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IRANO OPOZICIJA 
NĖRA VIENINGA 

Komunistai siekia musulmonų paramos 
Teheranas. — Irano naftos 

produkcija pakilo iki 2.2 mil. sta
tinių per dieną. Riaušės nurimo, 
nors opozicija šachui nesumažė
jo. Jo rūmuose kasdien vyksta il
gi pasitarimai su įvairiais visuo
menės veikėjais. 

Amerikietis Ralph Schoen-
man, 43 m., nusiskundė spaudai, 
kad Irano policija jį sumušė ir 
apspardė. Jis nuvykęs stebėti, 
kaip iraniečių policija ir kariuo
menė laužo žmonių teises, tačiau 
buvo suimtas Najafadad mieste, 
kur jis "tyrinėjo" ligonines. 

Irano opozicija yra susiskal
džiusi. Vieni siekia modernios de
mokratinės valstybės, kiti — ko
munizmo įsigalėjimo, o musul
monu dvasininkai svajoja apie į 
islamo valstybę. į 

Maskva pasiruošusi 
Nors daug musulmonu religi-Į 

nių vadų atmeta islamo ir ko
munizmo junginį, Irano komu
nistų partija Tudeh jau 1973 m. 
paskelbė siekianti vieningo fron
to taip komunizmo ir musulmo
nų. Jų tvirtinimu, palestiniečių 
fronto grupėse ir Libijoje tokiai 
vienybė jau egzistuoja. Naujau-' 
sas pavyzdys yra Afganistanas, j 
kuriame labai religingi musul
monai pateko į komunistų val-

, ažią, kuri iki šiol religijos dar 
nepersekioja. 

Šalia sovietų agentų Irane, so
vietai turi suorganizavę visą di
viziją persiškai kalbančių vyrų 
kariuomenę, kuri tik laukia pro
gos įsikišti į Irano reikalus. Ne
mažai komunistinių iraniečių yra 
ruošiami palestiniečių stovyklose 
šiauriniame Libane. 

Siekia žemėje rojaus 
Komentatoriai teigia, kad Ira

no musulmonų sukilimas prieš 
šache reformas ir šalies moder-
ninimą yra tik dar vienas mu
sulmonų karingumo pavyzdys. 
Islamas, kaip palyginti gan 
jauna religija, turėjo savo žydėji
mo metus tuoj po Muhammado 
mirties 632 m. Per šešis šimtme
čius islamas augo ir plėtėsi. Vė
liau islamo žydėjimas vyko 16-
-tame amžiuje, ypač Turkijoje ir 
Persijoje. Turkai iki šiol išliko 

Konstantinopolyje. Persijos Safavi-
dų šachų dinastija pab'ko savo 
paminklus sostinėje Isfahane. Tuo 
pačiu metu mogulai išsiplėtė In
dijoje, islamas išliko dabartinia
me Pakistane. 

Pramonės, technikos revoliu
cija skaudžiai palietė islamo iš
pažinėjus — musulmonus gal ir 
todėl, kad jie siekia įsteigti Die
vo karalystę čia žemėje. Musul
monų tikėjime nėra žemiškų ir 
religinių reikalų atskyrimo, kuris 

taip aiškiai apibrėžtas krikščio
nių religijoje. "Palikite, kas Die
vo — Dievui, kas Ciesoriaus — 
Ciesoriui". Musulmonams politi
ka, pramonės reikalai, biznis, vis
kas turi derintis, rištis su isla
mu. Visas modernizmas, kuris 
ateina iŠ Vakarų, religingiems 
musulmonams yra jų tikėjimo 
žalojimas, tradicinio islamizmo 
laužymas. Todėl daugelyje mu
sulmonų kraštų pasireiškia aro
gantiškas priešiškumas Vaka
rams ir viskam, kas iš jų atei
na, reformoms, kurios nesiderina 
su tradiciniu islamo tikėjimu. 

Karingasis islamas 
Saudi Arabijoje neseniai viešai 

buvo nuplakti keli užsieniečiai, 
kurie gadino tikinčiuosius musul
monus, naudodami alkoholį. Li
bijoje karštai tikintis vadas Mu-
ammar al-Kaddafi kietai įvedė 
tradicinio islamo įstatymus ir 
juos griežtai prižiūri. Jis ener
gingai remia ir kitų kraštų mu
sulmonų mažumas.Pakistane nau
jas vadas Zia Haq irgi įveda reli
ginėmis tradicijomis pagrįstus 
įstatymus. Jis visiems piliečiams 
liepia kasdien melstis ir penkta
dieniais lankyti mečetes. Alžiro 
vyriausybė, nors kalba apie so
cializmą ir revoliuciją, suorga
nizavo vienos pilietės pagrobi
mą iš Kanados, nes ji sulaužė re
liginius įstatymus, ištekėdama 
už ne musulmono. Net ir "suva-
karėjusiame" Egipte prezidentas 
Sadatas, religingas musulmonas, 
didžiuojasi savo ant kaktos su
muštu gūželiu nuo daužymo 
galva j žemę maldų metu, deri
na savo politiką su religiniais rei
kalavimais. Šiandien Afrikoje 
islama.c tarp išsilaisvinusių juo
dųjų genčių plinta greičiau už ki
tas religijas. Net ir Amerikoje 
musulmonai, su įvairiomis, kar
tais abejotinos reputacijos sekto
mis, patraukia nemažai juodųjų. 

Daug dar vergijoje 
Labai daug musulmonų pa

saulyje ilgai gyveno kolonialinė-
se valstybėse. Milijonai islamo iš
pažinėjų išsivadavo iš anglų, 
prancūzų, olandų kolonijų, liko 
pavegti tik rusų musulmonai. To
dėl kai kurie komentatoriai aiš
kina, kad tai, kas šiandien vyks
ta Irane, pavojinga ne tik ša
chui ir jo dinastijai, bet pavo
jinga ir Kremliui. Sovietų mu
sulmonai susidomėję stebi, kaip 
jų tikėjimo broliai kovoja už re
ligines teises ir už tradicines is
lamo vertybes, kurios jiems už
draustos ateistinių valdovų — ru
sų. 

Komunistinė Kinija atidarė Bienas užsienio svečiams. Čia matome regu
liarų laivą plaukiojanti iš Hong Kongo j Kantoną, šiais metais Kinijoje 
viešėjo 500.000 užsienio svečių. Jų tarpe apie 400.000 kinų s kitų kraš
tų lankėsi Kinijoje, susitiko su seniai nematytais giminaičiais ir drau
gais. Kinija planuoja statyti daug naujų viešbučių, kurie kainuos 135 
mil. dol. 

Daug komunistų dėsto 
JA V universitetuose 

Istorija, politiniai mokslai ir ekonomika raudonųjų įtakoje 
Washingtonas. — Amerikos sitete. 

Kunigų senatas už 
Petkų ir Gajauske 

Chicago. — Chicagos arkivys
kupijos kunigų senato pirminin
kas John E. Flavin praneša, kad 
senato vardu buvo parašytas 
prez. T. Carteriui laiškas, pra
šant diplomatiniuose ryšiuose 
užtaiti Sovietų Sąjungos įkalin
tus ok. Lietuvos disidentus Vik
torą Petkų ir Balį Gajau ką ir dė
ti pastangas juos išlaisv.iti. Taip 
pat bus pasiųstas senato r.utari-
mas visiems JAV vyskupams. 

1 uo pačiu tikslu reiklų ir lie
ti'via.ns rašyti p ez'dentui 'aiš
kus ir nrašyti, kad jo vyriausy
bes atstovai nuolat spau<tij So
vietų Sąjungą išlaisvini V. Pet
kų ir B. Gajauską. 

Taiwanas atšaukė 
balsavimą 

Taipėjus. — Taivano vyriau
sybė paskelbė, kad gruodžio 23 d. 
planuoti rinkimai atšaukiami dėl 
Amerikos ryšių su Komunistine 
Kinija paskelbimo. Valdančioji 
kuomintang partija buvo paža
dėjusi rinkimus, Amerikai spau
džiant. Opozicijos politikai svajo
jo pravesti savo atstovus į valsty
bės seimą, kur dominuoja vie
na partija. 

Taivano vyriausybė labai įsižei
dusi, kad \Vashingtonas įspėjo ją 
vos 7 valandas prieš prezidento 
Carterio kalbą, kurioje jis prane
šė komunistinės Kinijos pripaži
nimą 

— Penkiuose Britanijos mies
tuose sprogo bombos, sužeista 10 
žmonių. įtariama slapta airių 
respublikos grupė. 

universitetų profesorių genera
linis sekretorius Jordan Kurland 
pripažino, kad JAV universitetuo
se žymiai padaugėjo marksistų 
profesorių. Daug jų prieš 10 me
tų buvo radikalai, riaušes kelian-
tieji, prieš Vietnamo karą pro
testuojantieji studentai. Šiandien 
Amerikos kolegijose jie skleidžia 
Markso teorijas ir bando įskiepy
ti komunistines idėjas studentų 
tarpe. Dar blogiau, tie raudoni 
profesoriai greit gali įsistiprinti 
keliose mokslo draugijose. Di
džiausias pavojus yra Amerikos 
Istorikų organizacijai, Politinių 
Mokslų draugijai ir Amerikos Eko
nomistų draugijai. Kyla pavojus, 
kad Amerikos universitetuose po
litiniai mokslai, istorija ir eko
nomika bus dėstomi pagal Mask
vos liniją. 

Vadovėlis "Alienation: Mar-
xist Conception of Man in Ca
pital ist Society", parašytas mark
sisto prof. Bertell Ollman, kuris 
dėsto Ne\v Yorko universitete, 
šiandien yra naudojamas virš 
100 universitetų ir kolegijų. Prof. 
Eugene Genovese, kuris buvo iš
mestas iš Amerikos 1967 metais 
už viešas kalbas, remiančias Viet 
Gongą, šiandien yra grįžęs ir 
dėsto istoriją Rochesterio univer-

Kalbėdamas su "People" sa
vaitraščiu, Massachusetts univer
siteto ekonomikos profesorius Sa-
muel Bowles pasakė: Mes tikime, 
kad marksizmas geriau paaiški
na, kodėl pasaulis šiandien yra 
tokiame ekonominiame sumiši
me. Paskutiniųjų metų įvykiai pa
guldė ortodoksinę kapitalistinę 
ekonomiką ant menčių, pasakė 
profesorius. 

Laimingu atveju, rašo savait
raštis "People", Amerikos kole
gijų jaunimas nelabai linkęs pa
siduoti marksistų profesorių ple
pėjimams. Daugelis studentų 
šiandien daugiau rūpinasi kaip 
susirasti profesijas, darbus, kaip 
įsijungti į kapitalistinę visuome
nę, negu bandyti ją keisti ar re
formuoti. Daugumas studentų ir 
nuosaikesnių profesorių linkę at
mesti radikalų teorijas, nežiūrint 
ar jos ateina iš radikalios deši
nės ar — iš kairės. 

TRUMPAI 
IS VISUR 

Popiežius giedojo 
kartu su vaikais 

Vatikanas. — Popiežius Jonas 
Paulius II-sis sekmadienį pasiro
dė šv. Petro aikštėje susirinku
siems vaikams, kurie pradėjo gie
doti Kalėdines giesmes. Popie
žius kai kurias su jais kartu gie
dojo, vaikams dirigavo ir išreiš
kė didelį džiaugsmą, matydamas 
tokią didelę, apie 50,000 jauni
mo grupę. "Jūs esate jauni ir 
stiprūs, jūs esate mano viltis. Pa
galvokite, kiek gero jūs galite 
padaryti namie, mokyklose ir vi
suomenėje", pasakė popiežius. 

Įtempimas Čilės 
Argentinos pasieny 
Buenos Aires. — Padidėjo įtem

pimas Argentinos — Čilės pa
sienyje ir, stebėtojų manymu, 
galima tikėtis karo veiksmų. Abi 
šalis jungia 2,500 mylių siena, 
prie kurios manevruoja kariniai 
daliniai. Jūroje plaukioja karo 
laivai. Gruodžio 12 nutrūko de
rybos dėl trijų salelių, kurios 
kaimynų ginčus sukelia jau nuo 
1881 metu. 

— Sekmadienį praėjo terminas, 
iki kurio Izraelis ir Egiptas turė
jo pasirašyti taikos sutartį. Ta 
proga palestiniečiai susprogdino 
bombą autobuse prie Jeruzalės, 
sužeisti 22 asmenys. 

— Gvajanos valdžios teismo 
medicinos specialistas dr. Mootoo 
pareiškė, kad iš 911 Gvajanoje 
rastu negyvų "Peoples Temple" 
kulto narių gal tik 200 patys nu
sižudė. Daktaras atlikęs 70 skro
dimų ir apžiūrėjęs kitus kūnus, 
nusprendė, kad daug aukų, ypač 
vaikų, buvo nužudyti. Amerikos 
spauda paskelbė kulto narių 
laiškus, iš kurių matyti, jog 
kulto vadai milijonus dolerių per
vedė sovietų ambasadai Gvaja
noje. 

— V. Vokietijos kardinolas Jo-
sef Frings mirė sulaukęs 91 m. 
Jis buvo Kelno arkivyskupas, pa
sitraukęs iš pareigų 1969 m., ka
da jis apako. 

— Rodezijoje policija nušovė 
5 įtariamus juoduosius, kurie nak
tį bandė pasislėpti nuo policijos 
patrulio. 

— Atėnuose sprogo 50 nestip
rių bombų, sukėlusių daug 
triukšmo, tačiau nepadariusių di
desnės žalos. Policija įtaria fa
šistines oreanizaciias. 

Prancūzo vizitas 
Rumunijoje 

Viena. — Pirmadienį Rumuni
joje vizitą baigė Prancūzijos už
sienio reikalų ministras Jean Fran-
cois Poncet. Šeštadienį jis svars
tė su rumunų vyriausybe ketu
rių Kanados branduolinių reak
torių pardavimo klausimus. Šeš
tadienį Kanada pasirašė su Ru
munija sutartį parduoti reakto
rius, kuriems nemaža įrengimo ir 
statybos darbų atliks Prancūzi
ja. Rumunija yra pirmas sovie
tų satelitų narys, pirkęs atomi
nes jėgaines iš Vakarų, iš Kana
dos. 

Clevelando krize 
Clevelandas. — Miesto finan

sinis bankrotas gali priversti 
miesto vaidybą atleisti pusę po-

! licininkų, pusę ugniagesių, šiukš
lių valytojų. Nuo Amerikos de
presijos laikų joks didesnis Ame-

i rikos miestas nebuvo patekęs i 
j tokius sunkumus. Bankams mies
tas nesumokėjo 15 mil. dol. se
nų skolų. Bankai kreipsis į teis
mą, kuris gali paskirti komisiją 
miesto finansams tvarkyti. 

Kinu pareigūnas 
įspėjo Vietname 

Bangkokas. — Kambodijos su
kilėliai, remiami Vietnamo, pa
skelbė apie didelius laimėjimus 
prie? Kambodijos kariuomenę. 
Hanojaus radijas paskelbė, kad 
Kinija pristatė Kambodijai tūks
tančius tonų naujų ginklų . ir 
amunicijos. 

Kinijos nota Vietnamui sako, 
kad Hanojaus vyriausybė turi su
prasti, jog kinų susivaldymas ir 
nuosaikumas dėl ginkluotų pro
vokacijų nėra be ribų. 

Wei Kuo ching, kinų komunis
tų politbiuro narys ir kariuome
nės politinio skyriaus viršinin
kas, paragino Kvvangsi provinci
jos gyventojus pasiruošti karui. 
Ši provincija turi sieną su Viet
namu. Jis pasakė, kad Kvvangsi 
yra "tėvynės slenkstis, o Vietna
mas tapo Azijos Kuba, kuri už-
mirše moralę, užmiršo Kinijos 
praeities dosnumą. Todėl tenka 
didintJ budrumą, kad būtų gali
ma sunaikinti bet kurį priešą, 
kuris įsibraus į Kiniją". 

— Pietų Afrika paskelbė, jog 
Namibijos balsavime dalyvavo 
82 nuoš. gyventojų ir pasirinko 
partiją, kuri bendradarbiauja su 
P. Afrika. IŠ 50 seimelio vietų, 
tik 9 atstovai priklauso kitoms 
grupėms. Jungtinės Tautos šį bal
savimą paskelbė nelegaliu ir ne-
rišančiu. 

— Belgijos rinkimuose sekma
dienį pasisakyta už konstitucijos 
pakeitimą, tačiau parlamento su
dėtis nepasikeis. 

— Užsienio bankai savo Ameri
kos skyriuose valdo 113.5 bil. dole
rių turtą. 

Maskvai nepatinka 
JAV Kinijos sutartis 
Kinijos valdžia daug skolinga amerikiečiams 

VVashingtonas. — Valstybės 
sekretorius Cyrus Vance sekma
dienį pareiškė NBC televizijoje, 
kad Maskva jau kuris laikas ti
kėjosi Amerikos-Kinijos santykių 
užmezgimo ir nenustebo, kai jie 
buvo užmegzti. Maskvoje sekma
dienį pasirodė naujas kariuome
nės žurnalo "Krasnaja Zviezda" 
numeris, kuriame kaip tik rašo
ma apie Amerikos-Kinijos santy
kius. Straipsnis rašytas dar prieš 
santykių paskelbimą. "Imperia
listinės. Amerikos, japonų revan-
šistų ir didžvaistybinių Kinijos šo
vinistų sąjunga yra nukreipta 
prieš gyvybinius viso pasaulio 
žmonių interesus", rašo žurna
las. Tokia sąjunga neturi ir ne
gali turėti jokios ateities, toks 
planuojamas trikampis sukelia 
teisingą pasipiktinimą visame 
pasaulyje, rašo sovietų laikraš
tis. 

Kinų demonstracijos 
Taivane policija saugo ameri

kiečių ambasadą ir kareivių ba
zes, nes prie jų vyksta taivanie
čių demonstracijos. Daužomi lan
gai, buvo sudegintos kelios Ame
rikos vėliavos. Aplink JAV amba-

ninti pramonę, kariuomenės ap
ginklavimą, siekia išplėsti žemės 
turtų eksploatavimą, kuriam rei
kės Amerikos paramos ir kreditų. 
Čia dar yra daug kliūčių. Komu
nistai, pasigriebę Pekino valdžią, 
konfiskavo nemažus amerikiečių 
turtus. Vien pinigų kinų bankuo
se buvo užšaldyta 76 mil. dol. 
Įvairūs amerikiečių bendrovių 
fabrikai ir kitas turtas vertina
mas 180 mil. dol. Kyla klausi
mas, ar Amerikos bankai duos 
Kinijai kreditų, kol ji neatsiskai-
tys su amerikiečiais. 

Šiuo metu Kinija nedaug tetu
ri užsienio valiutos atsargų, ^ ji 
ilgą laiką neprašė jokių kreditų 
ar paskolų. Kinų žemės turtai, 
ypač nafta, duos kinams nema
žas pajamas. Jau dabar nafta su
daro Kinijos eksportų 12 nuoš., o 
planai numato naftos eksportus 
padidinti 40 nuoš. Kinija turi ir 
daug geros akmens anglies, vario 
ir geležies, kurių reikia Japoni
jai ir kitoms pramonės šalims. 
Biznieriai tikisi Kinijos biznio 
pagyvėjimo. 

Susirūpino Izraelis 
Amerikos politika Taivano at-

sadą buvo ištiesta spygliuotų vie- žvilgiu labai paveikė Izraelio gy
lu užtvara. Ambasada įspėjo ame-1 ventojus, kurie pamatė, kad poli-
rikiečius be reikalo nesirodyti 
gatvėse. Du amerikiečiai karei
viai buvo lengvai sužeisti, sužalo-
u" kel" automobiliai. Taivano už
sienio reikalų ministras Shen 
Chang huan pasitraukė iš pa
reigų. 

Kinijos komunistinės valdžios 
pareigūnai pareiškė Japonijos ži
nių agentūrai, kad greit bus pra
dėtos Pekino-Taipejaus derybos ir 
ateinančiais metais įvyks Kinijos-
Taivano susijungimas. Taivano 
vyriausybė keliskart pabrėžė, 
kad ji su komunistais nesiderės. 

Kongrese bus ginčų 
Sekretorius Vance pasakė, jog 

pagal gynybos sutartį Taivanas 
per ateinančius metus dar gaus 
Amerikos ginklų, tačiau jie bus 
skirti tik gynybai. Pekinas prieš
taravęs prieš tokį planą, bet vė
liau nusileidęs. Praktiškai, gyny
bos sutartis su Taivanu bus baig 
ta ateinančių metų pabaigoje. 

Kongrese galima laukti ilgų 
ginčų dėl Taivano "išdavimo". 
Nors prezidentas Carteris kelis 
kart pabrėžė, kad Taivanas ne
išduotas, kad su juo bus palai
komi draugiški ryšiai, daug se
natorių ir kongresmanų kritikuo
ja vyriausybės nutarimą. 

Numatomi platūs prekybos ry-
š»"ai su Kinija. Kinams reikia ne 
tik žemės ūkio produktų, bet Pe
kino valdžia planuoja sumoder-

tikoje nėra "amžinos draugys
tės". Izraelis iki šiol labai pri
klausė nuo Amerikos. Dabar 
spauda rašo, kad šį priklauso
mumą reikia mažinti, nes "mes 
seksime Taivaną". 

Taivano ekonomika šiais me-
metais žydi. Užsienio prekyboje 
Taivanas pralenkė ankstyvesnius 
metus ir pasiekė 21 bil. dol. pre
kybą per 11 mėnesių. Bijoma, 
kad ateityje Amerikos biznieriai, 
investuodami savo pinigus, pasi
rinks didesnę komunistinę Kini
ją ir mažiau lėšų skirs investa
vimui Taivane. 

Labai pabrangs 
naftos produktai 

Abu Dhabt. —Naftą ekspor
tuojančios valstybės, kaip jau pra
nešta, nutarė pakelti naftos kai
nas. Nuo sausio 1 d. kainos pa
keliamos 5 nuoš., balandžio 1 d. 
— vėl 3.8 nuoš., liepos 1 d. — 
2.3 nuoš. ir spalio 1 d. — 2.7 nuoš. 
Iš viso 42 galionų statinė naftos, 
kuri dabar kainuoja 12.70 dol., 
ateinančių metų gale kainuos 
14.54 dol., kas sudaro 14.5 nuoš. 
pakėlimą. 

Energijos sekretorius Schlesin-
ger pareiškė, kad automobilių 
vairuotojai ateinančiais metais 
už gazolino galioną mokės 6 cen
tus daugiau. Skysto kuro kainos 
pakėlimas turės įtaką infliacijai 
ir dolerio vertei. 

Naftos valstybių paskelbtos 
naujos kainos yra kompromisi
nis sprendimas. Karingosios ara* 
bų valstybės: Libija, Irakas, Al-
žiras, siekė daug didesnių kainų, 
{vykiai Irane daug prisidėjo, nes 
sumažėjus naftos tiekimui, kai
nos savaime turėjo kilti. Be to, in
fliacija sumažino naftos valsty
bių pajamas ir jos turėjo kelti 
kainas, nes pabrango ir jų im
portuojami pramonės gaminiai. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 19 d.: Gregorijus, 

Faustina, Gerdvilis, Rimantė. 
Gruodžio 20 d.: Julius, Atala, 

Sigitas, Grožvilė. 
Saulė teka 7:13, leidžiasi 422. 

Kinai pabėgėliai iš Vietnamo atvyko į turtingiausią kinų miestą Hong ORAS 
Kongą, nore jis ir nepriklauso Kinijai. Cia matoma kinų šeima stumia ! 
savo atsivežtus turtus, kurie nedaro įspūdžio kapitalistinio Hong Kongo Debesuota, gali lyti, tempera-
evventoiams I tūra dieną 40 L, naktį 34 L 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI 1E SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
KELIAS I SVEIKATA. 1601 YYest Garfield Blvd- Chicago. II. 60636 

BENDRADARBIAVIMAS 
SU PENSININKU 

Širdį ir išsimokslinimą tu-; teikia gydytojui gerokai duome-
rime kiekvienas, ypač gy- nų apie pensininko vidinį stovį, 

ypač apie jo nusiminimą, depresi
ją ir baimingumą. 

Pensininko kūną paliesdamas 
gydytojas veiksmingai sumažina 
jo įtampą ir tada reiškiasi glau
desnis bendradarbiavimas. Labai 
suartina pacientą su gydytoju 

dytojas, darbais rodyti pen
sininkui 
Mediciniškas reikalavimas 

Labai svarbus yra gydytojo dė
mesys pensininkui. Susilaukėm 
laikų, kada jaunimą gerbiantieji 
dabartiniai žmonės baiminasi se- i plaštakos uždėjimas ant pa

ciento rankos. nėjimo i r mirties. Labai svarbu 
atpažinti tokias baimes, o taip 
pat ir gydytojo nusiteikimus to
kių baimių atžvilgiu, kitaip ne
bus galima reikšmingai bendra
darbiauti su pagyvenusiuoju. 

Trūksta supratimo 
Gydytojas turi stengtis senėji

mo reikale atskirti netiesą nuo 
tikrovės. Sakysim pensininkui pri
skiriamas bendro senėjimo ir luo-
šėjimo — jo metimas į atgyvenų | vengti, nebent tik juokaudamas 

apleisti pagyvenusiojo — turi 
kaip galima rečiau jį visam laikui 
perkelti tolimesnėn vieton, ar at
sisakyti tolimesnio bendravimo. 
Pensininkui atsilankymas pas gy
dytoją dažnai yra visuomeninis 
pasisvečiavimas. Gydytojas ir jo 
talkininkai pensininkui yra svar
būs asmenys. Pensininko "pasi
taisymas" jam gali reikšti nu
traukimą bendradarbiavimo su 
jam brangiais bendrautojais. 

Daugelis su pensininkais dir
bančiųjų gydytojų patyrė, kad 
retas reguliarus atsilankymas pen
sininko pas gydytoją apžiūrėji
mui — sveikatos patikrinimui yra 
geras užtikrinimas — nuramini
mas pagyvenusiajam. Daugelis jų 
neišnaudoja per daug draugiškai 
su pacientais besielgenčio gydy
tojo — nevarsto gydytojo durų 
nereikalingai dažnai. 

Išvada. Ne tik gydytojai, bet 
ir visi kiti žmonės turėtų neap-

Sofija Oželienė (k.). Kronienė ir Marija Varnienė atidžiai domisi kultū
riniu parengimu Lietuvio sodyboje, Chicagoje. Nuotr. M. Nagio 

Gydytojas turi būti realistas, o į l e i $ t i p a i m t o ir su juo elgtis 
taip pat ir pilnas vilties. Gydy-| t a i p nuoširdžiai ir mokančiai, 
tojas turįs reikalo su pensimn-! k a i p č i a s u m i nėtas gydytojo ap-
kais dažnai nuneigia ilgo a m - U i - ; i m 3 , a ] MBVVermshioiu. Ne 

tis dirbti ne vieną valandą per 
metus, bet nuolatinai — tiek kiek 
apčiuopiama artimui pagalba rei
kalauja pastangų iš mūsų. Tin
kamai atlikdami savo pareigas ar
timui, mes patrauksime žmoniš-

kon veiklon mūsų prieauglį, ku
ris dabar ne reati esti pasimetęs 
menkniekiuose. 

Šiose Kalėdose įprasminkime sa
vo tremtį kuo reikšmingiausiai. 

Jr 
i siejimas su pagyvenusiuoju. žiaus sunkenybes. Atsimintina, i v i e n ^ v a rd i n e s > Kalėdas bei ki-

kad^nei gydytojas, ra pacientas j t a $ § v e n t e s r e ik5a prisiminti pensi
ninkus, bet nuolat reikia tin
kamai rūpintis. Pensininkui nu
nešimas ligoninėn cigarečių bei 

netiki į tokį išsireiškimą: "Tu 
šimtą metų gyvensi", arba "Nėra 
ko čia daug rūpintis" — todėl to
kių posakių gydytojas turėtų! 

krepšį (vietoj svarbaus individu
alizavimo, nes visi sensta — Įuos
ta vienodai) gali trukdyti bendra
darbiavimą su pagyvenusiuoju. 
Pastarasis yra labai jautrus jo va- į 
dinimui "persenusiu", "protu su
negalavusiu" ar "ligų ieškotoju 

panašiai išsireikštų. 

Gydytojas niekada neturi nu 
stoti vilties dėl turimo paciento 

į kitokių nuodų yra pasijuokimas 
iš pagyvenusiojo. Nors jis tokių 
ir panašių nuodų trokštų — 
ligoninėje gulėjimas jam yra gera 
proga versti save nustot minėtus 

Mūsų nuoširdi padėka Draugo Leidėjams, Redakcijai, 
Administracijai ir visiems Dirbantiesiems už ryžtingą ga
lingiausio lietuvių kultūros ir laisvės kovos ginklo puose
lėjimą. 

Visiems sėkmingo Kūdikėlio Jėzaus laiminamo darbo! 
Jūsų 

Paulė ir Petras Balčiūną! 

^ i 
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prašymą. 

Eikime talkon talkos reikalin
giems mūsiškiams tiek čionai, 
tiek tenai tėvynėje. Profesionalai, 
apkraukime tenai profesionalus 
specialybės knygomis, įrankiais. 
Saviškius šildykime siuntiniais. 
Blogai kai gydytojas užprašo, pvz., 
siuntykloje siuntini tėvui už 75 
dolerius. Dabar tai pajuoka iš tė-

ri stengtis būti malonus pensinin-: 
kui. Gydytojas neišmoksta iš kny-' 

. ateities. Jis turi dirbti, talkinti tai | ™ ° d u s vartojus Nuolatinis nuo-
vienoje, tai kitoje vietoje pacien-1 pdumas ir reikiamas pensinm-
tui susilpus, visada vengdamas * * padėjimas ,am sunkiose die-
nerealiu vilčių. Dvi - trys be nose yra t.kras trodymas mūsų 

lietuviškumo, hipohondriku". Gydytojas t u - . ^ ^ d i e n o s ,. ^ ^ 

sisi naudingos mirštančiam nuo 
Šitą tiesą daž-

krikščioniškumo. 
Svarbu nuolatinis, ramus, atsa-

. kantis rėmimas pensininko tokios 
. • 1, • vezio pacientui, aitą nesą aaz- ., ,. ~, , . . 

gų savęs patalpinti i pensininko *L navarees evdytoias. paramos reikalingo. Todėl nesi-
būklę — tokio sugebėjimo išmo- ; n a i P r a z l u n **•*"•** &"*"*-> • ghkįm^ k a d p e r K a l ė d a s ^ ^ 
ko gydytoją pats gyvenimas. Naudinga telefonu karbėtis su I ligoninėje aplankėme. Geriau ra-

Pajėgaus bendradarbiavimo \ Pensininku gydytojui. .Dirbą su j m i a i j i ems talkinkime per visus 
vgįgu Į pensininkais gydytojai patyrė, j m e t u s — suorganizuokime kiek-

įkad telefonu pasikalbėjimas su . v j e n a m pagalbos reikalingam mū-
Garbingas elgesys. Gydytojas; pagyvenusiuoju turi savo vertę j s^\n\ tinkamą globą. Cia ir yra 

turi pabelsti į duris, prieš įeida-, pirmapradį susitarimą atliekant j t i k r a s dart,as kiekvieno parapie-
mas į pagyvenusiojo vietą ir j r po apžiūrėjimo jo sveikatą se- gio J^J parapijos vadovo. Darbais 
apžiūrėti jo kambarį. Jis turi ar- j \^x\\. Mažai ar vidutiniai sumen-
tintis prie paciento iš jo priešakio, j kėjusią klausą turintysis geriau 
Sveikinti pacientą reikia minint! gįrdį telefonu pasikalbėjimą ta-
jo pavardę — sakysim, ponas Var- j <ja, kada dar nesti susilpęs baiso 
nas, ponia Šarkienė, o ne vardą j pralaidumas kaulu. 
Jonas, Onai, žinoma.jei ligonis ne-1 p a r e j š k i a m i n u s i s k u n d i r n a i iš
prašo ,1 vadinti vardu. Įklausomi atidžiai ir laipsniškai. 

Atsisėsk arti pagyvenusiojo. Gy- \ Gydytojas išklausinėja pensinin-
dytojas turi būti taip arti pensi! ^ą a p j e j 0 turimas dabar negero-
ninko kad reikale galėtų jį pa- i v e s : regėjimo, girdėjimo trūkumus, mums ne per dulkę nepadės, 
siekti, palieti. Geriausiai būtų, a p i e kritimus — užsigavimus, apie į jei mes nesiryšime 
kad gydytojao ir paciento kėdės !

svorio netekimą... taip pat apie 
būtų sustatytos viena su kita 45 būdingus psichosocialinius nege-
laipsnių kampu. Pageidautina, | r u m u s (mirtis mylimo asmens, 
kad kėdės būtų vienodo aukščio. į pasikeitimas gyvenimo susitvarky-
Gydytojas turi sėdėti, o ne vaikš-: m 0 j ankstybas išėjimas pensijon,. 
čioti bei ne stovėti kalbėdamas su piniginis nuosmukis, savos vertės 
pagyvenusiuoju. sumažėjimo jausmas, beviltišku-

Kalbėti aiškiai ir pamažu. Pen- ™s, baimingumas...) 
sininkas gali neprigirdėti ar ne- Duoda laiko pensininkui išsi-
suprasti gydytojo kalbos. Aiški | pasakoti. Reikia turėti kantrybės 
kalba ir kalbėjimas paprastais — ; j r laukti, kol pacientas atsakys į 
trumpais sakiniais labiausiai tai-, gydytojo paklausimą. Kaip tai
kina gydytojui bendradarbiauti su Syklė, pagyvenusiems netrukdo ty-
pcientu, ypač tokiuo, kuris nepri-jia — priešingai, ji suteikia gali-
girdi ar negaluoja smegenimis. Įmybės pensininkui apgalvotai at-

Kreiptinas dėmesys į be žodžių i ^ j | &*£*? klausimus ir dau-
atliekamą bendradarbiavimą. Gy-jg i a u k* papasakoti apie jam rupi-
dytojas, kalbėdamas su pensinin- ™» re!ka^ Pamažu ir atsipalaj-
ku, turi kreipti dėmesį i jo veido ^ a y u s v e < ? a m a s Pasikalbėjimas 1-
išraiškos pakitimus, į jo ranku į1*1 s u m a z I n a Pensininko bainun-
judesius, jo kūno padėties pakiti- j ? u m 3-
mus ar reagavimą į jo palietimą. I Tęstinas gydytojo bendradar-
Visa tai yra pensininko pagelbi-: biavimas su pagyvenusiuoju. Sei-
nės priemonės bendradarbiaujant.! mos gydytojas ir vidaus ligų ži-
Tokios nežodinės priemonės su-1 novas turi kaip gali ilgėliau ne-

įrodykime, kad esame tikrai kalė-
diškumo dar nenustoję asmenys. 
Ne kortelių siuntimu galvas su
kime, bet eikime — varkime pen
sininkams pagalbos reikalingiems 
ją teikti apčiuopiamai. Tada mes 
įprasminsime savo buvimą šioje 
žemėje. Nei kavutės, nei koktei
liai, nei užkandis, nei baliukai 

darbams artimui pagalbos tieki
me. Ir tai kiekvienas turime ryž-

KALĖDŲ ŠVENTES 
DŽIUGINA VISUS! 

Tas džiaugsmas bus žymiai didesnis ir pilnesnis, kai turėsite 
lietuviško skonio kepyklos gaminių. Čia j pagalbą ateina BRIGHTON 
BAKERY. Sav. ANTANAS MACKEVIČIUS, kuris perėmė iš savo 
tėvo Felikso Mackevičiaus netik kepyk'ą, bet ir visą kepimo meną 
taip mėgiamų BRIGHTON BAKERY kepinių. Jisai kaip ir jo tėvas 
teikia pagalbą seimininkėms visokių iškilmių progomis, bet svar
biausiai KALfiDŲ ŠVENČIU proga 

Feliksas Mackevičius savo gaminiais pasižymėjo Kaune Nepri-
Kiausomoje Lietuvoje ir keliolika metų Čikagoje, o dabar visą sav-
sugebėjimą perdavė savo sūnui ANTANUI MACKEVIČIUI 

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

Be visiems jau gerai žinomų savo puikiu skoniu tortų, medauninkų, 
marciponų, lietuviškų baravykų, šližikų ir kitokių gaminių, taipgi 
ir pagarsėjus} puikiu skomu RAGUOLĮ (Baumkucheną). Visi gaminiai bus 
pritaikinti Kalėdų šventėms ne tik skoniu, bet ir atitinkamais papuošimais. 

Savo užsakymus perduokite telefonu VTrginia 7-1256 TUOJAU PAT 
ir galėsite ramiai lankti iv. Kalėdų ir Naujųjų Metų. 
Savo užsakymus perduokite telef. Vlrcinia 7-1256 arba 734-3400 
tuojau pat ir galėsite ramiai laukti šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų. 

B R I G H T O N B A K E R Y 
2467 West 46th Place, Chicago, Illinois 60632 
ir 8359 So. Saginaw Avenue, Chicago Illinois 60617 

įvo: pora skarelių už tiek gali nu-
j siųsti. Savęs išsižadėjimo reikia 
norint bet kokį gerą darbą arti-

j mui atlikti. Tad ir ryžkimės šiose 
Kalėdose būti kalėdiškesniais ne
gu bet kada buvome. Sėkmės ir 
išsižadėjimo savęs per šventes. 

Pasiskaityti. Geriatrics, Novem-
ber, 1978. 

. DR. K. e. BALUKAS 
Akušerija ir motery ligos 
GlnekoloffinS Chirurgija. 

6449 So. Puiaski Bd . (Cravvford 
Medical Boilding) TeL L,U 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marųuctte Medical Center 
6132 So. Kedzfe Avenue. 

Vai.: pirmad.. antrad ir ketvirtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro, 
šeštad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofteo telef. W A 5-2670. 

Rezld. tel. WAlbrook 5-3048. 

J&k-

PHILOMENA D. PAKO, 
Prezidente 

Mieli Draugai ir Kaimynai; 

Skambinant Kalėdiniams Varpams, ir girdint linksmas Ka
lėdų giesmes, Chicago Taupymo Bendrovės Valdyba, Direkto
riai ir visas personalas linki Jums linksmų Kalėdų ir laimingu 
Naujy Metiį. Mes tikimės, kad Jūs leisite ir ateityje Jums pa
tarnauti. 

PMUMHJU S. PAKU, Prezlttonti 

6345 So. W« Ave., Cfaicaco* OI. 606M — TeL 476-7575 

A. a. Grasilda Puodžiukienė su vyru Pranu, Lietuvio sodybos pažmonyje 
seka programą. Nuotr. M. Nagio 

TeL ofiso ir bato: OLvmplc 2-4150 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1448 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. Ir 6-8 vai. vak.. 

isskyrua tiiečiadieniua. 
Sestadieniaia 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL BEUaace 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

8925 West 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Trei ir šeštad. uždaryta. 

TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. 
1:00 - 5:00 vai. popiet. tre«. ir šeSt. 

tik susitarus. 

Dr. Ant, Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMBTRISTAS 

2709 West 51s t Street 
TeL — GB 6-2400 

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir p e n k t 
10-4; Seštad. 10-3 va.1. 

Ofis. teL 785-4477; Rez. 246-2889 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHERURGC 

Specialybe — Hervų tr 
Emocines Ilgos. 

CRAWFORD MEDICAL BJLPG 
6449 So. Puiaski Road 

DR. A. B. SUVEGKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 8-5893 
Specialybė Akių ligos 

8907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL — P B 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
t O K d A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 6Srd Street 

Pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo S iki 8 vai. 
vak. Seštad. nuo 1 Iki 4 vai. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRUR(3£ 
KTDIKTC IR VA1KV LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BITLDINO 

8200 W. 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki i vai. nooiet. 
Ofs. teL 787.1168, re*. 289-2919 

Ofs. HE 4-1818; rez. P B 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaua ligos 

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

Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susita.ru* 

Telef. — 282-4422 . 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIV LIGOS — CHTKrttGMA 
Ofisai: 

U I XO. WABASH AVE. 
4200 XO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba HetuviSkai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akintas b> 
"Contact lensc*" 

2618 W. 71st St. — Tel 787-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta trec 

DR. LEONAS SEJBUTIS 
INKSTŲ, PCSLES IR 

PROSTATO CHIRURGUA 
2656 W. 6Srd Street 

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

Ofiso tel. 776-2880, rezld. 4464545 

Ofc. PO 7-6900 B e s . GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 68rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

1002 N. VVesteni Ave^ Chicago 
Tel. 489-4441 

Dr. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 St., Pa los HelgJtts 
TeL MI-O730 

Valandos pagal susitarimą 

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

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso telef. RE 5-4*10 

R<-ldencijos telef. GR 6-0S17 
Ofiso vai pirm. ir ketvirtad. nuo 
1 ligi 3 v. popiet pągai susitarimą. 
Ofiso tel. HE 4-8I1S. Samų GI 8-<n ».-, 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Vai.: pirm., antrad.. ketv. ir penktad 
2-5 ir «-7 — U anksto susitaru*. 

{stalgos Ir bato teL 652-1881 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So.49th Ooort, Cicero, I1L 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Išskyrus tre* ir seštad 
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Viešasis teisingumas — 

- TIESOS IR MEILES PATVIRTINIMAS 
Teisingumas krikščioniška 

prasme yra dorybė, kurios reikia 
kiekvienam, norinčiam krikščio
nišką gyvenimą rodyti ne išori
niais ženklais, o pačiu žmogiš
ku gyvenimu. Teisingumas vi-

niam gyvenime yra reikalin
gos, nes politika reikalinga ati
tinkamų priemonių. Partijos tai 
turi, bent stengiasi turėti savo 
tikslams valstybiniu mastu siekti. 
Bet partijų iškėlimas virš tau-

suomeninėje plotmėje yra taip tos, virš valstybės ar virš žmo-
pat būtinas, k aip žmogiškumo gaus vertės yra nusikaltimas tei-
apraiška. Teisingas savęs jr sa- singumui, kuris yra valdymo ir 
vo artimo supratimas, teisin- valdymosi pagrindas. Iustitia est 
gas artimui atidavimas, kas jam fundamentum regnorum, saky-
priklauso, reikalingas žmonių su- davo romėnai. Bet tai nėra žymė, 
gyvenimui, bendravimui, visam kad romėnai ar net krikščioniš-
soctaliniam, politiniam ir kultu- ki viduramžiai, kuriuose vyravo 
riniam gyvenimui. Todėl apie tei- monarchijos ir neretai diktatūros, 

VARŠUVOS SANTARVĖS VEIDAS 
Sovietai žymiai sustiprino užsienio politikos spaudimą 

GEDIMINAS GALVA 

singumą dažnai kalbama, nors 
vargu kas nors taip dažnai yra 

šiuo dėsniu atrėmė teisingą val
dymo supratimą, ir jos dažnai 

pažeidžiamas kaip teisingumas politinę sistemą ir valdymo for 
artimo atžvilgiu. mą padarė sau tikslu, o ne tar-

Teisingą žmogų gerbia, nes juo nyba žmogui, kaip iš tikrųjų tei 
pasitiki. Jis neapgaudinėja, ne- singumas reikalauja, 
skriaudžia ir nerodo klaidingų Teisingumo reikalą galima per
kelių. Tačiau ir teisingas žmo- k e I t i i r į visuomenini gyvenimą, 
gus, gali iškreipti teisingumo es- kuris bent šiuo metu yra viena 
mę, kai jis mano turįs teisybės žmogaus ir tautos gyvenimo da-

monopoH , pažįstąs visą tiesą ir i;ų. 2mogus nuo žmoguas jau ne-
sau įsikaląs, jog savo teisingumą bėra perskirtas tvora ar laukais, 
turi prievarta primesti ir kitiems, bet visuomet yra bent dalinai at 
Toks teisingumas visuomeninia 
me gyvenime virsta veidmainys
te, fariziejiškumu, teisingumo ir 
tiesos iškreipimu ir noru būti 
aukštesniu už savo artimą tik dėl 
įsikalbėto teisingumo. O jam 
kaip tik trūksta pagrindinės tei
singumo žymės — artimo mei
lės. Be teisingumo negali būti 
tikros meilės, nors meilė yra 
aukštesnė, žmogiška vertybė ir 
krikščioniška dorybė už teisin-
gi-mą/nės ji teisingumui sutei
kia sąlygas savęs nepervertinti ir 
juo labiau teisingumo vardu ne
pažeminti savo artimo. 

Dėlto apie teisingumo reikalą 
kalbėjo ir pop. Jonas Paulius II 
vienoje* audiencijoje, pabrėžda
mas, \ad ši dorybė reikalinga 
Bažnyčiai santykiuose su kito
mis institucijomis, ypač su vals
tybėmis, reikalinga žmogui, san
tykiaujant su savo artimu ir su 
savo Kūrėju, reikalinga ir bet ku-
nai..̂  vaisJybinei. sistemai, .tvar
kančiai* "žmonių gyvenimus ir 
santykiaujant su kitomis valsty
bėmis. Teisingumo reikia ir tau
toms, kad jos savęs neišaukštin
tų, neteisingai ir neteisingai kitų 
nežemintų. 

nės, socialinės ir bend
ruomeninės sistemos pirmiausia 
turi siekti teisingumo žmogaus 
atžvilgiu. "Sistema turi biįti 
žmogui, o ne žmogus sistemai", 
išsireiškė popiežius Jonas Pau
lius IHis. Tai dėsnis, kuris žino
mas žmonijai ir už kurį žmonija 
šimtmečius yra kovojusi. Bet 
taip pat toks dėsnis, kuris labai 
dažnai laužomas. Tai ypač ryš-

sakingas už viešąją tvarką, už so
cialinį gyvenimą ir už žmogišką 
sugyvenimą savoje aplinkoje. 

Teisingumo reikalas turi ne
paprastą reikšmę ir lietuvių iš
eivijos santykiuose, visuomeni
niame ir tautiniame gyvenime. 
Ar asmuo asmeniui pripažįsta tą 
vertę, kurią jis turi, tai klausi
mas, kuris mūsuose nesprendžia
mas, priešingai, kaip tik nieki
namas. Dažnai kovojama ne už 
tiesą ir teisingumą, bet prieš as
menis ir organizacijas, kurios pa
gelbsti tautinį reikalą padaryti 
veiklos tikslu ir kelti kenčiančios 
ir persekiojamos tautos dejones. 

Teisingumas asmeniui yra susi
jęs su teisingumu tautai, nors ji 
naudojama okupanto siekimams 
užvaldyti pasaulį. Asmenų nie
kinimas yra ne tik viešas teisin
gumo įžeidimas, bet ir savo tau
tos ateities griovimas. Aiškūs yra 
teisingumo priešai, kurie, griau
dami tautinį gyvenimą dėl sve
timų interesų, dėl avantiūristų, 
kėlimo tautinėj veikloj, skelbia 
netiesą. Niekindami tuos, kurie 
tautiniam gyvenimui išeivijoje ir 
tėvynėje nori pagelbėti, jie griau
na tautinį sugyvenimą. Užsibrė
žę svetimųjų įtaigojimu patrio
tizme vardą išnaudoti savo tau
tos pagrindams ardyti ir tau
tiniams tikslams kliudyti rasti 
bendrą kelią, jie tampa ne teisin
gumo skelbėjais, o tautos išdavi
kais. 

Tiesa yra viena. Tačiau nie
kas negali skelbti tik savo tiesą 
visų vardu, nes tiesos pažinimas 

ku politinėse sistemose, kuriose ir prie jos priėjimas yra sąlyginiai, 
žmogus yra padarytas tik įran- Geros priemonės yra aiškios, bet 
kiu. Ir tąi ne tik komunistinėje niekai negali panaudoti visų ge-

Praėjusį lapkričio mėnesį Mas
kvoje pasirašytos draugystės ir 
bendradarbiavimo sutartys su 
Vietnamu ir Etiopija. Minėtomis 
sutartimis, politiniu, kariniu ir 
ūkiniu spaudimu siekiama stip
rinti savo įtaką Afrikoje ir Azijo
je. Afganistanas jau anksčiau pa
teko į Maskvos krepšį. Irane te
bevyksta vidaus kovos. 

Europoje vis stipriau rikiuoja
mos Sovietų įtakon patekusios 
satelitinės šešios valstybės, ku
riose tebelaikomi sovietinės ka 
riuomenės daliniai, išskyrus Ru
muniją. Net ir Rumunija, palai
kanti glaudesnius ryšius su Vaka
rais ir Kinija, pasirašė propagan
dinį pareiškimą nusiginkluoti ir 
taika; piršti. 

Praėjusio lapkričio 22 — 23 d. 
Maskvoje susirinko Varšuvos san
tarvės 7 valstybės ir XI. 23 pareiš
kė: "... taikingosios jėgos siekia 
padaryti galą agresyviai ir engė-
jiškai imperializmo, kolonializno 
ir neokolonializmo politikai, vis 
plačiau kovojama už taiką, įtem
pimo mažinimą, ginklavimosi var
žybų nutraukimą, laisvę ir socia
linę pažangą'*... 

Visa tai yra tik propagandiniai 
paramai, nes Sovietai tebesiekia 
pirmavimo. 

Prieškomunistinis srautas 
Šis prieštaringas pareiškimas 

yra Maskvos kūrinys. Pastaruoju 
metu apsiginklavę Sovietai jau 
plačiu mostu kituose žemynuose 
veda imperialistinę politiką. Ten 
ir Maskvos įtakos kraštuose tebe 
vyrauja didesnis ar mažesnis gy
ventojų laisvės varžymas, bet kal
bama apie laisvę. Kokią laisvę? 
Ogi pavergėjams engti paverg
tuosius, prisidengus proletariniu 
internacionalizmu, priemone 
Maskvos įtakai stiprinti krašte ir 
užsienyje. 

Koktu skaityti tokį sakinį: 
"Imperializmo ir atžagareiviškos 
jėgos, mėginančios pajungti ne-

kurios materialistiniai pagrindai 
atima žmogaus nelygstamą as
mens vertę, padarydamos ji tik 
aukštesniu gyviu, bet ir kitose sis
temose, kuriose valstybėse val
džia, turinti tarnauti tautai ir 
savo 'piliečiams, savo vadina
mus pavaldinius padaro tik tar
nais ir sistemos įrankiais. 

Teisingas valstybinių, politi
nių, visuomeninių, tautinių pa
reigų supratimas yra viešojo tei 

nausių pnemonių net savo tau
tos siekimams, nes ne visos jos 
pasiekiamos ir galimos šiose ap
linkybėse ir sąlygose, kuriose sie
kiama aukščiausio tuatos tikslo 
— laisvės. Niekas nėra įgaliotas 
kalbėti visos tautos vardu, nes 
bet koks žodis tėra tik dalies žo
dis — tauta padalinta išeivijos ir 
vergijos. Tačiau teisingai vertin
ti savo tautą — tai gerbti ir my
lėti savo tautiečius. Tautą juk su-

singumo apraiška. Už teisingą daro visi tautos vaikai. Teisingu-
daiktų, ypač asmenų, vertinimą mas ir reikalauja pripažinti kiek-
yra atsakingos ne tik valstybių vienam tai, ko jis yra vertas — 

priklausomas valstybes ir tautas, 
kursto ginklavimosi varžybas, gru
biai kišasi į kitų valstybių vidaus 
reikalus''. Priekaištas daromas 
JAV, bet ypač tinka Sovietams. 
JAV dėl daugelio priežasčių tu
rėjo pasitraukti iš Azijos žemyno 
ir Afrikoje tik žvalgosi iš tolo. So
vietai sparčiai spraudžiasi. 

Ir kiti pareiškimo teiginiai yra 
įšvirkšti. Ten džiaugiamasi Hel
sinkio baigiamuoju aktu dėl esa
mų sienų, net pasitarimų Belgra
de, bet keliamas nerimas "dėl 
valstybių santykių, grėsmės tai
kai, tarptautiniam saugumui, tau
tų laisvei ir nepriklausomybei". 

Europos žemyne esą didinamas 
kariuomenės skaičius ir stiprina
mas apsiginklavimas. Kliūtys ben
drauti ūkio ar moksliniam-tech-
niniam bare vis nepašalintos. 
Imperialistinės jėgos trukdančios 
užgniaužti karo grėsmę. 

Kaltinimai Šiaurinio 
Atlanto santarvei 

Pareiškime skelbiama, kad So
vietai ir Varšuvos santarvės vals
tybės esančios taikingiausios. Dėl 
šio meto karinės įtampos 
kaltė suverčiama JAV, nors jų 
vardas neminimas, ir Šiaurinio At
lanto santarvei. Šios valstybės tu
rinčios neutroninius ir kitus gink
lus, kurie gali būti panaudoti karo 
metu. Tokie ginklai turi būti už
drausti. Branduolinius, chemi
nius ir kitus ginklus reikia sunai
kinti. Tarptautiniuose santykiuo
se vengtinas jėgos panaudojimas. 
Šiaurinio Atlanto santarvė turi 
būti panaikinta. Tik tuo atveju bū
sianti uždaryta ir Varšuvos san
tarvė. Žinia, nutylimas Sovietų 
apsiginklavimas per pastarąjį de
šimtmetį. 

Minėtame pareiškime teigia
ma": "Nusiginklavimo priešinin
kais yra imperialistiniai sluoks
niai, monopolijos, 'Susidomėju
sios plėsti ginklų gamybą ir di
dinti jų atsargas, nes tai yra bū
das pasipelnyti ir pajungti nepri
klausomas šalis, tautas, primesti 
joms savo valią". 

Nė žodžio nėra apie milžiniš
ką Sovietų karinės jėgos persva
rą Vakarų Europoje. Ten net ne
užsimenamas Maskvos milžiniškas 
laimėjimas kituose žemynuose, 
ypač Azijoje ir Afrikoje. Šiam lai
mėjimui pasiekti geros visos prie
monės ir ginklai. 

Dar didesnis nukrypimas nuo 
tiesos, kai Sovietai kutus kaltin
dami imperializmu, darė didžiau-
io imperializmo polėkį šiame po-

kai kas nepavyko. Turėjo pasi
traukti iš Australijos, Egipto, Ira
no ir kitų sričių, bet sistemingai 
įsigalėjo net kelių žemynų pla
čiose srityse. 

Žmogaus teisės 

Tarptautinėje politikoje būta di
delių klaidų. Kas galėjo tikėti, 
kad Europa po antrojo pasauli
nio karo praras įtaką pasaulyje? 
Ar tai buvo kai kurių istorikų iš
pranašauta Vakarų pasaulio žlu
gimo pradžia? Kas numatė JAV 
atsidūrimą pusiaukelėje ir nuslin-
kimą per pastarąjį šimtmečio treč
dalį? O tuo metu vis buvo ieš
koma naujų kelių ir vengta spręs
ti jau seniai pribrendusius klau
simus. Šiame pokaryje pasimesta 
svarstyti esminius klausimus, net 
suteikti laisvę karo metu paverg
toms tautoms. 

Minėtame pareiškime randame 
tokį keistą išpuolį: "Pavojingas 
arptautinės politikos vystymosi ten 
dencijas sukelia imperialistiniai 
sluoksniai, skatinantys fašistinių 
ir kitų atžagareiviškų santvar
kų grubius ir masinius žmogaus 
teisių pažeidimus. Jie panaudoja 
žmogaus teises kištis į socialisti
nių valstybių reikalus". 

Rusų rikiuojama Sovietų ko
munistų partija gerai žino, kad 
komunistai žmogaus teisių pažei
dime yra artimiausi fašistų ben
draminčiai. Tai priešiškų pažiū
rų sąjūdžiai, bet naudoja tas pa
čias priemones žmogui suniekin
ti. Vieni ir kiti nemėgsta, kai at-

Bridgeporte, Conn., Žmogaus teisių savaitę paskelbė miesto meras Jobn 
Mandanici. Cia matyti delegacija ir miesto pareigūnai. Be žydų ir uk
rainiečių atstovų dalyvavo ir lietuvių atstove Terese Tramis, Lietuvos 
Vyčių organizacijos narė. Nuotraukoje ji yra antra iš kaires. 

DAŽNAI 
PRISIMINTINA 

TIKROVE 
Vėl švenčiame atsiminimą 

įvykio, kuris yra ir bus visų lai
kų žmonėms savas ir aktualus. 
Gyvendamas žmonių tarpe Kris
tus parodė, kaip arti yra Dievas 
su žmonėmis. Žmogaus prigimtis 
tai jaučia labiau, negu daugelis 
gali protu suvokti. Dievas žmo
nėms yra taip artimas, kad anot 
sv. Pauliaus jame gyvename, ju
dame ir esamje (Apd.l7£8). Su 
Dievu gyvenančio ir paprasčiau
sio žmogaus darbus Dievas taip 
laimina, kaip žemėn pasėtą au
galo sėklelę: iš jos mažytės iš
auga augalas, žiedai, vaisiai. 
Daugeliu atvejų tikintis gali sa
kyti: Visa galiu tame, kuris ma-

do šeimos ir visuomenės gyvenu-
me įsigali klaidinanti ir griau
nanti dvasia. 

Kristaus gimimo prUiminimas 
ir tų švenčių dvasia tesuartina 
kiekvieną labiau su Kristum. 
Visiems linkiu ateinančiais 1979 
metais patirti daug Dievo palai
mos. 

Vyskupas Vincentas Brizgys 

ne stiprina (Filp.4,13). Jeigu 
virai kalbama apie j ų daromus', D £ e u a s s u mmdm3 j ^ p^ ma. 

pos. Paskui su tuščiais bidonais 
grįžti j fermas, veži mėšlą. Pradie-
niui važiuoji koncentruotųjų paša
rų j malūną, o tas už trijų kilomet
rų. Ko! suvažinėji, ir vidurdienis, 
o dar laukia šiaudai, silosas ar 
šakniavaisiai. Ne visuomet pareina 
ir pietų į namus. Ypač, jeigu reikia 
pakrauti parduoti vežamus galvi
jus ar veršius pervežti į kitą fer
mą. 

Dirbame fermoje kerdžiais trise. 
Po dviejų dienų, antrąją naktį bu
dime, tad trečioji diena — laisva. 
Bet kokia ji gali būti laisva, jeigu 
dirbame naktimis? Ar nakties po
ilsi gali atstoti dienos poilsis? 0 
juk namuose pakanka savų ūkio 

aMano nuomone, darbų krūvis j ̂ ^e- [uk He ™n* kj*a valsty-
fermų darbuotojams 
geriau apgalvotas." 

turėtų būti kė negali prilygti savo įtakos išsi-
I plėtimu Sovietams. Tiesa, jiems 

žmogaus teisių pažeidimus ir ieš- ne? (RorrL831). Tariant šiuos 
žodžius prisimena tie mūsų bro
liai ir sesės, kurie Rusijos komu-

ko būdų pasiteisinti. 
Maskvos prieštaravimai 

Minėtame pareiškime smerkia
mas fašistinis — rasinis žmogaus 
engimas, grubus žmogaus teisių 
pažeidimas, bet "ryžtingai stoja 
prieš bet kurį kišimąsi į socia
listinių valstybių vidaus reika
lus". Tai į tokį prieštaravimų 
srautą pateko Varšuvos santar
vės vadinami socialistiniai kraš
tai. Jie net pasišauna teigti: "Tik
ra demokratija ir tikras humaniz
mas nesuderinami su ūkine, soci
aline ir politine nelygybe... Žmo
gaus teisių ir laisvių vėliava — tai 
socializmo vėliava". 

Štai kokį slidų kelią pasirenka 
Kremliaus valdovai. Jie net drįs
ta teigti, kad po Bukarešto 1976 m. 
buvusio pasitarimo buvęs mark
sizmo — leninizmo principais įgy
vendintas lygiateisiškumo, nepri
klausomybės, tautinis suverenu
mas, nesikišimas į valstybių vi
daus reikalus ir tarptautinis solida
rumas. 

Iš tų teiginių seka: Sovietų 
diktatūros priespauda, žmogaus ir 

nistų vergijoje nenusigąsta nei 
grasinimų, nei kančių, net nei 
mirties, o viską pakelia didvy
riškai, nes gyvena su Dievu. O 
be jo negaUme nieko padaryti 
(Jon.15,5). Taip, žmogus gyve
na ir veikia ir be Dievo, bet ko
kios to pasėkos. Vienas šių dienų 
Pietų Amerikos vienuolis Carlo 
Coretto teisingai rašo, kad mū
sų laiko visi ir visur buvę ar 
dar esą diktatoriai davė tiek, 
kad, jeigu jų vietoje būtų valdę 
nepilnamečiai vaikai, tai žmoni
jai būtų buvę be palyginimo ge
riau. Vaikai nebūtų išžudę mi
lijonų nekaltų žmonių, nebūtą 
pristeigę pragariškų kančių sto
vyklų, būtų leidę reikštis ir pa
tarti išmintingesniems už save, 
būtų davę žmonijai daugiau ge
ro, negu pilni ambicijos, o ma
žos išminties diktatoriai. 

Nutolus nuo Dievo ir indivi-

tautų persekiojimas yra didžiau
sios demokratijos apraiška. 

Bendras švenčių džiaugsmo* 
tesujungia mus bendram darbui 
dėl Lietuvos. Kalėdose tikėkime, 
kad Dangus padės pasiekti nau
jo Lietuvos laisvės užgimimo, o 
Naujieji 1979 metai bus našes
ni išlaisvinimo vaisiais. Švenčių 
proga sveikindami pavergtos tė
vynės brolius, Sibiro kankinius 
ir lietuvius išeivius vakaruose, ti
kime, kad švenčių rimtis mus 
dar labiau jungs į vieningą lais
vės kovų sūkurį. 

Amerikos Lietuvių Taryba 

O MES LIEKAM 

Kažkur debesys lekia. 
Lekia paukščiai balti. 
O mes liekame žemėj. 
O mes liekam nakty. 

Naujos žvaigždės sužyra. 
Lekia paukščiai kiti 
O mes liekam vis žemėj, 
Liekam gruodžio nakty. 

B. Rutfcūnas 

MOKYSIS KINIJOJ 

JAV organizuoja studentą 
pasikeitimą su kom. Kinija. 
Ateinančiais metais į Kiniją iš
vyks grupė JAV studentų, ją 
tarpe ir Chicagos universitetą 
baigęs John V. GrobowskL 
Amerikiečiai studijuos Pekino 
kalbų institute. 

vyriausybės, bet ir pavieniai as
menys, šeimos, bendruomenės, 
susigrupavimai. Partijos politi-

dirbančiam tautos ir žmogaus 
gerovei pagelbėti rasti priemonių 
tikslo siekti. P. S. 

Spaudoj ii gyvenime 
f.-* 

KOLCHOZO KERDŽIAUS SKUNDAS 
Okupuotos Lietuvos spaudoj kar-1 Sarus — šėrėjai. 

tais pasitaiko ir skundų. Gruodžio 
1 d. "Tiesoje" skerdžius Albinas 
Venckūnas iš Sakių rajono Griška
būdžio kokfhozo taip skundžiasi: 

"Pieno fermose dirba ne tik mel
žėjos, bet ir kerdžiai, sargai, san
technikai bei kiti žmonės. Vieni ki
tų darbus papildo, galutinai užbai
gia. Tiesa, melžėjoms reikia keltis 
anksti, tačiau jų darbas nėra jau 
toks sunkus: karvės melžiamos apa
ratais, bidonus ir kitus pieno indus 
plauna budinti, miltus išdalija vy
resnioji melžėja, stambiuosius pa-

Vis dėlto diplomuotų melžėjų ir 
mūsų ūkyje nėra, nors didelį dar
bo patyrimą turi Česlovą Daily-
dienė. Magdelena Baltrušaitienė ir 
kitos . Daugelis jų jau arti pensi
nio amžiaus, o viena dirba būdama 
pensininke. Deja, pamainos joms 
lelabai atsiranda. 

Daug sunkesnis kerdžiaus dar
bas. Kur mėšlas vežamas arkliais, 
kerdžiai renkasi septintą valandą 
ryto ir pluSa visą dieną. Pienvežis 
ne visur privažiuoja, todėl pieną su 
bidonais tenka privežti prie ram-

LANGAS j SAULĖLEIDI 
Romanas 

P. MELNIKAS 
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Labai įsigilinęs Andrius vis sklaidė albumą. Gal 
jam kas patiko, ir kaip jį tada perkalbėsi? Neišplėši ge
ležėlę ir rankų. Reiktų viską apversti aukštyn kojom! 
Negi ginčysies po laiko? 

Pardavėjas kelis kart linktelėjo jos pusėn, lyg no
rėdamas įtraukti į pasirinkimą. Ji priartino naujai iš
pudruotą veidą ir jam sušnibždėjo: 

— Ponas Klevas dar neišsirinko? 
— Kaip? — Pardavėjas buvo sutrikęs. — Sakote, 

Klevas? 
— Taip, Klevas. 
— Ooo... — jis pasakė ir mirktelėjo jai, lyg viską 

supratęs. 
Tarsi žodis "Klevas" būtų koks raktas, jis kelis 

kart palingavo galva, pasikėlė, paėmė kitą albumą iš 
lentynos, pavartė ir staiga atvertė jos pasirinktų na
mų nuotrauką. 

— O šitas? — jis kreipėsi į Andrių. — Kaip pa
tinka? 

Tai matai, kažkas jį apšvietė apie susitarimą! Jis 
žino... 

— Gal patiks tokie neįprasti namai? — jis siūlė 
Andriui. Jis stengėsi, žvilgterėjo į Viktoriją ir tęsė: 
— Tai proga persikelti beveik į kaimą ir gyvent jame 
tarp farmų, gamtoj ir idilijoj... — Jis taip vis šnekėjo, 
o Viktorija laukė ką Andrius sakys. 

Andrius susiraukė. 
— Kiek tokie kainuos? 
—Susitartume, ponas Klevai. Susitartume. Juos 

pradėjo parduoti pensijon išeinąs daktaras. Tai beveik 
pilis, ar nesimato? Bet išplanavimas pakeistas ir įren
gimai sumoderninti. Štai planas... 

Žiūrėdamas į impozantišką planą, Andrius kiek 
atlyžo ir, dirstelėjęs Viktorijos pusėn, laukė jos žodžio. 
Ši gan kritiškai kelis kart peržvelgė abiejų aukštų 
planus ir fotografiją, kuriuos gerai pažinojo. 

— Gražu, — ji pasakė. — Gražu. Andriau Nėra 
ką jau sakyti, — ir vėl šyptelėjo pardavėjui, tarsi 
laukdama iš jo pagalbos. 

— Gražu, — padėjo pardavėjas. — Namas tarp 
farmų ir beveik prie miškelio. Ar jūs kartais neaugote 
ūkyje?... 

Po šių žodžių Andrius nutilo, lyg susidomėjęs. 
Tarsi būtų pataikyta į silpniausią vietą. Jis dažnai jai 
pasakodavo apie vasaras, praleistas ūkininkų namuose, 
vasarojant Suvalkijoj. Senuose miesto berniūkščio pri
siminimuose Lietuvos kaimas įstrigo atmintin lyg ki
tas gražus pasaulis. Šiaudiniu stogu dengta, iš pliaus
kų suręsta troba, molinė asla, didelė krosnis ,ant ku
rios užlipęs kopėtėlėm snaudė senis. Pro mažus langus 
jis matė daržą, su ajarais ir plaukiojančiais ančiukais 
prūdą, tolumoj — beržų šilą ir nesibaigiančius rugių 
laukus... Jis pasakojo su užsidegimu apie palinkusj 
kluoną, gyvulių pašiūrę ir kieme nuo pravažiuojančių 
ratų aptrintą didžiulį medį. O dabar, jei to norėjo, to
kiame kaime, ištaiginguose namuose, galėjo gyventi. 

—Prisimeni Suvalkiją? — ji jam pasakė. 
— Atspėjai, Viktorija. Tiesiog sunku atsispirti. 
— Ir man tas pats. 
— Tai kaip? Perkame? 
— Dar ne. Važiuojam tų namų apžiūrėti. 
Ji gerai žinojo, kad pamatęs jis neatsispirs. Ten 

•b* 
buvo ir šulinys su cypiančiu volu ir grandinės žvan
gėjimu, raštiškas gonkas, nuo kurio matėsi vynuogių 
ir daržovių lysvės, nesibaigiantys laukai, o tolumoj 
girdėjosi nostalgiškas traukinio švilpukas. Iš žemės, i i 
nesibaigiančių laukų kilo kaimišką duoną, sutrintus 
šiaudus, šviežią pieną, uogas, grybus, derlių ir žemės 
duosnumą primenantis kvapas. 

Jos nuojauta visai neklydo. Nors namai ir buvo 
brangūs — ir turėjo būti kuo brangiausi! — jis na
mais susidomėjo. Ji linksmai pasikėlė ir ryžtingos li
nijos prie jos lūpų atsileido — keršto planas buvo įpu
sėtas. Beliks susipakuoti, persikelti, i r tada visu svoriu 
kris antroji, paskutinė keršto dalis. 

Sėdus į pardavėjo automobilį ją apėmė keista, sal-.;,;; 
di nuotaika, kurią ji jautėsi užsitarnavus. Po viso to, 
ką ji iš Andriaus iškentėjo, saldumas atėjo dėl laukto 
rezultato, dėl pastangų pabaigos. Ji jautė, jai pradėjo 
sektis, planas nešti vaisius. Ji galėjo atsileisti masi
nai sūpuojant. 

Vaisius buvo saldus, nors ir biauriai vadinamas-' 
kerštu. Bet, ar tai buvo kerštas. Ji stengėsi įtikinti' 
save, kad tai buvo atpildas šioj žemėj Andriui u i vi
sus jos rūpesčius, už naktį nesudėtas akis ir pavydo 
kalvarijas. Tai turėjo būt saldu, net jei tai, ką ji pla
navo, buvo sukta, apgaulinga. 

Laukinė teisybė tačiau buvo keista. Kuo daugiaa 
tikėjo, kad teisybė jos pusėje. Andriaus bausmė u ž ^ * 
tarnauta, tuo daugiau bijojo, kad kažkas nuo jos at- T 
šoks, grįš, atsitrenks į ją ir ji bus nubausta. Kažkas tai 
sufleravo ir tai nedavė ramybės automobiliui lekiant 
gatvėm. Ji bijojo, kad įkaitę keršto ugnies pelenai galt 
krist ant jos ir ji nejaus tuomet pergalės saldumo. Jt, 
liks sukta, vyro apgauta, laukinė moteris. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIŲ ŽURNALISTU SĄJUNGOJE 
Po kai kurių pasikeitimų, vie- lis jų sąjungai priklauso. Centro 

nų dėl mirties, kitų dėl kitokių Į valdyba yrq 
priežasčių, L.2.S. centro valdyba, 
reziduojanti Los Angeles, Calif., 

arba ir pačių narių, spaudos dar
buotojų, šioje organizacijoje da
lyvavimas vargiai turėtų gilesnę 
prasmę, jei ši sąjunga nieko ne
galėtų paveikti ir jos vaidmuo 
liktų bereikšmis esminiame r e i - Į ^ padarytą sėkmingą operaci-

kontaktavusi visų j kale —spaudos progreso ir ypač | ^ 
radijo valandėlių vedėjus, deda- į spaudos etikos kėlime. Reikalas, i 5, 

labai sudėtingas, bet ir la-

PADĖKA 
Aš širdingai dėkoju dr. V. Tu-

roasoniui ir dr. J. Meškauskui 

C L A S S I F I E D GLUDE 
R E A L E S T A T E 

dabar veikia tokioje sudėtyje: 
pirmininkas Jonas Kuprionis, 
sekretorius Vladas Simoliūnas, 
iždininkė Klevą Rūta Vidžiūnie-
nė, atstovė radijo reikalams Sta
sė Pautienienė. Valdybos adresas: 
L.2.S., 6601 Densmore Ave., Van 
Nuys, Ca., 91406, tel. 213-786-
3131. 

Sąjungos veiklos svarbesnieji 
punktai yra tokie: 

1. Pagrindinė Žurnalistų są
jungos veikla reiškiasi jos narių 
bendradarbiavimu periodinėje 
spaudoje ir radijo srityje. Visa ei
lė jos narių pozityviai ir produk
tyviai veikia šioje lietuviškoje 
medijoje. 

2. Mūsų spaudos išsilaikymas ir 
jos stiprėjimas daug priklauso 
nuo jos rėmėjų-prenumeratorių. 
Žurnalistų sąjungos nariams, be 
eilinio bendradarbiavimo spaudo
je, taip pat nėra svetimas reika
las padėti, kad spauda pasiektų 
skaitytojus, skatinant juos prenu
meruoti. Metų pabaigai artėjant, 
be kitų dalykų, centro valdyba 
yra specialiai paprašiusi lietuviš
kąsias radijo valandėles šiame 
reikale patalkininkauti. Susilau
kiama teigiamų rezultatų. 

mos pastangos, kad šių abiejų 
lietuviškosios medijos šakų dar
buotojai sueitų į glaudesnį bend
radarbiavimą ir vieni kitiems 
talkininkautų. 

4. Naujiems nariams į sąjun
gą patraukti bei jaunesniųjų pa
sireiškimą žurnalistikoj skatinti 
Chicagoje veikia Daužvardžio 
fondas, vadovaujamas Antano 
Saulaičio. Šis fondas kaupia lė
šas ir iš jų skirsto premijas pe
riodinėj spaudoj pasireiškian-
tiems jaunuoliams. 

5. L.2.S. narių sudėtis, laikui 
bėgant, keičiasi. Valdyba numa
to artimesniu laiku patikslinti 
esamą faktinąją narių sudėtį ir, 
sudarius tikslesnį sąrašą, išsiun
tinėti nariams. Tai padėtų ne tik 
centro valdybai, bet ir atskirų 
vietovių nariams žinoti jų artu
moj gyvenančius bendradarbius 
ir palaikyti glaudesnius ryšius, o 
sąjungai nepriklausančius žurna
listus pakviesti prisidėti. 

besą 
biausiai svarbus. Ir dabartinėj 
lietuvių periodinėj spaudoj pasi
reiškia nemaža išeiviją žeminan
čių išpuolių. Iš antros pusės. 
Žurnalistų sąjunga savo narių 
tarpe turi nemaža tikrai iškilių, 
pozityviai besireiškiančių, taurių 
spaudos darbuotojų. Centro valdy
ba laiko vienu iš svarbiausių sa
vo veiklos uždavinių ieškoti ke
lių, kaip mūsų turimos pozity
vios plunksną valdančios pajė
gos galėtų veiksmingiau patal
kininkauti mūsų spaudos nege
rovėms šalinti. 

LŽS Centro Valdyba 

3. Periodinė spauda ir radijas 
yra giminingos šakos, sudaran-

PHILADELPHIA 
IR APYLINKES 

PAPILDYMAS 

Mano korespondencijoj "Lie
tuviškai mugei praėjus", yra 
išleistos trys mugei ruošti ko
miteto pavardės: Rimas Stir-

6. Spauda padeda išeivijos lie- b v s D i a n a D r U mstas ir Juozas 
tuviškąją veiklą skatinti ir jąjcel-, ^ ^ u ž įyyknsią ^iėą 

paliestus asmenis nuoširdžiai 

čios bendrą lietuviškąją medią. 

ti arba ir, atvirkščiai, ją smuk
dyti. Žurnalistų sąjunga, atsto
vaudama periodinės spaudos sri
tį, nors ir ne tiesiogiai, bet iki 
tam tikro laipsnio lyg ir neša 
moralinę atsakomybę už vieno- _ 
kius ar kitokius spaudos pasireiš-i 

atsiprašome. B. Vaškairis 

NEŽAISK SU GINKLU 

Berniukas R. Buckhalter, 17 i 

Ypatingai dėkoju savo 
žmonai Liucijai už budėjimą 
per naktis prie manęs kritiš
kame momente. 

Taip pat širdingai dėkoju se
selei Anelei už šv. Mišias ir lan
kymą manęs ligoninėje, širdin 
gai ačiū ponams J. O. Pečiu
liams už budėjimą ir lankymą 
manęs ligoninėje. Taip pat šir
dingai ačiū visiems, kurie lan
kė ligoninėje, skambino ir siun
tė pasveikimo linkėjimus. To
kia šilta paguoda mano ligoje 
duoda man jėgų ir vilties gy
venti ir nugalėti visus sunku
mus. 

Aš ir mano žmona Liucija 
li'ikime visiems linksmų šv-
Kalėdų ir laimingų Naujų me
tu. 

Romas Maldamas 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiir. 
Graži dovana švenčių arba bet 

kurią proga l 

M O Š Ų Š O K I A I 
Išleido lietuvių Tautinių t 

kių Institutas (antroji laida, 
19T5 metais Chicagoje. 

Gaunama Drauge, 4515 West 
63rd St., Chicugo, m. ©0628. 

Kaina $4.00. Užsakant pridėti 
21 centą už persiuntimą. nhnois 

M AKQUKTTE P A R K 
23 metų, 5% kamb. mūr. 3 miega

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

BUTU NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimą* 

Valdymą* 
Draudimai — Income Tas 

Notariata* — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Av. — 778-2233 
• • 1 

B E A L E S T A T E 

unnuninninnnuii 

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

HEI J> WANTED — VYRAI 

kimus. Tiesa, ne visi spaudai ra-Į 
šantieji yra Žurnalistų sąjungos 1 m., Chicagoje žaisdamas suko j gyventojai dar moka 59c mo-

Zumalistų sąjungos nariais pa-į nariai. Ypač šešėlis krinta nei-1 ant piršto revolverį. Ginklas iš-j kesčių. 
gal jos įstatus yra numatyti ir|giamais atvejais. Sąjungos vai- j šovė ir mirtinai sužeidė draugą! „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ H 
radio valandėlių darbuotojai. Da- į dybos formalūs posėdžiavimai Į R. Haynes, 17 m. 

-
--
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TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69th St., telef. 776-1486 
llllilIlIlIlIlIimnUHilIlIlIlIilIlIilHIIIIIIIII 

, iiiiiiiiimiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiitmiiiiiiiiit 

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

Apdraustas perkiai /mas 
{vairių atstv ų 

Tel. 376-1882 arba -5996 
IIUIHItlHIUUIHHIHIIUIHII. .ilIHHIIllltl 
IHIIIIIIIIIIIIItlIlIlIlIlIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

{vairių prekių pasirinkimas nebran
giai & mūsa sandelio. 

OOSMOS PARCELS EXPBESS 

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
S3S3 S. Balsted St., Cbicago, m . S06O? 
2501 W. «tth St.. Chlcago, IU. 80629 

Telel.: S26-2737 — 254-3320 
Vytautas Valan tinas 

l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ltuillll l l iuuiilljlll l l l l l 
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An old fashioned Christmas gift from the First. 
Often times, the Christmas gift that you treasure most is simple 

yet useful . . . a gift that the whole family can enjoy. 

We have selected just such a gi f t for you. It's the 1979 edition 
of the Farmers' Almanac . . . a publication steeped in American 
lore that is su re to bring enjoyable reading to the vvhole family. 

To receive your copy of the Farmers' Almanac, simply cut out 
thiscoupon and bring it to the information desk insideof thebank. 
When you do, you'II receive your copy and also our sincerest wish 
that you and your family have a joyous and blessed Christmas. 

ALHAUAC 
1979 J 

DR 

FIRST NATIONAL BANK 
0F EVERGREEN PARK 
3101 VVEST 95th STREET 
PHONES: 422-6700 / 779-6700 

AFULL 
SERVICE 

BANK 
V'MBfR f O I C 

LINKSMŲ ŠVENČIŲ 
Š I M A I T I S REALTY 

Insurance — Income Tax 

i 2951 W.63rdSt.. 436-7878 

UiiiiiuiuuimMiiimi 
0 GERIAUSIA ČIA 

Labai švarus 2-jų butų namas ir ga
ražas. Elektrinės durys. Atskiri gazo 
šildymai. Brighton Parke. $37,000.00. 

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

Modernus 2-jų auksu} muro namas. 
Apie $18,000.00 pajamų. Geros sąly
gos nupirkti Marąuette Parke. 

2-jų aukštų mūro 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 namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette 
Parke. Aukšta kokybė. $50,000.00. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estete 
2625 VVest 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

D Ė M E S I O ! 
Leiskite mums priminti, kad 

BUDRAIČIO REALTY 

PART TIME 

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

AUTOMATIC SCBEVV a 
MACH1NE OPERATOB 

Kxperienced Brown & Sharpe, aad 
Inde*. Setter & ©perator. Ezc oppor-
tunity in growing NW stde manufac-
turing tirm. Top pay, overtime. 4 
ai oo. benefits. Call for app©4n.tn»ent 

Mr. Klein — 283-6699 
ENM COMPANY 

5214 W. Lawreuce, Chicago 

DDIEDIATE OPEMNGS 
0WNER / 0PERAT0RS 

Needed for over-the-road work, 
covering Midwest, South, South-
east & Southwest areas of the U.S. 
Union. Top pay & benefits. 
CALL: DONALD MEUZELAAR 
In Blinois, (ODLLECT) C312) — 
986-8100. Outside of BĮ., (800) « -
323-7308. 
Vn Equal Opportunlty Emp'.oyar M/F 

OEUVERY 
Drivers needed. Evanston's busiest 
delivery service is just entered it's 
busiest season. Full or part time-
Mušt have own car. Good pay. 

CALL 869-2800 

FULL TIME 
CUSTODIAN 
llP.M.-7A.M.SWft 

Fine benefits. 
HIHSDALE JR. HIGH 
Call Tony Spatafore 

8 8 7 - I 0 7 0 

iiiiiiitiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir i i to U miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. — -

Tel. _ WA 5-806S 
liliiiillfiiilliiiiiiiiiiiniliiiiiiiimiiiiliiiiii 

uiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiniinniiiiiiiiiiiiiiii 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4066 Archer Ave. 
Chicago, BĮ. 60632. telef. »?7-5980 
iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiii 
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M. A. Š I M K U S 

XOTARY PTJBIilC 
rNCOKE TAX SERVICE 

St. Mapfevsod, tel. 2S4-74» 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMIMU iškvietimai, pildomi 
PLLTETTBE8 PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai 
IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiilIlilIlIilIJIIIIIIIIIIIIIIll 
uiimitHiiimniiiiiinmtimiiiiminiiiiiiii 

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

visą ralių grindis. 
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIUlUiUmilllilIlUIIUIII 

namų pardavimo {staiga tapo priimta 
{ National Association of 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 
virt tūkstančio profesionaliai toje sri
tyje paruoštų pardavėjų su 250 įstai
g a 

Taigi j mus kreipdamiesi sutaupy
site laiko ir pinigo. Norintieji pirkti 
rasite platų namų pasirinkimą, o par
duodamieji greitą ir teisingą patarna
vimą. 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

«3n<a* 
hfah D I E S E L 

MECHANICS 
Imediate Openings 

ALLSH1FTS 
Experienced with Trucks and 

Heavy £qaipmentr i : ~~ 
Year 'Round Steady Work. 

Excellent \Vages 
Roosevelt and KiMare 

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

10% — 20% — &0% plgittti mokMte 
a i apdraad* nuo aą-nlee ir aatomo> 
billo pM m m . 

FRANK Z A P 0 L I S 
SS08H W « t »5th Street 

Chioiio, Dllaola 
Telel. GA 4-8SS4 

N O R I P I R K T I 
* — e e m i ^ — t m m ^ — — S ^ O I ^ I ^ ^ O ^ I 

Ieškau pirkt senos medinius baidas 
gamintus prieš 1930 m.: Komo
das, stalus, kedro skrynias, kė
des ir "Oriental" kilimą už priei
namas kainas. Tel. 312-891-3334 

Į S I G Y K I T E D A B A I 

imiiiiiiimiiiiiiifiiiiimmimiiiiiinmiiiii 
PACKAGE EXPRE8S AOENCT 

MARMA NOREIKIENe 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

L*b»i pa«eMUtaJamo(i geroa rfiii«« 
prekes. Matutes Ii Europos sand£Ut). 
3608 « . N Bt, Chlcaco, TU. «OSM. 

VOJ. — WA 5-S7S7 
itifiiiifiiiiiiiiuiiinMiiiiiiiiifiiiitiiiiiiiiiiii 

iiiuuuitiiiinniuiiit 
ANDRIUS NORIMAS 

"SANTAKA" 
• 

l M a aorsUų. Ii jq trys buvo pra-
mijuotns. Gražiai iilessti. 304 posL, 
1977 m. Viršelis dail. Giedrai Tre-

M.30. Ui 

DRAUGAS, 
m. 

VYRAI m. MOTERYS 

J0IN OUR TEAM 
Need dynamic real estate sales 

person for ertremely busy office. 
Fantistk bonus, unlimited po-

tential. Strictiy confidential. 

Call — 
M-6-M 

Miss Prince — 675-8900 
PACKERS 

lst, 2nd & 3rd SHIFTS. Good pay. 
company benefits, shift differentiaJ. 
Apply 

CONCORD INDUSTRIES 
2407 N. 2 5th Ava. 

Franklm Park, Ulinois 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuviu. Radio programa 

Naujo) Anglijo} ii Stoties WNSR, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po nietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutes pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo-
rists — gCliq bei dovanų krautuve, 
502 B. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamai dienraštis "Draugas" ir ra-
gito dideli pasirinkimą, lietuviškų kny-

siuiiHtmiHitni 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIIII 
ANATOLIJAUS KAIRIO 

LAISVES SONATA 
Simo Kudirkos šuolis poetinėje 

vizijoje. Iliustravo dail. D. Kazlaus
kienė. Didelis formatas, kieti vir
šeliai, kaina su persiuntimu $6.73. 
Poema skiriama mūsų jaunimui. 
Puiki dovana kiekviena proga! 

Užsakymus siųsti "Draugo" ad
resu. Dl. gyventojai prideda 5% 
mokesčių. 
iiiimiiiiiiiiiiiiimmiiimiiinimiiiiiiiiiiii 

Platinkite "Draugą". 

IMMEDIATE OPENINGS 
Lite assembly of plastios in Dow-
ners Grove, Dl. FuU or part tlme. 

7:30 A.M.-4100 P.M. 
W l l Train — 963-6653 

Telephone Sales 
CUSTOMEB CONTACT 

We are enlajging our teleptrone coc-
sultant staff & have a few openings 
for mdividtials kDoking tor a perm. 
positlon. W«rk for 80 yr. old firm 
offerlng exc. hrly. sal.. conun., pd. 
vac. holidays. med & Hfe Insurane*. 
Our aalesmen -can earn $T/hr. A 
more. Sal. & com. pald up front 
weekly. No age barrier + we wUl 
train lndlviduals to do our non-
preamire type of work. 

CSaU Mr. H. Waad — S71-7330. 
J. 8. P A I J U C H 

375* N. WUlow Rd., Srhtllcr Park 

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

Remkit tuos biznierius, kuris 
skelbiasi "Drauge". 

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt 



JAV L B ATSTOVAI PAS 
SEN. SCHWS3K£RĮ 

JAV senatorius Richard S. Ari^oaa — saulės glamonėja-
Schweiker (resp. — Pennsylva- ! m3s ]sT^^s- Todėl ir lietuvių 
n i a ) , neseniai su grupe kitų s e - p ° J e g*1111"1 r a s t i bemaž kiekvie-
nator ių lankęsis Sov. Sąjungoje, Į n a m e ™este-
gruodžio 6 d. Philadelphijoje I U X O b e s t a s , turintis apie 
priėmė keletą visuomenės atsto- j 8 0 0 ' 0 0 0 gyventojų. Jis plačiai 
vų pasidalinti įspūdžiais apie' i š s i s k l a idęs milžiniškame slėny-
tu r ė t ą kelionę ir t en turėtus p a - l j e ' k u r i o Pa^aščia is akis žavi 
aikalbėjimus su aukštais S o v . | n e m a ž i k a l n a i - M****6 y r a be 
Sąjungos valdžios pareigūnais! ! v a m ų m o k y k l ų moderniškai reikalui. Atrodo, kad aktyvu 

Brežnevu, Kosyginu, Gromy- i1"611?11* prekybos įmonių, muzie- mu pasižymi bemaž 80% visų 
k o ir k t . Priėmime JAV LB i ^*' b iD l iotekų. Žiemos metu die- lietuvių. Kita proga paminėsiu 

aktyvistus. 

IŠ ARIZONOS PADANGES 
ne t ik namų pardavimo judrus 
biznierius, be t ir bažnyčioje ak-Į 
tyvus. Žmona Viktorija, dir-1 

Jos sostinė Phoe- banti vietos dienraščio admi- Į 
nistracijoj, nemažiau aktyvi už 
vyrą. Ji drauge su kitais —Į 
Bendruomenės akcijos judinto-j 
ja. Abu nuoširdūs talkinin-Į 
kauto jai privatiniam ir bendram 

k r a š t o valdybai atstovavo v i c e - 1 n o n t u s t e m P e r a t ū r a įvairuoja 
p i rm. adv. W. Novasitis ir d r . ! t a r p 6 & " - 8 5 laipsnių. Vakarais 
J o n a s A Stikliorius 

Senatorius teigė, kad žmogaus 
naudingas megztinukas a r ap
siaustas. Naktys vėsios, apie 

teisių klausimas bendrai ir°taip Į 4 0 ~ ^ ° l a i P s n i u -
p a t konkrečiai lietuvių klausi- Į Daugiausia lietuvių Phoenbce. 
m a s buvęs iškeltas per tuos pa- j Bažnyčion susirenka apie 40 se-
sikalbėjimus. Specifiškai inter- nesnio amžiaus žmonių. Veik-
venavo Viktoro Pe tkaus klausi-į lus kun. Valiuška. Lietuvių 
m u . Sen. Schweiker nuomone, Į Katalikų misija pas jį buvo su-
sovietinių vadovų reakcija į už-į rengusi padėkos dienos minėji-
uominas buvusi kieta ir šalta ir [ mą, kuris susirinkusiems buvo 
j ų pagrindinė laikysena buvusi, Į didelis malonumas. Visus reikš-
k a d čia esą Sovietų vidaus rei- mingesnius minėjimus Arizonos 
ka la i ir kad svetimtaučiams ne- lietuviai įspūdingai pamini. Yra 
są ko į juos kištis. Nors nieko 
konkre taus per šiuos pasikalbę- j kurios bene kasmet susikviečia 
j i m u s nebuvo pasiekta, bet rei-j kelias dešimtis lietuvių į Šar-Į te P° ^ P ^ 1 0 8 valandos. 
k i a džiaugtis, k a d Sovietams j kos restoraną ir mielai pavaiši-
aukštų JAV pareigūnų buvo! na. Po vaišių seni i r jauni šo-
aiškiai pasakyta, kad Amerikos ; ka ir šiaip pabendrauja. Ne-
valdžiai su žmogaus teisėmis su- į mažai veiklių moįjterų. Vienos 

Sun City — senų žmonių 
prieglauda. Užuovėja nuo jau-į 
natvės triukšmo ir nuo akiplė-j 
šiško biznio. Tai atskiras mies-j 
tas su plačiom gatvėm, golfo! 
laukais, gražiom rezidencijom, j 
poilsio ir pramogų buveinėmis. 
Vaikų nėra, bet šunų visur. Yra ! 
ir lietuvių: šnekus ir malonus! 
Bokas, veiklus Bendruomenės! 
pirmininkas Ruseckas ir k i t i 

Phoenbce Mieste yra mažas j 
procentas juodos rasės, bet j 

| nemažas indėnų ir meksikiečių, j , 
_., . j į , : | Autobusais susisiekimas nutruk-

JI 
K. B-nis 

IVINSKIO KALENDORIUS 

si ję klausimai rūpi ir kad vis 
dėl to laisvasis pasaulis atidžiai 
s tebi Sovietų elgseną bei veiks
m u s ir iš jų da ro atitinkamas 
išvadas. 

Š A C H M A T A I 

kepa skanų kugelį, kitos gra
žiai gieda bažnyčioje, įspūdin
gai puošiasi tautiniais drabu
žiais ir visur aktyvios, k u r tik 
lietuviškas reikalas, 

Phoenbco mieste lietuviams 
biznio širdis — Donatas Zaka
ras , gyvenąs gražaus kalno pa
šonėje. J o įstaigos tel. (602) 

Mažvydo elementorius buvo 
vienkartinis, o Ivinskio kalendo
rius ėjo nuo 1846 metų iki 1864. j 
Iš elementoriaus mokėsi rašto 

Į 

vos keli šimtai, o iš kalendo-j 
riaus ūkininkavimo — keletas 
ar keliolika tūkstančių. Kai ku
riais metais kalendorius buvo ! spausdinamas net 8 tūkstančių 

— Pasi t raukęs iš Sovietų są-1971-2621, o buto 997-5218. Jis j egzempliorių tiražu. Anais lai-
jungos d m Viktoras Korčnojusl 
žaidė olimpiadoje Šveicarijos j komanda susilygino su Eban, 
rinktinėje. Jis buvo apdovano-: turėdama 2—3. MET lygos var
t a s aukso medaliu kaip geriau-, žybų antrasis r a t a s prasidės 
š ias pirmos lentos žaidikas Bue- vasario 2 d. 
nos Aires olimpiadoje. 

— Bobby Fišeris, buv. pasau
lio meisteris, gaus 1 mil. dolerių 

' už" koxo mėn. mačą su Jugosla
vi jos dm S. Gligbričhi, nežiū
r i n t ar j is laimės a r pralaimės 
tąjį mečą. Kiek gaus dm Gli-
goričius nėra paskelbta. Ma- j 
č a s bus 10 partijų, tačiau prie! 
pasekmės 9—9, mačas būtų j 
prai lgintas iki 12 partijų. 

— P a n Amerikos tarpkolegi-
nės komandinės pirmenybės 
įvyks Cbicagoje, gruodžio 26— 
3 0 d. Perei tas pirmenybes lai
mėjo Pennsylvanijos universite
t a s . Bostono MTT laimėjo t a s 
pirmenybes 1966 i r 1970 m., o 
Harvardo univ. dalijosi pirmą 
vietą 1977 m. pirmenybėse. 

Lietuvos šachmatų vetera
n a s dm Vladas Mikėnas, gim. 
1910 m., paskir tas vyriausiu 
teisėju dabar vykstančiom So
vietų S-gos pirmenybėm, Tbilisi 
mieste. Jose rungiasi 18 atrink
tųjų, jų tarpe naujai kylanti 
žvaigždė — 15-metis G. Kaspa
rovas. Po penkių ratų pirma
v o buv. pasaulio meisteris M. 
Halis su 3y2 t a ško . 

— Švedijos d m Andersonas 
laimėjo Buenos Aires tarptau
tinį turnyrą, paklojęs visus var
žovus. Maskviečiai V. Smyslo-
vas ir R. Veganianas surinko 
p o 8y2 t aško iš 13 galimų. 

—* So. Bostono LPD šachma
tininkai gruodžio 8 d. užbaigė 
pirmąjį ratą Bostono MET ly
gos varžybų, įveikdami Dor-
chesterio juodukų komandą 
EBTN 3—2. Mums taškus pel
nė Kazys Merkis (trečioje len
toje) , Jurgis ffiza (ketvirtoje) 
i r Bronius Skrabulis — penk
toje. Rungtynės vyko jų nau
j a i pastatytose EBTN vardo na
muose, kuriuose dominuoja rau
donoji spalva (durys, langinės, 
turėklai i r kt. raudonai dažyti) . 
Dera pabrėžti, kad komanda ly
goje dalyvauja pirmuosius me
tus , tačiau į š ias rungtynes 
stojo turėdama geresnį balansą. 
J ų komanda buvo laimėjusi vie
nerias rungtynes ir dvejas bai
gusi lygiomis, taškų turėjo 2— 
2, o mūsiškiai teturėjo vieną 
laimėjimą prieš Brandeis univer
sitetą (1—3). Dabar ir mūsų 

K. Merkis 

1 kais tai buvo labai daug. Ivins
kio kalendoriai nusipelnė pirmo
jo lietuviško metraščio, atstoju
sio visuomenės ir literatūros 

I žurnalą, vardą. 

SEIGAN'S 
STORE FOR MEN AND BOYS 

FEATURING CLOTHING FOR THE 

HUSKY 
M A N A N D B O Y 

We Frt Them Ali 
The Short and Tali The Blg and Small 

Forthe 
Husky Boy 

en 

Hooded Winter Coats 
By Chips '• Twigs 

• 3-Piece Vested 
Surts by Calvin in 

the Newest Stripes 
&P!aids 

• Corduroy, Wooi 
and Poiyester Sport 

Coats 
• Slacks • Jeans 

• Shirts • Pajamas 
• Knit Shirts 

Nice Setection Of 
3 Pc. Vested Suits 

For Slims 

FOR MEN 
• Slacks to Size 60 Waist 
• Shirts to Size 20 Neck 
• Sport Shirts to Size 4X 
• Undemear to Size 60 VVatst 
Beautifful Selection of Clothes 

For the Average Sized Man 
We Honor Matter Charg*. Vita A Bank Amcrtcard 

NO CHARGE FOR LAY A W A Y 
NO CHARGE FOR ALTERATIONS 

SEIGAN'S 
4640 S. Ashland sincei9i2 YA7-1272 

OtM Saatfm Vš Chrittau* I I tu*. • 4 M>< 

1*4* 

Dailininkas Savanoris Kūrėjas 

A.f A. 
JUOZAS PAUTIENIUS 

Gyveno 4910 W. 24 st.. Cicero, Illinois. 
Mirė gruodžio mėn. 17 d., 2 vai. o. p. 1978 metais no sun

kios ir ilgos ligos, sulaukęs 78 metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 28 metus. 
Pasiliko giliame nuliūdime žmona Stasė (Tulabaite). duktė 

Teresė, žentas Jonas Boguta ir dukraite Vilija. Sesuo Zuzana 
Juškevičienė ir vyras Andrius, sesuo Ona Jonaitienė (Kanado
je), Sigita ir Vytautas Aušrotai ir jų dukros Aldona ir Beta, 
Jūratė JuškevičiūtC-Variakojienė su šeima, du broliai: teisinin
kas Petras ir dr. Kazimieras Pautieniai, pusbroliai: mišk. Jo
nas Brazauskas, kun. P. Brazauskas, dr. Algirdas Pautienis, 
dr. Stasys Ankudas, dr. Juozas Dičpinigaitis, dr. Adolfas Dič
pinigaitis, pusseserė Gražina Juodeikiene, Gražina Stanuliene, 
jų šeimos ir giminės okup. Lietuvoje. 

Priklausė Lietuvių Savanorių Kūrėjų Sąjungai, Lietuvių 
Dailininkų Sąjungai. Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių Fordui 
ir Balfui. 

Kūnas bus pašarvotas pirmadienį. 6 vai. vak. Vasaitis -
Butkus koplyčioje, 1446 So. 50th Ave., Cicero, 111. 

Lankymas antradieni nuo 2 iki 9 vai. vak. 
Atsisveikinimas antradienį, gruodžio 19 d., 7 vai. vak. kop

lyčioje. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį gruodžio mėn. 20 d. Iš koply

čios 9 vai. ryto bus atlydėtas į šv. Antano par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už Velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse — išlydėt į paskutinę kelionę. 

Nuliūdę: žmona Stasė, duktė Teresė ir šeima. 

b rang iam broliui ir dėdei 

A. + A. 
ANTANUI NAŠLIONUI Lietuvoje mirus, 

mūsų mielam klubo nariui JONUI NAŠIJCNUI. jc sese
riai BARBORAI STANKA1TTENEI ir dukrai DANAI 
reiškiame užuojautą ir kartu liūdime. 

Jonas idomonis 
Ignas Andrašiūnas 
Titus A. Antanaitis 
Bronius Baras 
Stasys tesnavičius 
Antanas Kalvaitis 
Vladas Mieželis 
Vaitiekus Markūnas 

Aleksandras Stakauskas 
Romas Slakauskas 
Antanas santara* 
Ignas s inkus 
Stasys Vaičius 
Stasys Vidmantas 
Vilius ŽirgulevKrius 

Nuliūdę: 
anūkė Neris. 

Vyras Kazys, duktė Nijolė, žentas Antanas ir 

Lietuvos Kariuomenės Kūrėjas-Savanoris ir Šiaulių Mer
gaičių gimnazijos paišybos mokytojas 

A. t A. TEOFILIUS PETRAITIS 
Dailininkas 

Gyveno Chicago, Illinois. 
Mirė gruodžio 18 d.. 1978, 7 vai. ryto, sulaukęs 82 m. amž. 
Priklausė Lietuvių Pensininkų Sąjungai. 
Kūnas tus pašarvotas antrad., 4 vai popiet, Petkaus Mar-

quette koplyčioje, 2533 W. 71 S t 
Atsisveikinimas koplyčioje trečiadienį, 7 vai. vak. 
Laidotuvės įvyks ketv., gruodžio 21 d. iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių Dukterų dr-jai. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Viktorija. 
Laid. direkt. Donald A. Petkus, tel. 476-2345. 

DRAUGAS, antradienis, 1978 m. gruodžio mėn. 19 d 

A. + A. 
Dr. BRONIUI RADZIVANUI mirus, 

jo žmoną APOLONIJA i r sūnų VYTAUTĄ su šeima nuo
širdžiausiai užjaučiame i r k a r t u liūdime. 

Mėta ir Kazys Linkai 
Nerija Linkevičiūtė ir 
Bronė ir Jonas Veselkai 

Mielam tėveliui 

A. t A. KOSTUI JUCEVIČIUI mirus, 
sesei DANUTEI KAUNIENEI , jos sūnums DARIUI ir 
RAIMUNDUI bei visiems giminėms ir art imiesiems reiš
kiame nuoširdžią užuojautą. 

'Aušros Vartų" Skaučių Tuntas 

PADĖKA 
Mūsų mylima žmona, uošvė ir senelė 

A.f A. 
LIUDVIKA JASĖNIENE 

Mirė 1978 m. lapkričio mėn. 25 d., Floridoje, sulaukus 75 
m. amžiaus ir buvo palaidota lapkričio mėn. 30 d. šv. Kazimie
ro Lietuvių kapinėse, Cbicago, IL. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, atsilankiusiems koplyčiose 
(Deltonoje ir Cbicagoje), dalyvavusiems pamaldose bažnyčioje 
ir palydėjusiems velionę į amžino poilsio vietą; pareiškusiems 
užuojautą mums, mūsų liūdesio valandoje: žodžiu, spaudoje ar 
laiškais. Taip pat dėkojame už užprašytas šv. Mišias, už aukas 
šv. Mišioms ir Lietuvos Dukterų Draugijai; už gražias gėles 
velionei pagerbti. 

Nuoširdi padėka Kan. V. Zakarauskui už atlaikymą gedu
lingų pamaldų už velionės sielą bažnyčioje ir palydėjimą velio
nę į kapines. 

Dar reiškiame padėką karsto nešėjams, laidotuvių direkto
riui Petkui už malonų patarnavimą ir visiems vienokiu ar kito
kiu būdu prisidėjusiems prie palengvinimo mums, paliestiems, 
skaudžios nedalios. 

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

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

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

4 3 3 0 - 3 4 So. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 -9852 

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 — Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 VVest 71 St . , C h i c a g o 
1410 S o . 5 0 t h Av., C i c e r o 

Te l . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

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 (LACKAVYICZ) ir SONOS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southvvest Highvvay, Palo* Hills, III. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 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. 5<»th \%e.. C1CF.RO. III.. 

Perskaitę "Draugą", duokite j i kitiems. 
Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, antradienis , 1978 m. gruodžio raėn. 19 d. 

x Birutė ir Bronius Kasakai-
čiai, sveikina su Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų šventėmis visus 
gimines, draugus ir pažįstamus, i 
Linki malonių švenčių, sveikų ir j 
laimingų 1979 N. Metų. Vietoje i 
sveikinimo kortelių skiriame | 
spaudai auką. 

x Antanas ir Aldona Motu-; 
zai sveikina savo giminaičius, Į 

X l i e t u v i u Jaunimo sąjungos 
Chicagos skyr iaus kalėdinis su
sir inkimas ir kongreso atstovų 
pr i s ta tymas , simpoziumas ir 
l inksmavakar is bus trečiadienį, 
gruodžio 20 d., 7 vai. vak. Jau
nimo cent ro kavinėje. 

x A. a. dail. Juozas Pautie-
nius mirė gruodžio 17 d., sulau
kės 78 metų. Su velioniu at
sisveikinimas įvyks šiandien 
7 vai. vak . Butkus - Vasaitis 
koplyčioje, Cicero. Platesnis 
mirties praneš imas yra 5 psl. 

X Illinois Lietuvių respubli
konų lyga aktyviai dalyvavo 
šių metų rinkiminėj veikloje. 
Daug dėmesio buvo skirta sena
toriaus Charles H. Percy perrin
kimui. Sen. Percy buvo nepa
prastai dėkingas lietuviams už 
paramą ir po rinkimų keliose 
televizijos s totyse minėjo lietu
vius. Lygos pirmininkui Anato
lijui Milunui. kuris koordinavo 
senator iaus perrinkimo akciją 
tautinių grupių tarpe, senato
r ius padėkos laiške t a rp kitko 
taip s a k o : "Aš nepaprastai ver
t inu tai , ką atlikot, padėdamas 
man ats iekt i perrinkimą. Pra
šau laikyti mintyje mano nuola
tinį rūpinimąsi Amerikos lietu
vių gerove i r Lietuvos žmonių 
problemomis. Aš 

draugus bei pažįstamus šv. Ka
lėdų ir N . Metų proga ir linki 
visiems geros sveikatos bei sėk
mės. Vietoje sveikinimo kortelių į Dalis publikos dr. Juozo Briedžio - - Bernardo Brazd žionio poezijos - muzike 
aukoja spaudai — DRAUGUI gruodžio 10 d 
12 dolerių. 

x Jonas ir Stefa Juškaičiai 
iš Benvyn, Illinois, Šv. Kalėdų 
ir Naujųjų 1979 metų proga, 
sveikina visus savo artimuosius 
ir draugus. Vietoje sveikinimo ; 

kortelių skiriame auką "Drau-, 
SJUL 

x Irena ir Edmondas Vaitkai, kelerių metų bėgyje iškilo kaip 
iš Stratfordo. Conn., šv. Kalė-, geras, aukšto lygio meninis fo-
dų švenčių ir Naujų 1979 Metų tografas. Jis, Lietuvių foto 
proga sveikina savo bičiulius i r ' archyvo pavestas, suruošė po-

koncerte Jaunimo centre 
Nuotr. Vyt. A. Račkausko 

Faustas Strolia išspausdino sa
vo gana įdomų rasinį apie Kalė
das, Kūčių papročius Lietuvo
je, ižryškindamas laisvojo pa
saulio ir pavergtos Lietuvos 
žmonių nuotaikas. J is pažymi, 
kad laisvojo pasaulio tikintysis 
gali laisvai melstis, tikėti Die
vą, tuo tarpu komunizmo pa
vergtieji turi ta i atlikti su bai
me, persekiojami Pasižiūrėki
me muz. Fausto Strolios šeimos 
televizijoje. J . J. 

GELBĖS SKAUTĄVDfP 

Chicagoje suplanuota steigti 
dvi skautų draugoves, kurių už
davinys bus perauklėti nusi-
kalstančius vaikus. Berniuką 
laikyti kalėjime susidaro me
tams 17,000 doL išlaidų. To 
vengiaat, nusikaltę bus įrašomi 
į specialias skautų draugoves, 
kurios organizuos savaitinius 
susirinkimus, išvykas, stovyk
las, kad jie būtų a t i t raukt i nuo 
gaujų įtakos ir perauklėti. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ROMO 3AKTUŠKOS 

SKAIDRĖS 
akademikų skautų sueigoje pe
reito šeštadienio vakare Jauni
mo cent ro kavinėje, pademon-

Bcmas B a r t a ^ t ^ pas tarųjų | s t r u o d a m a s s u e i g o s dalyrianm 

apie 200 savo paties darytų 
spalvotų skaidrių. 

R. Bar tuška fotografuoja 
įvairius objektus, paties žo-

pazjstamus. Vietoje kortelių ski-! r ą metimų šios inst i tucijos pa- ^ . ^ ^ ^ . , n u o ž m o n i ų U g į ^ E i U ų p a s a k ė ^ ^ B U u . 
ria auką "Draugui." , rodų. dalyvavo jose. o ta ip pa t TTkram> m t t m P ivai- ius. Briei ta Skonaitė. Dana Nor-

maitė, Ant. Šatas, Danielė Iva
nauskaitė ir Kazys Razma. Po 
to mokiniai suvaidino vaidinimė
lį "Esame viena šeima". Vai
dino A. Šatas, K. Razma, T. 
Razmaitė, D. Ivanauskaitė. Juos 
paruošė mokyt. J . Jokubka. Po 
vaidinimo vėl sekė deklamaci 

X Sol. Roma ir Viktoras Mas- i amerikiečių ruošiamose parodo-
vabalų". E k r a n e matėme įvai- jus, Brigita Skopaitė, Dana Nor-
rius žmonių tipus, namų apy-

čiai linki visiems savo drau-1 se. laimėdamas kel ias P i r m ą - ; v o k o s ^ ^ p a s t a t ų c h a r a į 

buvo jaučiama, k a d R ° m a s
 k e I i u s < ^ ą i r d e bes i s . paukš 

gams ir pažįstamiems džiaugs- ] s į a s vietas. Tačiau pla tesnė jo 
mingų šv . Kalėdų ir laimingų i asmeninių gausių foto darbų 
Naujų Metų. Vietoje kalėdinių; paroda nebuvo suruoš ta , nors j « 
kortelių, aukoja spaudai. 

x Antanas ir Emilija Pacevi 
čiai, Omaha, Nebr., sveikina sa-: džiagos. 
vo gimines, draugus ir kaimy-1 Tai jįs gerai įrodė 
nus su šv. Kalėdomis, ir Nau- į . , 
jais Metais, linki sveikatos ir '• 

teringesnes detales, gamtovaiz-
ežerus ir upes, me-

krūmokšnius, augalus. 

šiam reikalui turi reikiamos me- , 

Chicagos 

čius, j au minėtus vabalus ir 
! daugelį kitų įdomių objektų. 

Palygint i nedideliam žiūrovų 
būreliui beveik nebylus foto
grafas kalbėjo savo nuotrau-

kutė, Nida Bichnevičiūtė, Julė 
Ivanauskaitė. Mokyt. Arv. 2y-
gas perskaitė K. Bradūno eilė
raštį "Būk ramus, amžinasis 
lietuvi". 

Po meninės dalies atėjo Ka
lėdų senelis, mokyklos tėvų ko
miteto narys Ivanauskas, išda
lindamas dovanėles. Be vaiku
čių buvo apdalinti ir mokytojai 
— Markelytė, Razminas, Vai
čiūnas, Jokubka, Orvidienė, 2y-
gas, kun. B . Rutkauskas, para-

x Bronė ir Bronius Nainiai 
laimingo gyvenimo. Vietoje kor- šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų p ro- ! - ~ ~ . " J S l f c i 7 l e i i 7 ^ 3 i 
telių, skiria auką spaudai. ga sveikina visus savo gimines. 

X Sveikiname savo gimines, i draueus. pažįstamus bei bendra- , . . . U I d U & " ™> f 7" . nio lietuvių i r nelietuvių zmrovų! Tjįios klebonas kun J Stanke-tikiuos, jog; draugus ir pažįstamus švenčių. mįnčius ir linki j iems hnksmų ^ ^ ų ^ _ ^ ^ „„+„„_ 5 £ l ™ > D a S K U n ' J ' fetanJ^ 
niekad nepamirši t , jog aš noriu proga, linkėdami daug džiaugs- švenčių bei laimingų ateinan-

mo per Kalėdas ir sėkmingų. oių metų. Vietoje kalėdinių 
1979 metų! Povilas ir Stasė kortelių skiria auką spaudai . 

1 

Linksmų Šv- Kalėdų Švenčių 
linkime mūsų parapijiečiams, rėmėjams, 
geradariams, bei pažįstamiems, kad visi 
bendrai galėtume sėkmingai darbuotis 
Gimimo švenčiausios Paneles parapijos 
gerovei. 

Klebonas Ktm. ARTAHAS ZAKARAUSKAS 
Kan. Vadovas Zakarauskas 

V 

padėti i r kad vertinu jūsų įnašą 
padedant man suprasti tuos rei 
kalus". 

x N . ir A. Santarai šv. Ka
lėdų i r Naujųjų metų proga 
sveikina gimines, draugus bei 
pažįs tamus ir vietoje kortelių 
aako':<» ?5 dol. spaudai pa
remti. 

x A. J . Kaunas, spaudos ben
dradarbis , Šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga sveikina visus kai
mynus, gimines bei draugus-pa-
žįstamus. Vietoje kalėdinių kor
telių skir ia auką "Draugui" 10 
dol. Be to dėkoja visiems lan
kiusiems ligoninėje bei atsiun
tusiems korteles — ačiū, ačiū. 

x Mari ja ir Vladas Židžifinai 
sveikina savo gimines ir visus 
bičiulius šv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga. Vietoje įprastinių 
kortelių aukoja "Draugui." 

X Juozas Kulys ir J im Moody 
kviečia visus atsilankyti į Kalė
dų pobūvį šeštadienį, gruodžio j Necj^ N. Y., Šv. Kalėdų proga 
23 dieną — BilTs Pizza Pub, sveikina savo draugus ir pažįs-
3137 W. 71 St. Pradžia 8:30 tarnus, lietuviškos spaudos dar-
***• v a k - (sk.) . jbuotojus bei palaikytojus, o 

X Terros Dovanų prekvba iki 

X Eda ir Vilius Bražėnai , iš 
Port Mayers. Fla., per lietuviš
ką spaudą linki bičiuliams ir 
pažįstamiems ramių Šv. Kalė
dų ir kovingų bei viltingų Nau
jųjų Metų. 

X Dalė. Švitrius, Jul i ja ir 
Paulius Gotceitai sveikina gimi
nes, draugus ir paž į s tamus Šv. 
Kalėdų šventėmis ir linki lai
mingų Naujų Metų. Vietoje 
kortelių aukoja " D r a u g i " 15 
dolerių. 

X Juozas ir Albina Baškaus-
kai iš Brockton, Mass. , sveikina 
visus draugus ir paž į s tamus su 
šv. Kalėdomis i r linki laimingų 
Naujųjų Metų. Vieton kalėdi-

dėmesio. Gera dalis nuotrau
kų, lyg gabaus dailininko pieš
ti paveikslai, t inkami gyvena
miems kambariams papuošti. 

Toje pačioje prieškalėdinėje 
sueigoje J o n a s Damauskas pri
s ta tė t r i s naujus, t ik ką Aka
deminės skauti jos leidyklos iš
leistus, leidinius: pogrindžio 
"Aušros" Nr . 6—10 ( n t ) , Vyt. 
Mikūno redaguotus "Vydūno 
laiškus skautams" i r jo paties 
vers to M. Radzevičiūtės "Bai
siojo senelio*' n laidą. Suei-

vicius. 
Klebono i r savo vardu kun. 

B. Rutkauskas sveikino jauni
mą, linkėjo vis tobulėti, kad 
mokykla atliktų savo uždavinį, 
l inkė jo gražių Kalėdų ir lai
mingų Naujųjų metų. 

Po to buvo vaišes, paruoštos 
tėvų komiteto ir mamyčių. Tė
vų komiteto vardu padėkos žo
dį t a rė mokyklos tėvų komiteto 
pirmininkas Kazys Razma. Prie 
gražiai papuoštos eglutės moki

ne 

gai vadovavo ir ją pravedė į ^ a i i r mokytojai turėjo progos 
Gin taras Aukštuolis su Ramu- j pabendrauti, gražiai prisiminti 

Lukiene ( b k ) . i ateinančias Kalėdų šventes. 

,CERO ^TTUAMS™^ J * W ~ f f * 
MOKYKLOS KALĖDŲ 

EGLUTĖ 
N. B. 

Cicero lituanistinių mokyklų 

Iš Kristaus Karaliaus minėjimo 
Detroite. Kalba kun. A. Saulaitis. 
SJ. Nuotr. J. Urbono 

X Ignas Kazlauskas, 

nių kortelių skiria auką "Drau-1 e g l u t ę p r a ė j u s į š e t a d i e n į p a r a 

S111 • . . ,_ , I pi jos salėje pradėjo mokyklos 
X Kristina Laura i ty te , Valen- j ̂ ^ ^ ^ j J a k u b k a , p ^ e i . 

cia. Calif. parėmė mūsų s p a u - ! k i n d a m a s d i d ž i u o s i u s ^ m a _ 
dos darbus 10 dol. auk.a Labai zuosms svečius. 

įr 
Savo sveiki-

MUZIKO FAUSTO STROLIOS 
ŠEIMA TELEVIZIJOJE 

Ateinantį šeštadienį, gruodžio 
23 dieną, 6 vai. vakaro muziko 
Fausto Strolios šeima pasirodys 

^ 

Kalėdų kasdien atdara nuo 10 
iki 8 vai. vak. šeštadieniais 
nuo 10 iki 6 vai. vak.. sekma
dieniais — nuo 12 iki 4 vai. p. 
p. Dovanų pasirinkimas didelis, 
visos brangenybės nepakelto
mis kainomis. Terros adresas: 
3235-37 West 63rd Street, Chi
cago. 10. 60629. telefonas 312-
434-4660. ( s k ) . 

x Ethnic Gommunity Servi
ces, lietuvių visuomeninė orga
nizacija, remia pastangas at
kreipti visuomenės dėmesį į So
vietų planus išnaudoti 1980 m. 
Olimpinius žaidimus savo pro
pagandos t ikslams. Šalia kitų 
priemonių. ECS platina lipinu-
kus (bumper stickers) su ati
t inkamu t eks tu : "No Freedom 
— N o Olympics (Free Dissi-
dents & Captive Nations)" . Li-
pinukus galima užsakyti šiuo 
adresu: Ethnic Community Ser
vices, 7 South Dearborn Suite 
1524, Chicago, EL 60603. Kai
na 1 dol. ( s k ) . 

X Marąuet te Delicatesson, 
2553 W. 71st S t , praneša, jog 
bus a t ida ry t a sekmadienį, gruo-

mūsų spaudai siunčiu auką. 
x Marcelė Totoraitienė, Algis 

ir Danutė Zailskai sveikina gi
mines, draugus ir pažįstamus 
su šv. Kalėdom ir naujaisiais 
Metais. Vietoje kalėdinių svei
kinimo kortelių skiria auką 
"Draugui" 

X Vitalis ir Genė Gaideliai, 
su šeima. Omaha. Nebr., svei
kina gimines, draugu ir pažįs
tamus su šv. Kalėdom ir Nau
jais Metais. Linki visiems svei
katos ir Dievo palaimos. 

X A. ir V. Vasaičiai iš Palos 
Parko atsiuntė sveikinimus 
10 dol. auką. Dėkojame. 

y Rožė Janowska iš Norris 
town. Pa., aukojo 10 dolerių 
Labai ačiū. 

Great i aciu. 
X Dr. St. Budrys , Chicago, 

Dl., parėmė mūsų spaudos dar
bus 10 dolerių auka . Ačiū. 

X Andrius Šikšnius, Palos 
Hills. 111., atsiuntė Garbės pre
numeratoriaus mokestį . Nuošir
džiai dėkojame. 

X Mikas Klimas iš Thomp-

nime iškėlė mokyklos mokytojų j televizijos 5 kanale. Dalyvaus 
svarbų darbą, primindamas, įmuz- Faus tas Strolia, jo žmona 
kad mokykloje dirba ir du vi- j Teresė, keturi sūnūs — Povilas 
sai jauni mokytojai studentai Į 14» Tomas 13, Jonas 12 ir Ma-
A. Žygas ir D. Markelytė. Pa- i** 8 — * u m e t U . • seimą pa
stebėjo, kad mokytojai i r m o - | r o d y s lietuviškų Kūčių tradici-

i kiniai sujungia visus į bendrą! M Papročius, pagiedos kalėdi-
mokyklos meilę. įnn* giesmių, pagros instrumen-

Meninėje programos dalyje I **« i r atskleis vieną kitą de-
son, Ct.. užsisakė didesnj k i e k j j ^ p a d e k l a m a v o T e r e s ė R ^ j t a l ę lietuvių tautinės kultūros. 

Televizijos penktojo kanalo re
porteriai ir filmuotojai lankėsi 
muz. Faus to Strolios namuose 
ir visą programą nufilmavo. 

Tenka pažymėti, kad muz. 
Strolia plačiai reiškiasi lietu
viškame gyvenime, nuoširdžiai 
dirba su jaunimu. Jis vargoni
ninkauja Šv. Jono parapijoje. 
Gruodžio 17 d biuletenyje muz. 

kortelių ir atsiuntė auką. Ačiū. ' 
X Juozas J. Peszelunas, Chi

cago, UI., maloniai pasveikino 
"Draugą ir ats iuntė 10 dolerių 
auką. Labai ačiū. 

X Jonas J o n y n a s , Berlin, į 
Conn.. savo nuoširdžius sveiki
nimus "Draugui" pa rėmė 10 
dolerių auka. Dėkojame. 

x Jonas Anysas , Chicago, 
UI., atsiuntė 10 dol. auką. Labai 

>r ačiū. 
x Aukų po 5 doL a ts iun tė : 

Petras Vėbras. P . i r E . 
čiai. Karolis A. Bertulis, 

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems mūsų parapiečiams, draugijoms ir 
parapijos rėmėjams. Sveikinam taip pat dienraštį 
Draugą. Daug laimes ir gausių Dievo malonių vi
siems Amerikos lietuviams, siekiantiems atstatyti 
nepriklausomą Lietuvą. 

šv. Kazimiero Lietuviu parap. klebonas 
KUN. JUOZAS KUPRIS, MIC. 

Racine. Wfeconakt 

^ J 

Bal-
Alb. 

: Monst, Adolfas Švažas, Salina 
x Jau yra atspausdintas mo- Dilienė. Monika Gaueus . Mar tha 

j nografijos "Zanavykija" I to- Palionis, V. V. Pe t r auskas , Alek-
mas ir yra siuntinėjamas prenu- į sas Masaitis, Bronė Arminienė, 
meratoriams. Spaudai taip pat I Anelė Povilaitienė. R. E . Paš -
yra parengtas ir II tomas. Pri- i kus. Jonas Razmukas, Ona Ma-
sidėjusių prie II-jo tomo išleidi-1 tiekaitienė. J. Bakas . Maloniai 
mo vardai bus atspausdinti kny-1 dėkojame. 
goję. Mecenatai aukoja $100 i r , x Po 5 dol. auko jo : Cecilija 
daugiau, garbės prenumerato- S Stasiūnienė, Monika Kripkaus-
riai 

x Dėkodami už korteles, po 
5 dol. aukojo: St. Stravinskas, 
Jonas Našliūnas, Jurgis Unde-
ris. V. Petkus, C. Krauchunas, 
Valdė Erčius, Fr. Gudaitis, Jad
vyga Jurkūnienė, St. Gencevi-
čienė, Ed. Stepas, Antanas Ma
tulionis. M. Matuzas, Zenonas 
Sinkis, A. Gylys. Labai ačiū. 

x Aukų a ts iuntė : po 4 dol. 
— R. A. Kasparai t is , A. Var
nas, A. J . Jankūnas , J. Grauži
nis. K. Vilūnas, W. Užpurvis, 
M. Milušauskas, E . Valaitis, J . 
Puidokas. E . Nakutis , Bronė 
Pabarčienė, A. Devenis. Labai 
ačiū. 

x Anku a ts iuntė : po 4 dol. 
— N. Stuogii . G. Bulotienė, A. 
Mačiukevičius. J. Noreika; po 
3 dol. — Kate Zepaltas. Sofija 
Adomaitienė, AkviUna ftiurna. 

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA 
sveikinu parapiečius, draugus 

ir pažįstamus. 
ŠV. BALTRAMIEJAUS PARAPIJOS (Waukegan, HL) 

KUN. JONAS KUZINSKAS 

Ig. Vencius, A. Numgaudas , V. 
nemažiau S25, prenume- j kienė. J. V. Černius. A. Gumbi- i Kar tanas , Eugene F. Tucker, J . 

ratoriai — S10. Čekius rašyti • nas. A. Valavičius. P e t r a s KJei-! Juodis. Br . Jaselskis, K. Ru
džio 24 dieną nuo 8 vai. ryto iki Lithuanian Historical Society notas. Gedas Grinis, Valerija; ba r t a s , J . Samaitis, A. Nagys ; 
5 vai. popiet. Kviečiame visus i vardu ir siųsti: A. Uogytė, 6547 Ramonienė, kun. Juozas Pragul- po du dol. — J. Jonikas K. 
atsilankyti ir apsipirkti švenčių j S. Washtenaw Ave., Chicago, j bickas, Jonas Ju rkūnas . Vi- j Avižienis, J r . Visiems dėko-
stalui. Tel. 776-2717. (** .1 PIU 0WM (nr *I «*»rr« ^ k n i a ^ Įjame. 

L i t h u a n i a n 
CHRISTMAS TREE 
Ornaments 

- b y -
HELEN PIUS 

FRANK ZAPOLK 
Kaina su persiuntimu $2.40 

Užsakymus siųsti DRAUGO ad
resu: 4545 W. 63rd St,. Chicago. 
Illinois 60629 Ulinois gyventojai 
prideda 5% taksų. 

# 

tir 

tff 
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

tautiečiams linki 

M A R G U T I S 
Vttfijas — R T U S PETRU riS 

2422 W. Marąuette Rd., Chicago, 111. 60629 
Teki. GI 6-2242, GR 6-2271 

Margožio radijo prosramos transliuojamo* pirmad. — peakt. 
M O 7 iki 8 vai ryto iš stoties WNTB tnagft! 97,1 FM 


