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Kristaus Gimimo šventė teatneša džiaugsm ą ir viltį 
* 

* ** • smitiuams skelia 

^ lilums Oiotes Gcjv>â  
^/\lJaonoj ir Zoduj. 

Betliejus šiandien 
Betliejus. — Izraelio okupuo

tame Betliejaus mieste šią savai
tę pilna turistų. Automobilių ju
dėjimą tvarko arabai policininkai, 
kurie sklandžiai vartoja ir heb
rajų kalbą. Jie nurodinėja, kur 
galima statyti automobilius, kur 
negalima sustoti. Prie Prakaitės 
aikštėje stovinčios Gimimo baž
nyčios didelė spūstis: norvegai, 
vokiečiai, brazilai, amerikiečiai, 
— tūkstančiai žmonių praeina 
Gimimo grotą. Betliejus, stebė
tojų nuomone, yra tikra ekume
ninės dvasios apraiška. Be kata
likų aikštėje pilna anglikonų, 
kitų protestantų bažnyčių ti
kinčiųjų. Nemaža protestantų 
grupė Piemenų lauke gieda Ka
lėdines giesmes. 

Betliejuje arabų-žydų santy
kiai yra glaudesni, negu kituose 
okupuotuose miestuose. Prie Gi
mimo bažnyčios durų stovi du 
Izraelio kareiviai su šautuvais ir 
radijo aparatais. Prie jėjimo iš
kabintos Judėjos ir Samarijos gu
bernatoriaus taisyklės, kurias tie 
du kareiviai prižiūri. Kitoje Pra
kaitės aikštės pusėje stovi puoš
ni musulmonų Omaro mečetė 
su aukštu minaretu. Aikštėje 
vaikščioja nemaža norvegu ka
reivių grupė iš Jungtinių Tau
tų taikos kariuomenės Libane. 
Jų tarpe yra ir katalikų, kurie 
atsiklaupę bučiuoja balto marmu
ro grindyse įlietą "Betliejaus 
žvaigždę",. padovanotą Gimimo 
bažnyčiai Prancūzijos vyriausy
bės prieš 250 metų. 

Gimimo bažnyčia pradėta sta
tyti Bizantijos imperatoriaus 
Konstantino 326 metais. Ji daug 
kartų buvo perstatoma ir remon
tuojama. Grote kaba 32 puošnios 
lempos kurios padalintos arme-

Brežnevo laukia 
sausio 15 A 

Washingtonas. — Prezidento 
saugumo patarėjas Zbignie\v 
Brzezinski trečiadienį pareiškė, 
kad prezidento Carterio ir sovie
tų prezidento Brežnevo susitiki
mas gali įvykti Washingtone sau
sio 15 d. Numatyta, kad Brežne
vas viešės apie 5 dienas, šalia 
pasitarimų "VVashingtone, numa
tomas vizitas St. Simons saloje, 
prie Georgijos krantų. Tai bū
tų pitmas abiejų valstybių galvų 
pasimatymas. 

Brežnevo vizitas priklausys 
nuo to, ar pavyks sekretoriui 
Vanee ir ministrui Gromykui iš
spręsti strateginių ginklų klausi
mus Ženevoje. Jų derybos vyko 
vakai. 

nams ortodoksams, graikams or
todoksams ir katalikams, kurie 
Betliejuje vietinių vadinami "lo
tynais". Tų lempų nuosavybė, 
nežiūrint vyraujančios ekumeni
nės dvasios, kiekvienos Bažnyčios 
atidžiai saugoma. Kai lempos va
lomos ar papildomos alyva, tuos 
darbus gali atlikti tik atskirų 
Bažnyčių atstovai. 

Į dešinę nuo Bietliejaus žvaigž
dės yra prakartėlė ir ėdžios, ku
rias tvarko ir saugo katalikai. Čia 
įvyksta svarbios Kristaus Gimi
mo apeigos. Nors Gimimo baž. 
nyčia statyta pagerbti tam isto 
riniam įvykiui, iškilmės vyksta ne 
vienu metu. Katalikai mini Kris 
taus Gimimą — gruodžio 24 d., 
graikai ortodoksai švenčia sausio 
6 d., o armėnai — sausio 18 d. 

Kalėdos Betliejuje sutraukia 
daug tikinčiųjų iš viso pasaulio. 
Neseniai popiežius Jonas Paulius 
II-sis pareiškė troškimą aplanky
ti Šventąją Žemę ir apgailestavo, 
kad šiuo momentu jis to negali 
padaryti. Betliejaus miestas, net ir 
Izraelio priešai pripažįsta, geriau 
tvarkomas ir gražesnis negu bu
vo prieš okupaciją. Izraelio val
džia teisingai sako, kad čia ne jos 
nuopelnas, bet miesto mero — 
arabo Elias Freij, kurio energija ir 
sumanumas įvykdė daug statybos 
ir remonto darbų. 

Ta i va no ginklavimas 
nulėmė derybų eigą 

Madona su Kūdikiu ir Angelais, šis paveikslas, tapytas Hans Memling 
(1430-1494) yra TJffizi rinkinyje, Florencijoje. 

mis, Taivanas pats suprojektavo 
ir stato: taktinius transporto lėk
tuvus, vidutinio nuotolio rake
tas ir 30 tonų patruliavimo lai
vus. Amerika atsisakė parduoti 
Taivanui pačius moderniausius 
F — 5G kovos lėktuvus. 

Taivano kariuomenė gerai gink
luota priešlėktuvinėm raketom — 
Hawk. Aviacija turi 316 kovos 
lėktuvų. Laivynas turi du po
vandeninius laivus Amerikos Gup-
py II klasės ir 22 naikintuvus, iš 
jų aštuonis Gearing klasės. Du 
naikintuvai yra žymiai pagerinti 
Izraelio konstrukcijos Gabriel ra
ketomis. Turint galvoj aukštą 
Taivano kariuomenės narių mo
ralę ir antikomunistines nuotai
kas, Taivaną galima laikyti kie
tu riešutu, kurio komunistinė Ki
nija nedrįs bandyti perkąsti. 

Kinijos prekybos ministras Li 
Cbiang pareiškė Hong Konge vil
tį, kad Kinija greit galės pradėti 
su Taivanu tiesioginę prekybą. 
Netiesioginė jau seniai vyksta 

j per Hong Kongą. -Khšja^jsn pr* 
j •• r _ - i l :_ : J 

Wasingtonos. — Amerika jau 
kuris laikas, po Brzezinskio vizi
to Pekine, buvo nutarusi užmegz
ti su Kinija diplomatinius ryšius, 
tam trukdė tik klausimas, ar Ame
rika galės ir po santykių užmez
gimo tiekti ginklus Tautinei Ki
nijai. Pekino vyriausybė tik gruo
džio 5 d. padarė reikšmingą 
nuolaidą. Vicepremjeras Teng 
pasikvietė tą dieną Amerikos ry
šių įstaigos vedėją Leonard 
"VVoodcock ir jam pranešė kad 
Pekino vyriausybė pro pirštus žiū
rės į gynybos ginklų pardavimą 
Taivanui. Šitas pareiškimas ir nu
lėmė greitą susitarimą užmegzti 
ryšius, rašo kolumnistai Evans ir 
Novak 

Amerika įrodinėjo Kinijai, kad 
visai sustabdžius ginklų teikimą 
Taivanui, šis gali kreiptis į Mask
vą, kuri greičiausiai sutiktų už
imti ginklų tiekėjo vaidmenį dip
lomatiniais, psichologiniais mo
tyvais. Be to, Amerika aiškino, 

į kad ginklai Taivanui yra jau 
j parduoti ir jau yra pakalui, "in t 
| the pipeline" todėl reikia juos j ^smus, kurie ves į dery-

1 bas su Taivanu. Vicepremjeras 
Teng anksčiau yra pareiškęs, kad 

izm** 

Meany kritikuoja 
sutartį su kinais 

Washingtonas. — Amerikos 
darbo unijų federacija pasmerkė 
vyriausybės nutarimą nutraukti 
diplomatinius ryšius su Taiva
nu. Federacijos pirmininkas 
George Meany pasakė, kad tas 
žygis yra pataikavimas komunis
tams, be to, jis gadina Ameri
kos prestižą užsieny, kur niekas 
nenorės tikėti Amerikos pažadais 
ir sutartimis. Carteris daug kal
bėjo apie žmogaus teises, tačiau 
dabsr ignoruoja teises pavergtų
jų Kinijoje ir teises tų Taivano 
gyventojų, kurie bijo vergijos, 
pasakė Meany. 

Jordanas toliau 
ieško taikos 

Londonas. — Jordano karalius 
Husscinas pareiškė britų spau
dai, kad jis tariasi su kitais ara
bų vadais atgaivinti Viduriniųjų 
Rytų taikos iniciatyvą. Fgipto ir 
Izraelio deryboms karalius nepri
tarė, nes jos neišsprendžia daug 
klau'imų. Jis siūlė Jungtinėms 
Tautams ar Europos valstybėms 
imtis Žygių atstatyti taiką. 

Siekia pasmerkti 
Kinijos politikę 

Viena. —Komunistų partijos 

vietų Pravda gruodžia 15 ir 16 
pakartotinai kritikavo Rumunijos 
"draugus 

Bonai nepatogus 
biznio reikalai 

Bona. — Vidaus politikos trin
tis V. Vokietijoje sukėlė toliau 
siekiantį skandalą, kuris labai 
nepatogus socialistinei vyriausy
bei, kuri siekia išlaikyti gerus ry- j pasisakė Rumunijos atstovas. So-
šius su juodomis Afrikos valsty
bėmis. Bundestago pirmininko 
Kari Carstens -politiniai priešai 
paskelbė kai kuriuos dokumen
tus, kurie rodo, kad V. Vokietija 
slaptai pardavė Pietų Afrikai ka
rinių įrengimų ir ginklų, Rodezi-
jai karo lėktuvų. 

Neseniai Anglijoje išspausdin
ta Zdenel Cervanka ir Barbara 
Rogers knyga "The Nuclear 
Axis" liečia V. Vokietijos santy
kius su Pietų Afrikos vyriausybe. 
Knyga pagrįsta dokumentais, pa
vogtais iš P. Afrikos ambasados 
Bonoje. Čia rašoma, kaip V. Vo
kietija slaptai padėjo Pietų Afri
kai įsigyti įrengimus atomi
niams ginklams gaminti. Lap
kričio mėn. Bonos vyriausybė 
paskelbė specialų raportą, kuris 
paneigia karinį atominių ginklų 
bendradarbiavimą su Pietų Afri
ka. 

V. Vokietijos vyriausybė nepa
neigė žinių, kad ji pardavė Čilei 
nemažai ginklų, Kinijai pardavė 
urano ir vienu metu tiekė gink
lus ir amuniciją abiem Nigerijos 
civilinio karo pusėm. 

nutrauktas ateinančių metų ga
le. Kinija sutiko. 

Komunistų armijai laimėjus 
karą Kinijoje, Amerika neužilgo 
pradėjo Taivane įsikūrusią Tau
tinę Kiniją remti ekonomiškai ir 

suvažiavimas ginkluoti. Nuo 1949 m. Taivano 
Bulgarijoje siekė priimti Kiniją | vyriausybė gavo 2.6 bil .dol. ver-
smerkiancią rezoliuciją, rnes ją 

Mažiau gyvena 
New Yorko mieste 
New Yorkas. — Vyriausybės 

statistikos biuras paskelbė, kad 

Sovietų laikraštis ne
lauktai atidengė, kad Varšuvos 
sutarties vadų konferencijoje Ru
munija išstojo prieš daugumos 
pažiūras. Iki šio? apie tuos nesu
tarimus buvo žinoma tik iš Ru
munijoj prezidento Ceausescu 
kalbų sugrįžus iš Maskvos. 

Budapešte Vengrijos užsienio 
reikalų ministras Erigyes Puja 
irgi viešai papasakojo televizijos 
programoje, kad Sovietų Sąjun
ga bandė Varšuvos pakto kon
ferencijoje pravesti formalų Ki
nijos pasmerkimą, tačiau Rumu
nijai atsisakius prisidėti prie to
kios rezoliucijos, visas klausimas 
buvo paliktas. 

S->lųos komunistų suvažiavime 
dalyvavo 73 partijų atstovai. Ta
čiau Jugoslavija visai nedalyvavo, 
Vakarų komunistų partijos at
siuntė tik žemus pareigūnus. Čia 
vėl pabrndžius smerkti Kinijos 
politiką, nepritarė rumunų dele
gatas, politbiuro narys. 

Izraelio lėktuvai 
puolė Libane 

Tel Avivas. — Izraelio karo 
lėktuvai 15 min. raketomis ir 
bombomis daužė dvi palestinie
čių stovyklas Libane. Izraelio pra 

tės ginklų. Taivanas 1954 m. ga 
v o F — 86 — F Sabre lėktuvų, 
1960 m. gavo F — 104 Starfi-
ghters 1965 m. buvo pristatyti 
F —5A Freedom Fighter mode
liai ir 1974 m. kinai gavo leidi
mą patys statyti F — 5E Tiger 2 
lėktuvus. Su Amerikos įmonių 
pagalba Taivanas išmoko pats 
gaminti kai kuriuos ginklus. 
Tarp geriausiai pavykusių mo
delių yra Chungshine lėktuvas, 
pirmą kart išbandytas 1973 m. 

Tarptautinio Taikos Tyrinėji
mų instituto Stokholme žinio-

New Yorko miesto gyventoju skai j nešimu buvo pultos teroristų ba
dus per 1977 m. sumažėjo iki 
7,312,181. Tai yra mažiausias 
skaičius nuo 1930 metu. Miesto 
valdyba susirūpinusi, nes nuo 
gyventojų skaičiaus pril iauso 
įvairių federalinių lėšų vv'mas. 
Be to, gali būti pakeistas ir kong-
rtsmanų skaičius. New Yorkas 
gali prarasti kelis savo atstovus 
kongrese. 

zės. Puolimą pasmerkė Egiptas. 
Palestiniečių vadas Arafat Liba
ne pareiškė, kad palestiniečiai 
atkeršys už šį kriminalinį puo
lime kuriamo žuvo 27 civiliai. 

Izraelis nurodo, kad nuo lap
kričio 1 d. palestiniečiai teroris
tai įvykdė Izraelyje 14 puolimų 
bombomis, kur žuvo 4 ir sužeis
ta 67 žmonės. 

Rumunai mažina 
karo išlaidas 

Viena. — Rumunija, kuri 
Varšuvos pakto vadų suvažiavi
me pasipriešino sovietų siūlymui 
padidinti gynybos išlaidas, tre
čiadienį žengė dar vieną žingsnį. 
Rumunų spaudos agentūra, ko
mentuodama naftos kainų pakė

limą, paskelbė, kad kompensavi
mui didesnių kainų teks mažinti 
kitas išlaidas, pirmiausia—kari
niams reikalams. Antradienį Ru
munijos polrtbiuras nutarė su
mažinti gynybos biudžetą ir pa
didinti šeimoms mokamus prie
dus. 

Vietnamas įves 
rusų kolchozus 

Hanojus. — Vietnamo vyriau
sybė paskelbė naujas direktyvas 
žemės ūkiui. Buvusiame Pietų 
Vietname bus panaikintos visos 
"kapitalistinio išnaudojimo for
mos". Ūkininkui bus palikta tik 
tiek žemės, kiek jis pats gali ap
sidirbti. Mašinos ir traktoriai ir
gi bus valdžios nusavinti, jei jų 
naudojimas neša ūkininkui pel
ną. 2emė bus nusavinta, o ma
šinos atiduotos kolektyvams. 

Kinija nevers Taivano keisti gy
venimo lygio ir drąsins užsienio 
investuotojus Taivane, kuriam 
bus garantuota ilgalaikė autono
mija. Taivano užsienio reikalų 
ministras Chien tačiau pasakė, 
kad Taivanas su Kinija nesiderės 
ir nekeis savo ilgalaikės politikos 
Kinijos atžvilgiu. 

Taiwano žmones 
nepraras teisiu 

Washingtonas. — Valstybės 
departamentas nuramino taiva
niečius' studentus Amerikoje. 
Nauja sutartis su Kinija nepalies 
Taivano piliečių teisių atvažiuo
ti į Ameriką ar iš jos išvykti. 
Taivano piliečiai nebus skirtin
gai traktuojami, tik teks rasti bū
dus, kaip tvarkyti vizų ir kitus 
formalius reikalus, pranešė de
partamentas. 

Irano vyriausybės premjeras Gho-
lam Rėza Azhari pareiškė šachui, 
kad jis norėtų grįžti j savo senas 
pareigas — kariuomenės štabo vir
šininku. Generolas Azhari yra bai
gęs kelias karines kolegijas Ame
rikoje. Ilgą laiką jis buvo Irano at
stovas CETO organizacijoje ir gy
veno Turkijoje. Nuosaikus ir loja
lus karininkas. Azhari nemėgsta 
jam pavestų pareigų, todėl jis ta
riasi su civiliais politikais, ragin
damas juos pasiimti premjero at
sakomybę. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Šveicarų bankas Ziuriche 
užšaldė amerikiečių "Peoples 
Temple" kulto pinigų sąskaitą. 
Spėjama, kad kultas buvo ban
ke sudėjęs apie 10 mil. dol. 

— Jungtinės Tautos jau turi 
•151 narį- Buvo priimta Domini
kos sala, gavusi iš britų nepri
klausomybę lapkričio 3 d. 

— Nikaragvoj šeši ginkluoti 
vyrai apšaudė automobilius, ku
riais važiavo amerikiečiai misi-
jonieriai, vienas sunkiai sužeis
tas. Du buvo pagrobti Nežinia 
ar užpuolikai buvo paprasti plė
šikai ar sandinistai partizanai, 
kurie kovoja prieš Somozos val
džią. 

— Pennsylvanijoje sunkveži
mių vairuotojų streikas vėl sukė
lė smurto veiksmų. Du vairuoto
jai peršauti, du sunkvežimiai pa
degti. 

—Šiaurinėje Airijoj vėl spro
go keturios bombos, sužeisti 9 
asmenys. 

— New Yorko Chemical Bank 
pakėlė paskolų palūkanas iki vie
nuolikos su puse nuošimčių. 

— Vietnamo užsienio reikalų 
ministras Duy Trinh Japonijoje 
pasakė, kad Kinijos planai izo
liuoti Sovietų Sąjungą ir Vietna
mą, užmezgant ryšius su Ameri
ka, tikrai nepasiseks, jei Kinija 
turi tekius planus. 

— Sovietų Pravda skelbia, kad 
dabartiniai Egipto-Izraelio dery 
bų sunkumai esą tik priedanga 
didžiausiam arabų interesų išda
vimui. Nesutarimai esą tik tam, 
kad tą sutartį padarytų daugiau-
priimtina ir tą sąmokslą prieš 
arabus — garbingesnių. 

— Sen. Frank Church iš Ida-
ho greit taps senato užsienio rei
kalų komiteto pirmininku. Tas 
gali jam pakenkti Idaho politi
koje, nes čia konservatyvūs bal
suotojai iš jo laukia daugiau 
pastangų valstijos reikalams, o 
ne užsienio reikalams. "Idaho 
gyventojai visiškai nesirūpina 
tuo, kas vyksta Afganistane", pa
aiškinę valstijos demokratų va
das. 

— Amerikos erdvės stotis "Sky-
lab", kuri sveria 77.5 tonas, atei
nančiais metais sumažins orbitą 
ir įeis į žemės atmosferą, kur 
sudegs ir nukris į žemę, prane
šė erdvės agentūra. Stoties lau
žas gabalais nukris 3,000 mylių 
ilgumo ir apie 100 mylių platu
mo ruože. Tikimasi, kad didelė 
laužo dalis nukris į vandenyną. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 22 d.: Floras, Demet-

rija, Gedvidas, Dobile. 
Gruodžio 23 d.: Jonas K., Vik

torija, Veibutas, Žibutė. 
Gruodžio 24 d.: Kūčios, Ieva, 

Jogaila, Minvidė. 
Gruodžio 25 d.: Kristaus Gimi

me šventė — Kalėdos, Anastazija, 
Eugenija, Grožvydas, Aiškutė. 

Saulė teka 7:14, leidžiasi 4:23. 
ORAS 

Saulėta, temperatūra: dieną 35 
j 1., naktį 2 0 1 
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ŠALFA S-gos Centro Valdyba Šv. Kalėdų ir N. Metų 
proga sveikina visą savo sportinę Seimą ir linki, kad 
metine darbuotes eiga būtų atžymėta artimu ir sumaniu 
bendradarbiavimu. 

"Draugo" sporto skyriaus redakcija Šv. Kalėdų ir 
N. Metų proga sveikina visus savo bendradarbius, foto
grafus ir skaitytojus. 

MŪSŲ IŠKILOS VARDAI dynė?e Toronte, pernykštis New 
Yorko miesto "Ali Star", perei
tos savaitės Detroito "Basket-
ba'.I Weekly" paminėtas, kaip 
•vienas iš geriausių Amerikos 

— Pranas Bemeckas, SALFAS-
gos centro valdybos pirmininkas 
už suorganizaąimą P. L Sporto 
Žaidynių buvo {vertimas Pasaulio 
Lietuvių bendruomenės ir apdo
vanotas Mindaugo medaliu. Me-1 versitetų bando j j pasivilioti 
ilaiį įteikė PLB vicepirmininkas 
Vaclovas Kleiza ŠALPAS s-gos 
.suvažiavimo metu, lapkričio 2 d. 
Clevelande. 

— Lina Kačiušytė, dabartinė 
pasaulio meisterė 200 m. plauki-

TIK krūtine, laimi Sov. Sąjungos 
plaukimo taurės varžybas krūti
n ė s -stiliuje, laimėdama 50, 100 
ir 290 m distancijas. 

PLB pirm. Vyt. Ka™anrag &ALFA s-gos c. v. pirm. Pr. Bemeckas ir 
PLB vicepirm. V. Kleisa. Nuotr. Z. Degučio 

aiškiai nusakyti šio junginio už
davinius bei praktišką vykdymą 
apjungti ir koordinuoti sp. veik
lą su PLB bendrąja veikla, kaip 
skelbia deklaracijos žodžiai. Ką 

gimnazijų centro puolėjų. Ne-į ir kaip apjungti? Tiek Australi-
nuostabu, kad jau daugybė uni- ja, tiek mes čia esame susiorga

nizavę ir su austraiiečiais, dėkui 
.,_- n , , Dievui, jau tretvsis susitikimas. 

— Algimantas Rakauskas vra ~. i . t i - u J I-
. • v * . , . . , ' . . O kur ir kokius kitus sp. dali

nau] a?:s Kauno Žalgirio krepšį- . . . . . ~ 
. , , . Tr mus dar pasaulvie tunme? nio komandos vyr. treneris. Ne-į v . . . *^ v. . . . . ̂  i _ j i '• v. - Kodėl suvažiavimo atstovai nie-aišku, kodėl staiga buvo pasą-!, 

lintas buvęs treneris Stepas Bū 

tų mergaičių meisterės titulas, o 
i Ramoną Raguckaitė laimėjo mo-
I terų £ klasę. 

Kanados No. 2 žaidėja Birutė 
i Plučaitė laimi dvejetus su S. Ka-
| valliavou prieš Nešukaitytę ir 

Johnson 2-0. Ji taip pat laimėjo 
ir mišrius dvejetus. Gloria Nešu
kaitytė lengvai laimi mergaičių 
17 metų grupę ir iskovoja titu
lą moterų klasėje. Čia pusfinaly
je penkių setų kovoje Įveikia Glo
ria Hsu, o finale B. Phičaitę 3 

— 1 , po gražių rungtynių, kurių 
momentai net buvo parodyti 
CBC žinių metu televizijoje. 

KREPŠINIS 
PRASĖDĖJO MARQUETTE 

PARKO LYGA 

Prieš tris savaites, kaip ir kiek
vienais metais, prasidėjo Mar-
ąuette Parko krepšinio lyga. Da
lyvauja 8 komandos, iš kurių 2 
Lituanicos ir viena Neries. Praeitą 
sekmadieni susitiko seni pažjsta-

9 lietuviai. 
Jaunoji Vida Girčytė dalyvavo 

pirmą kartą, o kitos keturios pa
didino savo trofėjų kolekcijas. R. į mi Lituanica ir Neris. Rungtynės 
Raguckaitė ir Daiva Koperskytė' vos vidutiniškos, ėjo apylygiai, 
laimėjo po vieną, o B. Plačaitė ir j kol antrame kėlinyje pavėlavę 
G. Nešukaitytė net po keturias, pasirodė Butkus ir Šimkus. Neris 
Daivai Koperskytei atiteko 13 me- i esunkiai laimi 55 — 48. Tai trečia 
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• Redakcija straipsnius taiso sa-
V vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-

• Administracija dirba kas 
dien nuo 8:30 iki 4:30, sėsta 
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. '* nių nesaugo. Juos gražina tik iš 

• Redakcija dirba kasdien \ anksto susitarus. Redakcija už 
8:30 — 4:00. šeštadieniais ( skelbimų turinį neatsako. Skel-
8:30 — !2:00 \ bimų kainos prisiunčiamos gavus » uinių naii 

g prašymą. 

•f 
aiškesnio nenorėjo žinoti ir 

viską lengvu mostelėjimu pri-tautas Juk Žalgiris pereitą sezo- j . . „ _ . . - . . . , 
Į arna'> Issiaivmimas ir realus 

—Ričardas Šimkus, New Yor-
^ko CA.K jauniams iškovojęs 
meisterio titulą P.L. sp:-. zai-

c. i eme 
Stepo var-I v ., . . , _̂ _ , . i žvilgsnis visada pravartus, pasaulyje. »• . • . . ». t i - i 1 • • cia naujas istorinis žingsnis, Juk us buvo vienu metu geriau-I. * .. . . r ; , . . . V v . , . . ., i kumentacna, protokolai, įgalioti šias Europos žaidėjas, ilgus me- ' ' * ' *° 

ną užbaigė puikiai, o 
das žinomas visame Juk 

do-

tus Sov. Sąjungos rinktinės ge
riausias žaidėjas, Kubos moterų 
rinktinės treneris, sąjungos jau
nių rinktinės treneris ir Lt 

B 

TROKŠTA REALAUS ĮVERTINIMO 
BR. KETURAKIS 

* 
. šių metų sportinės veiklos ba- ji Tautinės olimpiados gvardija, 
lansas apima du būdingas tarps- nemažai sporto darbuotojų bei 
nius: P.L.S. žaidynes ir ką tik 
praėjusį Clevelande atstovų suva
žiavimą. Apie žaidynes, jų eigą. 
pasekmes ir dalinai trūkumus, 
spaudoje tilpo nemaža, bet tik-
jras įvertinimas turėjo išplaukt; buvo planuota, 
nuvažiavime Čia paskirų šalių 
atsakomingieji ir dalis teisėjų tu
rėjo aiškiai persijoti buvusias 
spragas org. ruošos ir sportinin
k ų bendros elgsenos. 

Kai žaidynių metu Toronte 
jfcuvp suplaukus beveik visa seno-

klubų vadovų buvo deimantinė 
proga nors vienam 2-3 vai. suė
jimui, kur būtų pasidalinta nuo
monėmis, kas liečia sąjungą ir vi
są sportinę veiklą. Deja, tas ne-

ar sąmoningai 

atstovai turėjo būti pristatyti su 
važiavimui. Net įkūrimo data 
VTL3 neaišku 

Artimesnis kooperavimas su 
sporto darbuotojais bei vetera
n a s visada duoda apčiuopiamų 
vaisių. Sį kartą darbotvarkėj ne- : 

buvo skirsnelio, kaip visada, kad 
kviečiami dalyvauti sporto dar
buotojai, fiz. lav. mokytojai ir 
pan. Jei jiems būtų suteiktos bal
savime teisės, tikriausiai ne vie
nas tokių pasirodytų. 

Pradėtas naujas tarpsnis su 
PL b-ne, kurio pirmasis pokal
bis IX. 24 Chicagoje šiame sky
riuje buvo gan plačiai komentuo
tas, suvažiavime praslinko veik! 
tuščiomis. Būsimasis atstovas ga 

Visiems kunigams, seselėms; savo gera
dariams bei menuliams 
ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 

* PROGA 
gausios Dievo palaios linki 

LIETUVIAI TIVAI JĖZUITAI 

pergalė iš eilės ir Neris laikosi 
pirmoje vietoje šiais metais žy
niai silpnesnėje lygoje ir neatrodo, 
kad Neris turės rimtesnio pasi
priešinimo. Šimkus ir Butkai ko
mandai duoda greičio ir ištver
mės, o senieji Vaitkus, Dagys, 
Vaitkusjesevičius ir Stankevičius 
vis dar geroje formoje. Tuo tar
pu Lituanicos laukia sunkesnės 

dienos, nes nesimatė pagrindi
nių Barčo, Neimanto, Briedelio ir 
visa našta krenta ant trijų brolių 
Ambutų. 

FUTBOLAS 
ISPANIJA VARŽO 

UŽSIENIEČIUS 
Šio sezono pabaigoje daugelis 

(Nukelta i 6 paL) 

nenorėta. Kaip gi pateisinti tuo j , _ „ 
_ Į Įėjo jau pristatyti kokią nors 

programą ar bent pasiklausyti 
suvažiavimo pageidavimų bei pa

metu ten pradėtus planus įsteig
ti P.LS. s-gą, kai niekas, išsky
rus keletą, nieko nežinojo? To
kia įkūrimo eiga jau kelia tar
pusavio nepasitenkinimą. 

Suvažiavime vadovybė turėjo 

siūlymų. Tas būtų itin naudin
ga suvažiavime dalyvaujant pa-

j čiam PL b-nės vicep. V. Klei
zai. Durys artimesniam ryšiui' 

j pravertos, reiktų tik organizuo
tai įžengti į vidų. . 

Tikimės ir linkime, kad naujie
ji, ir jau patyrę, vykdomųjų or
ganų atstovai sugebės išlyginti ne
tikslumus ir, sveikais pagrindais 
remdami savo darbus, naują tri
mečio laikotarpį garbingai įri-
kiuos į sąjungos istoriją. 

STALO TENISAS 
Toronte pravestos Ontario sta

lo teniso pirmenybės mums pa
žįstamame Etobicoke olimpiniam 
stadijone ant 16 stalų. Dalyva
vo per 90 ža:dėjų, kurių tarpe 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija Ir moterį? ligos 
GinekolotrUiS Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Bnflding) T e l LL 5-6446 
Je i neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marąuette Medksal Center 
6132 So. Kedzte Arenus. 

Vai.: pirmad.. ar.trad Ir ketvirtad 
6 iki 7:S0 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 1 iki S vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezid. tel. WAJbroo& 5-3048. 

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

GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 
2434 West 71st S tree t 

i Vai.: pirm., antr.. ketv. Ir penkt. 
1:00 • 5:00 vai. popiet. tre£- ir sėst. 

tik susitarus. 

Kalėdos švenčiamos visame krikščioniškame pasaulyje 
su vienodu noru, tikslu ir tradicijomis. 

Krikščioniškasis pasaulis nereikalingas pakeitimų. 
Mums lietuviams irgi nėra prasmės pakeisti šią krikščioniš
ką tradiciją. 

Mūsų tautiečiai yra išblaškyti po visą pasaulį be jų 
pačių kaltes. 

Mūsų noras ir troškimas, kad lietuviai galėtų laisvai 
sugrįžti į išvaduotą ir nepriklausomą savo tėvynę. 

DARWm P. KAL IR CHARLES P. KAL, advokatai 
26& W. 63rd St., Chicago, Iū. 60629 

aimimmimiiiiiinmiinmmiiimniiniiiiiiiimmiiiiiiimi nmnnmu 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ! 
Linki klientams, draugams ir visiems lie tuviams 

TRYS BALZEKŲ ŠEIMOS GENERACIJOS 

^=r : ^ 

I M F R R Y CrTRrSTM\S ANT) S I N C E R E W1SHES TO O F R 
MANY FRTENDR A N P PATRONS. 

RICHARDS BARBER SHOP 
44 i 0 W. 63rd St., Chicago 29, II!., Tt l . 767 • 4658 

R J. RAŽAS, Pro*. 

• ^ 

S 

! 

D r . A n t Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUHD L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51s t Stroet 
Tel . — GR 6-2400 

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

Ofis. tel. 7S5-4477; Rez. 246-28S9 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Nervą tr 
Finocines ligos. 

C B A W F O R D BCEDICAI/ B L D O . 
6449 So. Pulaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

TeL — B E 3-5893 
Specialybė Akių l igos 

3907 West lOSrd Stree t 
Valandos pagal sus i tar imą 

Tel . ofiso i r boto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 30th A ve., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vale., 

išskyrų* trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL REUaoce 3-1811 
DR. WALTER J. KIRSTU* 

lietuvis gydytojas 
3925 West 39th Street 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KTDIKIV IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL B U H J D I N O 

S299 W. 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki 1 vai. nopiet 
Ofs. teL 737-1168, 339-3919 

Ofs. HE 4-1818; rez. PR 64091 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe vidaus ugos 

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

Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. tr 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarua 

Telef. - 282-4422 
DR. ROMAS PETKOS 

AKIŲ 1.1 GOS — CHIRUKGIJA 
Ofisai: 

111 NO. WABASH AVE. 
4200 SO. CENTRAI* AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS 
J O K g A 

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

Pirmad.. antrad., ketvirtad. ir peakt 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai 
vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

| | Ofs. PO 7-6999 Rez. OA 3-7278 

D U A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRAMK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akintos Ir 
"Contaot lenseg" 

2618 W. 71st St — Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta tre t 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 6Srd Street 

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

Ofiso teį 776-2880, rezid. 448-5546 

BALZEKAS MOTOR SALES, INC: 
"U WTLL LIKĘ US" 

CHRYSLER — DfPFBIAL — PL YMOCTH — 
D 1 • t r I b • t o r 

VALIAM 

| 4030 Archer Avenue, Chicago Phom Vlrgima 7-1515 
iiiiuiiiiNiiiimiiiiiHiiiiiiiuiiiinirtiiii IMIHIIUIUIIUMUHIIMII 

1692 R W«tern Ave^ Chicago 
TeL 489-4441 

Dr. K. A. JUČAS 
ODOS UGOS — CHIRURGU A 

7119 VV. 127 St., Pa los Heigfrts 
TeL M l - 0 7 » 

Valandos pagal sus i tar imą 
i Į • 

įstaigon ir boto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1467 8o.4*tk Oovrt, Ckero, DL 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

trec b* iestad 

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

Adresas 4255 W. 6Srd Street 
Ofiso telef. R E &-4410 

Re-ddencUoa telef. GR S.OS17 
Ofiso vai. pirm. ir ketvirtad. nuo 
1 ligi 3 v. popiet pagal susitarimą. 
Ofiso tet H E 4-2123. Namu GI S-Slt t 

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

Vai.: pirm., antrad.. ketv. ir peaktad 
t-7 — ii anksto susitarus. 2-5 Ir 

TeL ofiso P R 6-6446 

F. C. WINSKUNAS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

310*7 West TLst Street 
Valandos: l - | vai. popiet. 

Tre i tr Sestad. pasai susitarimą. 

O f s . tai. 586-3188; narna 381-3772 

DR. PETRAS ŽU0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 6Srd Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
2-7; ieitadieniin pagal susitarimą. 

. 



Demokratų ratų laukimas — 

*v RUSIJA BE 
Šiame ramybės švenčių laiko- riaus, iš viso tokio klausimo kė-

tarpyje, kai iš įvairių pasaulio limas yra kvailystė. Lietuviams, 
Jrantinentų sklinda slegiančios ži- ukrainiečiams, gruzinams nepri-
oios apie kovas, teroro žygius, klausomybė taip pat brangi, kaip 
niūrius kriminalinius veiksmus, ir rusams, 
atsiranda vis dėlto guodžianti ži- * 
nia — naujas pačių rusų sąjūdis, Išreikšdamas tos demokrati-
išėjęs viešumon su drąsiu reika- nių rusų grupės nusistatymą 
Įavimu kad Rusija turi tvarky- prieš Maskvos kolonializmą. 
tis be kolonijų. Si grupė jau tiek Gurvič klausia: "Kasgi rusams 
sustiprėjusi, kad pradėjo leisti sa- davė teisę grobti kitas tautas? 
vo, nors ir dar kuklų, žurnalą Kodėl Rusija turi naudotis išim-
"Fakty i Mysli" (Faktai ir min- tina teise pasaulyje, — teise, ku-
tys) rusų kalba. Jis leidžiamas ri remiasi tik prievarta ir jėga, 
New Yorke ir gruodžio mėnesį apvaldyti tautas, tesvajojančias, 
jau pasirodė ketvirtas numeris. kad Rusija išsikraustytų iš jų to
lį Kaip tas sąjūdis yra stipriai pa- ritorijos? Rusija susilaukė gali-
sukęs laisvės kryptimi, galima su- mybės šeimininkauti svetimų tau 
prasti iš šio numerio- įžanginio tų teritorijoje tik todėl, kad sve-
straipsnio, kurio autorius Josif timų žemių grobimui carai ir so-
Gurvič. Ištikimai žurnalo pava- vietiškieji diktatoriai turėjo 
clinijnui visų pirma iškeliami fak- daugiau karių ir patrankų negu 
tai, skelbiant, kad "I^enino — pavergtosios tautos jų turėjo sa-
Stalinc teroras visu savo sunku- vo apsigynimui. Tačiau svetimų 
mu^buvo nukreiptas prieš nėra- žemių grobimas ir kitų tautų pa-
siškas tautas, atskirais periodais vergimas, naudojant grubią jėgą, 
pasireiškęs genocidu, kurio metu jokiu būdu negali būti pripažįs-
buvo išžudyti milijonai nerusų... tarnas teisėtais dabartinės tarp 
Tuo'tarpū rusų už jų tautybę nie- tautinės teisės dėsniais... Taip pat 
kas nenaikino". teisiniu atžvilgiu neturi jokios 

Straipsnyje kalbant- apie atski- galios susitarimą* su Sąjunginių 
ras tautas, pažymima, kad 1932 respublikų "vyriausybėmis" apie 
-1933 m. Sovietų Sąjungos vy- įvedimą sovietinės santvarkos ir 
riausybė atiminėjo maisto pro- įsijungimą į Sovietų Sąjungą", 
dūktus iš ukrainiečių o rusams Kalbėdamas tų demokratinių 
ūkininkams jų gaminius palikda- rusų vardu, autorius pateikia ir 
vb. Netgi buvo išstatytos sargy- priežastį, kodėl toks "įsijungi-
bos Rusijos -Ukrainos pasienyje, m a s " yra teisiniu atžvilgiu be-
kad išbadėję ukrainiečiai nega- vertis, nes "šitokius susitarimus 

POKALBIS SU VALSTYBES DEPARTAMENTO 
PAREIGŪNU 

Pabaltiečių komiteto pastango
mis, San Francisco mieste gruo
džio 13 d. Latvių namuose buvo 
sukviestas Pabaltiečių ir valstybės 
departamento atstovo, atvykusio 
iš Washingtono, D. C, susitiki
mas. I pokalbį su pareigūnu 
Shaun M. Byrnes, susirinko 10 
lietuvių kartu su LB. San Fran
cisco apylinkės pirm. R. Pažemė-
nu, keliolika latvių, estų, ukrai
niečiu ir lenkų. 

Pristatytas valst. departamento 
pareigūnas Shaun M. Byrnesjcu-
ris savo žodyje perdavė ne tik 
šventinius sveikinimus, bet kar
tu ir troškimą, kad Pabaltijo tau 
tos greitai atgautų pilnutinę ne
priklausomybę. Jo čia atvykimo 
tikslas: išklausyti pabaltiečių rū
pesčių, geriau juos suprasti kovo
je dėl savo tautų nepriklausomy
bės ir gyvu žodžiu išgirsti nusis
kundimus dėl JAV užsienio poli
tikos. 

Pirmiausia jis supažindino su 
valstybės departamento darbais 
ir vedamos užsienio politikos gai
rėmis, daugiausia sustodamas 
orie santykių su Sovietų Sąjunga: 
kultūriniais mainais, prekyba ir 
SALT susitarimais.Kas liečia kul
tūrinius mainus, Sovietų Sąjunga 
dabar yra pasidarius nuolaides
nė, nors rėžimas yra nepasikeitęs 
ir jis nemanąs, kad jis nuo kultū
rinių mainų pasikeistų. Iš šių 
mainų komunistinis režimas su
silaukia daugiau naudos propa-

P.INDREIKA 

posakiu kas ciesoriaus ciesoriui, 
o kas Dievo Dievui, nes žmogaus 
padarytos ir neišpažintos nuodė
mės palieka gilius pėdsakus jo-
sieloje, lygiai tas pats yra atsitikę 
ir su Sovietų S-gos padarytais nu
sikaltimais, liečiančiais Pabaltijo 
valstybes. 

Vedami SALT pasitarimai dėl 
moderniškų ginklų gamybos ir 
vartojimo karui ištikus yra įklim 
pę, šis klausimas nuolat valst. 
d-to yra judinamas ir palaiko
mas gyvu, nors dėl Sovietų S-gos 
užsispyrimo nuolat atidedamas. 
Visi ŽTiome, kad po II pasaulinio 
karo iškilo dvi naujos jėgos: pra
moniniai ir industralizuoti kraš-

mas žymes - žmogaus laisvės atė-
nimą ir suardydamos darnų tarp
tautinį sugyvenimą. Pavergtie
ji taį žino iš savo tautų likimi-
nės istorijos-'ir ne veltai valst. d-
-tas jau nuo*.pat Pabaltijo valsty
bių okupacijos nuolat kartoja: jų 
okupacijos nepripažinimo faktą, 
kuris Sovietų S-gai yra rakštis a-
kyse. Gręsiančio III pasauli
nio karo akivaizdoje, SALT su
sitarimus Amerikos vyriausybė 
laiko raktiniu susitarimu ir pavo
jaus nustūmimu. Bet nuolatiniai 
technologiniai išradimai ginkla
vimosi srityje ir kasdieniniai ne
ramumai, taikos nebuvimas tarp 
arabų ir Izraelio ir kt. užvilkina 
SALT susitarimus. 

Amerikos spustelėjimas vienų 
ar kitų kraštų, tuojau apšaukia-tai — Amerika ir Sovietų S-ga, tu 

rėdamos savo rankose atominius Į mas kišimuisi į jų vidaus reika' 
ginklus. Iš kolonializmo jungo iš lus, ar tai liestų disidentų sąjūdį 
sivadavo Afrikos tautelės, Indija ar nuolat kartojimą Baltijos kraš-
ir kt. Daugelyje kraštų pasikeitė tų okupacijos nepripažinimą, 
valdžios, suvaržydamos prigimti- Valstybės d-tas savo bylose turi 

Jurgutienės neišleidimo iš Lietu
vos, disidento Viktoro Petkaus, N. 
Sadūnaitės ir kitų bylas, bet po-

tautinėje politikoie nepagydo- į litikoje dažnai šiandien drau-

nes žmogaus teises, įsivesda-
mos siaurus diktatūrinius reži
mus, palikdamos bendroje tarp-

lėtų iėgti t Rusiją, kur buvo dau- ruošiant ir juos pasirašant są 
giau- duonos. I išmirusių ukrai- junginių respublikų teritorijos bu-
niečh? kaimus buvo perkeliami Vo okupuotos rusų kariuomenės Į gandiniu atžvilgiu, plačiau at-
rusų valstiečiai, kuriems buvo įr t ų tautų "vyriausybės" nereiš- | v e r d a m a s duris į tariamai rody-
teikiama pagalba, o kaimynys- kė s a v o tautų valios, o buvo pri- į t i n u s W pažangos ar santvarkos 
tėję esančiuose ukrainiečių kai- verstos rusų okupantų". Dėlto dalykus ir mūsų neparuoštus jau 
muose žmonės ir toliau mirė. autorius, remdamasis tarptauti-
I tf isf* * ne teise, skelbia, kad Estija, La t-

Autorius atkreipia dėmėsi ir i * L i e t u v a | r . < * į * * * 
kultūrinį badą. Nuo 1930 m. de- kraštai tarptautines teises atz-
šimtmečio ukrainiečiams nelei- vilgn. yra tokie pat nepnklauso-
džiama turėti savų mokyklų Ru- ™ į * l r * • £ Jokia kita 
sijoje, .tuo tarpu r** i f i n o j e valstybe netun teises pravesti ko-
iSfiSfa* sava Sfba ten stei- k«| * » referendumų svetimos 
giamose rusų mokyklose Stalino valstybes teritorijoje, 
laikais priklausymas kai kurioms Autorius pabrėžia, kad jokie 
tautybėms prilygo nusikaltimui rinkimai okupuotuose kraštuose, 
valdžiai ir taip buvo tremiami, kol iš jų nebus išvesta okupaci-
naįkjnami Krymo totoriai, čeče- nė kariuomenė, tarptautinės tei-
n'af, ingušai, vokiečiai, kaimu- sės atžvilgiu nėra teisėta. Auto-
kal. Autorius, kaltindamas žur- rius atspėja pavergtų tautų balsą, 
nalą "Kontinent" kad jis nepa- kartodamas jų šauksmą rusams: 
kankamai užtaria Maskvos pa- "Kraustykitės lauk iš mūsų _že-
vergtas tautas, vis tik pažymi, mių. Kas pas mus darysis po jūsų 
kad "Kontinento" 14-me nume- išėjimo, tai ne jūsų reikalas. Ei-
ryje užsimena apie Ukrainos ne- kitę lauk. Kaip mums reikės gy-
priklausomybę, o "Kontinento" venti, mes patys be jūsų susitvar-
15-m2 numeryje autorė Sobole- kyšime". Ir toliau autorius pa
va pasisakė už suteikimą nepri- brėžia: "Eikite (rusai) šalin! Tai 
klausomybės nerusų tautoms. vienbalsis reikalavimas nerusiš-

Pabrėždamas pavergtų tautų kų tautų visokių profesijų, viso-
laisvės troškimą, straipsnio auto- kių religijų, visokių įsitikinimy 
rius primena, kad tūkstančiai uk- žmonių: demokratų ir monarchk 
rainiečių JAV-se, Kanadoje, Aust- tų, krikščionių ir socialistų". 
ralijofe Vakarų Europoje de- Kalbėdamas demokratinių ru-
monstruoja. reikalaudami laisvės sų vardu autorius pabrėžia: 
Ukrainai. Tūkstančiai ukrainie- "Garbingi rusai turi paremti šį 
črų-sėdi Rusijos kalėjimuose, au- teisingą nerusiškų tautų reikala-
kodamiesi už savo krašto laisvę, vimą, turi suprasti, kad carinės 
Vienoje New Yorko demonstra- ir sovietinės Rusijos okupavimas 
cijoje, žygiavo 25,000 ukrainie- nerusų žemių atneša ne ru-
čiųAeikalaujančių laisvės. O jei- siškoms tautoms upės kraujo ir 
gu kas bandytų išvesti ukrainie- jūras ašarų. Rusifikacijos pol'ti-
čius demonstracijon, reikalau- kos dėka masės nerusų buvo .š-
jant, kad Ukraina pasiliktų įjung žudytos ar priverstos apleisti sa-
ta 1 Sovietų Sąjungą, tokion de- vo respublikos ribas o į jų vietą 
ąjonstracijon tikriausiai nebūtų atvažiavo kiti, neturintiem ryšio 
galima patraukti nė 25 ukrainie- su ta tauta". 
£;u > i Autorius pasidžiaugia, kad 

Grupė rusų, besitelkianti apie prancūzai, anglai, vokiečiai, is-
tą "žurnalą, kaip rašoma minė- panai, italai, amerikiečiai atsisa-
tame Gurvičio straipsnyje, pa- kė kolonialinės politikos. Jis tiki-
neigia bet kokią reikšmę Sovie- si, kad nuo tos ligos, primestos 

"tų Sąjungos teigimams, kad lie- carų ir sovietų vyriausybių, išsi-
tuviai laisvu noru įsijungė į So- gydys ir rusai, o apie pavergtas 
vietų Sąjungą. Autorius skelbia, tautas skelbia tuos teisingus zo-
kadTcfausimas lietuvių valios, ar džius: "Vienintelis jų orašymas 
iie nori būti nepriklausomi ar įsi- yra kad Rusija išsikraustytų ts; laukdami, ieškodami ir jie surado. Beveik be žodžių ji 
jungti į Sovietų Sąjungą, iš viso jų žemių ir pagaliau leistų kiek- j am atsidavė, bet po to gailėjos... 
yra neprotingas, kaip būtų vienai tautai gyventi taip, kaip 
neprotinga klausti prancūzų ar ji nori". Taigi pavergtieji jau su-
jie nori būti nepriklausomi ar įsi- silaukia paramos ir iš sveikiau 
sijungf i Vokietiją. Anot auto- galvojančių rusų. J- Pr. 

n uolius- suklaidindamas. Valst 
d-tas pageidautų, kad siunčiant 
studentus jie būtų geriau paruoš
ti, tam reikalui yra ruošiami stu
dentams, vykstantiems į Sovietų 
5-gą, vasaros seminarai, tik deja. 
cad į tai tautinės grupės mažai 
kreipia dėmesio, gal išskiriant uk-

"̂  -ni0-- ,K, Siurf reikalu jiš pata
ria sueiti pabaltiečiams į artimes 
nius ryšius su valstybės d-tu, o 
ypač su juo - Shaun M. Bymes. 
Mat jis gerai pažįstąs Sovie
tų S-gos gyvenimą, nes jam tekę 
dirbti bent trejetą metų diploma
tinėje tarnyboje Maskvoje, kur 
įuolat susitikdavęs su pabaltie-
•iais iŠ Lietuvos, Latvijos ir Esti

jos. 
Daugelis JAV prikiša, kad per 

prekybą yra stiprinami komunis
tinio režimo pamatai. Valstybės 
d-tas yra kitokios nuomonės, nes 
per prekybinius ryšius ir mainus 
daugiau pažįstamas komunisti
nis režimas, jo silpnosios pusės ir 
visa ekonominė struktūra. Anot 
Byrnes, ne viskas galima grįsti 

buvo įrengta lietuviška Kalėdų eglutė, vado
vaujant ses. M. Josettai ir pagalbstint kitoms lietuvaitėms. Mary Clark 
paaukojo eglutei papuošti šiaudinukus. Prie eglutės stovi Auroros gy
ventojai Vytautas Vizgirda ir Renata Vizgirdaite. 

gas, o rytoj jau priešas. Politika 
nepastovi, todėl siūlo visiems 
veiksniams keisti veiklos meto
dus ir pereiti prie pozityvių žings 
nių ir darbų: prie nuolatinio kon 
takto su valst. d-tu, ieškoti geros 
informacijos, užaliarmuoti kong-
resmanus ir senatorius, spaudą ir 
palaikyti nuolatinius asmeninius 
ryšius su Shaun M. Bymes, dir
bančiu — USSR Affairs skyriu
je, kuriame pinasi ir Pabaltijo 
reikalai, nors ne visi, kiti reikalai 
yra priskirti Rytų Europe sta
lui, arba Helsinkio susitarimų ty 
rinėjimo grupei. Jei reikalai klos
tysis taip, kaip iki šiol ir nebus 
parodyta pastangų iš jūsų veiks
nių pusės, žinokite, kad rusų spau 
d imas yra didelis ir nuolatinis 
kartojimas užsisenėjusių reikalų 
visiems nusibosta. Valstybės 
d-tas yra atlikęs rutininį darbą, 
bet laiko aplinkybės keičiasi ir 
reikėtų pabaltiečiams naujos ini
ciatyvos ir daugiau sumanumo 
pasisemti iš kitų pavergtų kraštų 
pavyzdžių - nes su rezoliucijomis 
ir sausais raštais tėvų krašto ne
atvaduosite. Sugestija būtų: nesi
gailėkite aukų įsteigti fondą ir 
sudėti pakankamai lėšų paruoši
mui jaunuolio valst. d-to. tarny
bai. Departamentas šiam reika
lui lėšų neturi, bet mielai jam 
surastų darbą, kuris pažintų ats
tovaujamo krašto reikalus. — 
Tokių žmonių mums trūksta ir 
jie pageidaujami, — baigė savo 
kalbą Shaun Bymes. 

Po jo kalbos pasipylė ištisa vir 
tinė klausimų. Romas Tervydis 
kėlė —kaip valst. d-tas suderina 
savo politikoje Helsinkio susita
rimus, jeigu USA juos pasirašė 
savo parašu patvirtindama da
bartines Sovietų sienas. Trumpai 
buvo atsakyta, kad Helsinkio ak
tas yra bendro susitarimo doku
mentas, bet ne sutartis, kuris ne
varžo Amerikos užsienio politi 
kos. Šis dokumentas daugiau pa
grįstas humaniškumo dvasia, bet 
jo išdavas jūs žinote ir čia never
ta jai komentuoti.Antras klausi
mas —jeigu Amerika laikosi ne
pripažinimo Pabaltijo kraštų o-
kupacijos, kodėl Sovietų S-gai lei
džiama išreikalauti be testamen
tinius palikimus iš čia mirusių 
giminių artimų? Deja šis klausi
mas jam buvo visai naujas ir jis 
nieko negalėjo atsakyti. Prašo 
suteikti valst. d-tui daugiau in
formacijų. Dėl Pabaltijo klausi
mo iškėlimo Jungtinių Tautų or
ganizacijoje - atsakė, kad šis or
ganas yra ne valst. d-to žinioje 
ir jis turi savo politiką ir tvarką. 
Kodėl JAV ambasadorius Jungti
nėse Tautose niekad nepavartojo 
Pabaltijo pavergimo duomenų at 
sikirtimui prieš rusų puolimus ir 
kaltinimus prieš Amerikos veda
mą užsienio politiką? Šį klausimą 
palydėjo šypsniu kartu pabrėžda 
mas, kad Mr. Young yra artimas 
prezidento J. Carterio bičiulis ir 

BALYS AUGINĄS 

GIMUSIOJO 
GARBEI 

Žiemos miegu 
Užmigo mūs zemė~. 
šerkšnu 
Sublizgą žvaigždės 
Ant skliautų — 
Kalėdų naktį — 
Stebuklingai ramią — 
Nubrenda * 
Bacho fugos 
Karstuose naktų — — 

Trys angelai 
Is tolimo snieguoto klonio 
Sudrumsčia žemę 
Dieviškais aidais—• 
Ir liejasi garsai 
Simfonijų Čiurlionio — 
Ir pajuntu, kaip tirpsta 
Nuo širdies ledai 
Ir Gimusiam. 
Tylioj Nakty Kūčių 
Bekylanti laultų verdenė 
Gyvybės Giesmę groja 
Sidabro 
Skudučiu... 

dažnai neprisilaiko valst d-to pa 
geidavimų ir instrukcijų. Dėl J. 
Jurgučio žmonos išleidimo ir ki
tų šeimų susijungimo, valsty
bės d-tas yra padaręs daug žygių 
ir daug kam padėjęs, bet dėl Jur
gučio šeimos susilaukta iš rusų 
pusės ar iš vietinės Lietuvos ko
munistinio režimo atkaklaus pasi
priešinimo. Net asmeniškos pa
stangos gen. konsulo Leningrade 
nieko nepadėjo, bet nereikia nu
sivilti ir nenustoti kovoti, tik kei-
tu pasiryžimu kovą galima lai
mėti. Valstybės departamentas 
neatsisako padėti. 

Kas liečia tarptautinę sporto 
olimpiadą ir jos lankymą, jis pa
brėžė, kad valst. d-tas jau dabar 
turi sunkumų dėl vizų išdavimo, 
ypač ne Amerikos piliečiams, ku
rių likimo jis negali užtikrinti, o 
be to, susitikimas su giminėms 
ar pažįstamais, ypač iš Baltijos 
kraštų Maskvoje, gal bus net ne
įmanomas', nes departamento tu
rimomis žiniomis sporto olimpia
dos dalyvius saugos net 80,000 
įvairių šakų rusų milicijos ir pri 
vačiai nuvažiavę vargiai ras kur 
prisiglausti, nes iš savo patirties 
Maskvoje jis žinąs, kad bus di
delis viešbučių trūkumas ir dide
lis milicijos budrumas. Buvo dar 
daugelis mažesnės reikšmės 
klausimų, kuriuos jis vėliau at
sakinėjo asmeniškai, patardamas 
kas vienu ar kitu atsitikimu da
rytina ir kur reikėtų kreiptis pa
galbos, ir kartu primindamas: 
Valst. d-tas daug sužino jūsų bė
dų ir vargų iš etninių grupių lei
džiamos spaudos, iš kurios mes 
stengiamės nustatyti jūsų politi
nes nuotaikas. Baigė Shaun 
M. Byrnes savo pokalbį. 

LANGAS j SAULĖLEIDI 
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P. MELNIKAS 

"Pažiūrėkite tik į nagus. Kas atsitiko?" 
Taip, nagai nuo žemės buvo atsilupę, oda delnuo

se buvo šiurkšti, bet tik ilgai dirbdama su juodžemiu 
sode ji užsimiršdavo. Ji dirbdavo be pertraukų, kol 
visiškai nuvargdavo. Tik darbu ji griaudavo ir užsi
miršdavo, kas dedasi su ja ir jos šeima. 

Kaimynas visa tai nujautė?.. Vartydamas jos delną 
j i s mąstė ir iš jos nuolatinio kapstymosi sode gal ge
r iau už Andrių atspėjo? Ji buvo tiek sujaudinta susi
domėjimu ir nujautimu, kad jai staiga visuose sąna
riuose pasidarė silpna. Jis atspėjo jos kančią, o ji pa
matė, kaip yra bergždžia vaikytis ramybės darbu, 
ieškoti jos augaluose, nekaltose rožėse, gėlėse ir juod
žemyje. Kaimynas ir ji žiūrėjo viens į kitą tarsi kažko 

RAUMENS PERKĖLIMAS 

Anglijoje Londono chirurgas 
Noelis Tomsonas operaciniu bū
du perkėlė raumenį. Dci Šiol to
kios operacijos baigdavosi ne
sėkmingai: gydytojai nežinoda-
vo, kaip išlaikyti raumens gy-

Ar suartėjimas buvo reikalingas? krutėdama vir
tuvėj ji galvojo. Jis buvo geras tiktai tam, kad And
rius žinotų ir išsigąstų, kas dedasi su jo žmona ir jo 
šeima. Tikriausiai, jis ką nors girdėjo, nes kartais bu-

I v o piktas. Bet pasakyti ką nors jis negalėjo. Jis pats 
' vybingumą operacijos metu. b u v Q n e i š t i k i m a s j a i , j ^ j i s g a l ė j o ^ ^ ? S u d r a u s t i ? 
Dr. N. Tomsonas pnes 1* r*e l1; j Tai būtų juokinga — jis negalėjo... Tačiau ji gailėjosi, 
mą pašalino nervą, valdžiusi, k a d drįso lįsti į spąstus, ir nutraukė susitikimus su j visi kuo nors buvo užsiėmę ir nekreipdami dėmesio j 
raumens funkcijas. Tai padėjo t u o V y r u > sakydama kad nesitikėtų. Kartais dar matė j kitus grupavosi būreliais. Joms lipant riestais laiptais, 
išlaikyti raumens gyvybingumą i j Q s e k a n t a s akis per tvorą — jo norą prieiti, su ja iš antro aukšto j jas įžūliai ir triukšmingai leidosi 
per visą operaciją. Dabar jo | šnekėti — bet ji nieko nedarė. 

Po to jau negalvojo apie kaimyną Žinojo, kad 
kai kurios moterys mėgina savižudybes — tai skaitė 
laikraščiuose — bet sau sakydavo: ne. Vienintelis li
kęs kelias buvo tik tylus ir vergiškas susitaikymas. 
Arba skyrybos. Ji nusprendė: skyrybos. Reikėjo jas 
tik jam pranešti. Ir laikas tam buvo dabar, pasakė jai 
advokatas VVelsh ir Lena. Kada? Laike "open house", 
geriausia. Bet, ponai, aš kažko bijau. Ko?... 

—Hermit! — pravėrusi duris pasakė Lena, abi 
moteris pažadindama. Iššokusiose akyse buvo smalsu
mo. — Ko čia užsidarei? 

— Prašau! Prašau vidun, — Viktorija ją kvietė. 
Ir su šilkais ir spuogeliais veide ši įėjo. — Prašau pa
mėginti. — Viktorija jai siūlė saločių. 

Lena mėgino čepsėdama lūpom. —Puiku, — pasa
kė. — Puiku. Man duosi receptą kada. Ar girdėjai, 
Shulis, ar kaip jis vadinasi... 

— Žulys, girdėjau. 
— Girdėjai jį trankantis antrame aukšte? Andy 

taip juo užsiėmęs. Tai gal ir man parodysi naujas 
grožybes? Miegamųjų dar nemačiau. 

Viktorija sukruto baigti darbą. Nusiplovusi ran
kas ir nusiėmusi žiurstą, ji paėmė Leną už rankos ir 
išvedė ją į valgomąjį. Stalas čia jau buvo gražiai- pie
tums paklotas, pro arką matėsi dalis didelio saliono, 
kuriame buvo susėdusi svečių dalis. Andrius, lenkda
masis su likerio buteliu prie vieno ir pildamas stikli-
nėn, nustebęs žvilgterėjo į ją. Stankus, atsisėdęs prie 
pakurto židinio, atrodė snaudė. Iš sodo ateidavo Mau
ros ir Bobo juokas. 

Pamatę moteris, keli svečiai pakėlė galvas, bet tę
sė pokalbį, atrodė, apie politiką. Dideliuose namuose 

pavyzdžiu seka ir kiti chirur
ga i Jn»« 

Jai nepavyko atsikabinti nuo Andriaus. 
Nepavyko išgąsdinti. Sudrausminti. : 

Žulio, Stankaus ir Lenos vaikai. Lena pakėlė vieną ant 
rankų. Bet tas spardėsi — Lena jį paleido — ir mažylis 
nudundėjo užpakaly kitų išdykaujančių salionan. 

Viktorijai išdidžiai rodant miegamuosius, Lenos 
veide švitėjo pasigėrėjimo ir klastos šypsnis. Lena gė
rėjosi viskuo ir kažką norėjo jai sakyti. Tai vyko visą 
laiką, kai ji žiūrėjo į veidrodžius, spintas, užuolaidas, 
kai perbraukė ranka tualetų majoliką, kartodama vis 
"fantastiška", "Prima"... Galų gale ji pasakė "visa tai 
puiku", atsiduso ir pripažino, kad Viktorija geriau įsi
taisyti negalėjo. 

— Na, o čekių knygutes? Perskyrei? — Lena pa
sakė su klastos šypsniu, o jos protelis, Viktorijai at
rodė, visą laiką nesustodamas dirbo. 

— Padaryta, — Viktorija prisipažino. Ji perskyrė 
ir banko knygutes. 

—Tad belieka... 
— Taigi, tiktai... — ir abiejų moterų akys są

moksliškai susitiko. 
— Kada? — Lenos akyse žybtelėjo karingas ne

kantrumas. 
— Nežinau... — Viktorija dar kažko bijojo. 
— Tik ne rytoj, šiandien būt geriausia. 
— Gal būt. Man vistiek, — apatiškai pasakė Vik

torija ir jos vėl žingsniavo kilimu išklotu koridorių, 
po to leidosi laiptais apačion. Ten, jas pamatę, svečiai 
lyg pralinksmėjo ir staiga sukėlė dideles ovacijas. 

Lena ir "Viktorija šyptelėjo ir susižvalgė. Kodėl? 
Laiptų gale į jas artėjo kiek įkaušęs Andrius. Pa

sirodė, kad ovacijos buvo Viktorijai. Andriaus akys 
keistai mirkčiojo. Rankoje jis laikė dėžutę. Tai galėjo 
būti dovana jai. Negi ir jis įkliuvo išlaidų inercijoin? 
Ji taip pagalvojo, ištiesė ranką į mažą dėžutę ir ši pra
sidarė. 

Sužibus žiedui, kilo ovacijos. Ji jautė, kaip viena 
Andriaus ranka apkabino pečius, kita pakėlė dėžutę 
prie nustebusio veido. Gėrintis žiedu, kilo murmėji
mas. Lenos laibas balsas jai šuktelėjo: 

— Negali būti! 

(Bus daugiau) 
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BESĄLYGINE PAREIGA-
LITUANISTINIS ŠVIETIMAS 

Neužtenka tik gairių, reikia tinkamų priemonių 
PRANAS RAZMINAS 

nėra mums laiko giliau pa- gai panaudoti, jeigu jau reikia 
žinti, išmokti lietuvių kalbą. Ne- į privačių fondų naujoms vadovė-

Mūsų lituanistinis švietimas į-
eina į labai kritišką periodą. Iki 
šiol mes labiausiai buvome susi
rūpinę mokinių kiekybe, mažai 
kreipdami dėmesio į švietimo ko
kybinę pusę. Skundžiamės grei
tesniu lietuviškų šeimų telkinių 
nykimu ir tuo pačiu tose vietose 
liL mokyklų mokinių mažėjimu 

dvi klases. 
Kiekvienas skyrius ar klasė sa

vo rašto darbuose susiduria su 
vienokiomis ar kitokiomis rašy
mo problemomis.kurios reikalau
ja momentinio sprendimo.atsaky-

mo. Pagal einamąjį kursą jis rai

bus lietuvių kalbą mokančio jau
nimo, nebus žodinės kūrybos, 
nebus knygų, žurnalų ir laikraš
čių. Svarbiausias dalykas tauti
nę sąmonę išsaugoti ir ją ugdyti 
yra gimtoji kalba. Tad ieškoki
me kelių į gilesni gimtosios kal
bos pažinimą. 

Kaip ten yra, kad jau ir vadovė
liai pasirodo be švietimo tarybos 
rekomendacijų. Gal koks ginčas 
dėl kai kurių nesutarimų? Gin
čas dėl autoriteto? Ginčas dėl 
gautų pašalpų paskirstymo? Gin
čas dėl pajėgumo vadovauti švie
timui? Jau pasirodę vadovėliai sa-

tų ei; pat. sąsiuvinio paraštėje ^ ^ ^ ^ d d 
arba specialiame puslapy reikia-Į, '._ J?J_ _., , j _ kurie dirbantiesiems, ne vado

vaujantiems, graužia akis, o to 
neturėtų būti, ko nebuvo dauge-

» . . . . . . .h metų. Gal cia ir piniginis rei-
; apie moki-Į tu negalima ir trukdytų kitiems, k u r i ( ) n e s u R e b a m e t i k s U n . 

Bet ir pasiliekančiais didesniuose j rrią atsakymą. Darbas būtų nesu 
telkiniuose menkai tesirūpiname. I trukdytas ir be mokytojo pagal-
Reikėtų užbaigti kiekybinę dai-įbos, kuri yra tam tikru momen-

rv*v~ i kalas, kurio nesugebame mų skaičiaus padidinimą h t mo- dirbantiems mokiniams. Dabar I 

lių laidoms leisti. Naiviai galvo
jama, kad laikas išlygins atsira
dusius netikslumus, Lit. švieti
mas toks aktualus, toks mūsų rei
kalui subtilus, kad kiekvienas ap
dairesnis sKubėtų kliūtis pašalin
ti, žinoma, jei tam yra autorite
tingas, jei supranta lietuviško 
švietimo prasmę ir esmę. Kiek
vienas leidinys, leidinėlis ar kita 
lietuvių kalbos mokslo priemonė 
turi padėti pakelti l i t mokyklo
se lietuvių kalbos kokybinį lygį. 

Viendieniškas darbas —vado
vėlis su minkštais viršeliais. Juk 
jis nė vienerius metus netarnaus, 
kai vaikams ir kieti viršeliai nė
ra pakankamai atsparūs. Ar tuo 
siekiama greitesnės apyvartos, 
kad, greičiau vadovėliui susidėvė
jus, mokinys kitą pirktų. Reikia 

galvoti, kad tai paprastas neap- vo Jau pavasarį minimos vadovė
lio rengėjų pavardės, bet darbo 
rezultatų nematyti. Žodžiu, mo-

dairumas. 

Lietuviškai nekalbantieji 

Per maža rūpinamasi lietuviš
kai nekalbančiuoju jaunimu, 
konkrečiai, lietuviškai nekalban
čiais skyriais, švietimo tarybos rū
pestis turėtų būti šiems skyriams 
mokslo priemones perengti Gir
dėti, kad vadovėlis spaustuvėj. 
Tik dabar, kai jau kelerius me
tus mokytojai kankinasi, neturė
dami po ranka reikalingų moky
ti priemonių. Kiti dėl to ir į mo
kyklą nebegrįžta. Mes mėgstame 
pakalbėti apie mišrias šeimas ir 
jų nenaudą lietuviškam reika
lui. Tačiau tuo mūsų rūpestis ir 
pasibaigė.Neangažuokim tam rei
kalui tokių asmenų, kurie nejau
čia pareigos laiku pasiimtą dar
bą padaryti ar atspausdinti. Bu-

kyklų vedėjai ir mokytojai gyvai 
jaučia, kad švietimas pakliuvo į 
nepajėgias švietimo reikalus tvar 
kyti rankas. Reikia daugiau ap
dairumo, orientacijos. Ir taip jau 
mus graužia įvairios bėdos. Kar
tais mes užkliudom asmenis, ku
rie tikrai sielojasi lietuvišku švie
timu, kad jie ne taip žiūri į švie
timą, kaip švietimo rikiuotojai. 
Labausiai nepakenčiame kritikos. 
Jeigu tas ar kitas ne taip sam
protauja, kaip nustatoma švieti
mo linija, tai jau švietimo ken
kėjas. 

Išleisti šablonišką vadovėlį, 
sąsiuvinį — dar nereiškia paliesti 
švietimo esmę. Mums reikia la
biau švietimo mokslo priemonių, 
negu skystėjančių "švietimo gai

rių", kurios 8 tikrųjų labai toH 
stovi nuo esminių Švietimo gai
rių. Mums reikia sulaikyti l i t 
švietimo smukimą. 

Susirūpinti švietimu 

Švietimo reikalais besirūpinan
tiems atsitinka ir tokių dalykų. 
Prieš kurį laiką vienas gynė ne 
tiek lit. mokyklų esme, kiek ten 
dirbančiųjų neklaidingumą, vi
sus švietimo plyšius bandy
damas užtušuoti, o patį švieti
mo darbą pavaizduodamas, pa
traukliomis spalvomis. Kitas, gy
vendamas tolokai nuo visų Švie
timo negerovių, bet, būdamas pe
dagogas, pedagoginių mokslo vei
kalų autorius ir aiškiai žinoda
mas švietimo institucijose atai-
radusią trintį, skilimą arba skai
dymą, parašė, kad mūsų Švieti-

(Nukelta į 7 pusi) 
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kyklose yra beviltiškos. 
Reikėtų stvertis kokybės reika

lo, ieškant lituanistika.' laiko ir 
tobulinant mokslo priemones. 
Kol kas laiko nesugebam rasti, o 
tobulesnių mokslo priemonių ne-
beišgalvojam. Tačiau dar turime 
daug ką padaryti, nesierzelioda-
mi dėl savo veiklos tobulumo. 
Reikėti: giliau panagrinėti kad 
ir tokius mokyklose vykstančius 
reiškinius: kodėl mūsų mokiniai 

sąsiuvinių vidiniai viršelių pusla-! 
piai tušti, o išviršiniuose pusla-Į 
piuose kurio nors mūsų tautai) 
brangaus asmens atvaizdas iri 
Lietuvos žemėlapis. 

Ar nebūtų geriau, kad atvaiz
das teužimtų tik ketvirtį pusla
pio, o trys ketvirčiai būtų skirti 
paties atvaizdo apibūdinimui ar
ba kalbinėms žinioms, kurios vai 
kams įsimintinos. Žemėlapinę są
siuvinio viršelio pusę taip pat 

• 

• 

• 
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nesugeba (90 proc) savo dar-1 reikėtų pertvarkyti: ne ant kiek-
buose net labai ryškių klcidų pa 
stebėti; kodėl jie atpasakojimą 
parašo per 10-15 minučių, kai 
toks darbas reikalauja geros va
landos. Jie rašo greitai, parašo 
ir neša mokytojui. Kodėl jie ne
nori net mokytojo kartojamo dik-
tantėlio pasekti ir ką nors patai
syti? Jų jau viskas "tobulai" pa
daryta. Net pirštu duriamos klai
dos jie nemato. Tik neskubėkime 
į tuos klausimus paviršutiniškai 
atsakyti. Neskubėkime kaltinti 
mokinių, pirma savęs nepakalti
nę 

Vaizdinės priemonės 
Lit. mokykloms la.ai reikia pa 

veikslų, paveikslėlių, kuriuos mo
kiniai galėtų aprašyti arba su
galvoti pasakojimą. Reikėtų pa
kviesti ne taip jau labai užsipra
šantį piešėją, kad pagamintų ke
liasdešimt vardų, kurie leistų 
mokiniams sugalvoti pasakojimą. 
Juos reikėtų spaustuvėj atspaus
dinti ir išdalinti mokykloms, 
kaip mokslo ->riemonę. Bet tai 
reikia padan i ne pelno požiū
riu. 

Mokyki s sąsiuvinius taip 
pat reikėtų paįvairinti. Jie turė
tų būti * -̂si mažieji pratimai — 
pratimėi.^ ir ne vienodi visiems 
skyrip^s ar klasėms. Jeigu jau bū
tų kiau pagaminti kiekvie
nam >kyriui ar klasei atskirai, tai 

vieno viršelio spausdinti, o bent 
pusę sąsiuvinių panaudoti lietu
vių kalbos reikalui, priderinant 
prie klasių ar skyrių einamojo 
kurso. Kalbinės ir literatūrinės 
gairės prilaikytų krintantį koky
binį gimtosios kalbos auklėjimą. 
Tai jau reikėtų pradėti dar šiais 
mokslo metais. Tai pareiga mū
sų visų: svetimo vadovybės, tėvų, 
mokytojų. Miegantieji iš visų 
švietimo institucijų turėtų pasi
traukti. O teigdami, kad lietuvių 
kalba tėra mūsų vaikams antri
nė kalba, sujaukiam savo visus 
švietimo principus. 

Kalbos mokymasis 

Gilesniam kalbos pažinimui 
nedaug tegali padėti nei stovyk
loj praleistos kelios savaitės, nei 
kiti trumpalaikiai kurseliai. Kal
bai išmokti reikia kelerių metų 
įtempto darbo, turint po ranka 
tinkamas kalbai mokytis priemo
nes. O jomis dar negalime pasi
girti, nors ir giriamės. Labiausiai 
mums trūksta laiko, apie kurį 
mes neprisiverčiam pagalvoti, nė 
jo paieškoti. Mus užbūrę laiko 
šeštadienių priešpiečiai. Visai 
lit mokyklai kitą laiką sunku 
būtų rasti, bet geriems, pažan
giems mokiniams, iš kurių mes 
tikimės sulaukti sau pagelbinin-
kų, rasti pats laikas, jeigu jau ne
pavėluota. Iki šiol, kad ir į ma 

bent sujungti po du skyrius ar no užuominas, tylima. Vadinas, 

Kalėdų eglutė Sv. Kryžiaus ligoninės svečių laukiamam kambary. Prie 
ietuviškos eglutės stovi Nina Urbonienė, kuri savo darytais tautiniais 
oapuošalais išpuošė eglutę. 

• 

How to put away money for 
retirement 
and put off 
paying 
taxes. 
Retirement plans are usually all 
thought out for you. if you happen to 
vvork for an employer with a retirement 
plan. If you don't. what do you do? Until 
recently, not much. Except to save on 
your own and hope for the best. 

Now you can save 15% of your earned 
income or $1500, vvhichever is less. in a 
tax-deferred savings program called the 
individual Retirement Account, opIRA. If 
you have a non-vvorking spouse, your 
contribution can be inereased to $1750 per 
year. The entire amount is tax-deductible 
that year and the interest is tax deferred. You 
only pay taxes vvhen you take the money out. 

Self-employed individuals can establish a 
tax-sheltered retirement program for themselves 
and ąualified employees through our KEOGH 
program. Participants can set aside 15% of their 
earned yearly income or $7500, vvhichever is less, 
in one lump sum or in smaller amounts throughout 
the year. You do not pay taxes on the money you save 
or on the interest it earns until you retire. 

Come into one of Standard Federal Savings nine conveniently 
located offices soon and let one of our knovvledgeable savings counselors 
arrange a retirement plan structured to your needs. It will pay you to 
get started before the end of the year. 
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M M ASSETS OVER $430.000.000 M M 
HOME OFFICE: 
4192 Ar< her Avenue. Phone:847-1140 
GarfieM Ridge: 
6141 Art her Avenue. Phone: 767-5200 
47th and Rockwefl: 
2555 West 47th Street. Phone: 523-1083 

HickoryHilb: 
9357 South Roberts Road. Phone: 598-5O50 
HickoryHilb 
Hill Creek ShoppinR Onter. PlSone; 599-1977 
rJownw8 G rovė: 
5100 Forest Avenue. Phone: 963-1140 

I 
23 North Main Street. Phone: 627-1140 
Aurora: 
301 VVest Galena Boulevard. Phon*: 892 -1140 
BouIdVr Hill: 
21 Boulder Hill Pass. Phone 897-1166 
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CLEVELANDO 
Ž I N I O S 
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LB CLEVELANDO APYLINKĖS 
VALDYBOS .POSĖDIS 

Lapkričkr 28 d. įvyko apylin
kės valdybos posėdis svetinguose 
dr. Edvardd i r Mildos Lenkauskų 
namuose. Jame dalyvavo Nijolė 
Lenkauskaitė, St. Astrauskas, 
Vyt Biliūnas, Br. Gražulis, Pr. 
Karalius, pirm. JuTgis Malskis ir 
V i k t MarKmaa. Svarstyta ir nu
tarta iš apylinkės iždo paskirti 
tokias aukas: JAV LB Krašto val
dybai (švietimo reikalams) 400 
dol., Jaunimo kongresui 1,000 
dol., Clevelando lituanistinei mo
kyklai 250 dol., PLB organui 
"Pasaulio L lietuviui" 100 dol., 
Clevelando "Tėyynės garsų," ra
dijo programai 100 dol. Parem
ta ir spauda> - garsinanti apylin
kės veiklą. 

Remiantis apylinkės visuotinio 
susirinkimo valdybai duota ko-
optacijos teise ir Ingridos Bub
lienės sutikimu, ji pakviesta įei
ti i valdybą pilnateise nare. Ing
rida yra gabi korespondentė ir 
kūrybinga visuomeninio darbo 
talkininkė. Jos atėjimas dar vie
na jauna jėga sustiprins valdy
bos sąstatą, kuriame jau dabar 
aktyviai veikia dvi PLJS atsto
vės: N . Lenkauskaitė ir R. Pet
raitytė. 

Posėdyje taip pat aptarti tra
dicinio Naujųjų metų sutikimo 
reikalai. Clevelando lietuviai su 
šeimom ir bičiuliais jau daugelį 
metų įspūdingai ir jaukiai šią 
reikšmingą naktį praleidžia sa
vųjų tautiečių tarpe. Apylinkės 
valdyba vėl yra pakvietusi Ramo-
vėnų chorą atlikti programą, šiais 
metais žymiai atnaujintą. Visi 
mielai kviečiami pasisvečiuoti, 
pasivaišinti, pasigėrėti dainom, 
ir pasišokti. Tik reikia paskubė
ti su stalų ir vietų užsisakymu. 
Jų jau nedaug likę. Tuo reikalu 
kreiptis į Jurgį Malskį (486-9165) 
ir į kitus valdybos narius. Kaina 
akmeniui 15 dol. SutikįiMs įvyks 
Lietuvių namuose. Prac^k-S v.v. 

Posėdyje dar priimta Ričardo 
Daunoro koncerto apyskaita, pa
sidalinta pasitarimo Vasario Še
šioliktosios rengimo klausimais 
su Altos Clevelando skyriaus val
dybos atstovų įspūdžiais ir pa
žvelgta į ateinančių metų veiklos 
perspektyvas. 

PENSININKU KLUBE 

Pensininkų klubo metinis su
sirinkimas įvyks sausio 3 d., tre
čiadienį, 3 v.p.p. Susirinkime bus 
pateikta praeitųjų metų veiklos 
apžvalga, kontrolės komisijos 
pianešimas, renkama nauja klu
bo valdyba ir kontrolės komisi
ja. 

DETROITO 
ŽINIOS 

PENSININKU KALĖDŲ 
POBOVIS 

Gruodžio 15 d. Detroito mies
to pensininkų centre, 2301 16 
St., buvo suruoštas pensrtnnkams 
Kalėdų pobūvis. 

I pobūvį atvykę šio c e n t o pa
reigūnai pasveikino ir palinkėjo 
linksmų švenčių. Davė gerus pie
tus ir šampano. Po pietų vyko 
žaidimas "Pinata". I ant virvu
tės pakabintą šešiakampę žvaigž
dę turime lazda pataikyti užriš
tomis akimis. 

Žaidimams pasibaigus buvo 
dalinamos dovanos. Visi gavom 
po mažą maišiuką, kuriame bu
vo įdėta apelsinas ir įvairių sal
dainių. Po to visi gavom po blyną 
ir gerą gabaliuką torto ir vėl po 
taurę vyno. Ir taip gražiai pra
bėgo valandos. Viskas ėjo iš val
džios iždo. Neturintieji priemo
nių atvykti į pobūvį, buvo at
vežti, c jam pasibaigus namo par-
vpžti. Detroito mieste yra keletas 
tokių vietų kur savaitėje 5 die
nas nemokamai duodami piotūs. 
Detroito pensininkai ir autobu
sais mieste važinėja nemokamai. 

Gruodžio 10 d. įvyko Clevelando šaulių pobūvis ir šia proga buvo įteiktos trofėjos laimėjusiems 1978 metų 
šaudymo varžybas. Vyrų pirma vietą: Benas (stovi pirmas iš kaires), moterų I* Kazienė (sėdi trečia iš kai
rės). Kiti laimėję sekančias vietas ir vadovai. Pirmas iš k. Alb. Karsokas. paėmęs savo sūnui skirtą trofe-
ją. Sūnus sužeistas eismo nelaimėje guli ligoninėje. Nuotr. J. Garlos 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Nevv London, Conn. 
HIROSHIMA, LB, VASARIO 16 

Mūsų miestas, JAV povandeni
nių laivų bazė, o taip pat, ir. di
džiausioji atominių povandeni
nių laivų statykla yra anV Tem
zės (Thamcs) upės kranto'— vi
si tryj beveik krūvoj. Prieš 16 mc 
tų vietinės kolegijos profesorius, 
pacifistas, platino brošiūrą su 
braižiniais, kuri gąsdino, kad, jei 
nebus sustabdyta atominių gink
lų gamyba, New London ir ap
linkiniai miestai, nuo Sovietų a-
tominių bombų suspirgės labiau 
negu Hiroshima. Neišsigandom, 
neišbėgiojom ir iki šiol nesuspir-
gėjom. O profesorius, išsikėlęs i 
kitą saugesnę JAV valstiją, būda
mas gana jauno amžiaus, praėju
sią vasarą mirė nuo vėžio. 

Dabar vėl neseniai saugumo or 
ganai išaiškino vyrukus, kurie 
planavo pagrobti povandeninį 

laivą "Trepang", išžudant jo į-
gulą ir branduolinėmis raketo
mis susprogdinant New Londo
ną. Dviejų vyrukų byla eina St. 
Louis mieste. Teismo salėje, kaip 
įrodymas, buvo leista paklausyti 
magnetofoninės juostelės, kur 
vienas, iš tų vyrukų (Edward 
Mendenhall, 24 m. amž.) kalba 
apie susprogdinimą Nevv Lon
dono taip, kad jis alrodys, kaip 
Hiroshima ("to make it look likę 
Hiroshima"). Taigi ir vėl Hiro
shima. 

Pastarasis įvykis mūsų "rezi
denciją" išgarsino visme pasauly 
je. Ir net iš Lietuvos čia buvo 
gautas okupanto laikraštis, ku
ris informuoja apie laivo grobi
mą ir Nevv Londono išsprogdi
nimą ir įspėja, kad iš to nėra ko 
juoktis, nes kitą kartą gali būti 
pakartota labai rimtai ir padary
ta ekspertu, o ne mėgėjų, kaip 
dabar. 

Tačiau Ne\v Londono ir apy-

"Hiroshi-
tik šyp-

IS KAVIARO ISTORIJOS 

Visuotinai tikima, kad kavia-
ras y ra Rusijos gaminys. 

Tokiame tikėjime yra nema
ža tiesos — Rusija nemažai jo 
pateikia pasauliui. Tiesa, da
bar ir Rusijoje užteršiami van
denys ir nyksta žuvys, bet tą 
užteršimą stengiamasi kontro
liuoti 

DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. gruodžio m e n . 2 2 d 

Tačiau vistiek dabar pagrin
dinis kaviaro tiekėjas pasau
liui yra ne Rusija, bet I ranas — 
Persija. Tai ji patiekia 90 pro
centų viso kaviaro — ekspor
tuoja 250 tonų kasmet : 75 to
nas į JAV, 70 t į Rusiją, 50 t 
į Prancūziją, 35 t į Vakarų Vo
kietiją, 25 t į Britaniją. 

KALĖJIMAS 
INSPEKTORIAMS 

Keturi Cbicagos miesto elekt
ros inspektoriai nuteisti kalėti 
už reikalavimą kyšių iš versli
ninkų, būtent J . Hedman, 45 
m., M. Jercic, 56 m., H. Lar-
cen, 52 m., T. Karmick, 47 m. 

linkių lietuviai is tų 
mų" bei "suspirgėjimų 
sosi i; niekas iš čia dėl to nesi-
krausto. Lietuvių B-nė dėl to nesi 
likviduoja, o planuoja ateities 
veiklą ir optimistų nuomonę, ža
da išsilaikyti ilgiau net ir už di
džiąsias apylinkes. 

L.B.' susirinkimas įvyko gruo
džio ,10-d. E. ir B. Kondratu 
namuose VVaterforde, (nemai-
šykit su. Watcrgate).' Conn. Iš
klausyta pirm. Balio Kondrato ir 
ižd. —sekr. Z. Rajeckjenės pra
nešimų, pasikalbėta apie ateities 
veiklą ir nutarta gruodžio 29 
rengt! Vauxhal! Inn.. '42 Vaux-
hall St. Xcw Londone, kalėdini 

— naujametinį apylinkėf lietu
vių susitikimą —pasivaišinimą, 
o vasario mėn. — Vasario 16 
minėjimą. Gražiai pasidarbavu
siai valdybai atsisakius, be jokių 
sunkumų išrinkta nauja: pirm. 
dr. M. Pakštys, ižd. L. Pilienė ir 
sekr. I. Vildžienė, pas kuriuos rei
kia tuoj užsiregistruoti gruodžio 
29-tos susitikimui — vaišėms. 
Prašoma dalyvauti visus — gy
venančius arti ir toli. Parodyki
me, kad LB čia dar gyva ir kad 
norime, kad ji gyvuotų, nors mū
sų yra čia nedaug — tik vienos 
rankos saujelė, bet neleiskime tai 
rankai nudžiūti ir saujelei išnyk
ti. 

Du mūs? buv. pirmininkai J. 
Kepenis ir Edv. Pili: šiemet mi
rė. Trečiasis — A. Giedraitis da - ' 
bar yra maištaujančiame Irane.] 
Trys iš apylinkės — M. Pakštys, 
R. Kondratas ir A. Rajeckas įsi- j 
gijo mokslinius daktaro laipsnius. Į 
Sigit? Kondrataitė, studijuojanti j 
Prancūzijoje, yra Pasaulinio lie- j 
tuvių jaunimo kongreso komite
to- narė, dalyvavo ir Toronto 
kongrese. Taigi, nors mūsų yra 
tiktai saujelė, bet, kai mes ją ati
darome, joje matome ne tik liūd
nų kryželiu, bet ir, anot Vaiž
ganto; deimančiukų. 

Jrg. Ežer. 

f 

Šventu Kalėdiį ir Naujųjų Metų proga 
sveikiname DRAUGO darbuotojus ir linkime geriau

sios sėkmes ateities darbuose informuojant lietuvių 
visuomenę 

Illinois Lietuviu Respublikonu Lyga 
ANATOLIJUS MILUNAS, pirmininkas 
ALGIS REGIS, vykd. sekretorius 
VINCENTAS KAČINSKAS, iždininkas J 

KELIONES Į LIETUVĄ 
Geg. 9 - 17 (2 naktys Maskvoje, 5 Vilniuje $876.00 nuo N. Y. 
Blrž. 13-21 (2 naktys Maskvoje, 5 Vilniuje) $926.00 nuo N. Y. 
Liep. 4 - 18 (2 naktys Maskvoje, 5 Vilniuje, 6 Romoje) $1420.00 nuo 

N. Y. 
Rugp. 19 - 27 (2 naktys Maskvoje, 5 Vilniuje) $876.00 nuo N. Y. 
Nuo Chicagos $125.00 daugiau. Kainos asmeniui, dviese kambaryje. 

Registruokitės pas Reginą Raslavičiene teL (312) 5454466 ar rašykite 
WEISS TRAVEL BURE A U, 4837 W. Irving Park Rd., Chicago, m. 60641. 

f 

Iš LB apyl. Detroite suruoštos Danutės 2ilevičienės kolekcijos, lietuvių 
dailininkų darbų ir liaudies kūrybos, meno parodos. Nuotraukoje dalis 
eksponatų ir D. žilevičienė. Nuotr. J. Urbono 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime visiems mūsų klientams ir draugams 

G I N T A R A S , vasarviete 
T E L E F. — . 7 3 7 - 4 5 1 5 

P. 0. Box 466, Lake Shore Rd., Union Pier, Mich. 
TEL. (616) 469-3298 

VIKTORIJA ir ALGIRDAS KARAICIAI. sav. 

M 

^ 

s/ 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Bičiuliams ir klijentams linki 

STEFA IR BENAS DUNDAk : 
UŽEIGOS Savininkai 

Galite gauti plmuM rūšios importuotų Ir YteCtnlo gCrinuj ', 
4830 W. I5th St. Tel. T0wnhall 3-1617 

CICERO 50. UJJNOIS 

% 

rr 

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

J. & J. PHARMACY 
Vaistai. vttan*»!, Importuoti kvepalai, gydomos žolės kt.t 

Važiuojamos kftdSs. remenlal Ir kt., pirkti ar nuomoti: 
Nemokamai supakuojame dovanas. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

VISI KVIEČIAMI ĮSIJUNGTI 1 
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 "Drango") . 

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

M A R I O FATHEBS 
6336 So. Kilbourn Ave. 

Chicago, IL 60629 

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

H1 Padėka Dievui už 1978 metus H Prašant sveikatos 
• Padėka Marijai už glob;) 
(71 Padėka Dievui už vparingas 

malones 
• Už lietuvius Sibire 
• Už persekiojamus tikinčiuosius 

Lietuvoje 
• Už vaiku* 
• Ypatinga intencija 
• Prašant laimingu 1979 metų 

] Prašant ramybės šeimoje 
] Prašant Lietuvai laisves 

• Prašant tikėjimo laisvės 
Rusijoje 

• Prašant antgamtinės pagalbos 
jaunimui 

Q Prašant pasveikimo nuo 
alkoholizmo 

Vardas, pavarde 

Adresas 

- r T?: 

Oktavai pridedu auką $ 

^ 

Linksmų Sv. Kalėdų Švenčių 
Linkime Visiems 

Lietuviams, Klientams ir Draugams. 

SAINT CASIMIR MONUMENT 
COMPANY 

3914 West l l l t h Street 
Vienas blokas nuo Šv. Kazimiero kapinių. 

Tiesiog ten, kur busai sustoja. 

Del Gražesnio, Geresnio Paminklo Prieinamesne Kaina— 
Kreipkitės Prie Mr. Ne&son 

Telefonas — CEdarcrest 3-6335 
j> 

CHICAGOS LIETUVIŲ 
MEDŽIOTOJŲ-MEŠKERIOTOJŲ 

K L U B A S 
linki 

Linksmų šventu Kalėdų 
ir 

Laimingų Naujų Metų 
medžiotojams, meškeriotojams 

ir visiems Hetuviams. 
*; 

j> 

B O D Y W 0 R K C 0 L L I S I 0 H , E X P E R T S 
J. STANEVIČIUS 

(Fender) Pflnas Pataisymas 
TraasmissioBS — Dažymas — Motoro 
— Karoserijos (body) ir Sparnu darbas 

2637 W, 47th St., tel. 523-1249 
* Chicago, Illinois 60633 

N u o 
1 9 1 4 M e t ų 
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas J 
mūsų apylinkes. J^J 

Dėkojame Jums už mu- H J 
mis parodytą pasitikę- mš 
jimą. Mes norėtume būti »w 
Jums naudingi ir ateity- fTC 

Sąskaitos apdramtot %M 
M $40,000.00 | 

FRANK ZOGAS. 
Preaklent 

2857 W. Stth Street 
Chicago, TU. MCt 

Pbooe 925-7400 

I H ^ I 

DŪLAMI 
AUINRR flYIIIuU 
i LOAN ASSOCIATION 
4049 Archer A venos 
CMcajr m. tMB 

Pbooe: 254-4471 
K I S . 
Bridgi 

1 

Harlem Avei 
eview, rn. 804 
o\ -m >i<w> 

55 

AB accooBts com-
pounded dally — 
Passbook Savings 

7H% 
pald <roarterly 
4 Year Savings 
CertUflcates 

Minimom $5.000 

• 
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DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. gruodžio mėn. 22 d 
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reiCAGOJ IR APYLINKES! 
VILNIAUS KRAŠTO 
LIETUVIŲ KŪČIOS 

Vilniaus krašto lietuvių są
jungos Chicagos skyriaus val
dyba gruodžio 17 d., sekmadie
nį, Jaunimo centro apatinėje 
salėje suruošė savo dvidešimt 
šeštąsias kūčias, į kurias atsi
lankė apie šimtas penkiasde
šimt Vilniaus krašto lietuvių, jų 
šeimų narių ir svečių. 

Vilniečių šeimai susėdus prie 
bendro stalo, skyriaus valdy
bos vicepirmininkas Juozas 
Truškūnas pasveikino kūčių da
lyvius nuoširdžiais kalėdiniais 
i r Naujųjų metų linkėjimais. 
Savo trumpame žodyje jis pri
siminė mūsų tautos istorinę pra
eitį, didžiuosius tautos kovoto
jus už mūsų laisvę ir nepriklau-

įybę. Prisiminė kūrėjus sa

vanorius, partizanus, Sibiran 
ištremtuosius ir dabar už tau
tos laisvę kovojančius Sadūnai-
tę, Gajauską, Petkų ir kitus. 
Žuvusiųjų tautos sūnų ir duk
terų atminimas pagerbtas tylos 
ir susikaupimo minute. Seniau
sias Vilniaus krašto lietuvių 
sąjungos narys Jonas Stankus 
ir jaunasis Saulius Gaižutis jų 
garbei ant garbės svečių stalo 
uždegė žvakutes. O laisvajame 
pasaulyje gyvenančių džiaugs
mui uždegama gražiai dekoruo
ta eglutė. 

Vilniečiui kun. Viktorui Rim-
šeliui sukalbėjus prasmingą 
maldą, kūčių dalyviai savo tar
pe dalinosi plotkelėmis. Darbš-

;čiosios šeimininkės — Vanda 
; Gasparienė, Marija Noreikienė, 
|Elene Filek, Marija Bužėnienė, 
: Elena Tamošaitienė ir Zuzana 

Jalošinskienė — paruošė ska
nius kūčių valgius, o Aleksand-: 
ra Vaičiulienė, Leokadija Lau-' 
kienė ir Irena Valkavickienė; 
prigamino skanių kepsnių. Šei- < 
mininkės visus maloniai priėmė 
ir nuoširdžiai visiems patarnavo. 

Kūčių metu, solistei Genovai
tei Mažeikienei vadovaujant, 
visiems dalyviams pritariant, 
buvo pagiedota keletą gražių 
kalėdinių giesmių. Mažuosius 
kūčių dalyvius pradžiugino at
vykęs Kalėdų senelis su pilnu 
maišu dovanų. Kalėdų senelis 
(Juozas Gasparas) pasveikino 
ir suaugusius, palinkėdamas 

• malonių švenčių. Mažiesiems 
'įteikdamas dovanas, teiravosi, 
ką jie yra išmokę, ar geri vai
kučiai ir pan. Mažieji, priim
dami dovanas, atliko ir progra-

! mėlę. Kristina Truškūnaitė ir 
i Ramunė Gaižutytė padeklama-
: vo po eilėraštį, o Ramunė ir 
Rūta, Sauliui klarnetu prita-

j riant, Gaižučiai gražiai padai
navo "Leiskit į tėvynę". 

Kūčios buvo rūpestingai pa
ruoštos ir nuotaikingos. Tenka 
padėkoti skyriaus valdybai, ku
rią sudaro pirmininkas Juozas 
Lekas, vicepirmininkas Juozas 
Truškūnas, sekretorė Vanda 
Gasparienė, iždininkas Vincas 
Vilkavickas, iždo globėjas Jo
nas Vinciūnas ir pareng. vado
vė Ir. Sekmokienė. 

J. Janušaitis 

LIETUVOS ATSTOVO 
DR. S. A. BAČKIO 

SVEIKINIMAS 
Lietuvos Pasiuntinybes ir sa-

vo vardu nuoširdžiai sveikinu j 
visus JAV lietuvius Kalėdų, 
švenčių ir Naujųjų 1979 Metų\ 
progą-

Dėkoju spaudai, veiksniams, 
organizacijoms ir pavieniams 
asmenims už palankumą Lietu
vos Diplomatiniams ir Konsulą-
riniams atstovams ir linkiu, 
kad 1979 metai visiems būtų 
sėkmingi vieningai ginant Lie
tuvos laisvės bylą ir pavergtų
jų tautiečių pagrindines teises. 

Dr. S. A. Bačkis, 
Lietuvos atstovas 
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C L A S S I F I E D G U I D E 
B E A L E S T Ą T E 

kuumumufuimmi 
Linksmų šv. Kalėdų 

švenčių 
BUTIJ NUOMAVIMAS 

Namų pirkimas — Pardavim** 
Valdymą* 

Draudimai — l o c o m e l a * 
Ho taria ta* — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Av. — 778-2233 

R E A L E S T Ą I K I U v K l r E U a J R A I 

UUmHUUHUHJmHJ 

RADIO PROGRAMA - = » M I S C E L L A N E O U S 

Slidininkas Paulius Kijauskas iš Clevelaodo 

Seniausia Lietuvių Radio programa > 
Naujoj Anglijoj iš Stoties WNSR. j 

i 1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
| 1:00 iki 1:30 vai po "ietų — perduo

dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutes pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo-
rists — gelių bei dovanų krautuvę, 

; 502 E. Broadway, So. Boston. Mass. 
į 02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
i gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra-
! site dideli pasirinkimą lietuvišku V" -
gų 
imutmiiimiiimitiimiuiimiimiiiiiit 

iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiMiiiiiiiiiii: 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

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

O N A 
Vytautas F. BELIAJŪS 

Įvairūs pasakojimai surišti su lie-

S P O R T O AP2VALGA 
(Atkelta iš 2 pel.) 2. Chicagos Liet. Slid. Klubas 

svetimtaučių žaidžiančių Ispani-1 * cĮaktarai» k°vo 4 d. Winter Park, 
joje turės apleisti šią futbolo i Coįor?do-
"Mekką". 3- Lietuvių ir pabaltiečių var-

Iki šiol kiekvienoje komandoje j ^ 5 ' k o v o 3 d- D e v l l s E lbow> On-
galėdavo žaisti du užsieniečiai ir i ta"J" 
pietų amerikiečiai, kurie nesun-j. MazfsniaJs būriai slidininkai 
Idai įrodydavo savo ispanišką kil- i la"kysis: 
mę. Jie nebuvo laikomi užsienio-1 l S t u d e n t 4 savaitgalyje, va-
čiais, nors už Ispanijos rinktinę I f3"0 2 Holiday Valley, New 

BUTAI IŠ RAŠTINIŲ 
Didžiulis 22 aukštų raštinių 

ir įstaigų pastatas prie Harri-
son ir Dearborn sankryžos Chi- į Aviškais papročiais. Anglų kalboje 
cagoje bus perdirbtas j butus.: Autoriaus leidinys, 100 pusi. 1977 

— į Tą atliks J. Baird su kitais in- m. Kaina su persiuntimu $5.30 
vestuotojais, gavę federalinės; Užsakymus siųsti: 
valdžios garantiją 7 mll. dol. j Drangas, 4545 W. 6Srd St., 
paskolai. Pastatas 67 m. se- j Cbicago, EI. 60629 
numo. 

Prof. Adomui Varnui, per jo Pagerbimo 
- - Jf 

Komitetą^ gautos dovanos; 

ir negalėdavo žaisti. Tačiau nuo 
dabar naujas sąjungos potvarkis 
ir juos laiko užsieniečiais. Ir ka
dangi tik du užsieniečiai tegalės 
žaisti komandoje, ne vienas jų tu
rės susipakuoti ir iškeliauti. Ypač 
nukentės didieji klubai, kaip Real 
Madrid, F. C. Barcelona ar F. C. 
Valencia, kurie turėjo net po 4 
užsieniečius. 

Nenuostabu, kad šiuo metu Is
panijos futbolo aikštėse žaidžia-

York. 
2. Šuoliuose slidėmis, vasario 18 

d. Coneord Ohio. 
3. Torontiškių studentų išvy

koje Collimvood, Ontario. 
v. c. 

$200.00 — Lietuvių Tautiniai Na
mai, Inc. 

Po $100.00 — BALFas, Lietuvos 
Šaulių Sąjunga Tremtyje. Korp. Neo-
Lithuania, Varnas Montessori Cent
ras, Lietuvos Dukterų Draugija, Za-
rasiškių Klubas, A. ir L. Tverai. 

: įteiktos sukaktuvininkui ir neabejo-Skautu \ . 

gija, Lietuvių Pensininkų Draugija. 
$35.00 — Lietuvių Filatelistų Drau

gija "Lietuva". 
$25.00 — Balzeko Lietuvių Kultū

ros Muzejus. 
širdingai ačiū už dovanas. Jos yra 

BESĄLYGINĖ PAREIGA 

(Atkelta iš 4 psl.). 

me atsiradęs skilimas. Tačiau į 
skilimo žodį reagavo tik tvar-

ma ypač karstai, nes kiekvienas | k a n č i o j i p u ^ ka]- a n a s g ^ . 
užsienietis nori parodyti savo darb-1 fer i jos v i s a i n e r e a g a v 0 ) t a i g i a s i . 
daviams, kaip sunku bus be jo likdamas 
apsieiti. 

Vytautas A. Krikščiūnas 

Po $50.00 — Akademinis 
Sąjūdis, Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjunga, Marąuette 
Parko Lietuvių Namų Savininkų 
Draugija, Lietuvių Profesorių Drau-

tinai prisidėjo prie šimtamečio kas
dienybės rūpesčių sumažinimo. 

Prof. A. Varnui Pagerbti Komiteto 
Pirmininkas 

^ 
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SLIDINĖJIMAS 
Ir vėl šią žiemą daugel šimtų 

lietuvių J. A. Valstybėse ir Ka
nadoje išvyks į kalnus slidinėti 
— sportuoti. Per pastaruosius me
tus slidinėjimas tapo įvairesnis ir 
įdomesnis. Šalia įprasto ir populia
riausio slidinėjimo nuo kaino į 
pakalnę mūsų sportininkai didė
jančiomis grupėmis dalyvaus ilgų 
distancijų bėgime slidėmis arba 
taip vadinamu "cross — country". 
Distancijos įvairiausios; tarp vie
nos ir šimto mylių. Ilgų distan 
cijų geri bėgimo takai yra vienas 
trečdalis lyguma, vieną trečdalį 
į pakalnę ir vienas trečdalis į kal
ną. Kitos mažesnės lietuvių sli
dininkų grupės mėgins daryti 
šuolius slidėmis. Jie lėks per orą, 
kaip paukščiai ir praras žemės 
traukos jausmą, kol nutūps. Ma
tyti, tai sudaro jiems malonumą. 
Jeigu grakštumas sportininkams 
rūpės, tai dalyvaus slidžių bale
to ir laisvo stiliaus (freestyle) sli
dinėjime. Baleto slidės nežymiai 
skiriasi nuo paprastų slidžių: 
abu slidžių galai įžriesti, tad ir 
slysta vienodai — pirmyn ir at-

prie savo pareikštos 
nuomonės. 

Tačiau netvarkos reiškiniai vis 
labiau ryškėja. Jau praeitais 
mokslo metais buvo pareikšta, 
kad iš švietimą tvarkančios ins
titucijos gaus paramą tik tos mo
kyklos, kurios užpildys tam tikrą 
anketą. Tai jau tam tikras žong-
leravimas, tarsi mokykloms skir
ti pinigai priklausytų nuo švieti
mo institucijos malonės. Taigi jos 
užmačios siauros ir miglotos. To
kių dalykų nebūtų verta ir minėti, 
jei minimi nesklandumai būtų 
pasikeitę gerojon pusėn. Nors 
švietiman įsimetęs kirminas dar 
neišgydytas, bet turime vilčių, 
kad, laikui slenkant, švietimo 
reikalai pagerės. 

PRIIMAMI ASMENYS, 
kurie reikalingi globos. 

Bus prižiūrėti rūpestingai. 
Kreiptis telef. 436-6294 

Sveikiname visus mūsų klientus Kalėdų 
švenčių proga. 

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

Telef. — 254-8146 
J? 

Slidinėjimo įvykiai šią žiemą, 
kurie sutrauks apie šimtą sporti
ninkų. 1. Liet. studentų žiemos 
stovykla, gruodžio 27 d. St. Donat, j 
Guebec. 

(iiiiiiiimiimiimiiiiiiiiiiiMmiiiiimiiiM! 

SOPHIE BARČUS 
RADK> ŠĖMOS VALANDOS 

Visos programos įg yvc>PA 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3 30 vai popiet. — Šeštadienį ir 
sekmad. nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 A. M. 

7158 & MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO. ELL 60629 

•MiiiiimimuiiniHHHiiMiiHiHHiiiimi* 

PASSBOOK 
SAVINGS 
tt*bestwayto 

5 

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARNUPTO 7 3 / 4 % 

see us for 
Utytft f inancing. 

AT OUR 10VV RATB 
W I 1 H R Į P A V M E N T 

TO FlT VOUR I N C O W 

ĮSEK: 

Mutual Fedeial L 
Savinrjs and Lcan j§ 

2212 WEST CERMAK ROAD 
Chicago, 111. 60608 

PETER KAZANAUSKAS, Pres. Phone: 847-7747 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiHiiH 

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

Apdraustas perkra. tymas 
įvairių ats- nų 

Tel. 376-1882 arb 6-5996 
imiiiimiHHiiiiiiiiimiiHU •HIIUHIIHIIIII 
IrlIlIlIliUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

| vairių prek ių pasirinkimą- nebran 
^iai iš mū-Ų sandėliu. 

COS.MOS PARCELS EYPRESS 

SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
B f l b. Hals ied St.. Cbica«o , U!. 8060!-
£3*1 \V. «9th St., C'ltlctuco. IU. 60628 

M * . : V25-27S7 — 251-3320 
V\tautai Valantina* 
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M O V I N G 
š&RfiNA£ perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

rri. — \VA 5-80H3 
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SIUNTINIAI j LIETUVĄ 

ir kitus kraštus 
.NKDZLN'SKAS, 4065 Archer A ve. 
Chicago, m. 60632, telef. «>7-5980 
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M. A. Š I M K U S 
NOTARY P C B M C 

INCOME TAX SERVICE 
4251 SO. MapteTOOd, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI 
GIMINIŲ iškviet imai , pi ldomi 

PILIETYBES PRAŠYMAI ir 
ki tokie b lankai 

lllllllllilIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIlllllll 

LINKSMŲ ŠVENČIŲ 
Š I M t l T IS R E A L T Y 

lusuraiue — Income Tax 

2951 W. 63rd St.. 436-7878 

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

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

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

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

2-jų aukštų mūro namas ir 2 au
to garažas. Apie $6000.00 pajamų. 
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum. langai. 
Galite pirkti už $41,800.00. 

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

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estate 
2625 West 71 st Street 

Tels 737-7200 ar 737-8534 

iiimiiiiuiiiiMiiiiiiimiiiiiimuiiimiiimii 
ANDRIUS NORIMAS 

"SANTAKA" 
• 

12-ka novelių. 15 jų trys buvo pre
mijuotos. Gražiai išleista. 304 pusi., 
1977 E . Viršelis daiL Giedros Tre
čiokaitės. Kaina su persiuntimu 
$6.30. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 
Chicago, 111. 

4543 
6062$ 

W. «3rd Street, 
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94-ta ir St. Loub. Giminingom arba 
didelei šeimai 4 miegamų, \y2 aukš
to namas. Pilnas rūsys, 2 šildy
mai, šoninis j važiavimas. Garažas. 
$45,000.00. 

4«-ta Ir Albany. Visiškai tuščias 
2y2 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 

VYRAI IR MOTERYS 

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

company benefits, shift differential. 
Apply 

CONCORD INDUSTRES 
2607 N. 25th Ave. 

Franklin Park, Illinois 

JANITORIAL 
I would likę to hire a Christian 
janitor or janitress. Prt. time 
work. Near Irving Park and 
Mannheim Rd. CaU 6654)155 

HELP WANTJED ^ ^ O T E R y S 

SEWIHG MACHIHE 
OPfiRATORS 

A w n i n g manufac turer h i T p e r m s -
n e n t fui! a n d part t inie positi-ons 
Clean air condit ioned plant. paid 
inedica) . dcnta l and life Insurance. 
Kxper ienoed or -ttill train goc l home 
s*wer. 

ZIP-DEE, INC. 
96 Crossen Avenue 

Eik Grove ViUage 431^0981 

B I L L I N G C L t R K 
Northwest Suburban electronic com
pany seeks bright energetic indivi-
dual for our billing dept. The qua-
lified candidate mušt have strong 
figure aptitude. and good typing 
skills. r.,. -
For appt. eontact Marty Weinberg 
SAMPO OORl\ OF A3IEKICA 

1050 Arthur 
Eik Grove Viliame, n 364-6900 

OFFICE 
Napervįliei fast 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

P l a u n a m e ir vasknojam*-
v i sų rūsio jrrindis. 

J . B l ' B N Y S — T e l . R E 7 - 5 1 6 8 
IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIUUIlIlIMIIIIIUIIIIIII 

IO<^ — 20^> — 50% PMrtau mok«sit<-
H/. njKiran'la mio ugnies Ir n i i tomo-
'uI lo p a * ti)ii.« 

FRANK Z A P 0 L I S 
32m% ffM »5U< Strorl 

Crtica«o, m t n o U 
rel«>f. r.A l -sr.54 

iiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiiniiiiNiiii'inniiiii 
PACKAGE E S P R K S S AGENCY 

MARIJA NOREIKIENĖ 
SIUNTINIAI [ LIETUVA 

tabal pacek laujamos eeroo rūHe-
prokčs. Maistas ti Europo* xand?Hq 
2<l«8 \V. « t St.. Chicago. I H. <SO«2t 

TELw — WA &-2T87 
iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiTiniiiifiiiiiiiiiiiiiiiiini! 
miiiiiiiiuiiiifiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

HAMy APSITVARKYME 
Ruoiiate* ką perstatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar ii lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinama kainą pa
dės, skambinant po 6-tos T. vakaro 

TELEFONU 47*3*50 

iiiiimiiiniiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiun 

tAB»AV4 M UI 

Mes turime kompiuterį ir 
nariu M.LS., kas palengvina 
vimą bei pirkimą. 

D £ M E S I O 

esame 
parda-

GENF-RAL 
New 1 giri office 
accurate typist, statistical back-
ground helpful, telex, good phone 
manner; willing to learn EDP equip-
ment. Phone Mr. Closs in Chicago at: 

637-8317 for appt. 

GERA PROGA ĮSIGYTI ŠIAS 
PAPIGINTAS KNYGAS 

NEGĘSTANTI ŠVIESA, Pranas 
Garšva, M.I.C., Tėvų Marijonų 50 
metų veikla Amerikoje . . . . $2.00 
RELIGINIS PRADAS MAIRONIO 
KŪRYBOJE. Alf. šešplaukis $2.00 
KULTŪRINES GELMES PASA
KOSE, V. Bagdonavičius. Tautosa
kinė ir Teologinė studija I ir n da
lis $5.00 
DIDYSIS INKVIZITORIUS, A. 
Maceina. Dievo ir žmogaus santy
kiai pasaulio istorijoje . . . . $1.00 
SŪNUS PALAIDŪNAS, vysk. Ful-
ton Sheen. Išvertė kun. J. Kara
lius . . . . $1.00 

Užsakymus siųsti DRAUGO ad
resu. Illinojaus gyv. prideda 5C^ 
mokesčių. 

HELP WANTED — VYRAI 

NIGKT SUPERVISOR 
For Growing Foundry 

H. S GRAD 
Some prior supervisor. experience 
preferred. Mušt Speak English. 

Tel. — 767-7120 

M A C H I N I S T 
Exper i"nced . VVith rapiJly «rrt»wing 
c o m p a n y . Tull t ime jot>. Right job 
for r i sh t person. $6.50 per hour 
p lūs cver t ime . Apply — 

4630 \V. Harrison St. 
or caJl Mike or Ra j 378-7800 

MFA7HANIC — PACKAGING 
G r o w i n g paokaginjr company on 

5«outh aido se<-k<( a packagln? Hne 
m e c h a n i c . K s p e r i e n c c wtth a, l iquid-
fi l l ing. labf l ins ' and capplng ma-
c h i n e s des irable . Call after 8 a.m. 
to a iransr- an interview. 

TeL — 785-2272 

H E L P W A N T E D — M A L Ė 

Parduodamas 120 bosų akor
deonas, 21 regi'lro. Mažai nau
dotas. Skambint vakarais — 

Tetef. 476-7867 

McDON A I D S NEEDS 
PEOPLE 

FULL OR PART TIME • 
LUNCM TUMI NOJ* , 1 1 - 3 P.f*. M O N . T M « U * * l . 

Wo<* WhiW Tht K.<h Ar« In School) 
W O I K IVCNINOS A W f » I N O S , 
3 P . M . - 1 2 P.M. M O N . TM«U F t l . 

(AAusl Be Ab<« To O O M One Schoot N>o>t W»ekl y ) 
W O K K »OTM VVT1KISO OATS O I NtOMTS 

G o o d jhjft.ng w^ges Exc**«nt chonc* for o cor««r m monog»m*nt 
c-lwoyi 

l fu- L0MMI0 
300 E. tooMvtlt M. 

620-0400 

• 

'. 



CHICAGOS LIETUVIŲ 2INIOS 
BCTOS BATELIO 

KALĖDINIS POBŪVIS 
čiai druską taupė, norėdami iš 
jos daugiau pagaminti chloro 
dujų. Rūtos Ratelis jau pradėjo 

rūpestingai dirbti Sv. Kalėdų! Mobilizavus daugumą moky-
proga. Praėjusią savaitę rate-įt03U. mokyklos retai kur tevei-
lis papuošė Kalėdų eglutę Ma-'^e- Jaunimas augo beraštis 
rijos mokyklos patalpose. Na- K a r u i eumnt prie pabaigos ir j Pabėgimas iš kariuomenės bu 

Taip pat prelegentas pavaiz
davo ir pirmąsias dienas, atvy
kus i tuščias kareivines Šan-
čiuose. Trūko ne tik maisto ir 
rūbų, bet ir kuro šildymui, į 
dėlto nukapojo visas medines 
tvoras aplinkui ir jas sukūrė-1 
no. Tik vėliau atsirado šiaudų! 
šienikams ir karstos sriubos. 

rės atneša savo namie darytus 
šiaudinukus ir visos prisidėjo 
prie eglutės papuošimo. 

Ratelis suruošė kalėdinį pobū
vį gruodžio 11 d., po pamokų, 
kavinėje. Kiekviena mergaitė 
atnešė pyragą arba sausainių. 
Susirinkime mergaitės pasikeitė 
namuose darytomis dovanomis. 
Kiekviena savo vardą parašė 
ant popieriaus ir įdėjo į maišą. 

priaugus jaunimo, jis ėmė da- vo kasdieninis reiškinys. O vė-
rytis neramus. Nevengdavo liau jau Lietuvos vyriausybė iš-
net peštynių savo tarpe. Bet drįso šaukti naujokus, ir karei-

HIRTIS DEL KOJINIŲ 
Vagis, kuris buvo Marshall 

Field krautuvėj, Water Tower 
prekybos centre, pastebėtas pa
grobęs kojines, buvo sargo su
laikytas. Vagis nepasidavė su
laikomas ir sargą Douglas Bo-
gus peršovė per vidurius. Nu
gabentas j Northwestern ligoni
nę Bcgus, 35 m., mirė už valan
dos. Laikraščiuose išspausdin

tas piktadario piešinys ir jis 
j policijos ieškomas. 

U2SLMUŠ& VAŽIUODAMAS 
L. Kummel, 33 m., važiuoda-!| 

; mas automobiliu atsitrenkė į 
j geležinkelio tilto stulpą prie 
Halsted ir Erie, Chicagoje, ir už
simušė. 

— Šulinio varlei dangus ne- \ | 
platus. Kinų patarlė 

tuo laiku imta organizuoti lie
tuvių kariuomenė, ir dalis jau-

vinės prisipildė. Ėjo į frontą ir Į 
dalis jų žuvo, kad Lietuva būtų 

Pagal ištrauktus vardus pasi 
dalino dovanas. Dideli kepti 
sausainiai su gražiais papuoši
mais ir šiaudinukai buvo duo
dami dovanoms. 

Pasikeitusios dovanomis, mer
gaitės sėdo valgyti. Pyragai, sau
sainiai, sūris, "potato chips" ir 
trijų rūšių ledai buvo duodami 
alkanom narėm. Užkandžių 
metu mergaitės sprendė galvo
sūkius. Ta mergaitė, kuri dau
giausia atsakymų teisingai at
sakė, gavo premiją. Laimėto
ja buvo ketvirtokė Asta Spur-
gytė. Šiuo metu valdyba įteikė 
globėjai seselei Cyril dovaną nuo 
Ratelio. Seselė buvo labai su
žavėta ir padėkojo visoms mer
gaitėms. Seselė Cyril neliko 
skolinga. Ji apdovanojo valdy
bą, už ką jos labai dėkingos. 

Kai ratelis sugiedojo pora; 
kalėdinių giesmių, mergaitės j 
taip ir užbaigė kalėdinį susirin-
kimą. 

Rūtos ratelis norėtų visiems 
skaitytojams palinkėti geriau- j 
sių linkėjimų Šv. Kalėdų pro- į 
ga, ir daug laimės ir sėkmės 
Naujuose metuose. 

Laura Linaitė 
LJETUVIŲ ISTORIJOS 
DRAUGIJA GYVUOJA 

Gruodžio 14 dieną įvyko su
kaktuvinis Liet. Istorijos dr-jos 
susirinkimas Alicijos Rūgytės I 
bute. Susirinkus apie 30 na-j 
rių, prof. Ged. Gaiva atidarė j 
susirinkimą, pakviesdamas tarti 
žodį reikalų vedėją Aliciją RŪ-: 
gyte. 

Prelegentė suglaustai primi-j 
nė, kad šis susirinkimas yra 
sukaktuvinis, nes lygiai prieš: 
22 metus 1956 m. gruodžio 15 
dieną buvo sušauktas Liet. Is
torijos dr-jos steigiamasis susi
rinkimas, į kurį atvyko 9 as
menys. Organizacinį steigiama
jam susirinkimui sušaukti ko-; 
mitetą sudarė kun. K. A. Ma
tulaitis, A. Rūgytė ir V. Iiu- j 
levičius. Iš tų 9, keturi jau yra j 
mirę, kurių atminimas buvo pa
gerbtas atsistojimu. Steigia
majame susirinkime buvo iš
rinkta ir pirmoji valdyba, ku
rią sudarė V. Liulevičius — pir
mininkas, kun. K. A. Matulai
tis — vicepirm., A. Rūgytė — 
sekretorė ir dr. A. M. Račkus 
— iždininkas. Pradėtas leisti 
žurnalas "Tautos praeitis", ku
rios redaktoriais yra buvę Č. 
Grincevičius, J. Damauskas ir 
dabartinis prof. J. Jakštas. 
Technikinis redaktorius yra 
prof. Jonas Račkauskas. Per 
tuos 22 metus draugija turėjo 
163 narius, kurių 29 jau yra 
mirę. Nariai yra išsisklaidę 
visuose kontinentuose, neišski
riant nė Naujosios Zelandijos. 
Šiomis dienomis draugija yra 
išleidusi monografiją "Zanavy-

kija". 
Susirinkimui su paskaita bu

vo pakviestas Jonas Tamulis, 
buvęs savanoris kūrėjas. Jis 
kaip tik ir kalbėjo apie anuos 
kritiškus mūsų tautai 1914— 
1919 metus. Pirmasis didysis 
karas palietė visą etnografinę 
Lietuvą, nes frontas tarp rusų 
ir vokiečių buvo į rytus nuo Tve
rečiaus. Okupuotos Lietuvos 
žmonės buvo apkrauti baisiomis 
rekvizicijomis. Visko trūko, o 
ypač druskos. Pasirodo, vokie-

nimo į ją stojo savanoriais. Jų ] laisva 
buvo net 4 kategorijos: gim-į P o paskaitos buvo kiek klau 
nazijų moksleiviai, patriotai, s m i ų fr papildymų. Kiek ilgiau 
susipratę kaimų jaunuoliai; ne savais pergyvenimais iš anų 
tiek susipratę, kiek patraukti I ^ ^ papildė K Pabedinskas ir 
kitų pavyzdžiais ir neramūs į biti. Užbaigai buvo vaišės su 
jaunuoliai, vadinami padaužo- į šampanu, kurias paruošė A. 

KETURIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Rūgytė ir Vasiukevičiai. 
A P. 

mis. Bet kariuomenė juos per
auklėjo. Įdomu, kad atsišau
kimuose, kviečiant savanoriais, 
nebuvo žadama duoti žemės ar 
ko kito. Visi ėjo, norėdami, STUDENTŲ PARAMA 
apginti Lietuvą. Tik vėliau Chicagos miesto kolegijos 
Steigiamasis seimas priėmė įs-j sumažins paramą tiems studen-
tatymą apie savanorių aprūpi-j tams, kurie apsileidžia studi-
nimą žeme. I jose. 

A A 

BIRUTĖ KIBURIENĖ 
KRYŽEVIČIŪTE 

Gyveno Little Rock, Arkansas. Anksčiau gyv. Chicago, Illinois. 
Brighton Parko apyl. 

MirS gruod. 20 d., 1978. 
Gimė Lietuvoje, Teisių apskrityje, Tveruose. 
Amerikoje išgyveno 27 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Juozas, sūnus Algimantas, 

marti Ella, duktė Danutė Larson žentas Dale, anūkas Christopher 
Kiburas, 2 seserys: Stasė Jucienė ir Ada Girčiuvienė. ir kiti gimines, 
draugai ir pažįstami. 

Priklausė Brighton Parko Liet. Namų Savininkų draugijai ir 
Anglijos — Britanijos Lietuvių klubui. 

Kūnas pašarvotas Eudeikio — Gaidas — Daimid koplyčioje, 4330 
S. Califomia Ave. 

Laidotuvės įvyks Šeštad., gruod. 23 d. 15 koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta į Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, sūnus, duktė, marti žentas ir anūkas 
Laid. direkt D. Gaidas ir G. Daimid, Tel. 523-0440 

Dailininkui 

1 1 A. JUOZUI PAUTIENIUI mirus, 
jo brolj, L.Š.S.T. centro valdybos vicepirm. dr. KA
ZIMIERĄ su žmona bei kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi 

LŠ.S.T. Pirmininkas ir Centro Valdyba 

A.f A. 

Dr. JONUI GLIAUDELIU! mirus, 
GIMINĖMS ir ARTIMIESIEMS gilią užuojautą 
reiškia 

Lietuvi? Veterinarijos Gydytoju 
Draugija Išeivijoje 

Dailininkui 

A. t A. JUOZUI PAUTIENIUI miros, 
didžiame skausme likusią žmoną STASĘ (Tulabai-
tę), dukrelę TERESĘ, žentą dr. J. BOGOTA anūkė
lę VILIJĄ nuoširdžiai užjaučiame ir prašome ne
verkti, nes saviškiams mylimi šeimos nariai nieka
da nemiršta. 

Izabele Stonkienė ir Vaikai 

Mylimai motinai, uošvei ir senelei 
A. f A. 

Irenai Ruseckienei-Tarabildaitei 
mirus, jos dukras DANGUOLĘ BANEVIČIENĘ, GIEDRĘ 
MICKUVIENĘ ir jų šeimas užjaučiame ir kartu liūdi
me. 

Vanda ir Antanas Gruzdžiai 

# * % , 

• ' T ^ 

X 

A. A. 

Muzik. 
ADOLFAS M0NDEIKA 

1964 m. gruodžio mėn. 27 d., pakėlęs daug žemiško skausmo, 
šios žemės kelionę baigė mūsų brangus ir mylimas vyras ir tėvelis 
Adolfas Mondeika. Gruodžio 31 diena buvo palaidotas Queen of 
Heaven mauzolėįuje. 

Jo brangų atminimą minint, keturiolikos metų mirties sukak
ties proga, gruodžio mėn. 27 d. 8 vai. ryto ir laidojimo dieną gruo
džio mėn. 31 d. 9 valandą ryto, Šv. Antano parapijos bažnyčioje, Ci
cero bei kitose bažnyčiose už velionies sielą bus atnašaujamos šv. 
Mišios. 

Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai kviečiame da
lyvauti Šv. Mišinį aukoje ir drauge pasimelsti už mūsų mylimo vyro 
ir tėvelio Adolfo Mondeikos sielą. 

Nuliūdę: žmona Antanina, dukros Marija ir Teresė, 
žentas Steponas, brolis Antanas su šeima 
ir kiti giminės. 

-a»***^ 
A. A. 

ADAM BERNADIŠUS 
Gyveno Cicero, Illinois. 

Mirė gruodžio 20 d., 1978. 2:10 vai. popiet, sulaukęs 90 m. 

Gimė Lietuvoje. Panevėžio apskrityje, Troškūnų parapijo
je. Nakonių kaime. Amerikoje išgyveno 60 m. 

Pasiliko 'dideliame nuliūdime artima draugė Estella Juod
valkis, sūnūs Anthony Bernadišus, marti Charlotte, 2 dukros 
Estelle Zelnys. žentas Richard ir Louise Sobut, žentas Walter. 
9 anūkai, 2 proanūkai, švogerka Emily Launc su vyru Charles, 
sūnėnas dr. Charles Launc su šeima. Lietuvoje 3 sūnėnai ir 3 
dukterėčios su šeimomis, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionis buvo ilgametis prekybininkas — savininkas Grant 
Works Coal Yard, direktorius Šv. Antano Taupymo bendroves, 
narys š v . Vardo draugijos. 

Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkus koplyčioje, 1446 South 
50 Ave., Cicero. Lankymo vai. nuo 2 iki 9 vai. vak. 

t 

Laidotuves įvyks šeštad., gruodžio 23 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos u i velionies sielą Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: 
Sūnus, dukterys, marti, žentai, anūkai, proanūkai. 

Laidotuvių direktoriai — Vasaitis-Butkus, 
Telefonas OLympic 2-1003 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE 
1940-1944 Metais 

Pftrsi* vysk. VINCENTAS BIUZGY8 

Knygoj apraioma raudonųjų ir rudųjų okupantų me
todai suniekinti ar panaudoti savo »iV»̂ |Tŵ  Katalikų Baž
nyčios vadovus ir Jos narius. 

Kaina su persiuntimą $4.30 192 pusi. IUSnois gyven
tojai prideda 5% mokesčių. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W « t «Srd St, 
Chicago. DL 60638. 

DRAUGAS, penktadienis, 1978 m, gruodžio mėn. 22 d 

Yasario 16 gimnazijos mecenatui ir komiteto nariui P 

A. t A. PRANUI SEKMOKUI | 
mirus, jo žmoną IRENĄ, komiteto narę, ir artimuo
sius giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Vasario 16 gimnazijai remti komitetas 
Čikagoje 

Lietuvos kariuomenes kūrėjui savanoriui 

A. t A. JUOZUI PAUTIENIUI mirus, 
jo žmonai STASEI, dukteriai TERESEI, giminėms, 
draugams, pažįstamiems nuoširdžią užuojautą reiš
kia 

LK. kūr. sav. s-gos VD Čikagos skyriaus 
Valdyba ir nariai 

3 ^ 5& 

Perskaitę "Draugę", duokite kitiems pasiskaityt. 

E U D EI K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avertue 
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 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODLRMSKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 VVest 71 S t , C h i c a g o 
1 4 1 0 S o . 50th Av . , C i c e r o 

T e l . 4 7 6 - 2 3 4 5 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SUNOS 
2314 m. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 
2424 W. 6°th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southvvest His>hway. Palos Hills. III. Tel. 974-4410 

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

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

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

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th A»t.. CICERO. III.. Tel. OLympic 2-1003 
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x "Kalėdinis atgimimas užti
krina taiką", šia tema bms1 

skaitoma 521-oji Alvudo radi- j 
I jo paskaita šj šeštadienį, 9 vai. j 
ryto, Sofijos Barkus šeimos ra
dijo valandos metu. 

X Dr. Paulius Andrufionis, 
! psichiatras, per NBC televiziją 

X "Draugas" rytoj, šeštadie- j 0 ^ ^ ^ 2 kanale antradienio 
nį išeis su kultūriniu priedu ir i v a k a r e p a r e i š k ė , kad studijos 
paskutinis prieš Kalėdas. Šeš- p a r o d ė t ^ g aiškinimas vaikams, 
tadienj administracija bus ati- j o g n ė r a Kalėdų 5^110 psicho-
daryta iki 12 vai., redakcija ne-; io g iškai gali būti žalingas, 
dirbs. Antrą Kalėdų dieną gruo- Į 
džio 26 d., "Draugas" neišeis. | x Vanda ir Kazys Vaftkevi-
Pokalėdinis numeris išeis gruo-'ž i a i» Chicago, UI., pasveikino 
džio 27 d. Gruodžio 26 d. re-1 "Draugą" švenčių proga, pa-
dakcija ir administracija dirbs | dėkojo už korteles, užsisakė jų 
kaip šiokiadieniais. I didesni kiekį ir atsiuntė 10 dol. 

x Eugenijaus Kriaučeliūno j a u k ą " **** a č i ū " 

Trad. vilniečių kūčių metu Chicagoje Saulius Gaižutis uždega simbolinę 
žvakutę skirtą prisiminti mūsų tautos kankinius ir tremtinius Sibire. 

Nuotr. Al. Šeštoko 

10OO dolerių premijai skirti yra 
sudaryta jury komisija: kun. ] 
Antanas Saulaitis — PLB jau
nimo reikalams vadovas, Loreta 

x Mara ir Vytautas Vygan-
x Genė ir Vytautas Gečai x P. Juodikis, Chicago, UI., 

su dukromis sveikina gimines, parėmė mūsų spaudos darbus 
.tai iš Great Neck. N. Y., svei- i draugus ir pažįstamus su šv. j 10 dol. auka. Dėkojame. 
kiną visus savo gimines, arti-1 Kalėdomis ir linki laimingų x Edmundas Korzonas, Chi-
muosius, draugus ir pažįsta-: Naujų Metų. Vietoje kortelių• cago, 111., atsiuntė "Draugui" 

S ^ ° " c l u t ^ "~ ^ ^ S valdy*>06! mus, linkėdami prasmingų Šv.' aukoja "Draugui" paremti. Garbės prenumeratoriaus mo-
Kalėdų ir laimingų Naujų Me-1 x Irena ir Albertas Kereliai '\ kestį. Maloniai dėkojame. 
tų. Sveikinimo kortelių vietoje! su šeima sveikina draugus ir I x Antanina Dambrauskaitė, 

atstovė, Birutė Zdanytė — JAV 
Lietuvių Jaunimo sąjungos ats
tovė, kun. Pranas Garšva ir 
Jolita Kriaučeliūnaitė — šeimos 
kviesti. 

jie skiria auką lietuviškai spau
dai. 

X šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčioje per vidurnakčio 12 vai. 
Kalėdų šv. Mišias giedos solistė 
Danutė Stankaitytė, Vytas Ra-

pažįstamus šv. Kalėdų ir Nau
jųjų Metų proga, linkėdami 
džiaugsmo ir ramybės. Skiria 
auką spaudai. 

x Tomas ir Nijolė Remeikiai i Ačiū. 

X Lilė ir Ignas Juzėnai svei
kina savo draugus ir pažįsta
mus Kalėdų švenčių proga ir 
linki visiems laimingų Nauju 

.Metų. Vietoje kortelių s k i r i a ! pažįstamus svenaų proga \ ie-
dys n- choras diriguojamas ' * . . < D r a u g u r 

buv. Lietuvos operos solistė, 
Miam Beachi Fla., maloniu laiš
keliu palinkėjo "Draugui" links
mų švenčių ir atsiuntė auką. 

su šeima sveikina draugus ir 

skiria 
muz. A. Jurgučio. Vargonais 
gros Mary Kutz. 

X DaiL Vilija A. EKaitė da
lyvauja Illinois jaunųjų daili
ninkų parodoje West Hubbard 
galerijoje su savo keturiais alie
jiniais darbais. Iš viso įverti
nimo komisijos buvo atrinkta 
57 dailininkai ir jų darbai yra 
išstatyti keturiose galerijose: 
Are, Artemisia, N. A. M. E 
West Hubbard. Iškilmingas; didelę paramą maloniai dėki 
bendras atidarymas įvyko gruo- : jame 
džio 15 d. Paroda tęsis iki 
sausio 6 d. 

Taivvano. išspausdintas 
Times" dienraštyje. 

X Marija ir Juozas Mikoniai. j 
Richmond Hts.. Ohio, atnaujin-' 
darni prenumeratą, atsiutė ir 25 
dolerių auką. Jiedu skelbiami! 

x Dr. A. Deveikis, Chicago, 
111., aukojo 10 dol. Labai ačiū. 

X Inž. Pranas ir Antanina 
L'rbučiai vietoje sezoninių kor
telių rašymo, aukoja lietuviškai 
spaudai paremti. 

x Dr. Arūnas Vaitiekaitis, 

1 ton kalėdinių kortelių, 
"Draugui" auką. 

X Vito Simanio laiškas, pa- j x Palukaičiai — Bronė ir Jo-
sisakąs prieš Pekino Kinijos \ nas P. sveikina gimines, bičiu-
pripažinimą, atsimetant nuo į liūs ir pažįstamus, linkėdami 

"Sun- į linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Canton, Mich., aukojo 10 dol. 
! 1979 metų. Vietoj kortelių' Labai ačiū. 
skiria auką spaudai paremti. x Vaclovas Ramanauskas, 

x Stasys Galbuogis šv. Ka- '\ Kearny, N. J., palinkėjo "Drau-
lėdų ir Naujųjų Metų proga j go*' darbuotojams geros sėkmės 

? ^ . P r ! n ^ r a e r a ^ ! f t S h ! t ė „ i f į š v e n t i n a gimines, draugus ir; ir atsiuntė 10 dol. auką. Labai 
pažįstamus bei 'Draugo" dar- ačiū. 

ir; Garbes prenumeratoriais. Už j b u o t o j u s i r l i n k i d a u g i a i m ė s i r x Aldona Andriušienė, Dor-

— - • > T ~ • 

X Juozas Kulys ir Jim Moody 
kviečia visus atsilankyti į Kalė
dų pobūvį šeštadienį, gruodžio 
23 dieną — BHI's Pizza Pub, 
3137 W. 71 Sfc TeL 434-8898. 
Pradžia 8:30 vai. vak. (sk.). 

x Ideali ir prasminga Kalėdų 
dovana artimiesiems bei kitatau- į 
čiams, tai Solistės Laimos Ste-
paitienės dainų ir arijų plokšte
lė, gaunama pas platintojus, 
bei nauju Stela Productions ad
resu: 1167 Crest Drive, Encini-
tasw California, 92024. (pr.). 

x Marr4uette Delicatessen, 
2553 W. 71st St , praneša, jog 
bus atidaryta sekmadienį, gruo
džio 24 dieną nuo 8 vai. ryto iki 

2;oros sveikatos. chester, Mass., aukojo 10 dol. 
X Margarita ir Vaclovas Maloniai dėkojame. 

Momkai šv. Kalėdų ir Naujųjų1 X "Kad lietuviškoji spauda 
Metų proga sveikina visus savo tvirtai laikytųsi ir ilgai gyvuo-
draugus ir pažįstamus. Vieto- tų" — savo laiške mums rašo 
je kalėdinių kortelių skiria au- j J. Walentukevičius iš Bostono, 
ką "Draugui". \ atnaujindamas prenumeratą ir 

x Vera ir Jurgis Bubniai siųsdamas 10 dol. auką. Dėko-
sveikina visus savo draugus ir j jame. 
pažįstamus Šv. Kalėdų ir Nau- Į x Julius Jaram, Warwick, R. 
jųjų Metų proga ir vietoje svei- j L, atsiuntė "Draugui" gražius 

! kinimo kortelių skiria auką. kalėdinius sveikinimus, užsisa-
"Draugui" paremti. į kė plokštelių ir pridėjo auką. 

x Juozas Strungys iš Water-; Ačiū. 
būrio aukojo 10 dol. Labai x Aukų po 5 dol. atsiuntė: 
ačiū. i E. Jankauskas, Juozas Pečkai-

x Beverly Shores Lietuvių tis, S. Maciukas, Fr. Baluta, M. 
klubo pirmininkas Valerijonas Samatienė. Budraitis Realty 
Radys, švenčių metu sveikina 1 bendrovė, L. Bileris, Liudas Va-
'"Draugą" klubo vardu ir ta ' lančius. A. Valatkaitienė, Jani-
proga spaudai paremti siunčia; na Rukšėnienė, Vladas Palu-
čekį 50 dolerių. Labai ačiū. beckas, Juozas Kaklauskas, Zi-

x Stasys R. Kasias Willow ta Gražienė, Petras Dirda, Pau-
Kristina Alšėnai. Vi-5 vai. popiet. Kviečiame visus \ Į ALTS Chicagos skyriaus susirin-' Park, 111., apmokėjo dviejų me-1 liūs ir 

atsilankyti ir apsipirkti švenčių j kimą ir pasiklausyti adv. P. 2um-j tinių prenumeratų mokestį ir šiems dėkojame. 
stalui. Tel. 776-2717. (sk.). bakio paskaitos apie palikimus | d a r l i k o didesne auką. J is ' x Po 5 dol. aukojo: Rimantas 

! Jolanda Kerehene atsivedė ir sa- •- , ... .,__ „ ~ . . „ ,. , ~, «. 
X Kun. Alfonso Lipniūno'vo mamytę Agotą Gudaitienę bei'. skelbiamas Draugo Garbes Pauhukoms. Filomena Černių-

moksleivių ateitininkų kuopa j s a v o dukrelę Svajonę Kerelytę. I prenumeratorium. Uz paramą ; vienė. Z. Navickas, A. K., Sofija 
ruošia balių sausio 20 d šešta- ' Nuotr. V. Račkausko 1 esame labai dėkingi. j Pelegrimienė, J. Montvila, Zina 

X J. K. Valiūnas, New York,' Žukauskienė. Leokadija Pae-
Suvalkiečių draugija ir Ša- 1 padėkoje už kalėdines korteles : kauskienė, Antanas Kirkutis, 

kių klubas bendrai ruošia Nau- j įr atsiuntė 10 dol. auką. Dėko- Į Aurelija Ivinskienė, M. Baltri-
jų Metų sutikimą Vyčių salėje, j a m e . mienė, V. Žebertavičius. Mari-
2455 W. 47 St. Šalta ir šilta x irena Plechavičienė, Tim-' ja Valiukevičienė, Domas Šlap-
vakarienė. Pradžia 7 vai. vak. berlake, Ohio, savo sveikinimus! kūnas. Visiems dėkojame. 
Dėl rezervacijų kreipkitės į 
Leoną Vasiliavą tel. 737-2684 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— A. a. dr. Bronius Radziva-
nas, miręs gruodžio 1 d., buvo 
pašarvotas M. Shalins šermeni
nėje New Yorke. Atsisveikini
mas buvo gruodžio 5 d. Atsi
lankė labai daug žmonių. At
sisveikinimo kalbom vadovavo 
Aloyzas Balsys. Kalbas pasakė 
Lietuvos gen. konsulas A. Si
mutis, A. Vakselis* — JAV LB 
krašto valdybos, New Yorko 
LB apygardos ir Kultūros ži
dinio vardu, Viktoras Vaitkus 
— Liet. fronto bičiulių vardu, 
P. Ąžuolas — ateitininkų ir Kat. 
Federacijos, dr. A. Janačienė 
— Kat. Mokslo Akademijos ir 
PLKMO sąjungos vardu, V. 
Kuzmickas — ukmergiškių var
du, dr. P. Bagdas — Lietuvių 
gydytojų sąjungos ir Gajos kor
poracijos vardu, Antanas Ma
sionis — giminių vardu. Per
skaitytas kun. St. Ylos užuojau
tos laiškas. Baigta Lietuvos 
himnu. Gruodžio 6 d., po pa
maldų Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje, nulydėtas į Šv. Jo
no kapines. Čia Vliko vardu 
atsisveikinimo žodį pasakė dr. 
Bronius Nemickas. Polaidotu-
viniai pietūs buvo Kultūros ži
diny Brooklyne. 

— St. Petersburg, Fla., ru
dens balius įvyko lapkričio 19 
d. Dalyvavo apie 250 klubo na
rių ir svečių. Buvo suvaidinta 
dr. B. Zelbienės paruošta ir 
režisuota dviejų veiksmų ko
medija "Ko velnias negali, boba 
padarys". Vaidino Krasauskie
nė, Steponkienė, Durickas ir 
Velbasis. Prie scenos paruoši
mo darbų daug prisidėjo P. Zel-
ba. Gr. Jezukaitienės vadovau
jamas sekstetas nuotaikingai 
padainavo keletą dainų. Seks
tetą sudaro: Grigienė, Vizbarie-
nė, Virbickienė, Razgaitienė. 
Seniūnienė ir Jurgėlienė. 

— PreL Pr. M. Juras yra pa
guldytas Day Kimbal ligoninėje, 
Putnam, Conn., 06260, 191 
kamb. Prašo pranešti, kad jis 
daug kam švenčių sveikinimų 
nesuspėjo pasiųsti. 

— Lietuvos Dukterų draugi
jos Juno Beach skyriaus pirmi
ninkė šiuo metu yra Albina 
Pilipavičienė. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Mirė Alfo»»«as Randakevi

čius. Šią žinią pranešė Chica-
gos "Sun Times" dienraštis 
gruodžio 14 d., pasiremdamas 
Sovietų provincijos spauda. 
Tai buvo aukštas sovietinių 

rusų okupacinės valdžios slap
tosios policijos pareigūnas. Bu
vo gimęs 1919 m. Dovainonyse. 
Lietuvą okupavus bolševikams, 
įsijungė į lietuvių kankinimo 
darbą. Išbėgęs iš Lietuvos, 
tarnavo vadinamoje "lietuviško

je" divizijoje. Pokario metais 
aktyviai reiškėsi kaip uolus en
kavedistas ir pasiekė KGB ge
nerolo laipsnį. Kurį laiką buvo 
ok Lietuvos teisingumo minist
ras, šis žmogus atsakingas 
už daugelio lietuvių gyvybę. 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
p r o g a , 

sveikiname visus mūsų parapiečius, gimines, 
rėmėjus, geradarius bei pažįstamus. 

Linkime visiems pasisekimo ir dvasinių 
gerybių. 

ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOS KUNIGAI: 
Vito Mikoiaitis, Adolfas Stasys 

Jonas Vyšniauskas 

•V 

dienj, 7:30 vai. vak., Jaunimo 
centre. Bilietų kaina studen
tams ir moksleiviams 6 dol., su
augusiems — 12.50 dol. asme
niui. Rezervuoti stalus prašo
me skambinti Edmondui Salik-
liui tel. 737-6836. (pr.). 

x Albinas Kurkulis, akcijų I arba į 
brokeris, dirbąs su Rodman A 476-6174 
Renstiaw, Inc., patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi-
domėie skambinkite 977-7916. 

Eugeniją Strungys, 
Įėjimo auka 10 dol. 

(pr.). 

"Draugui" parėmė 10 dol. auka.! x Dėkodami už korteles, au-
! Labai ačiū. į kų po 5 dol. atsiuntė: Vincas 

x Po 3 dol. aukojo: J. Bajo-
rinas. V. Masiulis, J. Dumbrys, 
En. Vainauskienė, K. Geštau-

x Stasys R. Kasias. Willaw 
Springs, 111., atsiuntė Garbės 
prenumeratoriaus mokestį. Už 
paramą maloniai dėkojame. 

X Antanas Dainoras, Troy, 
Mich., padėkojo už korteles ir 

į atsiuntė 10 dol. auką 
ačiū. 

X B. G. Mickevičius, Michi 

Bartuška, Juozas Kizevičius, Ju
lija Valaitis — T. Csernyik, 
kun. J. Neverauskas, Eugenija 

x J. Batairis. Chicago, EI . 
aukojo 10 dolerių. Labai ačiū. 

x Dėkodami už korteles, po 
5 dol. aukojo: J. Jesevičius, K. 
S. Baliai, Kotryna Graudienė, 
Valerija Buimienė, Henrikas 
Brazaitis, Vyt. Beinarauskas, 
Kazys Almenas, Elena Pagirie-
nė O. Barzdžius, Charles Kazys 

Rytėnienė, Ona Barauskienė, St. i Maurukas, Liudas Kirkus, Ig 

(sk.) j tienė, L. Vakselis, L. Syruto-
x Fotog. Aleksas Urba i r ^ 0 2 - M. Giedraitytė, Vai. Mar- i 

Santara - šviesa kviečia visus i! t i s- J Kanišauskas. Pr. Puido- j 
šaunų N. Metų sutikimą s u i k a s , G. Adomonis. Br. Berno-J*"1 « į *»*•; a u k o*> » d o 1 

dviem orkestrais. Urba s t ud io ' ^ 3 ' J- ^ ^ ^ Michalina H ^ Į N " * * * ^ ) ™ 
— 143 W. Dlinois St. Dėl infor- szewicz, Olga Kavaliauskienė 

Visiems maloniai dėkojame. 

Miltakis, Regina Usvaltienė, 
Stasys Tamulionis, A. Marčiu-

Labai I kaitis. M. Jakūbaitis, Eugenija 
l Budleskienė. Maloniai dėko
jame. 

ras Pakulis, Marija Gylienė, V. 
Kalasinskas. Labai ačiū. 

1 
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

linkime visiems parapijonams, draugystėms, 
ii parapijos draugams. Taipgi sveikiname 
"Draugą" su visu štabu ir visus "Draugo" rė
mėjus. 

NEKALTO PRASID. PARAPIJOS KUNIGAI 
PREL D. MOZERIS TOMAS KASPUTIS 
F. KiREIUS 

<? 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Nuoširdų sveikinimą ir linkėjimą siunčia Cicero lie
tuviams ir visiems bičiuliams Čikagoje ir kitur 

^ . 

ŠV. ANTANO PARAPIJOS KUNIGAI: 
Klebonas J. STANKEVIČIUS 

Kun, A. RUTKAUSKAS 
rf 

macijų skambinti vakarais tel. 
288-0345 arba HE 4-8836. 

(pr.). 
X Terros Dovanų prekyba iki 

Kalėdų kasdien atdara nuo 10 
iki 8 vai. vak. Šeštadieniais 
nuo 10 iki 6 vai. vak. sekma
dieniais — nuo 12 iki 4 vai. p. 
p Dovanų pasirinkimas didelis, 
visos brangenybės nepakelto
mis kainomis. Terros adresas: 
8235-37 West 63rd Street, Chi
cago, OI. 60629, telefonas 312-
434-4660. ( s k ) . 

A. Visockis, Chicago, IU., 
I mus pasveikino ir atsiuntė 10 
dol. auką. Labai ačiū. 

x Aukų po 8 dol. atsiuntė. 
J. Bardauskas. Chicago. 
P. Vaitaitis, Chicago, 
Dr. Jolanta Peckus, North-

field. 
Labai ačiū. 
X Po 7 dol. aukojo: 
Antanas Maskeliūnas, Pitts-

burgh, 
Petras Molis, Shrewsbury. 
Ed. J. Kubaitis. Willow 

Springs. 
Visiems maloniai dėkojame. 

X Už a. a. Pijų Stončin. 19 
inetų mirties sukakčiai paminė
ti, bus aukojamos šv. Mišios šv. 
Kalėdų dieną, t. y. gruodžio 25 
d., 11 vai. ryto T. Jėzuitų ko
plyčioje. Šv. Mišių metu vyro 
ir tėvelio skaudų atsiskyrimą 
primins muz. P Matuko smui- i 
ko rauda. Gimines ir prietelius 
kviečiame pasimelsti su mumis. 

Izabelė Stončienė 
h* vaikai 

(pr.). 

X Po 5 dol. aukojo: S. Kvan
tas, Jonas Arlauskas. Veronika 
Janušienė, V. Genčius, Leonas 
Daukus, Ona Didžbalienė, Zig
mas Grybinas, Teofilė Vildžienė, 
Zinaida Vyšniauskienė. Marija 
Tumienė. Labai ačiū. 

X Aukn po 4 dol. atsiuntė: 
E. Vaišnoraitė, J. Radas. J. 
Ručys; po 3 dol. — V. Ripskis, 
Ona Petraiticnė, Jonas Švarcas, 

'K. Gecevis, A. Skudra; du dol. 
— St. Pocius. Ačiū. 

X Po 8 dolerius aukojo: 
J. Balutis, Cicero. 111., 
Kazys Rimas. Chicago. 

Labai ačiū. 

fft 
L i t h u a n i a n 
GHRISTMAS TREE 
O r n a m e n t s 

- b y -
HELENPTUS 

FRANK ZAPOUS 
Kaina su persiuntimu $2.40 

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