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Jungt. Tautos smerkia 
religinę netoleranciją 

New Yorkas. — Jungtinių 
Tautų Organizacijos 33-čiosios ge
neralinės asamblėjos 3-jo Komi
teto posėdyje New Yorke kalbė
jo nuolatinis Šventojo Sosto ste
bėtoja? Jungtinėse Tautose arki
vyskupas Giovanni Cheli. "Bet 
kokia religinės netolerancijos for
ma — pažymėjo kalbėtojas, yra 
aiškus pažeidimas teisės i min
ties, sąžinės ir religijos laisvę, 
kuriom reikalauja Visuotinė žmo
gaus teisių deklaracija ir Pilieti
nių bei politinių teisių konvenci
ja. Dėl to šios teisės pažeidimas 
turi būti aiškiai pasmerktas... Ar
kivyskupas Cheli savo kalboje to
liau priminė, kad yra kraštų, ku
riuose tikintieji yra laikomi ant
ros rūšies piliečiais. Dėl to jie y-
ra įtarinėjami arba dar blogiau. 
Tai yra visiškai nepateisinama, 
nes religija, jeigu ji yra teisingai 
suprantama ir praktikuojama, 
gali patarnauti tiktai bendruo
menės gerovei, nes ji asmenis ska 
tina į teisingumą ir į visų žmo
nių meilę. Primindama, kad visi 
žmonės yra vieno Dievo Tėvo 
vaikai, religija bendruomenėje 
tampa stipriu vienybės ryšiu. Re
ligija padeda tikintiesiem būti ge
rais piliečiais..." 

Komitetas priėmė tezoliuciją 
dėl religinės netolerancijos paša
linimo. Rezoliucija buvo pareng
ta, remiantis Apaštalu Sosto "de
legacijos nurodymais ir pasiūly
mais. Rezoliucijoj Jungtinių T a u 
tų generalinė asamblėja paveda 
žmogaus teisių komisijai arti
miausiu laiku 'parengti specialią 
deklaraciją, pasmerkiančią bet 
kokią religinės netolerancijos 
formą ir diskriminaciją dėl žmo
nių religinio tikėjimo ar kitokių 

įsitikinimų. Ši deklaracija turi 
būti parengta iki sekančios Jung
tinių Tautų generalinės asamb
lėjos, kurios dalyviai bus pa
kviesti ją patvirtinti. 

Amerikiečių katalikų žinių a-
gentūra "National Catholie 
NewsService" paskelbė informaci
ją apie grupės Lietuvos kunigų 
įsteigtą tikinčiųjų teisėm ginti 
komitetą. Žinių agentūra pa
žymi, kad apie komiteto įsteigi
mą užsienio laikraštininkam 
Maskvoje pranešė lietuvis kuni
gas Alfonsas Svarinskas. Primi
nusi, kad Lietuva prieš antrąjį 
pasaulinį karą buvo nepriklauso
ma valstybė, agentūra rašo, kad 
sovietam užėmus Lietuvą, Lietu
vos katalikų Bažnyčia patyrė sun 
kius persekiojimus. Nežiūrint to, 
Lietuvos katalikai, kurie sudaro 
krašte gyventojų didelę daugu
mą, liko ištikimi savo tikėjimui 
ir ryžtingai gina teisę jį laisvai 
išpažinti. Amerikiečių katalikų 
žinių agentūra, atpasakojusi ku
nigo Alfonso Svarinsko užsienio 
laikraštininkams Maskvoje su
teiktas žinias apie dabartinę Baž
nyčios padėtį Lietuvoje ir krašte 
vykdomus religinės laisvės varžy
mus, primena, jog pats kun. Sva
rinskas šešiolika metų buvo kali
namas sovietų priverčiamųjų dar
bų stovyklose. Jo ir kitų HfėTuvos 
kunigų įsteigtas komitetas, rašo 
agentūra yra užsibrėžęs tikslą in
formuoti viešąją nuomonę apie 
Lietuvoje vykdomus religinės 
laisvės varžymus. Agentūra pa
žymi, jog praėjusias metais Mask
voje buvo įkurtas panašus komi
tetas ortodoksų tikinčiųjų teisėm 
ginti. 

Šachas planuoja 
naują vyriausybę 
Ar pasikartos Irane Libano įvykiai? 

'/Mi(b<^a'*i W 

"Medeli žalias iš Tėvynės mano. 
Menu tave su širdgėla gilia. 
Kur augai tu? Nuo kapo partizano 
Tave nukirto — Lietuvos šile V 

Šis eilėraštis Kalėdų proga parašytas bolševikų vergų stovyklos kali
nio L. G. Jam kalėjimuose teko susitikti ir su Petkumi, kuris vėl kali
namas. 

KARALIUS JUAN CAR10S 
PASIRAŠYS KONSTITUCIJĄ 

A^entina negali 
susitarti su Čile 

Saiitiago. — Čilės vyriausybė 
pakvietė Amerikos ir kelių Euro
pos valstybių karinius atstovus 
apžiūrėti Čilės sieną su Argentina. 
Du Čilės lėktuvai paruošti pave
žioti svečius. 

Bijoma, kad šį savaitgalį Ar
gentina gali jėga užimti tris sa
las: Nueva, Picton ir Lennox, 
kurios yra rytiniame, Atlanto 
vandenyno įėjime į Beagle kana
lą. Argentina ir Čilė jau seniai 
ginčijasi dėl Pietų Amerikos galo 
vandenų. Tarptautinė trečiųjų 
komisija, kuriai vadovu buvo pa
kviesta Britanijos karalienė, 
1976 m. pripažino tas saleles 
Čilei, tačiau Argentina šį spren
dimą atmetė ir pareikalavo nau
jų derybų. Derybos vyko šešis 
mėnesius, dukart buvo susitikę 
Argentinos prezidentas Videla ir 
Čilės — gen. Pinochet. Lapkričio 
2 d. derybos nutrūko ir prasidė
jo kariniai manevrai ir grasini
mai. 

Salos nėra gyvenamos, klima
tas toje pasaulio dalyje labai ne
svetingas, tačiau kilo įtarimas, 
kad ten gali būti naftos šalti
nių. Tik tuo gali būti paaiški
namas dabartinis abiejų valsty
bių užsispyrimas laimėti ginčą. 
Čilė siūlo atiduoti reikalą Hagos 
tarptautiniam teismui arba vėl 
pasirinkti trečiųjų teismą. Argen
tina net siūlė ginčą išspręsti po
piežiui Jonui Pauliui. Nors popie
žius parašė abiem vyriausybėm 

Brežnevas pritarė 
Kinijos pripažinimui 

Prez. Carteriui nelengvas sausic mėnuo 
VVashingtonas. — Prezidentas 

Carteris antradienį paskelbė ga
vęs laišką iš sovietų prezidento 
Brežnevo. Šis labai pozityviai at
siliepęs apie Amerikos nutarimą 
normalizuoti santykius su Kinija, 
net pareiškęs, kad diplomatiniai 
santykiai prisidės prie pasaulio 
taikos išlaikymo. 

JAV vyriausybės planuojamas 
sausio mėnuo sukelia sunkumų. 
Ketvirtadieni ir penktadienį Že
nevoje susitinka sekretorius 
Vance ir sovietų užsienio reikalų 
ministras Gromyko . Jei jiems pa
vyks išspręsti kelis užsilikusius 
klausimus, derybos dėl SALT-
-strateginės puolamosios gink
luotės apribojimo bus baigtos. 
Tuo atveju Brežnevas galės at
vykti į Wash ing toną pasirašyti 
sutarties. Kyla k laus imas , ar Brež
nevui geriau atvykti prieš Kini
jos vicepremjerą Terfgą, ar po jo. 
Tengas planuoja atvykti sausio 

72 m. sukaktį. Ta proga jis vėl 
buvo apdovanotas Lenino ordinu 
ir Auksine Žvaigžde, jau trečia, 
už "didelius nuopelnus komunis
tų partijai !r sovietų valstybei". 

Santykių ai Kinija užmezgimas 
vis d«.r sukelia daug komentarų. 
Susitarimo autoriumi laikomas 
prezidento patarėjas Brzezinski, 
kuris Pekine lankėsi gegužės mėn. 

Pentagono kalbėtojas Thomas 
Ross po reiškė antradienį, kad 
Tautinė Kinija dar gaus iš Ame
rikos ginklu už 544 mil. dol. Gy
nybos sekretorius Harold Brown 
Briuselyje pareiškė, kad Amerika 
neplanuoja parduoti ginklų nei 
Sovietų Sąjungai nei Kinijai. 

Tuo tarpu New Yorke Coca 
Colos direktorius paskelbė, kad 
ateinantį mėnesį bendrovė pradės 
Kinijoje pardavinėti savo gėrimą, 
o ateinančiais metais Šanchajuje 
bus pastatyta imonė, kuri vieto
je gamins Coca Colą Kinijos var
totojams. Sovietų Sąjungoje par-

! laišką, ragindamas nenutraukti 1 k i n ų vicepremjeru Ter igu 
Brežnevas an t rad ien į 

27 d. Sausio pradžioje preziden-
tas Carteris tur i pasi tar imus Gva- ] į 
delupeje su Prancūzi jos p r ^ d e n - ; ^ ^ _ 
tu, Britanijos premjeru ir V. Vo
kietijos kancler iu . Pasitarimai 
baigsis sausio 9-d. Ta ig i Brežne
vas galėtų atvažiuoti tik tarp 
sausio 9 ir sausio 27 d., jei jis 
Washingtone nenor i susitikti su 

į nijos Krantų 
šimtai 

Teheranas. — Irano šachas 
griežtai atmetė buvusio premjero 
Ali Amini pasiūlymą sudaryti ka
rališka tarybą, kuri valdytų, kol 
šacho sūnus, dabar 18 metų, 
perimtų šalies valdymą, sulau
kęs 21 m. Kitas pasiūlymas šacho 
buvo priimtas: premjeru pakvies
ti penkiskart už opoziciją šachui 
kalintą dr. Gholam Hossein Sa-
dighi. Jis sudarytų vyriausybę iš 
visai naujų žmonių, niekada ne
buvusių valdžioje. Nauja valdžia 
laikytųsi konstitucijos ir pama
žu sumažintų šacho kišimąsi į 
vyriausybės reikalus. 

Vakarų korespondentams pa
vyko įžengti j Teherano Behesht 
Zahra kapines, kur minios žmo
nių arba laidoja žuvusius riaušių 
dalyvius, ar susirenka apgailėti 
žuvusių ir išreikšti savo neapy
kantą šachui. Kapinėse nėra nei 
kareivių nei policininkų. Tik he
likopteriai dažnai perskrenda. Ta
da minia iškelia kumščius į pa
dangę ir šaukia "mirtis šachui". 

Korespondentai, patyrinėję iš 
Irano ateinančias žinias, skelbia, 
jog pranešimai apie masinį karei
vių dezertyravimą nėra teisingi. 
Tabrize keliolika kareivių metė 
ginklus ir prisijungė prie demon
struojančios minios. Gruodžio 12 
d. keli kareivių uniformomis ap
sirengę vyrai įsibrovė į imperijos 
gvardijos karininkų ramovę, kur 
apšaudė karininkus. Sužeistų bu
vo, tačiau mažiau, negu buvo 
skelbta. Užpuolikai nebuvo gvar 

18 d. Tabrize kai kurie kareiviai 
atsisakė klausyti įsakymo šaudyti 
į minią. Nepaklusnūs kareiviai 
buvo suimti, tačiau šarvuočiai ne
prisijungė prie sukilusių. 

Nežiūrint gandų, kuriuos sklei
džia opozicija, net ir menki kari
nių jėgų incidentai gali suskal
dyti šachui ištikimą kariuomenę. 
Stebėtojai mano, kad pašalinus 
šachą ir įsteigus civilių vyriausy
bę, Irane gali kilti kariuomenės 
sukilimas ir gali pasikartoti Liba
no įvykiai ir civilinis karas. 

Religinis musulmonų vadas 
Khomeini iš Prancūzijos vėl pa
skelbė atsišaukimą į kariuomenę. 
Jis ragina kareivius grįžti iš ka
reivinių namo, įsijungti į "tau
tos eiles ir kovoti už vieną tikslą 
— u? islamą". 

Nežiūrint amerikiečių išveži
mo iš Irano, ten dar liko apie 
34,000 amerikiečių, net ir apie 
600 šeimų narių. Prasidėjus ne
ramumams, išvažiavo ir apie 700 
sovietų diplomatinio, karinio ir 
biznio personalo narių. 

kasdien praplaukia 
laivų, ju tarpe daug su 

Vakartį Europon siunčiama naf
ta. 

Ispanija jau dabar glaudžiai 
bendradarbiauja su N A T O vals
tybėmis. Po Amerikos - Ispanijos 
1976 m. sutarties, kuri galioja iki 
1981 m., Amerika laiko Ispanijo
je svarbias laivyno ir aviacijos ba 
zes, kuriose yra 9,200 amerikiečių 
kariu. D a u g ispanų yra patenkin 
ti dabartine padėtimi ir priešta-
rauja šalies įstojimui į N A T O ei
les. Daugiau ispanų pritaria įsi
jungimui į Europos Bendrąją rin
ką. Ateinančiais metais abu šie 
klausimai bos sprendžiami Euro
pos sostinėse. 

— Puerto Rico keleiviniame 
uoste, viliodami išlipančius ke
leivius, susišaudė San Juan mies
to taxi vairuotojai. Vienas nu
šautas, kitas sužeistas. Policija tre
čią suėmė. Laivą palikę keleiviai 
buvo gerokai išgąsdinti. 

— Italijos teroristai padėjo 
bombas aštuoniuose miestuose. 
Sužeistas policininkas, bandęs iš

duos nariai, bet civiliai. Gruodžio j ardyti bombą Mestre mieste. 

Madridas. — Ispanijos kara
lius, gyventojams gruodžio 6 d. 
pasisakius už naują konstituciją, 
ją pasirašys gruodžio 27 d. Ta 
proga socialistų partija karalių 
spaudžia prisiekti ištikimybę nau 
jai konstitucijai ir tuo sujungti 
monarchiją su demokratija. So-

i cialistai ir kiti kairieji, nors pri-
Į pažįsta, kad karalius pereinama-
1 jamo laikotarpyje sumaniai elgė
si ir gyventojų tarpe įsigijo po
puliarumą, negali pamiršti, kad 
karalių pastatė generolas Franco, 
jį parinkęs ir padėjęs jį karaliaus 
pareigoms paruošti. 

Karalius ne kartą yra pabrėžęs, 
kad pfe "visų ispanų karalius". 
Socialistų partijos vadai gruodžio 
12 d. turėjo svarbų susitikimą su 
karaliumi, tuo ji pripažindami. 
Šį vadų žygį kritikuoja kai kurie 
jaunieji socialistai, kurie visiš
kai atmeta monarchiją. Jei kara
lius neprisieks naujai konstituci
jai, jo kritikai turės dar vieną ar
gumentą. Kritikai ir taip įrodinė
ja, kad demokratinei Ispanijai 
karalius nereikalingas, tuo la
biau, — pastatytas fašistinės dik
tatūros — Franco. 

Nežiūnnt kaip karalius pasi
elgs pasirašydamas konstitucija, 
visi pripažįsta, kaip "Cambio — į 
16" žurnalas rašo: "Per 3 me
tus Juan Carlos užsitarnavo savo 
karūną žingsnis po žingsnio. Pe
reinamasis laikotarpis praėjo ir 
karūna yra sustiprinta". . 

Palyginti, nesunkų Ispani
jos perėjimas iš diktatūros i mo
narchiją stebi Maskvos vadai. 
Jiems labai rūpi, kaip Ispaniją j 
savo tarpą priims Europos de
mokratijos. Ispanija jau ne kartą 
buvo viliojama įstoti į NATO. 
Kol ją valdė generalisimas Fran
co, Norvegija, Danija ir Olandi
ja griežtai priešinosi prieš Ispa
nijos priėmimą. Nerėmė jos ir 
Britanija, kuri valdo ispanų roi 
kalaujamą Gibraltarą. Strategi
n i padėtis NATO vadams labai i „JI??0 ^ f l 1 ? . l a l v a S ' A ,m er i k i e č i ,» katalikų vyskupai padės pabėgėliams iš Vietnamo ir kitų komunis-
svarbi Iš jos galima kontroliuo- i r J l ^ t r y a ų Azijos kraštų į k u r t i Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Ta i užtikrino prezidentui 
t J V U - J • - v Cartenui Amerikos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas John Quinn, kuris tait> nat kremai 
t, V.durzemio ,urą. Netoli Ispa- | j krašto vyskupus ir visus tikinčiuosius, kviesdamas juos paremti p a b ė g ė l i ų ^ r ^ S m ? akciją ^ 

Suetne kulto 
vadovo sūnų 

Georgetovvn. — Gvajanos po
licija suėmė amerikiečių "Peoples 
Temple" kulto vado Jim Jonės 
sūnų. kalt indama jį žmogžudys
tėmis. Jis prisipažino nužudęs ke
turis asmenis: motiną su trim 
vaikais. Kai kurie kulto nariai 
aiškina, kad sūnus, norėdamas 
atsiteisti už tėvo kaltes, prisipa
žino žudęs žmones, nors jis net 
nebuvęs toje vietoje, kur žudy-

derybų, abejojama, ar jis sutik 
tų teisėjauti šitame ginče. Argen
tina siūlo nustatyti sieną tarp 
abiejų valstybių palei 70 meri
dianą, kuris simboliškai skirtų 
Atlanto vandenyną Argentinos 
pusėje nuo Ramiojo vandenyno, 
kuris liktų Čilei. Ši su tokia lini
ja nesutinka. 

nės vyko. 
Amerikoje antradienį buvo su

degintas kulto vado Jonės kūnas. 
Sakoma, kad pelenai bus išbars
tyti virš Atlanto vandenyno. 

Išmetė Gandhį 
iš parlamento 

New Delhi. — Indijos parla
mentas 279 balsais prieš 138 nu
tarė Išmesti Indirą Gandhi iŠ 
parlamento, ją suimti ir, iki se
sija baigsis, laikyti kalėjime. Bu
vusi premjerė tuoj buvo suimta. 
Balsavime 37 atstovai susilaikė. 

Gandhi kaltinama, jog ji nau
dojo savo galią užkirsti kelią 
parlamentui aiškinti jos sūnaus 
nusikaltimus 1975 m. Gandhi su
grįžo į parlamentą tik lapkričio 
20 d., išrinkta pagalbiniuose 
rinkimuose, o dabar ji pašalinta 
iki parlamento kadencijos pabai
gos 1982 m. 

Daug Gandhi rėmėjų pradėjo 
prieš valdžią piktas demonstra
cijas. 

Amerikiečiu opinijos tyrinėto
jai Ne\v Yorke paskelbė, jog į 
klausimą, a kuria Kinija Ameri
ka turėtų palaikyti ryšius: 28 
niroš. atsakė — >u Pekinu, 22 

! r'xx ..• •- .«! Taivanu, o kiti ne
šventė t u r ėJQ °P i l ,f^-

TRUMPAI IŠ VISUR 
— Netikėti potvyniai , po smar

kaus lietaus, Arizonoje palietė 
keliolika vietovių. N a m u s turėjo 
palikti 8,000 žmon ių , aštuoni 
žuvo vandenyje. 

— Meksikoje Amerikos ir So
vietų Sąjungos delegacijos tarė
si, kaip sumažint i pasaulyje gink
lų prekybą. Po 10 dienų derybų 
susitarti nepavyko. Ateinančiais 
metais derybos b u s tęsiamos Hel
sinkyje. 

— Antradienį Prancūzijoje 
daug miestų pusan t ros valandos 
neturėjo elektros srovės. Aptemi
mas palietė 35 mil . gyventojų, 
jų tarpe ir Paryžiuje. Srovė buvo 
nutraukta i r ka i kuriuose vakari
nės Šveicarijos miestuose. 

— Buvęs prezidento Nixono 
asistentas H a l d e m a n vakar turė
jo baigti ka lė j imo bausmę — 18 
mėnesių. Šiuo m e t u kalėjime už 
panašius nus ika l t imus liko tik bu
vęs valstybės prokuroras John Mi-
tchell. 

—Ugandos prezidentas Idi 
Amin nusiskundė, kad Tanzani
ja vėl pradėjo karo veiksmus, 
kurie buvo apr imę. Trijose vieto
se buvo peržengta Ugandos sie
na. 

— Ateinančių metų vasario 
mėnesį Kampa'oje yra rengiamas 
Ugandos tautinis eucharistinis 
kongresas. Šiuo Kongresu bus at
žymėta šimto metų sukaktis nuo 
pirmųjų katalikų misijonierių 
atvykimo į Afrikos kraštą. 

— Bostone policija suėmė du 
amerikiečius ir devynis kolum-
biečius, kurių laivą jūroje sulai
kė Pakrančių sargybos greitlai-
vis. Laive rastos penkios tonos 
marijuanes, kuri konfiskuota. 

— Trys amerikiečiai, nuteisti 
už narkotiku gabenimą, dar te-
bekenčia Turkijos kalėjime, ne
žiūrint JAV vyriausybės bandy
mų susitarti su Turkija dėl pasi
keitimo kaliniais. 

— Indonezijos vyriausybė iš
laisvino 1.350-tį politinių balais-
vių Dfevos saloje. Krašto vy
riausybės atstovas pranešė, kad 
dar šių metų bėgyje bus išlais
vinti kiti politiniais sumetimais 
kalinami belaisviai. 

— Pakistano teismas nuteisė še
šis plėšikus viešai nuplakti, o 
paskui uždaryti 14 metų į kalė
jimą. 

— Nuverstas Pakistano buvęs 
premjeras Rhutto teisme prašė 
neskirti hm mirties bausmės. Jis 
kartu su kitais keturiais politi
kais nuteistas už politinio priešo 
nužudyim 1974 m. 

— Pan American World Air-
ways ir Northwest Airlines pa
skelbė planus atgaivinti lėktuvų 
linijas tarp Amerikos ir Kinijos. 
Pan Am lėktuvai pradės skraidy
ti iš San Francisco į Pekiną sau
sio 1 d. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 21 d.: Petras Karus, 

Edburga.Norgaudas, Girenė. 
Gruodžio 22 d.: Floras, Demet-

rija, GedvirJas, Dobile. 
Saulė trka 7:14, leidžiasi 4.23. 

ORAS 
Saulėta, vėjuota, šalčiau. Tem

peratūra dieną 33 1., naktį 25 1, 

• 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. gruodžio men. 21 d. 

Emilija 
SMS Ave~ DL 90633. 

Kristaus Gimimo šventė tegu atneša tikrojo džiaugsmo se
sėms ir broliams vyčiams, o 1979 metai tegu būna geresni vi
siems, kartu ir kenčiančiai mūsų. Lietuvai. 

To linki ''Vyčių Veiklos" redaktorė ir bendradarbiai 

VYČIŲ VEIKLOS VADOVAI 
Salia centro valdybos, Lietuvos 

vyčių organizacijoje yra dar ko
mitetai atskiroms veiklos sritims 
judinti ir tvarkyti. Iš viso yra sep
tyni tokie komitetai. Jie yra: Lie
tuvos reikalų, Lietuviškos kul
tūros, Pakėlimų į laipsnius, Sti
pendijų, Ryšių su visuomene, 
Lietuvių kalbos propagavimo ir 
Garbės narių. 

Lietuvos reikalų komitetui va
dovauja kun. Kazimieras Pugevi-
ctus, gyvenąs Brooklyne. 

Lietuviškos kultūros komitetui 
vadovauja Vaičaitis, gyvenąs 
Frackville mieste, Pennsylvanijo-

Pakėlimų į laipsnius komite
tą sudaro Pranciška Petkuvienė, 
Zofija Zager ir komiteto pirmi
ninkė Kunigunda Coach, kuri gy
vena Westfieldo mieste, Mas-
sachusetts valstijoje. 

vadovauja Ieva Migonytė, gyve
nanti sostinėje VVashingtone, o 
nariais to komiteto yra: Eleonora 
Mantz — Vidurio centro apygar
dai, Izabelė McKinley — Atlan
to Pakrančių apygardai, Vincas 
Samočka — Illinois - Indianos 
apygardai, Antanas Skirius — Ka
lifornijai ir Lionginas Svelnys — 
Naujosios Anglijos apygardai. 

Lietuvių kalbos propagavimo 
komitetui vadovauja Faustas Stro 

Lietuvos Vyčių choras, vadovaujamas muz. F. 
m. sukakties minėjime Jaunimo centre. 

Strolios, atlieka programą LB Brigbton Parko apylinkės 25 
Nuotr. L. Regio 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Ha. 

ROMO KALANTOS SAULIŲ 
KUOPOS VEIKLA 

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo sukaktis buvo iškilmingai at
žymėta vadovaujant pirm. J.Bab-
riui, lapkričio <19 ir 23 d. Buvo 
užprašytos šv. Mišios už miru-

lia, gyvenąs Oak Forest mieste-j sius ir žuvusius. Jas atnašavo ir 
lyje, Illinojuje. 

Garbės narių komiteto garbės 
pirmininku yra Aleksandras Alek-
sis, gyvenąs VVaterbury. Vadovau
ja tam komitetui Antanas Ma
žeika, gyvenąs St. Petersburge. 
Komiteto sekretorė yra Phyllis 
Grendal, gyvenanti Pietiniame 
Bostone. Nariais to komiteto yra: 
Eleonore Laurin, Elena Shields 
ir Stasys Vaitkus. 

Yra dar organizacijos ryšinin
kė prie Lietuvių Katalikų Reli
ginės Šalpos. Tas pareigas eina 

Stipendijų komitetui vadovau-
-ja> pirmininkas Valteris Sveikla, 
gyvenąs Cherry Hill vietovėje New 
Jersey. o iždą ir susirašinėjimą i ~ ' ~ W . T: * - _ . 
L _iT * * w- Berta Stoškute. Ji gyvena Provi tvarko Antanas Miner, gyvenąs , . «_ »•_ ^ - \* \1 dence mieste. Ir yra Lietuvos vv-Grarton mieste Massachusetts. i ^. . -_* ». . , . 
v . . . . . . , cių organizacijos ryšininke pne 
Kiti to komiteto nanai yra: kun.' ' p 

Viktoras Kriščiunevičiųs, Antanas Mažeika, dr. Algirdas Budrėckis, 
Pilypas Skabeikis, Teresė Stroae-
nė, sesuo Franciška ir Mildred 
Cinik. 

Ryšių su visuomene komitetui 

lietuvių jaunimo organizacijų. Ja 
yra Gražina VaŠkelytė.gyvenan-
ti Detroito priemiestyje Dearbor-
ne. 

Pasinaudojo "Vyčiu" 
A Pakalniškis, Sr. 

IŠ DAYTONO KUOPOS 
VEIKLOS 

Ruduo buvo gražus, kokį seniai 
bebuvome turėję. Žiema jau atė
jo, ir mes, daytoniškiai, suskato
me ruoštis didžiosioms šventėms. 

Tuo tarpu buvo metinis turgus 
Daytono Žiemos bokšte gruodžio 
8-tą. Albina Wallis, Marija Lu 

cas, Annade! ir Sally Miller, Stefa
nija Raštikienė, Ona Desko, Ada 
Sinkwitz, Eleonora Mantz ir Chris 
Mantz savo namuose arba parapi
jos salėje vadovavo ruošiant rank
darbius tam turgui. 

Mūsų jaunieji, savo globėjų 
Chris Mantz ir Rita Ambrose va
dovaujami, suruošė "kaimo krau
tuvę' lapkričio II ir 12 d. Padė
jo jiems tėvai ir suaugusių kuo
pos nariai. Taip pasisekė, kad tu
rėjo jie savo "krautuvę" perkelti 
iš susirinkimų kambario į salę. 
Aloyza Barczelly ir Pranciška Pet
kuvienė pavaišino juos užkan
džiais lapkričio 4 d., kai ruošė jie 
rankdarbius tai "kaimo krautu
vei". 

Kun. Vaclovas Katarskis ir 
Aloyza Berczelly pasiliks kuopos 
Pakėlimų komitete. Eleonora 

Mantz perėmė vadovavimą 96 kuo
pos Spaudos komitetui. Telefoni
nio ryšio grupę sudaro Joyce Ber
czelly, Joana Kavaliauskienė, Ele
onora Mantz, Veronika Omlor, 
Katrė Prašmantienė, Albina Wal-
lis ir Juozapina Žilinskaitė. Tai 

grupei vadovauja Elena Vaitkuvie 
nė. Telefoninio ryšio grupė yra 
svarbi kuopai. 

I pirmą laipsnį pakelti Karolis 
Keivel ir Elena Keivel. J kuopą 
grįžo Ona Gitzinger. Nauji kuo
pos nariai yra Bill Gitzinger ir 
Cecilija Lisanskienė. 

Lapkričio 18 d. Cincinnati 
mieste buvo Tarptautinis festiva
lis. Daug vyčių iš Daytono nu

vyko į jį. Didelį įspūdį padarė 
jiems naujai suorganizuota Cin
cinnati lietuvių tautiniu šokių 
grupė. Taip pat jie džiaugėsi ma
tydami, kaip jaunimas tvarkė lie
tuvių parodos kioskus. Matosi, kad 
134 vyčių kuopa Cincinnati mies
te gyvena puikiai. 

Frau Petkus 

MŪSŲ kolonijose 
Worcester, Mass. 

NAUJA PILIEČIŲ KLUBO 
VALDYBA 

I Lietuvių piliečių klubo val
dybą 1979 metams išrinkti: Ed
vardai Tamulevičius, (pirminin
kas), Vytautas Mačys (pirminin
ko pavaduotojas), Algirdas Zen-
kus (sekr.), Jack Kasper (ižd.), 
Leo Bankit (finansų sekr.), Juo
zas Matulevičius (fin. sekr. pa-
vad.), Al. Vieraitis ir Ant. Salase-
vičius (auditoriai), Vernon Bag-
dis Jr. (sgt.at Arms). Direktoriai: 
Martin Bankit, Charles Tagman, 
John Yurkėnas, Algirdas Krasins-

tai dienai pritaikintą pamokslą 
pasakė Šv. Kazimiero misijų va
dovą: kun. T, Degutis, OFM. 
Mišiose dalyvavo savanoriai kū
rėjai, R. Kalantos ir Palangos 
Jūrų šaulių kuopų šauliai su vė
liavomis. Pamaldos buvo Holy 
Name šventovėje Gulfporte. 

Grojo ir solistui Ig. Malčiui 
akamponavo muz. Albertas Ma
teika, R. Kalantos šaulių kuopos 
steigėjas, buvęs kuopos pirminin
kas, vietos lietuvių klubo chor
vedys. Po pamaldų buvo sugie
dotas tautos himnas. 

Lapkričio 23 d. Lietuvių klu
bo pstalpose įvyko sukakties mi
nėjimas, kuriam vadovavo k. 
pirm. J. Babrys. Jis pasveikinęs 
dalyvius, paprašė įnešti vėliavas 
ir pakvietė savanorius kūrėjus 
ats. pulk. J. Valiusį, ats. maj. D. 
Virbicką ir J. Punkrį uždegti di
delę švakę scenoj, kuri buvo pa
puošta tautiniais motyvais. Po to 
mirusiųjų prisiminimui sugiedo
tas Lietuvos himnas. 

Dail. A. Rukštelė perskaitė 
Šventei pritaikintą eilėraštį, 
o ats. kpt. B. Michelevičius la
bai turiningai kalbėjo. Po pert
raukos dainavo iš Toronto at
vykusi solistė Justina Sriubiškie-
nė. J: padainavo Paukštelis, O, 
kregždute, Yra šalis, bisui Ko gi 
trokšti, visos muz. Sopagos. Po 
te padainavo vietinių kompozito
rių kūrinius ir vėliau Vai gražu, 
gražu ant kalno, muz. A. Kača-į 
nausko, Kur bakūžė samanota, 
muz. St. Šimkaus, Oi greičiau, 
greičiau, muz. St. Šimkaus ir bi
sui — Na, tai kas, muz. K. Ka-
vecko. Solistė buvo labai šiltai 
sutikta. Akompanavo pianistė 
Margarete Daugias. Solistei įteik
ta gėlių puokštė. 

Klubo pirm. Jurgėla pasidžiau
gė, kad jis galėjęs dalyvauti šia
me pobūvyje, kaip eilinis svečiai, 

be pareigų, ir pasigėrėti koncer
tu, kurių ne visuomet čia turima 
tokio aukšto lygio. Padėkojo so
listei už tai ir. paprašė dar kar
tą apsilankyti. 

Pirm. J. Babrys padėkojo so
listei, nereikalavusiai jokio hono
raro už puikų koncertą ir dai
nas, daugumoje pirmą kartą gir
dėtas. Ypatingą padėką išreikš
damas kuopos pirm. T. Babrys 
pristatė publikai R. Kalantos 
kuopo: narį, garbės teismo pirm. 
Alfonsą Šmigelskį su ponia An
gele, kaip kuopos mecenatus, ku
rie šie minėjimo proga ne tik 

šimtinę dolerių kuopai paaukojo, 
bet ir atvažiuodami iš Kanados 
pasikvietė iš Toronto solistę J. 
Sriubiškienę šiam koncertui ir ją 
su savo vyru Bonifacu Sriubiškiu 
apgyvendino savo rezidencijoj, 
esančioj Boga Ciega įlankoje, 
prie Meksikos įlankos, juos glo
bojo be jokio atlyginimo. Šis Šmi-
gelskių žygis yra ne pirmas, nes 
jiedu prieš trejus metus čia pa
sikvietė koncertui solistą Verikai-
tį ir visą pelną paskyrė kuopai. 
P. Smigelskiai, lietuvių klubo na* 
riai, niekad neatsisako didesnės 
ar mažesnės aukos. Publika gau
siu plojimu jiems už tai padėko
jo. 

J. Babrys padėkojo visiems, ku-
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Kūdikėlio Jėzaus gimimo šventes proga sveiki
name visą Aušros Vaitų parapiją, parapijiečius ir 
visas draugijas. Tegul gimęs Jėzus suteikia Jums 
dangiškų malonių, palaimos ir didžių vilčių išsi
pildymo. * Kalėdų šventes tesuteikia visiems tyro 
džiaugsmo ir skaidrios krikščioniškos nuotaikos. 

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS KUNIGAI 
Kun. Bonifacas Vaišnoras, M.I.C. 

Kun. Jonas Savukynas, M.I.C 

rife prisidėjo prie minėjimo, o 
ypač dail. J. Juodžiui, kuris be 
jokio užmokesčio skoningai pa
puošė sceną. Po to visi buvo pa
kviest; prie užkandžių. 

Terpe svečių buvo matyti so-
iLtės Gina Čapkauskienė, Kalvai
tytė-Velbasienė ir kiti. Jos pabrė
žė, kad sol. SriubiŠkienei aplo-1 

dlimentai buvo užtarnauti. En
tuziastiškais plojimais solistė pa
dainavo vietoj 9 dainų, 12-ka.So-
l'stė lapkričio 26 d. pagiedojo 
per šv. Mišias Holy Name baž
nyčioje, akompanuojant muz. Ar-
monui. 

A. Griškėnas 

DR. K. S. BALUKAS 
Akušerija ir motoru ligos 
Ginekologini" Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Rd. (Cra>vford 
Medical Boilding) Tel. LU 5-6446: 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. YL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marqnette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenne. 

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

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. AVA 5-2«?0. 

Rezid. tel. WAlbrooft 5-3048. 

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, treč. ir Sešt. 

tik susitarus. 

TeL ofiso ir tarto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 S o . 50th A ve., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 
išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais) 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL REUance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 West 59tb Street 

Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir Šeštad. uždaryta. 

SBI 

kas, Petras Balčius, Jonas Vidū-
nas ir Julius Buckley. 

Rinkimai įvyko gruodžio 9 d. 
Serga Vytautas Mačys ir Ste

pas Šurkus. Linkime greitai pa
sveikti. 

Antanas BuŠmanas 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUHD L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

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

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ 
IR 

LA IMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime visiems Cicero gyventojams 

ir visiems mūsų draugams 
President 

Pompano Beach, Fla., apylinkės lietuves, modeliavusios drabužius. IS kai
res: D. Uutermoziene, S. Kusienė, D. Sadauskaite, E. Zubrickien* ir E 
Krokey. Nuotr. V. Bacevičiaus 

I CHRISTY S. BERKOS 
I JOHN F. KIMBARK 
I GERAID B. RESNICK 

LEROY J. LAWNICZAK 
ANTON J. SMETANA 
GERALD DOLEZAL 

• 

|BEN DARDA 
y JOHN S.KOCIOLKO 
I MICHAEL A. LONGO 

Collectorl 
Supervisor f 

Assessor | 
Trustee | 
Trustee* 
Trustec 
Trustec 

Ofla, teL 7354477; Rez. 246-28391 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Specialybe — Nervų ir 

Kmocines Ilgos. 
CRAWFORD MEDICAI, RLDG. 

6449 So. Pulaski Road 

I 
ELECTED OFFICIALS 

TOWN OF CICERO ||| 

DR. A. B. GLEVECK AS 
GYDYTOJAS Dt CHIRURGAS 

TeL — B E 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

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

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penk 
nuo 12 Uci 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai. 
vak šeStad. nuo 1 Uci 4 vai. 

Ofs. PO 7-6300 Rez. GA 3-7278 

DR. A. iENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

1002 N. Westem A ve, Chicago 
Tel. 4894441 

Dr. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 St.. Palos Heijįht* 
TeL 361-0730 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
k i l » I K I i ; TB VAIKI." LIGOS 

SPKCIALISTE 
MKT>ICAIi BLTLX»INO 

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

iki 1 vai. rvoniet. 
Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2010 

Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-0001 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

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

Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarti*. 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKTŲ MGOS — CHERrKGMA 
Ofisai: 

111 XO. W.\RASH AVE. 
CKNTRAL AVE. 
pagal susitarimą. 

4200 NO. 
Valandos 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviSka!) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 
"Contact tenaes" 

2618 W. 71st St. — TeL 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta trei . 

įstaigos ir bato tel. 652-1381 

DR. FERO. VYT, KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So.49tb Ootnt, Cicero, 111. 
^Kasdien 10-12 Ir 4-7 
Oskyras M f ir Seštad 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 776-2880, rend. 448-5545 
DR. J. J. SIMONAITIS 

G Y D Y T O J A S 
Adresas 4255 W. 63rd Street 

Ofiso telef. R E 5-4410 
ReUdendjos telef. GR S-OS1? 

Ofiso vai. pirm. ir ketvirtad. nuo 
l l igi 3 v. popiet pagal susitarimą. 
Ofiso teL H E 4-2123. >ami» GI 8-S1S6 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad 
2-5 ir 4-7 — U anksto susitarus. 

TeL ofiso PR 64446 
F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3107 We*t 71»t Street 

Valandos: 1-8 vai. popiet. 
P«S»i susitarimą. 

Ols. teL 506-3100; ruumi 381-3772 

DR. PETRAS t U O t i 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą. 



Neįtikimos ar 
— - « - 1 — 

[TIKIMOS ISTORIJOS 
Artėjant naujo "Drąugp" romą- ypač jei romane yra ryškūs cha

no konkurso naujo veikalo ii- rakteriai. Antra, kas vienam at
rinkimui, prisimintina, kad pa- rodo neįtikima, kitas sakosi tai 
starieji du "Draugo" konkursą pats pergyvenęs, todėl tiek kriti-
taimėję romanai susilaukė prie- kai, tiek ir skaitytojai gali labai 
Kaistų, kad juose yra neįtikimų nevienodai atsiliepti apie vieną 
momentų. Galimas daiktas, kad ar kitą kūrinį. Neįtikėtinas situ-
tokių neįtikimų momentų yra, acijas taip pat gali ne vienodai 
bet jų yra net ir pasauly pripa- pažiūrėti ir pažiūri ir romano Jū
žintuose kūriniuose. Daugiausia ry komisijos, 
susilaukė priekaištų Almeno ro- * . . 
boaru;s "Sauja skatikų", bet taip Daug buvo pradžioje kalbama 
pat ir Kairio romanas "Po Da- apie neįtikėtinas situacijas raš-
mokJc kardu". Pirmajame, esą, tuose, aprašančiuose mūsų par 
labai daug neįtikėtinų vietų. Bet tizanų kovas. Daugelis nenorėjo 

Iranas - komunistų įsigalėjimo prietiltis 
Nuosaikieji mėgina sulaikyti religinių fanatikų* ir kairiųjų veržlumą 

BR. AUŠROTAS 

šis romanas yra detektyvinis, tai tikėti J. Daumanto knygoj "Par- parlamento pritarimu suvalstybi-

Sekantieji pasaulinę politiką stt, 
nenutrūkstančiu dėmesiu stebiv 
ant milžiniško pasaulinio ekra- t'lyginimas. Žinią,-tai žymiai pakė-* 
no, lyg kokį puikiai surežisuo
tą kriminalinį filmą. Beveik 
"kvapą užimdami", kasdien klau
sia: "Ar jau baigėsi monarchi
jos dienos* Irane? Ar šachas Rėza 
Pahlavi jau paliko savo žemes?" 

Šį kartą šachą išversti iš sosto 
stengiasi ne tik musulmonai fa
natikai, padedami kairiųjų na
cionalistų, kaip tai įvyko 1951 
m. Tada min. pirmininkas su 

fc-

kaip tokio pobūdžio kūriniui tizanuose" aprašomom istorijom, 
daugiau atleidžiami ir neįtikėti- Patogiai, gyvenąs žmogus sun-
numai. Antrasis romanas yra karo kiai galėjo įsivaizduoti, kad lie-
meto romanas, tai vėl neįtiki- tuviai gali taip pasiaukoti ir tie-
mai yra suprantami, nes karo siog neįtikėtinai prieš priešą lai
mėtas yra nenoramalus metas ir kytis ii didvyriškai mirti. Ka ku-
lįnpRės daro neįprastus ėjimus, rie rašytojų pabandė įvykių ap-
Todėl vienu ar kitu atveju tie rašymais kūrybiškai pasinaudo-
neįtikėtinumai gali būti.ir patei- ti, bet daugumas bijojo, kad ne
šinami. Tačiau literatūroj reikia pajėgs tų didvyriškų ir gyveni-
įtikinimo, nors kartais atrodo gy miškų įvykių taip meniškai pa-
venime gali būti ir kitaip. Tas vaizduoti, kad jie būtų įtikimi, 
literatūrinis įtikinimas kaip tik ir Tik vėliau pradėjo daugiau iš
yra svarbiausias. drįsti, ir šiandien retas netiki, 

* kad tokių didvyriškų kautynių 
Neįtikėtinumų yra daugelyje pokario metais pavergtoj Lietu-

veikalų. Rodos, tokioje paprasto- voj nebuvo. Šiandien jau dau-
je Vaičiulaičio istorijoje apie duk giau ar mažiau tie faktai galima 
rolę ii motiną taip pat nelabai patikrinti, o taip pat šiandien jau 
įtikimą, kai dukrelė labai jauna, daug pasauly yra tokių neįtikė-
o motinėlė labai sena, atrodo, tinų atvejų, kai teroristai ar 
kad tai ne motina, o močiutė. Uisvės kovotojai užgrobia kokį 
Bet-svarbu, kad pati istorija ge- riors pastatą, traukinį ar lektū
rai parašyta ir tie, pasakytume, vą. Šiandien jau taikos sąlygomis 
matematiniai netikslumai nela- nekalbant jau apie pokario Lie-
bai užkliūna. .Amerikiečio rašy- tuvos kaimą, vyksta miestuose į-
tojo B. Malamud knyga "Fixer", vairūs teroristiniai,- kiti teigia 
gavusi Pulitzer premiją, taip pat kisvės kovotojų, atliekami veiks-
turi gana dirbtinę pradžią, nes mai. Šiandien jau visi mato, kad 

'ten jaunas žydas, bėglys iš namų, žmogus daugiau gali atlikti, ne
randa gatvėj girtą milijonierių, gu įsivaizduojame. Šiandien 
Jukr'žmoma, jis galėjo rasti ne žmogus atlieka neįtikėtinus žy-
mtfijonierių, bet pinigus. Tačiau gius, kaip jis juos atliko parti-
pats veikalas gerai parašytas, zaninių kovų metu Lietuvoj. 
Stenbecko romane "The Winter Žmogus turi dvasią, kuri jį pa-
of Our Discontent" .paba igo je laiko, kuri padeda ištverti, žmo-
fcazItaTp nebeįtikimft, gafra dirb- gaus ryžtas yra aeapskaičiuoja-
ttttlii 'spHmdimu amuletais, nes rnas, todėl ir jo atlikti darbai ir 
veikėjas gana realus žmogus ir žygiai gali atrodyti neįtikėtini, 
nelabai turėtų tikėti amuleto bet jie tikri. Lygiai taip pat ir 
reikšmę. Įvairiuose romanuose žmogaus moralinis smukimas ga-

CarpStu gyvenimiškai neįtikėtumų, Ii būti didelis ir jo pavaizdavi-
. .tačiau literatūriškai daugiau ar mas literatūroj gali atrodyti ne

mažiau tokios istorijos įtikinan- įtikimas, nors mer ir žinotume, 
čios. kad tokių faktų yra pasitaikę. 

Retas kas gali patikėti, kad Al- « 
mene romano herojus, iš paverg
tos Lietuvos atvykęs žmogus, I a u skaitomi dvidešimt septin-
daugiau ar mažiau ribotai kalbąs t o l ° "Draugo" romano konkur-
angliškai, galėtų čia Amerikoje *» rankraščiai. Per ketvirti šim-
visur eiti lyg ir advokato parei- t o m e t u pasitaikė įvairių roma-
gas, kada čia net ir teisėtiems n u - V i e n i vaizdavo karo nuotai-
valdžios atstovams piliečiai atsi- kas> k i t i l y^kus miestelius, treti 
sako duoti parodymus, tardami, istorinius metus, o dar km vaiz-
kad nenori apsikaltinti. Retas kas d a v o dabarties gyvenimą, šiapus 
galf" tikėti, kad žmogus, turįs a r s n a P u s geležines uždangos, 
morgičius, nebus pagautas pa- Vif5 J* s a v a i P * « * • » '; v i s i Jie 

keitęs vardą, nes čia, kur pinigi- S a l i v i e n a m a r k l t a m sukelti ko-
niai reikalai įmaišyti, dažniau- k , u , nors klausimų ar pasirodyti, 
šiai bus nusikaltėlis susektas ir k a d t a i P Sa leJ° i r n , e b u t i - B,et * 
apkaltintas. Cia mokesčių nusu- e s m « tai vertingos knygos, hudi-

. kimas yra sunkus nusikaltimas. J a n c ! o s m u s ^ 'seiviškąjį gyvas-
Neįtikėtina, kai dukra nemora- t m ? u m 3 -
liai> elgiasi, kad išgelbėtų savo Daug yra gyvenime neįtikimų 
rhotirios moralę. Bet romanas y- atvejų, kurių tačiau rašytojas nė
ra detektyvinis ir todėl reikia ti- deda į savo raštus, nes bijo, ';ad 
keti ir neįtikėtinom istorijom, juo nepatikės. Sunku rašyti is-
Lygiai nelabai įtikima , kai A. torinį romaną, nėra lengva su-
Kairio romane žiaurų žydą enka- rinkti medžiagą, bet iš kitos pu-
vedistį globoja tie asmenys, ku- sės niekas nebegali patikrinti, 
riems jis padarė daugiausia žalos, kaip tikrai buvo. Žmogus linkęs 
kuris juos kankino. Sunkiai įti- labiau tikėti tuo, kas buvo seniai, 
kimai sukirpta ir Unamuno kny- negu kas vyksta dabar. Ne tiek 
ga ^Vienos aistros istorija", ta- svarbu įtikimi ar mažiau įtikimi 
čiau tą neįtikimumą atperka įvykiai kūriniuose, svarbu kad jie 
stiprus rašytojo žodis. meniškai apipavidalinti, kad ug-

Jei literatūroj gerai pavaizduo- do mūsų skonį, sukelia susidomė-
jamos, kad ir labai neįtikimos si- jimą ir diskusijas. 
tuacijos, jomis galima patikėti, Al. B. 

. * • • 

Spaudoje ir gyvenime 

AMERIKIEČIAI NEGALI GINTIS SĖDĖDAMI 
Atominių ginklų pavojingumą I leido, kad šie baisūs ginklai naiki

no žibalo versmių pramonę ir 
privertė pabėgti neišmokusį dar 
politinių šunybių, tikrą politiko
je jaunametį karaliuką. Ir jis, pa
dedamas amerikiečių ir savo mo-
narchistų, tegrįžo namo tik po 
dvejų metų, 1953 m. vasarą. 
Nuo to laiko jis tapo absoliučiu 
savo krašto monarchu, kokių 
jau tik reta beliko šioje planeto
je. 

Irane per ketvirtį šimtmečio 
buvo įvykdyta daug reformų. 
Buvo mėginta pagerinti žmonių 
gyvenimą "doleriais paplūdu-
siame krašte". Todėl jau 1975 m. 
Irano dirbantiesiems buvo nusta-

lė dirbančiųjų perkamąją galią. 
Be to, 1973 —78 m. penkme

čio plano eigoje buvo išplėsti vie
šieji darbai ip išvystyta daug, 
naujos pramones. Mat, per šį lai-' 
kotarpį buvo numatyta inves
tuoti apie 70 bilijonų. Tai yra 
įspūdinga suma ne tik Iranui, bet 
ir daugeliui tolį technikoje pažen
gusių kraštų. Atrodytų, kad 
šachą" Rėza Pahlavi ne tik savo 
asmeniškų reikalų bojo, bet da 
vė kraštui daug daugiau, negu iš 
jo būtų buvę galima tikėtis. Ir jo 
negalima sulyginti nei su jokiais 
diktatoriais, nei su tokiais kara
liais kaip buvęs Egipto Farukas. 

Komunistų ir fanatikų sąjunga 

Jau nuo šių metų pradžios 
musulmonų fanatikų vadovybė, 
stebėdama, kaip iš lėto slysta 
jtaka iš jų rankų ir pereina į 
šviesuomenės — mokytojų ir 
auklėtojų rankas, negalėjo su 
tokia būkle jokiu būdu sutikti. 
Jie matė, kad liaudis verčiau seka 
mokytoją, negu Korano aiškinto-

<Vper stiprią svetimšalių (greičiau-
,'J.sia žydų) rolę visame krašte. 

Naujos pažiūros į žmonių protus 
veržėsi kino teatruose ir paskai
tų salėse. Fanatikai degino to-

jkias, kuriose šimtai žuvo. Bet tai 
vis buvo daroma Allacho garbei. 

Šių musulmonų priekyje Ira
ne stovi vyr. mula, 78 metų, 
Ayatollah Ruhollah Khomeini, 
kuris buvo ištremtas ar pats pa
bėgo l užsienius ir apsigyveno ne
toli Paryžiaus Prancūzijoje. Štai 

Naftos krašte trūksta benzino. Prasidėjus Irane riaušėms, daugelis naf
tos gamybos įmonių sustojo, sušlubavo ir pristatymas. Daugelis auto-

davimo stoties. 

! 
mą agitaciją šiaurės Irane, ragi
nant ten gyvenančias gentis prieš 

kokį "šventojo karo" šūkį jis me- mobilių savininkų nebegauna pirkti benzino. Cia matome eiles prie par-
te savo pasekėjams: "Iraniečiai! 
Aukokite savo kraują Islamo ap
saugai! Nuverskite tironą ir jo 
parazitus. Priespaudos medį bū
tina nupiauti. Jūsų aukos bus 
prisimintos. Ir kraujas nugalės 
kalaviją". 

Kaip daugelis mūsų puikiai 
žino, bet kokie ir bet kur pasau
lyje vykstantys neramumai yra 
remiami Maskvos ir Pekino. Ko
munistai visada sugeba prisitai
kyti ir diktuoti net savo ideologi
niams priešams, kaip šiandien 
tai įvyksta ir Irane. "Išmeskite 
Persijos karalių iš šachmatų 
lentos ir partijos laimėjimas 

pareikšti, bet ne vieną žingsnį 
pirmyn, o du atgal žengti. Ta i ra
šydamas neabejoju, kad tas Kho- j legalią krašto valdžią 
meini per Asfahani tevykdo tik "N. Defense" žurnalo ruomo-
Maskvos įsakymus. Maskva nieko 
labiau negeidžia, kaip sugriauti 
tvarką I rane ir ten pati įsitvirtin
ti. 

tytas 184 dolerių mėnesinis at- tacija už per didelę pažangą. 
ją — mulą. Ir prasidėjo Irane agi- iMaskvai užtikrintas Art. Rytuose",. 

taip pat atominiais ginklais gink
luotų. 

Tokiomis prielaidomis vis grin
džiama SALT (strateginių ginklų 
apribojimo sutartis) ir amerikiečių 
santykiai su Sovietų Sąjunga. 
Prof. Pipes nurodo, kad visgi šios 
prielaidos nėra aksiomos nei logiš
ka, nei praktine prasme. 

Atgrasinimas nėra strategija. 
Tai tėra priemonė karo vengimui, 
ne gaires karui vesti. Karo vengi
mas esanti diplomatijos sritis, o ne 
karinės strategijos. Pipes abejoja, 
ar amerikiečiai yra tiksliai išsiaiš
kinę, ko atominių ginklų naudoji
mas turėtų pasiekti, nes planuose 
labiau vyrauja mintis nubausti ag
resorių, negu jį nugalėti. 

Prof. Pipes kritikuoja pažiūras, 
kad valstybės .saugumui nesą rei
kalinga atominio pirmavimo ir kad 
užtenka tik strategines lygybės ar 
esminio pakankamumo. Jeigu taip 
būtų, amerikiečiai galėtų ramiai 
leisti rusams eikvoti savo išteklius 
ginklų nesibaigiančiam kaupimui, 
džiaugdamiesi savo priedanga. 

Kaip atskiro kontinento tauta, 
amerikiečiai instinktyviai laiko 
strateginiais ginklais tuos ginklus, 
kurie gali daryti žalos jų pačių 
kraštui. Taip pat instinktyviai pri
skiria tokį supratimą rusams, nors 
tikrovėje rusai tai supranta visaip 
kitaip. Rusų mastas nustatyti, kas 
yra strateginiai ginklai, yra ne ge-

galutinai priėmė pažiūrą, skirtingą 
nuo įsigalėjusios amerikiečių pa
žiūros. Atominiai ginklai esą ne tik 
naudingi, bet ir lemiantys moder
naus karo įrankiai. Prof. Pipes šį 
rusų strateginį principą lygina su 
vokiečių judraus karo idėjos nau
jumu. Esanti ryški paralele tarp 
savo laiko britų-prancūzų tikėjimo 
į pasyvią apsaugą su Maginot lini
ja ir amerikiečių "užtenkamo" at-
grasimo. 

Rusų karinės jėgos esančios su
formuotos apie atominius ginklus 
su priderinta taktika. Jų generolai 
neneigia konvencinių susikirtimų 
galimumo tarp • žymiųjų pasaulio 
jėgų, bet žiūri į juos tik kaip į da
lį ilgesnio konflikto, kurį nuspręs
tų atominiai ginklai. 

J 
Sovietų požiūriu ginklų apriboji

mo derybos naudingos ne tiek ato
miniam arsenalui mažinti, kiek su
varžyti tuos JAV-bių karinės jėgos 
aspektus, kurių jie labiausiai bijo. 
būtent pažangią technologiją ir to
kios technologijos remiamą suge
bėjimą staiga neutralizuoti rusų 
sistematingai ir išlaidingai statomą 
karo mašiną. 

Kaip istorijos profesorius. Pipes 
nepretenduoja siūlyti karinę stra
tegiją prieš sovietų grėsmę, pri
skirdamas tai profesonalų karių 
žinybai. Tačiau jis pabrėžia, kad, 

taip teigia kai kurie pasaulinės 
politikos žinovai ir diplomatai. Ir 
čia nieko nepadės nei C. Vance 
važinėjimai, nei Dovydo stovyk
los kreivi susitarimai. 

Apie Khomeini artimą draugą, 
komunistų bendradarbį, taip ra
šoma XII. 11 "Newsweek" lai
doje, Periskopo skyriuje: "Prancū
zu žvalgyba žino, kad pasitrau
kusio iš Irano musulmonų vado 
A. R. Khomeini artimiausias pa
tarėja:: ir draugas yra žinomas Si
rijos nacionalistas — komunis-

JAV strategų pažiūra 

"Nat iona l Defense" dvimėnesi-
nis žurnalas savo š. m. lapkričio 
— gruodžio numerio puikiame 
straipsnyje "Iranas — strateginis 
raktas'*, rašo apie Sovietų pasau
linę strategiją. "Iranas ir Persijos 
įlank? su Indijos vandenynu bū
tų galima skaityti sovietinio stra
teginio žaidimo pietiniu Ramio
jo vandenyno sparnu, Japoniją ir 
Pietų Korėją Sovietai galėtų va
dinti šiaurės — rytų sparno da
limi to paties strategiško žaidimo 
sudėtyje. 

T u c būdu stiprus ir nepriklau
somas Iranas yra kertinis saugu
mo politikos stulpas Amerikai, 
kai siekiama išnaudoti ir užval
dyti pietinį strategišką sparną. 
Šventa tiesa, kad rusai yra iranie 

ne, senieji ir naujieji Sovietų veiks 
mai prieš Irano interesus tebėra 
gyvi tautinėje sąmonėje. Ir iš to 
piašosi išvada, kad iraniečiai nie
kada nesileis, kad vietoje savo ša
cho jiems užnertų kilpą ant kaklo 
komunistiniai šachai iš Mas-
kvos. 

ografinis, bet funkcinis. Jiems prieš formuojant karinę strategiją 
strateginis ginklas yra toks. kuris yra būtina ^ržiūrėti premisas, 
gali visada ir bet kur naikinti prie- j glūdinčias strateginių pozicijų pa-

Nuo 1959 m. rusai grindė. J. V. so pajėgumą. 

tas Sadeh Ghotzbadeh, ten gyve-į » i ų į s t o r j n i a i priešai. Laikui bė-
nąs Asfahani pavarde. Teigiama, Į g a n t ^ p e r s a i g a i j "pavargti" ilgo-
kad Asfahani gyvena Prancūzi- į j e s ą j u n go je su bet kuriuo artimu 
joje jau apie 10 metų. Žvalgybos į a r t o l i m u draugu. Tačiau tektų 
pareigūnai sako, kad Gotzbadeh s u a bejot i , ar jie kada nors galė-
taip pat palaiko glaudžius ryšius t u užmiršti Petrą I, sumušusi į 
su Prancūzijos ir Italijos komunis- j j u o s 1725 m . ? a r j j e kada nors gali 
tų vadais. Žinoma, kad Asfahani j dovanoti ir užmiršti šiaurinių 
taip pat esąs ir Libijos slaptosios; Kaukazo žemių paglemžimą 1813 
tarnybos agentas 
rastis. 

teigia savait-

Su kuo sutapsi 

i: 1828 m. ir Baku įjungimą j ru 
sų carų imperiją (Baku yra bu
vęs Persijos miestas!) ar Stalino 

I ir Hitlerio paktą, užtikrinusį vo-
Nėra jokios abejonės, kad, jei- kiečių vyravimą Persijos įlankoje 

gu apie Khomeini taip puikiai ži- } r Indijos vandenyne, arba Stali
no Prancūzijos žvalgyba ir apie jo , n o atsisakymą po II-jo pas. karo 
santykius su Asfahani, tad apie į pasitraukti iš penkių 
šiuos reikalus neblogiau nusima
no ir JAV CIA, na, ir jos šefas J. 
Carteris. Ir jeigu prezidentas žino 
apie šiuos opius rekalus, tad jam 
derėtų gal įsakmiau savo valią 

:i is penkių siaurinių 
Irano provincijų ir tik Trumano 
dėka jie iš ten buvo išvaryti. Ir 
dar nepamiršta bolševikų atvirą 
paramą, teiktą Mossadeho vyriau
sybei 1951 m. ir dabar tebevykdo-

Maskvos reakcijos 

Paskutinių savaičių Maskvos 
radijo pranešimai skirti Sovietų 
piliečiams užsieniuose visą laiką 
linksniavo Teheraną ir ten vyks
tančius neramumus. Gruodžio 10 
d. pranešimai iš Teherano buvo 
žymiai sufrizuoti, kad "demons
tracijose dalyvavę pusė sostinės 
gyventojų, t. y. apie 2,000,000, 
kai tuo tarpu BBC ir Vokietijos 
siųstuvai tepranešinėjo tik apie 
vieno milijono gana taikingas de
monstracijas". 

Maskva buvo taip pat labai irz
li ir nepatenkinta, kad "prieš tų 
tikybinių demonstracijų pradžią 
buvo ^uimti tūkstančiai piliečių 
ir išvežti į specialias stovyklas. 
Esą tai JAV spec. tarnybos atsiun
tusios į Teheraną "mace" dujas 
demonstrantams malšinti. ( P a s t : 
Šios dujbš, nors ir nekenksmin
gos sveikatai, ilgesniam laikui 
neutralizuoja sveikiausią žmogų. 
Aut.). Iš pranešimų atrodė, kad 
Maskva nesitikėjo, kad šiomis 
dienomis jie valdys Teheraną, 
pasinaudodami Ayatollah Ruho
llah Khomeini pagalba. 

Ko tektų laukti? 

Neabejotina, kad Maskva tol 
nesusilpnins savo pradėtos kovos, 
kol jos šalininkai nepaims val
džios į savo rankas. Ši bazė Ira
ne jiems būtinai reikalinga Afri
kos užkariavimams užtikrinti ir 

(Nukelta į 9 psl.) 

Net Maurai... 1 nemaža. Ji kelis moterų žurnale skaitė. Jei j i juos 
Viktorijai nepasisekė vedybos. Ji vis turė jo ką į mėgins, gal pasistūmės j priekį, bet gal grįš a tgal ton 

nors išgalvoti. Turėjo su savim taip pat kovoti, pade- pačion vieton, nes visi keliai atrodė kerštingi, dirbtini. L A N G A S ! SAULĖLEIDI 
Romanas 

P . MELNIKAS 

. : 

žmonijai ir galimumą jų strategiją 
apsprendžia charakteris valstybių, 
turinčių tokius ginklus. Tokia yra 
pagrindinė mintis Richard Pipes, 
Harvardo universiteto istorijos 
profesoriaus straipsnio, išspausdin
to "The Wall Street Jo urnai" spa-
liq 12 d. laidoje. 

Pats valstybės žmonių gyvenimo 
ir galvojimo būdas turi reikšmės. 
DŽ1 savo pozityvių pažiūrų ameri
kiečių intelektualai iŠ pradžios pri-

nimo įrankiai savaime sudaro pri
verstinę logiką visiems juos turin
tiems. Toks priverstinumas jų po
žiūriu remiasi keletu prielaidų: kad 
atominių ginklų destruktyvumas 
grasina ne tik agresijos aukai, bet 
ir visai žmonijai, įskaitant agreso
rių; kad nuo tokių ginklų nėra ap
sigynimo; kad dėl abiejų šių prie
žasčių atominių ginklų naudojimas 
praranda politinį ir karinį naudin
gumą, išskyrus atgrasinimą kitų. 

19 
Ar tai ne juokinga? Tomas čia atėjo nesiskutęs ir 

jo dundantis, gan brutalus balsas beveik visą laiką bu
vo girdimas čia, atokiai nuo saliono. Kodėl j is šaukte 
turėjo kalbėti? Kas spaudė iš vidaus, kas jį kankino, 
kad tokiu broliu reikėjo susigėsti? Taip, Tomas dirbo 
juodą darbą, seniau mėgo privatų biznį, bet nesisekė. 
Jo fantazija jį kažkur nešiodavo. Jis buvo nenuosek
lus, nekantrus, jai sunkiai suprantamas brolis. Rimtai 
jis kalbėjo retais atvejais, idėjai "ką daryti su mano 
gyvenimu?" atėjus. 

Bet tokios idėjos jį kas mėnesį lankydavo. 
Iš virtuvės ji išgirdo ir švelnų Lenos balsą, ma

lonų, kaip varpelį. Geros draugės ji nesitikėjo rasti 
Amerikoj, o atrado netoli, priešais jos senus namus, 
senoj Mary gatvėj. Ar jos dabar nepasimes, jai persikė
lus? Mary yra toli nuo 16 East . Negalės rinktis Lenos 
bute biblinėm klasėm. Lena, nors nekritiška Švento 
Rašto legendiškom vietom dėl naivaus ir perdėto "Jesus 
love", jei ir dar vienai kaimynei buvo dvasinis radi
nys vienišame užmiesčio moterų gyvenime. Jos vyras, 
foremanas liejykloje, re tas , tikras džentelmenas. 

Vėl girdėjosi tai Žulio, tai Stankaus šeimos balsai. 
Sucypė vaikai. 
Kaukšėjimas ateidavo iš rūsio. 
Rūsyje duktė Maura su savo sužadėtiniu Bobų lo

šė ping-pongą. Baigę įkyrų taukšėjimą, jie lipo laip- na, jos biblijos susirinkimuose, religija jai kiek atgi jo. 
tais ir, matėsi, kaip susikabinę ėjo per sodą ir prisėdo 

dama merginai virtuvėj, ji pagalvojo. Kovoti, planuoti , 
kad tik neištįžtų, po slegiančia naš ta kad nepalūžtų. 
Praėjo nemaža dienų, kol ji sužinojo apie Andrių ir 
Dorą... Sužinojusi labai nusiminė, bet išsilaikė ir da
bar ruošėsi paskutinei jos plano grandinei, vieninte
liai išeičiai — atsiskaitymo puotai. 

O buvo ta ip sunku orientuotis. 
Pradžioj buvo sunkiausia... 
Vos sužinojusi apie Dorą ji verkė. Gyvenimas s u 

Andrium tapo sunkus, nepakenčiamas ir j i palūžo... 
Jos visa esybė šaukėsi išeities, bent linkmės t ams iame 
labirinte ir palengvinimo nuo pavydo kančios. J i ka
žin ką būtų padarius, taip buvo sunku. Pradėjo s v a r s 
tyti nueit išpažinties, ieškoti bažnyčioje bent kr is lo 
ramybės, kurios niekur nerado. Susitaikyti su savo 
vargais. Ką nors raminančio išgirsti iš Lenos .. I r ką 
atrado? 

..."Tu nepalūžk..." — išklausius jai pa t a r ė pamal 
di Lena. "Nepasiduok. Nemėgink susitaikinti su tuo , 
kas slegia. Negalvok, kad esi silpna ir k a d viską sau 
padarei... Juk gyvenime krutame, galima sakyt i , t ik 
dalimi turimos energijos. Judiname tik mažąjį pirštelį. 
O reiktų daugiau..." 

Supratusi ji linktelėjo galva ir Lena t ę s ė : 
"Daug daugiau. Tik gaila, a š nežinau, ką tu rė tu 

mei daryti. Negalėčiau ko nors prakt iško pa tar t i , č i a 
ne mano reikalas, bet atsimink tik vieną, — ji beveik 
šnibždėjo, — Dievas yra su tais , kurie viliasi ir ką 
nors daro..." 

Ji gal gerai nesuprato Lenos žodžių. Tuo laiku ji 
bvvo religiją primiršus. Tik nelaimėj ir pažinty su Le-

Lcncs padrąsinimo reikėjo. Gal j i s buvo pirmuoju aks-
prie baseino. Gera, kad ir jie šia proga iš universiteto tinu, kad turi ir gali ką nors sau padaryti . Gal nuo t a d a 
atvažiavo. Bobas Maurai žiūrėjo į akis. Tarp žafitiojan-
čių lapų sode ši pora atrodė taip įsimylėjusi. J%<net ė-
mė pavydas. Bet dukrai ji linkėjo gero. Tik jos "nelem
tos vedybos darė pavydžią sode burkuojančiai porai. 

Ypač dirbtinai kerštingas buvo jos mėginimas pradėt i 
romansą. Pradėjo ji leisdamasi į kalbą su kaimynu, ei
davo į jo sodą, ne t į namus. Taip, kad t ik eitų kalbos ir 
kad jos pasiektų Andriaus ausis. Bet, t u r būt, j i dar 
mylėjo Andrių, kad iš to kas nors išeitų. 

Tik vieną kartą šiltą dieną, atrodė, ji ir jas bvvo 
nuo karščio apkvaitę. 

J i sode karpė rožes. Diena buvo ka r š t a ir kaimy
nas priėjo prie tvoros. Jis buvo išraudęs, įdegęs nuo 
saulės ir be marškinių, matėsi ka ip jo stambi, apžėlusi 
krūtinė buvo įdegusi ir, kai jis prašneko iš toli, j i ne
labai suprato ir todėl priėjo prie tvoros. 

J is ją maloniom akim apžiūrinėjo. 
"Kokia liga apėmė mūsų rožes?" j i s šiltai pasakė, 

o ji žiūrėjo į kelis prakaito lašus ant jo plaukuotos 
krūtinės. "Jūsų tik dar gražios." 

"Dėkui", ji šyptelėjo, "o kas yra su jūs iškėm?" 
"Pažiūrėtumėt gal? Atrodo nuvytę." 
"Iš čia blogai neatrodo, negalėč nuspręsti" . Apie 

rožes ji nusimanė. 
"Gal apeitumėt tuomet aplinkui?" j is jai pasiūlė. 

Ir ji , kaip kvailutė, jo pasiūlymą h" priėmė. J is gražiai 
mokėjo paprašyt i ir ne tik apie gėles mokėjo šnekėti. 

Padėjusi kapstuką ji ėjo į kaimyno vartelius, no
rėdama, kad kas nors ją pamatytų. Kartu jo sode 
peržiūrėjusi vystančias rožes, j i s taiga buvo gražiai 
pakviesta i jo namus. Ji neatsisakė. Kalbėdami jie įėjo 
vidun, žodis vijos žodį, jis parodė savo gėlių knygą ir 
jie ilgai studijavo, kas paveikė rožes. Abu jie buvo 
kalbūs, apie ta i buvo dažnai kalbėję per tvorą, abu gal 
buvo jau vienodai nusistatę įsileisti į romansą ir, Vik
torijai gražinant knygą, jų rankos staiga susitiko. 

Kaimynas gal žinojo, kad Andrius j ą apgaudinėjo. 
Kalbų ir gandų gatvėje nesulaikysi, 

ji mažiau apie Andriaus kaltę, be t apie save galvojo. Šyptelėjęs, jis paėmė jos ranką, apžiūrėjo delną, 
Tokiu būdu atrodė bus daugiau kelių ir išeičių. Bus nagus ir juokais pasakė, kad ji neturėtų savo rankų 
kelias ir apgautai. j taip apleisti kapstydama žemes sode. 

Bet ji ilgai neapsisprendė... Koks kelias? Jų buvo I (Bua daugiau) 
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IŠ BENDRUOMENĖS 
GYVENIMO 

Lietuvių dailininkų darbų ir 
liaudies mene paroda 

Gruodžio 9 d. 7:30 va!, vak. 
Dievo Apvaizdos parapijos Kul
tūros centre buvo atidaryta Da
nutes Žilevieienės atvežta Lietu
voje gyvenančių lietuvių daili
ninkų darbų ir liaudies meno pa
roda — vakaronė. 

S f * 
%, 

Visiems midifm* savo giminėms, hiftnttams, pažįstamiems 
įm^m- tikrojo Kristaus Gimimo džiaugsmo ir sekmingoa veiklos 
prieš pašlijusią žmogaus ir tautų laisvę, ypač prieš mūsų paverg
tojo krašto ir jame kenčiančių mūsų sesių brolių vergiją 

6a meile 
Paulė ir Petras 

^ 
Spaudos vajus 

JAV LB Krašto valdybos pa
skelbtas spaudos vajus Detroito 
kolonijoje jau gerokai pajudėjo. 
Kiekvieną sekmadienį Dievo Ap
vaizdos Kultūros centre vyksta j Danutės 2ilevičienės kolekcijos lietuvių dailininkų darbų ir liaudies meno paroda Detroite. Nuotraukoje da-
spaudos paroda, kurioje išstatyta Į lis parodos lankytojų atidarymo metu. Nuotr. J. Urbono 
apie 50 Siaurės Amerikoje einan-

Parodą atidarė JAV LB Det
roito apylinkės valdybos kultū
ros vadovė Eleonora Grigaitienė, 
pristatydama Danutę Žilevičienę. 

Savo kalboje Danutė Žilevičie-

čių lietuvių kalba dienraščiu, 
vaitraščių ir žurnalų. Iki 3rJ jau 
gauta apie 20 naujų prenumera
tų. Ta paroda bus visą gruodžio 
mėn. kiekvieną sekmadienį o 
gal i r sausio mėn., tačiau visi 

VASARIO 16 AUKŲ f 
RINKIMAS IR KULTŪRINIS 

RENGINYS 

1978 m. gruodžio mėn. 13 d. 
7:30 vai. vak. Dievo Apvaizdos 
parapijos Kultūros centre įvyko 

H 

f 

nauji prenumeratoriai, kurie no-
ri gauti JAV LB Krašto valdybos j A V *LB Detroito apvlinkės valdv 
duodamą 20 proc. nuolaidą 37 hos posėdis, kuriame dalyvavo 
Amerikoje leidžiamiems laikras-1 Violeta Abariutė, Gintė Damu-

nė pabrėžė, kad nors mus skiria ;č ia ,ms ' t u r i užsiprenumeruoti pa-, ^ Eleonora Grigaitienė, dr. 
gi n i 35 metų laikotarpis, kadangi ji į ^ 0 5 me, tu

r ^ba_per dr. Aleksą j K ę s m t i s Keblys, Vytautas Kutkus, 
ši kraštą atvyko tik prieš porą 
metų, tačiau mūsų visų tikslas y-
ra tas pats, nes mes mylime Lie
tuvą. 

Danutė 2ilevičienė baigė Vil-

į Zotovą telef. 642-5657 iki šių me
tų galo. 

Dr. Aleksas Zotovas, kuris va
dovauja spaudos vajui Detroite, 
žadėjo šią paredą .ieną sekma
dienį atvežti į šv. .Antano para-

niaus universitete žurnalistiką, ] pijos ka\inę. Dr. Zotovui talki-
bet taip pat studijavo ir meną,' ninkauja Violeta Abariutė, kati 
todėl ir mums čia atvežė dau-! padarė labai gražų plakatą sfc 
giau ar mažiau savo draugų dar-1 beždžione ir šūkiu: "Tik lavki-
bus parodyti, nes lietuviai daili-'niai laikraščių neskaito", 
ninkai gyveną Lietuvoje ne tik: Tad pasinaudokime Bendrdo-
nori, bet ir džiaugiasi, kad mes {menės siūloma nuolaida 
iu darbus galime pamatyti 

Vytas Petrulis, Jurgis Ribinska: 
Algis Rugienius ir dr. Aleksas Zo-
tovas. Jame nutarta Vasario 15 
proga aukas pradėti rinkti gali-

Tam tikslui 1979 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
linkime visiems mušu klientams, giminėms, 

draugams ir pažįstamiems. 

mai anksčiau 

ar per
numeruokime naujus 1 

Pati Danutė Zilevičienė yra už- laikraščius ir žurnalus, 
augusi Dzūkijoje, didelėje 7 vai- njauįų metų sutiki* 
kų šeimoje, todėl ir jos rodomos 
skaidrės daugiausiai buvo padą- * * A V L B D e t r o i t 0 apyBakės 
rytos Dzūkijoje. Skaidrėse matėm • r e n g i a m ą I 9 7 9 N a u J u **«* *«i-
įvairių dievukų, kurie dailininkų''kimą D i e v c Apvaizdos p a l a t o s 
buvo surinkti, išsaugojant pakelių I K u l t G r o s ^ ^ ^ V** • * * ; 
kryžius ir smuikelius. Taipgi ma-!r,'erezerv"j:t": ? t a a i "'r P**"***! 
tėme jos sesers Agnės Banienės: vieU4- NTor,:ntie!i rezervuoti * » -
daug gražiu audinių iš medvil-l^us a r P i e n e s vietas sfrartibfas 
nės, lino, šilko ar vilnos ir ran- 'JA V L B D e t r o i t o apylinkk pa
kų darbus — mezginius. Daug jos I ^ P 1 1 1 0 vadovui Vytui Petruliui 
lovatiesių buvo atvežta ir į šią t e ^ - 255-5222. 
parodą. Skaidrėse matėme ypač Šiltą ir šaltą lietuvišką m * « i 
daug medžio drožėjo Ipolito Už-!&am 'na B- Leonavičienė su savo 

talkininkėmis. , « 
Šokiams gros Rimo KasfttSo 

orkestras "Romantika". 
Naujų Metų sutikimo 

JAV LB. Tarybos rink*** 
j 1979 m. gegužės mėn. 5, C, 12 ir 
113 dienomis vykdomi JAtL-įBle* 
j tuvių Bendruomenės DC-tdŽos 
j Tarybos rinkimai. Vyriausia fln-
jkimų komisija jau sudaryta 
| ridoje. Mums Detroite 
į sudaryti Detroito apylinkfe fin~ 
įkimų komisiją bei paruošti rin-

kumio jdomių drožinių, kur net 
ištisos grupės buvo išdrožtos iš 
vieno medžio gabalo. 

Pačioje parodoje buvo šių d a i - L ^ , . , , , ... m ^ , 
fminku erafikos, akvarelės, tem-9™™1™^ k o k t eJ. l u" ° W : 0 0 

peros_ir mec'-io drožiniai: Jurgio ivaL b u S d u o d a m a s s , l t a s 

Baltrūne, Igr.o Budrio, Broniaus 
Bružo, L-^nardo Gutausko, Sau
liaus Ikam-, Birutės Matijošaity-
tės, Elviros - Katalinos Kriaučiū-
naitės. Stasio Krasausko, Ievos La
butytės, Edvardo Malinausko, Jo
anos - Danutės Plikonytės - Bru
žienės, Dainos Steponavičiūtės, 
Aldonos Skirutytės, Kazio Šimo
nio. Domicėlės Tarabildienės, Vi-!,.. . . . . . . _ r*^^ 
jos Tarabildienės. Rimto Tara- k ^ * r a s u ^ I A V * * .E*?"M t D 

bildos ir Ipolito Užkurnio. Apylinkes valdyba nutarė iki -
Danutė Žilevičienė buvo a t v e - l ^ 0 ™\dyhos .P 0 5 ? 3 * 0 

žūsi ir didelį gintarinių papuo-; kot l. k a n d l d a t ^ ;" . n n k ' ? ^ „ , 
salų rinkini. Norintieji tuos p a - ! 5 * 1 ! / I* P ^ r t i n t , s e f emčs« 
nuošalus galėjo įsigyti. voseįne. Taipgi apyunks va«y-

ba bandys paruosti naują JAV 
^ Po skaidrių rodymo Eleonora Lietuvių Bendruomenės Dettoito 
Grigaitienė, šios parodos organi- j apylinkės kartoteką, 
zatorė, su savo talkininkėmis! 
ir talkininkais visus vaišino karš-j 
ta pastiprinta arbata ir pyragai-; Sekantis JAV LB Detroito apy-i 
čiais. Parodos atidaryme - vaka-1 linkės valdybos posėdis bus 1979' 
ronėje dalyvavo daugiau 100 AS2 sausio 17 d. 7:30 vai. vak. tfetvo 
MENI. Paroda buvo tęsiama ir Apvaizdos parapijos Kultūros 

Sekantis posėdis 

sekmadienį. Viso ją aplankė per 
300 žmonių. 

centre. 
Vytautai tvtktU 

U Detroito Dievo Apvaizdos parapijos pyragų išpardavimo Matyti or
ganizatorės Petronėlė Pajaujienė ir Albina Lingienė. Gauta 9to doi. 
3€UK> Nuotr. J. 

(Nukelta i 6 psl.) k 

P A R A M A 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVE 

2534 West 69th St, TeL RE 7-3332 
Sav. I. JANULAITIS ii I. MAŽEIKA 

L 

ELZBIETA ir ANTANAS KLEIZOS, 

T.CT Kronikoms Leisti Sąjungos garbės nariai, paaukojo 
500 dolerio 

T.tra KronBtos I tomo angių kalba leidimui. 
Dėkinga 

LKB Kronikoms Leisti Sąjungos Vaidyba 

r * K 

% M M 
Brighton Parko Iietuviy Namy Savininke 

Draugija linki visiems lietuviams 
linksmų Šventų Kalėdų 

ir Laimingų Naujųjų 1979 metų, 
B,P.N.S, Draugija 

J 
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Our offices w^ll be closed on Monday, December 2 5 and Monday, January 1. 

Ė 
Come under our wing. ^ *̂  

VVe care what happens to you. * 4 f c ^ 

ST/iND/iRD FEDER/U- S/HANGS 
Assets over S45O,0OO,000 
9 offices throughoMt Chlcagoland to serve you better. 

ssl 
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BeU Wishes For A Holy Christmas 
And A Blessed S'eu Year 

Frora 
,; HOLY NAME 
;; CATHEDRAL 

Revt F a t h e r T i m o t h v L y n e , 
'' Pas tor 
7 3 0 N o . n'auuah A v e n u e 

Chicago, I l l inois 
* J»hone; 7 8 7 - 8 0 4 0 

Best Wishes To Our Many Friends 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of 
LEE TELEVISION 

SERVICE 
(Electronics) 

6359 S. Central Ave. 
Chicago, Illinois 
Phone: 585-5145 

S 
~& Best Wishes To Our Friends And Associates 

For A Holy Christmas And A Blessed New Year 
Courtesy of 

A - 1 TOOL CORPORATION 
1425 Armitage Ave., Melrose Park, Illinois 
I Tel.: 345-5000 

C 

Best Wishes To Our Friends And Patrons 
For A Holy Christmas and A Blessed JNęw Year 

Courtesy of 
Public Federal Savings & 

Loan Association ' 
'": - . : • . • • - MEMBEROF THE F.S.LI.C. . . . . . 
_ _ 3 - Locations To Serve You 

8300 So. Marouette Ave.-Phone: 221-4828—Chicago, IL 
615 Wentworth Ave.-Phone: 862-5530-Calumet City, IL 
1400 Torrence Ave.-Phone: 868-4000-CaIumet City, IL 

Best Wishes To Our Friends And Associates 
For. A HolyChristmas And A Blessed New Year 

Courtesy of 
PHOENIX CLOSURES, INC. 

2444 West 16th St. 

Best Wi$hes To Our Many Friends 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of the 
COMPLETE AUTO 

SERVICE 
Phone: 254-2241 

4542 So. Western Ave. 
Chicago, 111. 

Best Wishes To one And Ali On This 
Holy Christmas Day 

From 
ST. DANIEL THE 

PROPHET CHURCH 
Rev. Fr. J o h n Brennan, Pastor 

Phone: 5 8 6 - 1 2 2 3 
5400 S o . Nashv i l l e , 

Chicago , UI. 

Best Wishes To Our Frie-Hs 
And Patrons On This 
Holy Christmas Day 

Courtesy of the 
JA MAR JEWELERS 

4915 Oakton S tree t 
S k o k i e , UI. 

Phone: 6 7 9 - 0 0 1 0 

*> 
Best Wishes To Our Many Friends 
7 On This Holy CkHstmas Day 

Courteay* of 
CLASSIC ELECTRIC 

(V SUPPLYVINC. 
Phone:369-1014 

7700 W. Madlson St. 
Forest Park, 111. 

Bes t Wishes To Our Friends 
A n d P a t r o n s On This 
Ho ly Chris tmas Day 

Courtesy of 
BARTECKTS: 
PHARMACY 

Accurate Prescription Service 
TeL: REl iance 5 -5868 
4 2 5 9 West 63rd Street 

C h i c a g o , I l l inois 6 0 6 2 9 

Chicago, Illinois 
Phone: 226-1700 

> • • 

Best Wishes To One And Ali On This 
* V • ' ' ' Holy Christmas Day 

Courtesy of 
A F R I E N D 

Best Wishes To Our Many Friends And Associates 
For A Holy Christmas And A Blessed New Year 

Courtesy of 
BEVERLY TOWERS 

CONVALESCENT CENTER 
8001 South Western Avenue 

Chicago, Illinois 
Phone: 436-6600 

Aferry Christmas. May This Blessed Season Be Filled With 
Hope And Cheer For You And Your Loved Onės. 

Courtesy of the 
MURPHY MOTORS, INC. 

Phone: MURRAY 1-1150 
2 9 2 0 South 19h Avenne 

Broadvievv, Illinois 

Best Wishes To Our Friends 
And Patrons On This 
Holy Christmas Day 

Courtesy 
SOUTHWEST FEDERAL 
SAVINGS AND LOAN 

ASS'N 
Tel . : 4 3 6 - 4 6 0 0 

3 5 2 5 W. 63rd St. 
Chicago, I l l inois 

Sincere Blessings To One And Ali 
On This 

Holy Christmas Day • 
Courtesy of the 

LEITZA DIE & 
TOOL CO., INC. 

P h o n e : 2 7 1 - 1 4 0 8 
5462 N. D a m e n Ave. 

Chicago , UI. 

Best Wishes To Our Many Friends 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of 
LOUIS RADIO & 

TELEVISION SERVICE 
Phone: 344-8866 

1314 No. Broadvvav 
Melrose Park, 111. 

Best Wishes To One And Ali 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of the 
PIANT BUCKET 

STORE 
Phone: 284-9870 
6 0 9 7 S o . Archer Ave . 

Chicago , UI. 

Best Wishes To Our Friends 
And Patrons On This 
Holy Christmas Day 

Courtesy of 
TOPS IN TOWN 

COIFFURES 
Phone: 581-1895 
6 3 4 6 S o u t h Pu lask i 

C h i c a g o , UI. 
Best Wishes To Our Many 

Friends On This 
Holy Christmas Day 

Courtesy of 
AIRPORT ELECTRIC CO. 

Phones: 735-6757 & 
767-3248 

6 3 4 2 S o . Central 
C h i c a g o , UI. 

Best Wishes To Our Many 
Friends And Patrons On This 

Holy Christmas Day 
Courtesy of 

MATTHEW'S SUPREME 
HOMEMADE SAUSAGE 

SHOP 
TeL: 5 2 3 - 2 8 0 9 

4 3 2 8 S. Archer Ave. , 
C h i c a g o , UI. 

Best Wished To Our Many Friends 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of 
HOFFMAN 

TRUE VALUE 
HARDWARE 
Complete Line of 

Harduare, Tools, Paints, etc. 
P h o n e : 4 7 6 - 7 0 4 7 

3 4 1 4 West 63rd St. 
Chicago , 111. 

Best Wishes To Our Many Friends 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of 
RIDGELAND NURSING 

HOME 
TeL: 5 9 7 - 9 3 0 0 

12550 Ridgeland Ave. 
Palos Heights , I l l inois 

Best Wishes To Our Friends And Patrons 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of the 
FIRST NATIONAL BANK & 
TRUST CO. OF OAKBROOK 

Complete Banking Services 
Member F.D.I.C. 
Phone: 654-2030 

1 - McDonald's Plaza, Oakbrook, Illinois r 

Sincere Blessing To Our Friends And Patrons 
For A Holy Christmas And A Blessed New Year 

Courtesy of 
MILLER'S RESTAURANT 

7011 N. Western Avenue 
Chicago, Illinois 
Phone: 743-3333 

• 

Best Wishes To Our Friends And Associates For A 
Holy Christmas And A Blessed New Year 

Courtesy of 
Action Automatic Transmissions 

Complete Transmissin Service 
4 3 0 0 West 63rd Street 

Chicago, Illinois 
Phone: 735-4536 

Best Wishes To Our Friends A nd Patrons 
On This Holy Christmas Day; 

Courtesy of the 
PULASKI SAVINGS AND 

LOAN ASSOCIATION 
3 1 5 6 South Morgan Street, 

Chicago, Illinois 
Phone: 927-3500 

Season's Greetings And Best Vfishes 
For The New Year 

Courtesv of AVENUE PICTURE FRAME SHOP 
Phone: 525-7911 

2301 W. Belmont Ave., 
Chicago, 111. 

Best Wishes Tj Our 
Friends And Patrons 

On This 
Holy Christmas Day 

Courtesy of 
MIKITA SAUSAGE SHOP 

P h o n e : 2 8 3 - 4 7 9 4 
4 4 1 0 Mihvaukee Ave . 

Chicago , UI. 

B e s t Wishes To Our Many F r i e n d s 
On 

T h i s Holy Chris tmas D a y 
Courtesy of 

Jackson Storage and 
Allied Van Lines 

P h o n e : 3 5 2 - 4 1 0 0 
108 East Burl ington 
LaGrange , I l l inois 

Best Wishes To Our Many Friends 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of the 
CRAWFORD SAUSAGE 

CO., INC. 
Daisy Brand Meat Products 

Phone: 277-3095 
2310 South Pulaski 

Chicago, Illinois 

Best Wishes To Our Many Friends; 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of 
GARNER MACHINE CO. 

Phone: 326-1160 
2617 S. VVabash Ave. 

Chicago, Illinois 
Best Wishes To Our Friends 

And Patrons For A 
Merry Christmas And A 

Happy New Year 
From the 

SHANGHAI 
RESTAURANT 

3 5 5 2 W. 2 6 t h St. 
Chicago , Illinois 
P h o n e : 277 -0827 

Best Vfished To One AndALLOn This 
Holy Christmas Day 

From 
S T . F I D E L I S C H U R C H 

P h o n e : 4 8 6 - 8 7 0 0 
1406 North Wanhtenaw St. 

Chicago, 111. 
W.D. MASS 

7:30 A.M. Polish 
8:00 A.M. Eaglish 

SAT. MASS: 
5:00 P.M. English 

SUN. MASS: 
8:00 A.M. Polish 

9:00 A.M. English 
10:00 A.M. Polish 

11:15 A.M. English 
12:30 P.M. Spanish 

Best Wishes To One And Ali On This 
Holy Christmas Day 

From 
ST. FERDINAND'S 

CHURCH 
590 West Barry Avenue 

Chicago, Illinois 
Best Wishes To One And Ali On This 

Holy Christmas Day 
From 

ST. TARCISSUS 
CHURCH 

Phone: 763-8228 
6020 W. Ardmore 

Chicago, 111. 

Best Wishes To Our Friends And Patrons For A 
Holy Christmas And A Blessed New Year 

COURTESY OF 
MARZANO'S 

128 - Lanes - Open Bovvling Anytime 
MARZANO'S MIAMI BOWL-5023 So. Archer 

Phone: 585-8787 
MARZANO'S CLEARING BOWL 

5523 West 63rd St. Phone: 5 8 5 - 4 2 0 0 
Cocktail Lounges-Grills-Banąuet Rooms 

Ample Free Parking 

Best Wishes To One And Ali 
On This 

Holy Christmas Day 
From 

Richard J . Elrod 
Sheriff of Cook County 

Best Wishes To Our Friends And Patrons For A 
Holy Christmas And A Blessed New Year 

Courtesy of 
Peter and Mary Zelkovich 

Self Service Liąuors 
Grand Avenue, Lake Villa, I l l inois 

Phone: 356-9825 

Best Wiskes To Our Friends 
And Patrons On This 
Holy Christmas Day 

Courtesy of the 
FRIENDLY LIOUORS 

2 6 4 6 W. 63rd St. 
Chicago, 111. 

Phone: 778-9318 
Best Wishes To Our Many Friends 

On This Holy Christmas Day 
Courtesy of 

EASY WAY GLASS 
BLOCK PANEL CO. 

Phone: 766-7576 
17 W. 143 Irv ing Park 

VVood Dale . 111. 

Best Wishes To One And Ali For A 
Holy Christmas And Blessed New Year 

From 
Santa Teresita Vicariate Church 
Rev. Father Raphael R. Orozco, Vicar 

Phone: 358-6337 
35 West VVood Palat ine , I l l inois 

Best Wishes To Our Friends And Patrons On This 
Holy Christmas Day 

Courtesy of 
Tedrahn's General Merchandise Store 

Cloverdale, Il l inois 

Best Vfishes On This 
Holy Christmas Day 

From 
ST. THECLA CHURCH 

Rev. Matt Bednarz -
6725 W. Devon Ave . 

Chicago, Il l inois 

Sincere Blessings 
On This Holy Christmas Day 

From the 
BERWYN PET SHOP 

Full line of pet neėda, also live 
pets. 

2829 S. Harlem Ave. 
Beruvyn, III. 

Tel. Pioneer 9-0660 

Best Wishes To Our Many Friends 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of 
STAR 

MANUFACTURING 
CO. 

C h i c a g o Heights , UI. 
2 6 4 - 4 4 5 4 

Best Wishes To One And Ali On This 
Holy Christmas Day 

Courtesy of the 
ROACH FUNERAL 

HOME 
Phone: 366-5054 

Forest Park, Illinois 

Merry Christmas. May This Blessed Season Be Filled With 
Hope And Cheer For You And Your Loved Onės. 

Courtesy of 
DUWALL, INC. DRYWALL 

Phone: 423-3323 
9250 So. Lavvndale A v e . 

Evergreen Park, 111. 

Best Wishes To Our Friends And Associates 
For A Holy Christmas And A Blessed New Year 
BEARSE MANUFACTURING 

CO. 
Phone: 235-8710 

3815 West Courtland Street 
Chicago, Illinois 

Best Wishes To Our Friends And Associate 
For A Holy Christmas And A Blessed New Year 

. ' Courtesy of the 
RAVENSWOOD OFFICE SUPPLY 

1 9 2 6 W. Irving Park Rd. 
Chicago, 11 linois 
Phone: 549-2122 

B e s t Wishes To Our 
Friends and P a t r o n s On This 

Ho ly Chris tmas Day 
from t h e 

VILLA SWEDEN 
Phone: 334-1883 

5207 North Clark St. 
Chicago, 111. 

Merry Christmas And A 
Happy New Year To Our Many 

Friends and Patrons 
Courtesy of 

MING'S CHOP SUEY 
RESTAURANT 

6525 W. Archer Avenue 
Chicago, Illinois 

Tel.: 586-2929 
Sincere Blessings 

To Our Many Friends 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of 
MARTIN LARSON 

AND SONS 
Corrective & Orthopedic Shoes 

Phone: 585 -8050 
5 1 0 4 Archer Ave. 
Chicago, Ill inois 

Best Wishes To Our Friends And 
Patrons On This 

Holy Christmas Day 
PTICEK AND SON 

BAKERY 
Phone: 585-5500 

For Your Birthday Party: Sesame 
Characters - Cookie Monster, Big 
Bird Oscar, Plūs Typewriter. 
Whi8key Bottle and Bikini C akės. 

5 5 2 3 S. N a r r a g a n s e t t 
Chicago, 111. 

Best Wishes To My Many Friends 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of 
RICHARD CANMAN 

INSURANCE 
Phone: 922-1023 

1 7 5 We8t J a c k s o n B lvd . 
Chicago, 111. 

Best Wishes To Our Many 
Friends And Patrons On This 

Holy Christmas Day 
Courtesy of 

SEYMOUR'S SANDWICH 
SHOP 

Phone: WE 9-4508 
7 3 2 South S h e r m a n 

Chicago, UI. 

Best Wishes To Our Many Friends 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of 
SLUDGE REMOVAL & 

SEWER SERVICE 
Phone: 889-5175 

5316 W. Diversey, 
Chicago, Illinois 

Sincere Blessings To One 
And Ali On This 

Holy Christmas Day 
Courtesy of 
K.M.S. 

Best Wishes To Our Many Friends 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of the 
EGAN FUNERAL HOME 

Phone: 582-2000 
3700 W. 63rd St. 
Chicago, Illinios 

Best Wishes To One And Ali 
On This Holy Christmas Day 

In loving memory of 

Julius Perpoli 

Best Wishes To Our Many Friends For A 
Holy Christmas And A Blessed New Year 

From the 
lst National Bank of Lincolnwood 

Phone: 583-4800 
6401 Lincoln Ave . 
Lincolnwood, III. 

Best Wishes To One And Ali 
On This Holy Christmas Day 

From 
ST. MARY 

STAR OF THE SEA 
6435 So. Kilbourn, Chicago, 111. 

Phone: 7 6 7 - 1 2 4 6 

Best Wishes To Our Friends And Associates 
For A Holy Christmas And A Blessed New Year 

Courtesy of the 
KELLY - CARROLL 

FUNERAL HOME 
(Mr. J o s e p h Minich , D i r e c t o r ) 

2 6 1 6 West 38th S tree t , C h i c a g o , I l l ino i s 
P h o n e LA 3 - 0 9 * 0 

Best Wishes To Our Many Friends And Associates 
For A Holy Christmas And A Blessed New Year 

Courtesy of the 
LAWNDALE AUTO BODY 

SHOP 
3101 South Ridgeland Ave., 

Berwyn, 111. Phone: 788-1133 
Best Wishes To Our Friends And Patrons 

For A Holy Christmas And A Blessed New Year 
MARQUETTE NATIONAL 

BANK 
Phone: 476-5100 

— 6316 South Western Ave. 
Chicago, Illinois 

Sincere Blessings To Our 
Friends And Patrons On This 

Holy Christmas Day 
TOSCANA BAKERY 

2130 N. Sheffield Ave. 
Chicago 

Tel.: 348-5576 

Best Wishes 
To One And ALL 

On This 
Holy Christmas Day 

Compliments of 
A FRIEND 

Sincere Blessings To One And A U 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of 
MALEC & SONS 
Funeral Homes 

6 0 0 0 N. Milwaukee A v e . 
TeL 774-4100 

8 3 4 N. Ash land Ave. 
Tel. 4 2 1 - 5 8 0 0 

Best Wishes To Our 
Friends And Patrons On This 

Holy Christmas Day 
Courtesy of 

RAY'S TEXACO 
SERVICE 

Phone: 586-7332 
6 4 3 4 So. Archer A v e . 

Chicago, 111. 

Best Wishes To Our Friends 
And Patrono On This 
Holy Christmas Day 

Courtesy of 
JOHN ZENGLER 

CLEANERS 
Phone: 432-2800 

2020 First St. 
Highland Park, 111. 

Best Wishes To Our Many Friends 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of the 
GLOBĖ 

Top pricespaid for 
Junk C ar s 

Phone: 2 9 6 - 5 5 6 8 
2 8 0 Old Higg ins R o a d 

DesPlaines, UI . 
Best Mfishes To Our Many Friends 

On This Holy Christmas Day 
Courtesy of 

PETER W. PETERSEN 
CO..INC. 

General Contractors 
176Str ipeCourt 

Waukegan. 111. 

Best Wishes To Our Many Friends 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of 
KIRBLY SHEET 
METAL WORKS 
4209 S. Western 
Chicago, Illinois 

Tel. 247-6477 
Best Wishes To Our Friends 

And Patrons On This 
Holy Christmas Day 

Courtesy of the 
OLD PRAGUE 
RESTAURANT 

P h o n e : 8 6 3 - 1 1 0 6 
5 9 2 8 West Cermak Road 

Cicero , UI. 
Best Wishes To Our Friends 

And Patrons 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of 
VALIANT RESTAURANT 

Phone: 422-0345 
7844 So. Cicero Ave. 

Chicago, Illinois 

Best Wish^s To Our Friends And Associates 
For A Holy Christmas And A Blessed New Year 

Courtesy of the 
MODELL FUNERAL HOME 

5725 South Pulaski Road 
Chicago, I l l inois 
Tel.: 767-4730 

Best Vfishes To Our Friends And Patrons 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of the 
SKYVIEW RESTAURANT 

Complete Menu Of Fine Foods-Open 2 4 Hours 
Family Dining - Ample Parking 

4801 W. 63rd St. Corner Cicero Ave. 
Chicago, I l l inois 
Phone: 7 6 7 - 1 8 9 6 

• 
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Best Vfishes To Our Many Friends 
On This Holy Christmas Day 

From the 
REEDER HEATING 

AND AIR 
CONDITIONING 

Sheet Metai Work 
4621 W. 63rd St. 

TeL: 7 6 7 - 7 1 0 0 
Best Wishes To Our Many Friends 

On This Holy Christmas Day 
Courtesy of 

McWILLIAMS ELECTRIC 
CO. 

Phone: 355-0407 
1 0 4 2 East Chicago Ave . 

Naperv i l l e , III. 

Best Wishes To Our Friends And Associates For A 
Holy Christmas And A Blessed New Year 

Courtesy of 
EVANS PRODUCTS CO., 

CRECO DIVISION 
Engineered Metai Fabricat ions 
Phone: area code 815-338-2879 

14512 VVashington 
Woodstock, I l l inois 

Season's Greetings To My Many F'riends 
From 

DR. FAUSTO CIUILINI 
Phone: 767-3171 

4324 West 63rd St. 
Chicago, Illinois 

Best Wishes To Our Friends And Patrons 
For A Holy Christmas And A Blessed New Year 

Courtesy of the 
SKOKIE FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
Phone: 6 7 4 - 3 6 0 0 

Sotv With S Convenient North Suburban Officen To Serve You 
SKOKIE. I L L I N O I S 

• ; <». \ + ,.,. I r. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. gruodžio 21 d. 

Detroito istoriniame muziejuje tarp 23 tautybių yra ir lietuvių kalėdinė 
eglutė, papuošta Jonynienės rankų darbo šiaudinukais. Eglutę papuošė 
A, Jonynienė, Stef. Kaunelienė ir V. Tamošiūnas. Ji bus iki 1979 metų 
sausio 15 d. Nuotr. K. Sragausko 

DETROITO 2UMIOS 
(Atkelta ifi 4 paL). ATSISVEIKINOME SU 

A.A. RAPOLU VALATKA m. sausio mėn. 13 d., šeštadienį; 
7:00 vai. vak šaukiamas aukų' Lapkričio 25 d., pakelyje į na-
rinkėjų pasitarimas — vaišės. j mus, širdies priepuolio ištiktas, 

Pasitarime hrieSam dalyvau- j s t a i S a amžinybėn iškeliavo veik
ti visi tie virš 30 rinke'ų, kurie au-Į l u s i r t a u r u s ivai r i l* organizacijų 
kas tam pačiam tikslui rinko pe-in a ry s i r darbuotojas Rapolas Va-
reitais metais. Taipgi kviečiami ir i l a t k a . Jis buvo gimęs 1916 m. 
visi kiti lietuviai, kurie nori prie i Pennsylvanijos lietuvių angliaka-
aukų rinkimo prisidėti. Rinkėjai s i u šėloje. Persikėlęs į Detroitą, 
ir rinkėjos pasitarime - vaišėse d i r b o Detroito miesto savivaldy-
kviečiami dalyvauti su savo žmo-l1^'6 ~ ^ ^ v e d ė ! u - B e d a r b o 

: įstaigoje, jis buvo vienas iš or-
jganizatorių ir vedėjas Lietuviškų 

norms ir vyrais. 
Tame pačiame posėdyje nutar

ta kultūrinį renginį paryškinti 
Vasario 16 prasmę ruošti 1979 
m. vasario 17 d., šeštadieni 7:00 
vai. vak. Dievo Apvaizdos parapi
jos Kultūros centre. — 

JAV LB Detroito 

Melodijų radijo valandėlės, ku
rią girdime tris kartus savaitė
je, primadieniais, trečiadieniais 
ir penktadieniais. Priklausė vy
čiams, jūros šauliams, DLO cent
rui, daug metų jam vadovavo. 
Būdamas aktyvus katalikas, Die-

EKSPERIMENTAI 
SU LICTAIS 

Natūralistas Dž. Adamsonas, 
visame pasaulyje išgarsėjęs su 
savo filmu "Gimusi laisva", at
lieka naują įdomų eksperimentą 
su liūtais. Jis mėgina grąžinti 
Afrikai zooparkuose gimusius 
ir įpratusius iš žmogaus rankų 
imti mėsą liūtus. 

Savo eksperimentui Adamso
nas pasirinko vieną iš sunkiau
siai pasiekiamų Kenijos vieto
vių — Kora pusdykumę. Iš įvai
rių vietų surinkęs liūtus, jis 
apsigyveno Kora ir pradėjo mo
kyti savo globotinius gyventi 
laisvėje. Tačiau liūtai pasirodė 
visiškai nesugebantys elgtis 
laisvėje. Viena tragedija sekė 
kitą. 

Bet Adamsonas atkakliai mo
kė liūtus medžioti ir gyventi 
laisvėje. Pagaliau jis laimėjo. 

kė, kad atsisako iš tuntininko 
pareigų. 

— Lietuviškais šiaudinukais 
papuošta Kalėdų eglutė ir vėl 
puošia Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijos Kultūros centrą. Eglu
tę papuošė Gabijos tunto skau
tės. 

— Visuomenininkai Algis ir 
Liuda Rugieniai, trumpos atos
togoms buvo išvykę į saulėtą 
Floridą, aplankyti savo giminių, 
bei pailsėti. 

— Gruodžio 10 d. įvykusiame 
ateitininkų sendraugių susirinki
me, valdybos vicepirmininkui 

Antanui Tumosai atsisakius iš 
skyriaus valdybos, o pirmininkui 
inž. Jurgiui Mikailai išvykstant 
ilgesnių atostogų į Floridą, ore 
pakibo tradicinis at-kų ruo
šiamo užgavėnių baliaus rengi
mas. 

].U. 

KALĖDINIS SUSIKAUPIMAS 

apylinkes valdyba, f A p v a i z d o s l i e t u v i ų ^^ų^ 
į buvo vienas iš pirmųjų parapijos 
'tarybos pirmininkų. Daug pasi-

Dievo Apvaizdos parapijoje, darbavęs, kad turime ne tik nau-
kalėdinis susikaupimas ir bend- ją bažnyčią, bet šalia jos ir Kul-
ras Atgailos sakramentas ruošia- į tūros centrą, kur dabar vyksta 
mas gruodžio 22 d., penktadienį, ^ beveik visas Detroito lietuvių kul-
7 vai. vak. Jį praves kun. A. Ke-• tūrinis judėjimas. Rapolas Valat-
zys, SJ. Taip pat pakviesti daly- ka, nors buvo čia gimęs, mokė-
vauti kun. K. Simaitis ir kun. D. ; jo surasti bendrą kalbą su vė-
Lengvinas. Visus kviečiame da-jliau į šį kraštą atvykusiais. Ger-
lyvaut, kad tinkamai pasiruoš- į bė kitus, todėl ir jis visų buvo 
tumėm Kristaus Gimimo šventei* 

PAREIGOMIS PASISKIRSTĖ 
AMERIKOS LIETUVIŲ 

KATALIKŲ FEDERACIJOS 
VALDYBA 

Lapkričio 25-26 d. Federacijom 
suvažiavime Chicagoje išrinkta 

gerbiamas. Jo nuoširdaus žo
džio ir šypsenos pasiges Detroi
to lietuviai, už tai jį amžinybėn 
palydėti ir atsisveikinti jie gau
siai susirinko. 

Lapkričio 27 d. su Rapolu Va
latka atsisveikinimo akademiją, 
po bendro rožinio, pravedė d a 

II 
Vienas liūtas*ir dvi liūtės jau 
daugiau kaip * du metai patys 
susijieško grobio maistui ir 
laimi dvikovas su stipriausiais 
buivolais ir didelėmis antilopė
mis. Taigi Adamsono globoti
niai ne tik surado bendrą kai-, 
bą su laukiniais liūtais, bet ir, 
kovodami su kitais plėšrūnais, 
užsitikrino savo teritoriją apie 
stovyklą. 

Tuo pat metu Adamsono liū- j 
tai jam labai nuoširdūs ir drau-; 
giški. jm. į 1,5 mm 

KARPATAI JUDA { ŠIAURĘ v^>«-«?c-«>e^«c^««>«>c^*£«^«ff-e<«^«^>«>«>«^««-«>»'&«^>»^.'«^ 

Europos kalnų masyvas — 
Karpatai lėtai, bet pastoviai ju
da į šiaurę. Šį spėjimą patvir
tino geologų tyrimai. Pastaruo
ju metu tyrimai taip pat rodo. 
kad kai kurie Lenkijos rajonai 
— Baltijos pajūris ir žemuma 
palei Oderio upę pamažu slūgs
ta, o centriniai ir rytiniai rajo-
jai kyla: per metus nuo 0,5 iki, 

jm. 

mg 

K U R I O S V E R T O S D Ė M E S I O -
SĄRAŠAS LIETUVIŠKU PLOKŠTELIŲ, 

PRAŠOME ATKREIPTI DEMESJ I ŠIUOS KORINIUS: 
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ALGIRDO ir ALDONOS BRAZIŲ 
AL'S HILL TOP L0UNGE 

8514 So. Roberts Road — Justice, Illinois 
TEL — 598 - 9661 

^ : J 
tįr 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
l i n k i m e 

savo klientams, draugams ir pažįstamiems 

HEALTHY FOOD RESTAURANI 
LIETUVIU VAJLOYKLA 

J a l l j a B l i l l i i e i i 

3236 So. Halsted St. Te). DA 6-9837 
* — ^ 

Jr 

Akt. V. žebertavičius atlieka knyg
nešio rolę rež. Arlauskaitės Mik
šienės minėjime Detroite. 

Nuotr. J. Urbono 

\ 
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J. VAZNEL1S — [vairių dainų rečitalis. Kaina $6.00. *<?•> 
A. DVARIONAS, Rinkinys 25 — lengvos Šokių muzikos: Liūdna man be 

tavęs — tango. Daina man padės gyventi — fokstrotas, Tik man tu priklau
sai — fokstrotas ir kiti puikūs, malonūs šokiai, viso 12 ir kaina tik $6.00. < 

BICKJENE, PRUDENCUA, Plokštelių albumas, 8 dainos: Mik. mažute, ^ » 
Dama apie sesyte ir kitos reto gražumo. Kaina tik $8.50. 78 greičio. '<į\ 

BUDRIŪNO BR Plokštelių albumas, 10 dainų: Kas subatos vakarėlį, T«-\i"įį 
vynei. Šauksmas ir kitos reto gražumo dainos. Įdainavo Br. Budriūno kvar- -p 
tetas. Kaina $12.50. 78 gr. J \ 

19 — Rinkinys. Dainuoja D. Dolskis. Groja M. Hofmeklerio orkestras, . - J 
Viso yra 10 šokių muzika su tipingais žodžiais: Čigonės akys, fokstrotas, Ka-'. , 
riškas vaizdelis, fokstrotas. Palangos jūroj nuskendo mano meilė, tango. Su ik3įt 
armonika j Braziliją,. Onyte, einam pašokti, fokstrotas ir visa eilė kitų. * * • 

26 — Rinkinys. Dainuoja A. Sabaniauskas: Septintame rojuje, anglų vai- io<> 
sas. Mūsų susitikimas, tango. Marytė mėlynakė, fokstrotas. Jaunystės meilė, ;iv>' 
tango. Aldona, tango. Ta naktis, anglų valsas. Kodėl neatėjai, fokstrotas ir 
visa eilė kitų šokių su žodžiais ir linksmąja muzika. 

15 — Rinkinys. Dainuoja Birutė Tamošiūnienė: O ramunėle, pasakyk, 12 
įvairių šokių. Australijos muzikai B. Tamošiūnienę laiko viena iš geriausių 
tos rūšies dainininkių 

SVAJONIŲ SŪKURYJE. Dainuoja B. Tamošiūnienė. 12 moderniškų 
Šokių Įgrojo, vienas iŠ geriausių orkestrų Bernie Daggau Australijoje. Kur 
lygios lankos, tango. Amour, Beguine. Laukiu, sugrįžk, valsas Nuostabus ' 
berniukas. Cha, cha. Klajojančios rožės, lėtas fokstrotas, rigssys, tango. 21- *u--' 
buoklės, valsas. Balti žiedai, mambo. Svajonė, tango. Kengūrų sambo, sam- i>••. -
'M Sudie, anglų valsas. Gal būt, gal būt, bolero. 

28 — Rinkinys. įvairūs dainininkai, chorai ir orkestrai atlieka: Kauno Ka
ro muziejaus vėliavos nuleidimas I ir II dalis. Ko vėjai pučia.. Kur lygūs lau
kai. Karo Mokyklos choras. Marš, marš, kareivėliai. Karo Mokyklos choras 
Senas kanklininkas J. Petrausas ir V. Dineika atlieka. Sutems tams: naktų 
žėlė, Geležinio vilko maršas, atlieka Karo Mokyklos choras. Vaidylos malda 
i. Petrauskas ir V. Dineika atlieka ir visa eilė kitų. 

22 — Rinkinys. Antras literatūros vakaras. Atlieka šie asmenys: Ad> t^' 
Karvelytė, Dr. A. Sešplaukis-Tyruolis, Gražina Tulauskaitė-Babrauskienė, 
Anatolijus Kairys ir Juzė Vaičiūnienė. Viso 40 kūrinių. Visus kūrinius skaito 
patys autoriai. Juk daug kam minėti asmenys pažįstami, o vienos jau ir gyvų- ' ; 
jų tarpe nėra. Argi neįdomu jų balsus išgirsti? ~ 

23 — Rinkinys. Trečias literatūros vakaras. Patys autoriai skaito savo 
kūrinius, tai būtent šie: Draugo redaktoriai Kazys Bradūnas ir Aloyzas Ba- . 
ronas; Birutė Pūkelevičiūtė, Liūne Sutema-Katiliškienė ir Dr. Henrikas Na-
5ys. Argi yra daugelis, kas minėtų asmenų nepažįsta? Ta> gal tie jau ir Jsigi- * 6 
Jo šį plokštelių albumą. O kurie nepažįstate, tai verta įsigyti, išgirsti minėtų •:'" 
penkių autorių karybas Ir jų balsus. Sių plokštelių albumą išleido Jonas Kar 
velis. 

TORONTO 1JETUVIU CHORAS "VARPAS". Virš 60 dainininkių-kų vy-
rj ir moterų šį albumą išpildė. Viso yra 14 kūrinių, operų arijų: Faustas, Ne-
bueco Vergų daina, Romeo — Julija, Parduotoji nuotaka, Vilius TelMs. Tiro- ^'^ 
liečiu daina, Lietuvių komp. A. Vanagaičio, Em. Gailevičiaus, Gudavičiaus, [į,d 
J. 21evičiaus, Br. Budriūno, J. Zdaniaus, K. V. Banaičio ir kitų. Sis albumas . 
skaitomas labai aukšto lygio. 

Antrieji 2JRGINELIAL Kūryba Birutės Pūkelevičiūtės. Tai yra vai-
čiams jaunesniems ir vyresniems įvairių pasakų, pasakėlių. Visiems vaiku
čiams verta pasiklausyti, įsigyti šį albumą. 

ZUIKIS PUIKIS. Sio albumo kūrėjai, leidėjai: Indrė Paliokaitė-Tijūne-
lienė, Irena ir Algirdas Grigaičiai, Rita ir Liudas Venclovai, Donatas Tijūnė
lis. Viso yra 39 kūriniai, pasakos su įvairiomis muzikomis, poezijomis. Kiš
kiai. Kaimai. Miškai. Lietučiai ir visa eilė visokių įvairenybų. Visi o visi tė
veliai šį plokštelių albumą turi nupirkti savo jaunimėliui. 

30 — ČIURLIONIS. Pilnas choras atlieka savo ir kitų autorių dainas. Tai 
yra trisdešimties metų darbo jubiliejinis plokštelių albumas. Viso yra 28 kū
riniai. Kas dar jo neturi, prašome įsigyti. Dirigentas A. Mikulskis. Kaina tik 
$12.00. 

18 — Rinkinys Dainuoja A. Sabaniauskas. Algimantas Mackus per Mar- ^ 
gučio radijo sakydavo: Neužmirštamas Sabaniauskas. Tai jo paskutinioji 
plokštelė, tai yra albumas viso 12 kūrinių. Su orkestru ir dainavimu. Visus 
kūrinius sunku išvardinti, prašome šią paskutinę plokštelę-albumą įsigyti. 
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nauja Amerikos Lietuvių katali- |bartinis Lietuviškų Melodijų ra
ku federacijos valdyba, kurios i dijo valandėlės vedėjas — Algis 
daugumą sudaro detroitiečiai.' Zaparackas. Lietuvių bendruo. 
Gruodžio 10 d. įvykusiame posė-' menės vardu atsisveikinimo žodi 
dyje pasiskirstė pareigomis: prof.; tarė valdybos prim. Algis Rueie-
Justinas Pikūnas — pirm., dr. i nius, Dievo Apvaizdos parapijos 
Adolfas Darnusis ir Robertas Bo-' tarybos — pirm. Jonas Urbonas, 
ris — vicepirmininkai, Jonas Ur-j Detroito lietuvių Organizacijų 
bonas — sekretorius informaci-; centro — Stasys Šimoliūnas. jū-
jai ir susirašinėjimams, Marija į rų saulių kuopos — Alfa Šukys 
Bajorūnienė — protokolų sekreto- į ir Balfo — Elzbieta Paurazienė. 
rė, Viktoras Veselka —iždinin-: Lapkričio 27 d., po pamaldų Die-
kas, Saulius Kuprys ir Roma OI-! vo Apvaizdos lietuviu parapijos 
šauskaitė —jaunimo direktoriai,! bažnyčioje, didelės vilkstinės ma-
Mike Vale ir Šarūnas Lisauskas šinų jis palydėtas amžinam poil-
—iždo globėjai. Be to, valdyba j siui i kapines, 
vienbalsiai nutarė kreiptis į Lie-1 Nuliūdime liko jo žmona Onu-
tuvių katalikų kunigų Vienybės 
vadovybę, kad federacijos valdy
bos dvasios vadu paskirtų kun. 
Viktorą Kriščiūnevičių. Oficialus 
pareigų perėmimas įvyks 1979 
m. sausio 6 d., i kurį atvyks 
Chicagoje reziduofantvs valdy
bos nariai: Saulius "Kuprys, Ro
ma Olsaujkaitė ir buvęs Federa
cijos valdybos pirmininkas dr. 
Jonas Meškauskas 

tė Valatkienė, sūnus Rapolas su 
šeima ir kiti artimieji. Ilsėkis ra
mybėje, mielas Rapolai. 

Jonas Urbonas 

T R U M P A I 

— Gruodžio 10 d. Kultūros 
centre įvykusioje Baltijos ir Ga
bijoj skautų tuntų prieškalėdinė
je sueigoie, Baltijos tunto tunti-

JoruB Urbonas \ ninkas —Jonas Asminas pareis-

APLANKYKITE UETUVĄ 1979 METAIS 
SU MOŠŲ EKSKURSIJA 

ĮVYKDYSITE SAVO SVAJONĘ — TURĖSITE 
NEUŽMIRŠTAMŲ PRISIMINIMŲ 

K A I N O S 
Miestai ir Naktys 

Vilnius 5, Varšuva 3, Leningradas 3, Maskva 2 
Vilnius 5, Varšuva 2 

Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1 
Vilnius 5. Maskva 2, Kopenhaga 1 

Vilnius 5, Varšuva 2 
Virnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1 

Vilnius 5. Varšuva 2 
Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1 
Vilnius 5. Maskva 2, Kopenhaga 1 

Vilnius 5, Varšuva 5. Kievas 3, Kopenhaga 1 
Vilnius 5, Riga 3, Leningradas 3, Maskva 2, 

Kopenhaga 1 
Vilnius 5, Roma 5, Maskva 3 

Vilnius 5, Riga 3, Leningradas 3, Maskva 2, 
Kopenhaga 1 

Vilnius 5, Varšuva 5. Kievas 3, Kopenhaga 1 
Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1 
Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1 

Vilnius 5, Varšuva 2 

Išvykstame 

Sruod. 22 
Kovo 5 
Kovo 22 
Bal. 12 
Bal. 23 
Geg. 3 
Geg. 14 
Geg. 24 
Birt. 14 
Birt. 26 
Liep. 4 

Liep. 24 
Rugp. 8 

Rugp. 21 
Rūgs. 6 
Rūgs. 20 
Spal. 15 

Grįstame 

Saus. 5 
Kovo 15 
Kovo 31 
Bal. 21 
Geg. 3 
Geg. 12 
Geg. 24 
Birt. 2 
Birt. 23 
Liep. 10 
Liep. 19 

Rugp. 7 
Rugp. 24 

Rūgs. 5 
Rūgs. 15 
Rūgs. 29 
Spal. 25 

Grupė St 

$1049.00 
$779.00 
$849.00 
$849.00 
$849.00 
$849.09 
$849.00 
$899 JM 
$89«00 

$1249.00 
$119900 

$1249.00 
$110900 

11249.00 
$849.00 
$849.00 
$790.00 

G.I.T. 

(Apex fare) 
$849.00 
$899.00 
$899.00 
$899.00 
$809.00 
$809.00 

(Group 30 fare) 
(Group 30 fare) 

(Super apex fare) 
(Super apex fare) 

(Super apex fare) 
(Super apex fare) 

(Super apex fare) 
(Group 39 fare) 

$800.00 
$849.00 

Vienos dienos ekskursija j ir pasės dieno* kelionė j Trakus {skaitoma. 

TRANS INTERNATIONAL T0URS, LTD. 
535 Fifth Avemie 

New York. N. Y. 10617 
212-607-7257 

"Gromp 90 fare" tori but 30 ar dausriau keleiviu. 

Kreipkitės j J0NA AD0M6NA 
Kelionių vadovas 

uin. 

Nr. 222 *»-i 
2 — Rinkinys. Dainuoja S. Citvaras. Tremtinio daina Ir kitų dainų tr 

operų viso 13 kūrinių. 
3 — Rinkinys. Dainuoja 12 dainininkų ir penki chorai. LinelJ raunu ne 

viena, B rytų šaleles, Palankfij, palankėj, Alutis. Choras. Viso 12 Jvairių dainų. 
4 — Rinkinys. Dainuoja Kipras Petrauskas Traviatą. R Marijošius. Try? 

chorai dainuoja. 12 įvairių operų ir liaudies dainų. 
5 — Rinkinys. Dainuoja Kipras Petrauskas operų arijas iš Pajacų, Tos-

kos ir kt. Dainuoja 3 operos chorai {vairias arijas ir lietuvių liaudies dainas. 
S — Rinkinys. Dainuoja Kauno įgulos choras: Lietuvos himnas, Malda 

už TEvynę. Jurgis Petrauskas su V. Dineika: Ar žinai, broli, kaip mano tė
vynė toli. Dainuoja V. Grigaitienė: Pasakykite jai... Gražinos arija. Kipras 
Petrauskas 

7 — Rinkinys. Dainuoja Kipras Petrauskas: Prapuoliau motule, Du bro
liukai kunigai. Stepas Graužinis: Kai mes augom du broliukai. Dainuoja A 
Rutkauskas. V. Orentas: Mano gimtinė, Užginta daina. Ispaniška meU6. 

9 — Rinkinys. 14 i—airių, tautinių šokių: Kepurinė, Mikita, Subatėlė, Bler-
dinginis Jonkelis, Klumpakojis, Rezginėlė, Jonkelis. Juodasis Jonkelis, Malū
nėlis, Kubilas, Blezdingėlė, DŽigūnas, Gyvataras, Ragučių polka. 

10 — Rinkinys. Dainuoja A. Sabaniauskas: Spaudos baliaus valsas. Sute
mų daina, — tango, Tu tik tu — anglų valsas, Rudens pasaka — slow fox. 
Nutilk, širdie — tango. Tai nebuvo meilė — tango, Rytiečių meilė — foks
trotas, Elytė — tango ir kiti 

12 — Rinkinys. Dainuoja R. Mastienė: Miegužėlio noriu — liaudies dai
na, Ar skauda man širdi — liaudyje dainuojama. Harm. V. Jakubėnas, Dukru
žėlė ir Aguonėlės, žodžiai Kazio Binkio. Mano rožė, Sapnas apie saulę. 
Žodžiai K. Bradūno. Gėlės iš šieno, žodžiai K. Binkio, žuvelė, Schuberto. Ne
kantrumas, Pavasaris, Mignon, arija iš op. 'Mignon". Myli nemyh, P. Mas-
cagni Rozinos arija iš op. "Sevilijos kirpėjas**. 

849 — Linksmieji Broliai. Dainuoja J. Petrauskas ir Viktoras Dineika ir 
kiti: 12 jvairių kūrinių, {vairaus humoro iki ašarų. Studentiški kupletai, Seniau 
ir dabar, Miss Lietuva, Vedybų stebuklas, Amerikos lietuvių priėmimas. Kam
piškiuose nuovadoje ir dar 6 įvairūs humoristiniai kūriniai. 

850 — POEZIJA Savo kūrinius įkalbėjo Stasys Santvaras ir Antanas 
Gustaitis. Tai yra pirmoji lietuvių poezijos plokštelė, patys autoriai savo kūri
nius skaitė, jų iš viso yra 28, visus išvardinti neįmanoma. Yra rimtumo iki 
rimtumo, o humoro iki ašarų. 

14 — Rinkinys. LIAUDIES GIESMĖ. Dainuoja Tėviškės lietuvių evange
likų liuteronų parapijos choras. Diriguoja mokytojas Jurgis Lampsatls Var
gonais palydi prof. komp. Vladas Jakubėnas. Viso yra 11 įvairių kūrinių, ku
rie yra labai gražiai, gerai atlikti. Sis albumas yra vertas didelio dėmesio 

029. — PRANAŠE DIDIS, kantata Prof. VI. Jakubėnas, atlieka Tėviš
kės lietuvių evangelikų liuteronų choras. Dirigentas J. Lampsatis. Fortepionu 
palydi pitrf. komp. VI. Jakubėnas. Pirmojoje plokštelės dalyje solo palydi 
Leonas Gružas ir V. Grigelaitytė. Si plokštelė yra lietuvių pirmoji tos rūšies, 
verta didelio dėmesio, muzikų ji yra įvertinta labai gerai. 

24 — Rinkinys. JONAS AISTIS. Ketvirtas lietuvių literatūros vakaras 
J. Aistis skaito savo kūrybą. Viso 32 kūriniai, apie kuriuos nereikia kalbėti 
tai yra jų verte. Argi yra toks žmogus, kuris Jono Aisčio Ir jo kūrybos nepa
žinotų? Kurie nepažįstate, prašom įsigytu 

.... 

Nr. 223 
Visi šie plokštelių albumai kainuoja tik po $6.00 

Užsakymus siųst:: DRAUGAS, 4545 W. 63 St. Chicago. 01. 60629 
Užsakant pridėti 50 centų ui kiekviena plokštele persiuntimui 

— Pasiiaik.\Ku«- »į -^•»^r, r.cs jis nebos dainai kartojamas. — 
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VITAMINAS B DVYLIKTAS 
šitas vitaminas yra, palyginti 

naujas. 1926 metais buvo suras
tas ir 1948 metais chemiškai 
grynas iškristalizuotas. Seniau bu
vo tokia neišgydoma liga, vadi
nama Anaemia Pemiciosa — pik
tybinė mažakraujystė. Raudonieji 
kraujo kūneliai kraujuje pradeda 
nykti, žmogus lieka be kraujo, iš
bąla ir miršta. 

Du gydytojai vienoje Bostono 
ligoninėje G. R. Minot (1885 — 
1950) W.P. Murphy (1892-), su
žinojęs iš G. H. Whipple (1878 — 
1976) darbų ir eksperimentų 
laboratorijoje, kad kepenys yra 
būtinai reikalingi susidaryti krau
jui. Dr.Whipple bandė su gyvu
liais. Dr. Minot ir dr Murphy 
nutarė dr. Whipple išvadas tai
kyti žmonėms. Jie pradėjo dide
liais kiekiais kepenų mėsa mai
tinti ligonius su piktybine anemija. 
Buvo šiokios tokios, bet ne pilnos 
pasekmės. Jie žinojo iš dr. Whip-
ple darbų, kad skilvio gleivinėje 
yra kažkoks "vidinis proteino fak
torius", kuris padeda skilviui ab
sorbuoti proteinus į kraują. Dr. 
Minot ir dr. Murphy suprato, kad 

Maurice Wilkins. 
D N A molekulė yra komplikuo- j 

ta, turi formą susuktų kopėčių, į 
kur išilgai ir skersai yra tvarkin
gai sudėstyti cheminiai junginiai. 
Ta molekulė yra labai ilga: ištęs
ta kaip juostelė iki dviejų metrų. 
Ta juostelė turi surašytus genus, 
visus gimimo faktorius, visus 
žmogaus genus ir jie daugiausia 
yra identifikuoti. Ten yra ir vė
žio genai. Iš tos juostelės gali 
skaityti žmogaus kūno ateitį. Be to 
su enzimų pagalba kaip kokiu 
peiliu gali tuos genus atskirti, iš
imti, pvz. vėžio ar kitų ligų ge
nus, gali jų vieton gerus genus 
sudėti. Gali tik palikti dalį ge
nų ir žiūrėti, koks gyvis išsivys- j Linas Mikufionis skaito 
tys. Harwardo ir MTI universite- i Alanto kūrybą rež. Z. 

Detroite. 

į dieną), gal gaus pakankamai su 
kiaušiniais ir pienu. 

Vitaminas B — 12 pasižymi ir 
tuo, kad turi savo junginyje ko
balto, kas išreikšta ir jo moksliš
kame pavadinime — Cyanooco-
balaminas. Iki šiol žinojome, kad 
B —12 yra būtinas kraujo gamy
bai ir nervams. Dabar naujais 
laikais įgijo didelę reikšmę ir 
DNA gamybai. 

DNA turi ilgą mokslišką var
dą, todėl retai jį vartoja, bet vie
ną kartą jį paminėsime "Deoxyri-
bonucleic Acid". Jis yra celių 
branduoly ir dar yra žinomas kaip 
chromosomai, kartais pasirodo 
kaip spalvotos juostos, kartais pa
laidi kūneliai. Žinojome, kad tie. 
kūneliai turi smulkesnius padą- P61"1"16111"5 d a r y j ! ' !?* * " * T " 

vadinamus genus arba nmentuojant gal, išsivystyti la-

NEŽEMIŠKA NAKTIS DRAUGAS, ketvirtadienis, 3978 m. gruodžio 21 d. 

Nežemiška naktis — 
Žvaigždė stebuklo spindi. 
Paguodos lašas kris 
J žemės skausmo indą. 
Ir žmogiška širdis 
Suplaks viltingais tonais, 
O gaus šventa Naktis 
Varpais, giesmėm, vargonais. 
Kalėdos. Ar junti, 
Kaip viskas atsimaino. 
Kaip tylioje nakty 
Per žemę džiaugsmas eina? 

J. A, Jfiragis 

rašyt. V. 
Mikšienės 

tai labai pradėjo bijoti tokius eks-Įm^eJ""6 

Nuotr. J. Urbono 

tinimus 
gimimo faktorių, kuris nulemia'1 bai pavojingos bakterijos, labai 

i patalogiškos, gali kilti net maras žmogaus smulkiausias kūno ypa- • 
tybes. Pirmasis branduolyje tas 
nuklerines (nucleus — branduo
lys) rūkštis atrado chemikas vo-

DAUG BALTYMŲ VILNCJE 

Nustatyta, kad gyvulių vilna 
sudaryta iš didelio procentų 
baltymų. Pasak tyrėjų nuo
monės, galimas dalykas, kad 
ateity vilna taps papildomu 
maisto produktu. Naujosios Ze
landijos mokslininkai atrado 

būdą, kuriuo galima vilną 

f ^ 

kietis Friedrich Miescher 1869 : mokslininkai genecistai — Daniel 
metais. Tas DNA buvo paslap-. Nathan ir Hamilton O. Smith ir 
tingai iki 1953 m..kai DNA struk-J šveicaras Wemer Arbor (Basei) 
tūra buvo išaiškinta. Tą padarė j — gavo Nobelio premiją iš 205 

amerikietis James D. Watson, an-j kandidatų. Tais išradimais atsive-
anemija yra ne pačiame krauju- į g l a $ m Q i e k u l i ų biologas Francis ; ria naujos galimybės naujam žino
ję, bet sldlvio sienelėse lmrios ne-, C r i c ^ fc įį/m k s b i o f i z i k a s . s u k u r t i , dalinai sudėstyti va-
gamina pilnos vertės skilvio sun- j 
kos. Tada sugalvojo įleisti skilvio j • 

dinamą "genetic eode" su gerais 
genais ir pašalinti blogus genus, I Ja u 

Kongresas nori išleisti įstatymą kmiu y r a pakankamai ir geruose chemiškai paversti valgomomis 
žmonėse. Ir tiems genetikos reiš- baltymų gijomis. Tiesa, kol kas 
kiniams B — 12 yra reikalingas. šiomis gijomis maitinamos tik 

J. Venckus, SJ. eksperimentinės žiurkės, jin. 

apie tuos eksperimentus. 

Kaip tik šiemet du Amerikos 

sunką, paimtą iš žmogaus. Nėra 
lengva rasti žmogų, kuris lengvai 
aukotųsi net artimai giminei. 
Jiems atėjo mintis panaudoti kiau- j 
lės skilvio sunką. Pasirodė kad 
kiaulės skilvio sunka tinka. 

Praėjo pora dešimčių metų ir į 
1934 metais dr. Minot, dr. Mur
phy ir dr. Whipple gavo Nobelio 
premiją. 

Apie 1948 — 49 metus vita-, 
minas B — 12 buvo gautas che
miškai grynas. Dirbo prie jo la-; 
bai garsūs chemikai Anglijoje ir 
Amerikoje: A. R. Todd (1907 —) 
K. Folkers, Edwirf J. Cohn (1892 
— 1953). Gryną B — 12 galima 
tiesiog leisti į kraują, į ligonius su 
anemija aplenkiant skilvį. Visi tą 
vitaminą gali imti per bumą. 

Vitamino B — 12 nėra auga
luose, bet kai kurie pelėsiai ir bak
terijos juos sintetizuoja. Natūraliai 
pasitaiko kepenyse, inkstuose, mė
soje, kiaušiniuose, piene, žuvy
je, austrėse. Nuostabu, kad nėra 
mielėse, kaip kiti B grupės. Pa
kenčia karštį ne taip kaip vita
minas C vaisiuose. Virinti vaisiai 
neturi vitamino C. Bet jeigu kas 
per mažai rauJonų kraujo kūne
lių turi, gali gydytojas prirašyti. 

Vitaminai niekados nekenkia, j 
išskyrus vitaminą A. (2uvų tau-
kuose). Jeigu šuniui per daug j 
duodi vitamino A, jis suserga. B— į 
12 nebuvimas veikia ne tik kraują, 
bet ir nervus — nervai sutrinka. 
Vegetarai nevalgydami mėsos, ga
li engauti pakankamai B — 12. 
Bet kadangi organizmas mažai 
tereiklauja B — 12 (1 — 3 mg. 

VISI KVIEČIAMI ĮSIJUNGTI | 
šv. Kalėdų Oktavos meta ruošiamas 

šv. Mišių 

PADĖKOS IR PRAŠYMO 
PAMALDAS, 

kurios prasidės gruodžio 25 d. ir 
baigsis sausio 1 d. Marijonų koply
čioje (prie "Draugo"). 

Žemiau pridėtas specialių inten
cijų sąrašas, atžymėkite pageidauja
mas ir pasiųskite mūsa vienuolynui: 

MARIAN FATHEBS 
6336 So. KilbourTj Ave 

Chicago, IL 60629 

Noriu dalyvauti Kalėdų Oktavos šv. Mišiose ir mal
dose ir prašau melstis ir atnašauti šv. Mišias šiomis inten
cijomis : 

>Miiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiimi!i!iiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'^ 

1 Nuoširdžiai linkime mūsų rėmėjams ir | 
| geradariams, kad Kalėdų: šventes atneštoji | 
I meile ir ramybe spinduliuotu JŪSŲ širdyse | 
| ir namuose ateinančiais Naujais Metais! | 

| šv. Pranciškaus Seseles 
= (Pittsburgh, Pa.) f 
rTiiilIlllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii? 

Linksmu Kalėdų Švenčių lietuviams 
L i n k i 

V L A D A S RASK (Rasčiauskas) 
ALEKSAS LAURAITIS 
JOSEPHINE MILLER 

LAIMA LUNECKAS 
VILIGAILĖ LENDRAITES 

JULIJA LIUTIKAS 
Ann Paulikas ir Nijole Vengris * 
Ruošiame ekskursijas ir sutvarkome pavienių asme

nų keliones j visus pasaulio kraštus iškaitant ir 
LIETUVĄ. 

Dar yra laisvų vietų ekskursijose j Lietuvą ir 
Havajus. 

Norintieji vykti prašomi tuojaus registruotis mūsų 
įstaigoje. Visi tarnautojai kalba lietuviškai. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 So. Western Avenue. Chicago, III. 

Phone — 2 3 8 - 9 7 8 7 

i J 
<!r 

=% 

• Padėka Dievui už 1978 metus 
• Padėka Marijai už globą 
J Padėka Dievui už ypatingas 

t. ūiones 
Q Už hetuvius Sibire 
J Už persekiojamus tikinčiuosius 

Lietuvoje 
• Už vaikus 
• Ypatinga intencija 
• Prašant laimingų 1979 metų 

£2 Prašant sveikatos 
J Prašant ramybės šeimoje 

] Prašant Lietuvai laisvės 
• Prašant tikėjimo laisves 

Rusijoje 
• Prašant antgamtinės pagalbos 

jaunimui 
• Prašant pasveikimo nuo 

alkoholizmo 

Vardas, pavardė 

Adresas 

l Oktavai prideda auką $ 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
l i n k i ? i s i e m s 

NEVVSPAPER SERVICE CO. 
ENGRAVEBS — Gamina visu rūšių klišes 

180 No. VVacker Drive, Chicago, III. 60606 
Tol. — AN 3 - 6089 

: ^ 
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AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
DAINŲ IR ARIJŲ REČITALIS 

TIK TAU VIENAI 

tt&VYNEI AUKOJ AM 

GARB2 TAU, VIEŠPATIE 

AUKURAS 

Jonas Vaznelis. Prie piano Aleksandras Kučiū-
nas. — Tainsioj naktelėj, Dzūkų kraštas, žalio
joj lankelėj ir kitos dainos. Kaina $6.00 

Įgrojo L.S.T. Korp Neo-Ldthuania orkestras su 
Algiu Modestu, Vytautu Paskum ir Zigmu Mi
kužiu, Jr. — Dvi gitaros, Tau dėkoju, Negerk, 
2ali laukai, Sapnas ir kitos dainos. Kaina $6.00 

Lietuvių Meno ansamblis DAINAVA. Kur bė
ga Šešupė, Jūs berneliai apgavikai. Lietuviai 
esame mes gimę ir kitos. Diriguoja Stepas 
Sodeika. Kaina $5.00 

Lietuvių Meno ansamblis DAINAVA. Tyliąją 
naktj, Sveikas, Jėzau, gimusia, Linksmą gies
mę mes užtrauksim, Malda žuvusiems ir kitos. 
Diriguoja Stepas Sodeika ir Algis Šimkus 

Kaina $ 5 0 0 

Alfonsas Mikulskis — dirigentas. Kanklių or
kestro vadovė — Ona Mikulskienė. Atlieka 
Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos an
samblis. Kaina $5.00 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
linkiu savo klientams, draugams ir pažįstamiems 

M A R I U S K I E L A 
S U Š E I M A 

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
6557 S. Talman Avenue. Tel. (312) 434-9655 

Chicago, III., 60629 

LINKSMŲ K A L Ė D Ų Š V E N Č I Ų 

linkime visiems 

mūsų draugams ir pažįstamiems. 

Mr. & Mrs. John G. Evans Jr. ir šeima 

Mr. 8C Mrs. Stanley P. Evans ir šeima 

— ii — 
MRS. A G N Ė S MAŽEIKA 

r^ 

HEGER TRAVEL B U R E A U 
Sveikina visus savo klientus su 

Š V . K A L Ė D O M S 
ir linki Laimingų Naujų 1979 Metų. 

BIRUTE ZALATORIENE 
6118 W. Cermak Rd., Cicero, I I I . 60650 

Tel. 242-3590 ii 863-3681 

: ^ 

l 

Kalėdų švenčių proga sveikina visos savo pažįstamus-draugus 
ir klientas. Linkime būti sveikiems ir nepamiršti savo gimtojo 
krašto ir šios šalies gerovės. 

VLADAS IR GENOVAITE BIKULČIAI. savininkai 
U2EIGA EB VALGYKLA, 4845 W. 14TH STn CICERO, ELL.. 

Telefonas — OLympic 6-1355 

*J 
J= 

užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63 St., Chicago, 111. 60629 
Užsakant pridėti 50 centų ui kiekvieną plokštelę persiuntimui. Illinois gyventojai taip
gi moka 5% mokesčių. Užsakymams i Kanadą reikia pridėti po $1.75 pašto išlaktoms 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenč ių 
l i n k i 

VLADO ANDRIJAUSKO LIQUORS 
2500 West 69th Street 

Chicago, 111. 60629 Tel. 476-9092 
Turime didžiausi pasirinkimą vietos ii užsienio 

gėrimų pigiausiomis kainomis. 
VL Andrijauskas 

LINKSMŲ Š V . KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Visiems Savo Klientams ir Draugams 

L. ABARAVIČIUS 
Agentas — N e w York Life Insurance Co. 

5907 So. Kedzie Ava. Chicago 29, III. 
Office Tel. 374-4300 Res. Tel. GR 6-4789 

JP 
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Sveikiname visus mūsų klientus Kalėdų 
švenčių proga. 

ANTANAS ir NATALIJA BILITAYIČIAI 
NATALIJOS DELIKATESAI, 3313 S. Halsted St. 

Telef. — 254-8146 I 



U DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. gruodžio mėn. 21 d. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
NAUJAS ADVOKATAS 

Tomas Malčiauskas, R. ir S. 
Malčiauskų sūnus, gyv. Calumet 
City, 1978 m. pavasarį Loyolos 
universiteto Teisių mokykloj bai 
gė teisės mokslus ir jsigijo dak
taro laipsnį, o vėliau gavo ad
vokato teises. 

Studijuodamas buvo "Loyola 
University Law Journal" žurna
lo redaktorius (associate edi-
tor) ir bendradarbis. Tame 
žurnale "Age Discrimination in 
Employment: The Scope of Sta-
tutory Exceptions" to the Age 
Discrimination in Employment 
Act of 1967" išspausdintas jo 
straipsnis. 

Išlaikęs Dlinois advokato eg
zaminus lapkričio 3 d, davė 
priesaiką ir gavo visas teises 
dirbti advokato darbą. Dirba 
Assistant Attorney General An-
titrust Division, Chicagoje. 

1975 m. T. Malčiauskas baigė 
Dlinois universitetą Champaign-

: Urbanoj. Gavo bakalauro di
plomą su garbės pažymėjimu 
Magna cum laude iš finansų, 
ekonomikos ir politinių mokslų. 

ke tamsu. Visiems po dovanėlę 
išdalinusios ir vėl ilgais korido
riais dukterys veža kiekvieną 
ne į savo kambarį, bet į bendrą 
salę, kur kiekvieno lova stovi 
su naktiniu spaliuku — viskas 
kas šiam pasauly jiems dar pri
klauso. B. P. 

Adv. Povilas Zumbakis skaito pas
kaitą apie palikimus ALT& Chica-
gos skyriaus susirinkime, gruodžio 
17 d LT namuose. 

LIETUVOS DUKTERYS 
LANKO SENELIUS 

Šį sekmadienį Lietuvos Duk
terų draugijos būrelis aplankė 
Oak Forest prieglaudoje esan
čius lietuvius. Kiekvienais me
tais jų skaičius mažėja. Dau
giausia senesnio amžiaus, ligo
niai, bejėgiai, vieniši, be gimi
nių, artimesnių ar tolimesnių. 
Tačiau visi tebeplakančia lie
tuviška širdimi. Nežinau, kam 
šis susitikimas graudesnis, ar 
lankantiems ar lankomiesiems? 
Ašaros, rodos, visų akyse ži
bėjo. 

Greitai vienos dukterys patie-, 
sė stalą baltai, kitos ilgais k o - į d r a m o s s t udijas. 
ridoriais bėgo suvežti išmėtytus \ • — 
po įvairius skyrius brolius ir 
seseris. Kelias ilgas, nežinomas 
ir graudus. Graudus dėl vargo, 
kuris čia nuogas, be jokios gė
dos, iš visų pakampių išlenda 
aikštėn, kurį tu norėtum už
miršti, bet kuris jau nebepra-
nyks ir tau akyse stovės vi-

ANNE FRANK DRAMA 
Iš nacių nužudytosios Anne 

Frank dienoraščio F. Goodrich 
ir A. Hackett sukūrė dramą, 
kuri dabar statoma St. Nicho-
las teatre, CMcagos šiaurėje. 
Drama gera, aktoriai baigę 

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

sada. 
Nuotr. V. Račkausko -. .. . „ . , , , 

Pagaliau visos vežamos kėdes 
mentus (jei jie nėra teisiškai suvažiavo į tam tikslui paskir-

I pagrįsti) ar nepalikus t e s t ą - 1 * kambarį. Pasodinus senu-
1 mento prijungiami ok. Lietuvoje J k u s kiekvieną p n e s a v o lėkštės, 502 E. Broadway, So. Boston. Mass. 
I likusieji giminės. Kai atskaito- i Pirmininkei sukalbėjus maldą " " į ? * ^ ^ ? ^ ; , J M f 
' mos advokatu aeentūru ir mas : i r J a u t r i a i P a š n e k u s į susirinku- ^ u a ^ a f . d l e n r a š t , s '^raugas ir ra ; mos aavoK<ti.ų. agentūrų ir m a s - . _ . r , . . . . site dideli pasinnKima hetuviškų Kny-1 
kvinės valdžios išlaidos, tai gi-1 s m s < " " • d o v a n a Pr ida l inę , į m 

UMIIIIIIIinillllllllllllllllMIHIMIIIIIIIIItlI 

RADIO PROGRAMA 
• 

Seniausia Lietuvių Radio programa j 
Naujoj Anglijoj iš Stoties WNSR, j 
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 Magdutės pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai 
Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo 
rists — gelių bei dovanų krautuvę, 

MARQUETTE P A R K 
23 metų, 5* į kamb. mūr. 3 miega

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NaoMĮ pirkimą* — Pardavimą* 

Valdymą* 
Draudimai — Income Tax 

Notariataa — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

16455 S. Kedzie Av. — 778-2233 

B E A L E S T A T E 

H M 

M 1 8 C E L L A N E O U S 

lllllllllllllilIlIlIlilIlIlIlIUlilIlHllllllllllltl: 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 
2346 W. «9th S t , telef. 7761486 
IIIItlIlIlIlIllIimilllilllllllllllIlIlIlIlilIHIlE 

Jis yra Phi Beta Kappa gar- ~ - ~ \ T T ~ ™ ; ^ ' T V " I dukterys pradėjo vaišinti. A r i " " 
bės eilėse. Kaip labai gabus • « • • Uetu^e t e " k a n e d a u " i t a i i š susiiaud'nimo ar iš nebe-' '»»••""""""»""»"»»»»•»"»' 
. - . . 7 " L i A h - i pv; giau 10f< palikimo, kuris i šmo- | t a i 1S susijaua.mmo, ar iš neDe-

s ^ d e n t a s : ^ taK^^Phi | ^ £ F ™ mh]iais ar or-1 į ė j i m o daug valgyti, mažai kai I ^ I J J l U t 4 n i U . l l i » g t e Eta Sigma Scholastic Fraterni-
ty ir į Phi Kappa Phi organi
zaciją. 

Kaimynai, draugai ir gimi
nės linki daug sėkmės pasirink-
toj profesijoj. R. 

J V 

deriais. už kuriuos galima p i r k - l k u r i e m ū s ;* s*™*™ Pa č h* d u k ' i 
ti apytuščiose krautuvėse paki- t e n * P a m i n t ų gėrybių ragau-| 
šamą broką. ja. Vieni sėdi ir nieko nesako. 

ttt 
B te- "" ****tuo-.kas t*™ *"•! L i t h u a n i a n 

liko — prisiminimais. Po tru-nos, kreipkimės į savo lietuvį 
advokatą ir sudarykime testa
mentą. Turtą palikime pagal 
savo valią: vaikams, giminėms, 
lietuviškoms institucijoms ir 
t. t Prašoma bent dalį turtų 
palikti lietuviškoms kultūri
nėms, šalpos ar politinėms or
ganizacijoms, kad jos ilgiau at
simintų savo geradarius ir 

prisiminimais, 
putj atmosfera sušyla, o dukte
rims užgiedojus mūsų šventas 
kalėdines giesmes, jau ir ne 
vienas pr;ideda, iš pradžių ne
drąsiai, vėliau jau tokiu balsu, 
kokiu dar gali. Lietuviškos ka
lėdinės giesmės! "Ar atsimeni, 
močiute, mūsų kalėdines gies-

G H R I S T M A S TREE 
O r n a m e n t s ' 

_ b y -
HELEN PIUS 

FRANK ZAPOLIS 
Kaina su persiuntimu $2.40 

"Kur neatsiminsi", šyp- j užsakymus siųsti DRAUGO ad-
,sodamasi atsako 90-metė sene- resu: 4545 W. 63rd St.. Chicago, 

geriau atliktų savo jsipareigo- Į {. ^ ^ j a u . ^ ^ m e t ų | I U i n o i s „*». I l l i n c i s į j ^ S g 

nuo mūsų pasaulio. prideda 5% taksų. 
B e t jau pavargo senukai, lau- *sv!^55rt3*o^*wfi*3^ft^ 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimi 

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

Apdraustas perkrai ymas 
{vairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 6-5996 
llllllllllllllllllllllllllllllilli ililtlIlHlll 

ūmus 
Po paskaitos, susirinkimo da

lyviai išklausė vykd. organų! 
pranešimus, kuriuos padarė j 
pirm. A. Švažas, iid. O. Daš-Į 
kevičienė, kult. reikalų vado
vas Ig. Andrašiūnas ir sekr. V.' 
Linkevičienė. Iš pranešimų: 

patyrėme, kad valdyba ruošia 
"Dirvos" novelės konkurso lai-' 
mėtojui rašytojui Vytautui' 
Alantui premijos įteikimą 1979 

I m. sausio 14 d. Lietuvių Tauti-
niuose namuose. Premijos at-j 
siimti yra pasižadėjęs atvykti 

17 d. Lietimų Tautiniuose na-• l a u r e a t a g y ^ ^ ^ i r ^ y . 1 

Adv. Tomas Malčiauskas 

A D V . P . ŽUMBAKIO 
PASKAITA 

Amerikos lietuvių Tautinės 
s-gos Chicagos skyriaus susirin
kimas įvyko 1978 m. gruodžio 

mues. Valdyba, vadovaujama 
Adolfo Švažo, be organizacinių 
reikalų, parūpina paskaitinin
kus aktualiomis temomis. 

Šiame susirinkime adv. P. 
2umbakis kalbėjo apie testa
mentų sudarymo reikšmę ir da 

vaus mecenatas Simas Kašelio-
nis. Apie laureatą ir jo kūrybą 
kalbės lit. kritikas Titus An
tanaitis su Antro kaimo akto
riais. 

Antras didesnis renginys bus 
vė praktiškus patarimus, kaip i suorganizuoti sąjungos seimą, 
tvarkyti savo turtą, kad jis ne- \kuris iv>'ks Chicagoje , Kapų 
atitektų priešui ar nepageidau- i Pysimo savaitgalyje, 
jamiems asmenims. Kiekvienas! ^ S * "Tautinės minties 
lietuvis tu-ėtų surašyti savo k e l i u " Jau laužoma ir ateinan-
valią ir peikti nurodymus. kam . ^ m e t ų Pėdžioje turėtų pa-
jo turimas turtas turėtų ati- s i e k U prenumeratorius bei kny-
tekti ir kaip jį naudoti. Nors 8N Platintojus. Revizijos aktą 
testamentus gali surašyti kiek-j Perskaitė K. Ramanauskas, iš-
vienas asmuo, prisilaikydamas reiškęs padėką iždininkei O. 
nustatytos tvarkos, bet patarti- ! Daškevičienei ir visai valdybai 
ra tą s t i r t i per advokatą, k a d . u ž S e r a veiklą i r tvarkingą 
neprasilei'rus su veikiančiais atskaitomybę. 
į*tatym»is. Nominacijų komisijos vardu 

Po pakai tos buvo daug pa- \ pranešimą padarė T. Blinstru-
klausimtĮ. j kuriuos prelegentas j bas, paskelbdamas, kad buv. 

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Lietuviams 

SHAMROCK OLDSMOBILE, INC. 
2424 Ogden ftvenue 

Oowners Grove, Illinois (312) 960-1310 
RIMAS STANIONAS ir ALGISTIUNDIS 

Agentūros vedeyai 

3. »-2>ii 

iniiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiittiiiitt 
| \a i i ių prekių pasirinkimas nebran

giai ii tnū»i sandelio. 
COSMOS PARCELS EXFRESS 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
:i.'.33 b. Halsted St.. Chicago, 111. •066? 
t M \v. «9th St., Chlcajjo, I U. «0«2« 

Teiel.: M U H — 254-3320 
V j tautas Valau tinas 

iiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuuiuhiiiiiiii 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiin 

M O V I N G 
SbKĖiN'Ais perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

Irt. — WA 5-8063 
iHiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiii 

IIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
SIUNTINIAI Į LIETUYą 

ir kitus kraštus 
\ M > ZL% S RAS, 4065 Arclier A ve. 
Cbkago, III. 60632, telef. 9*7-5980 
iimiiiiiitiimiiiiiimimiiiiimimiiitiiiiiii 
•iiiiiiiiiitiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiHHminiiiH 

M. A. Š I M K U S 
NOTARY PCBL.IC 

INCOME TAX SERVICE 
4251 So. Mapievood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI 
GIMINIU iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai 

iiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiuiiuimiiiiiiii' 

'iiiimmiiiiiiimiiiiiimiiimimmiiiimiiii 

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

visų rūšių grindis. 
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimuuiuiiiiiiiMuiiinii 

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

Insurance — Income T a i 

2951 W. 63rd St., 436-7878 

uiuiiutiiiuUiiiuim 

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

ražas. Elektrines 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 aukštų muro namas. į 
Apie $18,000.00 pajamų. Geros sąly
gos nupirkti Marųuette Parke. 

2-jų aukštų muro 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 muro 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 Estate 
2625 West 71 st Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

VYRAI IB MOTERYS 
I . M , m . - - ••• * - ' -

PACKEKS 
lst, 2nd & 3rd SHIFTS. Good pay. 

company benefits, shift differential. 
Apply 

CONCORO INDUSTRIES 
2997 N. 25th Ave. 

Franklin Park, Dlinois 

MAKER 

+ 94-ta ir St Louis. Giminingom arba 
didelei šeimai 4 miegamų, 1% aukš
to namas. Pimas rūsys, 2 šildy
mai, šoninis j važiavimas. Garažas. 
$45,000.00. 

46-ta ir Albany. Visiškai tuščias 
2]Ą aukšto po 3 miegamus medinis 
namas. Gazo šiluma. Naujai atremon
tuotas. $40,900.00, arba geriausias 
pasiūlymas. 

66-ta ir Washtenaw. Pelningas in
vestavimas. 8 butų mūr. namas. 
$17,000.00 metinių pajamų. Prašo 6 
kartus metinių pajamų. 

Midway apyL Taverna ir 3 butai. 
Puiki proga investuoti arba pasida
ryti padorų pragyvenimą Tik — 
$85,000.00. 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 
Mes turime kompiuterį ir esame 

nariu M.L.S., kas palengvina parda
vimą bei pirkimą. 

*\ 

noriai atsakinėjo. 
Reikia pažymėti, kad adv. P. 

Zumbakis kalbėjo visiems su-

valdybos ir revizijos komisijos 
nariai sutiko pasilikti dar vie
nai kadencijai. Susirinkusieji 

prantarpa kalba, nevartodamas • plojimu išreiškė pritarimą. 
tik teisininkams suprantamų! Valdybą sudaro: pirm. Adol-
terminų. Gausiais pavyzdžiais Į fas Švažas, vicepirm. Jonas 
p odė, kas atsitinka. Kai testą-į Gaižutis ir Ignas Andrašiūnas, 
mentas netinkamai surašomas sekretorė Veronika Linkevičienė 
ar jo 'įsai nepaliekanra. Te«- ir iždininkė Ona Daškevičienė. 
tftmentų sudarymo ir jų patvir- Revizijos komisija: Antanas' 
tinimo išlaidos yra mažos, todėl Kalvaitis. Kostas Ramanauskas 
nereikia dėl to vengti juos su
daryti pas advokatus. 

ir Stasys Mankus. 
Po susirinkimo visi dalyviai 

Pastaruoju metu palikimais buvo pavaišinti užkandžiais ir 
labai susidomėjo Maskva ir per \ kava. 
savo agentus seka kiekvieną! Susirinkimui pirmininkavo A. 
skelbimą. Yra įsteigtos spec. į Juodvalkis, o sekretoriavo Jo- I 
advokatų agentūros, kurios ame- lanta Kerelienė. Padėkota vai- \ 
rikiečių teismuose užveda bylas | dybai už gražią veiklą ir palin-
k griauna jau sudarytus testą-1 keta sėkmės ateičiai. (aj). 

KALĖDŲ ŠVENTES 
DŽIUGINA VISUS! 

Tas džiaugsmas bus žymiai didesnis ir pilnesnis, kai turėsite 
lietuviško skonio kepyklos gaminių. Cia j pagalbą ateina BRIGHTON 
BAKER Y Sav. ANTANAS MACKEVIČIUS, kuris perėmė iš savo 
tėvo Felikso Mackevičiaus netik kepyklą, bet ir visą kepimo meną 
taip mėgiamų BRIGHTON BAKERY kepinių. Jisai kaip ir jo tėvą* 
teikia pagalbą seimininkėms visokių iškilmių progomis, bet svar
biausiai KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga 

Feliksas Mackevičius savo gaminiais pasižymėjo Kaune Nepri
klausomoje Lietuvoje ir keliolika metų Čikagoje, o dabar visą savo 
sugebėjimą perdavė savo sūnui ANTANUI MACKEMCIUI. 

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

Be visiems jau gerai žinomų ssvo puikiu skoniu tortų, medalininkų, 
marciponų. lietuviškų baravykų, iližikų ir kitokių gaminių, taipgi 
ir pagarsėjusį puikiu skoniu RAGUOLI (Baumkucheną). Visi gaminiai bus 
pritaikinti Kalėdų Šventėms ne tik skoniu, bet ir atitinkamais papuošimais 

Savo užsakymus perduokite telefonu VTrgfnU 7-12M TUOJAU PAT 
ir Kalėsite ramiai lankti iv. Kalėdų b Naujųjų Metų. 
Savo užsakymas perduokite telef. Vlrginia 7-1230 arba 734-340* 
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 Pfeu-e, Chicago, Illinois 80632 
ir 8359 So. Sa*inaw Avenoe, CMcago Illinois 60617 

10% — 20% — 50% Ptgl»" mokėsite 
ai apdraudę nuo ugnie** ir aatomo-
httlo |MM mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
S20*H West tSth Street 

Chicaco, nilnoto 
Telef. GA 4-8SM 

iiiumiiiitiirttttinmiiiiiinimiminiiinH 
PACKAGE KXPRFSS AGF.N'CY 

MARMA NOREKIENP. 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 
lAtmt nmgeldnalamoa gero* rnttes 

prekė*. Mal«fa.« 1% Earopos saodėlly 
260S \V. M St.. Chteago, ni. 10«2» 

TEI>. — WA 5-«787 
llllllllllllllllllllinillllllllllllillllllllllllllll 

iiiiiiiiiiiiiiiiifiiimiiiiiiiiutniniiiimiiitii 

P L U M B I N G 
Licensed. bonded, insured. 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocka. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

SERAPINAS — 636-2960 
tlimiimilHHIIIIIIIIIMMttIIIIIIIIHIIIIIttIII 

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

N O B I P I R K T I 

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

TOOL 
MACHINIST 

derical Typist 
Inspection Quality 
Conttol Prxxt desk 

Good Benefits. 
Hours — 7:30 t o 4:00 

Please apply in person 
7.30 to 4:00 

ATOM HINGE COMPANY 
Div. of the Homer D. Bronson Co. 

7373 South Lockvvood 
Bedford Park, EI. 80638 

* 

JANTTORIAL 
I would likę to hire a Christian 
janitor or janitress. Pr t . time 
work. Near Irving Park and 
Mannheim Rd. Call 665-0155 

HELP WANTED — MOTERYS 

Reikalinga seimininke — virimas ir 
lengva namų ruoša — vienai vyres
nio amž. moteriai. 

Skambint 434-1938 

l l L L I N G C L E R K 
Northwest Suburban eiectronic com
pany seeks bright energetic indivi-
dual for our billing dept. The qua-
lified candidate mušt have strong 
figure aptirude, and good typing 
skills. 
For appt. contact BIart\- Weirrberg: 
SAMPO OORP QF AMERICA 

1050 Arthur 
Eik Grove Yillage, n 364-6900 

MELP WANTED — VYRAI 

M A C H I N I S T 
Experienced With rapidTy gre^fhg 
oorapanj-. KuU time job. Rig-ht job 
for Hjrht person. $6.50 pf>r hour 
plu.s overtime. Apply — 

4630 W. Harrison St. 
or call Mike or Ra j 378-7800 

MECHANIC - PACKAGINO 
Growin« packaglng company on 

south slde seeks a packajrine l ine 
mechanic. Experience with a liquid-
filling. labelinc and capptng ma-
ohinea de«irable. Cail after 8 a.m. 
to arranife an intervįew. 

TeL — 785-2272 

P A A D A V I M U I 

D Ė M E S I O ! 

Kalėdoms parduodami šviežus 
MIŠKO GRYBAI. 

Skambinti 581-0370 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

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

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais panagiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

immiiiiiiiiiitinwniinii!iiiiiimiimiiatn 
S T A S Y S Y L A 

LIETUVIŲ ŠEIMOS 
TRADICIJOS 

šeimos kūrimo vyksmai Port-
folio — iliustracijos: Zita So-
deikienė, Irena Mitkutė. Išleido 
Amerikos Lietuvių bibliotekos 
leidykla Chicagoi 1978 m. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė. Lei
dinys didelio formato, 180 pai.— 
Kaina su persiuntimu $21.27. 

Užsakymus siųsti: Drangas, 
4545 W. 63rd St„ Chicago, H!. 
60629. 
niuiimimiiiiiii 

Parduodamas 120 bosų akor
deonas, 21 reg>,tro. Mažai nau
dotas. Skambint vakaraig 

Telef. 47647867 

Į S I G Y K I T E O A B A E 

tiimnmiiiiimimiimimiimiH 

ANDRIUS NORIMAS 

"SANTAKA" 
• 

12-ka novelių. Ii jų trys buvo pre
mijuotos. Gražiai išleista. 904 pusi., 
1977 K. VirSelit dail. Giedros T » 
čioksitės. Kaina su persiuntimu 
$8.30. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4S48 W. Ord Strese, 
m. — 

'HHiimniiimimtmiiiiiiimiiiHHtiiijiHit 

5<»<>00<><X>00000<>00000000000 
RLE ROTA 

LAIŠKAI JAUNYSTEI 
Beletristika 

Macai be kraujo. Pievos žydi. Skir
tingos kojinės. Paslėptu vardu. A i 
tau sakydavau, ai tau sakaa ir kiti 
Įdomūs pasakojimai. 

Spaudė Pranciškonų spaustuve 1977 
m. Kaina su persiuntimu $4.30. Ui-
sakymus siųsti: DRAUGAS. 4141 W 
• M s u CUeags, ra. n o . 
•oooooooooooooooooooooooooc 



/ 

CHICAGOS LIETUVIŲ 2INIOS 
ATSISVEIKINTA SU 

A. A. DAIL. J. P A L T1EN1UM 

A, a. dail. Juozas Pautienius 
palaidotas vakar šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse iš šv. Antano 
parapijos bažnyčios. Išvakarėse 
Butkaus laidojimo koplyčioj 
Jvyko atsisveikinimas, kurį pra
vedė ir atsisveikinimo žodį tarė 
savanoris - kūrėjas J. Tamulis. 
Dail. s-gos vardu atsisveikino 
dail. M. Šileikis, jaunimo vardu 
Aldona Zailskaitė, Balio - D. Za-
ilakienė, Altos —Br. Motuzie
ne, mokinių — dail. St. Smalins-
Menė. Pagerbimas baigtas duk
ros Teresės Pautieniūtės tėvui 
skirtais eilėraščiais, kuriuos 
perskaitė A. Zailskaitė. Prie 
karsto stovėjo garbės sargyba 
su savanorių kuopos vėliava. 
Į laidotuves buvo atvažiavę gi
minės iŠ Kanados ir kitur. 

GaL 

KALĖDOS KR. DONELAIČIO 
MOKYKLOSE 

Pabaigai pirmojo skyriaus mo-110 metų mirties sukaktis buvo i straipsnis "10 metų nuo Bene-1 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. gruodžio mėn. 21 d. 
kiniai dar pašoko voveraitę. paminėta per Margučio radiją, 

"Sveikas Jėzau gimusis" gie
dojo visi mokiniai, tėvai ir sve
čiai. Pravedė mokytojas Vy
tautas Gutauskas. Tai buvo p n -
džia Kr. Donelaičio mokyklų 
kalėdinės eglutės programos, šia 
proga mokiniai kiekvieneriais 
metais sukviečiami į mokyklos 
salę ir pusantros valandos pro
grama sutinka Kalėdų šventes. 
Sių metų programą pravedė 
VHI klasės mokinys Darius Po
likaitis. 

"Mes mintimis ir laiškais 
skrendame pas mūsų pavergtus 
brolius ir seseris į pavergtą Lie
tuvą. Jiems ten Kristaus gi
mimo šventę okupantas drau
džia. Gerasis Kristus, greičiau 
atverk duris i mūsų tėvų žemę 
Lietuvą ir suteik laisvę tiems, 
kurie šiandien neša sunkią ver
gijos naštą". Kalbėjo mokyklų 
direktorius Julius širka. 

linkėdamas linksmų šv. Ka
lėdų ir laimingų ateinančių 
metų mokiniams ir tėvams tėvų 
k-to pirmininkas Jonas Varia-
kojis priminė, kad "pastangos 
išlaikyti tautinę gyvybę yra di
džiausias žmoniškumo pasireiš
kimas ir to siekia Kr. Donelai
čio mokykla". Dėkojo tėvams, 
kurie, nebodami sunkumų, kiek-
veną šeštadieni atveža vaikus j 
lituanistinę mokyklą. 

Liana Ancevičiūtė, Vida Bra-
zaitytė. Paulius Bindokas ir 
Jonas Variakojis, IV skyriaus 
mokiniai, padeklamavo Vytės 
Nemunėlio eilėraštį "Kalėdų 
Kristui". Prie jų buvo prakar-
tėlės vaidintojai Daina Paškutė 
ir Gintas šlapkauskas. 

Šeštojo skyriaus mokiniai gra
žiai pašoko kubilą, o trečiasky-
riai vėdarą. Ypač gražiai II-jo 
skyriaus mokinė Andrea Kab-
liauskaitė padeklamavo eilėraš
tį 'Vėjas". 

L. Žitkevičiaus eilėraštį "Auk
siniai obuoliai" deklamavo IV-jo 
skyriaus mokiniai Paulius Bin
dokas, Andrius Kirklys ir Rima 
Polikaitytė. «Sis eilėraštis buvo 
padeklamuotas išskirtinai gra
žiai. Visada ypač gražiai su 
dideliais aktoriškais gabumais 
pasirodo Rima Polikaitytė. Ket
virtokus deklamacijoms paruo
šė Bronė Prapuolenienė. 

Mokytojo Rimo Viktoros pa

ruošti II-jo skyriaus mokiniai, 
visi - deklamavo Jono Minelgos 
eilėraštį "Ledai", o mokytojos 
Danutės Bindokienės paruošta 
Vll-tos klasės mokinė Alvyde 
Eitutytė deklamavo Benio Rut-
kūno eilėraštį "Lietuvos žie
ma". 

V-tos klasės mokiniai pašoko 
malūną, o VU ir VUJ klasių 
mokiniai landytinį. Jaunystės 
šokį šoko V-tojo skyriaus moki
niai. 

Dainas "Norėčiau aš keliau
ti" ir "Kalėdų sapnas" dainavo 
IV ir VI skyrių mokiniai. Juos 
paruošė mokytoja Audra Alek-

į naitė. Rodos, taip neseniai 
Audra buvo Kr. Donelaičio mo
kyklos suole, o jau grįžo į ją, 
kaip gera mokytoja. Jos paruoš
ti mokiniai dainavo labai gra
žiai 

Visuomet yra gražiausia, kai 
pasirodo patys mažiausi. Jų 
yra ir Kr. Donelaičio mokyklo
se. Vaikų darželio ir I-jo sky
riaus mokiniai atliko vaizdelį 
12 mėnesių, čia visi 12 mėnesių 
praėjo su pasisakymais apie 
save. Praėjo snieguotas sausis 
ir žiedais pasipuošęs gegužis. 
Vaikus paruošė mokytojos Ma
rija Plačienė ir Laima Booth. 

Aukštesniosios mokyklos tau
tinius šokius paruošė mokyto
ja Vida Kazlauskaitė, irgi bu
vusi Kr. Donelaičio mokyklos 
mokinė, o pradinės Violeta Smie-
liauskaitė - Atkinson. Akor
deonistai — Vytautas Gutaus
kas, Ina Končiūtė ir Arūnas 
Polikaitis. Programą gražiai 
pravedė VTU-tos klasės moki
nys Darius Polikaitis. 

Programai pasibaigus pradi- j 
nės mokyklos mokinius aplankė Į 
Kalėdų senelis. Juo buvo Juo- i 
zas Polikaitis. 

J. Alksnė 

PRISIMINTAS 
A. A. B. BARKAUSKAS 

Gruodžio 13 d. suėjo lygiai 
10 metų, kai lietuviškoji mokyk
la neteko vieno iš judriausių ir 
darbščiausių lituanistų - pedago
gų, o lietuviškoji knyga savo 
karščiausio mylėtojo bei kriti
ko — tai a. a. Benedikto Bab-
rausko. 

Tą dieną šv. Antano parapi
jos bažnyčioje Cicero, Dl., už jo 
sielą buvo paaukotos šv. Mi
šios, po kurių velionies žmona 
poetė Gražina Babrauskienė su
ruošė pamaldų dalyviams pus
ryčius. 

Kitą dieną Ben. Babrausko 

o gruodžio 8 d. "Darbininke" 
buvo išspausdintas išsamus 

dikto Babrausko mirties", pa
puoštas velionio nuotrauka. 

K A N A S . . . 

(Atkelta Iš 3 pusi.) 

kiek vėliau pasauliui valdyti. 
Čia dar tik prasidėjo II-sis mil

žiniškų bokso rungtynių susiti
kimas — rundas. Pirmąjį Sovie
tai pralaimėjo, kai Mossadeh 
vyriausybė, pavaldžiusi Persiją tik 
dvejus metus, 1953 m. buvo pava
ryta prie lementoriaus. 

Tikėtina, kad šachas ir jo vy
riausybė bus pasimokę iš I-jo run-
do klaidų ir nesileis, kad bolše
vikai juos patiestų nokautu... ant 
menčių. 

Tikiuosi, kad bent šiek tiek su
pažindinau skaitytojus su būkle 
Irane. 

Dailininkui 

i t A. JUOZUI PAUTIENIŲ! mirus, 
didžiame skausme likusią žmoną STASĘ (Tulabai-
te), dukrelę TERESĘ, žentą di. J. BOGUTiĮ. anūke-
verkti, nes saviškiams mylimi šeimos nariai nieka
le VILIJĄ nuoširdžiai užjaučiame ir prašome ne« 
da nemiršta. 

Izabele Stonciene ir Vaikai 

Dailininkui 

i t A. JUOZUI PAUTIENIŲ! mirus. 
giadrininkę žmoną STASĘ, jos dukrą TERESĖLE 
BOGUTIENC ir jų artimuosius giliai užjaučiame. 

Vyresniosios Giedriirinkes 

Dailininkui 

A. t A. TEOFIUUI PETRAIČIUI 
mirus, jo 50 metų gyvenimo draugei MILAI 
RAITIENEI reiškiame giliausią užuojautą. 

Loretta ir Rovena Kasis 
Sofija ir Antanas Žukai 

i t A. ANTANUI NASLIŪNUI 
Lietuvoje miras, jo broliui, mielam kolegai JONUI 
NAŠLIONUI, jo seseriai BARBORAI STANKAITIE-
NEI ir dukrai DANAI STANKATTiTEI gilią užuojau
tą reiškia 

Lietuviu Tautinis Akademinis 
Sambūris 

A. f A. TEKLE STROGA 
BOGUSEV1CICTC 

Gyveno 6236 S. Artesian Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirt gruodžo 18 d., 1978, 8:40 vai. vak., suktukus 76 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Amerkoje šgyveno 53 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Dolores Niek, žentas Eu

gene, 4 anūkai Nancy, Susan, David ir Mark, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami-

Priklausė L. Vyčių 36-tai kuopai. 
Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje. 2424 West 69 

Street 
Laidotuvės įvyks penktad., gruod. 22 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėta | Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Duktė, žentas ir anūkai. 
Laid. direkt. Steponas C. Lack r Sūnūs, Tel. 734-1213 

Dailininkui 

A. t A. JUOZUI PAUTIENIUI mirus, 
skaudaus liūdesio valandoje reiškia nuoširdžią 
užuojautą žmonai STASEI, dukrai TERESEI, žen
tui JONUI B0GUTAI, dukraitei VILIJAI, seseriai 
ZUZANAI JUŠKEVIČIENEI su vyru ANDRIU ir 
dukterėčiai JŪRATEI VARIAKOJIENEI su šeima ir 
kitiems giminėms. 

Ketone ir Jurgis I. Kolosovai 

Mūsų sąjungos nariui 

A. t A. TEOFILIUI PETRAIČIUI mirus, 
jo žmoną VIKTORIJĄ ir artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime. 

Lietimu Pensininku Sąjunga Chicagoje 

A . t A . VINCU! PAUKŠČIUI mirus, 
žmonai, PAUKŠČIŲ giminei, seseriai BRONEI MAR-
KIENEI su šeima ir artimiesiems gilią užuojautą 
reiškia 

Bielsku šeima 

Amerikos Lietuvių Tarybos narei 

A. t A. MARIJONAI ŠRIUPŠIENEI mirus, 
ŠEIMAI, draugams bei pažįstamiems reiškiame gi
lią užuojautą ir kartu liūdime. 

Amerikos Lietuviu Taryba 

P A D K A 
Mūsų mylnna žmona, motina, uošvė ir senelė 

A. f A. EMILIJA PAUOKIENĖ 
MASrLICNAITE 

Mirė 1978 m. spalio 16 d., sulaukus 72 m. amžiaus ir buvo 
palaidota spalio 21 d. Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse, Čikagoje, IU. 

Nuoširdžiai dėkojame Dr. Algiui Glaveckui už pirmąją pagalbą, 
Korp! "Giedra" narėms, atkalbėjusioms rožančių ir ėjusioms garbės 
sargybą, taip pat operos solistui Algirdui Braziui už giesmes ir 
Antanui Kalvaičiui už muzik. palydėjimą laidojimo koplyčioje 
atsisveikinimo vakare. 

Dėkojame kan. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje, gedulin
gas pamaldas ir pamokslą bažnyčioje ir už apeigas kapinėse, taip 
pat grabnešiams: prof. B. Vitkui, prof. M. Mackevičiui. B. Žukaus
kui, P. Spetylai, J Sakui, St. Rauckinui ir Arui Tijūnėliui. 

Nuoširdžiai dėkojame solistei D. Kučėnienei už giesmes baž
nyčioje, J. E. vysk. Vincentui Brizgiui, Korp! "Giedra" dvasios va-
iui kun. Pr. Garšvai, klebonui kun. A. Zakarauskui, kunigams: 
Vyt. Bagdanavičiui, dr. Kęst. Trimakui, St. Ylai, A. Grausliui,, dr, !. 
Urbonui, V. Mažrimui, A. Stasiui, Z. Gelažiui, J. Vaišniui, K. Kuz
mickui ir k t , tuojau atnašavusiems šv. Mišias ar pasimeldusiems 
už velionės sielą. 

Esame dėkingi prof. dr. V Sruogienei, operos solistei Vincei 
Jonuškaitei-Zaunienei iš Californijos ir visiems atsilankiusiems kop
lyčioje, dalyvavusiems oamaldose bažnyčioje, palydėjusiems velionę 
į amžinojo poilsio vietą, atsiuntusiems gėlių, pareiškusiems užuo
jautą mums žodžiu, r>er spaudą ar laiškais, už užprašytas šv. 
Mišias, už gausias aukas šv. Mišioms, labdarai ir švietimui. 

Taip pav nuoširdi padėka ladotuvių direktoriui Petkui už labai 
malonų ir rūpestingą patarnavimą. 

Nuliūdę: Vyras, dukterys, žentai ir anūkėliai 

VIENERIŲ METŲ MIBTES SUKAKTIS 

A . t A . Kasparas Krikščiūnas 
Lietuvos Savanoris-Kūirįas 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirt is atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą vyrą, tėvelį ir senelį, kurio netekome 19771 
m. gruodžio 22 d. Palaidotas Sv. Kazimiero kapinėse. 

Už jo sielą šv. Mišios bus laikomos penktadienį, gruodžio | 
22 d. T. Marijonų koplyčioje. 

Nuliūdę: Lietuvoje žmona ir S sunūs su šeimomis 

A . f A . IRENAI RUSECKIENEI 
mirus, jos dukroms GIEDREI MICKUVIENEI ir DAN
GUOLEI BANEVIČIENEI su šeimomis reiškiame nuo
širdžiausią užuojautą ir kartu liūdime. 

Irena ir Jonas Janušauskai, ir 
Ina Janušauskaitė-Sekienė su šeima 

Los Angeles, Calif. 

Mylimam vyrui 

A f A . 
TEOFILIUI PETRAIČIUI 

mirus, jo žmonai VIKTORIJAI, mielai draugijos narei, 
reiškiame gilią užuojautą. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

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

11029 Southvvest Highway, Palos 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. ttth Ave.. CICERO. I I I . Tel. OLympic 2-1003 
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10 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. gruodžio mėn. 21 d. x Milda Povilaitienė laimėjo 
••—•—"•————————•——— | pį r mą vietą teniso klubo "VVim-
I x Vincas ir Adelė Benokra i - i b l e d o n U S A " " j į " " " B " * į 
čiai iš Clevelando, Ohio, šv. K a - ! s ė s ^ ^ V ^ ^ K * 
ledų švenčių ir Naujųjų 1979 I m o t e r u - MUda treniruojasi Gra-
metų proga sveikina savo drau- ! *»» KunkuUenes priežiūroje 
gus bei pažįstamus ir vietoj ka- I J a u 2 \ - m e t u , r į™ • * • ge" 

Milda priklauso 

valdybai. 
X Pulk. J. Samos (Samoska), 

!Jono Samoškos sūnus, buvęs 

ledinių sveikinimo kortelių ski- ra- Va23-nš^-
j ria auką "Draugui" ir kitai lie- j t a i P Į*? i r ^ m o n t o ^ ^ 
; tuviškai spaudai 

X "Draugas" šį šeštadienį X Jadvyga ir Adolfas Pupe-
išeina kaip paprastai su kultu- •»» sveikina visus savo drau-, 
riniu priedu. šeštadieni gus ir pažįstamus su Kalėdų ; ̂  Marinus ir dabar ALTS Chicagos skyriaus susirinkimo prezidiumas. Iš k.: Veronika Len-

hnki laimingų ir , *" įaliforniioi Prieš įs-1 kevičienė skaito praėjusio susirinkimo protokolą, Jolanda Kerelienė -
m e t ų . V i e t o j e ] ̂ ^ *" . _• „ ^ - « _.. _ m a— ii_-_ ;_:_i.:—^ _ : _ _ ;_ AJ«U.> i < » « 

"Draugo" redakcija 
Antradienį, po Kalėdų "Drau- sveikų 
gas" neišeis. Po švenčių "Drau- sveikinimo kortelių 
gas tepasirodys tik trečiadienį, j spaudai paremti. 

X Stasys Lozoraitis šiuo la- į x Antanas ir Konstancija Va-
bai nuoširdžiai dėkoja organiza- į liuškiai iš Barringtono. R. I., 
cijoms, laikraščiams, asmenims. į Kalėdų švenčių ir Naujųjų 1979 

a u k o j a į todamas į kariuomenę gyveno 
13309 So. Wallace St. Pulkinin
ko sūnus buvo išrinktas metų 
jaunuoliu, "boy at the year" ir 

sekretorė. Antanas Juodvalkis, susirinkimo pirm. ir Adolfas Švažas. 
skyriaus pirmininkas. Nuotr. V. Račkausko 

X Dr. Albertas Gasis, Cacao 
Beach, Fla., prie prenumeratos 

X Vanda, Juozas ir Gedhni- Į X Stasė Miltakienė, gyv. 
gavo stipendiją į West Point į „ ^ Gasparai sveikina gimines, i Detroite, sveikina gimines, drau-

kurTmaTnėjo paminėU^paln-1 Metų proga SM&ma s n o drau- j akademiją. Pulkininkas dabari d r a u g u s > p a ^ t a m u s ir visus į gus ir pažįstamus su artėjančio-
kiu žodžiu jo 80-Ues mėtį am-" gus ir pažįstamus, šia proga ? a v ° ^formaciją, kad jis me-, v i l n i e c i u s i r ^ hv{ksmų §v. mis Kalėdų šventėmis ir taki 

tų ar poros laikotarpyje bus; kalėdų ir laimingų Naujųjų j visiems laimingų Naujų Metų. žiaus sukaktį ir reiškia visiems' skiria '"Draugui" 25 dol 
geriausius linkėjimus. 

x "Draugo" redakcija susi
laukė iš bendradarbių ir skaity 

x Vanda ir Uuba Bichne- pakeltas į generolo laipsnį. I M e t ų ! vietoj kalėdinių atviru-
vičiai sveikina gimines ir drau- \ x Dr. Kazys Ambrozaitis ir' kų skiria 20 dol. "Draugui". 

I gus linkėdami linksmu šv. Ka- Marytė Ambrozaitienė Kalėdų į x Marąuette Parko lietuviu z r . i Z m r * Z a M i Į r y » * • * iaimm^Nauj* ***švenčių proga sveikina ^̂ ^savimnkų draugija K^-
K«tAiimn irturf^Z 'r;™?™ Vietoje kortelių skiria auka i draugus ir visus bičiulius, taip-: dų šv. proga nuoširdžiai svei-
^n^o^^^i^^.'"^^^' Paremti- * ir '"DraUg0" ***** lr H * " * SaV° ^ ^ ^ JU ŠeimaS' 

x Albina LipČienė, artima iki laimingų Naujų Metų. Šia: linki laimingų ir džiaugsmingų šiems atskirai parašyti, dėkoja 
me visiems už 
savo pusės linkime 
bendradarbiams ir skaitytojams 
gražių Kalėdų švenčių ir 
jaisiais Metais teišsipildo visi' 
troškimai ir viltys. 

x Atsisveikinimas su a. a. dr. 
Jonu Gliaudeliu Petkaus Mar
ąuette laidotuvių koplyčioje 

Vietoje kortelių skiria "Drau 
gui" 15 dol. 

x V. Slavinskas, Dovvners 
Grove, UI., mus pasveikino ir 

Dė-

mokesčio pridėjo 10 dolerių au
ką. Labai ačiū. 

x Vladas Vučiūnas, Racine, 
Wisc., užsisakė "Drauge" kny
gų, atsiuntė linkėjimus ir pridė
jo auką. Dėkojame. 

X Izabelė Malakauskienė, Wa-
terbury, Conn,, išreiškė pasiten
kinimą "Draugu": "Norėčiau 
daugiau aukoti, bet esu našlė 
pensininkė. Labai nenorėčiau 
dienraščio nustoti, nes kasdien 
su dideliu malonumu jį skaitau" 
— rašo ji atnaujindama prenu
meratą ir siųsdama 10 dolerių 
auką. Labai ačiū. 

x Aukų po 3 dol. atsiuntė: 
Juzė Malinauskienė, Pranciška 
Lukšas, Juozas Rūbas, Gražina 
Jezukaitienė, Rosita Cornelius 
Ačiū. 

x Po 5 doL aukojo: Pranas 
Zaranka, J. A. Jūragis, Juozas 
Skorubskas, dr. Rimas Vienužis, 
Jonas Šepetys, Vincas Strolia, 
dr. J . Kriaučiūnas. Visiems ma
loniai dėkojame. 

x Aukų po S doi. atsiuntė: 
Stasys Budraitis, K. Totoraitis, 
Helen Raubertas, Mindaugas J . 
Klygis, Veronika Markauskienė, 
Ona Mažeikienė, Romas Butkū-
nas, Frances Prokol, M. Tonkū
nas, kun. Jonas J. Kinta, Ma
rija Dūdienė, Stasys Kezutis, 
Mary Sutkus, R. Kungys. Vi
siems maloniai dėkojame. 

^H^S^z f̂l̂ ^PCS*v - _^^9^BCk* ' ^9^BE5>w ^tiS3^£w&* ^s^^^^^^c^ 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

m — 776-1225 
Chicago, Illinois 60629 

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

atsiuntė 10 dolerių auką. 
kojame. 

X Dr. Alvydas Koncė, Milla-
L « « T « "Draugo" bendradarbė, gyv. i proga skiria "Draugui" auką. I Naujų 1979 Metų. Švenčių pro- valley, Calif., sveikindamas 

inkime m " e l e m I l N e w H a v e n - C o n n " š v e ^ x .Asta ir Vaclovas Kleizai i ga skiria "Draugui" 30 dol ^Draugą- švenčių proga,_ auko-
! proga atsiuntė 45 dolerių auką. s v e i k ina visus savo gimines,! x Pranas Visockis, Madison,! jo lo dolerių. Labai acm 

gražių Kalėdų švenčių ir N a u - l U Ž **** a u k a nuoširdžiai dė- d r a u g u s , pažįstamus ir bendra-1 Wis.. švenčių proga sveikina 
1 kojame. darbius gv. Kalėdų proga ir lin-: visus artimuosius, pažystamu*, 

x "Lithuanian VUlage" ben- ki laimingų Naujųjų Metų. Vie-, "Draugą", šia proga skina au-
drovė, Cleveland, Ohio, savo po-[ ton kalėdinių kortelių siuntinėji- ką spaudai, 
sėdvje nutarė padėkoti "Drau- ;mo skiria auką "Draugo" dien- X Sveikindami draugus ir na
gui" ir jį paremti auka. šialraščiui. žjstamus Vytautas ir Nijole 

£ * . šiandien. \etvirt"adiVnį. P " * * b " v ė s ^ * ° ™ J" » - H X švėkšniškių draugija svei- V a c i a i N o r m ^ Okla v*£n 
7 vai. vak. Atsisveikinimą or- n o t a s ™ m s a t s i u n t ė « d o 1- ; k i n a Sv" K a l ė d u l r N a U J U M e t U '• 
ganizuoja Chicagos ateitininkų 
sendraugių skyrius. Vietoj vai-

d. 11 vai. vakare, Chicagos ra
dijo stotis WFBC (AM bangos 

+ **•*; 

nikų prašo skirti auką Ateiti
ninkų Susišelpimo fondui. 

čekį. Esame labai dėkingi. 
šį šeštadienį, gruodžio 23 

lietuvišką katalikišką 

x 

i proga "Draugo" redakciją ir į pareme 
: skiria 25 dol. auką paremti; spaudą, 
dienraštį. I * N i d a delikatesų krautuves 

x Jadzė ir Kostas Dočkai, | ir valgyklos, 2617 W. 71 g-vė 
savininkai Adelė ir Kazys Lie-,Cicero 111.. sveikina savo pa-, 

x Dr. Leonas ir Irena Kriau- i 1240) transliuos lietuvių gamm-; ž - s t a m u s i r d r a u g u s gv Kalėdų' tuvninkai Kalėdų ir Naujų Me-
čeliūnai išvyko šventinių atos- i tą programą ispanų kalba. Ją į N a u 1 ų 1 u M e t u p r o g a įr yie- j tų proga sveikina savo miehis 
togų į St. Petersburgą, Fla. į sukūrė Vytautas Dambrava ir I ^ ( ^ a t virukų skiria i klijentus, gimines, draugus ir 
Taip pat išvyko ir jų duktė bei • Pietų Amerikos radijo stotyse! ti. J -'Draugui" 25 dol. auką. 

x Kazys ir Juzelė Laukaičiai 
i pažįstamus, linkėdami geriau
sios sėkmės visiems, šia pro-

x "Geriausi linkėjimai "Drau
gui", kuris kiekvieną dieną 
mūsų laukiamas" — rašo mums 
Ona Elertienė iš Chicagos, siųs
dama auką. Ačiū. 

X E. Ribokienė, Brockton, 
Mass., artima "Draugo" ben
dradarbė, atnaujindama pre
numeratą, aukojo 10 dolerių. 
Labai ačiū. 

X Juzė Dziubinskienė, Glou-
cester, Mass., mus maloniai pa
sveikino, atsiuntė prenumeratos 
mokestį ir 10 dol. auką. Dėko
jame. 

X Po 5 dol. aukojo: Bronius 
Užusieniš, A. R. 2emaitaitis, Bi
rutė Martinkienė; po 3 dol. — 

. • • t 

*s-»n 

žentas V. ir A. Jonušai. Joiita ; programa turėjo didelį pasiseki 
Kriaučeliūnaitė, studijuojanti j mą. "Kūčių naktis Sibire" pa- '• x nazys ir Juzeie laimaicai skiriame "Draugui" 20 do-įP- Grašys, M. Milas, V. Valte-
Ann Arbor. Mich., prisidės vė- j gaminta, remiantis lietuvaičių 

j artėjančių švenčių proga svei-j Į ^ j ^ j J u o z u n a S t R gliažas, S. 
X Kotryna ir Vytautas M ali

jošiai linksmų švenčių linki vi
siems ši laikraštį skaitantiems! 

liau. Dr. L. Kriaučeliūnas grįš į Sibiro maldaknygės tekstu 
Naujųjų Metų dieną. — kiti 
vėliau. 

X Eleonora Valiukėnienė, 
Chicago, IU., artėjančių švenčių 
proga palinkėjo "Draugui" sėk
mės ir atsiuntė 10 dolerių auką. 
Labai ačiū. 

X Dr. Romualdas ir Milda 
Povilaičiai su šeima sveikina 
savo gimines, draugus, pacien
tus ir pažįstamus šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga. (sv.). 

Vietoje kortelių aukoja 
vos Dukterų draugijai, (sv.). 

kina gimines, draugus. Lietuvių 
Bendruomenės darbuotojus ir 
skiria auką "Draugui" ir "Pa
saulio Lietuviui". 

x Elzbieta ir Aleksas Šatai, 
Cicero, Hl„ sveikina draugus ir 
pažįstamus šv. Kalėdų ir Nau
jųjų Metų proga ir vietoj svei
kinimo atvirukų skiria "Drau
gui" 25 dol. 

X Ona Muliolienė sveikina gi
mines, draugus ir pažįstamus 
su šv. Kalėdom ir linki laimin-

I giausių ir geriausių Naujųjų 
! 1979 Metų. 

KALĖDŲ SVEIKINIMAS 
Dėkingai roifikiame ir širdingai linkime didžiai ger

biamai Kunigijai, mūsų mylimoms Rėmėjoms-Rėmėjams 
ir visiems mūsų brangiems Geradariams džiaugsmingos 
Išganytojo CSmizno šventės ir Dievo palaimos panų Nau
jų Metų! 

Kalėdų šveačdų metu bus paaukotos Sv. Mišios Jūsų 
intencijoms. 

Maldose kasdien primename Jėzui Jūsų uolų pasi
šventimą mūsų Vienuolijai. Prašome Dieviškojo Kūdikė
lio suteikti Jums dangiškos ramybės ir labiausiai pagei
daujamų malonių. 

Širdingai dėkingos, 

ŠV. KAZBUERO SESERYS 

Sesuo M. Joanella, generalė vyresnioji 

ir Seselės 

X A. a Birutė Kiburienė po 
sunkios ligos pirmadienio naktį dolskiai, Chicago, UI., mus pa-

x Vida ir Vytenis Šilai šven- Daučanskas. P. Jakaitis, Just. 
čių proga sveikina savo drau- Stanaitis, Ant. Galinaitis, A.. 
gus ir pažįstamus ir ta proga, Jakštys, A. Bilitavičius, Jurgis' 
skiria auką lietuviškai spaudai, j Kezys, O. Mekišienė, St. Vai-

X Ona ir Jonas Gradinskai 
švenčių proga sveikina visus 
lietuvius. Vietoje atviručių au
koja "Draugui". 

X Feliksas ir Agota Valaičiai 
šv. Kalėdų proga sveikina gimi
nes, draugus ir pažįstamus ir 
linki laimingų Naujų Metų. Vie
toje kalėdinių kortelių aukoja 
"Draugui" 20 dolerių. 

x Romas ir Emilija Saka-

čiUnas. Labai ačiū. 
x Rašytojas Marius Katiliš

kis, Lemont, BĮ., padėkojo už 
korteles ir atsiuntė auką. Ačiū. į 

x B. Jablonskis, Aurora, UI., į 
siųsdamas "Draugui" sveikini- j 
mus ir 15 dol auką, rašo: "Pa
sigendu lietuviškų veiksnių, 
draugijų ir klubų dėmesio visų 
gerbiamam mūsų dienraščiui. 
Amerikiečiai savo spaudą atžy
mi garbės lakštais, medabais. 

sveikino ir atsiuntė 10 dol. au- j Ar "Draugo" skelbiamos iš po-
ką. Labai ačiū. ; grindinės Lietuvos leidinių iškar-

x Angelą Kraučeliūnas, Hot j pog įr tikslūs ir turiningi veda 

Hickorvi X * ' r a , l c e s "" Otonas Kaptei-
niai, Cleveland, Ohio, savo svei-

x H. ir E. 2itkai sveikina 
savo draugus ir pažįstamus šv. 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga. 

Lietu- Viename parengime Chicagoj susi- m i r e Arkansas valstijoje. Ji DUS 
tikę visuomenės veikėjai dr. A. laidojama Chicagoje. Vėliau 

! Razma ir inž. Anat. Milūnas. bus pranešta plačiau. 
X Naujutėlė Sylvania 19 in. \ Nuotr. J. Kuprio x y&toras ir Eugenija Ra- * P ™ ^ ̂  " J J * * * * , į * J * * V e r t l * * » ***** 

spalvota TV tik $345. Gra-į X Nida Delikatesų krautuvė činskai nuoširdžiai sveikina! niutortelių ir atsiuntė auką. j j r mo?» 
dinskas. 2512 W. 47 St.. telef. j ir restoranas, 2617 W. 71st S t i gimines, draugus ir pažįstamus 
376-1998. (sk.). j Šeimininkės yra pasipuošusios Kalėdų ir Naujųjų Metų proga, j ̂  \ j j " ~ a r ė n ^ e ^ o d^nraSU 1 

aprūpinti Jus ateinančių Kūčių j kortelių vietoj skiria 15 dol. L ^ v AX;-
ir Kalėdų stalui įvairiais vai- j spaudai palaikyti — "Draugui". į 
giais, kepsniais ir kitais skanu-' x Jadvyka Jurienė ir duktė' 
mynais. Danutė sveikina draugus ir pa-

Be visų įvairių kepsnių, stalo; žįstamus su šv. Kalėdom ir 
papuošimui kepama iš Lietuvos' Naujaisiais metais. Linkime 

x Marija ir Juozas Rūbai šv.; gautu receptu Kalėdų eglutes,' džiaugsmo ir Dievo palaimos. 
Kalėdų proga sveikina gimines,' baravykus ir kita. •• Vietoje sveikinimo kortelių 
draugus ir pažįstamus ir linki! Jūsų patogumui turėsime at- į siunčiame "Draugui" auką. 

darytą ir sekmadienį prieš Ka- x P- žumbakis, Chicago, UI., 

x A. ir L Sadauskai sveikina a p 

savo draugus ir pažįstamus šv.! 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga. 
Vietoje kortelių aukoja Lietu- '• 
tuvos Dukterų draugijai, (sv.). 

laimingų Naujų Metų. (sv.). 
x Jei SIOLANDfcnj tau tik , ^ a s n u o 8 v a l- r- * ' 5 v a J- P- P- j d i d e , i s lietuviškos knygos my 

10 dol. auka. Ačiū 
x Kun. dr. Kęstutis Trima

kas, "Ateities" žurnalo vyr. re
daktorius, savo sveikinimus 
"Draugui'' palydėjo didesne au
ka. Dėkojame. 

x Jonas Janušauskas iš Chi
cagos aukojo 8 dolerius. Ačiū. 

x Balys Graužinis, Los An
geles. Calif., parėmė mūsų spau-

relk, tuoj pas PETRĄ «" užeik!, 
— INTERNATIONAL MEAT | ? * _ T 7 6 " 7 6 7 5 ' savininkai A. ir 
MARKET. Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena, 

K. lietuvninkai. (sk.) 

lėtojas, švenčių proga nusipir
ko "Drauge" lietuviškų knygų, 
aplankė redaktorius, tarėsi 

dcs darbus 8 dol. auka. Dėko-
Priimame užsakymus iš anksto. 

jame. 
X Bernardas ir Ona Kvietkai, 

, Sauth Bend. Ind., pasveikino 
x A. S. D. ir Korp! Vytis! y f u d o s ' * * * i r , l * ? * "Draugo" darbuotojus ir įteikė 

dešros ir t. t. 2913 We»t 63rd rengia kalėdinius Šokius, kurie i d o l e n u a u k a Nuoširdžiai de-
St., Chicago, DL Tek 436-4337. įvyks gruodžio 25 dieną, 7:30 k o J a m e -(sk.). 

X NAMAMS PIRKIT PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings. 2212 
VVest Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747. (sk.) 

vai. vak. iki 1 vai. ryto, Jauni
mo centro didžiojoje salėje, 
Gros grupė "Tuff Luck". Įėji-

kinimus "Draugui" parėmė 
dol. auka. Labai ačiū. 

20 

1 

x Ed. ir EI. Pranmskai, St. 
Petersburg Beach, Fla., atnau
jindami prenumeratą, atsiuntė 
ir 15 dol. auką. Jiedu skelbia
mi "Draugo" Garbės prenume
ratoriais. Nuoširdžiai dėko
jame. 

• 

palinkėjo sėkmės ir įteikė 20 
dol. auką. Labai ačiū. 

x Stasys Patlaha. Chicago, 
Rl., visuomenės veikėjas ir 
"Draugo" bendradarbis, šven
čių proga pasveikino dienraštį 
ir įteikė 20 dolerių auką. Nuo-

10 dol. auką. Labai ačiū. 
X Union Pier Lietuvių drau-

X Felicija, Ramutis ir Iiongi- \ gija nutarė paremti lietuvišką-
nas Pliūrai, Racine, Vis., šven- j ją spaudą ir per A. Kasnicką j i 
tų Kalėdų ir Naujųjų Metų pro-1 atsiuntė "Draugui" 25 dolerių 

mo auka 4 dol. su I. D. kortelė- į ga sveikina gimines, artimuo- į čekį. Maloniai dėkojame. 
m^ s (pr.). j 3ius. draugus bei pažįstamus,, x Liet. Moterų klubų fedcra-

x Tadas Tallat-Kelpša sveiki-! Hnkėdami linksmai praleisti ei jos Chicagos klubo vadovės —į 
na gimines, draugus ir pažįsta- I šventes. Vieton kalėdinių kor- pirm. M. Marcinkienė ir kasinin-
mus šv. Kalėdų proga. Vietoj telių skiria auką lietuviškai kė O. Juodvalkienė švenčių pro-
kortelių skiria 20 dol. CALM: spaudai. | ga pasveikino savo dienraštį, 

«• ^J'T*?0^ P n k V b a ?n ^ S t ° V a d O W * ° S k ° , 0 m S m a " x K v a i l ė ir Aleksas Zoto-Kalėdų kasdien atdara nuo 10 zinti. (sv.). . . . . . , 
iki 8 vai. vak. Šeštadieniais x Dr. Kazys ir Irena Pemkai ) & \ S m..' . . a , - ^ 

, r t . . . - . , , , . .; . . . , izistamiems Imki malonių Kalė-
nuo 10 iki 6 vai. vak.. sekma- su seimą sveikina gimines, drau- > d S v e n „ ^ l a i m i n ? u 1 9 7 9 
dieniais nuo 12 iki 4 vai. p. gus ir pažįstamus Kalėdų iri . T7.. . . . , , ,- . . , 

r- • • t tu ,. XT i w 1 „ . . metų. Vietoj kalėdinių atviru-
p. Dovanų pasirinkimas didelis. Naufųiu Metų proga. Vetoi . , . 

v L- , i. i u i . . . . . . . . . J K*U auKojr spc.udai. 
visos brangenybes nepakelto- kalėdinių kortenų siuntinėjimo j 
mis kainomis Terros adresas: skiria didesnę auką CALM iš- * Antanas Rugys, Lantaną, širdžiai dėkojame. 
3235-37 Wost 63rd Street, Cbi- leisto V. Augulytės ir J. Masi- Fla.. atsiuntė Garbės prenume- > A. žemaitis. Chicago, UI., 
rago, m. 60629, telefonas 312- lionio "Liet. literatūros" vado- ratoriaus mokestį. UŽ paramą atsiuntė sveikinimus ir auką. 
134-4660. (sk.). vėlio skoloms mažinti. ( sv) . i nuoširdžiai dėkojame. Dėkojame. 

X švenčių proga aukų at
siuntė: po 5 dol. — Vaclovas 
Kleiza, Jonas Venckus, Aldona 
Sehgal, P. Bložis, Elena Lapie
nė; 1 dol. — Helen Zaksas. 
Dėkojame. 

• 

* 

D O V A N O S J Ū S Ų 
M Y L I M I E S I E M S 
Baltijos gintaras, itališkas 
18 k. ir 14 k. auksas, ko-
raliai, kultūriniai perlai ir 
kitos brangenybės. Llad-
ros iš Ispanijos, Anri me
džio drožiniai, "Dresdens", 
šveicariškos muzikinės dė
žutės ir kristalas iš viso 
pasaulio. Kalėdiniai šiau
dinukai ir daug, daug kt. 
Romas ir Dalė Daukšai 
kviečia visus atsilankyti ir 
apsipirkti — Avalon Gal-
leries, 4243 S. Archer Ave. 
tel. 247-6969. Atd. kasdien 
ir sekmad. iki kalėdų. 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
linkime 

M0SŲ GERADARIAMS, RĖMĖJAMS, o ypatingai pa. 
dėjusiems sukelti pakankamai lėšų pastatyti Šv. 
Šeimynos prieglaudą. 

Prieglaudos seseles, gyventojai ir kunigai, 
R. Katalikę Labdariu Sąjunga, Holy Family 
Villa Atultttfy, 

R£V. S. ADOMINAS 
Lemont, Illinois 60439 

^ 

LINKSMŲ ŠVENTŲ 

KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

PROGA, 

Sveikinu parapijiečiue, draugus 

ir dienraštį u D r a u g ą " . 

EIJN. IGNAS URBONAS 
Sv. Kazimiero parapijos klebonas, 
Gary, Indiana 46401 

^ : 

•MBMMI 


