
T T T L M OF COSGRESS 
GRATIS 

LAISVOJO PASAULIO UETUVIV DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STKHET • CHICAGO, ILUM0B8 6 0 8 9 

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY TB3LHPHONE: (312) 565-flBOO 

VOL uoon Kaina 20 e. TREČIADIENIS — WEDNESDAY, GRUODIS — DECEMBER 5, 1979 NR. 281 

LKB Kronika Nr. 39 

H 

II 

Rašo kun. Šeškevičius 
(Tęsinys) 

Man nesvarbu, kas kviečia, 
svarbu, kad pakviečia mirštan
čius aprūpinti. O direktorius 
puola tuos, kurie pakviečia, kad 
senelius - invalidus visiškai at
skirtų nuo bažnyčios ir kad jie. 
visą gyvenimą tikėję, bent ate-
istiškai mirtų. Ar ne žiauru? Ir 
sąžinės laisvė! O turėtų invali
dams sudaryti galimybe telefonu 
išsikviesti kunigą, sudaryti vi
sas sąlygas aptarnavimui. 

Riauksite, stengiasi apšmeižti 
ir dėl to, kad ji užsistoja išlai
kytinius už daromas jiems 
skriaudas. Jai prikisti praeitį 
juk yra tas pats, ką ir Sniečkų 
apkaltinti už tai, kad jo tėvai 
buvo buožės. 

Girdi, kam reikia duoti pini
gus seneliams? Jais rūpinasi 
valstybė, išaugo nauji namai. . . 

Atsakau: 
V. Savičius pats kalba prieš 

save, nes teigia, kad invalidai 
tuos rublius taip gaudė, kad net 
susikivirčijo. Jei tas rublis ne
būtų reikalingas, ar jie būtų ki-
virčijesi? 

Pilnai sutinku, kad juos mai
stu aprūpina. Bet ar gali bend
ras katilas visų norus patenkin
ti? Ar jau tie namai tokie, kad I 
tik gervės pieno tetrūksta? žiū- _ 
rėk, ligonis norėtų kokį apeisi-j 
ną ar obuolį suvalgyti... To- j 
dėl jiems net krautuvę atidaro.; 
Už ką pirks, jei nieko neturi? 
Kai vieni skanesnį kąsnį valgys, 
kiti seilę ris. Tai jaučia tikin
tieji ir jiems primeta vieną kitą 
rublį, paprašo pasimelsti, kalnus 
pagiedoti. O V. Savičius ir tai 
norėtų iš tų vargšų atimti. Ar 
tai humaniška? 

IB-as epizodas — vagišius 
St. Mažutavičius 

V. Savičius man prikiša, kad 
aš negražiai pasielgęs, sušelp
damas vagišių St. Mažutavičių, 
įsibrovusį į Gargždų bažnyčią. 

Paaiškinu: 
St. Mažutavičius, gyvendamas 

Kaltinėnų apylinkėje, sėkmin
gai buvo apkraustęs aplinkines 
bažnyčias. Po Endriejavo sekė 
Gargždų bažnyčia. 

Aš jau po teismo tikrai nune
šiau rūkalų ir maisto, nes jis 
atsiprašė žmones už savo pik
tadarybę, o mane per gynėją 
paprašė rūkalų. 

Kartu su juo buvau griežta
me Alytaus lageryje: jis už plė
šikavimą, o aš už katekizmo 
vaikams aiškinimą. Tada mes 
dalijomės paskutiniu kąsniu. 
Žinodamas, kas jo laukia atei
tyje, negalėjau būti toks žiau
rus, kaip to nori V. Savičius, 
kad atmesčiau jo prašymą, kai 
jis man yra padėjęs varge. 
Smerkiu jo blogą darbą, bet my
liu žmogų. 

Tarybiniai įstatymai griežtai 
baudžia už nusikaltimus, ypač 
už pasikartojančius. Bet tas 
griežtumas paprastai jų nepa
taiso, tik dar labiau užkietina, 
nes jie jaučiasi atstumti nuo 
visuomenės ir pasmerkti. 

Net tarybinė valdžia kartais 
gerais pažadais, laisve juos ska
tina taisytis, ir tai daug pade
da. Tikrai, ir tie pasmerktieji 
dar turi daug gero ir gali būti 
gerais žmonėmis. Tai pats ma
čiau lageriuose. Įduodamas Ma 
žutavičiui maisto, kaip tik krei
piausi į jo žmoniškumo gyslelę, 
kuri jį gali sugėdinti dėl blogų 
darbų ir pakreipti į gerąją pu
sę, šv. Jonas Bosko miesto chu
liganus išauklėjo pavyzdingais 
jaunuoliais. Taip pataria auk
lėti pasaulinio garso pedagogai: 
Fersteris, Pestalod ir kiti. Po
piežiumi išrinktas Jonas XXIII 
aplankė Regina Cėli kalėjimą 
Romoje: "Kadangi negalėjot 
ateiti pas mane, aš ateinu pas 
jus". Vienas kalinys paklausė: 
"Ar ir man tinka vilties žodžiai, 
kuriuos Jūs kalbėjote? Aš esu 
sunkiai nusikaltęs". Popiežius 
nieko nesakė, tik jį apkabino. 
Smerkti žmoniška, atleisti die
viška. Žinoma, ateistas V. Sa
vičius to nė suprasti negali, nes 
ateistai skleidžia neapykantą ir 
kerštą — priešui 

Ar tik nėra kaltesni tie, kurie 
tokius Mažutavičius savo bedie
vybe išugdė? 

(Bus daugiau) 

Amerikoje irgi pasitaikė demonstracijų prieS buvusį Irano šachą. Imigraci
jos įstaigoms pradėjus tyrinėti iraniečių studentų dokumentus, studentai ma
žiau rodosi gatvėse. Nustatyta, kad Irano reikalavimus išduoti šachą daugiau
sia remia prokomunistinės amerikiečių grupės. 

Atidaryta Carterio 
perrinkimo kampanija 

Prezidentas vel kandidatas su Mondale 

PORTUGALIJĄ VALDYS ' 
CENTRO KOALICIJA 

Socialistai pralaimėjo 34 vietas 
Lisabona. — Portugalijos par

lamento rinkimai sudavė didelį 
smūgį socialistų partijai, vado
vaujamai premjero Mario Soa-
res. Ji prieš 3 metus laimėjo 
pirmus demokratinius Portuga
lijos rinkimus, po diktatoriaus 
Antonio Salazaro nuvertimo. So
cialistai prarado 34 vietas. Soa-
res pareiškė, kad balsuotojai 
parodė savo nepasitenkinimą 
dėl didelės infliacijos ir vis di
dėjančio nedarbo. 

Portugalijos balsuotojai pasu
ko į dešinę, ką rodo trijų centro 
partijų įsteigtos demokratinės 
sąjungos gauti balsai. Social
demokratai, krikščionių centras 
ir monarchistai gavo pusę par
lamento balsų, tačiau dar nesu
skaičiuoti korespondentinių bū
du iš užsienio ateiną balsai, ku
rie, paprastai, daugiau palaiko 
centrines ar dešinės partijas. 

fiie rinkimai sustiprino ir ko
munistų partiją, kuri gavo 47 
atstovus. Išrinktas ir vienas 
radikaliųjų revoliucionierių ats
tovas. Portugalijos parlamente 

yra 250 narių. 
Sie rinkimai buvo specialus, 

todėl naujoji vyriausybė valdys 
šalį tik iki ateinančių metų ru
dens, kada įvyksta reguliarūs 
rinkimai. Socialdemokratų va
das Francisco de Sa Carneiro, 
trijų partijų koalicijos parink
tas būti premjeru, pareiškė, 
kad rezultatai yra Portugalijos 
laimejimas, nes dabar įvyks val
stybei naudingi pasikeitimai. Jo 
vadovaujama Portugalija ras 
pastovumą, nuosaikumą ir žengs 
į ekonominį ir socialinį atsinau
jinimą. 

Pripažįstama, jog jokiai vy
riausybei nebus lengva dirbti, 
nes praradusi kolonijas Portu
galija pergyvena ekonominius 
sunkumus. Vis kylančios naf
tos kainos tuos sunkumus vis 
didina. 

— Senatorius Robert Byrd 
ragino gaminti skystą kurą iš 
akmens anglių, kurių Amerikai. 
užtektų mažiausiai dviem šim-! 
tam metų. 

Washingtonas. — Vakar pre
zidentas Carteris oficialiai pra
dėjo savo perrinkimo kampani
ją antrajam terminui Baltuose 
rūmuose. J o kandidatūros pa
skelbimas, dėl krizės Irane, buvo 
kuklus. Jis pats jau kuris lai
kas nevažinėja kampanijos rei
kalais, pavesdamas šį uždavinį 
viceprezidentui Mondale, kuris 
lieka kandidatu į vicepreziden
to postą, ir savo žmonai Rosa-
lyn Carter. 

Viešosios opinijos tyrinėjimo 
agentūros paskelbė pirmadienį, 
kad prezidento populiarumas 
pastaruoju metu pakilo. Anks
čiau j į pralenkė sen. Kennedy, 
tačiau, prasidėjus Irano krizei, 
visuomenė pamatė, jog preziden
tas sugeba šaltai, kantriai vado
vauti vyriausybei. Po preziden
to spaudos konferencijos lapkri
čio 28 d. į Baltuosius rūmus atei
ną laiškai ir telegramos, apie 
80 nuoš., išreiškia jam pritari
mą, paramą. 

Už prezidentą stipriai išėjo val
stybes sekretorius Cyrus Van-
ce, perrinkimo komiteto pirmi
ninkas Robert Strauss, puldami 
senatorių KennedĮ dėl jo pareiš
kimų San Francisco televizijos 
programoje. Senatorius kriti
kavo vyriausybę, kam ji įsileido 
buvusį Irano šachą, kurio reži
mas buvęs vienas kruviniausių 
žmonijos istorijoje. Kaip Ame
rika pateisins priėmimą žmo
gaus, kuris atvyko su pavog
tais Irano bilijonais dolerių, ka
da mes verčiame nelegaliai at
vykusius meksikiečius laukti 9 
metus, kol jiems leidžiama atsi
vežti į šį kraštą savo vaikus, 
klausė senatorius Kennedy. 

Irano krizės įvedimas į prezi
dentinę kampaniją buvo pas
merktas visos eilės politikų. To
kie pareiškimai tik sustiprins 
iraniečių studentų, kurie laiko 
amerikiečius įkaitus, užsispyri
mą, jie gali nuspręsti, kad rei 
kia palaukti, kol Kennedis bus 
prezidentu, ir tada šachas bus 
atiduotas, pasakė sen. Tcd Ste-į 

vens iš Aliaskos. Robert Strauss 
pasakė, kad Kennedis nesugebė
jo suprasti amerikiečių nuotai 

į kų, jų tvirtumo ir to, kad jie sto
vi už prezidentą. 

Kennedžio išėjimą prieš buvu
sį šachą kritikavo ir NBC tele
vizijos žinių komentatorius 
Brinkley, sakydamas, kad kol 
šachas buvo įtakingas ir turtin
gas, jį rėmė, su juo draugavo 
aštuoni Amerikos prezidentai, c 
dabar jis nebereikalingas, taigi, Į 
galima jį išvaryti, išduoti jc 

! priešams. Tokia pažiūra esanti 
neamerikietiška, atmestina. 

1 Sekretorius Vance pareiškė, 
kad išlaikyti vienybę Amerikoje 
yra šiuo metu labai svarbu, vis
kas, kas pažeidžia vieningumą 
— nepadeda. Sen. Kennedis 
bandė vėlesniais pareiškimais 
pataisyti susidariusį įspūdį, kad 
jis prieš šachą, tačiau jau buvo 
per vėlu. Jo populiarumui šie 
pareiškimai gali tik pakenkti, 
ypač, jei jie prailgins amerikie
čių įkaitų kalinimą ir pakenks 
tarptautinėms pastangoms juos 
išlaisvinti. 

Stebėtojai pripažįsta, kad pre
zidento perrinkimas daugiausia 
priklausys nuo ateinančių mė
nesių ekonominės padėties. Pre
zidentui pirmiausia teks pa
traukti j savo pusę įvairiųi ats
palvių demokratus: liberalus ir 
nuosaikiuosius, ypač kreipiant 
dėmėsi į dešinįjį sparną, kad jis 
nenueitų pas respublikonus. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Aukščiausias Teismas gavo 
sen. Gokhvaterio skundą, pra
šantį pakeisti Apeliacijos teismo 
sprendimą ir pripažinti, kad 
prezidentas Carteris neturėjo 
teisės atšaukti gynybos sutar
ties su Taiwanu. 

— Žiniomis iš Rytų Vokieti
jos, šiandien turi prasidėti vie
nos sovietų kariuomenės divizi
jos atitraukimas iš Rytų Vo
kietijos. Spalio 6 d. Brežnevas 
pažadėjo išvežti 20,000 kareivių 
ir 1,000 tankų. 

— Vietnamas pradėjo didelę 
ofenzyvą Kambodijoje, prie 
Tailandijos sienos. Buvusio 
Kambodijos režimo partizanams 
gaudyti atsiųsta dar viena 6,000 
vyrų Vietnamo divizija. 

— Libane Jungtinių Tautų 
taikos kariuomenė, Norvegijos 
karių sektoriuje, atmušė gink
luotų krikščionių milicijos ban
dymus įžengti į palestiniečių 
kaimą. 

— Ispanija pratęsė kovos 
prieš terorizmą įstatymą, ku
ris šią savaitę turėjo būti ter
minuotas. Nežiūrint daugumos 
baskų pasisakymo už autonomi
ją, radikalios teroristų grupės 
toliau kovoja už visišką nepri
klausomybę. 

— Pekine ant "demokratijos 
sienos" pakabintas sieninis laik
raštis įspėjo, kad jei vyriausybė 
uždraus naudoti sieną disidentų 
straipsniams, bus rasta šimtai 
kitų vietų, kuriose bus išreiškia
ma liaudies opinija ir jos reika
lavimai. 

— Pernai rugsėjo 25 d. virš 
San Diego susidūrė du lėktuvai, 
žuvo 144 keleiviai Teismo pri
siekusiųjų komisija pirmadienį 
priteisė Pacific Southwest Air
lines bendrovei sumokėti 3 miL 
dol. našlei su šešiais vaikais, 
kurių tėvas žuvo nelaimėje. Tai 
didžiausias ieškinys Kalifornijos 
teismų istorijoje. 

— Salvadore nežinomi pikta
dariai pagrobė Pietį} Afrikos 
ambasadorių. Salvadoro vyriau
sybė vėliau paskelbė nutrau
kianti su P. Afrika diplomati
nius ryšius dėl rasistinės politi
kos. Šis nutarimas, sakoma, pa
darytas dar prieš ambasado
riaus pagrobimą. 

Cinctnnati žuvo 
11 muzikos megejų 
Cbicinnati. — Minios "rock" 

muzikos mėgėjų, daugiausia 
jaunimo, susirinko prie River-
front Coliseum ir laukė atida
rant durų. Nekantrieji įsilau
žė pro duris, kilo susistumc'y-
mas, minia ėmė brautis į vidų. 
Rezultate prie įėjimo septyni 
vyrai ir 4 moterys žuvo, 22 bu
vo sužeisti ir nuvežti į ligoninę. 
Policija įvykį aiškina. 

Pabaltijo laisves 
rezoliucija senate 

Washington, D. C — JAV 
Atstovų rūmų vienbalsiai pri
imtą rezoliuciją Pabaltijo lais
vės ir Sovietų pilietybės reika
lu lapkričio 28 d senatui pasiūlė 
sen. Howard H. Baker kaip 
Rez. Nr. 54. Labai svarbu, kad 
lietuviai laiškais ir telegramo
mis kreiptųsi į senatorius, pra
šydami priimti Rez. 54. 

Šios rezoliucijos priėmimas 
bus labai naudingas Madrido 
konferencijoje, ginant Pabaltijo 
valstybių reikalus. 

Puerto Ricoje 
nušovė 2 amerikiečius 

San Juan. — Puerto Ricoje 
grupė ginkluotų vyrų puolė au
tobusą, kuriuo važiavo karo lai
vyno personalo nariai. Du as
menys žuvo, 10 sužeisti, jų tar
pe du sunkiai. 

Puertorikiečių slapta organi
zacija paskelbė pradėjusi karą 
prieš "jankių imperializmą". 
Nedidelė puertorikiečių dalis 
siekia nepriklausomybės, o dau
gumos išrinktas salos gubernato 
rius Carios Romero Barcelo pa
smerkė šią žmogžudystę ir įsa
kė policijai ieškoti nusikaltėlių. 

IRANE ĮTEISINTA 
ISLAMO RESPUBLIKA 

JT Saugumo taryba smerkia Iraną 
Teheranas. — Irane pirma

dienį užbaigtas dviejų dienų re
ferendumas, kuris patvirtino 
naująją valstybės konstituciją ir 
įteisino islamo respubliką. Jos 
vyriausias vadas bus religinis 
vadas "Fagbih" — vyriausias 
teisėjas. Jis galės keisti išrink
tus prezidentus, kariuomenės 
vadus, prižiūrėti vyriausybių 
darbą, vetuoti nutarimus. Vy
riausiam vadui padės jo paties 
paskirta religinių vadų taryba 
— globėjai, kurie galės panai
kinti būsimo parlamento spren
dimus, jei jie nesiderins su mu
sulmonų šventąja knyga — ko-
ranu. 

Nors Irano mažumų žmonės 
rinkimus boikotavo, lygiai ir ki
tų sektų musulmonai, valdžia 
skelbia, kad už naująją konsti
tuciją iraniečiai balsavo santy
kiu 60—1. 

kad amerikiečiai laikomi labai 
gerose sąlygose, jiems duoda
mas labai geras maistas. Nors 
kalinių rankos surištos, jiems 
jau leidžiama maudytis kas ant
rą dieną, įkaitai išleidžiami po 
15 min. pasivaikščioti kieme. 

Daug Jungtinių Tautų narių 
yra priešingi tokiai rezoliucijai, 
kurioje būtų įrašyti ir buvusio 
šacho nusikaltimai, reikalavi
mai juos tyrinėti. Daug pasau
lio valstybių viena ar kita pro
ga buvo kaltinamos dėl žmogaus 
teisių laužymo, todėl retai kuri 
norėtų įvesti naują precedentą 
Jungtinių Tautų istorijoje. At
sidarytų durys įvairiems nusi
skundimams ir tarptautiniams 
kaltinimams ir investigacijoms. 

Atstovų Rūmų pirmininkas 
O'Neil pirmadienį atidengė, kad 
keturios pasaulio valstybės pa
reiškusios norą priimti buvusį 

Jungtinių Tautų Saugumo ta- į Irano šachą. Jis atsisakė pasą 
ryba tęsia Irano krizės debatus 
Vienas po kito jau 32 valstybių 
atstovai pasisakė už tarptautinių 

j įstatymų gerbimą ir reikalavo 
paleisti amerikiečius diploma
tus, kurie Teherane laikomi nuo 
lapkričio 4 d. Iranas įspėjo, 
kad tarybos rezoliucija, smer
kianti Iraną, gali turėti blogą 
efektą laikomiem įkaitam. JAV 
ambasadorius McHenry į tai at
sakė, kad taryba nepasiduos 
šantažavimui. Kai kurių valsty
bių pareiškimai taryboje užsi
mena ir apie Irano teisę skųstis 
dėl buvusios vyriausybės nusi
kaltimų, tačiau pabrėžiama, kad 
to siekdamas Iranas negali 
laužyti tarptautinių įstatymų ir 
įsisenėjusios diplomatinės pro
cedūros. 

Žiniomis iš Teherano, aštuoni 
amerikiečiai yra daugiau tardo
mi už kitus, nes jie esą CIA 

Į agentūros tarnautojai. Galimas 
daiktas, kad teismai už "šnipi
nėjimą" bus rengiami tik aštuo
niems. Irano vyriausybės na
riai pabrėžia pasikalbėjimuose 
su užsienio spaudos atstovais, 

Britai apie buvusį 
Kambodijos režime 
Londonas. — Anglijos laik

raštis "New Statesman,, rašo 
apie nusikaltimus Kambodijos 
gyventojams, padarytus kruvi
no Pol Poto režimo valdymo lai
kotarpiu. Raudonųjų kmerų 
paskelbta ideologija sekė Kini
jos "kultūrinės revoliucijos'* pa
grindu. Tais šūkiais besivado
vaudami raudonieji kmerai nai
kino visus "pūvančios civilizaci-
jos" produktus. Nacionalinės 
bibliotekos rūmai paversti kiau
lide, knygos buvo deginamos 
arba išmetamos į Mekongo upės 
vandenį. Bet kokių mokslinių 
disciplinų studijavimas buvo 
paskelbtas "nusikaltimu". Šiuo
laikinė medicina buvo uždrausta. 
M'es^o centre stovėjusi gotikinė 
XDC amžiaus katedra buvo nu
šluota nuo žemės paviršiaus: 
neliko nė vieno akmens. Iš 
106,000 vidurinių mokyklų 
moksleivių liko tik 5,300. 

Viename Phnom Penho prie
miestyje yra buvusi koncentra
cijos stovykla, kurioje raudonie-
jo kmerai kankino ir fiziškai su
naikino 12,000 žmonių, čia yra 

Į kambarys, pilnutėlis drabužių, 
taip pat ir vaikiškų. Raudonieji 
kmerai — metodiškiausi ir žiau
riausi didžiulių žmonių masių 
žudikai nuo Hitlerio laikų, rašo 
britų laikraštis. 

įkyti, kurios valstybės pasisiūlė 
šachą globoti. 

Meksikos prezidentas Lopez 
Portillo paaiškino spaudai, kad 
jam svarbiau saugoti tautinius 
Meksikos interesus, negu globoti 
buvusį šachą. Tačiau jis pa
smerkė Amerikos ambasados 
okupavimą ir įkaitų kalinimą. 

Užsienio korespondentai iš 
Maskvos praneša, jog šešios so
vietų disidentų grupės parašė 
pareiškimą Aukščiausiam sovie
tui, reikalaudamos spausti Ira
ną, kad tas paleistų amerikie
čius. Pareiškime sakoma, kad 
sovietai turėtų atšaukti iš Ira
no savo diplomatus, jei Iranas 
laužys tarptautinius įstatymus. 

Atmestas Libijos 
atsiprašymas 

WashJjigtonas. — Valstybės 
departamentas paskelbė, kad i i 
Libijos gautas atsiprašymas ir 
apgailestavimas dėl JAV amba
sados Tripolyje užpuolimo, ta
čiau Libija neprisiėmė atsako
mybės ir neminėjo kompensaci
jos. Sis atsiprašymas buvo at
mestas. Libijos rašte aiškina
ma, kad užpuolimas buvęs spon
taniškas, organizuotas jaunų 
studentų. Libija tačiau paža
dėjo ateityje tokių puolimų ne
prileisti. Vietoj anksčiau at
siųsto vieno kareivio dabar am
basadą saugo S. 

Libijoje yra 10 diplomatų, jų 
šeimų narių ir apie 2,000 priva
čių amerikiečių. Kol kas nenu
matoma jų atšaukti, pareiškė 
valstybes departamentas. 

— ABC ir Louis Harris pra
vestų opinijos tyrinėjimų rezul
tatai rodo, kad demokratų tar
pe 42 nuoš. palaiko prezidentą 
Carterį, 40 nuoš. — senatorių 
Kenedį ir 11 nuoš. — Kaliforni
jos gubernatorių Browną. 

— Pirmadienį Amerikos dole
ris Vakarų Vokietijoje pasiekė 
1.713 markių ribą. Tai žemiau
sia dolerio vertė nuo pernai spa
lio mėn. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 5 d : Sabas, Krispi-
na, Vintilas, Alauta. 

Gruodžio 6 d.: Mikalojus. 
Ašelė, Tohitis, Taute. 

Saulė teka 7:01, leidžiasi 4:20. 
ORAS 

Debesuota, su pragiedruliais, 
temperatūra dieną 46 1., naktį 
35L 



DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 5 d. 

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-Ktj RAMOVĖ 
BedacnojB * t o . Irena Hegimė. 2652 W. 65tfe S t , Chioftgo, HL S0628 

Telefonas 476-7088 

1980 - JAUNŲJŲ VADOVŲ METAI 
Lietuvi v Skautų sąjunga jau 

gyvuoja daugiau 60 metų, la
vindama lietuvišką jaunimą ir 
ruošdama jį tarnauti Dievui, Tė-

rimą su jaunesniųjų vadovu en
tuziazmu ir energija. 

Skelbiu 1980 m. Jaunųjų va
ldovu metais. Stenkimės šiuo lai 

vynei ir Artimui. Daugelis skau-1, . . „ . . . . . . *_ . . . _ , - t. ikotarpiu intensyviai lavinti jau-tavusio įaunimo tapo svarbus Iie-1 , , , . J » . . . . , . nus vadovus ateities darbui: ruos-
tuviskos ir gyvenam v kraštu vi- . . . ». . 

j , . . , '• kime kursus, suvažiavimus, semi-
suomenes darbuotojai bei parei- . , ' , , . , . . . 

1 narus ir kt. Bandykime perduoti 
gūnai. Kitas nemažas būrys savo 
įgytą patirtį panaudoja pačioje 
sąjungoje: jie vadovauja skautų 
vienetams ir dideliu pasišventimu 
dirba lietuviško skautavimo la
bui. LSS ateitis yra mūsų jaunes
nių vadovų rankose. Kaip jie bus 
paruošti vadovavimo darbui, 
kaip jiems bus įdiegti skautiški •' 

r a c i a t o i T \ t 

Iš pirmosios tuntimnkų konferencijos, įvykusios Beaumant Res., Rock Creek, (Mik), š. m. lapkričio 23-25 d. Pirmoje 
eilėje iš k.: s. D. Eidukienė, v. s. V. Skrinską>,v. s. C. Kiliulis, LS Brolijos vyriausias skautininkas s. V. Vidugiris, 
LS Seserijos vyriausia skautininke v. s. Ir. Kerelienė, v. s. V. senbergas, s. L. Kfliulienė, v. s. V. Jokūbaitis ir s. J. 
Budrienė. Nuatr. V. Bacevičiaus 

jaunesniems tą skautavimo mei
lę, entuziazmą ir didelį pasiten
kinimą, kurie išlaikė ir stiprino 
mus skautu vadpvu eilėse per vi-' ateinančioje Skautybės Kelio lai-
sus praėjusius lietuviškos skauty
bės metus. 

Stenkimės; išgirsti jaunųjų va
dovų pageidavimus, suprasti jų 

idealai bei skautiška dvasia, taip' gyvenimo pažiūras, naikinti lai-
ir mūsų sąjunga gyvuos ateityje. | ko pastatytas galvosenų sienas-

žiavimas buvo labai darbingas, tų rinksimės penktadieniais, 7 vai. 
Apie suvažiavimą plačiau tilps vak. Po švenčių — atradieniais 

ir penktadieniais nuo 7 vai. vak. 
Turint klausimų ar pasiūlymų 

kreiptis dienomis į tuntininkę Ma
rytę Utz, tel. 423-0307. Vakarais 
į Kaziuko mugės darbų koordina-

ftorę Rūtą Daukienę, telef. 
436-6113. Visi mielai laukiami. 

Gyvendami išsisklaidę po pla
tųjį pasaulį, turime rūpintis ne 
vien jaunosios kartos būdo ugdy
mu, bet taip pat ir lietuvybės iš
laikymu. Dabarties naupvės, di
deli atstumai ir kt. vis sunkina 
šiuos įsipareigojimus vykdyti. Da
rosi vis svarbiau jungti vadovų jė
gas ir bendromis pastangomis 
kreipti mūsų jaunimą skautiškų 
idealų ir lietuvybės taku. Tą ga
lėsime atsiekti tik sujungę vy
riausiųjų vadovų išmintį ir paty-

Išmokime pasitarti su jaunes
niais vadovais, kad jie pasitikėtų 
mumis, o mes suprastume juos. 

Dėkime pastangas iškelti jau
nesnių vadovų darbus ir pasieki
mus, juos įvertinti ir toliau ska
tinti jų energiją sąjungas gerovei. 

Broliai, sesės —stiprėkune 
dirbdami kartu! 

Budėkime! 

v.s. Sigitas Miknaitis 
LSS Tarybos pirmininkas 

I TALKJI VYDŪNO JAUNIMO FONDUI 
Vydūno Jaunimo fondas tyliai, 

bet be pertraukos dirba svarbų 
mūsų visuomenei, o ypatingai 
jaunimui, darbą, jau daugiau ne
gu dvidešimt penkis metus pa
remdamas studijuojančius jaunuo
lius stipendijomis. Baigusieji stu
dijas yra prašomi už gautas pa
skolinės stipendijas atsilyginti, 
kad tuo būdu būtų galima tęsti 
paramos teikimą jps reikalin
giems. Teikiamos taip pat ir ne
grąžinamos stipendijos į Pasaulio 
Jaunimo sąjungos jau kelintus 
metus JA. Valstybėse ruošiamus 
ir sėkmingai pravedamus litua
nistikos kursus. Pagrindinė lėšų 
telkimo priemonė yra kasmet iš
leidžiamos ir platinamos lietuviš
kos kalėdinių sveikinimų korte
lės. 

Šiemet korteles nemokamai su
kūrė sekantys dailininkai-kės: R. 
Laniauskas, E. Muliolienė ir A. 
Sutkuvienė. Fondas jiems už tą 
darbą yra nuoširdžiai dėkingas. 

Šiemetinis kortelių rinkinys turi 
penkiolika atviručių. Jis buvo su
darytas bandant patenkinti la
ba įvairius pirkėjų reikalavimus. 
Kaina lieka ta pati: už penkio
lika kortelių su vokais — 3 dol. 
auka. Pensininkai ir neišsigalin-
tieji moka mažiau. Mėginkime vi
si dalintis bendra našta ir pa
stangomis paremti studijuojantį 
mūsų jaunimą. 

Šiomis dienomis jau siuntinė
jami rinkiniai ASS nariams ir 
nuolatiniam Vydūno Fondo rė

mėjams. Kviečiame visus Skau
tybės Kelio skaitytojus juos už
sisakyti ir paraginti tą patį pa
daryti savo draugus ir artimuo
sius. Kreipkitės į VJ Fondo pir
mininką fil. s. Vytautą Mikūną, 
3425 W. 73rd St, Chicago, 111., 
60629, tel. 471-0581. Paremki
me VJ Fondo pastangas, parem
kime lietuviškąjį studijuojantį 
jaunimą. 

Vydūno Jaunimo Fondo valdy
bos pirmininkas savo laiške dėko
damas VJF rėmėjams, rašo: 

„Džiaugiamės baigę dar vie
nus metus. Nedaug jie skyrėsi 
nuo kitų metų: stengėmės parem
ti lietuviškojo jaunimo pastan
gas ir užsimojimus. Tai rodo, kad 
VJF yra pageidaujamas ir reika
lingas. 

Prašome priimkite mūsų šir
dingiausius linkėjimus ir sveiki
nimus Sv. Kalėdų proga. Daug 
laimės ir sveikatos Jums Naujuo
se 1980 Metuose!" 

Savo ruožtu sveikiname VJ 
Fondą ir linkime jam sėkmingos 
ateities veiklos, tolydžio didėjan
čio rėmėjų skaičiaus. 

IR 
TUNTININKU 
SUVAŽIAVIMAS 

Tuntininku, jų pavaduotojų ir 
įgaliotinių suvažiavimas įvyko š. 
m. lapkričio 23-25 d. Beaumant 
Res., Rock Creek, Ohio. Dalyva
vo daugiau 60 asmenų iš įvairiu 
JAV ir Kanados vietovių. Suva-

doje-

NERIJOS T U N T O DĖMESIUI 

Pradėjome pasiruošimus Kaziu 
ko mugei. Nerijos tunto gintarės 
kas antradienio vakarą nuo 7 vai. 
v. renkasi sesės Gražinos Gražie
nės namuose 7025 S. Fairfield. 
Visos gintarės kviečiamos į čia 
vykdomus darbus įsijungti. 

Visi tėveliai, mamytes, tunto 
bičiuliai ir sesės yra kviečiami 
atvykti Kaziuko mugės darbams, 
kurie vykdomi skautininkų Gas-
nerių namuose įrengtoje dirbtu
vėje. Čia darbai vyksta trečiadie
nių ir penktadienių vakarais. Ne
reikia jokių ypatingų sugebėjimų 
ar talentų, tik noro talkinti tun
tu vadovybės pastangoms, kad 
mugė būtų sėkminga ir gausi gra
žiais eksponatais. Visi kviečiami 
atvykti 7 vai. vak. į 6519 S. 
Rockwell Ave., įėjimas iš kiemo. 

KALĖDINĖ SUEIGA 

Nerijos tunto kalėdinė sueiga 
įvyks š-m. gruodžio 16 d. 10 vai. 
ryto vietoj įprastinių sekmadie
ninių sueigų. Visoms sesėms 
dalyvavimas privalomas. Tėveliai 
prašomi iš anksto pasižymėti šią 
datą ir tą rytą nedaryti jokių ki
tų planų mūsų skautėms. Tėve
liai ir tunto bičiuliai kviečiami 
sueigoje dalyvauti, pasidžiaugti 
mūsų kalėdine nuotaika ir pasi
dalinti plotkele su Nerijos tunto 
sesėmis. 

KERNAVĖS T U N T O TĖVU 
IR TALKININKU DĖMESIUI 

Gruodžio 4 d., 7 vai. vak., ren
kamės Kernavės dirbtuvėje, 2451 
W . 69 S t (prašom naudoti šo
ninį įėjimą). Pradėsime mums 
svarbius pasiruošimus Kaziuko 
mugei. Visi kviečiami atvykti ir 
prie darbų prisidėti neraginami. 
Jūsų talka ir talentai bus nuo
širdžiai įvertinti. Iki Naujų Me-

UTUANICA KVIEČIA 
Lituanicos tunto vadovybė 

kviečia visus tėvelius ir mamytes 
jungtis mūsų tunto Kaziuko mu
gės darbų talkon. Darbo sueigos 

vak. tuntininko namuose įreng
tame būkle, 6333 S. Campbell 
Ave. Įėjimas škiemo. Nereikia 
jokio ypatingo talento, tik noro 
padėti. Mums talkindami patys 
išmoksite įdomių ir meniškų me
džio darbų. Visi kviečiami. 

LABDAROS ĮSTAIGA 
BELGIJOJE 

Gento miestas gauna Motinos 
Teresės labdaros įstaigą. Gavusi 
į Belgiją, pamatė, kad ir čia yra 
1979 metų Nobelio taikos pre-
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vargšų ir ligonių, kuriais reikia j ją priimti jai paskirtą Nobelio tai-

vyksta kas penktadienį nuo 7 vai.' miją, Motina Teresė, atvykus į 

Vilniaus universiteto sukaktuvinis medalis 

sį medalį išleido Akade
minis skautų sąjūdis, no
rėdamas įamžinti mūsų 
tautai svarbią VHniaus 
universiteto 400 metų su
kaktį Medalio projektą pe
ruose skulptorių* Vytautas 
KaSuba. Vienoje medalio 
pusėje yra Vilniaus uni
versiteto rūmų vaizdas, 
antroji medalio pusė su
kurta pagal universiteto 
senąjį antspaudą. Medaliai 
nukaki Franklm Mint ii 
bronzos, sidabro ir aukso. 
II gauto pelno planuojama 
išleisti angių kalba knygą 
apie Vilniaus universitetą. 

Medalis bus grali Ir 
prasminga dovana Jūsų 
draugams, artimiesiems ir 
jaunimui — dovana šven
čių proga, kuri primins 
šviesumą ir kultūringumą. 
mūsų tautos kilnią praeitį, 

Užsakymas su piktu mo
kesčiu siųsti Vilniaus uni
versiteto Medalio komite
tui: VU Medalis, c/o Mrs. 
A. Venckus, 603 14th St., 
Santa Momca, CA 90402. 

pasirūpinti. Tad ji nutarė Gente 
įsteigti labdaros įstaigą „už pa
dėką kad flamų tauta yra pa
siuntusi į Indiją, į Teresės kong
regaciją daug misionierių ir kito
kią pagalbą". Gente jau išnuo
motas namas ir trys Indijos vie
nuolės iš Teresės įstaigos kartu 
su flamų vienuole gruodžio pra
džioje atvyksta į Gentą veltui rū
pintis vargšais. 

Gruodžio pirmomis dienomis į 
Gentą atvyksta ir Motina Tere
sė, ir čia pailsėjusi, vyks į Svedi-

kos premiją. 
Tikrasis Teresės kongregacijos 

pavadinimas yra „meilės misijo-
nieriai". Toje organizacijoje dir
ba 1800 seselių ir 500 broliu. At
rodo, kad šis skaičius dar padi
dės, nes jau Gente į Motinos Te
resės kongregaciją dvi mergaitės 
pareiškė savo norą įstoti. Sava
noriai čia yra pageidaujami, nes 
Indijos sesės, atvykusios į Gentą, 
pirma turės dar išmokti neder-
landų kalbą. 

A.T. 

Oeveland. Ohio, gyvenantys v. s. Voldemaras Ir v. s. Apolonija senbergai 
I. m. spalio mėn, 6 d. atšventė savo vedybinio gyvenimo 50 metų sukaktį. 
Nuotraukoje sukaktuvininkai su savo vaikai*, vaikaičiais ir provaikaičiais. 

V. 

S 0 P N I E B A R Č U S 
RADIO 4ETMOS VALANDOS 

Visos programos II WOPA 
Lietuvių kalba: nuo gruodžio 3 d. 
(nuo pirmadienio iki penktadienio) 
bus perduodama nuo 4 vai. p.p. iki 
4:30 vai. p.p. per tą pačią stotį. 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 
8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 4M-241S 
1490 AM, 

7 l » S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 6062S 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st St. Chicago, UI. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara Šiokiadieniais nuo S »aL ryte fld 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

D. KUHLMAN, B S., Registruotas vaistininkas 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

JOMS KarvelU 

PREKYBININKO KEIU 
1905-1*7? 

Didelio formato, 456 pusi. Kieti 
viršeliai. Autoriaus leidinys. Spau
de Morkūno spaustuvė 1979. Kai
na su persiuntimu $13.60. Illinois 
gyventojai dar prideda 73 et. vals
tijos mokesčio. 

Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 4546 W. 6Srd S t , 
m. 

NAUJOS DRAUGO PRENUMERATŲ KAINOS 
Nuo 1979 m. gruodžio 1 d. dienrattio "Draugo 

prenumeratos kainos bus tokios: 
DRAUGO prenumerata mokama B anksto 

metams y2 metų 3 mėn. 
Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00 
Kanadoje USA 40.00 22.00 15.00 

Užsienyje 40.00 22.00 15.00 
Kitur m 38.00 20.00 13.00 i | 
Savaitinis 25.00 15.00 

"Draugo" prenumerata, kainuos 1 centas | 
giames atsižvelgti | skaitytoju pajėgumą. Malone kad tte, 
jegsa, daugiau prisideda » v 0 ankomia. Tokia bodą 
stalyti rnsJesneas pakėHmsas kad maflasj pajėgsaatieji galėta Ir 
tyje išlaikyt* prenumeratas. Rasime dektagl 
suteiktą mftsu spaudai. 

ADMDnBTRAOtfA 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

DR. VL BLA2YS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

Vai.: pirm., arttr. ir ketv. 6 iki 7:30 v. v. Šešt. 
1 iki 3 vai. Pagal susitarime 

Ofiso telef. WA 5-2670 
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71 st Street 
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 
vai popiet, trec. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

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

Ofis. tel. 735-4477; Rez. 246-2839 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
Specialybe — Nervų ir 

Emocinės ligos. 
CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 

6449 So. Pulaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 VVest 59th Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt. 
uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKV LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Valandi>s: Kasdien nuo 10 vai rvto 
iki 1 vai. popiet. 

Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirmad., antrad . ketvirtad. irpenktad. 
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus 

Telef. — 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIIA 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

. 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

Valandos pagal 
susitarimą 

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIIA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak 
Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545 

1002 N. VVestern Ave., Chicago 
Tel. 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS - CHIRURGIJA 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. HF 4-2123, namų GI $-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 VVest 71 st Street 
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Apsimoka skelbtis dien DRAUGE, nes 

jis plačiausiai skaitomas lietuvių dien

raštis, gi skelbimų kainos yra visiems 

prieinamos 
1 



Tylof ląmosTiUg 

PRIEŠ PABALTIJO KRAŠTŲ LAISVI 
Švedijos laikraščio "Goete- je, Latvijoje ir Lietuvoje, tai Sve-

berg Porteri" spalio 27 d. laido- dija tyli Tyli ir Jungtinės tautos, 
je buvo paskelbtas Karlo Bijbo- Tyli Amerika, Britanija, Prancū-
mo rašinys, antrašte: „Ulla Uis- zija, tyli visas laisvasis pasaulis, 
ten, pertrauk tylą apie Pabalti- Sia proga K. Bijbom nurodo, 
jį!" Ulla Ulsten, kaip žinoma, kad iš Estijos 1.3 mil. gyventoju 
yra naujasis Švedijos užsienio rei- dabar 30 procentų yra rusai. B 
kalų ministeris. LigšioKnė Svedi- Latvijos 3.4 mil. gyventojų 40 
jos užsienio politika nuo II pa- 40 proc rusai, iš Lietuvos 3.1 mil 
saulinio karo laikų buv,o vedama gyv. dabar 20 proc. esą rusai, 
detentes su Sov. Sąjunga ženk- * 
le. Švedai visą laiką pataikavo Kad K. Btjbomo žodžiai labai 
sovietiniams rusams. Prisiminki- teisingi, tai mes, lietuviai, gerai 
me tik 1945 metais {vykusį bu- žinome iš savo praktikos. Ir JAV-
vusiy estu, latvių ir lietuvių ka- -bėse, ty. krašte, kuriame mes 
rių išdavimą Sovietams, švedai gyvename ir kurio piliečiai su 
taip pat pirmieji atidavė rusams mažomis išimtimis esame, yra la-
savo laiku Pabaltijo kraštų pa- kai smarkiai kritikuojama Pietų 
tikėtą iždo auksą saugoti. Labai Afrikos, Rodezijos rasinė politi-
apgaulūs saugotojai.. ka, Čilės dsVtatūra, Pietų ir Vi-

* dūrinės Amerikos kraštų diktatu-
Kari Bijbom rašo, kad Estija, ^ ? ^ \ ? ® ™ J ^ r 

Latvija ir Lietuva yra simbolis JtZ »<*> <*"**>" JAV Valstybes de
du tylėjimo, jų minkštabūdišku- E n 2 2 T ? E ! E E £ " 
mo. Švedai nusigręžia ir nenori pa- J f » *į™#* ^ ^ ^ ^ Z 
žvelgti i paverstas tautas ir jų ^ ^ T d u V^&Skmtsu Švedijoje 
vargus, noTtiekraštai yra jų ar- P**5** .neutralum^^erikoj 
timlkamrynai^vedųpritarmias-^^1 6 5 su Sovietais poh-
Vietnamui, Čilei ir Pietų Afrikai ^ ^ j,.iva*s J, « * * ^ W « 
-kur kovojama dėl žmogaus tei- <*•*«• *** * f*?*?3!*1' 
sių - yragirtinas. Tačiau šve- į g į • ! " * P ^ P ^ ™ » 
du tylėlhnas dėl Estiios Latvijos **** l v a m u s P*v«SeJu$> • * *" 
• if•? ^ ? £ • m £ ]Z lėti dėl Sovietų Sąjungos kolonia-
įr Lietuvos tautinio likimo yra ge- *. \T»a V t i»* ^ j ». 
dos dalykas*4 lizmo politikos Pabaltijy, tiek Sve-

MfaiėtD 'straipsnio autorius ****** Amerikoje nėra „geras smerkia Vakarų kraštų kapitalis- on?? ' _^__j__. ^. « .. . . . ,. .« T- • Minėto straipsnio autorius ra-tirų imperializmą, iškelia jo nusi- . .. g.\ČT -x-i—• —• *J»J™ . ^ „ i , . « ^ ™ « ~ gma naująjį Švedijos užsienio rei-zenomus, nesvarias priemones, f , . 7_L-» i. «_̂  *. J *_ i 
rifi sau žaliavą^TpiS ^ U S 2 S f ^ ZŽ* *1* 
darbo jėgą. Tačiau didelė datis ??< * * * * * ? * *"** f" 
žemių uMautų, kurias pirmiau " " * } . " £ 8 ™ " J S ' u- i. -î .iTL: • • I • i- kitas klausimas. Mes turime nuo-valde kaprtalistimai impenahs- w ^ ^ ^ }f 
tai dabar yra laisvi nuo savo pa- ; ,. " . v . ' . JT . ^ , -
« « * „ wL^t„u~ •„.,•„ i i toUau tesis, kam ir Amerikoje to-

PADĖTI PAVERGTAI TAUTAI 
ATGAUTI NEPRIKLAUSOMYBĘ 
Pasikalbėjimas tu P U Visuomeninių reikalų komisijos pirmininku Vytautu Kamantų 

se taip pat dalyvaus ir JAV LB 
krašto valdybos pirm. Vytautas 
Kutkus ir Kanados LB krašto val
dybos pirm. Jonas Simanavičius. 

"Draugo" lapkričio 6 d. laido
je paskelbta informacija, kad PLB 
valdybos rūpesčiu sudarytas 
PLB Visuomeninių reikalų ko
misijos branduolys ir kad komi
sijai vadovauti pakviestas PLB 
pirmininkas Vytautas Kamantas. , ». , •. r , 
Norėdami -Draugo" skaitytojus ^ . ^ . . l ! , » . t e ^ 
supažindinti su naujos politinės Vffi ^ J ^ £ f * i T " . v.;~ Z. , . \ .*T . . ]AV ar vr totus kraštus? Ar turės 

— Minėjote, kad tai, kas pa
skelbta, tėra komisijos branduo-

institucijos planais, kreipėmės į 
pirmininką, prašydami atsakyti į 
kelis klausimus. 

— Būtų įdomu sužinoti ko
kiam, reikalui ir kokiu teisiniu pa
grindu ii politinė institucija ku
riama ir kokiu principu jos na
riai parenkami. 

— PLB Visuomen'nių reikalų 
komisijos tikslas ir darbai yra rū
pintis Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės aktyviu dalyvavimu 
Lietuvos laisvinimo darbe ir pla
nuoti bei vykdyti išeivijos lietu
vių pastangas padėti okupuotos skatindama veiklą tuose kraštuo-
Lietuvos žmonėms išsikovoti lais-1 se, kur jos nėra, ir derindama 

veiklą ten, kur ji vyksta. Komi
sijos centrinė būstinė yra PLB val
dybos būstinė Chicagoje (5620 So. 
Claremont Ave., Chicago, Illi
nois 60636, teL 312 778 — 2200), 
tačiau atskiri centrai bus taip pat 
New Yorke, Toronte, Wasbing-
tone ir kitur. 

savo būstinę, ir kur bus jos cent
ras? 

— Naujus narius ir talkininkus 
kviečia patys branduolio nariai, 
pristatydami juos PLB valdybai 
tvirtinti. Kviečiami visuomenės 
ir politinės sričių darbininkai ir 
specialistai iš JAV, Kanados ir 
kitų kraštų. Lietuvos laisvės ko
va turi būti vedama pasaulinėje 
plotmėje, svarbiausia pačioje Eu
ropoje, kur Lietuva yra, ne vien 
tik JAV ar Washingtone. Tad 

jais metodais ir savo pastangas 
kreips daugiau į kitus pasaulio 
kraštus ir į pačią Lietuvą. 

Pavyzdžiui, kai prieš kelerius 
metus Australijos tuometinė vy
riausybė pripažino sovietams Pa
baltijo kraštų prijungimą, tai 
Australijos Lietuvių Bendruo
menei kovoti prieš tą pripažini
mą padėjo tik PLB ir kraštų 
Bendruomenės. Ir bendrų pa
stangų dėka tas pripažinimas vė
liau buvo atšauktas. 

PLB tinkamai atstovauja lietu
viams ir jos demokratiniu būdu 
sudarytose institucijose bei viene
tuose pozityvų darbą sėkmingai 
dirba jaunimas kartu su įvairių 
pažiūrų vyresniaisiais. Ypač jau
nesnioji karta Bendruomenėje 
daug geriau Įsijungia į politinę 
veiklą negu per kitus politinius 

komisija veikia pasauliniu mastu, veiksnius, kurie sudaromi skirtin-

vergėjų. Indokinijos tautų ne- liau bus puoselėjama detentes su 
S S " J S ^ ^ m a i l ! T J ~ Sovietais dvasia. talistai. Beveik visos gausios AF- , 
n*os-*utt» jau yra nepriklauso- Kalbam apfe švedų laikyseną, 
"^J^S*™?** *^±f }Te ***** ***** * «omiV- Tai paaekta tų tautų kova, tačiau ^ ^ .neutralus" kraštas. 
dar dažniau patys kolonizatoriai " * ^ ^ neatnhaoo &&. 
d d m ° S 2 ? F f ^ J ? ? * 0 si tuo, kad Švedija 8 seno yra 
k ^ I S S a i S T 1 ^ neutrali s^ro noru, o Suomij. po 
kraštų hegemonijos. n ^ ^ m i o karo buvo rusų, 

* prievarta priversta „neutralumą" 
Toliau K. Bijbom aiSkma, kad priimti. Q tiesų tas "neutralu-

yra dar kitas imperializmas, ku- « „ « yra ne kas kita, kaip pa-
rio vadovybė sėdi {Kremliuje. B klusnumas ir taikstymasis ru-
ten jis smurtu diktuoja tautų H- j^ns. J5tai pavyzdys, 
kimus, neatsižvelgdamas i tautų Tarp Švedijos ir Suomijos Bcl-
teises. Taip daroma okupuotoje tijos jūroje yra Alandų salų gru-
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, pį. Priklauso Suomijai, tačiau 

vę ir nepriklausomybę. 
Lietuvių Charta, savo pirma

jame straipsnyje pasakiusi, kad 
"pasaulyje pasklidę lietuviai su
daro vieningą Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę", kituose straips
niuose įpareigoja lietuvius išlai
kyti tautinę gyvybę, sąmoningu
mą ir kovoti dėl nepriklausomos Į — Aišfcė/a, kad turime reikalo 
Lietuvos valstybės. PLB konstitu i su nauja rimta, plačios apimties 
cijoje sakoma, kad, "kol tautos institucija. Įdomu būtų patirti, 
kamienas yra pavergtas ir Lietu
vos suverenumo vykdymas su
stabdytas, PLB Seimas reiškia lie
tuvių tautos ryžtą būti laisvai ir 
nepriklausomai ir rūpinasi bend
ruomenės aktyviu dalyvavimu 
Lietuvos laisvinimo darbe". Tuo 
remdamasis PLB V-sis seimas 
1978 m Toronte nutarė ir PLB 
valdybai pavedė sudaryti PLB 
Visuomeninių reikalų komisiją 
politiniams reikalams. 
PLB konstitucija taip pat Įparei
goja PLB valdybą derinti pasau
lio lietuvių politinę veiklą. Komi
sijos branduolio nariai parinkti, 
atsižvelgiant į jų turimą gerą 
patirti politiniame darbe, jų dar- į 
bingumą, gyvenamą vietovę, o 
jaunesniųjų narių atžvilgiu — 
į jų norą aktyviau įsijungti ir 

nariai įeina "ez officio" (iš pa-

ar komisija dirbs tuos pačius dar
bus, kaip ligšioliniai mūsų poli
tiniai veiksniai ar veikos naujų 
politinio darbo sričių. 

— Mūsų visų darbai turi vie
ną pagrindinį tikslą, būtent padė
ti lietuvių tautai atgauti laisvę 
ir valstybinę nepriklausomybę. 
Tai tik ta prasme darbai yra pa
našūs. Šiaip komisija dirba nau-

gais būdais. Jaunimo noras stip
riau ir savaimingiau reikštis poli
tinėje veikloje buvo aiškiai paro
dytas Jaunimo kongrese ir per Pa
saulio Lietuvių Jaunimo sąjun
gos įvykdytus politinius darbus. 
Neseniai įvykęs PLJ kongresas sa
vo nutarimuose ragino PLB steig 
ti politinę komisiją, su kuria PLJ 
sąjunga pilnai įpareigota artimai 
bendradarbiauti. 

Komisija pradžioje veiksime tri
mis pagrindiniais būdais, tačiau 
pagal sąlygas savo veikimą plėsi
me ir į kitas sritis. Pirma, greitoji 
akcija bus reikalinga tuomet, kai 
įvykiai pasaulyje ir lietuviškoje 
plotmėje tai diktuos; antra, pla
ninga veikla stengsimės užtikrinti 
nuolatines pastangas lietuviškoje 
ir pasaulinėje plotmėje trečia, 
tyrimų ir studijinėmis pastango
mis sieksime užtikrinti ilgalaikę 
ir toli siekiančią veiklą. 

— "Draugas" ne kartą yra kė-
los skubu reikalą įsteigti tvirtą 
lietuvių informacijos centrą. Ar 
PLB Visuomeninių reikalų ko
misija imsis Ii klausimą išspręsti? 

— šį klausimą PLB valdybos 
nariai diskutavome beveik pusme
tį ir pačiame pirmajame komisi
jos branduolio posėdyje buvo su
tarta, kad teks Lietuvių Infor
macijos centras reikalingas ir kad 
juo gali būti kun. Kazimiero Pu-
gevičiaus įsteigta New Yorke, ją 
praplėtus ir daugiau finansiškai 
parėmus. Prieš kurį laiką kun. 
Pugevičius buvo pasiūlęs visiems 
veiksniams savo įstaigos darbą 
praplėsti ir prašė paramos. PLB 
tokią paramą paskyrė, jo įstaigo
je jam talkina komisijos narė 
Gintė Damušytė, ir dabar su kun. 
Pugevičhimi tariamasi, kaip atei
tyje jo įstaigos informacinį darbą 
plėsti. Reikės daugiau lėšų ir tal
kininkų. Iki šiol kun. Pugevičius 
rūpestingai ir sėkmingai skleidė 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios kro
nikas ir plačiai informavo kitatau
čių spaudą, radiją ir televiziją 
apie Sovietų vykdomą religinį 
persekiojimą okupuotoje Lietuvo
je. Jis turi didelį patyrimą infor
macijos srityje ir gerą kitataučių 
pasitikėjimą jo žinių autentišku
mu. Dabar jo įstaiga galės pla
čiau veikti kaip Lietuvių Informa-

metinrus raportus apie lietuvių 
teisių suvaržymus ir kitus Sovie
tų nusikaltimus prieš lietuvių 
tautą. Tie leidiniai, "Violations 
of Human Reights in Soviet O.c-
eupied Lithuania", platinami 
bendromis JA, Kanados LB, PLB 
ir kitų kraštų Bendruomenių 
pastangomis visame pasaulyje, ge
rai ir dokumentuotai informuo
ja kitataučius ir net pačius lietu
vius. Toliau, PLB ir kraštų 
Bendruomenės daug dirbo ir dir
ba lietuvių politinių kalinių 
gelbėjimo akcijoje. Praėjusią va
sarą Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjungos ir PLB bendromis pastan 
gomis Simas Kudirka lankėsi Pie
tų Amerikoje ir ten plačiai su
pažindino lietuvius bei kitatau
čius per tų kraštų spaudą, radiją 
ir televiziją apie Sovietų žiauru
mus ir vergų stovyklas Lietuvoje 
ir Sovietų Sąjungoje, kalbėda
mas kaip gyvas liudininkas Ka
nados LB ir PLB pastangomis kar
tu su estais, latviais, ukrainie
čiais ir baltgudžiais Jungtinėse 
Tautose įteikti dokumentai apie 
Sovietų genocidą ir tų kraštų re
zistencijos pasireiškimus. Mano
me, kad tokiu būdu Bendruomenė 
morališkai remia lietuvių rezis
tencijos pastangas. Komisija pla
nuoja ateityje daugiau ir kiek ga
lima sistematingiau informuoti 

cijos centras. [lietuvių visuomenę ir kitatau-
-NuasJbnižiama, kad Sei-1Sus »*** «ostenaj<)s įvykius Iie-

viįos politiniai centrai permaiai 
domisi dabartiniu okupuotos Lie
tuvos gyvenimu ir jos rezistenci
jos veikla, jos pastangų kaip rei
kiant nei morališkai, nei materia
liškai neparemiami. Kaip i išei
vijos ryšius su Lietuvos rezisten
cija pažvelgs komisija? 

— Tiesa, kaip apie dabartinį 
okupuotos Lietuvos gyvenimą ir 
tuo pačiu apie lietuvių rezisten
cinius pasireiškimus mus išeivi
joje mažai žinome. JAV LB kraš
to valdyba ir jos Visuomeninių 
reikalų taryba jau aštuoneri me
tai iš eilės bando tą spragą užpil
dyti, kasmet išleisdami dr. Tomo 
Remeikio suredaguotus leidinius, 

režimo politiką Sovietų Sąjungos beveik visi alandiečiai kalba sve-
valstybėms Rytų Europoje. Nė dSkai. Kad salų gyventojai galė-
vienai jų pavergtai tautai nepa- tų netrukdomi žiūrėti Švedijos te
vyko išsilaisvinti iš raudonojo im- levizijos programų, buvo pasta-
perializmo priespaudos. Mėgini- tytas aukštas bokštas ir įruoštas 
mai išsilaisvinti Vengrijoje, Ce- televizijos tinklas. Sudarytos ge-
koslovakijoje, Lenkijoje buvo ros sąlygos žiūrėti Suomijos rr 
smurtu užgniaužti. Bet kurie, Švedijos televiziją, 
kad ir logiSkiausi bei teisingiau- Spalio 13 d. Švedijos televizija 
si laisvės ir tautinės nepriklauso- transliavo filmą, susuktą pagal 
mybės argumentai dar nėra g- A. Solženicyno veikalą „Viena 
laisvinę nė vienos iš daugelio diena fvano Denisovičiaus gyve-
tautų, kurias okupavo sovięti- nime", ty. Sovietų priverčiamų-
niai imperialistai j v darbų stovykloje. Sis veikalas 

Autorius toliau nurodo, kad N. Chruščiovo laikais buvo So-
tautos laisvė k tautos nepriklau- vietuose išleistas, vielai piatina-
somybės teisė mažytėje Estijoje mu; jo ir lietuvakas vertimas 
nėra m*žku svarbi kaip Vietna- Kleistas Vilniuje. Tai taip vadi-
me. Latvių tauta turi tokias pa- tftn Į̂ „atlydžio laikų pasireisU-
Čias teises, kaip ir mozambikie- mas. 
čiai — kurti savo likimą be gmk- Alandų salų gyventojai tačiau 
kiotos intervencijos B užsienio. }įo filmo iHMti negalėjo, nes 
Tautinio apsisprendimo teisės Suomijos įstaigos uždraudė — 
Lietuvoje yra taip pat svarbios, kad nesupykintų didžiojo bro-
kaip, sakysime, Gvinėjos — Bi- lk>"... Pats {vykis, žinoma, maža-
saua tautai. Jeigu keli šimtai žy- rerksmis. Bet ir Jis rodo, kokia 
dų apsigyvena Izraelio okupuoto- didelė sovietinių rusų mestos le
sė žemėse, tai motyvuotai pro- tena krinta ne tik am pavergtu, 
testuoja visas pasaulis. Tada ky- bet ir ant neutraliųjų tauto. Ne 
la didelis Jaudinimasis Jungtinė- vien savo užsienio potttflca suo
šė tautose ir Izraelis teisingu bū- miai turi nusilenkti rusų dfkta-
du būna apkartintas. Net vyriau- tui. Tas vyksta ir kitose gyveni-
sias Izraelį teismas pripažino to- mo srityse — niekur negali pasi-
kį pasielgimą neteisėtu. reikšti žodis ar mintis, kurie ne-

Bet jei 600,000 pabaltiečių 9 patiktų rusams. Tiesa, suomiai 
savo tėvynės buvo deportuota į dar laikosi V*huų kraštų gyve-
Sovietų Sąjungos tolimas šiaurės nimo standarto ir Suomija nė-
sritis —Sibirą, jei šimtai tūks- ra virtusi ius8ku kolahom. Te-
tančių rusų apgyvendinta Pabal- čku žodžio ir minties laisvė ten 
tijy, kad sunafldntų tautinį cha- jau suvaržyta. 
rakterį bei pačias tratai Estijo- U » . 

doife priėmė daugiau kaip 200 
SenegaUJoa makfinmkų, ii ka
none* į Šventąją ftemę ir Iiur-
dą per Romą grpancių atgal \ 
tėvyne, 

maldingoji kanone J Iventąjda* 
vietas", — pažymėjo Popiežiam, 
— "ne tik jūsų pačių, bet ir 
jisai aplinkoje esančių žmonių 

reigos). Bendras principas visų 
narių parinkime yra jų patrio
tiškas nusiteikimas pozityviam ir 
prasmingam darbui. Tokiu būdu 
komisijos branduolį šiuo metu 
sudaro: dr. Kazys Ambrazaitis, 
Bronius Bieliukas, Gintė Damu
šytė, Algimantas Gečys, Algiman
tas Gureckas, Saulius Kuprys, Jo
ana Kuraitė, nona Laučienė ir 
dr. Tomas Remeikis. Posėdžhio-

PLB Vhnommrtų raundų komisija. I-je eilėje « k.: Joana Kurahe, PLB pirmintaku Vytautas Kamantas, Gintė 
Damušytė, dr. Karys Ambramkis; n-je eilėje Vaclovas Kleiza, Algimantas Gureckas, Bronius Bieliukas. Dona 
Laurienė, <tr. Tomas Remeikis ir Saulius Kuprys. 

tuvoje, apie pogrindžio spaudą, 
apie Sovietų nusikaltimu ir rusi
nimo pastangas, ksd tokiu būdu 
būtume jų garsiai šaukiamtis 
balsas pasaulyje. Tos mūsų pa
stangos priklaus, s nuo darbinin
kų talkos ir gaunamų lėšų. 

— Koks yra komisijos požiūris 
į Lietuvos Diplomatine tarnybą 
užsienyje? 

— Į Lietuvos Diplomatine ir 
konsukrinę tarnybą laisvojo pa
saulio kraštuose žiūrime kaip į 
nepriklausomos Lietuvos oficia
lius atstovus, valstybės tęstinu
mą, kuriems rodome atitinkamą 
pagarbą ir dėmesį. Visus juos 
dažnai informuojame raštais ar
ba asmeniškai apie LB darbus 
ir planus ne tik politinėje, bet b? 
visose kitose srityse. Tuo pačiu 
rimtai rūpinamės Lietuvos Dip
lomatinės tarnybos ateitimi Kon
krečiai šiuo metu buvusio JAV 
LB krašto valdybos pirmininko 
Algimanto GeSo pastangomis jau 
pradėta akcija JAV kongrese pra
vesti atitinkamą įstatymą ir išrū
pinti reikalingų lėšų LD tarybos 
ateičiai užtikrinti 

— Planuojamiems darbams 
reiks lėšų. Kuriais būdais mano
te jas kaupti? 

— Dalį lOų tikimės gauti 9 
kraštų Bendruomenių, nes PLB 
seimas 1978 m. Toronte ne tik pa
vedė PLB valdybai sudaryti PLB 
Visuomeninių reikalų komisija, 
bet taip pat prašė kraštų bend
ruomenių valdybas "per savo pa
dalinius ruošti Vasario 16 minėji
mus, jų metu telkti lėšas Lie-

(NukalU į 5 pusi.) 

DEŠIMTS DIENŲ 
ROMOJE 

* 
DR JUOZAS KRIAUČIŪNAS 

Pranciškus. Prie jo kapo įrengtas altorius, misiją. Šventovė dabar nenaudojama, tačiau, mums 
Prisidėjome ir mes prie vokiečių ekskursantų grupės palaukus, vienas broliukas aprodė ją. Joje buvo 
ten išklausyti šv. Mišių ir pamokslo vokiškai, krucifiksas, kuris kalbėjo su iv. Pranciškum. Yra ten 
šventasis gyveno priešmindauginiaia ir ankstyvais įdomus iš medžio drožtas krucifiksas, kurio veidan 
mindauginiaia laikais ir turėjo nemažų sunkumų žiūrint iš dešinės veido pusės — matai besijuokian-
savo darbams atlikti. Viršutinės bazilikos dalies visos eio Kristaus veidą, iš priekio — kenčiančio veidą, 
sienos padengtos šventojo gyvenimo scenų freskomis, o iš kairės — mirusio, sustingusi veidą. 
Matėme ir dailininkų, tas freskas studijuojančių. Slėnyje esančio naujesnio Asyžiaus garsas yra 

5 Marijos Angeliškosios bazilika. Ji labai erdvi ir tikrai 
Siauros senamiečio gatvelės, senovėje graži. Jos viduje telpa sena mažutė bažnytėlė, kurioje 

Laukuose matomi geistą kukurūzai, kukurūzų ^ ! ^ ^ ^ * į ^ V l ^ ° t a
T f n e J ų n ^ e ! i u o 8 e b t t v e ****** angelai. Bažnytėlė iš grubių akmenų 

stagarai, kai kur tabakas. Žinoma, kiekviename ^ ^ v ė ^ . t ^ e ^ prekėm». I^ug prekių ir ant atatyta. Jos viduje yra daug freskų, surištų su Marijos 
Uuke matomi ir vynuogių krūmų ploteliai, ar bent u ^ Z " • I* * ^ b m t a . Platean^ vietose garbinimu. Ją aplankius ir sukalbėjus 'Tėve mūsų, 
ežios tais krūmais apsodintos. Kai kur pravažiavome b f l d e l ė 8; »™Mii f to« :mūsų karabelnmkų budeles, Sveika Marija, Garbė Dievui ir Tikiu", galima gauti 
ir juodmargių ir baltų karvių bandas, avių bandaa, ^ P **% Pn v e r e t o« Vnsaų. visuotinus atlaidus, tik žmogus turi būti nesenai 
kartais tarp karvių ganėsi ir keli arkliai. Ūkio Iš čia važiavome vingiuotu ir stačiu keliu į kalną, į pnėmesšv. Sakramentus ar juos priimti 8 dienų laike, 
trobesių, be gyvenamo namo, nėra, nea tvartų vietovę, kur šventasis kai kada vykdavo maldai, Kad. v i * a barilika pastatyta ant žemes sklypo 
gyvuliams nereikia, o pašaro taip pat nereikia daug susikaupimui ir poilsiui. Toje vietoje vėliau buvo vadįnamo Portiuncula (lotyn. mažas žemės sklypas), 
laikyti. pastatytas kalėjimas nusikaltusiems vienuoliams. !** ** ta Marijos šventė visame paaaulyje žinoma 

Mūsų bendrakeleivės vokietės, paprašytoa, Kalėjime yra kripta, kur tiesiai ant akmenų anksčiau 
padainavo vokiškų dainų ir giesmių, tai kelionė d»**avosi šventasis pasidėjęs medžio gabalą po 
neprailgo, nors autobusiukas ir labai kratė ir « ^ Suprantam*^iventasui galėjo vr taip miegoti, 

nea vien tą kalvą užkopti reikėjo gerokai pavargti, o 
pridėjus dar šventojo darbštumą ir rūpesčius, poilsis ir 
ant akmens buvo saldus. 

sėdynės be patogumų, tik kietokos pasostės. 
Pagaliau pamatėme Asyžių, kurio senoji miesto 

dalis ant aukštokos Subasio kabio pakopos ir teikia 
prie kaino prilipintų daugybės kregždžių Uždų, Aplink čia tikrai pasakiška. Iš trijų pusių statoki, 
vienas greta kito, vaizdą. Visą kalvą dominuoja sena įvairiais medžiais apaugę kalno šlaitai. Toli po kojų 

Parciunkulių vardu. 
Prie tos mažos bažnytėlės buvo vienuolynas, kur 

šv. Pranciškus gyveno ir mirė. Cia yra ir vieta, kur 
šventasis gavės apreiškimą, kad reikia atstatyti 
bažnyčią, atsivedė broliukus ir atsinešė medžiagos 
bažnyčiai statyti. Greitai paaiškėjo, kad jis klysta, nes 
apreiškimas reiškė: ne atstatyti bažnyčios pastatą, bet 
tikinčiųjų bažnyčią. 

Bazilikos portikais pasiekiamas ir žydinčių rožių viduramžių pihs^truputj žemiau esanų senmiest) v i n g ^ o j a u p e h u k a s , o t o ^ ^ ^ j iMsM n t m ^ ^ a ^ į j ^ ^ ^ 
^ „ . ™ « „ i * ™ . . , ™ u - l * . s u i š m ė t y ^ ū f a ų n e ^ e h a i ^ ^ aprinuogines, kad spygliai jo klmą žeistų, k^iventąji 

***** ^ H _Vokietijo)e vaizdus. Tikraii gera vieta pajusti apnikdavo pagundoa. Sako, kad tos rožės kito 
neauga. Keistas jausmas, kai žmogus vaikštai tonus 

dominuoja Sv. Pranciškaus bazilika. 
Stenėdamas autobusiukas traukia .__._. 

siauromis gatvelėmia, kurios raitosi staigiais- myo *mogaus menkumą ir Kūrėjo didybę ir jam 
vingiais. Jau ir bazilikos kieme. Toliau pakalnėje P«»melsn bei susikaupti. 

i saulėje išsitiesęs naujasis Asyžius, o aplink mūrais Stačiu vingiuotu keliu nusileidžiame gerokai 
(sustiprinti statūs praėjimai. Pati bazilika yra dviejų žemyn prie Damiano šventovės. Šioje šv. Klara turėjo 
taukštų ir požemio, kuriame palaidotas šv. x vienuolyną ir šv. Pranciškus iš čia pradėjo save 

vietomis, kur šventas Pranciškus prieš 700 metų 
vaikščiojo ir darbavosi. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 5 d. 

BOSTONO ŽINIOS 
15 KULTŪRINIO 
SUBATVAKARIO 

v. v. Visi klubo nariai kviečiami 
balsuoti. Mūsų draugijos veikla 
bus tokia, kokią valdybą išrink
sime. Tad ateikime ir balsuoki
me. 

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 

So Bostono Lietuviu Piliečiu 

Lapkričio mėnesio Kultūri
niam subatvakary prelegentu 
buvo rašytojas Eduardas Cincas 
iŠ Belgijos. 

Subatvakarį pradėjo komisijos! 
pirm. inž. Edmundas Cibas. Su j d-jos valdyba ir šiais metais ren-
svečiu prelegentu supažindino; gi a Naujų metų sutikimą gruo-
raŠyt. Antanas Gustaitis. Jis,} džio 31 d. savo 3-čv> aukšto sa-
kaip ir savo atliekamose progra- | lėje. Pradžia 8:30 vai. vakare iki 
mose, buvo labai įdomus. Humo-j 1:30 vai. ryto. 
rstine forma jis palietė eilę ra- Bilietai gaunami pas klubo ve- j 
šytpju, veiksniu į kuriuos nepre- idėja Algį Smitą tel. 268-9058 ir' 
tenduojąs rašytojas Cinzas. Cin- i pas visus valdybos narius. Valdy-
zas lankęs Telšių gimnaziją ir no
rėjęs būti jūrininku, bet gyveni
mas ji nubloškęs į anglių kasyk 
las Belgijoj. Cinzas pradėjęs ra
šyti dar laisvoje Lietuvoje. 1939 
m. Jis rašęs Aide, vėliau Gimto
joj šaly, Pradalgėse, Drauge ir ki
tur. Už "Brolio Mykolo gatvė" 
gavęs Lietuviu rašytoju draugi
jos premiją. Algimanto Mackaus 

Lithuania oi New England ba-! 
liūs įvyks kovo 23 d. Lietuviu Pi
liečiu d-jos salėje So. Bostone. 

VIEŠNIA IS CALIFORNIJOS 
— ŽIVILĖ GIMBUTATTĖ 

Pas savo tėvą inž. dr. Jurgi 
Gimbutą, gyv. Arlington, Mass., 
svečiavosi jo duktė Živilė Gimbu-
taitė. Živilė Californijos State u-
niversitete studijavo kalbas ir ga
vo bakalauro laipsnį, o vė
liau Los Angeles universitete ga
vo magistro laipsnį iš literatū
ros. Dabar tame pačiame univer
sitete dirba kaip asistentė redak
torė. Califomijoj esą nemažai 
lietuviu jaunimo, jau gimusio ir 

; užaugusio Amerikoje. 
Živilė Gimbutaitė džiaugiasi 

savo 10 dienų viešnage Bostone, 
nes pataikiusi į Vaclovo Dauno-

; ro koncertą, aplankiusi savo 
j draugus ir pažįstamus Cape Code 
! ir kitur ir išsivežanti vėl gražius 
j įspūdžius ir prisiminimus iš apy-

Kalėdinė vakaronė su progra-1 linkų, kur leido savo vakystės 
ma įvyks gruodžio 16 d. 4 vai.!dienas. Bet ir pati Živilė yra la-
p.p. Tautinės s-gos namuose So. ,bai miela ir nuoširdi net ir su 
Bostone. Rengia Lietuvių Mpterų J vyresniais. 

Živilės 

ba prašo 
anksto. 

stalus užsisakyti iš 

Š A C H M A T A I 
— Bostono MET lygos tarp-

klubinėse lapkričio 16 d., So. 
Bostono LPD šachmatininkai, 
žaisdami prieš Dorchesterio 

C L A S S I F I E D G U I D E 
B E A L E 8 T A T E 

PARENGIMAI 

federacijos Bostono klubas. 
Tautinių šokių sambūrio vaka 

Lietuvių Piliečių s-jos salėje So. 
Bostone. 

Vasyliūnų sonatų vakaras į-
vyks kovo 9 d. First Sec/md 
Church, Bostone. Pradžia 3 vai. 
P-P-

Minkų radijo valandos 46 me
tų sukakties koncertas ir Miss 

fondas išleidęs jo "Raudonojo į ras su programa įvyks kovo 8 d. 
arklio vasara" pirmąjį V>mą, o 
bar baigiąs rašyti ir II-jį tomą. 
Cinzas esąs kietas žemaitis, be li
teratūrinės didybės ir, kaip Ma
rius Katiliškis, nemokąs skaityti 
savo kurinių. 

Rašytojas Eduardas Cinzas gal 
apie 5 minutes kažin ką skaitė iš 
rašomo II-jo tomo Raudonojo 
arklio vasara. Kaip Gustaitis sa
kė ir pats rašytojas Cinzas prisi
pažino, jis skaitymui neturįs bal
so ir nemokąs skaityti. Taip iš-
tikrųjų ir buvo. Už kelių metrų sė
dint nuo prelegento tik kai ku
rie žodžiai buvo girdimi iš jo tų 
5 minučių skaitymo. 

Rašytoją Cinzą į šj Subatva
karį pakvietė Bostono Etnografi
nis ansamblis, kuriam vadovau
ja p. Kupčinskienė. Jai susirgus, 
jos vardu sveikino ir dėkojo ra
šy t Cinzui vadovės pavaduoto
jas Gintas Čepas ir visas ansamb
lis daina- Kada ansamblis vasarą 
viešėjęs Europoj, tai jam e-
sant Belgijoj, rašyt. Cinzas juos 
labai nuoširdžiai globojęs. 

Subatvakaris buvo gausus da
lyvių skaičiumi, o ypatingai jau
nimo. Kultūriniai Subatvakariai 
vyksta trečią mėnesio šeštadieni 
Tautinės s-gos namuose, 484 E. 
4-ji gatvė, So. Bostone. 

Po programos, kaip ir visada, 
vyko kavutė, užkandžiai ir laisvi 
pašnekesiai. 
d 

mama, mokslininkė 
Marija Gimbutienė, profesoriau
ja ir dirba mokslinį darbą Cali
fornijos universitete- Jos gyvena 
Tapanga, netoli Los Angeles. 

AUKOS L. BENDRUOMENEI 

Per LB Bostono apylinkę Lie
tuvių bendruomenei aukojo ne
maža lietuvių. Dalis po 25 dol., 
kiti po mažiau. 

Ebonny komandą trijose lentose ! 
užfiksavo padėtį 1V2—iy2 . To-! 
mas Atkočaitis pelnė pilną taš
ką ir Jurgis Zoza pustaškį. Lap
kričio 19 d. rungėsi pirmosios 
abi lentos, tačiau partijų nebai
gė, jos bus tęsiamos &ą savaitę. 
Pirmoje lentoje mūsų inž. Alek-
Bis Klinovas turi lygią padėtį 
kovodamas prieš stiprų Hbonny 
ekspertą Haroldą Lawtoną 
(2138), o Ričardas Grauslys, 
antroje lentoje, prieš Keits Ben-
toną turi pozicinį pranašumą, 
kuris žada Ričardui tašką. 
Taigi, rungtynės prieš Ebonny 
baigsis 2y2—2y2 arba 3—2, jei 
Klinovui pavyktų išlaikyti ly
gias iki partijos užbaigos. 

Sekančios rungtynės (lapkri
čio 30 d.) įvyks Massachusetts 
universiteto patalpose, Dorcfae-
stery: Lithuanian at Univ. Mass. 

K. Merkis 

2-jM aukitų Georgijui. S kanu. 37 
p. sklypai. 70 ir Fairfield Numažinu 
kaina. $27,900. 

Taverna ir 4 kamb. roūrinia. J rytu 
nuo California Ave ir 71-os g-vės Nu 
teminu kaina. $45.000.00. 

UI T į NUOMAVIMAS 
Namu pirkimas — Pardavimą* 

Valdymas 

DntuitiiiiAi — Ineomn Tai 
Nutariama — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2283 

~~ PIRKLIO IAIMEI 

M I S C E L L A N B O U 8 
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iimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiitniitniiiiiiiiniiim 
ELLI0TT PLUMBING 

AU types o* p!—r:tina; reoairs. 
Drain lines rodded. 

No eztra charge for weekends 
or holidays. 

PhOM — 847-6310 
iiuiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuillilliiii 

P A B D A V I M L I 

i esssjsssss sssaags 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 40» Archer Avs. 
Chicago, IU. NCS2, tsL K7-HM 

JBBeacaeBetūaaaeBaeeaMB—an—as 

Parduodamas elektrinis beveik nau
jas Sunbeam-Master Snowbk»wer. Kai. 
navo $240.00, dabar parduodamas už 
$170.00. Kreiptis tel. — 776-8931. 

m a / WANTED — MOTERYS 
EXCELdLE\'T BENEfTTS FOR 

RN'S 8t LPN'S 
EDUCATIONAL REIMBURSEMgNT 

Suburbini CotrvaJesoent Center 
Has theae, and the rewards of re-
habilitation care to offer. Opemng* 
DOW on 3 to 11 and 11 to 

CALL 75S-5200 
7 shift 

Apie $10.000 pa
jamų. Moderniai patobulinus namas 
Marquette Parka Kaina $67.500. 

•varus 2]ų aukita maras. Apie 
$7,000 pajamų. MarąuetU Parke. Ver
tas $46,900. 

Platu* sklypas. Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderiu. 

Malonui prašau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 

io% — «o% — s o * BJ*TU« 
ui apdraudė, nuo usnies Ir i 
Milo p* mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 

EXECtrnVE ASSISTANT 

H O U S E K E E P E R 
£xperience preferred, knowledge of 
bospital or hotel training very helpful, 
Full time. Flexible hours. For 

dyti draugystei, kuri, laikui be 
gant, virto stipria meile, dabar} bei pavarde, kada jums patogu namus 
bręstančia jau šeimos židinyje.' »P*»BrW. 

Cicerieciams, ypač jos momy-
tei E. Radvilienei, L. Bendruo
menės veikėjai jaunučių ateiti-
ninku globėjai, nuolatinei visuo-, ? 7 | M 2 f J D , , 7 3 7 4 5 3 4 
meninių parengimų talkininkei,Į , W M '"' * w "' nee-^ver-e 

Valdis Real Estate 
2625 W*$t Tlst Street 

TsVsf. GA 4-HM 
SIMVs W. Mth Street 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkreusto baldus ir kitus 
daiktus. Ir ia toli miesto leidimai ir 
pilna apdraudė. 

TsL — WA 5-8068 

1 PICK-LISLE 
Operating In The 

BELL SYSTEMS CENTER 
6200 S. Route 53, Usle, Dl 
MRS. GERI RJHA 963-2163 

D Ė M E S I O 

iiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiimiinmi 
(vairiu prekių paeliinklmae ne

brangiai • mf 

I Felicija (Radvilaitė) ir Marijos Gudlnskai 

VACLOVO D A U N O R O 
KONCERTAS 

nebuvo lengva išleisti jauniau
sią dukrelę į svetimą (!) kraš
tą. Bet ten ją priėmė, kaip sa
vo dukrą, Gudinskai, išauginę 
stiprius kaip ąžuolus tris sūnus. 
Gudinskienė, taip pat kaip ir 

į E. Radvilienė, ateitininkų ir L. 
Bendruomenės darbų iniciatorė 
ir talkininkė. Tad ne į taip jau 
svetimą aplinką Felicija iške
liavo. Ji ir toliau galės kvė
puoti lietuviška, katalikiška at
mosfera ir talkininkauti savo 
vyrui jo bendruomeninėje veik
loje. 

Atidėję povestuvinę kelionę 
vėlesniam laikui, Marijus ir Fe
licija Gudinskai iškeliavo į Ha
miltoną: jis prie darbo mokyk
loje, ji prie muzikos studijų. 

Visi jaunosios šeimos arti
mieji džiaugiasi jų laime ir lin
ki, kad giesmės žodžiai "paža
dėta meilė širdimi ir lūpom" 
augtų, stiprėtų ir sklistų į visą 
juos supančią lietuvių bendruo
menę. A. p . 

iiiiiiimimiiiiiiiiiiinimiiiiiiiuiiiiiiiiiiiii 
Lietuviška* restoranas so narna ir 
visais moderniais įrengimais — 
Marojuette Parko centre. Lengvos 
pirkimo sąlygos. Labai geras Ma
nta, Beta proga. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2M1 W. • St , Chicago, HL « 6 » 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Tesėt — 129-2737 

Vytautas Valentinas 
i 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 l l l iuuil l l l l l l l iuiutl 

Iš okupuotos Lietuvos atvy
kusio solisto Vacknro Daunoro 
koncertas Bostone vyko lapkričio 
22 d. Solistui akompanavo jo 
palydovas Robertas Bekionis. 

Jo programą sudarė daugumo
je garsieji pasauliniai kompozito
riai. Jis dainavo: Come raggio di 
sol — Caldara, Aria iš "Magni-
ficat" — ach, aria H "Xerxes" 
— "Handel, In questa tomba os-
eura — Beethoveru An die Mu-
sik, Der Tod und das Maedchen, 
Der Lindenbaum ir Der Doppel-
gaenger —Schubert, Ave Maria 
—Luzzi, Cancion gitana — Mas-
sa, Mephistophelio serenada — 
Gounod, Marcel's aria iš "Les 
Hugenots" — Meyerbeer. O 
Lietuviu liaudies dainos harmo
nizuotos Gruodžio ir Klovos: Oi, 
ant kalno, Valio, pieva, Oi , mer
gele, tu jaunoji, Vai nekukuok ir 
Pjovė lankoj šieną. 

Solistui Vaclovui Daunorui ne
pasigailėta labai ilgy plojimu, o 
pasibaigus koncertui, net visu su
sirinkusiu atsistojimu ir nenu
tilsiančiais plojimais jis išleistas 
iš scenos. 

Solisto akpmpaniatorius Rober
tas Bekionis yra puikus jo paly
dovas. Be V>, jis dar solo paskam
bino "Waltzes in the form of a 
Siute - Schubertt - Prokofiev-
Jis irgi labai puikiai pasirodė. 

SO. BOSTONO LIETUVIU 
PILIEČIU D-JOS RINKIMAI 

So Bostono Lietuviu Piliečiu d-
-jp% valdybos rimkimai įvyks gruo 
dJio 16 d. nuo 2 vai. pjp. iki 6 

Bendro gyveninio kelionėn 
"Kur tu keliausi, ten aš ke

liausiu; kur tu sustosi, ten aš 
sustosiu. Tavo Tėvynė ir Die
vas — mano, ką Jis paskyrė — 
tai mūsų džiaugsmui!" Šiais 
prasmingais žodžiais Felicijos 
Radvilaitės ir Marijaus Gudins-
ko moterystės sekramentą, sv. 
Mišių metu palaimintą kun. P. 
Patlabos. jautriu giedojimu pa
lydėjo sol. Bernardas Prapuo
lenis, akompanuojant muz. A. 
Vasaičiui, Sv. Antano parapi
jos bažnyčioje, Cicero. Prie iš
kilmingų ceremonijų prisidėjo ruomenininkus. 
ir jaunosios sesuo Loreta bei | tradicinių dainų 
brolis Viktoras, paskaitydami 
žodžio liturgijai parinktus skai
tymus. 

Jaunųjų palydą sudarė trys 
poros: Felicijos sesuo Loreta, 
Vita Serelytė, Rita Markelytė, 

šeštokas, buvęs MAS centro 
valdybos pirmininkas. Nuosai
kiu, bet taikliu humoro nestin
gančiu žodžiu jis pristatė jau
nuosius ir jų palydą, jaunojo 
brol| Juozą, išdavusį visas 
Marijaus—Odisėjo kelionės pa
slaptis, jaunojo tėvelius Eleną 
ir Kazį Gudinskus ir E. Radvi
lienę — jaunosios mamytę, ku
rie dėkojo svečiams ir džiaugė
si savo vaikų, sukūrusių lietu
višką šeimos židinį, laime, bei 
sveikinusius Hamiltono bend-

Neapsėjo be 
ir "nurengi-

mų", į kuriuos ypač linksmai 
reagavo jaunieji dalyviai. Ves
tuvių puota tą vakarą nesibai
gė, o tęsėsi dar ir kitą dieną 
Radvilų namuose, kartu su jau
naisiais besivaišinant ir besi-

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
HE1MLŪ 

Visatinių kortelių naudojimas yra 
gražus paproty*. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti grasias visa
tines korteles. 

Kreipkitės i "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Busite patenkinti mūsų patarnavi
mu 

Perskaitę "Draugą" duokite 
jį kitiems pasiskaityti. 

SIMAITIS REALTY 
įsjsjjsjsjss, — Income Tsz 

Notary Public 

2951 W. 63rd St., 436-7878 
Tei. 889-1784 arba 839-6668 

ilUIIIIIHilIUIIIIIIHIHnilIlIHIlUIIIIUlIlHII 

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHii 
M. A. Š I M K U S 
rjrooacE T A X B E R V I C E 

NOTARY P U B I i C 
i 4tt0 So. Mssleerood, tsL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
OIMINŲ Iskrietimai. pildomi 
PILIETTBBS PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai 
iiHiiiniiiiiiiiiiiniHimiHuiiiiiuiumimii 

Z-M Construction Co. 
INC. 

Nssija statyba ir bet koks 
namų remontas. 

pasinaudokite žiemos sezonu 
Vidaus remontams. 

BRONIUS MAČIUKEVIČIUS 
VYTENIS fcYGAS 

Skambint po 6 v a i vak. 448-7811 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

Nsn)esnls S-fe mlefamų 
Ceatr. vlstaimat. Pilnas rūsys. Prie 
e7-os ir Homsn. $52.900. 

SH sstHn nOras — S butai. Ge
ros pijamos. Prie 44-os ir California. 
Nebrangus. 

fteVta ir Whlpple. 6 kamb. puikiai 
priUOreta mūro rezidencija. Gazo 
šilima. Rūsys. Nebrangus. 

taVta ir Kseler. Stiprus 1H aukl-
to maras. Tinka giminingom šeimom 
ar isnuom. Susideda ii 5 ir 4 kamb. 
$72,000. 

NEIGHB0RH00D 
Realty Group Ū.SJl. 

BUDRAITIS REALTY C0. 
4243 W. 63rd Stftet 

Ttl. — 767-0600 

V A L O M E 
KILIMUS K BALDUS 

Plaonamo Ir valkusjame 
visq rfiih] grindis. 

BUBNYS — TtL B E 7-5168 

HIUIHIIItlIlHIIIIIIIIIIIIIIlUllilIlIilIlIlIlIlIl 

NUMIZMATIKA 
Jonas K- Karys 

žodynas, ras ta i 340 pusi. 
Kieti viršeliai. Kaina su per
siuntimu $16.00. Spausdino Im-
maculata Press, Putnam, Conn. 

D Ė M E S I O 

Tėvynės pakluonėse 
Ssflja Ambrazevičienė 

Leidinėlio dvasia patnjotinė, ku-
kurioje kiekvienas gali atrasti sau 
tinkamą eilėraštį. 

Knyga gausiai iliustruota dail. Vi
lijos Eivaitės. Spausdino DRAUGO 
spaustuvė. Knyga gaunama DRAU
GE, MARGINIUOSE ir RAMUNES 
valgykloje Chicagoje. Kaina su per
siuntimu $3.73. 111. gyv. prideda dar 
15 et. valstijos mokesčių. 

tifimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiitiirt 
TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stsreo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
artį w. mm st., UL m-imt 

iiiiiiitiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiujiiiiiiiut 
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P L U M B I N G 
Lieenaed, Bonded, Inaored 

! Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
; ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Giass btoeks. Sinkos vamz-

; džiai išvalomi elektra. Galite kreiptis 
i nuo 7 iki 8 vai. ryto arba 5 vai. 

vakaro. 

SERAPINAS — 636-2960 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIlUIIIIIUiUUlUIIUIII 

N E P R I K L A U S O M O S 
L I E T U V O S 

P I N I G A I 
Jonas K. Karys 

iii* 

jaunojo pusbrolis Kęstutis Ka-j linksminant. 
Felicija yra baigusi katali

kišką pradžios ir aukštesniąją 
mokyklą, nuo jaunų dienų atei
tininkė, jaunučių veikimo tal
kininkė. Ir susipažino su Mari
jum ne kur kitur, o Dainavoje, 

Marijui, 
stovyklų 

minskas ir broliai Juozas ir An
tanas Gudinskai. 

Puošniai ir elegantiškai pa
mergių ir jaunosios suknelių 
spalvom išpuoštoje (abiejų ma
myčių) parapijos salėje susirin
ko trys šimtai svečių iš Ka- j ateitininkų stovykloje 
nados ir mūsų krašto. Nepritrū- J veikliam ateitininkui, 
ko jiems nei salto, nei šilto vadovui, vėliau MAS centro val-
maisto. nepritrūko ir gėrimų, dybos nariui, o dabar net Ha-
A. Modesto orkestrui grojant miltono LB valdybos pirminin-
programą atliko jaunimas, ste- kui, įstrigo širdin visuomet 
bindamas prie stalų sėdinčius, linksma ir besišypsanti Felicija, 
vyresniuosius savo akrobatiš-j Jo pareigos mokykloje (dėsto 
kais šokiais. j prancūzų kalbą), o taip pat ir 

Puotą pravedė Marijaus ar- nuotolis tarp Cicero ir Hamil-
timiausias draugas Kęstutis j tono buvo geros kliūtys išban-

f AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES. 
VVheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and fllters. 

I 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Šert Sttk Straet . Tel. SA 6-7771 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet. 

iiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiimimiiiiiiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5096 
miiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii 

OBtrublis, Ostmarkė, Auksi
nas, Litas. Istorija ir Numizma
tika (su 160 pav.) 256 pusi. 
Spausdino Tėvų Pranciškonų -
spaustuvė. Kaina su persiunti
m u $5.75. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63 S t , 
Chicago, IL 60629 
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Į S I G Y K I T E D A B A R 
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Banaičio 

JORATE IR KASTYTIS 
Dainuoja ChJcafos Lietuviu Operos 
eboras, Dana Stankaitytė, sšsrsja-
rita Momkienė, Aldona Stemputie-
nė, Stasys Baras. Groja simfoni-
ais orksstras. Diriguoja Alsksand-
rasKužiGnaa. 

Puiki dovana Albumas. 3 ploki 
talėa. Kaina su persiuntimu $13.58 

Kučiflnaa. 

DBAUGAS 
ra. 

Ulsakynaus siųsti: 
4MS wsst mn st. 
'HIIIMHIIIMIIIIII 

XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand 
National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yor-
ke. Tai puošni dail. POVILO PUZI-
NO monografija, kuri yra didelio 
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX amžiaus 
Madona. Kaina 25 dol. Puiki dova
na ir tinka bent kuriomis progo
mis įteikti bet kam: svetimtaučiui 
ar lietuviui. 

« 
Gaunama DRAUGE, 4545 West 

63rd St., Chicago, IL. 60629. Už
sakant pridėti $1.02 už persiunti
mą. Illinojaus gyventojai moka 5 
proc. mokesčių. 

Apsimoka skelbtis dise DRAUGE, 
ass jis plačiausiai skaitomas Ua> 
tuvią dieoraitis. gi skelbimų kai 

prisii 

BBįa'c jasBa 



AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO 
REZOLIUCIJOS 

Amerikos Lietuvi v fcpngresas, 
įvykęs 1979 m. spalio 13-14 d. 
Clevelande, Ohk>, HoHenden 
House vieSbuty, priėmė šias re
zoliucijas: 

1. Kongresas siunčia sveikini
mus laisvės kovos broliams k* se
sėms tautiečiams pavergtoje Lie
tuvoje, iš tėvynės ištremtiesiems, 
kalinamiems bei kitaip persekio
jamiems ir linki jiems visiems iš
tvermės. Kongresas užtikrinajcad 
jus niekad nebusite užmiršti, kad 
jūsų kančios yra suprantamas bei 
užjaučiamos ir kad bus mūsų da
roma visa, kas tik įmanoma, jū
sų padėčiai pagerinti ir tautos 
laisvei atstatyti. 

2. Kongresas paveda Altos val
dybai nusiųsti sveikinimą JAV 
prezidentui padėkoti už žmogaus 
teisiu kėlimą ir kartu paprašyti, 
kad JAV atstovas Madrido kon
ferencijoje iškeltų Lietuvos ir ki
tų Pabaltijo kraštų išlaisvinimo 
reikalą. 

3. Kongresas prašo Altos val
dybą nusiųsti popiežiui Jonui Pau
liui II-jam padėką už jo lietuvių 
kalba Chicagoje milijoninės mi
nios pamaldose išreikštus sveiki
nimus ir linkėjimus Amerikos lie
tuviams ir kartu .paprašyti, kad 
jis pagelbėtų atgauti tikėjimo lais
vę ir kitas žmogaus teises lietu
viams pavergtoje Lietuvoje ir ki
tur už geležinės uždangos. 

4. 'Kongresas sveikina nepri
klausomos Lietuvos diplomatinės 
ir konsuliarinės tarnybos narius, 
linki jiems geriausios sėkmės Lie
tuvos- laisvinimo kovoje ir žada 
visokią paramą. 

5. Kongresas sveikina Vyriausią 
Lietuvos Išlaisvinimo komitetą, 
reiškia jam pilną pasitikėjimą bei 
solidarumą ir kartu pasisako 
prieš pastangas silpninti šio svar
baus politinio veiksnio verkią, 
kitam veiksniui Įsteigiant tam pa
čiam darbui atskirą politinę ko
misiją. 

PADĖTI LIETUVAI 
(Atkalta ii S paL) 

tuvybės išlaikymui pagal aukoto
jo valią ir bent trečdalį šių lėšų 
skirti PLB valdybai", kad tokiu 
būdu būtų galima finansuoti ko
misijos darbus. Kitą dalį lėšų ti
kimės gauti tiesiog iš lietuvių vi
suomenės, kuri teigiamai vertina 
pozityvius darbus ir tiki, kad Lie
tuvių Bendruomenės instituci
jos atlieka naudingus ir reikalin
gus. 

— Ko Tamsta ir Jūsų vado
vaujama komisija pageidaujate ū 
lietuvių visuomenės? 

— Keletos dalykų. Pirmiausia, 
daugiau savanorių talkininkų ir 
darbininkų, nes darbų ir darbe
lių yra labai daug Antra, laukia
me iš visuomenės daugiau pasiū
lymų, informacijų ir patarimų 
konkretiems laisvinimo darbams 
per spaudą, laiškais, telefonu ar 
kitais būdais mums juos perduoti. 
Trečia, būsime dėkingi už viso
kius paskatinimus, pritarimą, fi
nansinę paramą, teigiamą įverti
nimą ir pozityvių kritiką tiems, 
kurie mano ir drįsta savo nuomo
nę viešai pareikšti, jog Lietuvos 
laisvės kova yra kiekvieno lietu
vio pareiga, ir kurie pritaria komi
sijos planingam dalyvavimui to
je kovoje Mus stebina kai kurių 
organizacijų paskelbtos hipokritiš-
koa rezoliucijos, kurios, pradžio
je iškilmingai deklaravusios Lie
tuvos laisvės kovos reikalingumą 
toliau pasisako prieš naujų dar
bininkų aktyvesnį įsijungimą į tą 
bendrą kovą. Taip pat jau per 
daug melo, pykčio ir klaidinančios 
informacijos paskelbta kai kurioje 
neatsakingoje spaudoje Ketvirta, 
kad visi sutartume, jog pagrindi
nis pasaulio lietuvių tikslas yra 
savo tarpe išlaikant tautinį lietu
višką sąmoningumą, visomis jė
gomis ir darbais siekti padėti lie
tuvių tautai okupuotoje Lietuvo
je atgauti laisvę ir valstybinę Lie
tuvos nepriklausomybę. To siekia 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
per kraštų Bendruomenes ir visas 
bendruomenines institucijas bei 
vienetus. 

Br. Kvikjra 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
6. Kongresas pilnai pritaria 

1979 m. rugpiūčio 23 d. Maskvo
je Lietuvos, Latvtys ir Estijos 45 
atstovų treikalavimui, kad prieš 
40 ' _ių sudaryta gėdinga Molo
tovo-Ribentropo (kitaip Stalino 
ir Hitlerio) sutartis ir jos pasė
koje įvykdyta Pabaltijo kraštų 
okupacija būtų panaikinta, ir rei
kalauja, kad Sovietų Sąjunga iš 
tų kraštų pasitrauktų bei netruk-1 dienos tema. Marija Steikūnie-
dytų Lietuvai, Latvijai ir Estijai i nė skaitys poeziją ir ukrainie-

MiamL Fla. 
PARTIZANŲ MINĖJIMAS 
Gruodžio 13 d., ketvirtadienį, 

1 vai p. p. Miami lietuvių klu
be "Aušros" šaulių kuopa ruo
šia partizanų minėjimą. 

Atvyksta svečias is Fort Ma-
yers, Fla,, žinomas paskaitinin
kas Vilius Bražėnas ir kalbės 

savarankiškai tvarkytis. Kongre
sas sveikina tuos tautos patriotus 
ir jiems už pareikštus reikalavi
mus nouškdžiai dėkoja 

7. Kongresas griežtai protes
tuoja prieš sovietų Rusijos vyk
domą okupuotoje Lietuvoje lietu
vių tautos genocidą ir nuolati
nius žmogaus teisių laužymus: 
tautinę ir religinę priespaudą, 
mokyklose, įstaigose ir visame gy

tis muz. Bohdan Sperkacz akam. 
bins pianu. 

Po to sesių saulių vaišės — 
priešpiečiai. Kviečiame visus 
atsilankyti ir drauge su mumis 
šauliškai pabendrauti. K. M. 

LIETUVOS KASfUOMENfcS 
MINĖJIMAS 

P. A. P. šaulių kuopa "Auš
ra" Lietuvos kariuomenės minė-

I2ETUVIŲ FONDO 
PRANEŠIMAS 

IaF įgaliotinė Veronika Auš-
rotienė pranešė, kad visi, kurie 
įstos į L. fondą ligi šių metų pa
baigos, bus įtraukti į kitais me
tais išleidžiamą LF vardyną, o 
jų prisiųstos nuotraukos bus 
patalpintos. Visi, kurie jau yra 
įstoję ir kurie dar įstos \ L. fon
dą, galės gauti tą LF vardyną, 
jei jie per ją arba tiesiai L. fon
dui sumokės 15 dolerių ligi 1960 
m. sausio 1 d. Rašant testamen
tus, prašė nepamiršti ir Lietu
vių fondo. P. Mikšys 

venime sustiprintą rusinimą, Lie- f jimą suruošė lapkričio 17 d 
tuvos jaunimo mobilizavimą i 
okupanto svetimą armiją, trėmi
mus i Sibirą, kalinimus ar bau
dimus, uždarant psichiatrinėse li
goninėse. 

8. Kongresas prašo Altos val
dybos kreiptis i JAV vyriausybę 
ir kongresą su prašymu, kad bū
tų daromi žygiai sustabdyti So
vietų Sąjungos vykdomą Lietu
vos laisvės kovotojų persekiojimą. 

9. Kongresas aukštai vertina 
Amerikos Lietuvių Tarybos veik
lą Lietuvos laisvinimo srityje, 
kviečia visas JAV esančias orga
nizacijas ją moraliai ir finansiš
kai remti bei jungtis į jos bend
rą darbą, laikantis ankstybesnių 
darbo padalos susitarimų. Kongre
sas kartu apgailestauja, kad Al
tos politinį darbą sunkina švie
timo ir kultūros reikalams įsteig
ta kita organizacija. 

*10. Kongresas paveda Ameri
kos Lietuvių Tarybos valdybai ir 
toliau aktyviai veikti, kad atei
nančioje Madrido konferencijoje 
būtų iškeltas Lietuvos klausimas 
h- kad lietuvių tautos nuolatinis 
ryžtas ir teisė nepriklausomam 
gyvenimui būtu teigiamai spren
džiama. 

11. Kongresas prašo dalyvius iš
vystyti per savo organizacijas 
laiškų rašymo akciją vietiniams 
kongresmanams ir senatoriams, 
kad jie paremtų House Concu-
rrent Resolutvn 147 (pakeistą į 
200), kuria JAV prezidentas pra
šomas iškelti Pabaltijo tautų 
laisvės reikalą Madrido konferen
cijoje h* kartu įtaigotų kitas va
karų valstybes šį reikalą paremti. 

12. Kongresas randa, kad veiks
nių nustatyta bendravimo su oku
puotos Lietuvos tautiečiais forma 
yra nuosekli, ir todėl kviečia lie
tuvių visuomenę palaikyti su sa
vo artimaisiais tik privatinio po
būdžio ryšius, žiūrint, kad jie 
nepakenktų tiems artimiesiems, o 
kartu ir Lietuvos laisvinimo pa
stangoms. 

13. Kongresas įtaigoja tautie
čius jungtis į jų kraštų politinį 
gyvenimą, pagal savo išgales 
veikti viešąją opiniją ir demokra
tinių valstybių politiką lemian
čias institucijas, kad būtų pagrei 

Sweden House, Fort Lauderda-
le. 

Minėjimą atidarė ir progra
mai vadovavo dr. Kazimieras 
Pautienius. Amerikos himną su
giedojo p. Matis. Susikaupimu 
buvo pagerbti Lietuvos kariai, 
partizanai ir šauliai, žuvusieji 
už Lietuvos laisvę. Po to sekė 
paskaita daiL Jurgio Juodžio iš 
St. Petersburg, Kalantos šaulių 
kuopos pirmininko. Paskaita 
apie Lietuvos kariuomenę buvo 
labai turininga ir susirinkusieji 
išreiškė didelę padėką, 

Kunigunda Kodatienė pa
skaitė savo eilėrašti "Savano
riams kūrėjams". 

Salę puošė didelio formato 
meniškas paveikslas Vyties Kry
žius, taip pat Kodatienės kū
ryba. 

Po programos dr. K. Pautie
nius sveikino asmenis i i toli
miausių vietovių ir pirmininkus 
iš įvairių organizacijų. Floridos 
apyl. LB pirm. Z. Strazdas 
sveikino Aušros šaulių kuopą ir 
padėkojo už puikų 61 metų Lie
tuvos kariuomenės paminėjimo 
suruošimą. Į minėjimą atsilan
kė apie 80 asmenų^ 

Aušros šaulių kuopos pirm. 
Mykolas Vitkus padėkojo pro
gramos atlikėjams, daug darbo 
įdėjusiems minėjimo ruošėjams 
dr. K. Pautieniui, Onai Rudai-
tienei, Jonui ir Bronei Paškams 
ir gausiai atsilankiusiems. Mi
nėjimas baigtas Lietuvos him
nu. Po jo sekė pietus ir paben
dravimas. P. S. 

Palm Beach, Fla. 

LB SU 1HINIIIMA8 m 
KARIUOMENES MINĖJIMAS 

Lapkričio 24 d. LB Palm 
Beach apylinkės susirinkime 
buvo svarstyti einamieji apylin
kės reikalai. Pristatyta nauja 
LB krašto valdyba ir jos pirm. 
inž. V. Kutkus. Perskaityti LB 
krašto valdybos aplinkraščiai ir 
visi kiti raštai. 

Bronius Aušrotas skaitė trum
pą, bet įdomią paskaitą apie 
Lietuvos kariuomenę pareikšda
mas, kad jos įsteigimo įsakymą 

PRIfcMfi 4500 MALDININKŲ 
Popiežius Jonas Paulius H-sis 

priėmė 4,500 Slovėnijos tikin
čiųjų, slovėnų tautinės maldin
gosios kelionės į Romą dalyvių. 
Maldingoji kelionė, kurioje ti
kinčiuosius lydėjo visi Slovėnijos 

vyskupai ir apie du šimtai kuni
gų, buvo surengta, atžymint vie
nintelio Jugoslavijoje spausdina
mo katalikų savaitraščio —Oru-
žina (Seimą) — įsteigimo 25-ke-
rių metų sukaktį. Šventasis Tėvas 
nuoširdžiai pasveikino slovėnų 
tautos atstovus, primindamas am- i 
žių bėgyje jos paliudytą ištikimy
bę Apaštalų Sostui ir raginda
mas slovėnus taip pat ir ateityje 
gyventi pagal Kristaus mokslą. 
Popiežius ypač kvietė slovėnus 
tikinčiuosius ugdyti šeimoje 
krikščioniškąsias vertybes, rūpin
tis vaikų religiniu auklėjimu, tuo 
būdu padedant Bažnyčiai paruoš
ti dirvą naujiem dvasiniam pa
šaukimam. Prisimindamas katali
kų savaitraščio „Družina" įstei
gimo sukaktį, Jonas Paulius II-
-sis palinkėjo, kad savaitraštis ir 
toliau, pilnoje laisvėje, tęstų pra
dėtąjį religinio formavimo ir re
liginės informacijos uždavinį,pa-
dedant tokiu būdu visiem tikin
tiesiem sąmoningai dalyvauti į 
Bažnyčios h* visos Dievo tautos 
gyvenime. 
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tintas pavergtųjų tautų laisvu ap-, pa**™** krašto gynybos min. 
sisprendimu išsivadavimas iš ru 
siškai sovietinės okupacijos. 

14. Kongresas skatina akademi
nį jaunimą išeivijoje daugiau do
mėtis politinių mokslų studijomis, 
pasirenkant dalykus, kurie įgalin
tų ateityje dirbti diplomatinėje 
tarnyboje, naudingose gyvena
mam kraštui ir ypatingai reika
lingose atkursimos laisvos Lietu
vos interesams. 

15. Kongresas prašo JAV vy
riausybę imtis ryžtingų pastan
gų, kad būtų galutinai išlaisvin
ta Lietuva, Latvija ir Estija. Ati
dėliojimus šitokios akcijos sudaro 
gyvybinį pavoju toros tautoms iš
silaikyti ir gresia pasaulio taikai 
ir kultūrai. 

16. Kongresas dėkoja lietuvių 
spaudai ir radijo valandėlėms už 
Lietuvos bylos kėlimą, paramą 
laisvinimo veiksniams ir visuo
menės nuteikimą budėti tautos 
reikalų sargyboje. 

17. Kongresas nuoširdžiai dė
koja Altos valdybei, rengimo ko- j 

prof. A. Voldemaras 1918 m. 
lapkričio 23 d. Tačiau visą jos 
organizavimo naštą pakėlė min. 
pirm. M. Sleževičius. Be savos 
kariuomenės, sumušusios bolše
vikus, lenkus ir bermontinin
kus, i i griuvėsių kylanti Lietuva 
nebūtų galėjusi atsistoti ant 
savo kojų. Kovose už lietuves 
laisve žuvo 1,506 kariai Bolše
vikams okupavus kraštą, vyk
dant pirmąsias deportacijas, 
buvo išvežta 500 karininkų ir 
per 6,000 puskarininkių bei 
kareivių. O kiek karių žuvo 
partizaninėse kovose 1945—52 
m.? Paskaita buvo įdomi. 

mitetams Chiaagoje ir Clevelan
de ir visiems talkininkams už 
kongreso suorganizavimą h tin
kamą pravedimą. 

18. Kongresas paveda Akos 
valdybai padėkoti visiems kongre
są sveikinusiems ir įteikusiems 
aukų Altas reikalams. 

ąiiHiHiiimmiiHiHiiiii 

I fitrlttttla KftftUii Dtv*aa likfflaattot Mis* 

SOL, DANOS STANKAITYTfiS 
(įdainuota lietatiikai) 

O P E R Ų A R I J O S 
Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. 

Dirigentą* Alvydas Vasaitis 
GRAŽINA, AIDA, KAUKIŲ BALTUS, LIKIMO GALIA, 

CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS. 
Kaimą su persiuntimu $10.75. Uitakymu* siusti: 
DRAUGAS, ĄSkS W. 6Srd St, Chicago, Iū. 60699. 

01. gyventojai dar prideda 60 et valstijos mokesčio. 

Jaunimo centro direktoriui 
KUM. ANTANUI SAUIAKIUI, SJ, 

jo mylimai Motinai mirus, nuoširdžią už
uojautą reiškia 

DaiMvts Ammblis 

Brangiai sesutei 

A t A. OKAI JASINSKIENEI Lietuvoj miras, 
mielai LIUCIJAI GUDELIENEI reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime. 

Eleonora JušktvttkM 
Ragini RicnintM 
Juii ir Stasys Ramai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

Perskaitę "Draugi", duokite kitiems pasiskaityt. 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVL 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. LITLAMCA AVE. Tel YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VTrąinia 7-6672 
2424 VV. 6oth STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 South west Higfavvav, Palos Hills, 111. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA A VE. Tel. L Afavette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITLAMCA AVE. Tel. YArds 7-1138-3* 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO H Al STEP STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50lh \»e.. ( ICtRO, ILL. Tel Olvmpic 2-1003 
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x Kuo. dr. Ignas Urbonas, 
Sv. Kazimiero parapijos Gary, 
Ind., klebonas, dažnai paremia 
savo dienrašti. Ir dabar atsiun
tė garbės prenumeratos mokes
tį. Esame dėkingi. 

x Marija Tumienė, Oak 
Lawn, 111., atsiuntė 10 dol. au
ką. Labai ačiū. x Dr. Mindaugas Vygantas, 

Illinois universiteto profesorius, 
retinos ligų specialistas, daly
vavo akių ligų įvairių kraštų' prenumeratos mokestį. Esame 
specialistų konferencijoje Lon- labai dėkingi 

CHICA60S 
ŽINIOS 

MOKYKLŲ RŪPESČIAI 

Chicagos mokyklas pradeda 
slėgti finansiniai sunkumai. Yra 
pavojus, kad mokytojams gali 
būti laiku neišmokėtos algos. 

x Kun. Jonas Maknys, Pro- g v i e t i m o tarybos pirmininkas 
vidence, R. L, atsiuntė Garbės J o h n D c ^ y a t 8 i 8 t a t y d i n o . 

done ir lapkričio 21 d. skaitė Vladas Eidietis, St. Pe-
ŽIAURUS P L t S K A S 

Šešiolikos metų mergaitė Lau
ra Martin buvo Oak Forest prie
miesty nužudyta plėšikui už
puolus McDonald užkandinę. 

paskaitą "Vitreour chirurgijo-1 tersburg Beach, PI., atnaujino 
je". Be to, prof. M. Vygantas prenumeratą dviems metams ir 
turėjo progos vizituoti Londo- • atsiuntė auką. Labai ačiū. 
ne akių ligų ligoninę. Neseniai; x Balzeko lietuviu kultūros 
dr. Vygantas dalyvavo ir UN- : muziejaus kalėdinis pobūvis Areštuotas P. Logan, 19 m 
ESCO surengtoje moksUninkų Jvyks gruodžio 8 d. Lietuvos;nes liudininkai patvirtino, kad 
konferencijoje Portugalijoje. į Vyčių salėje. 

x DidesnJ kiekį šventinių 
x Bendras PLB ir P U S vai- kortelių užsisakė ir aukų atshin-

dybų posėdis įvyks gruodžio 8 t ė: A. Povilaitienė, Vytautas 
d , šeštadienį, 12:30 vai. po pie-; Gutauskas, Zuzana Giedraitie-
tų Jaunimo centre. Bus svare-, nė, Stasys Lūšys, dr. J. Kriau-
tomi bendri ateities darbai irjgįūnas. Dėkojame, 
prelimiarinė Jaunimo kongreso x Lietuviškų knygų "Drau-
finansinė apyskaita. Į g e " užsisakė: A. Smilgius, H. R. 

_ , . . _, _ , .. Žibąs, Danutė Janutienė, Pet-
x Lietuvių Muzikologijos ar

chyvo administracijos ofisas 
Jėzuitų rūmuose yra atdaras visuomenei šeštadieniais nuo 11 

ras Baužys. 
x Danutė Janutienė, Berkley, 

Calif., nusipirko "Drauge" kny-
., . _ _, . gų apie Lietuvą anglų kalba už 

f * ^ US" P' P r a S o . m e a p s l",94 dolerius. Dėkojame, 
lankyti. Dėl informacijos pra
šoma skambinti Gilei Liubins-
kaitei vakarais (735-3397). 

yra kaltas. Areštuoti du jo 
bendrininkai: A. Wilson, 19 m., 
ir 15 m. mergaitė. 

NUTEIS* MIRTI 

W***W *̂ <^I. • 

mU ZVAIG ZD UTE n TV Įsteigta* Lietuvių Mokytojų Sąjungos CMcagos skyrimu 
Redaguoja J. Plaėas. Medžiagą siusti: 8206 W. 65th Phee, Chfcago, IL 60628 

Chicagoje G. Delveecbio, 211 
m., nuteistas mirti už tai, kad 
1977 m. gruodžio 22 d nužudė 
6 m. berniuką ir užpuolė jo mo
tiną. Jis jau anksčiau buvo 
baustas už panašius nusikalti
mus. 

AKINIAI 
A i naudoju akinius. Man jie 

nelabai patinka. Nepatinka to
dėl, nes mano manymu jie ne
gražiai atrodo. Man nusibodo 
juos laikyti ant nosies. 

Man reikia juos užsidėti, nu
siimti, vėl užsidėti ir vėl nusi
imti. Bet labiausiai man nepa
tinka akiniai, kai reikia juos 
dažnai plauti. Aš nuplaunu 
juos, užsidedu, po kiek laiko vėl 
juos reikia plauti. Bet ką gali 

| padaryti, jei reikia, tai reikia. 
Laura Gražulytė, 

Detroito "Žiburio" l i t m-los 
VT sk. mokinė, "Skambutis". 

LĖKTUVAS ATSIMUŠ* 
l NAMUS 

X Milda Lesniauskienė, gyv. 

x Dėkodami už korteles, au
kų po 5 dol. atsiuntė: Kotryna 
Graudienė, Aleksandra Gumbi-
nienė, Elena Mickeliūnienė, Bd-

Palotine, UI., buvo paguldyta I vardas Jovaiša, S. Butkūnas, 
ligoninėje ir turėjo gana sunkią i Mečys Javas, Vytautas Rute-
operaciją. Ji dabar jau yra grį- iU o n i s ' P e t r a s D i r d a ' **** Mi-įrėjo leistis Gary miesto aero-
žusi namo ir savo vyro Viktoro j Hauskienė, R. Martinaitis, Pr. drome, bet dėl blogo oro pra 
Lesniausko priežiūroje pamažu Jucius, Jonas Stoškus, Jonas 
sveikata. 

X Sol. D. Kucenienės plokš
telių pristatymo proga, Korp! 
Giedra dovanoja albumą Ateiti
ninkų namų bibliotekai. 

x Genė Maldėnienė, čikagiš-
kė, lankėsi "Drauge", domėjosi 
spaudos darbai, įteikė 8 dol. 
auką. Dėkojame. 

X Patikslinimas. 1979.XI.28 
"Drauge" žinutėje prof. Juozo 
Žilevičiaus naujas paskelbtas 
adresas 618 Stone Barn Rd, o 
turi būti 619 Stone Barn R d 

x lietuviai ir kiti, dirbę Vo
kietijos priversiniuose darbuo
se, gali gauti padidintas pensi
jas naujo įstatymo numatytais i 
atvejais. Apie tai skelbia "Chi-
cago Tribūne" gruodžio 3 d. 
numery. 

Antanaitis, T. Kakta, Valerija 
Tumpienė. Visiems dėkojame. 

X Patikslinimas. Praėjusio 
šeštadienio "Drauge" koresp. 
apie Zarasiškių klubo susirinki
mą pasakyta, kad pirmininka
vo Aleksas Pretkelis, o turėjo 
būti Aleksas Žakas. Atsipra
šau. M. S. 

Mažas sportinis lėktuvas šeš
tadienį nukrito į Kienszynskių 
namus Gary mieste. Buvo už
mušta Kienszynskienė, 56 m., 
ir žuvo lėktuvo pilotas. Jis no-

šė per radiją leistis kitur. 

x A. Smilgius, East Chka
go, Ind, atsiuntė 10 dol. auką 
Ačiū. 

NUOTYKIS SU IRANIEČIU 
Nors Iranas žiauriai laužo 

pasiuntinybės narių diplomati
nę neliečiamybę, bet Irano ge
neralinis konsulas Chicagoje 
Mansour Shahneh, gavęs tikė
tą už neleistiną posūkį automo
biliu, nori išsisukti nuo pabau-

, dos, remdamasis diplomatine ne
liečiamybe. Nors Iranas atsi
sakė duoti gazoliną Amerikai, 
bet Irano gen. konsulas Chica
goje jį sulaikiusiam policinin
kui po nusikaltimo susisiekimo 
taisyklėms padavė užstatui 
Amoco gazolino bendroves mo
toro klubo kortelę. 

mo. Jie buvo šlapi, bet labai 
linksmi. Broliai turėjo labai 
skanius pietus. 

Saulius Eidukas, 
Dariaus Girėno lit. m-la, 

7 skyrius. 

KAUKIŲ BALIUS 

Šiandien' mūsų ir dar keli bū
reliai turėjome dainavimą. Mo
kėmės giedoti himnus, giesmes. 
Dainuojam daug liūdnų ir link
smų dainų. Sportas yra mūsų 
visų mėgiamiausias užsiėmimas. 
Žaidžiam kvadratą, tinklinį, 

x SoL 
į plokštelių 

Dalios Kueėnienės 
albumo pristatymas 

X Mecenatai ir prenumerata- b u s ateinantį šeštadienį, gruo-
riai (iš Čikagos ir apylinkių), | d ž i o 8 d> 7 v a L v a k - Jaunimo 
neatsiėmę Danos Stankaitytės c e n t r o kavinėje. Pristatymą ir 
plokštelės per pristatymo vaka
rienę, prašom skambinti telef 
737-6696 po 5 v. v., kad būtų 

vakaronė globoja Korp! Giedra. 
x Ateitininkų Šalpos Fondo 
1978 metų piniginė apyskaita. 

galima greičiau pristatyti. IĮ Valdybos š. m. kovo 27 d., iž-
kitus miestus bus 
truputį vėliau. 

išsiuntinėta dininko prof. dr. Balio Palioko 
(sk.) patiektą ši apyskaita, buvo pri-

X f W H < rin mmmmnMBn kn« " ^ G a u U ^ ^ iŠmokė-
^ J L ^ T ^ T ^ T ^ - ^ T ) 1 * $5,687.11, deficitas $289.28 certas rvyks 1979 m. gruodžio' Y _* v i_ . n f t f t e - . _ J Z , . .. . f _ , Gauta stambesnių aukų: $2,025, mėn. 9 d. (sekmadienį), 3 vai. . . ,T . . . . . . . J : . . nario mokesnio ir smulkesnių p. p., Marijos Aukštesniosios . „., OOA __ . . -. . ., L i f V i , VTJ T,T • . aukų $1,320.50, nuošimčiai iŠ mokyklos salėje. Nauja ir rvato ^ 
programa. BiheUi galioja tie ^ 3 ? 5 ^ ^ J ^ . 
patys, kurie pirkti spalio 27 1 . . . . . . . f „ _ 
dienai. Bilietus prašoma įsigyti , . ™ 1 J , ! r M * :£ ' T 
iš anksto GiftsP International ^ ^ $3,000 per At^cų Pe-
(VazneUo) prekyboje, 2501 £ S £ ^ ^ T S S «»,.» tt^A. o*, /-n.- _ i -w% SLOvyKiai W J , Keuones įsiai-West 71st St. Chicagoje. Ren- . ,. .. _ . #OE/. . _ .- __ \f, . doms svečiams iš Europos $250. gia Balfo 35-rių veiklos metų . . , ,. r . ... . : . . « . . V , ,-._, , . , jaunimo vadovei kelionės įšlai-sukakčiai atžymėti. Visi kvie- į #OK/. . . . . . — - . . . . , ... . . .^.'dos $250; spausdimai per A. 

Bdfo «kr ir t t (pr.) $ 1 2 < n v^to k M t l .r k e i t . 

X Ateities Fondui (Ateitisimas kanadiškų pinigų $135.05. 
Foundation, Inc.) po 1,000 dol Viso $5,687.11. 
aukojo: M. Smulkštienė (viso 
2,000 doL), dr. O. ir A. Baliū-
nai, dr. J. ir K. Briedžiai, dr. 
S. ir K. Kiškai. (pr.) 

x A. A. Jonas Paliokas, Pa-

B. V. 
(pr.) 

X Tradicinė* vimlecnj kūčios 
įvyks š. m. gruodžio mėn. 16 d. 
sekmadienį. 3 vai. 30 min. p. p. 

•valio ūkininkas, Sibiro trem-! Jaunimo centro apatinėje salėj, 
tinys, mirė Pasvalyje š. m. lap-; Kūčiose dalyvaus Raimundas 
kričio 7 d. Palaidotas lapkričio j Kasiulis, neseniai pasitraukęs; iš 
10 d. Pasvalio kapinėse. Už jo j ok. Lietuvos. Bilietų reikalu 
sielą šv. Mišios bus aukojamos prašoma skambinti telef.: 778-
gruodžio 9 d., 10 v. r. Marijonų 0549. Valdyba 
koplyčioje prie "Draugo", (pr.) | (pr.) 

X Aukomis skaitytojai stip
rina dienraštį. Po 5 dol. at
siuntė: Alfonsas Tamošiūnas, 
G. Jezukaitienė, R. T. Rudaitis, 
Vladas Velža, Uršulė Skrabu-
tėnienė, Fr. Petraška, I. Karob-
Uenė, J. čarauskas, Pranas Jur
kus, Matulaičio namų seselės. 
Visiems dėkojame. 

X Aukų po 3 doL atsiuntė: 
R. Valaitis, Taf. Kapris, Aldo
na Gilmore, J. Gavelienė, P . 

MEDIS 

Vieną sekmadieni aš vaikš
čiojau "Elm St" gatve ir pa
mačiau medį. Kai priėjau prie 
medžio ir atsisėdau, pamačiau, 
kad medyje yra drevė, pipau į 
drevę ir pamačiau didžiulį kam
barį, pilną visokių saldainių, bet 
kai apsisukau vėl išlipti, buvo 
dingusi anga medyje. 

Besidairant; kaip išeiti, paste
bėjau mėlyną takelį, vedantį 
prie kito medžio. Eidamas ta
keliu suvalgiau daug skanumy
nų. Kai pasiekiau medį, radau 
antras "duris", tai įlipau į vidų 
ir pamačiau, kad čia viskas pa-

Viščinio "LAisvės varpo" radi-' daryta iš aukso. Pasiėmiau ga-
aa, Irena Johansonienė. Dėko-;balą aukso ir eidamas toliau 

mėlynu takeliu pamačiau dar ame. 
x Juozas Bumbulis, Sun Ray 

Motei, Tuscon, Ariz., maloniu 
aiškeliu palinkėjo "Draugo" 
larbuotojams linksmų Sv. Ka-
ėdų švenčių ir šia proga atsiun
tė 20 dolerių auką. Esame labai 
iėkingi. 

x Ebė gilbajorlenė, Rich-
mond Hill., N. Y., maloniu laiš
keliu pasveikino "Draugą" ar
tėjančių švenčių proga h* avt-
3iuntė 10 dolerių auką. Labai 
ačiū. 

x Sofija ir Stasys Rudokai 
iš Santa Monicos, Calif., palin
kėjo "Draugui" linksmų Šven
čių ir savo sveikinimus palydė
jo 15 dolerių auka. U i viską 
esame labai dėkingi. 

x Lietuviškų knygų didesnį 
kiekį "Drauge" nusipirko: dr. 
Florijonas Tallat-Kelpša, J. Do-
veinis, A. Al Čiauškąs, J. J. Miš
kinis, R. Petrauskas, B. Pupni-
kienė, J. Fmk. 

x Tony Yuknis nupiešė ka
rikatūrą, vaizduojančią, kaip 
prie merės J Byrne pakilo įvai
rūs mokesčiai. Karikatūrą su 
atitinkamu laišku išspausdino 
"Chicago Tribūne" gruodžio 1 d. 

vieną medį. 
Praėjęs pro jį vėl atsiradau 

"Elm St." gatvėje. Tuo metu 
pabudau ir supratau, kad visa 
tai buvo tik sapnas. 

Atsikėlus eiti namo, man pa
sidarė šalta, tai įkišau rankas 
į kišenes. Staiga ištraukiau 
rankas ir žiūriu, vienoj rankoj 
gabalas aukso, o kitoj — sal
dainiai 

Petras Čepas, 8-tss sk., 
Bostono lit m-los 

mokinys, "8vilpukas'\ 

DU 2UVATJTOJAI 

Vieną dieną du broliai su lai
vu išplaukė žuvauti. Jie anksti 
rytą išėjo. Jie nuplaukė iki vi
durio upės. Visą dieną broliai 
žuvavo. Jau buvo labai karšta, 
nebuvo pavėsio, tai užsimovė 
savo kepures ir vėl žuvavo. Dar 
nieko nepagavo. Staiga kas 

| nors užkibo. Buvo žuvis. Trau
kė smarkiai. Bet vyresnis bro
lis tą žuvį įtraukė. Buvo labai 
didelė! Jaunesnis brolis vos ne
iškrito iš laivo ir išsigando, kai 
pamatė tą didžiulę žuvį. Kai 
įdėjo į kibirą, jie džiaugėsi ir 
linksmai parplaukė abudu na-

krepšinį ir tenisą. Įdomu kera
mika ir darbeliai. Šiandien buvo 
saulėta ir karšta diena. Plau
kėm. Svetainėj, prie ežero, nu
sipirkom ledų ir gėrimų. 

Vakare kaukių balius. Kiek
vienas būrelis turėjo apsirengti 
kokios nors lietuviškos pasakos 
veikėjais. Pirmą vietą laimėjo 
Anglijos mergaičių būrelis, pa
vaizdavęs Sigutę. Taip praėjo 
ši smagi diena. 

Auksė Bsskattytft, 
B Jaunučių Ateitininkų 

vasaros stovyklos laikraštėlio 
"Keliaujam su daina". 

KODfcL AS NORĖČIAU 
PAMATYTI LIETUVĄ 

Aš norėčiau važiuoti pama
tyti Lietuvą, nes iš tų paveiks
lų, kuriuos aš mačiau, ji yra 
labai graži. Aš norėčiau pama
tyti, kur mano tėveliai gimė. A i 
manau, kad būtų linksma ir 
smagu pavaikštinėti miškuose 
ir laukuose. Man būtų smagu 
pažaisti smėlyje prie Baltijos 
jūros. Lietuvoje gyvena mano 
senelis ir kiti giminės. 

Diana Stanlškytė, 
Clevelando Sv. Kazimiero 

lit. m-los mokinė. 

MANO KIAULYTĖ 

Aš turėjau jūros kiaulytę. 
Jos vardas buvo Paršiukas. Vie 
ną dieną mes jį išleidom ant 
žolės. Jis daug ėdė. Tada jis 
pamatė katę ir šunį. Išsigando 
ir bėgo. Jis norėjo įlįsti į krū
mus. Mes jį pagavome. Jis nu
rimo ir vėl ėdė žolytę. 

Kartą jis pamatė kitą kati
ną. Jis buvo baltas. Paršiukas 
vėl ėmė bėgti. Jis išlindo pro 
tvorą ir pasislėpė kaimynų kie
me. Mes jau negalėjome jo dau 
giau matyti. Tada nuėjome pas 
kaimyną paprašyti, kad leistų 
mums pasigauti savo Paršiuką 
jo kieme. Kaimynas leido. Sa
vo kiaulytę vėl suradome ir 
parneŠėme į savo kiemą Tada 
ji tik vaikščiojo ramiai ir dau
giau nebėgo. 

Rita Kobalte, V sk., 
K Donelaičio lit. m-la 

KANADA 

Rugpiūčio mėnesį mūsų visa 
šeima išvažiavome atostogų. 
Pirmiausia mes sustojome 
Troy, Detroit, Michigan, pas 
savo gimines. Ten pabuvom 
dvi dienas ir tris naktis. Po to 
mes važiavome penkias valan
das ir nuvažiavome į Kanadą 
Ten mus labai nielai sutiko ir 
priėmė giminės. Ten mums 
buvo įdomu, nes daug ką ma
tėm. Važiavome tramvajumi, 
ėjome pasivaikščioti pro uni
versitetus ir per miestą Dar su-
tikome mūsų giminių. Mums la
bai patiko Kanadoje. Ai norė
čiau ten gyventi. 

Asta Tijunėrytė, 
Brighton Parko mokykla 

KATINAS IR 2VIRBLIS 
Katinas buvo didelis, žvirblis 

buvo mažas. Katinas gaudė 
žvirblelį. Jis jį sugavo ir ren
gėsi suėsti. Katinas padėjo 
žvirblį ir ėmė veidą prausti. 

Žvirblis mokėjo greitai lėkti. 
Jis paspruko iŠ katino. Katinas 
liko alkanas, žvirblelis liko 
linksmas. 

Atpasakojo Rodney Alderdice, 
Hamiltono "Vysk. M. Va

lančiaus" lit. m-los H sk. 
mokinė, Kanada, "Jaunystės 

Aidai". 

KALAKUTO GALAS 
Labas. Mano vardas Tomas, 

aš esu kalakutas. Aš užaugau 
McDonald'o ūkyje. Jaunas die
nas linksmai praleidau. Ūkinin
kas mane gerai lesino, turėjau 
daug draugų. Susipažinau su 
labai gražia kalakutyte. Jos 
vardas buvo Hena. Greitai bė
go dienos. Aš augau ir riebė-

Vieną dieną pastebėjau, kad 
ūkininkas vaikščioja su kirviu 
ir į mane žiūri. Labai išsigan
dau* ir pradėjau galvoti, kad 
man ateina galas. Norėčiau jū
sų paklausti, kur aš galėčiau 
pasislėpti, kol Padėkos diena 
praeis. Manau, kad ūkininko 
žmona manęs nežada kepti. 

Kai valgysite kalakutą Padė
kos dieną prisiminkite mane. 

Renata Vizgirdaitė, 
Lemonto 'Maironio" lit. m-los 

mokinė, "Perkūno vėjas" 

GALOOSŪKIŲ NR 7 
ATSAKYMAI 

I Radio Detecting And Rang-
ing. 

n ŠUO. 
m Mergaitei trūksta grėblio, 

o berniukui — plaktuko. 
IV žuvį drumstam vandeny 

lengva pagauti. 
V Daiktavardis buvo vyriš

kosios giminės, nes jis buvo 
pirmosios linksniuotes; links
niuotę aiškiai rodo galūnė: — 
o tegali būti vienaskaitos kil
mininko galūnė. 

GALVOSŪKIAI NR. 10 

I 

Kada ir kur nuolatiniam ap
sigyvenimui įsikūrė pirmieji an
glų kolonistai Siaurės Ameriko
je? (5 taškai) 

•g 
Padėkite ant stalo keturis 

dantų krapštukus. Paimkite dar 
du krapštukus ir perlaužkite 
pusiau. Dabar turėsite keturis 
ilgus ir keturis trumpus paga
liukus. Uždavinys: iš tų aštuo
nių gabalų sudarykite tris ly
gius kvadratus. Paskiau juos 
nupieškite popieriuje ir atsiųs
kite Tėvynės Žvaigždutei 

(5 taškai) 
m 

(Žiūrėkite brėžinį). Suskai
čiuokite, kiek čia yra trikam-

SlflMEV, VASAROJE 

taĮpsasskyn. 

Maus vaiidnstėj vis dar įvyti. 
Juk 
Ir 

• 

_ . 

Pirmai lakiai vos tik atėjo*, 
Auksą suspindi lapsi Zall; 
Saulės tvtassj Jie mos taip žavi, 
Vėtrai ulė Jus, nukris vist 
Taip ssrėtns, kad Jis virpėtą, 
Nors Ir pageltę, ass h- raasvli 

Tai 
tau, vsurfys 

Tu nepraMk, sagrJJBd ir vėl! 
Deja, Dievais Jau taip lėmė, 
Kad tori vietą u&efatt kitiems. 

pių. Kas tiksliai suskaičiuos, 
gaus 10 taškų, kiti tik 5 taškus. 

• 

FATHfR 

LOU ISA 
ISA BEL 

(Žiūrėkite brėžinėlį). Vytukas 
nutarė aplankyti savo klasės 
draugą Hermaną. Atėjės į jo 
namų koridorių, pamatė korte
lę, kurioje surašyti visų šeimos 
narių vardai. Jam buvę neaiš
ku, kodėl tėvas ir Hermanas 
buvo atskirti brūkšniu nuo se
serų vardų. Įėjės į vidų Vytu
kas pasakė Hermanui, nubrėžk 
dar vieną brūkšnį ir kiekvienas 
vardas bus atskirtas vienas nuo 
kito. Hermanas nesuprato, kaip 
galima vienu brūkšneliu atskir
ti keturius vardus. Gal jums 
pasiseks tai padaryti. 

(5 taikai) 
. V 

Paaiškinkite, kaip pasikeis 
žodžių reikšmės trumpuosius 
balsius a, e tariant ilgai: mano 
— mano, mes — mes, kasa — 
kasa. Parašykite po sakinį su 
šiais žodžiais. (5 taškai) 

GBGTJT* — NELABDNOA 
SESUO 

Vienos mergaitės brolį nušo
vė kare. Ji labai jo verkė Ir 
beverkdama pavirto gegute. 

Nuo to laiko kiekvienais me
tais, kai ateina tas laikas, kada 
jos brolį nušovė, ji ir pradeda 
kukuoti, verkti. 

("lietuvių 
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