ar sukūrėme ins-
minėjoįrre, yra atitraukti lietu- tituciją geram lietuvio vardui 
viską ją išeiviją nuo tiesioginės ginti ir saugoti? Ar surinkome 
kovos dėl Lietuvos laisvės. Prie- duomenis ir ar išleidome bent 
šas, skaldydamas mūsų negau- v\eną kitą veikalą apie tai, kaip 
šias jėgas, lyg ir sako: "Kovokite lietuviai gelbėjo nacių žudomus 
tarp savęs ir tuo pačiu neatliksi- Lietuvos žydus, kiek jiems pa
te darbų, kuriuos, išvykdami iš dėjo. O iš kitos pusės, neišaiški-
tėvynės, ryžotės altikti". O tokių nome, koks yra Lietuvos žydų 
darbų daugybė. Keletą jų čia pa- "aktyvistų" indėlis į lietuvių tau-
minėsime. tos genocido vykdymą. 

# • 
Pavergta tauta Lietuvoje ener- Tokių ir panašių neatliktų, bet 

gingai kovoja. Ne iš mūsų pačių, reikalingu darbų sąrašą būtų ga-
bet i i oficialių JAV-bių agentūrų Įima gerokai pratęsti, bet tai ne-
pranešimų sužinojome, kad ne- daug ką tepadėtų, nes vistiek ge-
seniai okup. Lietuvoje buvo su- ra dalis dar tvirtų ir pajėgių mū-
darytas Komitetas tikinčiųjų tei- sų tautiečių savikova Vertina 
sems ginti, Viduklės klebono daug labiau, kaip pačią kovą dėl 
kun. A. Svarinsko vadovaujamas. Lietuvos laisvės, dėl lietuvių tau-
Pėreito mėnesio viduryje Šio ko- tos likimo, dėl visuose pasaulio 
miteto keturi atstovai buvo su- kraštuose gyvenančių tautiečių. 
ruošę Maskvoje spaudos kon- Dabar advento, taigi laukimo, 
ferenciją Vakarų spaudos korės- susikaupimo, pridėkime nuo sa-
pondentams. vęs, tautinės sąžinės sąskai-

Tai tik viena iš daugelio ken- tos metas. Pagalvokime, ar mes 
čiančių lietuvių veiklos apraiškų, einame su tauta, j tautą ar nuo 
nes ir anksčiau panašių judėji- jos tolstame. Ar Lietuvos išlais-
mų-jau buvo. Prisimintini lietu- vinimo raktai guli tiktai Wa-
viai disidentai, jų teismai. Pa- shingtono stalčiuose, o gal jie 
vergta tauta į mūsų rankas įduo- slypi Europoje ir pačioje Lietu-
da labai svarų kovos ginklą. Bet voje? Ar mes daugiau jėgų ir lė-
ar mes sugebame jį panaudoti? šų skiriame kovai ar savikovai? 
Vargiai, nes "neturime laiko". b. kv. 

tie nesutarimai vyks arabų tarpe. 
Ar tik neužteks Alacho primini
mo, kad "be jo valios nė plaukas 
nuo galvos nenukris". 

O ir dabar jau visi matome, kad 
ant lekiančio smėlio pagrindų 
sudarytoji, rašyta ir perrašyta 
"stebuklinga" Dovydo stovyklos 
Izraelio ir Egipto sutartis (žmo
nėms prieš pat JAV kongreso 
rinkimus apgauti ir Carterio po
puliarumui pakelti —Aut.) «Vęs-
ta vis gilyn į viską paslepiantį 
smėlio liūną. Atrodo, kad tie 
Saudi Arabijos pranašai buvo ne
blogai numatę oro pasikeitimus 
tarpe besiderinančiųjų. 

Žinoma, Egiptui 
kiniai arčiau kūno' 
viską, kad, nežiūrint laikinų tar 
pusavio nesutarimų, jie yra pasi
ryžę tęsti milžinišką.pradėtąjį ka
ro pramonės sukūrimo darbą. Jo 
negali nustumti į šalį net jų pa
stangos susitarti su Izraeliu (ką 
abai sunku bus atsiekti). Apie pra
dėtuosius karo pramonės sukūri
mui darbus Egipte išsamiai rašo 
"Av. Week and Space Techno
logy" savo XI. 8 laidoje. Ir šio
mis mintimis noriu pasidalinti. 

savi mars-
ir jie darys 

Moderni karo pramonė 
Nežiūrint į vykstančius, o da

bar jau sustojusius Egipto —Izra
elio pasitarimus, arabai stengia
si sukurti savo karinį pramonės 
centrą. Šiuos darbus vykdo "Arabų 
pramonės organizacija", angliš
kai vadinama Arab Organization 
for Industrialization ar sutrum
pintai AOI. Šiuo metu numaty
tiems darbų griaučiams suremti 
yra numatyta išleisti apie 200, 
000,000 dol. Šios pramonės didžio
ji dalis būsianti sutelkta aplink 
Kairo didmiestį esančiose smėlio 
kalvose. Prie darbų vykdymo pri
sideda pinigai, gaunami iš žiba
lo versmių, vakariečių techniš
koji ir vadovaujanti ekspertyza 
bei egiptiečių pažengusi karo pra
monė. Pastaroji prasideda ran
kinių granatų ir greitesnių už 
garsą lėktuvų gamyba. 

AOI esminė sudėtis 
Arabų pramonės organizacija 

(AOI) yra daugiavalstybinis jun
ginys susidedąs iš Egipto, Saudi 
Arabijos, Quatar ir Jungtinio 
Arabų emiratų. Kai kurie stebė
tojai prileidžia, kad "arabai ap
žiojo per didelį kąsnį". Tačiau 
vykdomų darbų eiga ir pažanga 
rodo, kad "jau baigiami pirmieji 
pastatai numatytai gamybai pra
dėti". 

Ši stambiausia jungtinė arabų 
organizacija (AOI) buvusi sukur
ta prieš 3,5 metų su pradiniu 
Vi bilijonų dol. kapitalu. Ara
bai didžiuojasi, kad kai kurie pra
dėti darbai ir gamybos programos 
jau artėja prie sėkmingo užbaigi
mo. Štai būsimųjų organizaci
nių pasisekimų pagrindiniai stul
pai. 

Arabų —Amerikiečių auto 

b-vės "Swingfire" prieštankinius 
vairuojamus sviedinius. Numa
tyta, kad pirmieji tankus naiki
nantieji sprogmenys pasieks ga
vėjus 1979 m. rugsėjį. 

Arabų —Prancūzų lėktuvų.— 
naikintojų įmonių galutinio su
montavimo pastatai bus Hehvan 
vietovėje. AOI pareigūnai tikisi, 
kad po dvejų metų iš šių fab
rikų išriedės pirmieji Dessault 
— Breguet "Mirage 2000" patys 
modernieji naikintojai. Tose įmo
nėse taip pat būsią gaminami ir 
lakūnų apmokymui reikalingi ki
to tipo lėktuvai 

Vadovybės sudarymas 

Šiuo metu jau baigiamos suda
ryti arabų užsieniečių fabrikų 
vadovų rinktinės, vadovausian
čios būsimos didžiulės arabų ka
ro mašinos įmonėms. Šios vadovų 
rinktinės ir sudarysiančios AOI 
organizacijos nugarkaulį su ame
rikiečiais ir europiečiais vadovais 
— patarėjais. Aišku, laikui bė
gant, svetimšalius pakeis arabai 
—specialistai. Būsimieji vadovai 

arabai dabar lavinasi įvairiose 
JAV ir Europos vadovų mokyklo
se. 

Organizavimo stadijoje taip 
pasitvarkyta, kad prie kiekvienos 
atskiro padalinio įmonės, prie ara
bo direktoriaus yra užsienietis su 
arabais dirbančios įmonės atsto
vas. Taip pvz. Arabų — Britų b-
vėje vyr. direktorius yra egiptie
tis — arabas, bet vykdomieji di
rektoriai yra Anglijos piliečiai, 
paskirti į Egiptą iš savo angliškų 
fabrikų. 

Panašiai ir Arabų — Amerikie
čių auto b-vės pirmininkas yra 
Saudi arabas, o vykdomasis direk
torius yra amerikietis. 

Užsieniečių sutartys 
Kai kuriose AOI įmonėse vy

riausi vadovai galės pasilikti il-
—8 metus. 

Lietuvos pasiuntinybėje Lietuvos atstovas dr. Stasys Bačkis su ponia. 
Nuotr. J. Urbono 

Kun. Alfonsas Svarinskas, Viduk
lės parapijos klebonas okup. Lietu
voje, aktyviai dalyvauja Religinių 
teisių gynimo komitete ir už tai 
yra bolševikų spaudos šmeižiamas, 
persekiojamas. 

b-vė — AOI atskiras padalinys: 
Gruodžio mėnesį būsiančios pri-jgesnį laiką, net 5 
imtos naujos įmomų dirbtuvės,) Jaunesniųjų patarėjų darbo su 
esančios į rytus nuo Kairo. 1979 m. 
pradžioje pirmieji "jeep" tipo auto
mobiliai jau pradės riedėti per 
šios įmonės vartus. 

Saudi Arabijos elektronikų — 
radaro įmonės buvo siūlomos pra
dėti statyti š. m. lapkritį. Jos ga
minsiančios lėktuvuose reikalin
gus radaro aparatusbei kitus elek
troninius įrengimus, reikalingus 
arabų tautų gynybai. Tikima 
kad šios įmonės veiks pilnu už
moju jau 1981 m. 

Arabų — Britų dinamikos 
b-vė netoliese nuo Kairo jau pra
dėjo statyti gamybos, įrankių 
montavimo — surinkimo bei ad
ministracijos pastatus. Pagal bri
tų leidimus (licencijas) ši įmo
nė gamins angliškos aerospace 

tarčių ilgumas priklausys nuo 
produktų pareikalavimo ir pačios 
įmonės atliekamų darbų svarbu
mo. Aišku, kai tik bus paruošti 
arabai — specialistai, užsienie
čiai turės grįžti namo. 

Jau dabar rimtas dėmesys krei
piamas į glaudžių ryšių sudary
mą su vietiniais tiekėjais iš ara
bų pasaulio. Numatytieji tiekė
jai jau dabar supažindinami su 
ateities užsakymais. 

Sixirbūs pataisymai 
Be jau numatytųjų gamybos 

planų, neužmiršti ir karo padar
gų taisymo garažai — įmonės. 
Prisimintina, kad arabų pasau
lyje ligi paskutinių dienų yra už 
silikę labai daug sovietinės ga

mybos įvairių karo pabūklų — 
padargų, o ypač nemažai kariš
kų lėktuvų. Jau dabar, kai kurie j 
Egipte esantys AOI fabrikai suge-} 
ba sutvarkyti sovietines mašinas 
ligi tokio laipsnio, kad jomis gali
ma net skristi. Tikima, kad ir kiti 
arabų kraštai, "atšipę bendradar
biavimo dantis su bolševikais", 
pradės ieškoti kelių, vedančių į 
AOI fabrikus. 

Medaus mėnuo baigėsi 
Vienas aukštas Egipto parei

gūnas, didžiai patenkintas esama 
AOI įmonių planų ir darbų vyk
doma pažanga, pareiškė: "Na, pa 
galiau atsikratysime Sovietų. Šis 
natūralus užbaigtuvinis "balius" 
ne pirmas ir ne paskutinis vien 
tik Egipte. Tikiu, kad ir kiti ara
bų kraštai greit susipras ką reiš
kia "bendradarbiauti" su bolševi
kais". 

Daug metų reikėjo arabams 
susiprasti ir pamatyti, ką reiškia 
bolševikų "parama". O supratę 
XII. 5 Egipto slaptoji policija už
ėmė Bulgarijos atstovybę, vykdė 
kratas ir t. t. Maskva komentavo 
Šį įvyk; XII. 6 per savo radijo pa
reiškė, kad "tai negirdėjas įvykis 
tarpvalstybiniuose santykiuose". 
Matyt, kad Sofija, aklai vykdyda
ma savo viršininkų iš Kremliaus 
įsakymus ir nesitikėdama kratos, 
nespėjo visus galus sukišti į van
denį. O tai baisiai Maskvai pikta. 
Ir lauktina naujų sensacijų. 

MOKSLO IR RELIGIJOS 
DIALOGAS 

Zalcburge, Austrijoje, įvyku
sių humanistinių diskusijų metu 
buvo atnaujintas 1960-ais me
tais austrų šv. Pauliaus draugi
jos — Paulus Gesellschaft pra
dėtas dialogas tarp mokslą ir. 
religijos. Dabartiniais laikais 
pasireiškiančios gilios egastea*. 
cinės krizės akivaizdoje, dialo
go dalyvių dėmesys krypsta ne 
tiek j tikėjimo ir mokslo taria
mų prieštaravimų nagrinėjimą, 
kiek į tikėjimo ir mokslo bendrą 
atsakomybę už žmogaus gyvy
bę. Kalbėdamas apie šią ben
drą religijos ir mokslo atsako--
mybę, Vienos arkivyskupas kar
dinolas Koenig priminė, kad ti
kėjime ir moksle įvyko gilūs 
pasikeitimai, kad tikėjimas ir 
mokslas yra pakeitę anksčiau 
jas skyrusias griežtas pozicijas. 
Tuo būdu, pažymėjo kardinolas 
Koenig, susidarė palankios są-" 
lygos tikėjimo ir mokslo dialo
gui, kuris tegali patarnauti 
žmogui. Šiuolaikinio žmogaus 
pergyvenama krizė, pažymėjo 
kardinolas, glūdi jo dvasinia
me palūžime. 

— Kad ir kažin kaip a i t rus 
imperatoriaus kardas, teisiam 
žmogui jis neįstengia nukirsti 
galvos. Kiniečiu 

Kalėdinės atvirutės 

Kalėdinių sveikinimų atviru-

ziejuje Londone. Pirmoji lito
grafuota kortelė siekia 1844 m. 
Anglija 1870 m. jau turėjo at-

tės yra tik vieno šimto metųjviručių siuntimo paprotį 
senumo. Jos išsivystė iš moki
nių laiškų tėvams, kur jie pra
nešdavo Bavo darbo vaisius. Pir
moji kalėdinė atvirutė, ranka 
piešta, iš 1942 m. yra Britų mu • 

— Vanduo, kad ir tūkstantį 
kanalų prabėgęs, grįžta jūron. 

Kiniečių patarlė 

LANGAS Į SAULĖLEIDI 
Romanas 

P. MELNIKAS 
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Viktorija nenoriai prisėdo. Visi trys apsižvalgė. 
Pardavėjas kreipės į Andrių "kokie namai jus in

teresuotų?", bet Andrius neturėjo dar išmonės, ko jis 
pageidautų. Ir tada pardavėjas ištraukė kelis albumus, 
padėjo ant stalo; jiedu vartė puslapius, retkarčiais ko
mentavo, bet Viktorija tame nedalyvavo. 

Jos akys klaidžiojo už pertvaros. Ji norėjo pakil
ti ir pamatyti ar jos pardavėjas grįžęs. Kaip šito ne-
pramatė? Kaip ji taip paviršutiniškai ir lengvai su juo 
susitarė? Kaip ji taip galėjo? Ką dabar daryti? 

Ieškodama nesusipratimo priežasties ir bijodama su
klysti, ji laukė veiksmą atidėliodama. Ji buvo apstulbu
si, kad visa pasuko kitokia linkme. Jos idėja buvo ge
rai sugalvota, sukalbėta ir net "patepta", bet štai prieš 
ją sėdėjo kitas žmogus. Ir ką dabar daryti? Kaip elgtk 
su juo ? Ji tiek buvo įsitraukusi į šias mintis, jog staiga 
pajuto prilipusi ne tik prie jos kvailo plano, bet ir prie 
kėdės. Jos planas tik užima jos mintis, duoda vis nau
jų ir netikėtų uždavinių ir tampa vis nauja problema. 
Juo reikia skubiai atsikratyti! 

Bet kaip? 
Laikas bėgo. Jis varė kylį į visą sumanymą ir gram

dė į drožles tai, kas galėjo būti. Senojo pardavėjo ji 
niekur salėje nematė. Jei jo nėra, kur jis? Gi šis jau 
Andriui parodė nemaža namų, bet jos parinkto ir su
tarto albumo puslapiuose dar nematė. Stebėdama visa 
kas dedasi, ji save ramino, kad tai nedidelė tragedija, 

bet buvo priversta galvoti apie ją. Pasikeitimas įvyko j gali uždelsti ? Kiek ilgai ji čia nuobodžiaus, žiūrės į 
dėl nepramatymo, aišku. Ar galima ką nors išsaugoti? save šiame mažyčiame veidrodėlyje? Aplink jos lūpas 

Ji atsikosėjo, norėdama atkreipti dėmesį į save. 
Gal pasikelti? Paprašyti rakto į tualetą? 
Juokinga. Kas iš to? Ar taip bus galima uždelsti? 

matėsi kelios raukšlės. Ji jas palietė ir pradėjo lyginti 
| Ji darė įvairias grimasas, stebėdama save. 

Iš rankinuko ji išsiėmė ružo. Perdažė lūpas. Pa-
Kol anas grįš ir pasirodys?... O po to?... O gal nedelsti? pudravo veidą ten, kur raukšliukės buvo žymesnės. 
Gal įvykiams užbėgti už akių? Dabar. Juk ji pakan- į Akys... Jos akys buvo liūdnos. Kai ji šyptelėjo sau, akių 
karnai prisikentėjo, su Lena tiek prisikalbėjo, tiek vis- j liūdnumas liko. Jos akys neužsidegdavo sena ugnele, 
ko primąstė ir išmėgino... Negi šis priešpaskutinis Ji patrynė kosmetika mėlynas dėmes prie blakstienų 
žingsnis bus kebliausias? Well... Ji beveik prasižiojo, 
norėjo kažką pasakyti, ir staiga pardavėjas ją paste
bėjo. 

Jis pasuko į ją savo akis. 
— Ar galėčiau gaut raktą... — Viktorija nebaigė 

ir atsistojo. Staiga pardavėjas žvilgterėjo j ją nuste
bęs ir nežinia kaip jis suprato, bet atsistojęs nuvedė ją 
per salę ir sustojo prie raktų ant sienos. Ji linktelėjo 
galva. Jis, atkabinęs prancūzišką raktą, parodė jai du
ris. 

— Trečios durys, — jis mandagiai pasakė. 
Ji jam beveik sušnibždėjo: — Čia ne visi šiandien 

dirba? 
— Visi. Kai kurie užimti vežiodami klientus. 
— Aš... — Viktorija norėjo pasakyti, kad jau susi

tarus dėl namo. 
—Trečios durys į kairę, — ją pertraukė jis, ir ji 

nežinojo ar gali jam viską sakyti. Juk pardavėjai run
giasi tarp savęs, jie gauna atpildą už kiekvienus par
duotus namus. Ji negalėjo pervesti susitarimo jam, y-
pač dėl duoto kyšio kitam. 

— Dėkui, — ji tik pasakė, sutrikusia išraiška vei
de įėjo į koridorių, o jis nuėjo atgal. 

Atrakinusi siauras dureles, ji įėjo į mažutį tualetą. 

ir jas sušvelnino. Ir tada akys žiūrėjo į ją kažkokiu 
gerumu. Taip, jos tuo ir buvo ypatingos: geros moters 
akys. 

Gal tik pergeros, ir vyrams primena jų motinas. O 
ji jau perėjusi motinyste. Duktė Maura jau išskridus, 
jau tolimame universitete. Ar ne geriau užmiršti, kad 
ji kažkada buvo gera motina? Išmokti iš naujo, kaip ,' 
elgiasi jauna mergina? Tokia, kuri nežino, ką reiškia 
nėštumas? 

Salėje girdėjos trinktelėjo durys. Gal jos pardavė
jas? Gal jis grįžo? Gal. Ji pakankamai uždelsė čia. 
Jau laikas, jai reiškia išeiti. Kitaip Andrius pasirinks 
namus ir bus po visko. Reik, reikia judėti. Sumetusi 
kosmetiką į rankinuką, ji persišukavo, patraukė tuale
to vandens rankenėlę ir, bailiai pradarius duris, išėjo J 
koridorių. 

Salėje, apsižvalgius, jos pardavėjo nesimacė. Bu
vo atėję dar keli nauji klientai, o Andrius pasilenkęs 
žiūrėjo albume fotografijas. 

Ji grįžo prie stalo ir pardavėjo akyse atsirado kiek' 
išmintingumo. Jie žino, kaip vyrai nesutinka su žmO-'\" 
nom dėl perkamų namų. Jis, gal supratęs jos manevrą, 
staiga užmiršo Andrių ir pradėjo jį ignoruoti Pirkime 
juk moteris yra didžiausia ponia, motyvacija ir varik-

Žiūrėdama į veidrodį, ji stovėjo ir delsė. Ji kovojo su! lis. Gal jis žinojo ir daugiau? Gal nujautė, kad ji su kitu 
laiku. Po tam tikro laiko turėjo grįžti anas pardavė-j pardavėju jau susitarus? 
jas. Po namų aprodymo jis vėl čia bus. Kiek ilgai j i s ' (Bus daugiau) 
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ARTIMIEJI POLITINIAI UŽDAVINIAI 
Proi. Broniaus Nemicko paskaitos išvados, 

padarytos Vliko seime 
Sovietų Sąjungai ėmus kelti ir 

piršti Europos saugumo ir ben
dradarbiavimo konferencijos (vie
toj Taikos konferencijos) mintį, 
kuriai laisvasis pasaulis pradžioje 
dar nebuvo linkęs, lietuviai iŠ 
karto suvokė Kremliaus užmačią 
ir visi vieningai jai priešinosi. 
Sutartinai laikėme Maskvos siū
lomas sąlygas, ypač dabartinių 
Europos valstybių sienų status 
quo pripažinimą, būsiant Lietu 

dradarbiavimo komisija, teikiant 
jai sugestijų ir aprūpinant ją me
džiaga apie žmogaus teisių pa
žeidimą ir paskutiniuosius perse
kiojimus. Sovietų Sąjungos oku
puotoje Lietuvoje; 

ieškoti paramos tose amerikie
čių organizacijose, kurios rūpi
nasi žmogaus teisėmis; 

Detroit, Michigan 

AUKOS BALFUT 
Balfo 76-to sk. 1978 ra. rinkliavos proga aukoja 

125 doL — E. Flecker — Truman 
Conrad Ins. Agency, 

po 1W doL - Algirdas Nakas, L. 
D. Sattler — Concrete Block sav., 
Bronė ir sūnus Robertas Seleniai, 
John F. Uznis — Builder, 

po 50 doL — L. M. Bajorūnai, F. 
Blauzdvs, J. Briedis, dr. B. Burgess, 

A. A. Zafeiockai. J. Zalensas. J. Za-
ranka, P. J. Zarankai, dr. A. Zotovas. 

8 dol. — S. Juzėnas, 
po 6 doi. — J. Ditkus, E. Paurazie-

nė, P. R. Petrauskai, M. Sajonas, 
po 5 doi. — E. R. Aikevičiai, V. G. 

Alkevičiai, AL Moterų S-gos 54 kp., 
AL Socaldernokratų 116 kp., B. And-

E. D. Jankai, J. D. Jurgučiai, dr. P rušaitytė, L. Andružaityte, A. Arlaus-
V. šepečiai, G. V., 

40 doL — G Balanda, 
po 38 doL — A. Dagilis, A Končius, 

P. Pagojus. V. ZebertavJčius, 
po 25 dol. — P. Antanaitis, A. Bag

donaitė, P. Balandienė, dr. A. B. Ba
rauskai, A. Bražėnas. B. ir dr. B. 

& Ser-

daryti įtakos Valstybės depar
tamentui ir kongresui, ypač tiems 

vai ir k S m s Sovietų Sąjungos f 1 ^ " ^ a t S t O V a m S - Gimiai, Globė Merchandise 
užerobtiems kraštams politiškai e ^ E u r o P ° s augamo i r ^ , j . HiMenbrand, J. A. Kratavi-
jTT. „ V . . . . '. bendradarbiavimo komisijos na- i ciai, dr. V. Majauskas, dr. V. Mile-
žalingu. Ryžomės ppeti gresian- i ̂  i r e v e n t u a l i a j i e i s J A V b i ^ J ^ j v . P a n a v a i ( P e t r o n i s I n d u a t . 
tj pavojų ir sulaikyti nuo kenks-' - - —--- -»-—--» 
mingų susitarimų. Mūsų pagrin
dinis siekis buvo nesėkmingas: 
neįstengėme užkardyti Helsinkio 
baigminio akto. Tačiau suvieny
tas mūsų pastangas vainikavo 
visa eilė šalutinių laimėjimų, 
kurie bent iš dalies atpirko Hel
sinkio nesėkmę: Lietuvai palan
kūs vyriausybių pareiškimai, 

legacijon Madrido susirinkime; ! " « • I o c - L- Puskepaiaitienė, A. 
Stankus, V. Staškus, C. R. Step-Ste-

Europoje (Atlanto Sutarties j panauskas, dr. J. Sidagis, 
valstybėse) ir Kanadoje daryti į po 20 doL — J. C. Balsiai, M. Ba-
įtakos į vyriausybes ir parlamen- j ziliauskienė, Andr. Bliudžius, St. But

kaus Saulių kp., R. Janukaitis, J. 
Juška, I. S. Kaimeliai, O. Kratavi-

tus; 

ieškoti paramos visuomeninė-

kas, A. Ašoklis, J. Augaitis, V. Bag
donas, J. Bagužis. A. K. Balukai, J. 
Bauža, N. Bauža-Feenian, B. Bauža. 
P. Bankui, P. Becker, J J. Belickai, 
B. Beržanskis, J. Bironas, E. Bogu-
tienė, S. Bosas, A. M. Brakiai, A. 
Brazaitienė, V. O. Braziai, V. K. 
Brokai, P. Bronskis, S. BlaskeviCius, 
P. J. Bfcūdfiai, A. Bublys; B. Buge-
ois, K. BuKkus, E. BukŠaitis, P. A. 
Bukšniai, S. Bulgarienė, F. A. Bund-
kai, M. Burokas, A. A. Batkūnai. E. 
R. Celkiaj, K. Ciužeiis, J. Daukaitė, 
P. Dumašienė, S. Doutortienė, S. 
DrySenė, R. Duobienė, J. Duoba, R. 
Garas, A. Gilvydis, K. Gricius, A. 
Grigaitis, A. J. Griniai, A. Gumbrys, 
N. Išganaitienė, A. Ivanauskas, M. 
Jankauskienė, J. Janson, J. Janšaus-

C L A S S I F I E D G U I D E p-' 

K E A L E S T A T E 

se tarptautinėse organizacijose, j V. Lingys, S. M. Lisauskai, W. Mal 
kurios rūpinasi žmogaus teisių 

, . _ . , . , , . .. '.reikalais, kaip Tarptautinė juris-
JAV-bių kongreso re^hucijos, L , b n į i , Europos imagas tei-
j g g r U a ™ ? ^ * sių ir tautų apsisprendimo orga- ! s ~' D 7 StrasiaV, K. Škėma, V. S. Ur-
oziojoje spaudoje ir t x _ nizacijose ir tarpvalstybinėse in-Įbonai, A. O. Valiai, F. Vedugeres, 

Po Helsinkio nesėkmes mūsų s t i t u c i j o s e > ^ j u n g t i n i ų T a u t u | po 15 doL - J. G. A s t a i . J. E. 
auklėjimo, mokslo ir kultūros or- • Baubliai, P. J. Bertašiai, V. Brizgys, 

fiūtė, J. M Kriščiūnai, A. Mevif tM. , k | e n ė i y_ J a n u k a j t i e n ė > A . v . J a n u . 

len, Jurg. Mikaila, F. Nemanis, Z. 
Pajaujs, A. Pašukons, L. J. Pečiū-
rai, A. E. Rašytiniai, kun. K. Simai
tis, J. Sinkus, J. A. Stanevičiai, dr. 

vienybė pairo, kai pasukome į 
kraštutinybes: vieni be pakanka
mo pagrindo puolėme kuone n e - 1 . • . , . .. . . , . 

• u . j . , TT 1 • , - 1 - ... teisių komisijoj ir kt 
viltm del Helsmkio pralaimėjimo,' 

ganizacija ( U N E S C O ) , Žmogaus ,B- Burt>a> J- J- Černiauskai, Dariaus 
> & Girėno Klubas, I. G. Janušiai, dr. 

kiti, gindami svetimąjį prestižą, 
ėmėme be pagrindo mūsų nesėk
mę vadinti laimėjimu. Helsin
kio baigminio akto reikšmės Lie
tuvos laisvinimo bylai skirtingas 
aiškinimas perskėlė į dvi stovyk
las mūsų visuomenę, spaudą, or
ganizacijas. Ėmėme stigti Lietu
vos vadavimo darbe damos, ir jis 
pasunkėjo. 

Belgrado susirinkimas dar dau
giau palietė mūsų pastangas Lie
tuvos laisvei. Griebėmės nesutar
tų ir nesuderintų žygių, pagy
romis rungdamiesi dėl nepelnytų 
laurų ir netikrų laimėjimų, 
svaidėme lietuvių visuomenės 
sudėtas lėšas svetimam prestižui 
ginti ir savo ambicijoms pateisin
ti. 

Prieš Madrido susirinkimą rei
kia išrauti negeroves, menkinan
čias mūsų pastangas, skiriamas 
Lietuvos laisvės bylai. 

Madrido susirinkimo manda
tas bus toks pat, kaip ir Belgrado 
susirinkimo — pasikeisti pažiūro
mis ir apžvelgti Helsinkio baig
minio akto nuostatų vykdymą. 
Betgi ir tokio mandato susirinki
me galės atsirasti galimybių pa-

K. Keblys, A. Lukas, A. E. Misiūnai, 
A. Nemanis, A. Nakas, A. Norus, 
K. R. Ražauskai, N. J. Udriai, V. A. 

. v ., . . . x* J • 1 Ūsai, Alg. Zaparackas, 
masas reikšmingesnis, o Madn- j u ^ _ p B Cečkai 

Tikėkime, kad mūsų pastanga 
Madridui bus vieningesnė ir jos 

MARQUETTE P A R K 
23 metų, 5Vi koib. mūr. 3 miega

mi. 40 p. sklypas. Gazu Šildymas. 2 
maš. garažas. Arti 71-os ir Lawn-
dale. Prieinama kaina. 

BUTU NUOMAVIMAS 
Namų pirkimu — Pardavimą* 

Valdymai 
Draudimai — Income Ta* 

Notariataa — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Av. — 778-2233 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

Išnuom. 3-jų kamb. butas prie Mar
auette parko. Viengungiams — 
moteriai ar vyrui arba vedusių po
rai be vaikų. Galima tuoj užimti. 

TeL 7764752 

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

do baigtis Lietuvos laisvei našes
nė. 

po 12 doL — V. S. Bubliai, B. S. 
Staniškiai, A. M. Zove. 

— ! po 10 dol. — M. Abarius, V. I. 
K u i p i i M o r i i A m « A u « i i n * P Alantai, ALIAS Detr. sk., ALRK Su-
DVIEJUOSE HORIZONTUOSE. 171 j^., AL Taut .s-gos Detr 

sk., A. K. Andrušaičiai, G. Ankus, (Atkelta iš 2 pusi.) 

buvo tokia nuoširdi ir paprasta, 
kad žiūrovams kėlė ne tik 
džiaugsmą, bet pabaigoje vie
n a m kitam net išspaudė džiaugs
m o ašarėlę. Ypač vyresniųjų sky
rių mokinių suvaidintam vaizde
lyje "Džiaugsmo ieškotojai", ku
rį užbaigė giesme "Gul šiandie
ną jau ant šieno...'' Pamažu 
į giesmę įsijungė ir publika, ir vi
sa tai kėlė džiaugsminga kalėdi
nę nuotaiką, džiaugsmą jaunai
siais atlikėjais ir pagarbą jų mo
kytojams bei tėvams. Latvių na
muose puiki dviguba scena, la
bai gera prožektūra, yra geras jos 
žinovas, todėl visi trys vaizdeliai, 
ypač p a s i d ė j o e t i n i u - n i - ^ ^ l . ? J S T £ . £ 

sevčius, G. Jocius, P. Jocius, A 
Jorrynjenė, J. Jonynas, J. Jurkūrrie-
nė, E. Jurgutienė, AK. Juška, L. 

dėju parašyti originalių vaizde-j Kalvėnas, V. M. Kankaliai, V. K. 
- • Kartanai, J. 0. Kartis, dr. K. E. 

Karveliai, J. M. Kasevičiai, J. T. Ka-

I. D. Anužiai, A. Armalis, A. Asta-
saitis, A. A Atkočaičiai, J. Atko-
čaitis, A. D. Augimai, kun. A. Ba-
bonas, B. Bacevičienė, P. V. Salynai, 
K. S. Baliai, L. Balkus, C. S. Ban-
kauskai, J. O. Bartkai, S. Bartkus, 
M. E. Baukiai, J. Bernotaitis, J. By
tautienė, A*. Bliudžius, V. BlūdSū-
tė, J. Brazauskas, J. E. Braziūnai, 
E. Bulotienė, kun. K. Butkus, T. 
Condron, S. V. Černiauskai, K. J. 
Cemiai, T. B. čiunkos, V. E. či-
žauskai, A. I. Dainorai, A. Dainus, dr. 
A. J. Damušiai, K. K. Daugvytiai, J. 
Doveinis. D. A. Dulaičtai, A. Dumb-
ravai, J. J. Dunčiai, S. M. Erlin-
giai, V. B. GaiveUai, S. E. Garliaus-
kai, J. D. Gilvydžiai. M. R. Gilvy-
ffiai, K. S. Gogeliai, V. L. Gražu
liai, L. Grunovas, L. P. Heiningai, Z. 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir 'isymas 

M I a L I N i TV 
2S46 W. 69th St . te- 776-1486 
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HELP W ANTED — YYKA1 

fn iu įrėmimu. Tikiu, kad salėje 
buvusiems rašytojams A. Vaičiu
laičiu: ir K. Almenui gal kilo i-

svarstyti ir žmogaus teises, kurios. ]įų " a t e i n a n t i e m s metams. Juk 
kely į Lietuvos nepnklausomybę į m o k y k l o s v e c j ė j a V. Gureckienė 
bus reikšmingos. Todėl m u m s ten
ka rimtai ruoštis Madrido susi
rinkimui, konkrečiai numatant 
tos ruošos organizaciją ir veiklos 
būdus. 

Visų pirma reikia tarpveiksni-
niame forume išsiaiškinti patiems 
sau Helsinkio baigminio akto 
nuostatų tikrąją reikšmę Lietu
vos ir kitų Pabaltijo valstybių 
laisvės bylai ir suformuluoti tuo 
klausimu vienalytę politiką bei 
taktiką, pagrįstas tik Lietuvos in
teresais, paliekant nuošalyje sa
vo asmenines ar organizacines 
ambicijas ir ypač svetimą pres
tižą. Tokio forumo užuomazga 
galėtų būti Lietuvių žmogaus 
teisių komisija, pirmininkauja
ma dr. Domo Krivicko, kurio na
šaus intelektualinio darbo ran
ką juto Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, ruošdama
sis Belgrado susirinkimui. 

Bendromis pastangomis pasirū
pinti, kad ne tik JA Valstybėse, bet 
ir Atlanto sutarties valstybėse 
(ypač Kanadoje, Tldžiojoje Bri
tanijoje, Prancūzijoje, V. Vokie
tijoje, Italijoje, Šveicarijoje) 
veiktų pajėgūs politiniai viene
tai, jais laikant ir diplomatines 
konsuliarines atstovybes. Kur jie 
nepakankamai pajėgūs ar visai 
jų nėra, susitarus sustiprinti ne
pajėgiuosius, sudaryti naujus ar
ba darbą pavesti kompetetingiems 
asmenims. 

Jungtinėse Amerikos Valstybė
se reikia: bendradarbiauti su kon
gresine Europos saugumo ir ben-

MikuiiOTuai, 3 . Miliūnas, E. Milkaus-
kas, L. Mingėlienė, J. Miškinis, F. 
Motuzas, J. Murinas, A. E. Mustei-
kiai, K. D. Navasaičiai, B. V. Neve- I 

savo žodyje prieš programą pa
brėžė, kad mokykla tikriausiai 
dar gyvuos bent dešimtį metų. 
O pati programa taip vikriai bu
vo sukirpta, kad viskas teužtruko 
tik gal pusę valandos. Programai 
pasibaigus, prieš ateinant Kalė
dų seneliui su dovanomis, tėvų 
komiteto pirm. D . Campienė pa
dėkos žodis taip pat buvo trum
pas ir taiklus. Po to kavutė, py
ragaičiai ir valandos kitos nuo
širdūs lietuvių pokalbiai, n*»s čia 
ne Chicaga - lietuviams į krūvą 
susirinkti nėra dažnų progų. Ant
ra vertus, čia lietuviai nesusis-
kaldę ir vienas į kitą nešnairuo-
ja. Trečia, čia daugumą sudaro ^ ^ y R ^ ^ y ^ . ^ p 

tie, kurių amžius dar nesieKia 5B M P a c e > A A PaSkai A v p ^ . 
m., jie šio krašto mokyklų moki-1 i a i w k a i i E pajįjca^ A . pesys, A. 

V. Pesiai. A. A. Petrauskai, J. Pet
rauskas. A. Petrulis, dr. J. R. Pikū-
nai. J. V. Pleskai, A. Poderienė, P. 
M. Polteraičiai, J. Preibys, A. Rac-
ka, J. E. Radai, O. Ramanauskienė* 
E. E. Rėkliai. A. Rimkus, A. G. Ru
džiai. A. L. Rugieniai, J. Rugienius, 
V. Rugenus, B. O. Rūkšteliai, L O. 
Sabaliūnai, M. J. Sajai, R. Sakis, O. 
Sirgėdienė, V. Sirtautas, A. Skaru
lis, S. A. SkoTupskai, E. M. Skorups-
kai. SLA 3S2 kp.. V. ShiSnys, K. Sra-
gauskas, J. E. S tark. K. Stašaitis, L. 
D. Stoniai, E. R. Sventickai, č . O. 
SadeikJai, J. Šepetys, A. Šileika, J. Sl-

Pagrindinės tautos žymės mukėnas, V. šlikas, K. G. Spakaus-
paeal Daukšą yra kalba, gim- k a i . J- *****. A. Surkus, E. Tama-
+• v- • u . .^^ „!,«••;«« "sauskienė, J. Tamošiūnas, V. Tamo-
tine, papročiai, kurie skatino _.. r* _ • _ . _ 

' ' r 5tunas, R. A. Tamulioniai, V. M. Ty-
tautos ir jos kultūros vys ty - , te v ^ ^ A . Tumosa, V. Udrie-
mą«L Pr. Čepėnas Į nė, J. Urbonas. R. O. Valatkai, V. O. 

.. .. Valiai, A. Vanonis, A. Vaitėnas, T. 
— Grožis be dorybes — pa- ; vajtkūnaitį, v . Vaškerytė. A. Vai-

nasus į gėlę be kvapo. Įtiekaitis. N. Ward. S. M. Wakers, 
* * * * 1 H II 

fis, J. E. Jeneckai, E. Jodinskienė, 
V. Jodmskas, V. Jocys, K. E. Jokšai, 
V. Jomantas, A. E. Kaspučiai, E. 
P. Kaustekbai, V. Kavaliukas, P. K. 
KebJinskai, A. Kernėža, V. B. Kiliai. 
E. J. KHmonai, J. KirveJaitis, K. 
Kriščiunevičienė, G. Kupčinskier >, V. 
Laurus, A. I. Lefibai, K. dr. '.ek-
niai, O. Leatoitienė, V. Les vis, 
Lietuvos Moterų Klubas, S. E. .an
giai, A. Matulis, A. Markuzytė, . A. 
Matekūnai, A. Mažeika, J. ? cha-
ete, A. D. Miciūnai, P. Mikštas, S. 
MiMešius, A. Mibnantienė, S. Miltą-
kienė, M. Narbutas, S. Naumavičiu.-
J. Naumus, O. Navasaitienė, S. Ni-
•cantier.ė, B. Norkūnas, F. Olsauskai-
tė, C. Orentienė, A Osteika, V. G. 
Palaikiai, P. O. Paulauskai, P. 
Pack, V. M. Petruliai, S. R. Piktinai, 
M. PKenaidenė, A. Pusdešris, J. O. 
Pusdešriai, P . J. Putriai, L. Radz-
vickas, J. Rauličkis, A. A. Repshas, 
J. O. RJbiredcai, V. Rinkevičius, J. 
Rinkimas, D. Ronkams, P. Rūkštelė, 
G. Sakalauskienė. M. Salas, S. Sau-
tflas, L. O. Seleniai, A. Simonaitis, 
E. Skkrtys, A. Skorupskas, V. Skre-
butėnas, S. Sližys, M. Smailis, P. 
Sprindys, P. Stankmis, C. A. Staniu-
liai, A. Stašaitis, J. G. Stasiai, J. 
Staugas, A. Stauskas. A. Stonienė, A. 
Sukauskas. R. B. Sadeikai, S. Sadei-
ka, J. O. šeputos, S. Simoliunas, M. 
Snapštys, J. O. Sostakai, L. sulcas, 
J. Sveras, J. J. Švobos, P. Televi-
Sus, H. Tucker, V. Z. Urmanavi-
čiai, A. Vaitiekus, P. Valantinas, B. 
Valiukėnas, E. B. Vasiliauskai, G. 
VaSkelytė, A. D. Valavičiai, S. Veng-
raitienė, S. Vilkas, Vilniaus Kr. Liet. 
S-gos Detr. sk., F. E. Viršila, J. 
Valaitis, O.* Walls, H. Waak, A. 
Wesley, A. Wiichesky, Ant. Zaparac
kas, A. B. Zakarka. A. Zaikauskas, 
S. Zebraitis, P. M. 2ilmskai. P. S. 
Žiūkai, A. Cervydas, O. Plienaitienė, 

po 4 dol. — P. S. Bideriai, F. J. 
Kanapėtai, 

po 3 doL — L. Banaitienė, W. S. 
Hotra, J. Janulevičius, V. K. Kerai-
čiai (Austraiia), S. Kiškis, U. Lelei-
kienė, C. Pliurienė, O. Vaitkūnienė, 
M. Zisman, V. Sarkienė, 

po 2.50 do!. — V. Norvilaitė, O. 
Norvilienė, 

po 2 doi. — J. Baltrušaitis. J. Belic-
fcas, J. Bujauskas, V. čepelionis, E. 
čibirka, M. Dubitsky, P. Jarackas, 
B. Janus, A. Janušis, 0. Kašefienė, 
A. Kavalas, A. Kezenienė, J. Kin-
fius. A. Murinienė, V. Pauža, M. Pet
rauskas, A. Radzevičius, J. Ratka, J. 
Ratnikas. J. Rutkauskas. M. Slrns, | HHlMnilimilllllIlHlimilinilliniinlimiii 
Z. Styga, M. Sakis, J. Sirvydas, O. 

iiiiiiiimiiiuiiiiiiiiii siiiiiiiiiiiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustyrnas 
{vairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 

iiHimiiiniiimmimiiHiiiiiiiuiHiiiniim 
iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiuiiiiiiii 

)\airiŲ prekių pastrtaktmas nebran-
trlai iš mūsų sandelio. 

COSMOS PABCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
3333 b. Halsted St.. Chlcmgo, 131. COftOf 
2501 W. R»th St.. Chlcaco, UL «0«3» 

Telet.: 925-2737 — 2S4-SS20 
Vytautas Valantinas 

tiiiiuiiiimiiiiiiiiiiiiuiiiiimuiuiii.iiiiiiii 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimimi 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldua ^ | j Į ^ a n ^ «" jt , ir teisingą paUrna-
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei- į ^ ^ -

dimai ir pilna apdrauda. 
Tel. — \VA 5-8063 

illllllillllllillllllllllllllimilllllllllllllliui 

LINKSMU ŠVENČIŲ 
S I M A I T I S R E A L T Y 

Losurance — Income Taz 

2951 W. 63rd St . 436-7878 
I I IUIHII tUIIIUII tUUI 

0 GERIAUSIA ČIA 
Labai ivarus 2-jų butų namas ir ga

ražas. Elektrinčs durys. Atskiri gazo 
šildymai Brighton Parke. $37,000.00. 

svarus kaip stiklai 7 kamb. mūras-
Centr. šildymas - vėsinimas. Liuksus 
naujų namų apylinkėje. $53,900.00. 

Modernus 2-jų aukštų mūro namas. 
Apie $18,000.00 pajamų. Geros sąly
gos nupirkti Marauette Parke. 

2-jų aukštų niro namas ir 2 au
to garažas. Apie $6000.00 pajamų. 
Naujas stogas ir gazu Šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum. langai. 
Galite pirkti už $41.800.00. 

Modernus 15 metų mūro narnas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marųuette 
Parke. Aukšta kokybe. $50,000.00. 

Gražus platu* sklypas ir garažas 
Marauette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estate 
2625 We$t 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

DĖMESIO! 
Leiskite mums priminti, kad 

BUDRAIČIO REALTY 
namų pardavimo {staiga tapo priimta 

1 National Assodation ot Realtors. 

Tuo pačiu išplečia nuosavybių pirki
mą bei pardavimą ir tolimuose prie
miesčiuose. 

Taip pat žinotina, norintiems per 
mus pirkti bei parduoti, jums patar
naus ne vienas ar du asmenys, bet 
virS tūkstančio profesionaliai toje sri
tyje paruostų pardavėjų su 250 jstai-

Taigi j mus kreipdamiesi sutaupy
site laiko ir pinigo. Norintieji pirkti 
rasite platų namų pasirinkimą, o par-

MA1NTENANCE MECHAMC 
3ro sfaift Exper. reųuires wekting 

aad burning. Some Engtish reųuired. 
Appiy in person. 

COREY STEEL COMPANY 
2800 S. Slst CC, Cicero, I1L 

• n Eąua; Opportunlty Employer 

DDtEDLATE OPEMKGS 
0WNER / OPERAT0RS 

Needed for over-the-road work, 
covering Midwest, Souti, South-
east & Southwest areas of the U.S. 
Union. Top pay & benefits. 
CALL: DONALD MEfZELAAR 
In Illinois, (CX>LLECT) (312) — 
986-S100. Outside of TU.. (800) — 
323-7306. 
Ku Equal Opportunlty Employer M/F 

DELIVERY 
Drivera needed. Evanston's busiest 
delivery service is just entered it's 
busiest season. Fuil or part time. 
Mušt have own car. Good pay. 

CALL 869-2800 

FULL TIME 
CUSTODIAN 

11 P. M. — 7 A. M. Shift 
Fine benefits. 

NMSDALE JR- HIGH 
Call Tony Spatafore 

8 8 7 - 1 0 7 0 

D I E S E L 
MECHANICS 

Iraediate Openings 
ALLSH1FTS 

Ejcperienced vvith Tracks and 
Ueavy £quipment. 

Year "Round Steady \Voxk. 
Excellent Wages 

KooseveJt and Kildare 

CALL: 338-8600 
E.O.E. m / f 

vailiauskai, A. Kišonai, M. A. Klim-
kaičiai. dr. B. Krakaitis, kun. V. 
Kriščiunevičius, V. K;indrotienė, J. 
Kuras, J. Kurpowicz, L. E. Kutkai, 
V. E. Kutkai, A. A. Kvedarai, dr. 
B. Kvietys. I. Lauras, F. A. Lėliai, 
V. Ldis, A. A. Leparskai. LDK Bi
rutes D-jos Detr. sk., J. Leščinskas, 
B. Liaudanskienė. Lietuvos Vyčių 79 
kp., Lietuvos Vyčių 102 kp., Lietuvos 
Vyčių 139 kp., V. A. Lingiai. R. L. 
Macioniai. J. Mačiulaitis, A. S. Man-
vydai, P. E. Marčiukaičiai, J. Mar
kus, A. T. Merkevičiai, V. V. Mėmė-

! S ^ M A k ^ k a U r t i ^ W , K a ' B.J Myl į į 1 1 * ? 6 " * ' * \ V a i . t k ū n i € n ė ' B- W e s " 
kolaičiai. K. E. Mykolaičiai. J. J. ! S a u t H a s ' B" T**™*< 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

ir kitus kraštus 
VEDZINvSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicaco. m. 60682, telef. 9^7-5080 
l l l imimi i l i i i l lH l l i l l l i i i l l i i i i i imi i i i i i i i . i l . 

iiimnMiiiiMiiiimifiiimiiimiuiiuiitumi 
M. A. Š I M K U S 

NOTARY PTJBLIC 
INCOME TAX SERVICE 

42SI So. Map!ewood, f ei. 254.7451 
Taip pat daromi VERTIMAI 
OI.MINIŲ tSkvistlmal. pildomi 

PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 
kitokie blankai 

tlllllllllllllllHIIIUIimiIIIIIUIIIIIIMIIIIIIII' 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

VYRAI IB MOTLKYS 

J0IN 0UR TEAM 
Need dynamic real estate sales 

person for extremely busy office. 
Fantistic bonus, unlimited po-

tential. Strictly confidential. 

Call — . - , y 
M-G-M 

Miss Prince — 675-8900 

I M O V 8 I T E D A B A b 

niai, jiems visokie nesutarimai 
mažai žinomas reikalas. 

Baigiant reikia išreikšti pagar
bą mokytojams ir motinoms, ku
rios paruošė vaizdelius, būtent R. 
Rimienei, D. Lukienei, V. Butie-
nei, M. Čižiūnienei, A. Balley, T. 
Landsbergienei, D . Penkiūnaitei, 
K. Cesonienei ir A. Rudžiui, jr. 

VL R. 

J. Ulaitis 
tey, M. Yekuhs, M. Zubrickienė, 

po 1 doL — Biškakmis, S. Glad-
kauskienė, Jaekson. J. Medinis, A. 
Mameniškis, R. Nesutavičienė. S. 

Rinkliavai vadovavo Balfo dir. E. 
Paurazienė Per radiją kalbėjo kun. 
A. Batonas, agr. J. Baublys, V. 
BHūdžiutė ir sk. vicepirm. j . Pe
čiūrienė. Aukų tepus perrašė B. Ceč-
kiene. Aukas rinko A. AndruSaitis, V. 
Balymene, J. Bauža, P. Bronskis, P. 
Cečkus, A. Darnus, K. Daugvydienė. 
J. Duoba, A. Grigaitis. A. Juška, A. 
Kasputis, O. Kratavičienė, I. Laurina
vičienė, V. LėHs, J. Matekunas, J. 
Mikaaa, L. Mingėlienė, E. Musteikie
nė, A. Norus, E. Paurazienė, J. Pe
čiūrienė, M. Poiteraftienė. J. Prei
bys, K. ir P. Ražauskai. K. Sragaus-
kas, A. Stašaitis, V. Staškus. C. Sa-
deilra, V. Tamošiūnas, T. Vaitkūnaitė 
ir V. žebertavičius. 

Viso surinkta 5,277.00 dol. Auko
tojams, rinkliavos vadovei ir visiems 
talkininkams mūsų nuoširdžiausias 
ačiū. Savo padėką taip pat reiškia
me rnkbavą garsinusioms lietuvių 
radijo valandėlėms bei spaudai 
ir parapijų klebonams, leidusiems 
aukas rinkti parapijų patalpose. 

Balfo 784o ik. valdyto 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Pktaname ir vaškuojame 

visų rūsio grindis. 
4. BUBNYS — Tel. R E 7-5168 
lllllllllllllllllllllllllUlUlllIlIlIlIlIUUinilll 

10% — 20% — S0% pigiau moke>lte 
a i apdrauda ooo ugntao Ir automo
bilio pa« mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208 H WeM tSth Street 

CTilcago, niinois 
THef. GA 4-8654 

iiiiiuiiiiiiiiiiifiiimmiiiiiiiimiuiiiiiiiia 

ANDRIUS NORIMAS 

"SANTAKA" 

12-ka norelių. Ii jų trys buvo pre-
mijuotm. Gražiai išleisu. 304 pusi., 
1977 os. Viršelii dail. Giedroo Tre-
i>okajtes. Kaina su peraiuntimu 
18.30. Uiaakymut akfUi: 

DRAUGAS, 4MI W. O N SttMt, 
Ck4caaa, I1L tMS 

PACKERS 
lst, 2nd & 3rd SHHTS. Good pay. 

company benefits, shift differential. 
Apply 

CO.VCORD INDUSTRIES 
2607 N. 25th Ave. 

Franklin Park, Illinois 

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiii 
PACKAOE F.XPRFRS AOTJSCY 

MARMA NOREIKIEN£ 
SIUNTINIAI j LIETUVĄ 

Ij*bal pag«ldAa]Ainoa geroa rOsl«a 
prekėa. M«W*« U Eoropo* nndellq. 
2SOA W. Ot St.. ChJcajo. OL 90030. 

TFX, — WA 5-27A7 
iHiiiiiiiimiimitniiiniMiimiiiiimimiii! 

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

Platinkite "Draugę". 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiimninc 
Graži dovana Švenčių arba bet 

kurią proga ! 

MOŠŲ Š O K I A I 
Išleido Lietuvių Tautinių Šo

kių Institutas (antroji laida) 
1975 meitais Chicagoje, 

Gaunama Drauge, 4545 West 
63rd S t , Chicugo, IU. 60629. 

Kaina $4.00. Užsakant jHidėti 
21 centą už persiuntimą. Utinoia 
gyventojai dar moka 5% mo
kesč ių 

iniiiiiiiimmimiiiiiiinmiiiiiifiiiiiittiiii 

Perskaitė "Draugą" duokite 

jį kit iems pasiskaityti. 

IMMEDIATE OPENINGS 
l i t e assembly of plastics in Dow-
ners Grove, UI. Full or part time. 

7:30 A.M.-4:00 PJd. 
WU1 Train — 963-6653 

Telephone Sales 
CUSTOMER CONTACI 

We are enlarging our telephoeic oon-
sult&nt «taff & have a few openitncs 
for indlvlduals looklng for a perm. 
poaltion. Work for 80 jrr. old flrm 
offertiųr exc hrly. sal., cotnm.. pd. 
vac. holidays, med. & life Insurance. 
Our salcamen can earn JT/'hr. įt 
more. Sal. & com. paid up front 
we«kly. No age barri«r + we will 
train indlvlduals to do our non-
preaaiure type of wortc. 

Call Mr. H. Wand — 071-73SO. 
' J. S. P*XCCH 
I 3750 N. Wfflow Rd., Sohlll«V P » A 

PART TTME 

H E L I A R C W E L D E R 
Experienced. Morton Grove Area, 
Eitcellent working conditions. Good 
fringe benefits. 
Oall for appointment — 966-8300 

AUTOMATIC SCREW 
MACHIN E OPERATOR 

Experienced Brown A Sharpe. and 
Index. Setter & operator. Exc oppor
tunlty tn growlng NW Mde manufac-
turtng firm. Top pay. overthne, & 
ai co. benefits. Call for appointment 

Mr. Klein — 283-6699 

E N M COMPANY 
5214 W. Lawreiiee, Chicago 

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi "Drauge". 

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt 



Clevelando Nerijos ansamblio dainininkės. Pirmoj eilSj iŠ kairės: Rita Balytė, Nijolė Lenkauskaitė, sekre
torė, Viktutė Lenkauskaitė, Kristina Aukštuolytė. Antroj eilėj: Kristina Kuprevičiūte, akompaniatore, 
Zita Kripavičiūtė, Roma Balytė, Rita Kliorienė, vadove, Ligija Rociūnaitė, Onytė Kliorytė, Danutė Sirgė-
dienė, Živilė Kliorytė-Vaitkienė. Trūksta Danutės Miškinytės. 

NERIJOS REPERTUARE 85 DAINOS IR GIESMĖS 

moję paklydę paukščiai". 
E, Daniliūnas 

"Tėviškės Žiburiai" 
— "Tad štai, spaudos platini

mo vajui įsibėgėjus, jūsų "Ke
leivis", kuris yra paslaugus vi
soms lietuviškoms organizaci
joms ir nė vieno skirtingai mas
tančio ar kalbančio neapšaukia 
nei išdaviku, nei neišmanėliu ir 
nei "mišiugina", — dabar jau 
sėdi ant pliko pakelės akmens, 
pasidėjęs šalia savo lazdą, ir 
apytuščią tarbą, kurioje beliko 
tik paskutinė sauja 70 metų 
santaupų". 

Prieš paskutini "Kultūrini 
Įvykį" — "Keleivis" 

Į dalindama po po 25 dol. 6 laik
raščiams. 

— Lapkričio pabaigoje įvy
kusioje Lietuvių namų mugėje, 
Philadelphijoje, jaunimo atsto
vai Jūratė ir Rimantas Stirbiai 
buvo paruošę spaudos stalą. 
Mugės metu buvo gautos 24 
naujos prenumeratos mūsų pe-j 
riodinei spaudai. 

— Iš Connecticuto apygardos' 
pirmininkės Albinos Lipčienės '• 
gauta 50 dol. auka spaudos tiks- i 
lams. 

DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. gruodžio mėn. 18 d. 

A,fA. 
BRONIUI KRIAUCELIONUI mirus, 

giedrininkei DANUTEI ŠLENIENEI - KRIRUČELIŪ-
NAITEI ir jos artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautą. 

Vyresniosios Giednninkes-Visuomenininkės 

— LB tarybos narys ir Juno; 
Beach apylinkės pirmininkas j | 
Z. Strazdas spaudos vajaus pro-: 

— Mažoji New Yorko apylin- • ga užsakė savo dviems sūnums, • 
kė lietuviškai spaudai paremti i po vieną, dar jų neskaitomą'. Į 

Clevelando lietuviai gali drą
siai didžiuotis, kad jie pilnai at
stovauja dainuojančią lietuvių 
tautą. Štai — Čiuilionio ansamb
lis, Vyrų oktetas, Ramovėnų vy
rų choras, Nerijos vokalinis stu
denčių vienetas, abiejų lietuvių 
katalikų parapijų chorai. O kur 
dar pripuolamai susimetę neor
ganizuoti gausus dainininkai, ku
rie žirgelį pradeda balnoti vaka
re, o baigia paryčiais. 

Clevelando studenčių vokali
nis vienetas Nerija yra pats jau
niausias, kaip jaunų mergaičių, 
pats simpatiškiausias. Jo įsistei-
gimo data yra 1974 m. rugsėjo 
mėn. Moksleivės ateitininkės, tu
rinčios gerus balsus, įvairiuose 
meniniuose parengimuose, jau 
anksčiau padainuodavo. Matyda
mos, kad pripuolamai susibūru
sios ir tik po kelių repeticijų, ne
gali apseiti be paviršutiniškume, 
nutarė dirbti sudarydamos pa
stovų dainos vienetą. 

Rita Cyvaitė ir Elenutė Raz-
gaitytė-Juzaitienė buvo to naujo 
vieneto iniciatorės. Pirmas jų vie
šas- pasirodymas buvo 197-5-m. 
spalio T$ d Philadelphijoje. Po 
to koncertavo Pittsburghe, Chica-
goje, Cicero, Detroite, Clevelan
de, Baltimorėj, Toronte, Hamil
tone. Dabar ruošiasi koncertuo
ti Los Angeles, New Yorke ir 
Clevelande Žinoma, ir kitur, kur 
bus pakviestos. 

Jaučiame, kad Nerijos visa ga
lybė yra Ritos Čyvaitės-Kliorienės 
muzikiniame pasiruošime ir en
tuziazme Neriją kelti aukštyn. 
Užkalbinta ji pasisakė, kad yra 
baigusi Clevelando valstybinį 
universitetą ir turi Bachelor oi 
Arts in Music Education and 
Applied Music (piano). Dabar 
mokytojauja Roxboro Junior 
High, CIeveland Heights. Ten 
veda tris chorus ir moko pa
grindinės muzikos. Prijungus dar 
Nerijos repertuaro sudarymą, re
peticijas po 2 vai. sekmadieniais 
ir ketvirtadieniais, o prieš kon-

koncertus, darbu jį kietai apsi
krovusi. 

Nerijos repertuare dabar yra 
85 dainos ir giesmės. Su patrauk
laus repertuaro sudarymu turi ir 
nemažai sunkumų. Ji nori duoti 
kas dar negirdėta ir nenudainuo
ta. Sako, randu gražią melodi
ją, bet nėra akompanimento, nė
ra parašytos harmonijos, kitaip 
tariant, daina nėra pritaikyta 
chorui, o dar svarbiau, Nerijai. 
Reikia pačiai visa tai padaryti. 
Ir, žinom, daro vogdama laiką 
iš poilsio. Džiaugiasi, kad atsi
randa ir padedančių. • -

Nerijos dainininkių sąstatas be
veik kasmet keičiasi. Vienos 
mokslo reikalaus, kitos mokslą 
baigusios, trečios ištekėjusios, iš
sikelia kitur. Jų vieton, o ne taip 
lengva, reikia surasti kitas. Šiuo 
metu iš pirmojo sąstato, likusios 
tik 5. Taip pat keičiasi ir akom-
paniatorės. Pradžioje buvo Da
lia Sakaitė. Ji dabar gyvena New 
Yorke ir ten gražiai reiškiasi mu
zikiniam lietuvių gyvenime. Ku
rį laiką talkino mokslo draugės. 
O dabar su Nerija jau ilgą lai
ką dirba Kristina Kuprevičiūte. 
Nerijos administracinių darbų 
daug atlieka sekretorė Nijolė 
Lenkauskaitė. 

Nerija neseniai išleido savo 
dainų plokštelę. Buvo įdomu su
žinoti, kaip sutelkė lėšas ir kaip 
sekasi plokštelės pardavimas. Pa
sirodo, kad ir čia entuziazmas 
neapvylė. Sako, neturėdamos lė
šų kreipėmės laiškais į Clevelan
do lietuvius, prašydamos plokš-

certus žymiai daugiau, išvykas į J telę užsisakyti. Atsiliepė gausiai. 
Atsirado ir 3 mecenatai: Jonas 
Balbotas, Algirdas Bielskus ir Al
fonsas Karklius. Jie paaukojo po 
100 dol. Buvo išleista 1000 plokš
telių. Šiuo metu likę 200. 

Rita Gyvai tė-Kliorienė, paklaus
ta apie ateitį, sako: —Reikia 
išlaikyti Neriją kiek galima il
giau, aplankyti lietuvių kolonijas, 
kur dar nesam buvusios, ir, jei 
viskas gerai seksis, išleisti antrą 
plokštelę. 

Neseniai Clevelande girdė
jome dainuojant Ričardą Dauno
rą. Jam akompanavo Rita. Ta
da visi, kurie koncerte buvom, 
didžiavomės, kad turim didelių 
gabumų, muzikinės precizijos ir 
gražios laikysenos, išaugusią jau
ną muzikę. 

B. Gaidžiūnas 

paskyrė 50 dol., kaip informuo
ja Jonas Šaulys, apylinkės val
dybos narys. 

— Patersono apylinkės pirmi
ninkas Antanas Rugys praneša, 
kad 6 pagrindiniams mūsų laik
raščiams buvo pasiųsta 81 dol. 
iš Bendruomenės mėnesio vyku
sios rinkliavos. 

— Worcesterio apylinkė, ku
riai vadovauja P. Molis, įvertin
dama lietuviškos spaudos svar
bą, paskyrė 150 dol. sumą, pa-

laikraštį. 

— PLB pirmininkas Vytautas 
Kamantas lapkričio 20-tos ben-
dralaiškiu kraštų valdyboms 
pranešė apie spaudos vajų iri 
gaunamą 80 proc. nuolaidą kar
tu pridėdamas ir JAV leidžia- j 
mų laikraščių ir žurnalų sąra- į 
šą su kainomis. rč. 

— Iš Chicagos į Denver, Colo., 
yra 901 rrylia. 

LB SPAUDOS VAJUS 
Mūsų lietuviškos spaudos 

reikšmės, vargų ir ateities at
spindį vaizdžiai matome keliose 
citatose, kurios buvo pasiro
džiusios spaudoje. 

— "Jautriausia mūsų lietu
viško gyvenimo apraiška yra 
periodinė spauda. Tai lyg lie
tuviškoji kraujo cirkuliacija. 
Jos stiprėjimas ar menkėjimas 
yra lietuviškojo gyvenimo ro
diklis — stiprėjimo ar smu
kimo". 

S. Kuprionis ("Draugas") 
— "Visais būdais remkime 

spaudą, kol dar nevėlu, nes jos 
netekę pakriktume kaip dyku-

B O D Y W 0 R K C 0 L L I S I 0 N f E X P E R T S 
J. STAJTEVTCIUS 

(Feaefer) FOnu Pataisymas 
TranamfesioBS — Dažymas — Motoro 
— Karoaerijos (body) ir Sparnu darbas 

2637 W. 47th St.9 tel. 523-1249 
OhfcaeB, ininois 60632 
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SHAMROCK OLDS. INC. 

SHAMROCK 0LDSM0B1LE. INC. 

2424 Ogden A ve., Downers Grove, M. 60515 
Telcphone (312) 969-1310 

IN DOVVNERS GROVE 

Kviečiame Jus atsilankyti į 
SHAMROCK OLDSMOBILE, 
Downersr Grove, Ill inois. 
Turime didelį pasirisVimą naujų 

Oldsmobile ii geram stovyje vartotų 
automobilių. Užtikrinam, kad rasite 
sąžiningą ir draugišką patarnavimą 
draugišką patarnavimą. 

. ...ANDOS: Pirmad. — penktai nuo 9 iki 9. 
sestad. 9 iki 6. Sekmad. nuo 11 iki 5. 

OLDS 
DOVVNERS 

SH1MI6CI k III. IK. 

C 
SliMtI l l l l t l ! 

Rtmas S t a l i a u , Algis Tilindis 
Agentūros Vedėjai 

A- A. 

DANUTEI BIELKEVIČIENEI 
mirus, 

tėvus ADOLFĄ ir SOFIJĄ KAMARAUSKUS, seserį 
JUDITA vyrą dr. ALGIMANTE dukras REGINA ir 
VIRGINIJĄ ir kitus gimines nuoširdžiai užjau
čiame. 

D. 0, Braukliai 
S. Jezerskienė 
D. J, Kaunaitės 
K. K. Kodačiai 
K. M. Linkai 
Dr. V. Norvaišiene 
V. L šapėnai 
V. Sližiene 

Surfside. Florida 

B. A, Elsbergai 
0. Juodikiene 
J. 0. Klimai 
P. L Leonai 
Dr. J, S, Narbutai 
P. 0. šilai 
M. Šimkienė 
L Žukauskas 

A. f A. 
NZ, IGNUI GASILIUNUI 

mirus, skaudaus liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžią 
užuojautą žmonai JADVYGAI, sūnui SAULIUI, dukrai 
GRAŽINAI su šeimomis ir karai su jumis liūdime: 

Prelatas Jonas Balkfmas 
Elena ir Petras Daliniai 
Emilija ir Stasys Grušai 
Aleksandra ir Pranas Kraujeliai 
Aldona Krulikienė 
Sazaną ir Antanas Mažeikai 
Rožė ir Alfonsas Plepiai 
Eugenija ir Albinas Šatraičiai 
Stefanija ir Kazys Valčiai 
Elena ir Kazys Vilniškiai 

S t Petersburg, Florida 

L I N K U V A I 
Siaurės Lietuvos švietimo židinys 
Redagavo dr. ALF. ŠEŠPLAUKIS 

Išleido Linkuvos Monografijos leisti komitetas, 
Chicago, m. 1978. 

Kieti viršeliai, 336 pusi. Kaina su persiuntimu 
$15.66. Illinois gyventojai dar prideda 75 e i taksų. 

Užsakymus siusti: DRAUGAS, 4545 W. 53rd St , 
Chicago, UI. 60629. 

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt. 
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A. t A. KOSTUI JUCEVIČIUI - JUČAS 
mirus, skausmo prislėgtus: žmoną ELENĄ, dukrą 
DANUTĘ su šeima, seseris — 0N& ALEKSANDRĄ, 
broli MYKOLĄ su šeimomis ir kitus gimines gyv. 
Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje nuoširdžiai už
jaučiu ir drauge liūdžiu. 

A. J. Kaunas 

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

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4 3 3 0 - 3 4 S o . California A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — YArds 7 -1741 -2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACK AW!CZ) ir SONOS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
2424 W. 6<?th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Soutrmest Higtmay. Palos Hills. III. Tel. 974-4410 

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

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

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

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th A*e.. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. gruodžio mėn. 18 d. x Svč. M. Marijos Gimimo! 
parap. mokyklos Motinu klubas; 
kviečia į susirinkimą gruodžio 18 ! 
dieną, pirmadienį, 8 vai. vak. 
mokyklos salėje. Bus tradicinė i 

X Politiniu studijų savaitgalis 
j Lis Angeles įvyksta vasario 
: 3—4 d. Iš Chicagos vyksta į,. . » __ T . " * „ - J kars ta vakariene ir programai jas mz. V yt. Kamantas, PLB . „ , . , _™ ?. 

' sv. Kalėdų proga. Kviečiamos i 
narės ir jų svečiai gausiai daly
vauti. 

X Ignas Venckus, Chicago, 

pirm., ir dr. K. Ambrozaitis, iš 
Detroito dr. Vyt . Majauskas. 

. Šie renginiai yra tapę reguliariu 
metiniu kolonijos įvykiu, su-

x Kun. Juozas Dambrauskas,] traukiančiu didelį skaičių publi- j UI, Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1979 I 
MIC, Marijonų vienuolijos pro- kos, besidominčios lietuviškos! metų proga linki savo artimie-
vinciolas. išbuvęs dvi su viršum; politikos klausimais, Lietuvos į šiems geriausios kloties. Vietoje 
savaičių Romoje vykusiuose \ vadavimo reikalais. i sveikinimo kortelių siuntinėji-
provinciolų posėdžiuose, gruo- į x Cicero S*. Antano parapi- mo, pinigine auką paremia 
Ižio 15 d. vakare grįžo namo ir jos bažnyčioje Kalėdų mišios j -'Draugą." 
vėl įsijungė į savo pareigas. Ro 
moję būdamas turėjo kar tu su 
visa vyr. vienuolijos vadovybe 
audienciją pas pop. Joną Paulių 
n-jį. 

X Muz. Rapolas Juška , šiuo 
metu gyvenąs Kansas City. Mo.. 

bus Kucių dieną vidurnaktį. x p e t r a s ir Akvilia Maletai šv. Į Po poezijos-dainų koncerto Jaunimo centro salėje, gruodžio 10 d. poe-
Kitos šv. Mišios bus kaip sek- i Kalėdų proga sveikina savoits* Bernardas Brazdžionis dalina savo Califomijoje užaugintas gėles 
madieniais. | draugus ir pažįstamus ir linki i Prograrr.os atlikėjams. Iš kairės: akompaniatoriaus asistentė Nida Mi 

x Pe t ras ir Emilija Bnzgiai. j i e m s l a i m i n g ų Naujųjų Metų. 
sv. Kalėdų proga sveikina TJgĮBĮvįeton kalėdinių kortelių siunti- j Mastienė i Stankaity tė. Platesnis aprašymas buvo "Drauge" 

siulytė. akompaniatorius Arūnas Kaminskas, solistas Algirdas Brazis, 
poetas Bernardas Brazdžionis, komp. dr. Juozas Briedis, solistės Roma 

savo gimines, draugus ir pažįs-' n ė j i m o j i e p a s k>Tė "Draugui" | gruodžio 12 d. numery, 
tarnus, linkėdami taip pat lai- 25 dol auka 
mingų Naujųjų Metų. Vieton 

Nuotr. Vyt. A. Račkausko 

yra atvykęs į Chicagą aplankyti k a l e d i n i u k o r t e I i ų s i u n t i nėj imo 
savo seną draugą kun. J. Vašką 
ir pažįstamus. R. Juška daugeli 
metų buvo Baltimorės, So. Bos
tono. Worcesterio lietuvių para-

skiria auką "Draugo" dienraš
čiui. 

x Pet ras Spetyla, Chicago, 
111.. linki savo bičiuliams ir ben-

pijų vargonininkas, chorų vado- d r a m i n č i a m s ] [ i n k s m ų i r l a i m i n 
vas ir zvmus solistas. Yra da 

x Agota šuopienė paslydusi i 
susilaužė ranką. Ji dirba "Pru- į 
dential" bendrovėje ir drauge 
su ten dirbančiomis G. Klyvie- į 
ne, J. Skvarčiene ir R. Peterso
nu parūpino papuošalus lietuvis-: 

IŠ ARTI IR TOLI 
Ji B . VALSTYBĖSE JAV-bių detentės su Sovietų 

' Sąjunga pragaiš t ingumą Vaka-
9-sis numeris. " A r i z o n o s ^ š a l i m g į r n u r o d o > k3id A ^ . 

vęs su sol. Anna Kaskas Civic 
Opera House rečitalį. Apsisto
jęs marijonų vienuolyne prie 
"Draugo". Žada Chicagoje pa
būti keletą dienų. 

sv Kalėdų laimingų 1979 k a i e g l u t d P r u d e n t i a l rūmuose, j lietuviui", Phoenixe l e i d ž i a m a m ' ^ ^ r e i k a l o r e m i a n t i s ^ f e . 
metu. Sveikinimo kortelių vie- i A u d r o " ė Š U O ? f ė J * " ^ u g o ' ; , biuleteniui, bus 10 metų vasario t u g 

įsigijo lietuvišką lėlę tai eglutei pradžioje 1979 metais, Nuo to t 
laiko kiekvienais metais buvo 

toje paremia spaudą. 

vičiai sveikina visus gimines, x Andrius ir Ona Mircnai iš j k e i s t a 10 numerių. Kas "Arizo-
draugus ir pažįstamus Hot Californijos planuoja gruodžio j nos lietuvi" nuolat skaito, tas 

— St. Pe te r sburg , Fla. , lap
kričio 1 d. Lietuvių k lubas su
ruošė rašytojos Birutės Pūkelc-
vičiūtės l i te ra tūros vakarą . Gra-

x Stasvs ir Ona Piežai, gyv. Springs ir Chicagoje su šv. Ka- ' 2 9 d- atvykti į Chicagą. Čia bus. žino. kiek cia per 10 metų su- ž i u ž o d ž i u „ 5 ^ - ^ p r į s t a t ė klu-
San Pierre, Ind., buvo išvykę į ledomis ir 1979, linki laimės. Pasiekiami telef. 737-9074. rinkta visokios medžiagos apie Į ^ ^Tektorė G r . Jezukaitienė. 
Neposit, 111.. aplankyti savo sveikatos ir Dievo palaimos.! x Liet. Bendruomenės Cleve-' į t u v l y ^ ^ ^ į ^ * , * l _ , ™ ? l B i ' Pakelevitfutė i š pa t jaHBjB-
dukters Bernadetos 
ri gruodžio 11 d. susilaukė 

mkyti savo sveikatos ir Dievo palaimos, i x Liet. Bendruomenės Cleve-' " " " ' 7 & J ~ . . . ^71 fUkeieviciute iš pat j aunys-
Shaner, ku- Vieton sveikinimo kortelių ski- lando apylinkės valdyba per V.! P h o e i u x e - V l s a s "Arizonos he-. t ė g p a s į ž y m ė j o h tera tūr in ia is ir 

usilaukė sū- ; ria 15 dol. auką --Draugui." Mariūną švenčių proga pasvei- t u v l ° ' komplektas yra BalzeKO Į vaidybiniais gabumais. J i lai-
pasidžiaugė; muziejuje. Chicagoje. 

"The Krmkigham News' 
mėjusi t r i s "Draugo" premijas. 

CHICAGOS ŽINIOS 
SAUGOTIS VAGIU 

Švenčių laikotarpiu labiau 
darbuojas i kišenvagiai ir kiti 
grobikai. Ypač tur i saugotis 
senesni ir invalidai Pataria
ma geriau mokėti čekiais, ta i 
nereikės neštis d a u g pinigų. Ge
riausia pinigų pasi imti tik tiek, 
kiek reikės. Saugiau pinigus 
neštis ne rankinuky ir ne pini
ginėj. Rankinuką reikia nuo
lat laikyti saugiai. 

ATSARGA SU EGLUTĖMIS 

Perkan t natūral ias eglutes, 
reikia pirmenybę teikti neseniai 
nukirs toms, mažiau apdžiūvu
sioms. Jei nuo eglutės jau pra
deda spygliai krist i , j i gali būti 
gaisro pavojum. Parnešus eg
lutę namo, geriau laikyti lauke 
iki dekoravimo. Gerai laikyti 
eglutę vandens inde. Eglutę 
s t a ty t i toliau nuo šildymo įtai
sų. Metalinės eglutės gali būt 
pavojingos jei j ų dalys prisilies 
prie atvirų elektros laidų. 

KASANT SNIEGĄ 

Kovai su širdies ligomis drau
gija perspėja, kad nepratu
siems prie fizinio darbo asme-

AREŠTAVO 68 MOKSLEIVIUS 

Chicagos pietinės dalies Ken-
nedy mokyklos 63 mokiniai įsė
do į miesto autobusą nemokė
dami važmos. Šoferiui pareika
lavus užsimokėti, jie ėmė triukš
mauti . Šoferis sustabdė prava
žiuojantį policijos automobilį. 
Visi 63 mokiniai buvo areštuoti. 
Vienas net buvo pagrobęs šofe
rio laikrodį. Paskiau tuos 
moksleivius atsiėmė tėvai. 

NUBAUDĖ ARABUS 
2ydai Chicagoje buvo suren

gę demonstraciją, minėdami 30 
m. Izraelio gyvavimo sukaktį. 
Kontrademonstraciją surengė 
arabai studentai, kliudydami žy
dams. Penkis arabų studentus 
už netvarkos kėlimą nubaudė 
Ulinois universiteto Circle pa
dalinys, pašalindamas iš univer
siteto dvejų metų ketvirčiams, 
bet po to jie vėl galės įstoti. 

PASIDAVĖ GINKLUOTAS 
Kenneth Allen, 26 m., gyve

nąs 10127 A. Aberdeen, Chica
goje, ginkluotas buvo užsibari
kadavęs net 19 valandų, kol 
pagaliau policijos superinten
dento pavaduotojas G. Sims jį 

nims sniego kas imas gali suda- | t i k i n o p a s į d u o t i . Pas jį rasti 
ry t i pavojų. Pusamžiai žmonės, g ^ šautuvai, bet j is neišovė nė 
turėję širdies sutrikimų, pirma Į kar to . To "maišto" pradžia 

naus. penkiolikto Piežų anūko. x Irena Kriaučiūnienė. Ever- j kino "Draugą' 
Tuo džiaugiasi abi šeimos — green Park, padėkojo už korte- puikiu dienraščio turiniu ir joj ~ „ i n e B ™ ™ ? ™ 1 1 i i e w s j jaunimo dramos konkursą . . , , . . 
Shaner pirmuoju berniuku, o • les ir atsiuntė 10 dol. auką. | vedama lietuviška linija, palin-: l a i k r a s t i s savo vedamųjų rasi- j p r e m i j a ^ giesmę Paskut inis Į s i I s ė t i Reikia bū t i 

ir 

seneliai keturių vaikų šeimomis Labai ačiū 
ir anūkais. St. ir 0. Piežai šiuo 
metu yra suredagavę Visų Šven-:, 
tųjų parapijos istoriją, kurią 
y r i įsteigęs San Piere miestely! 
garsus anuo metu kun. Ste- į 
phen vietos indėnams. Gruodžio 
17 parapija jo atminimui atida- i 
rė naujai įrengtą salę. 

birželis. Beveik dvi valandas 

x Prof. Balys Vitkus, Chica
go, UI., artėjančių šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga nuoširdžiai 
sveikina visus savo gimines, ar
timuosius ir linki geriausios klo
ties. Sveikinimo kortelių vieto
je skiria auką spaudai. 

• kėjo sėkmės ir atsiuntė 50 do- I • * s k - v r m J e P a s k e l b e * d ™ ų 

lerių auką. Maloniai dėkojame. s a v o redaktoriaus Frank Tru 
x "Labai Jums ačiū už tain C h ° n k o m e n t a n * a P i e P ^ ^ ' į įvairumu, sąmoju ir grožiu. x Laba, Jums acm uz taip k u r f ą g k a i t e a m e r i k i e č i u t a r p e j B u v o į d o m ū s ^ ^ a p i e n v o 

turė tų pasiklausti gydytojo, ar 
pa tar t ina jiems kast i sniegą. 
Žiemos šaltis kasimą padaro 
da r pavojingesnių. Kasant pa
t a r i ama neskubėti , dažniau pa

su pirštinė-

klausytojai gėrėjosi jos Icūrinių Į ^ ^ 
mis i r su kepure, ir uždengus 

paskaitininkas j k ū r y b o g a ks t inus , eigą, medžia-labai įdomų dienraštį, prie ku-

latailuni Nauin Metu" rašo R a s , ! W Pabrėžiama, kad \-\rims l a b a i a , , , r a jy to jos de-

: pasibaigus, dėka klubo ponių 

GfcLIŲ PABODA 

buvo jo susipykimas su savo 
mergina Bianca Smith, 25 m. 

, a * n ^ K e i o u ; , siųsaama. x K R u ] ^ Englevood, N. ! ^ ~ r ,v ' o l l V r t ̂ , ^y^u? v,, 
auka. Nuoširdžiai dėko- L a u k o i o TTL r . b a i a į u \darbo J r Paaukotų kepsnių, bu 

J., aukojo iu oox. lianai aciu. . nabendra-rimas - kavutė. vo pabendravimas - kavutė 

KANADOJE 
— Lietuviška šeima. 

dės prašė neskelbti), siųsdama 
savo 
J a r a e - x H. M. Vygantienė iš Chi- Į 

x J . šepetys iš Detroito au- \ cagos atsiuntė 10 dol. auką. į 
kojo 10 dol. Dėkojame. i Dėkojame. 

x Aukų po 5 dol. a ts iuntė: ' x ^ " a Kavalhuuenė. Chica-1 
Janina Šalnienė, K. Žukauskas, g°» I U - aukojo 10 dol. Ačiū. 1 š v e n tovė je Toronte susi tuokė 
Ona Idzelienė. Albina Švagždie-; x Ona Chodeckienė, Chica- Stasys - Jonas P e t r a u s k a s su 

x Ramojus ir Janina M ozo- *, 4 ^ £ . « ^ t l ^ l I nė* ^ - R a u n n a i t i s , Ann Pukel, go, 111.. švenčių proga parėmė: I rena - Sofija Kryževičiūte, da-
liauskai. Lemont, 111.. Šv. Kalė- K . WĘU •'*'$*%'•••^ i ^ ^ ^ H l Petras Pečkaitis, Agota Gudai- mūsų spaudos darbus 10 dol. į lyvaujant gausiam būriui gimi-
dų bei Naujųjų 1979 metų pro- ; ^ ^ , * ^ B ^^^:"~^^Ęm ' t i e n ė - K a z>" s Špakauskas. Ka- auka. Dėkojame. i nių bei šeimos bičiulių. Jung-
ga sveikina savo draugus bei H f e ^ ^ » v > ^ ^ ^ ^ C v M O , zimieras Sutkaitis. Andrius Sen- x Dr. Elena L. Liautukienė, tuvių apeigas atl iko klebonai — 
pažįstamus ir vieton įprastinių : H J K Ž i i « r - ^ S f ' ' J ^ B H i ' k l I S ' Ba!>*s Auginąs, Juozas \Vashington. D. C , dažnai pa- j kun. P. Ažubalis, kun. A. Sima-
kortelių. skiria auką labdarybei ^ ^ f J » l i 2 ^ i 2 ~ ^ 1 1 $ * ^ i Baujokaitis, A. Sidas. Audronė remia "Draugą". Ir dabar ga-; navičius, OFM. ir kun. J . Staš-
per Lietuvos Dukterų draugiją. [ "*"" • Gaižiūnienė. G. J. Stungis. A. M. vome jos didesnę auką. Ačiū. ; kus. Solo giedojo S. Žiemelytė, 

( s v - ) [Detroite buvo suruoštas a. a. rež.! M i n e r - Mykolas Biliūnas. Labai; x Vytas >Dceika, Hickory j akompanuojama varg . E . Krikš-
| Zuzanos Arlauskaitės Mikšienės į ačiū. j Hilis, HL, savo sveikinimus j čiūno ir čelisto P . Rapsono, 

X Terros Dovanų prekyba iki • minėjimas. Kalba buvusi būrelio Į I "Draugui" parėmė 10 dol. auka. j Vestuvinis pokylis įvyko didžio-
Kalėdų kasdien atdara nuo 10; ^^torė ir minėjimo organizatorė, j X Stasė Sakavičienė, dėl jvy-!

 A č i ū j ̂  A n a p i l i o galėję. P rogramai 
iki 8 vai. vak. Šeštadieniais ' LB žiburio mokyklos vedėja Danu-j kusios nelaimės negalėdama ra-: x > I a r r i , Lehman, Miami i vadovavo J 2iūrait is. Dalyvavo 

Lrbono š v t i k o r t e l i ų > s v e i k i n a v i s U f m . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Metinė gėlių paroda Garfield 
i r Lincolno parko šiltadaržiuose 
vyks nuo gruodžio 23 d. iki 
sausio 7 d. A tda ra kasdien nuo 
9 iki 9, bet gruodžio 24 ir 31 
d. bus uždaroma 5 vai. p. p . 

LASERIS I R AKYS 

Illinois universi tetas praveda 

£ £ £ 
Lifhuanian ._ 
G H R I S T M A S TREE 
0 r n a m e n i s 

- b y -
HBLENPIUS 

FRANK ZAPOLIS 
Karna su persiuntimu $2.40 

Lzsakymus siųsti DRAUGO ad-
i^apKn-j • •, ,. ' r e su : 4545 W. 63rd St, Chicago. 

25 d. Lietuvos Kankinių 1 V ^ . T 5 n ? S . P m d u l j .Panau- j I l l i n o i s ^ 2 9 minoi8 gyventojai 
doti akims gydyti , ypač kai rei- j prideda 5% taksų. 
kia aky išdeginti užsikimšusią 
gyslelę. 

MOKYKLŲ INTEGRACIJA 

Chicagos švietimo tarybai 
duota t r y s mėnesiai laiko su
tvarkyt i savo mokyklų desegre-
gacijos programą (baltųjų ir 
juodųjų sumaišymą) , kad ati
t iktų Ulinois nuosta tams. 

Advokatas JONAS CIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-1225 
Chicago, Illinois 60629 

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

nuo 10 iki 6 vai. vak.. sekma
dieniais - - nuo 12 iki 4 vai. p. 

tė Jankienė. 

tt 

x Ada ir Antanas Malinaus- i v o § i m i n e s - draugus ir pažįsta- • m o k e s c i o p r i d ė j 0 8 dol. auką 
Kalėdomis ir linki Ačiū. p. Dovanų pasirinkimas didelis, kai sveikina gimines ir m i e l u s ' m u s s u Sv-

visos brangenybės nepakelto- draugus linkėdami linksmų Š v . ' ] a m m ^ Naujųjų Metų. (sv.) A u k u ^ 5 d o l atsiuntė: 
mis kainomis. Terros adresas: Kalėdų ir laimingų Naujų Metų. x J au yra atspausdintas mo- z i r T. Mišauskai, Valerijonas 
3235-37 West 63rd Street , Chi- Į Vietoj kortelių skiria auką Mar- nografijos "Zanavykija" I to- Vitkus. Pranas Mačernis, dr. 
cago, m . 60629, telefonas 312-igučiui. (sv.) mas ir yra siuntinėjamas prenu- Vytautas Maurutis, Antar.as V. 
434-4660. (sk.). _ meratoriams. Spaudai ta ip pat-Račka, FeUksas Moncevičius. 

x Ethnic Communitv Sen i - i 4 * , ' * ' ^ P n 0 e " yra parengtas ir II tomas. Pri-i Visiems dėkojame. 
t , r i 1 n a ! nixe. Ariz., švenčių proga nuo-ces, lietuvių visuomeninė orga-; širdžiai sveikina savo gimines. 

nizacija, remia pastangas at- ' draugus ir pažįstamus, linkėda-
kreipti visuomenės dėmesį į So- j m a s geriausios kloties. Vieton 
vietų planus išnaudoti 1980 m. j sveikinimo kortelių, aukoja, tra-
Olimpinius žaidimus savo pro-; diciniai. Vasario 16 d. gimnazi-
pagandos tikslams. Šalia kitų į įai. (sv ) 
priemonių, ECS platina lipinu-i' i Lithuanian Historical Society 
kus (bumper stickers) su ati-! X N i J ° , ė i r A r i , l l M Voke- vardu ir siųsti: A. Rug>-tė, 6547 
t inkamu tekstu: "No F r e e d o m ! t a i č i a i š v e n č i u P r ° g a sveikina S. Washtenaw Ave., Chicago, 
— No Olympics (Free Dissi-' s a v 0 a r t i m u o s i u s ir pažįstamus. | III. 6f>629. (pr.) 
dents & Captive Nations)". u _ | Vietoje kortelių skiria auką Lie-į 
pmukns galima užsakyti š i u o | tuvos Dukterų Draugijai, (sv.) 
adresu: Ethnic Community Ser- | x Sveikindami savo draugus i 
vices, 7 South Dearbom Suite į ir pažįstamos Šv. Kalėda ir N. | 

sidėjusiu prie II-jo tomo išleidi- • x Po 3 dol. aukoja: S. Rū
mo vardai bus atspausdinti kny- dokas, S. Draugelis, V. Solomo-
goje. Mecenatai aukoja $100 ir į nas. Pr. Pranevičius, J. Skeivys, 
daugiau, garbės prenumerato-! J . Paulėnas, V. Čiurlionis, J. 
riai - nemažiau §25, prenume- Kvietys, Adelė Duoblienė, V. 
ratoriai — $10. čekius rašyti; Ajelaitis. St. Martinkus, L. 

a r t i 250 asmenų. 
— Kanados Lietuviu komite-

t a s žmogaus teisėms ginti (Ca- ' 
nadian Li thuanian Commit tee; 
for Human Rights) į s te ig tas 
gruodžio 5 d. Į komitetą jeina į 

1 įvairių organizacijų bei institu
cijų veikėjai — apie 20 asmenų. | 
Crganizaciniame posėdyje i š - ! 

rinkta 5 asmenų valdyba — \ 
vykdomasis organas. Pagrindi- ' 
nis komiteto t ikslas — visais 
įmanomais būdais Kanadoje pa-1 
dėti okupuotoje Lietuvoje per- j 
sekioiamiems bei kal inamiems! 

Perkūnas. Br. Krištopaitis, Al. 1 tautiečiams, kovojantiems už 
Žilinskienė, A. Genčius, K. Lek-! žmogaus teises. Į komiteto pla-
nickas. dr. J. Genys, A. Rūkas. 
Visiems maloniai dėkojame. 

1524, Chicago, IL 60603. Kai
na 1 dol. (sk.). 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutual Fedcral Savings. 2212 

Telef. i We*t Cermak Road — 
VI 7-7747 (sk.) 

Metn proga dr. Kazys ir Marija I 
Ambrozaičiai, dr. Bruno ir Al-! 
dona Beinoriai, dr. Gedas ir Al- Į 

! dona Griniai. dr . Domas ir Ele- j 
na Giedraičiai, dr. Ferdinandas į 

j ir Vanda Kaunai, dr. Ignas ir 
I Stasė Labanauskai, dr. Pranas 
ir Aldona Mažeikai, dr. Pranas 

I ir Valentina Mažeikai, dr. Adol
fas ir Algė *1e7ii. dr. Pranas ir 

X Mflrtraette Delicatessen,; Ada Sutkai, dr Jonas ir Joana 
2553 W. 71st St„ praneša, jog i Valaičiai, dr. Jonas ir Janina 
bus a t idary ta sekmadienį, gruo-į Šalnai su sūnumi Jonu. vietoje 
džio 24 dieną nuo 8 vai. ryto iki 
5 vai. popiet. Kviečiame visus 
atsi lankyti ir apsipirkti švenčių 
stalui. Tel. 776-2717. (sk.). 

nus įeina ir politinė, ir labda
ros veikla. 

kalėdinių kortelių siuntimo au- į 
koja 111. Lietuvių Gydytojų [ š Lietuvių Bendruomenės spaudos platinimo vajaus Detroito. Matyti 
D-JOS Pagelbinio Moterų Viene- j Violeta Ahariūtf ir dr Aleksas Zotovas, LB Detroito apyl. valdybos 
to Stipendijų Fondui. (sv.) ' nariai. Nuotr. J Urbono 
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V A N O S J Ū S Ų 
Y L I M I E S I R M S 

Baltijos gintaras , i tališkas 
18 k. ir 14 k. auksas, ko-
raliai. kultūriniai perlai ir 
kitos brangenybės . Llad-
ros iš Ispanijos, Anri me
džio drožiniai, "Dresdens" , 
šveicariškos muzikinės dė
žutės i r kr is ta las iš viso 
pasaulio. Kalėdiniai šiau
dinukai ir daug. daug kt . 
Romas ir Dalė Daukšai 
kviečia visus ats i lankyti ir 
apsipirkti — Avalon GaJ-
leries, 4243 S. Archer Ave. 
tel. 247-6969. AM. kasdien 
ir sekmad. iki kalėdų. 

: ^ , 
VISI KVIEČIAMI ĮSIJUNGTI \ 
šv. Kalėdų Oktavos metu ruošiamas 

i v . Mišių 

PADĖKOS IR PRAŠYMO 
PAMALDAS, 

kurios prasidės gruodžio 25 d. Ir 
baigsis sausio 1 d. Marijonu koply
čioje (prie "Drango") . 

2emiau pridėtas specialių inten
cijų sąrašas, atžymėkite pageidauja
mas ir pasiųskite mušu vienuolynui: 

MARIAU FATHERS 
6336 So. Kilbourn Ave. 

Chicago, TL 60629 

Noiiu dalyvauti Kalėdų Oktavos šv. Mišiose ir mal
dose ir prašau melstis ir a tnašaut i sv. Mišias šiomis inten
cijomis: 

• Padėka Dievui už 1978 metus £) Prašant sveikatos 
• Padėka Marijai už globą 
] Padėka Dievui už ypatingas 

malones 
• Už lietuvius Sibire 

] Už persekiojamus tikinčiuosius 
Lietuvoje 

• Už vaikus 
• Ypatinga intencija 
• Prašant laimingų 1979 metų 

• Prašant ramybės šeimoje 
] Prašant Lietuvai laisvės 

• Prašant tikėjimo laisvės 
Rusijoje 

Q Prašant antgamtinės pagalbos 
jaunimui 

Q Prašant pasveikimo nuo 
alkohdizmo 

Vardas, pavardė 

Adresas 

1% 
Oktavai pridedu auką % 

J 


