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Katalikų veikla 
Rytų Europoje 
Didele naujo popiežiaus įtaka 

Livingstone, N. J.— Newsweek | 
žurnale bendradarbis Paul Mar
tin dvi savaites važinėjo po Rytų 
Europą, kur tyrinėjo, kokį įspūdį 
gyventojų tarpe paliko kardino
lo Karolio Wojtylos išrinkimas 
popiežiumi. Korespondentui la
bai krito į akis katalikų veiklos 
pagyvėjimas, atsijauninimas, sta
čiai, sustiprėjimas. Net ir lietuvis 
kunigas Alfonsas Svarinskas pa
sakęs Maskvoje: "Tylos Bažny
čios jau nebėra, nes kalba popie
žius iš Lenkijos. Mes Lietuvos ku
nigai irgi nutarėme pradėti kai 

kimą. 
Panašiai, kaip Opole Stare kai

me, kitame Zbrosza Duza kaime 
buvo paskelbtas obalsis "Mūsų 
vyriausybė yra mūsų Bažnyčia". 
Suorganizuotas Tikinčiųjų Savi
saugos komitetas, kuris, apsigink
lavęs šakėmis, pasitinka ateisti
nius pareigūnus. Lenkijoje net 
Bažnyčios vadovybė padrąsėjo. 
Viena Varšuvos parapija suruo
šė "skraidantį universitetą" — 
seriją tautinių ir religinių paskai
tų, kurios primena tuo pačiu 
vardu vadintą švietimo progra-

bėti ir ginti šventąsias savo Baž- j mą rusų caro laikais. Dar būda-
nyčbs teises". Kitas lietuvis kuni | mas kardinolu, dabartinis popie-
gas pareiškęs korespondentui, kad \ žius buvo suorganizavęs maldos 
ne tik "mes turime popiežių, ku
ris kdba mūsų kalba, bet turi
me ir Bažnyčią, kuri mus žino ir 
supranta. Mes turime kraujo ry
šius, pareiškė kunigas. 

Paul Martin rašo apie Lenki
jos Opole Stare kaimą, kur vieti-

ir diskusijų ratelius, vadinamus 
"oazėmis". Šių rs:-lių veikla žy
miai pagyvėjo, dalyvauja apie 
100,000 lenkų jaunuolių. Prze-
mysl parapija pareikalavo, kad 
valdžia leistų Mišias transliuoti 
radijo bangomis ir televizijoje. 

niai žmonės, atsiliepdami į lenko I Pareiškimą pasirašė 70.000 žmo-
popiežiaus išrinkimą, per vieną Į niu. 
naktį susirinko ir prie kuklaus pa- Prieš valdžios norą neseniai Į 
stato primūrijo du bokštelius. Ki- | Varšuvos Šv. Jono katedra suren-
tą dieną tūkstančiai lenkų susi- j gė paskaitų ciklą, kuriame buvo* 
rinko prie naujos, kuklios ir nele- j minima senojo Vilniaus univer-
galios bažnytėlės ir dalyvavo jos j siteto sukaktis. Paskaitoje buvo 
pašventinime kankinio Maksimi- kritikuojama religinė sovietų 
lijon > garbei. Už savaitės Varšu- j priespauda. Vienas diplomatas 
vos valdžia įsakė nugriauti šį j pastebėjo, kad čia buvo aiškus ki-

panašiai, kaip buvo su-; šimasis į draugiškos valstybes vi-

Šachui ištikimi kareiviai papuošė savo tanką šacho ir jo šeimos portre
tais. Tačiau daugiau tokių portretų atsidūrė miestų gatvėse sukurtuose 
laužuose. 

TURKUOS NERAMUMAI 
PRIMENA KAIMYNŲ KRIZĘ 

Sektų kovos turi politines šaknis 
Ankara. — Turkijos karinės jė- j rašo, Turkija galėtų tapti Mask 

gos buvo pasiųstos į '13 valsty-jvos dar vienu taikiniu, plečiant 
bės provincijų, kur įvyko religi- į įtaks į pietus. 

Ispanai Įžengia 
demokratijom 

Madridas. — Ispanijos kara
lius Juan Carlos pasirašė naują 
Ispanijos konstituciją, kuri tarp 
169 kitų pakeitimų, nutraukia 
valstybės ryšius su katalikų Baž
nyčia. Ceremonijose Cortes rū
muose pirmą kartą Ispanijos is 
torijeje dalyvavo protestantų ku
nigai ir žydų rabinai kartu su 
katalikų kardinolais. 

Konstitucijai įsigalėjus, vyriau
sybės premjeras Adolfo Suarez 
turės arba gauti parlamento pa
sitikėjimą, ar turės skelbti naujus 
rinkimus. 

Ispanijos spauda mano, kad 
Suarez gali rinkimus laimėti, ta
čiau jo svarbiausias konkuren
tas yra socialistų partijos vadas 
Felipo Gonzales Marques, Anda
lūzijos advokatas, labai geras 
kalbėtojas, sugebąs pasinaudoti 
spauda ir televizija savo popu-

Streikai sustabdė 
Irano naftos eksportą 

Gazolinui ir žibalui įvade kuponus 
Teheranas. — Irano kariuo

menės dalinys atidarė ugnį į lai
dotuvių procesiją, kuriai vyriau
sybė buvo davusi leidimą. Proce
siją lydėjo ginkluoti kareiviai, 
vadovaujami pulkininko, iš kito 
dalinio. Karininkai pamanė, kad 
ginkluoti palydovai yra demons
tracijos dalis, dezertyrai iš ša
cho kariuomenės. Buvo nušau
tas laidotuvių procesiją lydėjęs 
pulkininkas ir dar keturi karei
viai. 

Streikai sustabdė Irano Air lėk
tuvų skridimus. Visos Irano naf
tos valyklos uždarytos. Patiems 
iraniečiams bus šalta žiema, nes 
žibalo ir gazolino pardavimas ra-liarumui keltP Savo kalbose ir 

anekdotais papuoštuose pasikal- j c i o n u o j a m a s . N a f t o s eksportas 
bejimuose. jis _ daugiausia _ puola Į s u s t o j o p r i e ^ . ^ s t o č i ų ^ 

kia ilgos eilės. Per paskutines komunistų partijos vadą Carnllo. 
Neseniai Gonzalez pasakė, kad penkias dienas vien Teherane 
jei jam butu lemta mirti, tai jis i, . . _ » . -,r •*_ 
i. \ . , _ ... ' . ' i kareiviai nusove 7o žmones, 

verčiau butų peiliu nudurtas! 
Ne\v Yorko požeminiame trauki
nėlyje, negu taikiai mirtų Sovie
tų Stilingoje''. 

pastatą, panašiai, Kaip 
griauta ir senoji Opole Stare baž
nyčia, tačiau šį kartą žmonės pa
sipriešino. Buvo suorganizuotos 
sargybos, įrengti skambūs varpai, 
kurie; atvykus valdžios pareigū
nams, sušaukė žmones iš šešių 

daus reikalus. 
Paul Martrn rašo, kad ir Uk

rainoje pastebėtas katalikų veik
los pagyvėjimas. Lvove, 45 my
lios nuo Lenkijos sienos, ukrai
niečiai katalikai padeda priekiek-

apylinkės kairnu. Suvažiavo apie Į vienos uždarytos bažnyčios ma-Į 
3,000 lenku. Bažnytėlės sargas j žus altorėlius su degančiomis zva-
Stanislaus Karpik pareiškė: "Mesi kėmis. Kai valdžios pareigūnai 

juos pašalina, tuoj atsiranda 
Karpik pa 

turim lenką popiežių, kodėl mes 
negalim turėti savo bažnyčios?" 
Pareigūnai išvažiavo, o bažnytė
lė tebestovi. 

Toliau korespondentas prane
ša apie tikinčiųjų drąsą, kuri iŠ 
Lenkijos išsiplėtė Lietuvoje ir Uk
rainoje. Net Vengrijoje ir Čeko
slovakijoje pastebimi naujų vil
čių ir tikinčiųjų energingumo 
ženklai. Čekų jaunimas organi
zuoja pogrindinį tikinčiųjų vei-

Popiežius nutarė 
vykti į Meksika 

Roma. — Jau paskelbta, kad 
popiežius Jonas Paulius II-sis atei
nantį mėnesį skris į Pueblą, Mek
siką, dalyvauti Pietų Amerikos 
vyskupų konferencijoje. Tai bus 
pirma naujojo popiežiaus kelio
nė iš Italijos. Pietų Amerika turi 
beveik pusę viso pasaulio kata
likų. Popiežius yra pasakęs, kad 
kai kurie mano, kad katalikų 
Bažnyčios ateitis bus nuspręsta 
P. Amerikoje. 

Paskutinėje panašioje P. Ame
rikos vyskupų konferencijoje, Ko
lumbijoje prieš 10 metų buvo 
gan reikšmingi debatai apie tai, 
kokią poziciją Bažnyčia turi už
imti socialiniam politiniam ju
dėjime. Pažangieji vyskupai tuo
met pravedė rezoliuciją, raginan
čią Bažnyčios vadus jungtis su 
vargšais, prispaustaisiais žmonė
mis prieš dvarininkus ir dikta
torius. Konservatoriai vyskupai 
kaltino "kairiuosius", kad jie kal
ba kaip "marksistai". Manoma, 
kad ir šį kartą popiežius pateks 
į dviejų grupių debatų vidurį. Jo 
paskutiniai pasisakymai apie 
žmogaus teises ir pagarbą jam 
leidžia spėti, kad socialiniuose 
klausimuose popiežius pasisakys 
už socialinį teisingumą ir žmo
niškumą. 

nauji. 
Varšuvos vyriausybė labai su

sirūpinusi, kas bus, jei popie 
žius Jonas Paulius II-sis suma
nys atvažiuoti į Lenkiją. Valdžia 
tokiai kelionei jau ruošiasi, bet 
nieko apie ją neskelbia, net atsi
sako pripažinti, kad jis atvažiuos. 

Da^ nežinia, ką popiežius pa-
'.kirs Krokuvos arkivyskupu. Rim
tas kandidatas, kurį parinko Len
kijos vyskupai, yra vysk. Ignacy 
Toka-czuk. Jis yra pasižymėjęs sa
vo karingumu prieš valdžios 
varžymus ir ateizmą. 

nes kovos,kuriose žuvo 104 asme
nys. Šešiuose miestuose buvo įsteig 
ti karo lauko teismai, uždrausti 
visi susirinkimai, streikai. Antaki-
jos mieste, vienoje amatų mo
kykloje susimušė kaHų pažiūrų 
studentai su dešiniaisiais, žuvo 
vienas studentas, tačiau karo sto
vio įvedimas daugelyje vietų at
statė tvarką. 

Turkijos politikams nemažą 
rūpestį sudaro kaimyninio Irano 
įvyki.'i. Spėliojama, kaip jie baig
sis ir kokia vyriausybė atsistos 
valdyti Iraną. Nuo to daug pri
klausys ir Turkijos bei viso to re
giono politinis išsivystymas ir jė
gų balansas. Pati Turkijos vy
riausybė Irano įvykių atžvilgiu 
laikosi labai neutraliai ir nėra pa
reiškusi oficialios linijos. Abi vals 
tybės yra C E N T O narės, abi ben
dradarbiauja regiono išvystymo 
organizacijoje. Turkai neturi Ira
no šachui didelių simpatijų ir 
mažiausiai rūpinasi, kas jam at
sitiks. Turkų spauda daugiau ra
šo apie šacho vyriausybių korup 

Rcl-giniai neramumai Turkijai 
primint, kad nemažą vaidmenį 
musulmonų vadai turi ir I rano 

Pirmieji turistai 
Kambodijoje 

Phnom Penhas. — Kambodija 
krizėje. Turkijos alavitų sektos' įsileido pirmą didesnę grupę už-
kovo; su suniitais turi ir politines! šiemečių iš Tailandijos apžiūrėti 
šaknis. Alavitai ytą Sirijos val
džios sekta ir turkų alavitų ko
vos prasidėjo netoli Sirijos pasie
nio. Maža to, tas provincijas savi-
nasi ir sirai. Religinių kovų ste 
bėtojus domina ir tai, kad alavi-

istormių šventyklų griuvėsių 
Angkoi Wat , kurios statytos 
prieš 800 m. Lėktuvas atskrido su 
17 vakariečių korespondentų, jų 
tarpe 6 amerikiečiai ir 18 Tai
landijos kelionių biurų agentūrų 

tai musulmonai yra labai art ima į atstovų 
sekta šiitų musulmonų, kurių Į Komunistinė Kambodijos val-
vyriausias vadas yra Irano opozi- • džia siekia sudalyti kuo geriau-
cijos stipriausia dalis — ayatollah I sią įspūdį. Senos šventyklos pa 
Khomoini, gyvenas Prancūzijoje. 

Tos sektos apie milijonas tikin 

Šacho paprašytas, politikas Sa-
diqi ieško žmonių, kurie sutiktų 
įeiti į vyriausybę. Jei nepavyks 
sudaryti kabineto per dvi savai
tes, šachas ieškos kito premje
ro. Sadiąi buvo vidaus reikalų 
ministras premjero Mohammedo 
Mossadegho vyriausybėje, kuri 
prieš 25 m. beveik pašalino ša
chą iš valdžios. Jis laikomas gar
bingu politiku, tačiau opozicija 
nesutinka įeiti į vyriausybę. Da
bartinis opozicijos federacijos Na
cionalinis Frontas ir buvo įsteig
tas buvusio premjero Mossade
gho. Šio fronto vadas Karim San-
jabi, susitaręs Prancūzijoje su re
liginiu vadu Khomeiniu. paskel
bė, kad opozicija tik tada daly
vaus Irano vyriausybėje, kai ša
chas išvažiuos. Opozicija reika-

visus sprendimus darytų parla
mentas ir jo išrenkamos civiliu 
vyriausybės. Opozicijos veikėjas 
Bahktiar sutiktų su tokiu sprendi
mu tik tada, jei Amerikos vyriau
sybė iš anksto pareikštų pritari
mą tokiai konstitucinei monarchi
jai, kurioje šachas liktų Irane, 
bet labai sumažintomis galiomis. 

Kai kurie komentatoriai šias 
politikų kalbas laiko pavėluoto
mis. Irano įvykiai atvedė kraštą 
į anarchiją. Bankai nebeveikia, 
daug bankų skyrių įvairiuose 
miestuose buvo sudeginti, visi 
dokumentai, taupymo sąrašai su
degė, nuo neramumų pradžios į 
Iraną dar plaukė užsienio valiu
ta už seniau išvežtą naftą. Nuo 
sausio 1 d. pinigai sustos plau
kę, Iranas nebeturės lėšų. Jau da
bar bankai kartais nebegali iš
keisti mažiausio čekio. 

Didžiausiame pasaulio naftos 
uoste Khang, Persijos įlankoje, 
stovi tušti 70 tanklaivių, atvykę 
paimti naftos, tačiau niekas uos
te nedirba. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

čiųjų gyveną ir kaimyniniame 
Irake, šioje pasaulio dalyje reli
giniai skirtumai yra kartais svar
besni už politinius. Libane kovos 
tarp musulmonų ir krikščionių 
dar nenurimo, jos daug prisidėjo 
prie krašto ekonominio gyveni
mo krizės, civilinės kovos parei
kalavo daug aukų. 

Turkijos laikraštis toliau klau
sia, kas atsitiks, jei naftos valsty-

brėžiamos. kaip kambodiečių ęe-f, . T. 
. . . . . v v _ j ; )lauja pravesti gyventojų referen

dumą, kuris nuspręstu šacho ir 
visos monarchijos likimą. Irano 
gyventojai, dabartinėje nuotaiko
je, tikriausiai nubalsuotų šachą 
pašalinti. 

Nemažai opozicijos narių no
rėtų šachą palikti karaliauti, ta
čiau nevaldyti. Jis būtų parla
mentinės monarchijos galva, 
kaip Britanijos karalienė, tačiau 

nijaus vaisius. Ateityje Kambodi
ja irgi, be kitų pagalbos, atsi
s t a t ė įkurs patogų gyvenimą sa
vo liaudžiai, aiškino partijos at
stovai. Už kelionę iš Bangkoko 
į Šiem Reap turistai sumoka po 
225 ool. 

Taivane puolė 
amerikiečius 

VVashingtcmas. — Valstybės | 

Hong Kongas 
nenori pabėgėlių 

Hong Kongas. — Apie 2,700 
vietnamiečių pabėgėlių laive prie 
Hong Kongo suėmė laivo kapi
toną ir perėmė laivo vadovavi
mą. Jie reikalauja prieglaudos 
Hong Konge, kitaip jie grasina 
nusiskandinti. 

Hong Kongas atsisako pabėgė
lius priimti, nes teritorija ir taip 
pilna legalių ir nelegalių imi 
grantų. Nėra jiems vietos. Hong 
Kongo spauda pritaria vyriausy
bės nutarimui nepriimti svečių, 
įtariama, kad jie "nelegalūs" pa
bėgėliai, užmokėję už perkėlimą 
Taivano laivui, registruotam Pa
namoje. P'iėmus vieną krovinį, 
Hong Kongas bus paskandintas 
vietnamiečių jūroje, rašo South 
China Morning Post. 

Problemą sukelia jau ir legalūs 
inugrantri. Šiais metais apie 
50,000 kinų atvažiavo iš komu
nistinės Kinijos. Daug jų atvyko 
ir nelegaliai. 

ciją, klaidas. Niekas Turkijoje ne-1 bės pateks į fanatiškų religinių I departamentas įteikė Taivano I kėlė Amerikos nutarimas nu 
traukti diplomatinius lietų ašarų, jei šachas būtų pa 

šalintas, -tačiau visiems turkams 
rūpi, kas atsistos jo vietoje. Kri
zių ;r neramumų turkai neno
rėtų matyti, nes Turkija turi su 
Iranu sieną ir daugiausia bijo, 
kad dėl įvykių Irane ten nepra
dėtų kištis didžiosios galybės, nes 
tuo atveju ir Turkijai tektų už
imti aktyvią poziciją, kaip Vaka
rų sąjungos narei. Turkijos padė
tis žymiai pasikeistų, jei Irane 
įsigalėtų sovietams palankios jė
gos. Kaip laikraštis Son Havadis 

litų naujos gyvenvietės. 
— Aukštas Rodezijos vai

dilos pareigūnas paskelbė pasi
traukiąs iš pareigų jr iš Rodezi
jos Fronto partijos, kuriai vado
vauja premjeras Smith. Rollo 
Hayman sako, kad valdžia veda 

e'ementu rankas? Tie elementai 
ner.o'ės pataikauti Vakarų eko
nomikoms, kurių gaminių jiems 
visai ir nereikia. 

Kas perims Alžiro 
valdžią? 

Aižiras. — Mirus Alžiro prezi
dentui Boumedienne, tik Maro
ko radijas neliūdėjo, net pareikš
damas viltį, kad dabar Aižiras 
su savo revoliucija bus pastaty
tas atgal ant bėgių. Aižiras rėmė 
sukilėlius, kurie kovoja prieš 
Maroke valdžią Ispanų Sacharo
je, kurią Ispanija prie trejus me
tus atidavė Marokui ir Maureta-
nijai, o į ją pretenzijų reiškė ir 
Aižiras. 

Amerikos delegacijai Alžiro 
Rodeziją į pražūtį. Po laikino- prezidento laidotuvėse vadovau-

vyriausybei griežtą protestą uz 
minios puolimą Taipėjuje. Ame
rikiečiu delegacija, vadovaujama 
pasekretoriaus Warren Christo-
pher, buvo sutikta kiaušiniais, 
akmenimis, dažais ir pagaliais. 
Ambasadoriui U n g c buvo sudau
žyti akiniai, jis ir pasekretorius 
buvo lengvai įdrėksti dūžtančių 

stiklo šukių. 
Taivaniečių demonstraciją su-

rySius su 
Taivanu ir užmegzti juos su ko
munistine Kinija. Vienas taxi 
vairuotojas bandė susideginti, bu
vo nuvežtas ligoninėn smarkiai 
apdegęs. Amerikiečiai įtaria, kad 
policija per daug nesistengė su
valdyti užpuolikų, tačiau Taiva
no valdžia aiškinosi, jog minioje 
buvo apie 20,000 žmonių ir po
licija darė, ką galėjo. 

— Izraelio užsienio reikalų mi
nistras Dayanas paskelbė, kad o-
kupm lame Vakariniame Jorda
no krante bus įsteigtos 22 izrae-

sios valdžios seks komunistų val
džia, pranašauja Hayman, siūly, 

į damas pakviesti Rodezijai vado
vauti Britanijos paskirtą adminis
tratorių. 

—Indijos buvusi premjerė In-
dira Gandhi ieško koalicijos su 
buvusiu vidaus reikalų ministru 
Charan Singh, kurį iš pareigų pa
šalino premjeras Desai. Po to 
Singh įsteigė parlamente savo o-
pozicinę grupę, kuri turi 70 rė
mėjų, atskilusių nuo valdančios 
Janata partijos. 

ja ižde sekretorius Blumenthalis. 
Boumedienne nepaliko įpėdinio, 
todėl valstybės laikinu preziden
tu tape parlamento pirmininkas 
Rabah Bitat, visai nelaikomas 
kandidatu į Boumedienne postą. 
Bijoma, kad dėl prez 'Jento vie
tos d^bar prasidės varžybos tarp 
keliu aukštų karininkų. Kandida
tu laikomas ir Alžiro užsienio 
reikalų ministras Bouteflika. 

Washingtone prezidentas Car-
teris pareiškė apgailestavimą dėl 
ankstyvos Boumedienne mirties. 

Svarbiausias Irano bankas sustabdė darbą. Mūrininkai bando užklijuoti 
fasado languose išmuštas skyles. 

— Mobil Orį paskelbė, kad ne
toli Atlantic City bandyti vande
nyno dugno gręžimai yra užblo
kuojami ir apleidžiami, nes ten 
naftos nerasta. Mobil sumokėjo 
75 mil. dol. už teisę ieškoti ten 
naftos. Tik Texaco bendrovei pa
vyko rasti, po aštuonių gręžimų, 
gamtinių dujų rezervuarą. Kiti 
gręžiniai irgi buvo palikti. Mo
bil žada perkelti grąžtus \ pietus, 
apie 100 mylių nuo Cape May, 
N.J. 

— V. Vokietijos policija pa
skelbė, kad šiais metais teroro 
veiksmai V. Vokietijoje labai su
mažėjo, neįvyko jokiu pagrobi
mų. Suimti keli įtariami teroris
tai. Netikėtai, Bulgarijos vyriau
sybė sugrąžino iš Berlyno pabė
gusį teroristą. Sustiprinta polici
jos žvalgybos veikla. 

— Šalnos Californijoje gerokai 
pakenkė apelsinų sodams. Mano
ma, kad nukentėjo apie 40 nuoš. 
plantacijų ir citrininiu vaisių 
derlius bus daug mažesnis, kas 
gali atsiliepti į vaisių kainas. 

— Clevelando ugniagesiai, 
miestui paskelbus, kad bus at
leista pusė darbininkų, sekmadie
nį grasina pradėti streiką. Polici
jos tarnautojų profesinė sąjunga 
grasina kreiptis į teismą, nes mies 
to meras paskelbė atleisiąs ir 875 
policininkus. 

— Žemės ūkio departamento 
statistika rodo, kad 29 nuoš. a-
merikiečiu šeimų, kurios gauna 
šalpą maisto kuponais, turi nuo
savus namus ir trečdalis jų turi 
automobilius. 

— Amerikos ambasadorius Ni
karagvoje paskelbė, kad Washing 
tona? svarsto, kokių griebtis bau
džiamų veiksmų prieš Nikarag
vos diktatorių Somozą, kuris ne
priima tarpininkų siūlymų. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 29 d.: Tomas Beck, 

Agapė, Survilas, Gajutė 
Gruodžio 30 d.: M svetas, Any-

za, Augąs, Audronė, 
Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:27. 

ORAS 
Apsiniaukę, galimas sniegas ar 

lietus, temperatūra dieną 35 1., 
naktį 25 1. 
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DRAUGAS, penktadi 

SVARSTYMAI 19; 
BR. KF1 

Praėjusieji metai buvo sporti
niu ir tautiniu gyvastingumu at
žymėti, išjudino visus išeivijos 
sluoksnius stipriau darbingumui 
ir jo vaisiais, daugeliu atveju, 
patenkinti. Trys įvykiai buvo 
ypatingos reikšmės, sakyčiau is
toriniai ir, be abejonės, ŠALFA 
S-gos ateities veiklai duos nau
jus rėmus ar bent perspektyvas. 

Pirmasis ir išskirtinai sunkus 
renginys buvo Pasaulio Lietuvių 
sporto žaidynės. Jos apėmė šim
tus talkininku, įvairiausių pagal
binių komitetų ir tūkstantinį 
sportininkų, kur ša'.ia plataus ad
ministracinio triūso glaudžia: 
siejos-' įvairių šakų techniški pa
siruošimai bei varžybos. Numa
tyta programa buvo pilnai pra
vesta ir mūsų spaudos, dažniau 
šiai, palankiai įvertina. 

Tokiame milžiniškame reiški 
nyje, be abejo, neišvengta i: 
klaidų. Jos taip pat buvo iškelt* 
spaudoje, tik nerado atgarsio a: 
nagrinėjimo suvažiavime, suda 
rant vaizdą, lyg sveika ir pamo 
kanti kritika būtų nereikšmingi 
ir nepriimtina. Tačiau laiko dar 
tam yra, ir reikia manyti, kad vis 
kas bus kruopščiau išnagrinėt; 
ir ateičiai tam tikros išvados pa 
darytos. 

Antrasis* reiškinys, jau gavę 
pradžią žaidynių metu, yra Pa 
šaulio Lietuvių sporto sąjunga 
Apgraibomis suregzti ėjimų pla 
nai pradžioje buvo lyg ir užsikii 
tc, tačiau sąjungos atstovų suvs 
žaavime ji buvo palankiai priin 
ta ir šiuo metu turi pilną jurid 
nį statusą organizavimosi pr; 
džiai Bereikia laukti tolimesn< 
eigos, žinoma, neužvilkinant e 
namųjų ir skubių ŠALFAS-gc 
darbų. 

Tad pasukome platesne linl 
me, siekiančią ' visą pasaulį, 1> 
turimieji pavadinimai būtų p 
menki... Daugumos sporto vet< 
ranų nuomone, ši naujoji spori 
viršūnė nebuvo reikalinga, ji di 
linai skaldys ir taip jau maži 
darbo jėgas ir vargu bau ką no 
rimtesnio atsieks. 

Visai kas kita yra trečiasis rei 
kinys, tai yra ryšiai su PLB v; 

Mūsų iškilieji vardai 
— Zigmas Žiupsnys S ALFA! 

gos centro valdybos gruodžio 
d. posėdyje buvo paskirtas sąjur 
gos atstovu prie Pasaulio Lieti 
vių Bendruomenės. 

Nėra abejonės, kad tokiai 
svarbiam postui, galinčiam spo 
to sąjungos ateičiai turėti yp 
tingoj reikšmės, reikėjo žmoga 
ne tik nusipelnusio, bet patyr 

sio, sugebančio ir energingo. 
Šiuos visus reikalavimus Z. Žiu 
nys pilnai išpildo. Jis patyrin 
organizaciniame darbe turi u 
tektinai, nes iki šiol visą sa-

gyvenimą yra tam pašventęs. i 
gus mesus centro valdybos se 
retorius, daugelį metų Vid. VŽ 
Sporto apygardos vadovas, s 
jungos tinklinio sekcijos vadov; 
Neries sporto klubo steigėjas 
ilgametis pirmininkas. Sportini 
he darbe tinklinio specialist 
buvęs mūsų noterų rinktinės t 
neris Europos išvykoje ir ei!< 
pabaltiečių varžybų, nuolatii 
Neries jaunių ir mergaičių tink 

ninkiu; auklėtojas. Jo energija. 
rodo, neišsemiama, todėl jo j 
rinkimas yra vykęs ir sveikin 
nas. 

Linkime jam sėkmės. 

— Glorija Nešuicaitytė, Bii 
tė Plučaitė ir Elena Sabaliai 
kaitė, trys mūsų stalo teniso j 
iibos, buvo pakviestos i Kanac 
12-kos geriausiųjų žaidėjų koi 

I 

mis, 1978 m. gruodžio mėn. 29 d. 

SOL Ifapleirood. CNcago, n. 60633 
-1739, darbe 26S-7557 

9 M. SUTINKANT 
URAKIS 

dovybe, prie kurios mūsų sporto 
sąjungos atstovas jau paskirtas. 
Reikia manyti, kad jis sugebės 
sumaniai ir aktyviai įsijungti, o 
pozityvūs rezultatai bus nau
dingi tiek Pasaulio Lietuvių bend 
ruomenei, tiek mūsų sporto są
jungai. Šis naujas tarpsnis apima 
plačią darbo sritį, apjungia ne 
tik sporto padalinius, bet ir bend
ruomenės narius. Ypač daug nau 
des turėtų duoti visų jaunimo or
ganizacijų vasaros stovyklų prog-

1 ramoms. Arba kas nors pana-
| šaus į sporto ženklą su atatin-ka- į 
į ma programa ir klasėmis tikrai j 

padėtų prieaugliui ugdyti ar su
stiprintų aktyvias sportininkų gre \ 
tas. Sportinei spaudai plačiau j 
reikštis, su sąjungos priežiūra ir 
globa, koks nors biuletenis, ben: į 
4-tą kartų į metus, būtų būtinas. 
Ir pagaliau būsimiesiems jauni-! 
mo kongresams šiuo keliu būtų; 
įmanoma papildyti programą 
sportiniais klausimais ar net var-1 
žybomis. Tokio atstovo, kartu su 
LB vadovybe bei jaunimo sąjun
g a vadovais, atsakomybėje būtų 
pilnutinis priaugančios kartos 
auklėjimas, kur fiziškas lavini
mas ir sportas eina neatskiriamu 
veiksniu žmogaus gyvenime. 

Žvelgiame į N. Metų prieangį 
su didele viltimi ir pakeltu ryž
tu ateities sporto darbams, nes 
tai skiriama mūsų tautos gerovei; 

Z. Žiupsnys ŠALFA s-gos atstovas 
prie Lietuvių Bendruomenės. 

f 

rolines veržybas. Tokios varžy
bos Kanadoje rengiamos triskart 
per metus, žaidžiant kiekvienai 
su kieviena. Iš ju Kanados stale 
teniso sąjunga išrenka 4 geriau
sias, kurios atstovauja Kanados 
pasaulio pirmenybėse ar šiaip 
tarptauniuose turnyruose. Nėra 
kalbos, kad tokios varžybos duo
da daug įtempimo ir staigmenų. 
B. Plučaitė ir G. Nešukaitytė pa
teikė didžiausią staigmeną, nuga
lėdamos Kanados meisterę M 
Domonkos ir palikdamos ją tre
čioje vietoje. 

Pirmosios 4 surinko vienoda 
laimėjimų po 9 ir po du pralai 

I-! mėjimus. Pirmoji vieta teko Glo 
t- į rijai HSU, kuri įveikė Nesukai 
c. tytę. Si liko antroji, laimėjus 
M prieš meisterę ir B. Plučaitę. 
s. Į Meisterė M. Domonkos trečia ii 

B. Plučaitė 4-ta. Elena Sabaliau; 
kaitė liko 9-je vietoje. 
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— Stepas Puidokas žaidė tre 
čiąsia* rungtynes su Mulhous* 
B.C, šį kartą namuose priei 
Caen B.C, nes jo leonku-entas J 
Moore buvo susižeidęs. Mull-

house pralaimėjo rungtynes di 
džiuliu skirtumu 117-86, tačiai 
po rungtynių, 4,000 žiūrovų sus
toję vienbalsiai šaukė: Puido 
-kas. Stepas padarė 32 taškus ii 
paliko jiems puikų įspūdį. Tai bu 
vo plebiscitas treneriui, kad sta 
tytų Puidoką dažniau vietoj Jin 
Moore. 

Ar treneris, jugoslavas Kalėm 

Stepas Puidokas puikiu metimu sodina 
titulą iš Bostono P L. sporto žaidynėse. 

ber, paklausys, sunku pasakyti. 
Pagal spaudos repstažus, Pui
dokas buvo puikus puolime su 
neuždengiamais įvairiais meti
mais, tačiau labai lėtas gynime 
ir prie lentų. 

FUTBOLAS 
LOUIS MENOTTI — VARGŠAS 

Louis Cesar Menotti, Argenti
nos rinktinės treneris, kurio rink
tinė laimėjo paskutines pasauli
nes pirmenybes ir kuris, buvo iš
rinktas "geriausiu metų trene
riu"', palyginant su kolegomis eu
ropiečiais, finansiškai yra varg
šas. 

Menotti, kuris šiuo metu treni
ruoja Argentinos jaunių rinkti
nę 1979 metų pasaulinėms pir
menybėms Japonijoje, šiuc metu 
gauna mėnesinės algos apie 
2000 do.eriy. Jo sutartis baigiasi 
metų pabaigoje. Žinoma, kad 
Menctti, kuris paruoš Argentinos 
rinktinę 1982 m. pasaulinėms pir 
menybėms Ispanijoje, tada už
dirbs žymiai daugiau. Bet super — 
algos, kurias uždirba žymiųjų 
Europos klubų treneriai jam. Me
notti liks tik tolima svajonė. To
kias sumas mokėti Argentinos 
futbolo sąjunga yra per daug ne
turtinga. 

—Europos geriausios futbolo 
komandos šiuo metu rikiuojasi: 
1. Racing Strassbourg, 2. West 
Bromwick, 3. Ajax Amsterdam. 
4. Nottingham Forest, 5. Suder-
landt, 6. Rea' Madrid. 

Vytautas A. Krikščiūnas 

— MADRIDAS. Čia įvykusia
me paskutiniame FIFA (pasaulio 
futbolo sąjungos) egzekutyvinio 
komiteto posėdyje vienbalsiai į 
komitetą buvo išrinktas Gene Ed-
wards. amerikietis. Jis yra Ameri-

(Tcos futbolo federacijos preziden-
| tas ir olimpinio komiteto narys, 
Ihbai aktyvus Mihvaukee miesto 
' įvairiose organizacijose, pats jau

nystėje žaidęs futbolą ir krepšinį, 
o šiuc metu golfą 

Jo nuomone Amerikos atstova
vimą -s FIFA-je bus ypatingas aks
tinas Amerikos futbolui ir kad 
Amerika įsirikiuos į pasaulinę kla
sę. Jo pirmieji tikslai suorgani
zuoti pasaulio jaunių taurės var
žybas 1983 m., olimpines žaidy
nes 1984 m. ir pasaulio futbolo 
pirmenvbes 1990 m. 

O. G. 

B OKUPUOTOS UETUVOS 
— Kauno Banga laimėjo Lie' 

tuvos krepšinio taurės varžybas, 
finaliniame rate nugalėjusi Kau
no ATJ 91 — 62, Vilniaus Šviesą 
97 — 82 ir Vilniaus Ekonomiką 
85 — 80. Komandoje žaidė buvę 
Kauno Žalgirio ir rinktinės žaidė
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S. Žu 

pasai 
nybė: 
tijos 
laime 
čiau 
čių s 
meda 
žo A. 
rio ir 
Eglės 
junge 

plauk 
garijc 
slova 
Sąjur 
na K 
kruti 
rijos 
metr 
dista 

Ai 
71% 
nes 
jas. 

5A< 
— Sw 

nas lyįnrv 
j turnyrą, 

13 galim 
lenkė » 

j Vaganja 
— Anj 

tinis tur 
l lyvių iš 

didmeist 
Į čiau išb 
j anglas I 

tanen ū 
Į (Bostone 

dė), via 
j taško, i 
į mėjo 14 

jamin, p 
— Esi 

! gruzine 
7 ratų 

į nėse pir 
— IIE 

|nas tm 
. vauja Sc 
j syje. < 
: buv. pa 
; ŪŠ SU l 
i meisteri1 

į darni po 
— A 

į nėm pir 
jglija įk( 
atitinka 

Į N. Engi 
ar du taškus ir Neris atln^a į įeina bo 

Nuotr. J. Grigaičio Į Turime 
ko vaisi 
Įkeltas 
morės. 

Paulauskas, R. Venzbergas, 
:auskas ir kiti. 
Čekoslovakijoje pasibaigė 
lio moterų rankinio pirme-

Sov. Sąjungos ir R. Vokie-
inktinės baigė su vienu pra-
imu ir vienodai taškų, ta-
R. Vokietijos geresnis įvar-
ntykis nulėmė jai aukso | 
į. Su sidabro medaliais grį-1 kykla. 

S 

Dubli 
studijų 
klausim 
nizavo . 

; Nenėnienė iš Kauno Zalgi- | ^>s>c-f 
S. Mažeikaitė iš Vilniaus 
nes jos abi žaidė Sov. Są-

; rinktinėje. 

R. , Bus 
Vokietijoje įvykusiose 

mo varžybose dalyvavo Bul-
•, Lenkijos, Vengrijos, Čeko-
ijos, R. Vokietijos ir Sov. 
gos geriausi plaukikai. Li-
ičiušytė laimėjo 200 metrų 
ie (jai priklauso šios distan-
pasaulio rekordas) ir 100 

krūtine, pagerindama šios 
icijos Lietuvos rekordą. 
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erikoje 78 % mergaičių ir 
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:HMATAI 
dijos dm U. Anderso-
jo Buenos Aires tarpt, 
surinkęs 9 taškus i i 
; Jis pustaškiu pra-
vietų dm Smyslovą ir 

Ii ja. Londono tarptau-
tyras sutraukė 111 da« 
19 salių, jų tarpe 5 ' 
rius. Į laimėtojus ta-
lo jaunieji meisteriai: 
ittlewood, suomis Ran-

amerikietis J. Peters 
ir Kalifornijos žvaigž-
trys surinkę po 7V£ 

iame turnyre atsižy
mėtos amerikietis Ben-
ikrovęs 6 taikus. 
b Maija Rannlkū su 
*Imo Gurieli. 17 m., po 
tirmavo Europos zoni-
nenybėse Fnmzėje. 
tavos šachmatų vetera-
Vladas Mikėmna vado-
rietų vyrų p-bėm Tbifi.-
ia po 7 ratų pirmavo 
aulio meisteris T. Ta-
įvusiu jaunių pasaulio 

Beliakovskiu, turė-
4Į/2 taiko. 
nerikos korespondenci-
nenybėm Naujoji An-
ė keturias komandas į 
įas klases. Į pirmos 
md komandos sudėtį 
tonietis Kazys Merkis, 
žinių, kad į New-Yor-
jos antrąją komandą 
-latas Brazys i i Balti-

K. Merkis 

r 
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count 
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specialistų 
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Kas >Ta 
Darbas ir 
Krikščionis 
gaus teisei 
ir instituci; 
muo ir žn 
jos vykste 
rių semin< 

UDUŲ DIENOS 

e įvyko tarptautinės 
iienos žmogaus teisių 
i. Studijų dienas orga-
drijos ekumeninė mo-
iose dalyvauja apie 160 

VII ASMENYS, 
i reikalingi globos. 
HTŽrūrėti rūpestingai. 
iptis telef. 43G-6294 

H I E B A R Č U S 
) SUMOS VALANDOS 

programos Iš, WOPA 
<•-. a., kasdien auu pir-
iki penKtadienio 3:00 — 

. popiet. — šeštadienį ir 
nuo 8:30 iki 9=3o v. ryto. 
Telef 434-2413 
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ii daugelio pasaulio 
tai keletas temų, ku-
uos studijų dalyviai: 
žmogaus teisės? — 
' žmogaus teisės — 
ikoji teologija ir žmo-
3. — Žmogaus teisės 
jos. — Įstatymo vaid-
įogaus teisės. Studi-
1 septyniolikoje jvai-
irų. Studijų dienų 

darbus atidarė Airijos ek 
ninės mokyklos direktorius 
mają paskaitą apie Bažny< 
žmogaus teises skaitė vysi 
Donald Lamont. Seminar 
ma "Jungtinių Tautų Orga 
cijos žmogaus teisių dekL 
ja. praėjus 30-čiai metų nt 
paskelbimo" atidarė N< 
taikos premijos laudeatas 
McBride. 

K. 6 . DALUKAS 
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Pulaski Rd. (Crawford 
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išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 vai. p< 

TeL REttaoee 5-181 
DR. ffALTER J. KIRS 

Lietuvis gydytojas 
3825 West 3eth Stree 

Vai.: pirmad., antrad. , ketvirt 
p e n k t nuo 12-4 vai . popiet 
vai. vak. Treč. ir šestad. u i 

DR. IRENA KŪRA! 
GYDYTOJA IR CHIRUI 
KrDiKir; m VAIKC LIC 

SPIXT£ALJSrE 
-MEDICAL. B t T L D I N O 

3200 W. 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vi 

iki i vai . T»opiet 
Ofs. teL 737-U68, rez. 2J 

ludoko kabinetą perėmė 

DMUND L CIARA 
PTOMETRISTAS 

West 51st Street 
t. — GR 6-2400 
ai sus i tar imą: pirmad. Ir 
r 7-9; antrad. Ir p e n k t 
1. 10-3 vai. 

735-4477; Rez. 246-2839 

l L DECKYS 
OJA m CHIRURGE 

^ e r r u Ir :>iK)cJnes ttgoa, 

0RD BCEDICAL BJLDG. 
So. Palaski Road 

L B. GUVECKAS 
JAS IR CHIRURGAS • 
L — BE 3-5893 
aalybė Akių ligos 
West lOSrd Street 
los pagal susitarimą 

teL — PB 8-2220 
INA JAKšEVItlUS 
J O K 8 A 
K Ų L I G O S 

; West 6Srd Street 
trad., ketvir lad. ir penkt 
2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai. 
1. n u o 1 iki 4 vai. 

6000 Bes. GA 3-7278 

L A. JENKINS 
JAS IR CHIRURGAS 
West 63rd Street 

oa pagal susitarimą 

Westem A ve., Cbicago 
Tel. 489-444! 

K. A. JUČAS 
JGOS — CHIRURGIJA 
127 Si., Palos Heigjhts 
TeL MI-0730 

os pagal susitarimą 
-

b boto teL 652-1381 
tD. VYT. KAUNAS 
•ROJI MEDICINA 
181* Oovrt, Cicero, DL 
Heo 10-12 ir 4-7 
"M tr«* b fteStad 

Ofs. HE 4-1818; rez. PB 
DR. J. MEŠKAUSKĄ 

GYDYTOJAS IR CHIRU 
Specialybė vidaus lig 

2454 West 71st Stree 
71-os ir Campbell Ave. k 

Vai.: pirmad.. antrad. . ketvlr 
penktad 3 iki 7 v. p. p. Tik su 

Tdef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKŲ 

AKIT LIGOS — CHIIU-R' 
Ofisai : 

I I I SO. W A B A S H A V I 
4200 S O . C E N T R A L A^ 

Valandos paga l susi tariu 

DR. FRANK PLEČIU 
(Kalba lietuviftal) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis . P r i t a i k o akini 
"Contact lensea" 

2 6 1 8 W. 7 l s t S t . — Te l . 7S 
Vai pagal susitarimą. Uidaryt 

DR. LEONAS SEIBU7 
INKSTŲ, PŪSLfiS JJ 

PROSTATO CHIRURGL 
2656 W. 63rd Street 

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

Oflao tti. 776-2880, rezid. 44 

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

Adrese* 4255 W. 63rd Sti 
O«so telef. R E 5-4410 

RpTldencijos teJef. O B 9-0 

Otlao vai. pirm. ir ketvirta 
1 ligi 3 v. popiet pagal gugjt 
Ofiso t e i H E 4-2123. \ a m u GI 

DR. V. TUMAS0KI 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Vai.: pirm., antrad.. ketv. ir p« 
2-5 Ir «-7 — a a n k s t o susiti 

T«L of i so P R R-6446 

F. C. WIMSKURAS 
GYDYTOJAS m CHIRUF 

3167 Wmt 71st Street 
Valandos: l - « vai . popiet 

T r e į i r seatad paga l sualtai 

Ofs. teL 584-3166; namo 38 
BR. PETRAS a iOBi 

GYDYTOJAS BR CHIRURC 
6745 Wect 63rd Street 

Vai.: pirm, antr., ketv. ir 
2-7: aeitadieniais pagal susit 
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Mūsų pagalbos 

; LAUKIA POLITINIAI KALINIAI 
Jeigu vakarų kraštuose gyve- Be siunčiamų atvirlaiškių, 

nantieji išeiviai tik džiaugtųsi reikia pasiųsti ir registruotų 
savo gerove ir aukščiausio gyve- laiškų. Paprastas oro paštu laiš-
n imo standartu pasiekusiuose kas į Sovietų Sąjungą kainuoja 
kraštuose, būtų labai menki 31 et. už pusę uncijos. Apdraudi-
žmonės. Gyvenimas uždavė ypa- mas — 3 dol , o su pareikalavi-
tingą misiją, kurios svarbiausieji mu, kad grįžtų gavėjo parašas 
uždaviniai yra skelbti pasauliui dar reikia pridėti 45 et. Galima 
apie baisumą komunistinės dik- pareikalauti, kad laiškas būtų į-
tatūros prievartos, kuri išbloškė duotas tik j adresato rankas. Tada 
m u s *? . t ė .v u ž e m e s ir k u r i n e t r e i k i a dar primokėti 80 et. Išlai-
paskntiniais metais iš Kambodi- dos nemažos, bet čia tarptauti-
jos Išbloškė apie 100,000 gyven- niais įstatymais galima išreika-

tojų* neužmirštant ir milijonų lauti 15.76 dol. pabaudos iš Sov. 
nužudytųjų. Rusijos, jeigu tokio laiško neį-

Mes turime kiek galėdami rū- teiks. Jeigu buvo pasiųstas oro 
pintis tėvynės išlaisvinimu ir pa- paštu apdraustas laiškas su ap-
galba pavergtiems žmonėms. Bū- mokėtu gavėjo parašo grįžimu ir 
tų labai siauros galvosenos tas po 30 d. negrįžta raštelis, kad 
išeivis, kuris tepasitenkintų tik laišką gavo reikia pašte užpildy-
išrinkti žmones į vadovaujan- ti paieškojimo formą Nr. 542. 
čius postus ir paskiau kritikuotų, Išsiunčiant laišką reikia turėti 
kad tie veiksniai nieko nedirba, kvitą su pažymėta data, kada iš-
lyg jie viską už visus turi padary- siųsta. Praslinkus dviems mėne-
ti. Kiekvienas turi įnešti savo da- siams po išsiuntimo paieškoji-
'!• _ - mo ir negaunant jokios žinios, 

reikia iš pašto paimti raštelį su 
Šventėse praleidę džiaugsmin- data, kada paieškojimas buvo iš-

gas valandas savose šeimose, tu- siųstas. Palaukus penkis mėne-
rime prisiminti ir tuos, kurie o- sius nuo laiško išsiuntimo ir ne-
kupantų bolševikų atskiri nuo gavus pranešimo, kad laiškas 
savo Šeimų ir ilgus metus kali- gautas, tenka išpildyti formą 
narni tolimoje tremtyje. Jų yra 565 ir pareikalauti 15.75 dol. už 
gal net tūkstančiai, ypač įskai- laiško neįteikimą. Pagal pašto 
tant ir dar tebepasilikusius Sibi- sutanv Maskva turi tai sumokėti 
re. Bet prisiminkime tik kele- ir sumoka. Jeigu didesnis skaičius 
tą nuteistųjų politinių kalinių, žmonių pareikalautų tos pabau-
kurių bausmės laikas dar nebu- dos už laiškų neįteikimą, tai va-
vo pasibaigęs. Henrikas Klimą- liutos ištroškusi Maskva tai la-
šauskas buvo uždarytas į Čęr- biau pajustų. 
niaenovskio psichiatrinę ligoni
nę, Vladas Lapienis kalinamas 

Dideli įvykiai mažoje valstybėje 
Dviejų popiežių rinkimų Įkarštyje 

Po jo Jonas Paulius I sužadi 
no naujas viltis, o jo įpėdiniui 
Jonui Pauliui II teks jas realizuo
ti. Visi pripažįsta, kad lenkas po
piežius turi savybių ir pakanka
mai autoriteto suprasti tradicio-
nalistus, pakankamai jėgos — su 
teikti Bažnyčiai naują veidą, pa
kankamai inteligencijos išspręs
ti sunkenybes, kurių šių dienų 
Bažnyčioje netrūksta. 

Naujas stilius 

Su pop. Jonu Paulium II pats 
popiežiaus sostas gaus naują rit
mą. Kyla klausimas, kas pasikeis 
sudėtingoje ir amžių praktiką tu
rinčioje Romos kurijoje, kuri yra 
brangus instrumentas popiežiaus 
valdyme. Toks klausimas kyla 
stebint naują popiežių, kuris po
piežiaus soste jaučiasi taip, lyg 
jau būtų jame nuo seno. Tuoj 
matyti, kad jis suprastino iki mi
nimumo griežtą protokolą, jis 
pajuokauja su žurnalistais, gar
siai nusijuokia su draugais ir 
kaip geras lenkas, vietoj itališko 

| "cappucino" pusryčiams mėgsta 
keptą su kumpiu kiaušinį, o va
karienės metu išgeria stiklelį vod-
kos. 

Jo dienotvarkė dažnai yra ne

jau pirmose pop. Jono Paul iaus 
II popiežiavimo savaitėse viso pa 
šaulio viešoji opinija susidomėjo 
naujojo popiežiaus asmeniu ir jo 
stilium. Seno tipo antiklerikalai 
kaltino komunikacijos pr iemo
nes. Esą, tik jos išgarsino iš iš
populiarino naująjį popiežių. 
Bet faktinai tos komunikacijos 
priemonės, ypač televizija, vien 
tik registravo spontanišką l iau
dies susidomėjimą ir entuziazmą 
visur, kur tik Jonas Paul ius II pa
sirodė. 

Pauliaus Vl-tojo laikais 

Tai rodo skaičiai. Lapkričio 1 
d. sekmadienio popiežiaus lange 
pasirodymo metu Šv. Petro aikš
tėje susirinko daugiau kaip 150, 
000 žmonių. Tiek pat buvo ir 
ankstesnį sekmadienį, kurio po
piet apie 10,000 žmonių pėsti į-
lipo į Guadagnolo kalną, kur 
popiežius atvyko pasimelsti į 
Mentorello Dievo Motinos šven
tovę. Lygiai savaimingas žmo
nių suplaukimas ir tyli eisena 
pro popiežių Paul iaus VI ir Jono 
Pauliau I karstus, kaip ir min ių 
minios, Šv. Petro aikštėje belau
kiančios naujojo popiežiaus iš
rinkimo. Visa tai rodo, kad ka
talikų Bažnyčia ir Romos popie- I t i k ė t a> improvizuota: jis Vatikane 
žius yra pasiekę didelio prestižo pietums pakviečia lenkų vysku-
ir svorio pasaulinėje scenoje. Pop. I Pus> netikėtai išvyksta iš Vati-
Ponas XXIII sušaukė Vat ikane III k a n o lankyti ligonių arba sėda į 

Mardvių respublikoje, Petras Pau- , .^, 
laitis kalinamas Potomoje, Mard- ! a i s k a s ' 

Kiekvienas kaliniui 
nors ir nebūtų 

siųstas 
įteiktas, 

!" \"° ~""""" i a ; ' * "":"" JC' i!1".'" jau parodo okupantams, kad kali-vių respublikoje, Viktoras Petkus J . . F
 v . ~ . namasis vakaruose žinomas. Tai — Vladimiro kalėjime, Povilas 

Petronis Mardvių respublikoj, verčia okupantus su tokiu kali-

P e t r ą g ^ J u m p a - Pluira - Per- ™ *}** a t S a r ^ a u - . ****** . . i l i v l . .«. i - ... *. ~ lietuvių grupėms pasiskirstyti ka-mė}e?£)ha Pranckūnaitė Čuvačų 
krašte, Nijolė Sadūnaitė —Kras
nojarske, Algirdas Žyprė — To
torių respublikoj, Šarūnas Žu
kauskas — Permėje. 

Šie ir kiti neturi būti užmiršti. 
Juos reHcTa" registraotf.* Reikia 
siųsti orupanto kalinamiems lie
tuviams laiškus. Be aukščiau iš
vardytų, dar žinomos šių oku
panto kalinamųjų pavardės: 
Vaclovas Babičius, Povilas Bagdo
nas, Antanas Baltrumas, Stasys 
Baranatrtkas, Kazys Berenskis, 
Povilas ©iržys, Antanas Burbu
lis, Antanas Džiaugis, Balys Ga

linius savon globon ir imti jiems 
ne tik laiškučius, bet ir siuntinė
lius pasiųsti, kad ir mažus, ir kla
benti dėl jų Maskvos ir VVashing-
tono įstaigas. Labai būtų gera dėl 
atskirų kalinių rašyti laiškus ko
munistų partijos generaliniam 
sekretoriui Leonidui Brežnevui, 
Nikolai Podgornui, ministerhii 
pirmi cinkui Aleksei N. Kosyginui, 
generaliniam prokurorui Roman 
Rudenkai. Jų visų adresu: Krem-
lin, Moscovv, RSFSR, USSR. Taip 
pat naudinga siųsti laiškus, pra
šant kalinamus išleisti Vidaus 
reikalų ministerį Nikolai Ščelo-

jauskas, Jonas Gricius, Jonas Ka- , T J 
Li ;„o vL„. V~~>JXL A - „ . k<>v. Jo adresas: Ogarev U1.6. Moscow, RSFSR, USSR. Naudin

ga priminti apie kalinamąjį ir 
Sovietų ambasadoriui, reikalau
jant išleisti. Adresas: Ambassa-
dor Anatoly Dobrynin, Embas-
sy of the U.S.S.T., 1125 16th. 
Street, N W , Washington, D.C. 
20036. 

Taip pat reikia rašyti JAV pre
zidentui, JAV ambasadoriui prie 
Jungtinių Tautų Andrew Young, 

ralius, Petras Karpavičius, Anta 
nas Korsakas, Stasys Lauraitis, 
Juozas Leikus, Jurgis Maželskis, 
Vladas Mitrikas, Antanas Vaiva
da, Jonas Vilutis, Juozas Zelen-
kevičius, Bronius Žvynis. 

Kaip aukščiau minėtiesiems, 
ta ip ir šiems galima rašyti cent
rinių kalėjimų administracijos 
adresu: vardas ir pavardė, Učre-
ždenie 5110—1 zch, Moscovv — 
Moskva, TJSSR. 

Geriausia ryšius su savo arti- valstybės sekretoriui Cyrus Van 
maišiais už geležinės uždangos ce. Sovietų Sąjungos kalėjimai y-
y r a išplėtę žydai ir jie daugiau- ra baisūs. Ten uždarytųjų arba 
sia gauna leidimų išemigruo- priverstiname ištrėmime laiko-
ti. Jie nurodo ir kelius, kaip ge- mų likimas žiaurus ir kiekviena 
riaušių rezultatų pasiekti. Leng- pastanga jų likimą pa'engvinti 
viau praeina rašant atvirutes, yra svarbi. Tik kalėjimų, tardy-
Gerai užadresuoti rusiškomis mo kamerų sienos galėtų pasaky-
raidėmis, bet gerai ir mūsiš- ti, kiek ten lietuvių yra žuvusių, 
komis. Laiškuose neliesti jokių sveikatą praradusių. Mes savo bro-
politinių temų ir žinių. Neminė- lių negalime palikti visiškai ko-
ti jokhi organizacijų, rašyti tik munistų okupantų malonei, nė 
paprastus nuoširdžius žodžius. piršto nepajudindami jų likimui 

* palengvinti. J. ft 

Spaudoje ir gyvenime 

POPIEŽIAUS ŽODIS ŠEIMOMS 

susirinkimą, Paul ius V I jį užbai
gė ir stengėsi realizuoti praktiš
kame Bažnyčios gyvenime, susi
durdamas su pasipriešinimais, 
sąmyšiais, dažnai gana aštriais, 
kurie pasirodė a tnauj in imo ke
lyje. 

Giliai ir greitai pasikeitusioje 
visuomenėje pop. Paul iui VT teko 
nedėkinga pareiga: užbaigti vie
ną epochą ir pradėti kitą, išgy-
ver.ant vidinę dramą, m a t a n t , 
kaip vyksta skilimai, pasidalini
mai. Bet metams bėgant pasau
lis suprato, kiek buvo nuoširdus 
ir pranašiškas popiežiaus balsas. 
Bažnyčios vidaus gyvenime Pau 
liaus VI mokymas liks vienu iš 
kertinių Bažnyčios akmenų. Bu
vo atnaujinta, pakeista netgi Baž 
nyčios institucijų struktūra. Jei 
šiandien popiežius yra labiau 
vertinamas negu praeityje, tai y-
ra nuopelnas kaip t ik Pau l i aus 
VI. 

pirmoji reiiginio ir visuomeninio 
gyvenimo mokykla, pažymėjo po
piežius. Baigdamas šv . Tėvas pa
ragino tėvus perteikti vaikam 
krikščioniškojo tikėjimo turtą, kad 
tikėjimo stiprinami, jie galėtų vė
liau veiksmingai atlikti savo užda
vinius visuomenėje ir dalyvauti 
Bažnyčios gyvenime. (V. Rd.) 

malūnsparnį, kad jį nuvežtų į 
Marijos šventovę pasimelsti. 

Suprantama, kad kiekvienas 
popiežiaus pasijudinimas sujudi
na ištisą "mažąjį" pasaulį tiek 
Vatikane, tiek ir už Vatikano sie
nų. Kartais atrodo, kad mažutės 
Vatikano valstybės organizacinės 
struktūros nebus pakankamos 
naujiems uždaviniams. Bet atsa
kymas į tokią abejonę yra trijų 
mėnesių įvykiai ir jų išsprendi
mas: dviejų popiežių mirtis, dvi 

Komunistinės Lenkijos kariai ne
bijo viešai išreikšti savo religinius 
įsitikinimus. 

konklavos, kurių paskutinė be
veik po 500 metų davė Bažnyčiai 
popiežių ne italą. 

Visa tai yra jau praeitis, istori
ja. Bet Vatikano užkulisiuose bu
vo daug darbo, kad viskas funk-
cijonuotų kaip reikiant, kada vie
nas popiežius pakeičia kitą. Di
džiausia tų įvykių tvarkymo naš
ta teko Vatikano gubernatūrai,, 
ypač jos techniškai tarnybai. 
"Tai buvo išimties padėtis, aiš
kina konklavos architektas inž. 
Tito De Micheli, bet egzaminas 
buvo išlaikytas". 

Rinkimų meto darbai 

"Tik pagalvokite, aiškina Va 
tikano gubematūros techniško
sios tarnybos vedėjas inž. Cheru-
bini, pastaraisiais penkiolika me
tų turėjome Vatikano II susirin
kimą, penkias Vyskupų sinodo se
sijas, kur dalyvavo šimtai vysku
pų iš viso pasaulio. Taigi turėjo
me jau praktikos". 

"Dvi konklavos, aiškina inž. 
De Micheli, užklupo mus netikė
tai, ir tai vasaros metu, kada visi 
atostogauja. Buvo ne juokas su
rasti specialistus kurie koordi
nuotų visą darbą. Reikėjo išstudi
juoti apaštališkųjų rūmų aplin
ką, vietą, kur įrengti konklavis-
tams kambarius. Gerai, kad šį 
kartą konklavoje buvo tik kardi
nolai be savo palydovų sekreto
rių, kurių seniau kiekvienas kar
dinolas turėdavo po vieną, o kar
tais ir du. Jei ir dabar būtų įleisti 
kardinolų palydovai, tai su vieta 
tikrai būtų buvęs galvosūkis. Pa
skutinėje konklavoje palydovą 
turėjo tik vienas kard. Wright, 
dėl ligos vežiojamas kėdėje". 

Kadangi pagal dabartinius 
nuostatus konklava turi vykti 
Vatikano rūmuose, tai kardino
lai rinkėjai turėjo pasitenkinti 
tuo, kas buvo galima įrengti. 
"Kambariai buvo nelygūs, aiški
na inž Micheli, kai kurie buvo 
2—3 m ploto, kiti 10—10 m. 
Visiems lygiai įrengti nebuvo ga
lima, teko sukrauti esančius bal
dus į kambario kampą ir pa
ruošti vietą kardinolui konkla-
vistui. Kai kada reikėjo gerai pa-
planuoti, kur pastatyti lovą, sta
lą, prausyklę ir vandens ąsotį". 

Sunkumus reikėjo nugalėti 

Sunkumą sudarė ir tai, kad 
konklavai vietą reikėjo įrengti per 
labai trumpą laiką. Dirbta dieną 
ir naktį. Nelengva buvo greitai 
surasti reikiamų medžiagų ir in
dų. Pirmoji konklava pasitaikė 
kaip tik rugpiūčio mėn. atostogų 
metu, kada daugelis krautuvių 

Romos italai nuoširdžiai sveikina popiežių Joną Paulių II-jį. 

vos uždarymas nebuvo taip jau • kai prisimenu tos poros dienų 
paprastas, kada reikėjo užblokuo- j karščius (pirmoje konklavoje), 
ti bet kokį, net ir regėjimo kon- į Langai buvo užantspauduoti, o 
taktą su pasauliu. Visi nereika
lingi vartai ir durys buvo užblo
kuotos misinginiais retežiais, už
antspauduotais švinu. Tie rete
žiai dabar yra retenybė, kaip ir 
Šventųjų Metų durų plytos. Švi
no antspaudai vienoje pusėje tu
ri įrašą "Konklava", o antroje 
1978 (paskutinės konklavos — 
1978 — n ) . 

Spauda rašė apie milžiniškas 
sumas, kurios buvo išleistos a-
biem konklavom. "Pasakysiu tie
są, sako inž. De Micheli, nors kai 
kam atrodys, kad suma yra per-
maža, palyginus su ta, kurią pa
davė laikraščiai. Už visas nupirk
tas medžiagas, už darbą darbi
ninkams pirmoje konklavoje su
mokėta 165 milijonai lyrų (apie 
pustrečio milijono dol.). Antro
ji konkliava kaštavo daug ma
žiau, nes pirmosios medžiagos 
buvo padėtos į sandėlį, o dabar 
vėl panaudotos. Maistui išlaidos 
yra atskirai, bet bendrai kiekvie
nam konklavistui kainavo 10, 
000 lyrų (12.5 dol.) į dieną. Ta i 
gi maistui išleista pirmajai konk 
lavai 4 mil. lyrų (5000 dol . ) , o 
antrajai — 6 mil. lyrų (7500 
dol.). Visus kardinolų kambarių 
baldus davė apaštališkoji gėli
ninkystė, o lovų matrasus ir bal
tinius paskolino veltui Tikėjimo 
platinimo kolegija". 

Gal pakeis konklavos vietą 

Dėl nuolat didėjančio konkla-
vistų skaičiaus buvo siūlymų kon 
klavai vietą parinkti kaip tik mi
nimoje kolegijoje. Kitados kard. 
Spellman siūlė savo lėšomis pa 

vėsinimas buvo tik kai kuriose 
konklavos vietose". 

Konklavoje veikė ir vaistine, 
bet parduota tik miltelių nuo 
gerklės skausmų. Sanitarinis per
sonalas liko be darbo. 

Šv. Sostui priklausantis ūkis 
Castel Gandolfe turėjo daug dar
bo. Konklavos metu du kartu į 
dieną sunkvežimiais pristatyda
vo mėsą, pieną, daržoves, vaisius 
ir Chianti vyno butelius. Virtu
vėje dirbo seserys vienuolės iš Šv. 
Mortos Hospiciaus. Konklavis-
tams nereikėjo gaminti dietinio 
maisto, pasirinkdavo, kas kam 
patiko. Ne taip buvo 1958 m., kai 
konklavoje dalyvavo 86 metų am 
žiaus kinietis kard. Tien-Ken-
Sin, kuris turėjo laikytis griežtos 
dietom ir maitintis kinietiškais 
valgiais. Bet čia pasitarnavo For-
mozos ambasada. Kasdien vienas 
jos tarnautojų atgabendvo šil
tą pruoštą kinietišką valgį. 

Darbo buvo ir kitose šakose. 
Vatikano dienraštis "L'Osserva-
tore Romano" buvo taip pasi
rengęs, kad, popiežiui dar ką tik 
pasirodžius Šv. Petro bazilikos 
balkone, jau buvo pardavinėja
ma nepaprasta laida su naujojo 
popiežiaus biografija. Daug dar
bo turėjo ir paštas, išleisdamas 
specialius pašto ženklus, pinigų 
talykla pinigus su naujo popie
žiaus atvaizdu, pagaliau paštas 
bei telefonas ir telegrafas. Tūks
tančiai telefoninių pasikalbėjimų 
iš Vatikano pašto, daugybė tele
gramų į visą pasaulį sudarė ne
paprastą tarnautojų darbą. 

Pop. Liciani, įvertindamas Va-
didinti Šv. Mortos Hospicium, kur Į tikano tarnautojų įtemptą dar 
dabar yra 70 kambarių iki 130 j bą, įsakė kiekvienam prie algos 
vietų, kur būtų nesunku įrengti 
konklavai būstinę. Bet tie planai 
nebuvo priimti. Gal dabar pop. 
Jonas Paulius II ką nors pakeis 
dėl konklavos v;etos. Juk kiekvie
nas popiežius vis šį tą taisė, to
bulino ar sugriežtino konklavos 

pridėti po 200,000 lyrų (250 
dol.), o pop. Wojtyla — po 
300,000 lyrų (375 dol.). Bend
rai Vatikano tarnautojų algos, 
palyginus su itališkomis, yra 
kuklios: nuo 400,000 iki 550,000 
lyrų (500 dol. —687 dol.) mė-

yra uždarytos. Taip pa t k o n k l a - ( n o r s daryti, aiški 
taisyklėse. "Iš tikrųjų reiktų k a s p e s m i 

na inžinierius. 
Tik Romoje gyvenantieji 
(Nukel ta į 5 pusi.) 

"Jūs esate drauge su popiežium 
atsakingi- už Bažnyčios ir visos 
žmonijos ateitį, nes Bažnyčios ir 
žmonijos ateitis gema ir vystosi 
šeimoje." Šiais žodžiais popiežius 
Jonas Paulius II kreipėsi į daugiau 
negi1, šešis šimtus trečiojo tarptau
tinio kongreso šeimos klausimais 
dalyvių, aplankiusių Šventąjį Tėvą. 
Priminęs II-ojo Vatikano susirin
kimo mokslą apie tėvų uždavinius, 
Jonas Paulius II-sis nurodė, jog 
tėvai, davę savo vaikams gyvybę. 
yra pirmieji ir pagrindiniai vaikų 
auklėtojai. Auklėti savo vaikus yra 
tėvų prigimtinė teisė, kurią tėvam 
pripažįsta beveik visos civilrzuotos 
žmonių bendruomenes. Taip pat ir 

tarptautiniu mastu pripažintoje 
"Vaiko teisių deklaracijoje", toliau 
kalbėjo popiežius, yra įsakmiai nu
rodoma, jog vaikas privalo augti 
kiek galint daugiau tėvų priežiū
roje ir atsakomybėje. Vaikų auklė
jimo uždavinys, pažymėjo popie
žius, nėra lengvas, todėl tėvam rei
kia padėti tobulai atlikti jiem pa
vestą auklėtojų misiją, šiam užda
viniui atlikti nepakanka geros va
lios ir meilės. Su Dievo malone, 
tėvai turi ugdyti savyje auklėtojų 
gabumus, visų pirma stiprinant 
savo moralinius ir religinius įsiti
kinimus tokiu būdu. kad išugdytą
sias savybes galėtų perduoti savo 
vaikams, šeima tebūnie vaikam 

LANGAS | SAULĖLEIDĮ 
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Sėbrų ieškojime T o m a s gera i matė, kad sau neras 
nei vieno. Net Vik tor i ja j o čia negintų. Laimės teisybė 
ir padorumas! J i s j a u s u p r a t o , kad visi prieš jį. Tarsi 
prarijęs kaulą j i s p ik ta i i ššn iokš tė : 

—Gailėsies... t u a ts iminsi . . . 
Susivyniojęs servetė lę , j i s metė ją ant grindų ir, 

net nepasukęs veido į Andr ių , išėjo pro paradines du
ris. 

Andrius j a s uždarė , gr įžo prie stalo ir tada stojo 
didelė tyla. Girdėjosi t ik r a t ų cypimas, staigus bėgių 
keitimo ūžesys i r t u o m e t u aša ros pasirodė Viktorijos 
veide. 

— Taip reikėjo, — p a s a k ė Lena. 
Visi atsiduso, b e t l i nksma nuotaika dingo. Tomo 

provokacija palietė visus. Vienas svečias, tarsi kažką 
neskanaus būtų suvalgęs , a t s ip rašė ir pakilo eiti namo. 
Susėdus prie židinio salione, keli mėgino juokauti, bet 
juokai buvo dirbt in i ir nevykę , nors ginčų šaltinio ir 
nebebuvo. Kalba, k a d k a ž k a s "Tomą graužia" ir "kas 
tai y r a ? " sočiai pavalgiusių neinteresavo. 

Išėjo dar keli svečiai. 

—Narsus vy ra s , — apie Tomą pasakė Stankus. 
Jis atsiduso, sudėjo r a n k a s ant krūtinės ir žiūrė

jo pro cigarečių d ū m u s į tolį. 
— Tokie prie vyno pradrąsėja , — pridėjo 2ūlys. 
— Iškrakmolinta is m u s pavadino. 
— Tokie ir e same, — s u t i k o 2ūlys. — Naujų marš

kinių apykaklės veržia. Gal t a i jis galvojo? — Jis 

atsisegė savo apykaklę ir įtraukė oro dusdamas po 
sunkių pietų. 

— Kaip Tomas tvarkosi darbe ? — spėliojo Stan
kus. — Su tokiu charakteriu ir ten keblu. 

— Ne, nelengva. — pasakė Viktorija. 
J i jiems papasakojo tada istorijėlę apie "kablį", 

kaip Tomas tuos, kurie jį užgauliojo, kabino savo 
fabrike. Stankus šyptelėjo, bet baugiai, ypač, kai ji pa
sakojo apie mažutį užgauliotoją spardantis ore. Žiūrė
damas į Andrių, jis matė, j kokį pavojų jis buvo išsis
tatęs. Andrius, kaip kumpis, būt kabojęs čia tokiu pat 
būdu. 

Žulys komiškai dairėsi į sienas. 
— Bet kur jis mus čia sukabintų? 
— Joks kablys manęs neišlaikytų, — juokėsi ir 

Stankus. 
Jie kvatojo, o ji jautė, kad tai buvo tuščias juokas, 

nelabai taiklus, net neteisingas. Jie visi buvo išsilavi
nę žmonės, o Tomas dirbo juodą darbą, ir ne vienas iš 
svečių fabrike pradėjo įsikūrimą... 

— Kas kaltas? Mes iš fabrikų išėjom, o Tomas li
kęs ten, subrutalėjo, — pasakė Zūlys rimtai. 

Tas prilaikė tolimesnį juoką ir t ada Stankus su
rimtėjo. 

— Likę fabrike ir mes tokiais pasidarytume, — 
jis pasakė. 

— Kas žino? 
— Labai galimas dalykas, kolegos. 
Atėjo dar ilgesnė tyla. Ją pertraukė Viktorija. 
— Tomas yra storžievis. J is visuomet toks buvo, 

net namie. I r tam nėra pateisinimų. Jis čia įžeidė visus. 
O jūs ? Ieškodami priežasčių ir prielaidų jūs j am dova
nojat. Tokie išsišokimai nėra dovanotini. Operuojame 
iš dviejų priešingų polių: Tomas — drąsa ir brutalumu, 
mes — mandagumu. Tai priešingybės!... Tomas to ir 
laukia, ir tikisi, žinodamas, kad niekas neišdrįs jo už
kabinti. Andrius parodė jam duris ir bent tai padės 
Tomui sus ipras t i 

— Manai, kad jis ką nors iš to išmoko? — nulei
dęs galvą Andr ius žiovavo. 

—Tikėkimės.. . — žiovavo i r S tankus . — Man rei
kės, t u r būt, j a u judėti , — ir dirbtinai stenėdamas ir 
rąžydamasis iš lėto pasikėlė. 

Viens po ki to svečiai kėlėsi, atsiprašinėjo. Išėjo 
Stankai, išėjo Žulys su žmona. Galų gale Lena, kurios 
vyras buvo kiek nustebęs, bet nekomentavo. Lydint 
juos prie paradinių durų, Lena pažiūrėjo į Viktoriją, 
tarsi ji vėliau t u r ė s kažką at i taisyti . 

Liko tik Viktor i ja su Andrium, nes Maura su Bobų 
nulipo į rūsį. I š t en dideliuose namuose vėl girdėjosi 
monotoniškas g a r s a s , ping - pongo taukšėjimas. 

Viktorija t a d a atsigręžė į Andrių. 
Bet jis pakilo ir nužingsniavo į sodą. 
J i surinko kokteilio stiklines ir pelenines ir j a s 

nunešė į v i r tuvę indus plaunančiai tyliai merginai. J i , 
t u r būt, viską girdėjo, galvojo Viktorija. Girdėjo 
triukšmą, Tomo išmetimą, bet ji gėdijos merginai apie 
tai ką nors sakyt i . Virtuvėj pasisukaliojus ir šj tą pa
tvarkius, Viktori ja pradarė duris į sodą. 

Atsisėdęs an t tramplyno, ten kiurksojo Andrius. 
Hipnotiškai į baseino vandenį įsižiūrėjęs, susimąstęs, 
jis rūkė, k r a t y d a m a s pelenus ant majoliko plytelių. J i 
žengė jo pusėn ir beveik šalia atsisėdo. J i žinojo, kad 
ir Andriui jos elgesys atrodė, kaip vaikymasis turtų. 
Tai išprovokavo ir netikėtą ir brutalią atomazgą Bet, 
ar ji galėjo t o išvengti? I r jam galėjo atrodyti, kad j i 
yra labai išlaidi, kad ji be reikalo vaikosi turtų, be 
reikalo puošiasi, rengiasi ir be reikalo nupirko baldus ir 
didelius namus . Bet, jei būtų laiminga, jei Andrius jai 
būtų buvęs iš t ikimas —jai VISD t o t ikriausiai nereikė
tų. Ji mielu noru gyventų senuose namuose, Tomas ja i 
nepavydėtų ir ji neatrodytų visiems, kaip tuščia, kvai
la, tik tur tų besivaikanti moteris. 

Jie to nežinojo. 

(Bus daugiau) 
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PASISEKUSI PARODA 

Jau ne pirmą kartą korp! Gied
ra surengia meno parodas. Ir da
bartinė valdyba gruodžio 2-3 d. 
surengė klevelandiečio dail. Ri
mo Laniausko parodą, kurioje 
buvo išstatyti 29 kūriniai, kurių 
didesnioji pusė buvo parduota. 

Kūrybingas menininkas jau y-
ra dalyvavęs daugely grupinių ir 
vieno asmens parodose. 

Parodos atidaryme dalyvavo 
apie 200 svečiu.Trumpus žodžius 
pasakė Giedros korp! vardu Al
dona Zorskienė ir pats dail. Ri
mas Laniauskas. 

Pati paroda buvo gražiai api
pavidalinta, geras apšvietimas. 
Ir sekmadieni per 200 asmenų 
aplankė parodą, kuri vyko Lietu
vių namuose. 

Parodos lankytojai buvo 
vaišinti kavute. 

pa-

IŠ PARENGIMU 
KALENDORIAUS 

Gruodžio 31 Naujų Metų suti-

Į Visi trys įdomūs, skirtingo žan
ro ir nuotaikos. Tiktai gabus ak-

i torius gali tokį kūrinį kaip "Pas-
! kutini Krappo įrašą", perteikti 
žiūrovui įdomiai, artistiškai. Vie
no žmogaus teatre kiekviena de
talė turi būti iki smulkmenų iš
gyventa, nes kitaip kūrinys, kad 
ir geriausias, taps nuobodus, iš
tęstas, netikras. Čia vaizdžiai per
teikti seno žmogaus pergyveni-
mųprisiminimai, užrašyti prieš 
30 metų juoston. Čia Jonas Kele
čius pasirodė kaip stiprus akto
rius, sceninio žodžio meistras. 

Pulgio Andriušio kūriny vaiz
džiai perdavė subtilų gamtos 
vaizdą ir seno ūkininko paskuti
nę kelionę po savo gimtuosius 
laukus. 

Nuotaikingas buvo Kazio Bin
kio kūrinys "Kriaučius Motiejus", 
kuris buvo pasiryžęs "Nebenoriu 
batų siūti, agronomu noriu bū-

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

Rimas Laniauskas kalba savo dailės parodos atidaryme, kuri įvyko 
gruodžio 2 3 d. Lietuvių namuose Clevelande. 

Lapkričio 19 Grandinėlė davė 
atsisveikinimo koncertą Cleve
lando ir apylinkių lietuviams 
Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapijos auditorijoje. Per 
500 žiūrovų ir kalbėtojai paly
dėjo šia šaunią šokėjų grupę su 
nuoširdžiais sėkmės ir Aukščiau
siojo palaimos linkėjimais. 

Koncertas miestui 
Gruodžio 9 Clevelando valsty

binio universiteto etninių studijų 
departamentas, koordinuojant dr. 
Kari Bonutti, ir lietuviai, studi
juoją Šiame universitete, univer
siteto klasių pagrindinėje salėj 
surengė koncertą, kur dalyvavo 
per 600 žiūrovu. Be lietuvių, di
delė auditorijom dalis buvo ame
rikiečiai ir kitų tautų atstovai. 

(Nukelta j 5 pusi.) 

R E A L E S T Ą T E 
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Laimingu Nauju 
1979 MetŲ 

BITV NUOMAVIMAS 
Namu pirkimas — Pardavimas , 

Valdymas 
Draudimai — Lncome Tas 

Notariatas — Vertimai 

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

6455 S. Kedzie A v . — 778-2233 

' tiummuuummuul 

B E A L E S T A T E 

ti". 
Technikinė talka Vandos Alek- i 

nienės. Apšvietimas, drabužiai iri 
kimas Lietuvių namuose. Rengia scenovaizdis prisidėjo prie spėk-1 
LB Clevelando apylinkės valdy- i taklio pasisekimo 
ba. 

Sausio 21 Kultūrinė popietė 
"Ir atskrido juodas varnas"..., da
lyvauja rašytojas Antanas Gus
taitis ir Clevelando vyrų oktetas, 
vadovas Rytas Babickas. 

BEST VMSHES TO OUR 
FRIENDf- AND PATRONS 

FOR A HAPPY NEW YEAR 
Courtesy of the 

JA M AR JEYVELERS 
Phone: 679 0010 

4915 Oakton Street 
SKOKIE. ILLINOIS 

Aktoriui padėkojo kleb. kun. 
G. Kijauskas, šių kultūrinių po- ( 
piečių iniciatorius. Dalyviai bu
vo pakviesti kavutei. 

KO n 
BEST WISHES TO AL.L 
\ HKAI.THY £ P R O S r E R O l S 

NKW Y KAK 
Krom the 

BERWYN PET SHOP 

"GRANDINĖLĖ" — 

l'ull I i n<- of pot n<'c<l̂ . al.-sii llvc pet> i 
2829 S. Harlem Ave., Beruvn. UI.; 

l?i:ST VtlSSHKS TO Ol'F! FRIENDS 
ANT) PATRONS 

l O i : A HEALTHY i- PUOSPEROt'S 
NE\V YKAK 
Courtesy of 

BARTECKI'S PHARMACY 
Aocurate Pi<sciiptiou Servioo 

M . KKliaiKV 5-586H 
4259 \Vest BSrd Street 
Chicago. Illinois KOC29 

RĘST \VISHES TO OUR MAN\ 
FRIENDS 

FOR A HAPPY & PROSPEROtS 
NEW YEAR 
Courtesy of 

RIDGELAND NURSING HOME 
Tel. 597-9300 — 12550 Ridgeland 

Ave., Palos Heights, fllmois 

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

l f l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l i l l l l l l l i i l l l l l l l . i l ; 

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

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69th St., telef. 776-1486 iiiiiiiiimiiniiiiiniuiniiiiiimnuiii'iiiiit 
iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiitiiiiiiiiiiu 

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

Apdraustas perkraus tymas 
įvairių atstun 

Tel. 376-1882 a r b a 37G *96 
i i i i i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i i imr llllllllllll 

Vasario 4 Kultūrinė popietė CLEVELANDAS-AUSTRALU A 
"Mylėsi Lietuvą iš tolo"' - rašy-1 Grandinėlė, atstovaujanti ne 
toja Birutė Pukelevičmtė ir C l e - : t i k g i m t ą j į Clevelandą, bet ir 
velando Xenja. Vadovė Rita K l i o , k a i p i i e t u v i ų bei amerikiečių re-
n e n e - ! prezentantas, iš Clevelando iš-

Vasario 11 Lietuvos N'epriklau į s k r i d o g r u o džio 20 ir gruodžio 
somybės šventės minėjimas. Ren- Į 22 d. buvo Sydnėjuj, Australi-. 
gia Amerikos Lietuvių Tarybos j ,-oj cievelandas ir kitos šio kon-
Clevelando skyrius. ; tinento kolonijos gėrėjosi Gran-

Vasario 24 Užgavėnių blynų į d i n e l ė s t a u t i n i u š o k i U j dabar ja, 
balius Lietuvių namuose. Ren 

Tel. — Pioneer 9-0660 

Patronize these hciiday 

advert isers . 

BEST \V1SHKS TO OI." R MANY 
FRIENDS 

FOR A HAPPY <fc PROSPERO!"? 
NEW YEAR 
Courtesy of 

LKITZA TOOL & DIE 00., INC. 
Phone: 271-1408 

5462 N. Damen Av., Chicago, III. 

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES FOR A 
HAPPY AND PROSPEROUS NEW YEAR 

Courtesv of the 

M U R P H Y MOTOR EXPRESS 

gia Pilėnų tunto skautų tėvų ko
mitetas. V.R. 

DRAMOS VAKARAS SU 
AKT. JONU KELEČ1UM 

Antroji kultūrinė popietė įvy
ko gruodžio 10 d. DMNP para
pijos salėje. Pirmoji tokia popietė, 
rengta šios parapijos, buvo spa
lio 22 , kad? buvo parodyti kun. 
Algimanto Kezio, SJ. gaminti fil
mai ir foto darbų paroda. Šioje 
kultūrinėj popietėj dalyvavo a-
pie 300 žiūrovų. 

Aktoriaus Jono Kelečiaus — 
vieno asmens teatre — žiūrovų 
buvo mažiau, apie 200 asmenų. 
Gal viena iš priežasčių dėl tokio 
gan mažo dalyvių skaičiaus buvo 
ir tai, kad tuo pat metu buvo 
du kiti parengimai: čiurlioniečių 
ir šaulių. Cievelandas yra per 
maža kolonija, kad leistų tokį 
liuksusą —tuo pat metu rengti 
daugiau negu vieną parengimą. 
Retai pasitaiko tokių reiškinių, 
bet ateity reikėtų jų ir visai iš
vengti. Juk tam yra skelbiamas 
parengimų kalendorius Dirvoje, 
Drauge, Mūsų žingsniuose, per 
radijo programą, parapijos biule
teniuose 

Aktorius ir dailininkas Jonas 
Kelečius, atšventęs šiemet 60 me
tų sukaktį, jau kaip aktorius reiš
kėsi Vokietijoje, Chicagoje yra 
atlikęs daug pagrindinių vaid
menį? lietuviškojo teatro pasta
tymuose. Su savo programomis 
yra aplankęs ir kitas lietuvių ko
lonijas. 

Popietė buvo pradėta poeto 
Balio Augino įdomia "žodžio" 
prasmės interpretacija. "Susirin
kome į lietuviškojo žodžio puo
tą". Poeto žodis — nuoširdus ir 
vaizdingas, klausytojus padaro 
turčiais, aktoriaus žodis — vaidy
binis, meno žodis, magiškas žo
dis. Subtilų žodį valdo aktorius 

Jonas Kelečius. 
Programoje buvo atlikti trys 

kūriniai: ilgiausias, trukęs vieną 
valandą, buvo Samuel Beekett 
"Paskutinis Krappo įrašas" ir du 
dviejų lietuvių autorių: Pul
gio Andriušio "Neįleido" ir Ka- ! 

oo Binkio "Kriaučius Motiejus' 

džiaugiasi tolimoji Australija. 2920 SOUTH 
PHONE — 

!9TH AVKNLE 
Ml'RRAY 1-1150 

BROADYlEW. ILLINOIS 

Two brand 
new accounts 

ini l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l iu: llllllllllll 
(vairių prekių pasirink •> oebruo-

į irtai iš mū»<j sandelio. 
COSMOS PARCELS ENPRESS 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

i.-.SZ s». Halsted St.. Cbtcago, IU. ttueof 
USOl \V. «»tb St., t ' t t lcaeo. I I I . BOttJK 

THef.: »25-2737 — 254-3320 
Vytautas Valautuiaa 

iiiiiiiuHiimitiiiiiHnitimituuiuii.iiinin 
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M O V I N G 
sERfiNAS perkrausto baidus ir 
Kilus daiktas. Ir iš toli miesto lei-
ii.nai ir pilna apdrauda. 

i<l. — H A ,>-80(i3 
iiimiiiiiiHHHiiimiiiiiiiHiiimiHiiiiiiiiii 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiti 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, III. 60632, telef. 9T7-5980 
iiiiiHiinminHiiniHHiimimiiiiiiuiiiiiiii 
i l l l l l l l l l l l i l i lIlIlIlIUIHIIIlIflIlIlIlIIIIIIIIIIII 

M. A. š I M K U S 
NOTARY PUBLIC 

IXCOME TAX 9 B f M H 
4259 So. Maplevood, tel. 254-7459 
Taip pat daromi VERTIMAI 
GIMINIŲ iSkvletimai. pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai 
iiiiiiiiiiiimiHiiiiiiiiiiiiiiHuiiiniiMiiiiiiii 

uuuuuuuumUiUn 

LINKSMŲ ŠVENČIŲ 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Insurance — lncome Tax 

2951 W.63rdSt.. 436-7878 
luiiuiuuiiiiyiitittij 

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

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

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

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

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

Modemus 15 metų muro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette 
Parke. Aukšta kokybė. $50,000.00. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estate 
2625 West 71 st Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

8 year, 8.45% yield, Certificate of Deposit*: 
Novv you can get 8 year term certifi-

iimmmiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiimiiiimiiii 
VALOME 

KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

vis v rusių grindis. 
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
iiiniHiiiimiimiiiiimuuiiiiiiiiifiiuiiiiiii 

can 
8% interest (8 .45% 
yield if you leave 
the interest to com-

cate of deposit. 
Open this account 
today for as little 

pound) on our nevv as a $1 ,000 deposit. 

THE M0NEY MARKET CERTIFICATE*: 
Brand new' Here is o.nevv account that 
will mokė it possible for you to ge' better 
interest rates thon a eurrent 6 month 
Treosury Bill plūs % of 1 % added on to 
that! Better yet there ore no fee« poid *o 
obtain this occount os compored te pur 

chasing a Treosury Bill ot a bonk. Now 
tbe^e 'S no need to ever movė funds to 
get the best yield on your money Keep tt 
• n this new occourit! Open your account 
with a $10.000 minimum deposit for a 6 
month term 

j 10% — 20% — 3 0 ~ , pigiau mokėsite 
• a i apdrauda nuo ugnies Ir automo

bilio pas mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
S208S West »5U> Street 

Cbica«o, Illinois 
Telef. (,A 4-8654 

llllllllllllllllllllllillIlIlIlIlIfiltlIMinillllll 
1'ACKAfiK KXI' i ; i„ s s AGENCY 

MARIJA .NOKhIKIL.VP. 
SIUNTINIAI J LIETUVĄ 

lAbai pageidaujnmo!* ir^ro«i rŪAu» 
prekes. Mainas H Kuropoa sandelių 
260K \V. « • St.. Chiczurn. III. <30«2t 

TEI. — V^A o-2787 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiiiiiiiiiiM'.H'nniimiii 

Come in or call us for comp/ete dotalls. 

^ 

Soint 
« Anthony n 

VhereYoof Moo«y Grow5 

1447 bOUTH 49TM COUPT • 
P*\otf 656-^330 
OtUmęo Phonm 242 O * 5 

ICERO ILLINOIS 606SO • f HONE 656-633C 

, .7.' j - o e c y . 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii 

PLU M B l NG 
Licensed, bonded. tnsured. 

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

SERAPINAS — BS6-2960 
iinimnniiiiimtmimiiiiiiiiiniiiiiiiitiiii 
miiiiiitniiiiiiiiiiitiiiiiiiiiriiiiii iniiiiinii 

NAMŲ APSITVARKYME 
Ruoiiatet ką perstatyti, pakeisti, 

atr.aujinti. Garatą. Viduje 9r i< lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet Čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro 

TELEFONU 47S-39S0 
IIIIIIUUJimilllHIIIIIIIUIIIIIIIIIIHIIIIIIIin 
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LINKSMŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems savo 

pažjstamiems ir klientams. 

Budraitis Real ty 
4243 W. 63rd Street 

Tel. 767-0600 

-
94-ta ir St. Louis. Giminingom arba 

didelei šeimai 4 miegamų, 1 '/į aukš
to namas. Pilnas rūsys, 2 šildy
mai. Šoninis j važiavimas. Garažas. 
$45,000.00. 

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

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

Midway apyl. Taverna ir 3 butai. 
Puiki proga investuoti arba pasida
ryti padorų pragyvenimą Tik — 
$85.000.00. 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. - 767-0600 
Mes turime kompiuterį ir esame 

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

HELP WANTED — VYRAI 

J E W E L E R & DIAMOND 
SETTER 

Kxperience<i & oareer mindod SET-
TEK \vuntej for deeign & custorn 
Jew*lry Co. InJividual mušt be ,ex-
perience<l in all piiascs of stone 
svttmg, including fabricatjon of u-
niųue & specialized settiog Salary 
conimciisurate with ability. 

j 
Senei resume to: 

FREDEJRICK PRETE LTD. 
1780 2nd S t , Ilighlaiul Park, 

Illinois 60035 

NIGHT SUPERVISOR 
For Growing Foundry 

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

Tel. — 767-7120 

TOOL MAKER 
MACHINIST 

Gerical Typist 
Inspection Quality 
Control Prodl Clerk 

GSood Benefits. 
Hours — 7:30 to 4:00 

Plea.se apply in person 
7.30 to 4:00 

ATOM 1IINGE COMPANY 
Div. of the Horoer D. Bronson Co. 

7373 South Lockwr.od 

Bedford Park, IU. 80638 

MACHINIST OR 
MODEL TOOL MAKER 

Top flight machinist or tool maker. 
Heavy experience desired in metai 
lathe operation. Set-up expern Tnes^y. 

CALL: €28-2309 
An Equal Opportunity Employer 

Production Grinder 
Mušt be experienced in ai! phasea 
of grinding. Small shop. Precision 
work. ČZ.-ZZ M 

Tel. — 628-2309 

VYRAI IR MOTERYS 

Į S I G Y S I T E D A B A h 

GERA PROGA ĮSIGYTI ŠIAS 
PAPIGINTAI KNYGAS 

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

Užsakymus siųsti DRAUGO ad
resu, niinojaus gyv. prideda 5% 
mokesčių. 

C 0 U N T E R P E 0 P L E 
C A S H I E R S C 0 0 K S 

Wanted for new restaurant 
WATER TOWER PLACE 

Apply In Person At: 

EATERNITY 
Mezzanine Leve! 

2:00 P.M. — 8:00 P.M. Only 
Monday thru Friday 

HELP WANTED — MOTERYS 

EKPER'D WAITRESSES 
Luncheon and Dinner 

Apply in person after 5:00 p.m. 

NIK0S WESTAŪRJUrr 
7600 So. Harlem Ave. 490-0300 

GENERAL OFFICE 
Diversified duties, good benefits. 

McCORD TIRE & SUPPLY 
1301 Russe Rd. 

Eik Grove Village. III. 
TeL — 956-6900 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

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

Perskaitę "Draugą" duokite 

j} kitiems pasiskaityti. 

Išnuomojamas 6 kamb. apšil
domas butas suaugusiems 66-os 
ir Washtenaw apyl. Jokių gyvu
liukų. Galima užimti nuo vasa

rio 1 d. Skambint 476-7540. 

•• 

D ft M E S I O 

imiiiiiimiiiiimiimiiiiiimiiiiitftiiiiitini 
VIZITINIŲ KORTELIŲ 

REIKALU 
«_ o 

o — 
Vizitinių kortelių naudojimas yra 

(tralus paprotys. Biznieriai jas pla-
&£< naudoja. P°t tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias viil-
tfnes korteles. 

Krefrpkttėa f "Draugo" sdmiais-
traciją visais panaSials reikalais. 
Bflslte patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

... 
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CLEVELANDO ŽINIOS Preck. Šios dvi korespondentės Martin Plaza ir Šokiu šventėje. Į tinę Canberą, o iš ten atgal j I DRAUGAS, penktadienis, 1978 m gruodžio mėn. 29 d. 
šimtus tūkstančių skaitytojų tu
rinčių dienraščių puslapiuose la
bai dažnai šiltais, objektyviais 

Gruodžio 30 koncertas Sydneyj SyJnėju ir tada atgal į namus — 
Regento salėj. Gruod/Jo 31 d. 
dalyvaus Naujų Metų sutikime. 

straipsniais pristato Grandinėlę i Sausio 4 koncertuos Adelaidės 
.[angliškai skaitančiai visuomenei, j universiteto salėje, o sausio 6 -

(Atkelta iš i psL). | televizijoje. 
Čia buvo atlikta tokia progra-l Priėmime dalyvavo beveik dau 

ma, su kuria Grandinėlė pasiro-! ?un*a lietuviškojo gyvenimo ryš- į 
dys ir Australijos auditorijoms I ̂ j ų veidų, kurie vienokiu ar ki- į Namų šeimininkas Raimun j koncertas Molbourne. Vienai die-
Pilno sąstato šokių ansamblis | u k i " būdu yra įs.ijungę į mū-! das savo žody sakėsi esąs sužavė- > 
(22 mergaitės ir 15 vyrų), suĮM ' lietuviškojo gyvenimo tėkmę, tas Grandinėlės talentu ir dėko-
pilno sąstato orkestru (8 muzi-! Pasiėmę pareigų, darbo, atsako 
kantai) entuziastingai auditori
jai pašoko kepurinę, Rokiškio 

rnybės ir rūpesčių dalį. 
Priėmimas buvo labai jaukus. 

kadrilį, našlinį Jonkelį, talkos šo-IIr visi tariusieji trumpus linkėji-
kj, mikitą, traptuką ir klumpa- Į mo žodžius Sagiams, taip pat bu
koji. 

Po trumpos pertraukos žiūrovai, 
kaip filmą sekė gaidį — vilkaviš
kiečių šokį, kregždelę — pava
sario pasveikinimo šokį, džigūną, 

vo giedrios, pilnos humoro, ir 
džiaugsmingos nuotaikos. 

Cl"velandan, kur laukiami sau-į 
sio c). 6:35 vai ryto. 

Su linkėjimais išleidome, su 
džiaugsmu laukiame sugrįžtant 

V. Rociūnas 

jo už tokią teigiamą talką Lietu . 
vos ir lietuvių reikalams. Jam ne-1 
pamirštamo įspūdžio palikusi 
Grandinėlė, kai jis su žmona bu-: 
vo prisijungęs gastrolėms j Piė-1 
tų Ameriką. 

Liudas Sagys nuotaikingame 
Juozas Stempužis. po savo įva Į žody. dėkojęs už šį priėmimą iri 

dinio žodžio, vėliau pristatė ir į gerbimą, kartu išreiškė ir rūpės-Į 
kitus kalbėtojus: Jurgį Malskį -Ui de l tolimesnės Grandinėlės a-

teities, nes ją reikia išlaikyti. Kazlų Rūdos šokį; kupolinį — , B Cleveland<> apylinkės pirm. 
*****> vadmamu rasos, o y ė - ! ( į t e i k ė i r a u k ą ) d r D a i n i u De

gėsį — Ohio Liet. Gyd. draugijos liau virtusiu Joninių šventės šo
kiu. valdybos ižd. (įteikė auką), dr. 

Kun. G. Kijauskas palinkėjo; 
laimingos kelionės ir iki pasima-j 
tymo atgal Clevelande. 

Laukiame sugrįžtant 
Grandinėlė Australijoje turėjo 

Vienerių Metų Mirties 
Sukaktis 

A. 

A d a m M u r m a \ 

Ir septyni grakštus, įspūdingai,R Brazaiti - PLG Dr-jos atsto-
atliktU spalvingi su šviesų ža i s -U J a n e Scott, Plain Delerio žur-
mais šokiai, sudarė trečiąją kon-| r a H s t c k u r j g u G r a n d i n ė i e g a š t . 
certo dalį: viliotmis, atbulinis — ; r o i i a v o ^ p i e t ų Ameriką ir da-1 pirmą pasirodymą gruodžio 24 -
Dzūkijos ir Aukštaitijos šokis, , b a r g ^ j A u s t r a]į j ą . j a i Graži-j Kūčių dieną prie garsiosios ope-
šiaudele — Aukštaitijos šokis,] n a Kl>dukienė įteikė dovaną. Žo- ros rūmų. Gruodžio 26 dalyvavo 
rezginele — vestuvių šokis, tryp-jd į t a r ė i r cievelando Press tauty-! Australijos lietuvių dienų atida-
tinis ir rusmetis — klaipėdiečių b i ų s k y r i a j u s redaktorė Eleonor! ryme ir 28 atliko du koncertus: 
čokis. 

38 šokėjai, jaunyste žydį, di
delio talento, drausmės, darbo 
nebijantis jaunimas, parodė mū- '• 
sų tautinių šokių grožį publikai,; 
kurios dalis nedaug tebuvo gir- j 
dėjusi apie šį Baltijos kraštą. 

Kiekvienas šokis buvo palydė
tas gausiais aplosdismentais, o' 
koncertui pasibaigus, sustoję žiū-i 
rovai audringai plojo įkaitusiais' 
veidais šokėjams,šokėioms ir,sce-1 
non pasirodžius Liudui Sagiui, | 
plojimai virto ovacijomis ir j 
džiaugsmo šūkiais. 

Koncertas, kaip jau įprasta 
Grandinėlei, pradėtas punktua
liai. Jis užtruko ne pilnas dvi 
valandas, įskaitant pertraukas. 

Tai buvo malonus meno va
karas visiems dalyviams ir ma
lonus pasididžiavimas lietu
viams. Tokių tautinių šokių gru
pių nedaug (o gal iš viso nė
ra) terasime tokioje gausioje tau
tų mišrainėje šio didelio krašto 
miestuose. Visi lietuviai skirstėsi 
su šiltais dėkingumo jausmais 
Aleksandrai ir Liudui Sagiams ir 
jau 25 metus bešokančiai Gran
dinėlei 

Priėmimas pas Kuduhius 
Gruodžio 17 d. savo naujoje ir 

ištaikingoje rezidencijoje, turtin-j 
game Pepper Pike priemiesty, Gra- • 
žiną ir Raimundas Kudukiai 
Grandinėlės vadovams surengė. 
priėmimą, į kurį buvo pakvies-j 
ti arti pusantro šimto svečių. 

Raimundas, buvęs Cleveilando 
miesto įmonių direktorius, dabar; 
turįs inžinerijos firmą ir LB Ta-! 
rybos prezidiumo pirmininkas su j 
žmona Gražina,kuri taip pat yra Į 
stipriai įsijungusi į lietuvių ir J 
amerikiečių visuomeninę veiklą, j 
yra ir Grandinėlės patikėtinių j 
tarybos narė, šiuo priėmimu no-; 
rėjo pagerbti ir padėkoti Sagiams 
už jų darbą su Grandinėle, jų 
didelį įnašą Lietuvos ir lietuvių 
garsinimui tautiniu šokiu ameri
kiečių tarpe, spaudoje, radijo ir 

J a u suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą vyrą, tėvą, uošvį ir senelį, kurio neteko
me 1977 m., gruodžio 29 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos gruod. 30 d., šeš-
j a d . , 7 vai. ry to ir 6 vai. vak. švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvaut i šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Adam Murma sielą. 

Nul iūdę: žmona, sūnus Wa4ter, mart i Louella ir anūkai. 

A. t A. BIRUTEI KIBURIENEI 
mirus, vyrą JUOZJį, sūnų ALGĮ su žmona ELLA, duk
rą DANUTC su vyru DALE nuoširdžiai užjaučiu. 

Jonas Vinciūnas 

DIDELI ĮVYKIAI 

(Atkelta iš 3 psl.). 

ir dirbantieji kardinolai gauna 
nuo 850,000 iki 900,000 IVTU 
(1062 - 1125 dol.). Net ir Vati
kano miesto ribose gyvenantieji 
turi mokėti už butą, šviesą, van
denį, telefoną, dujas, žinoma, že
mesne kaina negu gyvenantieji 
Romos mieste. Vatikano tarnau
tojams dar yra tiek naudos, kad 
jie gauna papiginta kaina ben
ziną ir maisto produktus. 

Taigi vidaus tarnyba Vatikane 
net ir išimtinais atvejais pasirodė 
veiksminga ir sėkminga. Dabar, 
kai pop. Jonas Paulius II taip 
mėgsta iš Vatikano išvykti ir su
sitikti su entuziatiškai ji sveiki
nančia minia, bus daug darbo ir 
rūpesčio jo asmeniškai sargybai, 
besaugojant popiežių nuo ji už-
grfūvarčios minios ir nuo kokio 
pamišėlio ar fanatiko pasikėsini
mo i jo gyvybę, šiais laikais ir a-
pie tokį galimumą reikia pagal
voti, jv. 

Mažlietuvių Draugijos nariui, veikėjui ir 
kultūrininkui 

A. t A. MARTYNUI BUNDELIUI 
staiga ligoninėje amžinybėn iškeliavus, liūdesio 
valandoje gilią užuojautą jo ŽMONAI, DUKRŲ ir 
kitiems artimiesiems reiškia bei kartu liūdi 

Mažosios Lietuvos Lietuviu Draugija 

A. t A. VYTAUTUI BIČKUI mirus, 
Jo žmonai PRUDENCIJAI ir giminėms reiškiame 
užuojautą ir kartu liūdime. 

Irena ir Eugenijus Slavinskai 
Maryte ir Kęstutis Mikliai 

A. 4-A, 
Inž. VYTAUTUI BIČKUI miras, 

mielai žmonai PRUDENCIJRI ir visiems artimie
siems reiškiame gilią užuojautą. 

Danguc'ė ir Stasys Surantai 
ir Monika Stankaitiene 

PADĖKA 
Mūsų mylima žmona, motina ir senelė 

A. f A. EMILIJA PALIOKIENĖ 
MASILIONAire 

Mirė 1978 m. spalių 16 d., sulaukus 72 m. amžiaus ir buvo 
palaidota spalių 21 d. Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse, Chicagoj. 

Nuoširdžiai dėkojame Dr. Algiui Glaveckui už pirmąją pa
galbą, Korp! Giedra narėms, sukalbėjusioms rožančių ir ėjusioms 
garbės sargybą, taip pat operos solistui Algirdui Braziui už gies
mes ir Antanui Kalvaičiui už muzik. palydėjimą laidojimo ko
plyčioje atsisveikinimo vakare. 

Dėkojame kan. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje, gedu
lingas pamaldas ir pamokslą bažnyčioje ir už apeigas kapinėse. 
Taip pat grabnešiams: prof. B. Vitkui, prof. M. Mackevičiui, B. Žu
kauskui, P . Epetylai, J. Sakui, St. Rauckinui ir Arui Tijūnėliui. 

Nuoširdžiai dėkojame solistei D. Kučėnienei už giesmes baž
nyčioje, J.L. vysk. Vincentui Brizgiui, Korp! "Giedra" dvasios va
dui kun. rV Garšvai, klebonui kun. A. Zakarauskui, kunigams: 
Vyt. Bagdanavičiui, dr. Kęst. Trimakui, St. Ylai, A. Grausliui, 
dr. J. Prunskiui, P. Jiakulevičiui, dr. I. Urbonui, V. Mažrimui, A. 
Stasiui, Z. Geležiui, J. Vaišniui, K. Kuzmickui ir k t tuojau at
našavusiems Sv. Mišias ar pasimeldusiems už velionies sielą. 

Esame dėkingi Lietuvos Atstovui dr. St. Bačkiui ir poniai, 
VVashington, D.C., prof. dr. V. Sruogienei, operos solistei Vincei 
Januškaitei-Zaunienei iš Californijos, Daugirdams ir visiems at
silankiusiems koplyčioje, dalyvavusiems pamaldose bažnyčioje, pa
lydėjusiems velionę j amžinojo poilsio vietą, užprašiusiems šv. 
Mišias, gausias aukas šv. Mišioms, labdarai ir švietimui, atsiun
tusiems gėlių, paguodusiems mus žodžiu, per spaudą ar laiškais 
ir tuo pagerbusiems velionę a. a. Emiliją. Ačiū visiems. 

Taip pat nuoširdi padėka iaidotuvių direktoriui Petkui už 
:nl)ai malonų ir rūpestingą patarnavimą. 

Nuliūdę: VYRAS, DUKTERYS, 2ENTAI IR ANŪKĖLIAI 

Mūsų mielam evanstoniškiui 

A. + A. 
Inž. VYTAUTUI BIČKUI mirus, 

)o žmonai sol. PRUDENCIJAI BICKIENEI ir 
visiems jų giminėms Reiškiame giliausią užuo
jautą. 

W. Sruogiene 
D. D. Benz 
R. R, Lockwood 
H. G. žemeliai 

A. S. Adas 
M. J. Jašiūnai 
M. šmulkštienė 

A. t A. PRANU! SEKMOKUI mirus, 
jo žmonai IRENAI ir likusiems giminėms Lietuvoje 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

Antanas Būga 
Povilas šimoliunas 

Brangiai motinėlei 

A. t A. MONIKAI MASALSKIENEI 
Cape Code mirus, dukrą LEONARDĄ KILIKONIENE ir 
anūką EDUARDĄ, nuoširdžiai užjaučiame ir skausme 
liūdime kartu. 

Joana ir Jonas Liepiniai 
Dana ir Paulius Schornai 
Birutė ir Vidas Šulcai 

Netekus Brangios Mamytės ir Močiutės 

A. t A. MONIKOS MASALSKIENĖS, 
mielą LICNYTĘ KILIKONIENE ir sūnų EDUARDĄ 
liūdesio valandoje nuoširdžiausiai užjaučiame. 

T rudė ir Jonas Kilikevičiai 
Regina ir Jonas Srukai 

Mielam klubo nariui 

A. T A. VYTAUTUI BIČKUI mirus, 
žmonai sol. PRUDENCIJAI ir velionio giminėms 
reiškiame gilią užuojautą. 

Cicero Lietuviu Medžiotoju 
žuvautoju Klubas 

Giminaičiui 

A. t A. VYTAUTUI BIČKUI mirus, 
liūdinčiai jo žmonai PRUDENCIJAI reiškiame nuo
širdžiausią užuojautą. 

Benedikta Baniukaitienė 
Vytautas ir Nijole Baniukaičiai 

A. t A. VYTAUTUI BIČKUI mirus, 
jo žmonai sol. PRUDENCIJAI BIČKIENEI ir visiems 
giminėms gilią užuojautą reiškia 

Eduardas ir Elena 
Skališiai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVL 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITL'AMCA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) i r SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. Vlr^inia 7-6672 
2424 n. 60th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southvvest Highvvav. Palos Hills. 111. Tel. 974-4410 

1 I 

I 
' 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel . I Afavette 3-3572 

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

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTEO STREET Tel. YArd« 7-19H 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th \xe.. CM IRO. II I Tel. OLympic 2-1003 

M * • M 



X — — ^ D R A U G A S , penktadienis, 1978 m. gruodžio mėn. 29 d. 

X Pietų priemiesčių laikraš
t i s "Star" Kūčių dieną išspaus
dino du straipsnius apie lietu
vių veiklą, tradicijas ir dabart i 
nę padėtį. Pirmame iš t raukos 
iš prof. Tomo Remeikio "The 
Violation of Human Rights in 
Soviet Occupied Lithuania", an
trame — gen. konsulės Juzės 
Daužvardienės kalbos sant rauka 
"Senų laikų lietuvių tradicijos 
i r dabartinė padėtis". Kūčios, 
Kalėdos, Petras, plotkelės, šli-
žikai, kisielius ir pirtis, parašy
t i lietuvių kalba su paaiškini
mais. Abu straipsniai parašyt i 
objektyviai ir verti dėmesio. 

X Emily Treonis - Ramašaus-
kaitė, Union Federal Matteson 
skyriaus vedėja, Lincoln Mali 
plazoje teikia ir lietuviams pa
tarimus finansiniais reikalais. 

X Žurn. Vladas Būtėnas, 
šiuo me tu dirbąs "Amerikos 
Balse" Wasbingtone, y ra atvy
kęs pas savo šeimą į Chicagą. 
Cbicagoje pabus iki ateinančių 
metų pradžios. Sausio 2 d. jis 
vėl grįžta į Washingtoną. 

X Adv. Po\ Uą Žumbakį pa
kvietė pr ie De Paul universite
to veikianti Comparative Law 
Society balandžio 25 d. skaityti 
paskaitą apie politinius sąmy
šius, migraciją, šeimų išlikimą 
ir testamentinius palikimus gy
venantiems už geležinės uždan
gos. Comparative Law sąjunga i x P L J K finansu k o i n 

yra profesionalų ir su paskaito-1 keUonių registracijų komisija 
mis kviečia įvairių šakų specia- • j a u informuoja tautiečius apie 
U s t u s - ! keliones į IV PLJ kongresą Eu-
^ x Lietuvos Vyčiai rengia r o p o j e 1 9 7 9 ^ v a s a r a i G r u o _ 
"Lietuvos atsiminimų" banketą ^ ^ 2 Q d. susirinkime Jaunimo girio kuopos šaulės rankų darbo papuošalais 
vasario 4 d. Martinkme restora- ] c e n t r e cbicagoje išsiuntinėjo in-1 
ne. Čia bus pagerbti Lietuvos; f o r m ac i jos paketus 102 asme-
skautai jų 60 m. sukakties ' 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

Čiurlionio ansamblio kanklininkai su vadove O. Mikulskiene, atstovavę lietuvius ir atlikę programą tauti
nių grupių pasirodyme Euclid Square Mali Shopping centre. Čia matomą eglutę papuošė Clevelando Žal-

Nuotr. J. Garlos 

proga. Banketo pirmininkas 
yra Vincas Samoška. 

X K r . Donelaičio lituanistinės 
mokyklos po Kalėdų atostogų 
mokslą pradeda šeštadienį, sau
sio 6>4l, 9 vai. ryto. 

nim ir įteikė informacijas 
žmonių į rankas. 
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X Aukų po 7 doL a ts iuntė : 
Edvardas Lapas. Melrose Pk., 
Aldona Zotovas, Chicago, 
Petras Juška, Hohokus, 
Visiems maloniai dėkojame. 

/ Š A R T I I R TOLI 
J. A. VALSTYBES' liacija vyksta iš radijo stoties i lyvauti dr. Grigo Valančiaus 

VYTIS banga 1110, AM linija, j "Žemaičių didysis" knygos pri-
— Kun. Antanas Sabaliaus- j _ A n d r i u s •„ Elzbieta Stokai, i s ta tyme, kuris įvyks kovo 11 d., 

i kas , salezietis, 23 i gyve- ; Roscommon, Mich., atvyko į! sekmadienį, šv. Kazimiero sa-

MARQUETTE PARKO 
LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

KAL&DŲ EGLUTE 

Kalėdų eglutės sui-uošimo pro
ga parapijos salė gausiai buvo 
pripildyta mokinių tėvelių i r 
svečių. Programą pradėjo lit. 
mok. vedėjas Pr. Razminas, pa
sveikindamas vaikus ir susirin
kusius. Visi sugiedojo giesmę 
"Sveikas, Jėzau, gimusis". P o 
to sekė mokyklos vedėjos sese
lės Edvardos žodis. J . Minel-
jjos eilėraštį Betliejaus kūdikė
liui deklamavo L. Viržintaitė, 
2-ro sk. mokinė. Pagrindinę 
programos dalį sudarė vaidini
mas "Pasakos ieškotojai", ku 
r iame vykusiai sujungti tikrovės 
ir pasakų elementai į gražią 
pynę. Iš daugelio šio vaidinimo 
dalyvių išsiskyrė Miško karalai
t ė A. Eitutytė, 8-to skyriaus 
mokinė, kuriai vaidinimo laiku 
susirinkusieji gausiai paplojo. 
Vaidinimą paruošė mok. O. J a -
gėlienė ir K. Kubilienė. Vaidi
nimui pasibaigus, buvo Alb. 
Kašiubienės eilėraštis Kalėdų 
seneliui, kurį deklamavo R. Ku
lys. 1-mo i r 2-ro skyriaus mo
kiniai padainavo kelias Kalėdų 
laikotarpiui pritaikytas giesmes 

ir dainas, kurias paruošė mokyt. 
D. Polikaitis. Toliau sekė tau
tiniai šokiai: malūnėlis, sukti
nis, noriu miego ir sunkelėsis 
vėdaras. Šokius paruošė mo
kytojos G. Cepaitytė ir St. Ba
cevičienė. Akordeonu palydėjo 
A Polikaitis. Vėl ėjo giesmės 
jau vyresniųjų, būtent 3-čio — 
8-to skyrių mokinių. J a s pa
ruošė mokyt. V. Gutauskas, 
Akordeonais pri tarė m o k y t D. 
Polikaitis i r V. Puodžiūnas. 
Programos pranešėja buvo D. 
Polikaitytė. Programai pasi
baigus, atvyko Kalėdų senelis, 
kuris visus vaikus pavaisino 
saldainiais ir kitais skanumy
nais. 

Reikia pabrėžti, kad progra
ma prasidėjo laiku, beveik punk
tualiai, buvo įvairi, gerai pa
ruošta. Atskiri scenos pakeiti
mai vyko greitai, be ilgesnių 
uždelsimų, kas mokyklų paren
gimuose dažnai pasitaiko, čia 
gi jų išvengta. Matyt, kad 
mokyklos vedėjo ir visų moky
tojų daug pastangų įdėta. Ben
drai šį Kalėdų eglutės parengi
mą i r jauniems ir seniems buvo 
malonu pamatyti. 

J . Tamulis 

25 d. laidoje paskelbė parlamen
to pranešimą, kur liberalų par
lamentaras Mr. M. Hogham p a 
smerkė Viktorijos valstijos 

X St . Balzeko ir jo žmonos k" J"' j nąs saleziečių vienuolyne Cedar j hns A n g e l e s praleisti Kalėdų llėje. P . Ju rkus buvo ar t imas Į darbiečių partijos veiksmus, 
55 metų vedybų sukaktis buvo x Po 5 doL aukojo: kun. V . į 1 ^ 6 ' I n d - I** š i u o s m e t u s 5™ i švenčių ir sustojo Pacific Pa-1 velionio Dr. Grigo Valančiaus j kai jie atsisakė užstoti Sovietų 
paminėta lapkričio mėnesį. Apie Aleksonis, Juozas Darnusis, An- į pasiuntęs į Suvalkų trikampį j l e s a d e S i p a s s a V o d u k r ą kuri draugas, abu kilimu iš Žemaičių persekiojamus disidentus 
tai r a šo "Southwest News-He- ' tanas Zaranka, Antanas Stui- į neturtingoms lietuvių šeimoms j č i a s u ^ v o fcima gyvena. j Kalvarijos, ir velioniui jau mi-
rald" gruodžio 28 d. laidoje, kys, Jonas Kučinskas, J u s t i n a s , n e t 2 9 5 siuntinius gerų, nors i _ p r p l a t a s K a ^ ^ ^ r ^ G e č v « rus, baigė autoriaus dar nebaig-
Laikraštis pamini, kad dalyvavo Dirginčius, Juozas Vitkus, V y - 1 i r Jau šiek tiek vartotų, drabu- į g F o r d h a m o u n i v e r s i t e t o ' tą antrąjį tomą paruošti spau-
sūnus Stanley, Jr., taip pa t t r y s . tas Straznickas, Elena Wasi- ž l u ' ^™™ jis surinko iš kai- \ "T . . . - , | dai ir parašė šiam tomui įva-
anūkai, o t a rp kviestų garbin- lewski, Vytas L. Petrulis, S t a - , m y n u amerikiečių. J is ir toliau £ ^ ^ ^ / ^ J » Į d i n i ž o d į . 

M a g d a l e n a , s a v o energiją žada skirti netur-gųjų svečių buvo Lietuvos ge-į sys Mikalauskas, 
neralinė konsule J. Daužvardie-' Akelaitienė. Viktoras Galinis, 1 

nė. Straipsnelis pailiustruotas Petras Manelis. Visiems malo-
jubiliatų nuotrauka. į niai dėkojame. 

x A. a. Walter Bachunas, | 
velionio visuomenės veikėjo J . ! * * * " * * J o m a n t i e n ė iš Cle-

; veiando yra nuolatinė "Draugo" i Bachuno 

— Lietuviškoji radijo valan
dėlė St. Petersburgo ir apylin
kės lietuviams pradėjo savo 

gruodžio 16 d. veikėjo 

v ; ČMHF£ŽZ^\**^ " I r ̂ a r gavome jo .1 <Se6tadieių>. 7:30 vai. ryto. Va-j 
Liko žmona g v d k i n i m u g < p a r e m t u s 2 0 d o

J
l e J landėlės savininkė ir vedėja yra | venantiems lietuviams. 

torius, paskutiniuoju laiku gy
venęs Putname% išvyko ir pa
stoviai apsigyveno Baltstogėje, 
Lenkijoje. Daug laiko pralei
džia bibliotekose, r inkdamas 
medžiagą istorinei studijai apie 
jotvingius. Taip pat atlieka 
religinius patarnavimus ten gy-

Helen. Laidojamas Chicagos 
Tautinėse kapinėse gruodžio 
29 d., penktadienį. 

X Dr . Julijaus Kelerto su
suktas spalvotas filmas iš Pa
saulio evangelikų liuteronų su- į 
važiavimo P. Afrikoje bus ro-1 

rių auka. Labai ačiū. 

Vytautas Baukys, Dear-

X Eugenijus Likanderis iš I 

Kazė Brazdžionytė, turinti seniausiai jis buvo nominuotas 
transliacijas "Lietuvos Aidai"' Vilniaus katedros kanauninku 

tuvių evangelikų liuteronų "Te- jame. 
viškės" parapijos salėje. _ _ 

^ X Gražina M. Vaškelienė, 
X J o n a s Bagdonas nė ra ŠAL- , Dearborn Hts., Mich., apmokė-

PL s-gos pirmininkas, kaip jo dviejų prenumeratų mokestį 
per klaidą šio trečiadienio j ir pridėjo auką. Ačiū. 
"Drauge" Skautybės kelyje pa- I 
rašyta, bet y r a ŠALFL s-gos j x P o 3 dol. aukojo: G. Gu-
Chicagos lengvosios atletikos! dauskienė. G. Baltrušaitis, J . 
vadovas. j Vaičiulėnas, V. Muraška, L. 

Matvekas, B. Brizgys, St. Eiči-

— Sacred H e a r t universitete, 
Bridgeporte, Conn., bus dėsto
ma lietuvių kalba. Dėstys Vai
va Vėbrai tė ir Vitalis Žukaus
kas. Bus pradėta sausio 23 d. 
Registruoti* galima sausio 9 ir 
11 d. 6—9 vaL vak. 

AUSTRALIJOJE 
— Albertas Zubras vadovau-

Chicagoje. Yra sudarytas v a - ; c n-> n e s teisiškai priklauso Vii- į j a Melbourne sudarytai komisi-
born Hts. , Mich.. mus maloniai j landėlės talkos komitetas, ku-1 n i a u s arkivyskupijai ir šiuo me-1 j a i Vilniaus universiteto minė-
pasveikino švenčių proga ir • t - Į r i o seniūnas yra K. Kleiva, pa-i tu gyvena tos arkivyskupijos; j i m u i ruošti . J i s taip pat suti-
slunte 10 dol. auką. Ačiū. rengimų vadovė dr. B. Zelbie- į Lenkijoje esančioje dalyje, vai- \ k o p a r U o š t i apie 50 

I nė, sekr. A. Vidutis ir ižd. P. i domoje apaštališko administra-j I e i d i n į a n g l ų k a i b a 

niaus universitetą. Leidinys 
bus i l iustruotas ir spausdina
mas 2000 egz. tiražu. Lietu
viams minėjimas ruošiamas ge
gužės 6 d.. Lietuvių namuose. 
Programą organizuoja Algis 
Šimkus ir Jadvyga Vaičiulytė. 

— Melbourne lapkričio 26 d. 
posėdžiavo komitetas Vilniaus 
universiteto 400 metų sukak
ties minėjiniui ruošti. Komite
to sąstatas dar papildytas j a u 
nimo atstove Jadvyga Vaičiu
lyte. 

domas šį sekmadienį, gruodžio Chicagos padėkojo už korteles I P o c i u s , turis savininkės įgalio- Į toriaus Baltstogėje. Prelato 
31 d. tuojau po pamaldų Lie- ; ir atsiuntė 10 dol. auką. Dėko- i J i m u s - ^ J * ? 9 organizacijų p a - į ^ č i o dabartinis adresas : Msgr. 

puslapių 
apie Vil-

sitarimas skaito valandėlę labai: K- Gieczys, ui. Podedwornego 
remtiną. Trans- ;

 8 A 15-269 Bialystok. Po-reikalingą ir 

DfeMESlO: Ke:ionės re- nas, K. D. Rubinas. L. Selenis. 

x Elena Vasyliūnieiiė, Somer-
vilie, Mas., "Draugo" bendra
darbė, atsiuntė 10 dol. auką. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

x Dr. Jonas Jusionis iš San
ta Monicos, švenčių proga pa-

land. 
— Mes įpareigoti ne mažiau 

pasistengti, — rašo kun. Kazi
mieras Pugevičius, kuris šiomis I Kitas minėjimas numatytas su-
dienomis išsiuntinėjo visoms : ruošti Melboumo universitete ir 
lietuviškoms parapijoms, centri- i bus ta ikomas australams bei 
nėms organizacijoms ir insti-1 svečiams, 
tucijoms Religinės šalpos mal-

gistracija iš JAV į IV P U K Į L Janulevičius, B. Pilipauskas. 
Europoje baigiasi 1979 m. sau-! j . Pažėra, Ronas ir Danutė Če-
sio 15 d. ( Jau 131 žmogus už- \ Sai. S. Bernotas, K. Trečiok/is; 
siregistravo.) Tai liečia ats to-11 dol. — V. Višniauskas. Vi-
vus, dalyvius ir individualius : šiems ačiū. 
keleivius. Ragistruotis prašome 
krešptiB būstinės tel 778-2200 * I n ž - Gasparas Kazlauskas, 
arba 773-220 L pirm.-penkt. 9 1 L o s A n 6 " e l e s - Calif., s iųsdamas 
vJ .- l v. p.p. a r 6-9 v.v., arba i Prenumeratos mokestį, palinkę 
paštu: 
komisija-rv PLJK, 5620 
O a r e m o n t Ch :cago, n 60636 

dos kalendorius. Šioje kišeni-
linkėjo. "Draugui" sėkmės ir nio formato knygelėje paskir ta 
atsiuntė 10 dol. auką. Labai | kiekvienai lietuviškai parapijai, 
ačiū. 

— Albinas Pocius, Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas, su
laukė 60 metų. Jau penkeri 

.metai j is vadovauja Melbourno organizacijai ir institucijai mal-: T ,. . . . , ,. J _ , . . . J
V , | Llie tuvių bendruomenei, dos diena. Religines šalpos \ 

— Melbourno latviai labai 
įspūdingai atšventė 

x Leonas Juraitis, Chicago, prašymas baigiasi su citata i 
111., aukojo 
dėkojame. 

10 dol. Maloniai; "L. K. B. Kronikos" Nr. 2 8 : ! &*&* i r 

'Mes prašome mūsų užsienyje 

X 
[nd. 

•I. Bacevičius, Hammond, 
savo sveikinimus "Drau-

savo nepriklausomybės šventę. 
Šventės išvakarėse buvo gyvenančių brolių; l i e tuv ių . . . ! » v e n i e s įsvaKarese DUVO pne-

parodvti daugiau rūpestingumo, I m i m a s australų politikams ir vi
l n o n i u " R e g i s t r a i j *> s a v o ^nraščiui sėkmės ir at- I į ? į į į į ' 5 H £ ^ " £ ™^*- d^sinės ir medžiaginės romėnės atstovams. Latvių 

^ I siuntė 25 dolerių auką. Jis skel- b a i a č i ū 

j biamas "Draugo" Garbės prenu-
p3?albos. ypač katakombinėse konsulas pakėlė tostą už kara-

X <<Kernavės" j^bi l . balius 
įvyksta sausio 13 d. Jaunimo 
centre. 7 vai. vak. punktualiai 
programa, vakarienė, Neo-Li-
tuanų orkestras. Rezervaci
joms skambinti vakarais telef. 
496-8295 arba 2454077. (pr .) . 

x Fotog. Aleksas Urba i r 
Santara - šviesa kviečia visus f 
N. Metų sutikimą Urba Studio 
— 148 W. Illinois St. (Adresas 
pereitos savaitės pranešime bu
vo neteisingas). Dėl informa-

T:rjų skambinti vakarais telef. 
233-0345 arba HE 4-8836. 

(pr.). 

x Marnuettr Delicatessen, 
2553 W. 71 S t , praneša, jog 
krautuvė bus atidaryta sekma
dienį, gruodžio 31 dieną nuo 
8 vai . ryto iki 5 vai. popiet. 
M . 776-2717. ( 8 k ) . 

meratorium. Už paramą malo
niai dėkojame. 

X Pe t ras Karackas, Sylva-
nia, Ohio, parėmė savo dienraštį 
10 dol. auka. Labai ačiū. 

X Antanas Lingis iš Burban-
ko. 111.. atsiuntė 10 dol. auką. 
Dėkojame. 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei- j 
namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings. 2212' 
U'est Cermak P.oad - Telef 
VI 7-7747 / s k . ) 

X Albinas Knrkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman įk 
Renshaw, Inc., patarnauja ak
cijų bonų. fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi-
domė;e skambinkite 977-7916. 

(•k.) i 

x S. Jasaitis, Mt. Vernon, 
N. Y., užsisakė "Drauge" kny 
gų ir atsiuntė 10 dolerių auką. 
Dėkoiame. 

sąlygose gyvenančiai mūsų ka
talikų Bažnyčiai". 

— Rašytojas Pauiins Jurkus , 
vienas iš "Darbininko" redakto
rių, atvyksta į Los Angeles da-

Cleveiandc 
senelis 

lituanistines mokyklos moį 
Nuotr. 

ilina Kalėdų 
Bacevičiaus 

liene ir pasakė kalbą. Federa.' 
linio parlamento pirmininkas 
Sir Billy Snedden pasiūlė tos
tą už Latviją. Po to kalbėjo 
federalinis produkcijos ministe-
ris McPhee, atstovavęs iškil
mėse i r Australijos užsienio rei
kalų ministerį. Į priėmimą at
silankė ir opozicijos lyderis, 
darbiečių vadas Hon. Hayden. 
savo kalboje j is pasakė: "Per 
ilgai Darbiečių part i ja buvo ap
leidusi pabaltiečių reikalus ir 
užtikrinu, kad tai daugiau ne
bepasikartos". Priėmime lietu
vius ats tovavo LB krašto valdy
bos a ts tovas Albinas Pocius ir 
Liet. klubo pirmininkas Jonas 
Tamošiūnas. Australijos IK tu
vių spauda ta ip pat gražiai pa
minėjo Latvijos nepriklausomy
bės 60 metų paskelbimo su
kaktį. 

— Hebarte leidžiamas "The 
Mercury" dienraštis lapkričio 

ŠVEDIJOJ 
— Baltijos inst i tutas Skandi

navijoj penktąją Baltų studijų i 
konferenciją ruošia Švedijoj 
1979 m. birželio 14—17 die
nomis. 

KANADOJE 
— Latvijos nepriklausomybės 

60-čio proga žurnalistas Lubor 
J . Zink dienraštyje "The Toron
to Sun" XI. 27 išspausdino 
straipsnį. "No substitute for 
liberty and Freedom". J a m e 
autorius primena sovietinę oku
paciją visu trijų Baltijos valsty
bių ir plačiau rašo apie latvių 
surengtą demonstraciją Ot ta-
voje. Joje kalbėti buvo pakvies
t i visų Kanados partijų a ts to
vai, bet N D P ats tovas nepasiro
dė. Stipriausiai kalbėjo konser
vatorių partijos pirm. ir parla
mento atstovas Robert Soates. 
J i s pareiškė, kad Helsinkio ak
tu patvirtintos Sov. Sąjungos 
sienos, įskaitant jos užimtus 
kraštus, tuo būdu, kol viešpa
taus komunizmas Sov. Sąjun
goje, pavergtieji negali t ikėtis 
laisvės. Politinis atolydis esąs 
tuščias žodis. Laisvės esą nie
kas negali pakeisti. 

— Žiemos sutikimo vakaras 
įvyko L. namuose gruodžio 2 d. 
Meninę programą atliko jaunos 
operinės pajėgos: sol. V. Paulio-
nis ir soL L. Marcinkutė. Kon
certą pradėjo V. Paulionis su 
Toreodoro arija iš operos "Car-
men" (Bizet) ir daina "Anoj 
pusėj Dūnojėlio" (St. Šimkaus). 
Toliau L. Marcinkutė atliko ari
ją iš Puccini operos "Madame 
Butterfly" ir P. V. Sarpaliaus 
"Dukružėlei". Pagaliau abu so
listai padainavo duetą iš Mo-
zarto "Figaro vestuvių". Solis
tai susilaukė labai šilto publi
kos priėmimo. 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

PASAULIO VAIKŲ MENAS 

Jungtinių Tautų vaikų glo
bos organizacijos UNICEF su
rengta pasaulio vaikų meno 
darbų paroda Mokslo i r pramo
nės muziejuje, Chicagoje, tęsis 
iki sausio 7 d. 

DIPLOMAS 
NELANKIUS MOKYKLAS 

Chicagoje miesto kolegijose 
(City Colleges) galima, mokyk
los nelankius, laikyti egzaminus 
iš anglų kalbos, socialinių moks
lų, gamtamokslio ir humanita
rinių mokslų, jei tik t a m yra 
pasiruošę, šiose kolegijose pa
vasario semestras prasidės sau
sio 16 d. 

SKIEPYS VAIKUS 

Be užmokesčio bus skiepija
mi vaikai nuo tymų, polijo, dif
teri to, tetano Marųuette Parko 
būstinėj, 67 gatvė ir Kedzie, 
Chicagoje, sausio 11 d. nuo 
1 vai . p. p. iki 4:30 vai. 

LENKŲ BYLA 

Chicagos lenkai kelia 100 miL 
dol. ieškinį fdmo "The End" 
kūrėjams, nes filme pajuokia
mi lenkai. 

TELEFONŲ KNYGA 

Nauja vadinama geltonoji B 
telefonų knyga 1979 metų da
b a r išvežiojama gyventojams 
Chicagoje. 

Yra išėjusi nauja knyga 

ZANAVYKUA, 1 1 . 
Red. Alicija Rūgytė, spaudė Drau
go spaustuvė. Pirmame tome ap
rašoma Zanavykijos istorija, kraš
tas, ūkis, papročiai, šnekta ir kai 
kurios vietovės. Knyga turi 368 
psl. Gale yra vietovardžių ir as
menvardžių rodyklė. Iliustruota. 
Knyga gaunama Drauge. Kaina su 
persiuntimu $13.41. m. gyventojai 
prideda 5% valstijos mokesčių. 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
n?17 So Kedzie Avenue 

Tel. — 776-1225 
Chicago. JTmois fi<>629 

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

HiiiiiiiiiiiMiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiinh. 
Graži dovana švenčių arba bet 

kurią proga ! 

MOŠŲ ŠOKIAI 
Išleido Lietuvių Tautinių Šo

kių Institutas (antroji laida) 
1975 metais Chicagoje. 

Gaunama Drauge, 4545 West 
63rd S t , C*icago, M. <**?» 

Kaina $4.00. Užsakant pridėti 
21 centą už persiuntimą. DKnois 
gyventojai da r moka 5% mo
kesčių. 

iimiRiiimntnmmiitiim niitttmnr mir 


