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SOVIETINĖJE MOKYKLOJE 
Pasvalys. — 1979 m. sausio 

29 d. Pasvalio vid mokyk, bu
vo paskelbta ateizmo savaitė. 
Veikė mokinių piešinių paroda 
ateistine tema. Mokiniai kaip ir 
visuose panašiuose renginiuose 
dalyvavo be noro. Vyresnių 
klasių buvo vos keli piešiniai, 
visi kiti (apie 40) 5—6 kL, ku
riuos būtinai turėjo piešti pieši
mo pamokų metu. Mokytoja 
Slančiauskienė ėjo per klases ir 
reikalavo greičiau nešti pieši
nius. 

Naktį iš vasario 1 į 2 dingo 
visi piešiniai ir ateistiniai sien
laikraščiai, o skelbimų lentoje 
buvo pakabintas plakatas su 
ištraukomis iš Lietuvos TSR 
konstitucijos (50 str.) "Lietu
vos TSR piliečiams garantuoja
ma sąžinės laisvė, tai yra teisė 
išpažinti bet kurią religiją, arba 
neišpažinti jokios, praktikuoti 
religinius kultus arba vesti ate
istinę propagandą. Kurstyti ne. 
santaiką ir neapykantą ryšium 
su religiniais tikėjimais drau
džiama. Bažnyčia Lietuvos TSR 
atskirta nuo valstybės ir mo
kykla — nuo bažnyčios". 

Rytą mokytojai, norėdami nu
slėpti šią "vagystę", paskubomis 
surengė naują parodą. 

Vasario 3 d. vyko moksleivių 
— studentų susirinkimas — va
karas, kuriame buvo apie 300 
žmonių. Atvirose vietose pasi
rodė priklijuoti atsišaukimai, 
švietė lietuviška trispalvė, šū
kiai: "Salin ruskius okupan
tus!", "Laisvę Lietuvai" ir kt. 
Trumpi eilėraščiai..., keturei
liai: 

Raudona, žalia ir geltona, 
Tai mūs trispalvė vėliava. 
Kovokime už laisvę, broliai, 
Ir vėl bus laisva Lietuva, 

irkit. 
Atsišaukimai sukėlė didžiuli 

visų susidomėjimą. "Kontras" 

gaudyti papildomai buvo iššauk
ti 6 mokytojai. 

Panašaus turinio atsišaukimai 
pasirodė ir mokyklos bendrabu
tyje, kuriame vasario 5 d buvo 
padaryta smulki krata. 

Vasario 5, 6, 7 d., 11 klasių 
mokiniai (pamokų metu) buvo 
kviečiami j direktoriaus kabine
tą pokalbiams su saugumo dar
buotojais. 

Vasario 7 d. 11 kl. mok. Rima 
Juzytė buvo iššaukta panašiai 
apklausai į direktoriaus kabi
netą, o po 1,5 valandos buvo nu
vesta j Tarybų rūmus. Saugu
miečiai ir gražiuoju ir grasinda
mi reikalavo pasakyti, kas orga
nizavo, liepė išplatinti atsišauki
mus. Tardymas truko iki 18:30 
(be pietų pertraukos) valandos. 
Lydima Valst. saugumo Pasva
lio poskyrio viršininko Ivaškevi
čiaus ir poskyrio darbuotojo 
Roginovo grįžo namo. Apie 
dukros tardymą tėvams nepra
nešė. Kartu su vid. mok. direk
toriumi Vytautu Kanapecku tar
dymas buvo tęsiamas namuose. 
Buvo padaryta nepilna R. Juzy-
tės kambario krata, nors leidi
mo kratai neturėjo. Ivaškevi
čius paėmė flamasterius, plaka-
tinęs spalvas, Šventųjų paveiks
liukų, neprašyti svečiai butą pa
liko tik 22:30 vaL 

Vasario 8 d. R Juzytė vėl iš
kviečiama į direktoriaus kabine
tą. Saugumietis Roginovas liepė 
rašyti kai kuriuos straipsnius 
iš TSRS konstitucijos. R Ju
zytė atsisakė bet ką rašyti 

Vasario 9 d. tos pačios kla
sės mokinė Rima Varžinskaitė 
buvo kviečiama tardymui į direk
toriaus kabinetą. Po nesėkmių 
su Juzytė saugumiečiai ėmėsi 
veiksmingesnių priemonių. Mer
gaitę labai išgąsdino ir ji prisi
pažino platinusi atsišaukimus. 
Po tardymo mergaitė susirgo. 

PRAŠO DAUGIAU LĖŠŲ 
GYNYBOS REIKALAMS 

Rusai kaltina "karini pramonini kompleksą" 
Washingtonas. — Senato gin

kluotų jėgų komitetas pradėjo 
svarstyti naują JAV biudžetą 
kariniams reikalams. Jis yra 
5.6 nuoš. didesnis už praėjusių 
metų ir siekia 157.5 bil. dol. Vy
riausybės gynybos planus sena
te aiškino gynybos sekretorius ] 

tikresnis kandidatas yra Oma
nas, kuriam priklauso strategi
nė Masiros sala, netoli Hormu-
zo sąsiaurio. Kita galomybė, 
Pentagono šaltinių žiniomis, yra 
Somali jos Berberas uostas Ara
bų jūroje. 

Yra planų įsteigti naują kari-
Harold Brown. Senatoriai, ku- nę komandą tos pasaulio srities 
rie abejojo ar jie prisidės prie j reikalams. Dabar Viduriniųjų 
SALT 2 sutarties patvirtinimo, j rytų operacijos vadovaujamos 

Z ! dabar sako kad iie gali sutartį! JAV karinės vadovybės Vakarų 
Priel NATO valstybių konferenciją Sovietų Sąjunga bandė įrodyti, kad ji siekia Europoje nusiginklavimo. Spalio j ' Tvirčiausias tu i Europoje. 
6 d. prezidentas Brežnevas Berlyne pažadėjo išvežti 1,000 tankų ir kelias divizijas kareivių, o gruodžio 5 d. Rytų j ratuiKUOu. jiaiuug U. H evnybai didina ir 
Vokietijoje buvo suorganizuotas didelis sovietų kareivių išvežimo spektaklis. Nuotraukoje matomas traukinys iš abejojančių senato narių, sen. j J « « " J u r i n i n k a i EurO-
Wittenbergo stoties išvežė 20 tankų ir kelis šimtus kareivių. NATO konferencija vis vien patvirtino planą lSigyti j S a m Nunn, dem. is Georgijos,; Amerikos ^ ^ m " f j " * £ . 
naujų raketų. ! pasakė, kad jis pritaria naujo į poje. šioje srityje P ™ ^ V * 

I biudžeto programoms. | NATO karinio bendradarbiavę 
' Vyriausybė planuoja susti- mo pasitraukusi Prancūzija. U 

. . „ U . . . printi karo laivyną ir per atei- viso Europos sąjungininkai gy-
T R U M P A I nančius 5 metus pastatyti 95 nybos reikalams yra paskyrę 75 

- i naujus laivus, jų tarpe branduo- Į bil. doL „ „ • . * „ . . 
l < V K I I R *™ energija varomų povande-| NATO valstybių nuorima. 
1 9 V I J U K ninių laivų. Pasaulinėse jurose! priimti savo teritorijoje Sovietų 

! _ Japonija paskelbė, kad Ja- bus laikomi visi 12 lėktuvnešių, | » £ - ^ j j f f i 

Irano ir pirks tik tiek,; šių gamybai. Per penkerius i vietų Sąjungoje dideųtriukšmą. 

IRAKAS BUVO 
UŽPUOLĘS IRANĄ 

Teheranas. - Vakar Irakas! džia suėmė ^ ^ j į j ^ j p 0 1 l I ^ sumažins naftos importą-1 lėšų skiriama ir naujų bombone-puolė visu pasieniu Irano tento-! tolą Sayad Bakrą ir Khomeinio \ I*«UJ« *~ i * . . 
riją, tačiau po keliu valandų vėl i atstovą šventame Nijafo mieste 
pasitraukė, pranešė persų kalbos i ajatoią Razvanį- Daug šijitu mu-
radijas Teherane. Kai kuriose vie- į lų buvo ištremti prie Irano sie-
tovėse buvo įsiveržta iki 3 myliu. nos. 
Šio puolimo neminėjo Irako radi- Irakas spaudžia Irano vyriau-
jas Bagdade. Teheranas ir dėl j sybę persvarstyti 1975 m. sutartį 
šio puolimo kaltina Ameriką. dėl navigacijos teisiu Shar ei Arab 

Jau praėjusį pirmadienį pasiro-: žemupyje, dėl kurio vyksta seni 
dė pranešimai apie Irako ka- ; ginčai. Irakas savinasi Abu Muša 
riuomenės koncentravimą Irano į ir dvi "nykščio" salas, kurias bri-
pasienyje. Keturios divizijos su- j tams pasitraukus, perėmė Irano 
trauktos prie Irano Kermančacho i šachas. Kada religiniai Irano va-
miesto- Keliais atvejais Irako ka- dai ėmė kalbėti apie Bahraino 
reiviai apšaudė Irano vietoves,! valstybėlę, 'kuri praklausanti. Ira-
besivydami kurdu sukilėlius. Pa- \ nui, Irakas griežtai įspėjo nekišti 
vasarį fanatiškos minios, Irane [ rankų prie šios nafta turtingos 
buvo užpuolusios Irako diplomą- j šeikystės. 
tinęs atstovybes. 

Kada ajatola Khomeinis para- • P a d e t l S I r a n e 
gino vienoje kalboje Irako siji— i 
tus sukelti revoliuciją, Irako vai- Į 

v imą iš 
i kiek pirkdavo prieš lapkričio 4 Į metus bus įgyta 1,800 naujų. ^ ^ • • ^ S S P t u n r ^ 
i d., kada buvo užpulta Amerikos! lėktuvų naikintuvų, kurių dau- j ginklų varžybas. S j " « » P r ° J į 
! ambasada Teherane. j gumas skiriami jūrų laivyno ir Į gandą » ' W * J * « , . £ ? 

- Senatas ketvirtadienį atsisa-! marinų reikalams. Visi laivyno Į Olandija ir Belgija kol kas aun-
kė sutrumpinti debatus dėl naf- į "Poseidono" klasės Pavandenį- sakė raketas prum^Tass agen-
tos bendrovių pelno įstatymo. į niai laivai gaus galingesnes turą skelbia kad " N . A ^ ™*e 

•Trident I" raketas, tų laivų; nėra vienybės". Sovietų laAraš-
vra 31 Anksčiau naujomis ra- \ čiai kaltina dėl ginklų lenktynių 
ketomis buvo planuojama aprū- Amerikos «'karinį pramonim 
pinti tik 12 laivų. j kompleksą". Tai *»jg*įį 

Irano krizė pabrėžė Persi jos | gamybos įmonių vadovybių ir 

Debatai vyksta jau penkios sa
vaitės ir dėl to šiais metais ne
bus įmanoma svarstyti SALT su
tarties ratifikavimo. 

—Portugalijos balsuotojų bal
sai iš užsieniu padidino dešinio
jo sparno demokratinės sąjungos 
balsu skaičių ir padidino jos tu
rėtą parlamente daugumą. 

— Jungtinės Tautos nutaTČ, 
jog ekonomines sankcijas Rodė 

įlankos svarbą Vakarų pašau- generolų konglomeratas. Ame-
liui, todėl planuojama įsteigti rikoje jis stipriausias. Vidutt-
ereito reagavimo korpusą. To-;niškai 70 nuošimčių visų u»a-
je srityje planuojama įsigyti kymų ginkluotei tenkaĮ maždaug 
naujų laivyno ir aviacijos ba-1 šimtui stambiausių biznio kon-

Siuo metu JAV turi Bah-icernų, į kurių vadovybes, ma
ži jai atšaukti gali tik Saugumo j reino teritorijoje niažą, trijų lai-j tyt, neatsitiktinai jerna 2072 
taryba. Naujoji Zelandija sankci j ̂  laivyną, o didesnės karo lai- pensijon išėję pulkmmiai ir ge-

Teheranas. — Naujuose Irano! jas jau atšaukė, tačiau Afrikos ša i ̂  eskadros naudoja britų salą j nerolai. 15 kitos pusės, ginkis-

KATALIKAI PASAULYJE ! 

Žodis ligoniams 
Lapkričio 14 d audiencijoje, 

kreipdamasis į ligonius, Sv. Tė
vas kalbėjo: "Maldos vienybė
je visada esu su Jumis. Nie
kuomet nesijauskite nelaimingi, 
nesijauskite nuskriausti ar ne
naudingi. Nors jum tenka ken
tėti, nors tenka skaudžiai pa
tirti kančios vienatvę ir bejė
giškumą, atsiminkite, kad krikš
čioniškai išgyventa kančia pake
lia, praturtina jūsų dvasią. Te
sustiprina jus apaštalo šv. Pau
liaus žodžiai: "Mes taip pat di
džiuojamės sielvartais, žinoda
mi, kad sielvartas gimdo ištver
mę, ištvermė — išbandytą do
rybę, išbandyta dorybė — viltį. 
O viltis neapgauna, nes ji išugdo 
Dievo meilę mūsų širdyse" 
(plg. Rom. 5, 3-4). 

Esminiai uždaviniai 

Savo žodyje Venecuelos vys
kupam, atvykusiem į Vatikaną 
su oficialiu vizitu. Popiežius Jo
nas Paulius II-sis palietė tris 
pagrindines temas: krikščioniš
kosios šeimos vienybės apsaugo
jimą, katekizacijos arba Kris
taus Evangelijos perteikimą 
žmonėm ir kovą už socialinį tei
singumą. Tai trys Bažnyčios 
veiklos esminiai uždaviniai, pa
žymėjo Popiežius vyskupam. 
Krikščioniškoji šeima turi būti 
toji mokykla, kurioje jaunimas 
būtų brandinamas tarnauti Die
vui ir žmonių gerovei. Per ka-
tekizaciją Bažnyčia perteikia 
žmonėm Kristaus išganantį 
mokslą atskleisdama žmogui jo 

paskirtį. Bažnyčia negali likti 
pasyvi, kai žmogus yra paver- j 
giamas ir pažeminamas, nes į 
kiekviename žmoguje Bažnyčia 
mato paties Dievo atvaizdą. To
dėl Bažnyčia kovoja prieš bet 
kokią priespaudą, prieš žmo
gaus teisių ir jo orumo pažeidi
mus, prieš socialinį neteisin
gumą 

Išreiškė vilti 

Pasaulinė Bažnyčių Taryba 
Ženevoje pasiuntė laišką Kon
stantinopolio patriarchui Dimit-
rijui, kuriame išreiškė viltį, kad 
Popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo 
ir patriarcho susitikimai Turki
joje palengvins pastangas, ku
riomis yra siekiama pilnos kata
likų ir stačiatikių Bažnyčių vie
nybės. Pasaulinė Bažnyčių Ta
ryba Ženevoje apjungia įvai
rias protestantiškąsias ir sta
čiatikių Bažnyčias. Tarybos ge
neralinis sekretorius yra protes
tantas Philip Potter. 

Vadovių suvažiavimas 

Lapkričio 14 d. popiežius Jo
nas Paulius II garsiojoje Siksto 
koplyčioje Vatikane susitiko su 
viso pasaulio moterų vienuolijų 
generalinėmis vadovėmis. Viso 
pasaulio moterų vienuolijų ge
neralinės vadovės bendrom sa
vo pašaukimo problemom spręs
ti yra sukūrusios organizaciją, 
kuri vadinasi Tarptautinė gene
ralinių vadovių unija. 

Unijai šiuo metu priklauso 
apie 620 generalinių vadovių, 
kurios atstovauja daugiau negu 

Afganistane daugiau 
sovietų kareivių 

Washingtona». — Gruodžio 
11 d valstybės pasekretorius 
Warren Christopher išreiškė 
sovietų ambasadoriaus pareigas 
einančiam Vasevui Amerikos su
sirūpinimą dėl žinių, kad Afga
nistane veikia sovietų kariuo
menės daliniai. Gruodžio 4 d. 
valstybes departamentas patvir
tino žvalgybos žinią, kad sovietų 
karinis įsikišimas į Afganistano 

valdžios pareiškimuose įžiūrimas i lys-pasiūlė laukti su atšaukimu, I j ^ g o Garcia, 2,500'mylių į piet-j vimosi pramonė P 1 ? * ^ **™ 
noras padėtį švelninti. Tehera-1 kol Rodezijos valdžią perims juo r y č i u s n u o Persijos įlankos.; patikėtinius j ^ ^ ^ ^ S o 

' saudi Arabija atsisako duoti sa-1 vyriausybiniame aparate, rašo 
vo teritoriją Amerikos bazėms,! "Tiesa". 

no radijas paskelbė ajatolos Kho-ldųjų vyriausybė. 
meinio įsakymą greit sudaryti — Vengrija paskelbė, jog šiais 
tarptautinę komisiją, kuri studi-; metais daug ekonominio gyveni 
juotų Amerikos nusikaltimus Ira
ne. Be to, neutrali diplomatinė 
delegacija turėtų būti pakvie.ta 
aplankyti amerikiečiu įt'caitus. 

Ketvirtadienį užsienio reikalu 
ministeris Ghotbzadeh pakvietė į 
konferenciją diplomatus iš Aust
ralijos, Austrijos, Kanados, Suo
mijos, Graikijos, Naujosios Ze
landijos, Norvegijos, Portugalijos, 
Švedijos, Šveicarijos, Danijos ir 

mo planų nebuvo pasiekti. 2emės 
ūkio augimas buvo nulis dėl pa
sitaikiusio blogo derliaus. 

— Penktadienį Londono biržo
je aukso uncija kainavo 458.75 
dol. 

civilinį karą žymiai padidėjo, j Ispanijos. Manoma, kad šiomis 
Ten esama apie 4,000 karinio 
personalo ir 1,500 civilinių pa
tarėjų. Kariniuose sovietų dali
niuose gali būti 800 kareivių. 

Sukilėlių žiniomis, karo lauke 
nuo sukilimo pradžios žuvo 
apie 500 sovietų piliečių. 

milijonui katalikių seserų vie
nuolių visuose penkiuose pasau
lio žemynuose. Unijos suvažia
vimas įvyko lapkričio mėn. Ro
moje. Jame buvo studijuoja
mos "šiuolaikinių vienuolių dva
sinio gyvenimo problemos". 

Kalbėdamas vienuolijų gene
ralinėm vadovėm šv. Mišių me
tu, Jonas Paulius II kvietė sese
ris vienuoles pagilinti maldos 
gyvenimą su Dievu, nes maldos 
gyvenimas yra pagrindas ištiki
mybės vienuoliniam pašauki
mui. 

Baigdamas Sv. Tėvas ragino 
viso pasaulio seseris vienuoles 
niekuomet neprarasti pasitikėji
mo ir drąsos. Niekuomet tene-
nugąsdina Jūsų pasitaikančios 
kliūtys ir sunkumai! Jei būsi
te ištikimos savo pašaukimui. 
Dievas palaikys jūsų jėgas ir 
pašauks naujų jėgų j jūsų ben
druomenes. 

dienomis ši delegacija galės ipa-
simatyti su kalinamais amerikie
čiais. 

VVashingtono vyriausybė svei
kina šį naują Irano žingsnį, ta
čiau reikalauja, kad diploma
tams būtų leista pasikalbėti su 
kiekvienu 'kaliniu ir kad būtu 
leista viešai pranešti apie JŲ są
lygas ir savijautą. Be to, siūlo
ma į tokią lankytoju grupę įtrauk
ti ir medicinos gydytoją. 

V. Vokietija remia 
Amerikos poziciję 

Bona. — Vakarų Vokietijos 
spauda pranešė, jog Amerikos 
valstybės sekretorius išreiškė 
Vakarų Vokietijai užsienio rei
kalų ministeriui Hans Dietricto 
Genscheriui gilią padėką už V. 
Vokietijos paramą po Amerikos 
ambasados užpuolimo Pakista
ne. Amerikiečiai diplomatai tą 

I paramą gavę iš V. Vokietijos 
j ambasadoriaus Islamabade TJ1-
l rich Scheske. 

V. Vokietija pritaria ir Ame-
, rikos pozicijai Irane, tačiau to 

Pietų Korėjoje 
varžybos dėl valdžios 

Pakeistas kariuomenės štabo virsminkas 
Seoubs. -Praėjusį ketvirta-,valstybės vadovybę, prezidentas 

Prezidentas Carteris ketvirtadie j pritarimo negali viešai rodyti, 
nį pripažino, kad Iranas eina ge-' Apie 12 nuoš. importuojamos 
ra kryptimi, tačiau j s turi pa-j naftos Vokietija gauna iš Ira-
leisti suimtus amerikiečius. 

Ajatola Khomeini savo pareiš
kime sako, kad kaltinimai Ame
rikai turi būti pasiųsti pasaulio 

no, kada Amerika importuoja 
tik 4 nuoš. Apskritai, Vakarų 
Europos šalys importuoja iš Ira
no tarp 13 ir 18 nuoš. naftos. 

opinijos sprendimui tarptautinia- j Europoje nepriklausomiausia 
me tribunole, kuris pasmerkė Ira
ną, kad tas tribunolas geriau su
prastų, kodėl Jranas taip elgėsi. 

NATO valstybės Briuselyje pa
smerkė diplomatų suėmimą Ira
ne ir reikalavo juos palesti, nes 
ambasados okupavimą1; laužo!—— • 
tarptautinius įstatymus ir žmo-1 greičiausia nepritars takiom sank-
gaus teises. Ateinančią savaitę Į rijom- Laukiama, (kad Tarptauti-

nuo Irano yra Prancūzija, nu-
mušusi importus iŠ Irano iki 5 
nuoš. Prancūzija pasiruošusi 
svarstyti ekonomines sankcijas 
Iranui, pareiškė Prancūzijos 
vyriausybė. 

Amerika paprašys Jungtinių Tau
tų paskelbti itranui sankcijas. So
vietu ambasadorius Troyanovsky 

nis Teismas Hagoje greit pa
skelbs savo sprendimą dėl ame
rikiečiu diplomatų suėmimo ir pa-

pareiškė, kad Sovietų Sąjunga. reikalaus juos paleisti. 

dienį naujasis Pietų Korėjos pre
zidentas Choi Kyu Hah turėjo 
paskelbti naują vyriausybę, ta
čiau nepaskelbė, nes tą pačią 
dieną prasidėjo kariuomenės ge
nerolų susikirtimai. Gynybos mi-
nisterio pasirašytu įsakymu keli 
aukšti generolai buvo suimti, kal
tinant juos įsivėlimu į buvusio 
prezidento Parko nužudymą spa
lio 26 d. Korėjos gyvenimą gerai 
pažįstą stebėtojai mano, kad tarp 
kariškių vyksta varžybos dėl įta
kos ir valdžios. 

Kietosios linijos šalininkai įsa
kė suimti 11 „minkštųjų" gene
rolų, kurie esą pasiryžę vesti Pie
tų Korėją į demokratinę sistemą. 
Amerikos ambasadorius William 
Gleysteen keliskart posėdžiavo 
su įvairiais vyriausybės nariais ir 
įspėjo „vanagus" nesipriešinti le
galios valdžios veiksmams, nes 
tai gali paveikti Amerikos ryšius 
su P. Korėja. „Vanagų" vadovau
jami kariuomenės daliniai užėmė 
svarbesnes įstaigas sostinėje ir 
patruliavo miesto centre. Padėtis 
vakar buvo dar labai neaiški. 
Nužudyto prezidento rėmėjai sie
kia pravesti į vyriausybę savo 
žmones, pasisakančius už kietą, 
karinį režimą be jokių demokra
tinių įsipareigojimų. 

Generolams manevruojant į 

Choi paskyrė naują kariuomenės 
štabo viršininką ir karo padėties 
viršininką gen. Lee Hee Sung, 
55 m. Neaišku, ar šis generolas 
buvo parinktas paties prezidento, 
ar primestas „kietosios" linijos 
generolu-

—Šį sekmadienį į Washingto-
ną atvyksta Britanrjos premjerė 
Margaret Thatcher ir užsienio 
reikalu ministeris lordas Canring-
tonas. Jie viešės dvi dienas. 

—Vakar Sa'udi Arabijoje pra
sidėjo mirties bausmės vykdymas 
sugautiems Didžiosios Mečetės 
Mekoje užpuolikams. Bausmės 
vykdomos keliuose miestuose, kad 
daugiau žmonių pamatytų, kaip 
baudžiami monarchijos ir tikėji
mo priešai. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 15 d.: Celinas, Kris

tijoną Kovotas, Vingilė. 
Gruodžio 16 d.: Euzebijus 

Ver., Albina, Vigaudas, Alvinė. 
Gruodžio 17 d.: Lozorius, VL 

viana. Montigaila, Laila. 
Saulė teka 7:10, leidžiasi 4:2a 

ORAS 
Saulėta, stiproki vėjai, tem

peratūra dieną 45 1.. naktį 80 L 



DRAUGAS, Šeštadieni*. 1979 m. gruodžio mėn 15 d. ; P o s ė d ž i a v o n a u j o j i 

Federacijos valdyba 
: 

/ / / / / 

(V1IJ4IIIIIU 
REDAGUOJA Jc 
tinsti: «5M So. Rodnrell 

ir m 
TeL TTS-78M 

ARTIMO MEILE — GERIEJI DARBAI 
Tikinčiajam suvargęs žmogus Į Mūsų sesės, susijungusios į Lie-

yra Dievo vaikas, didžioji verty- tuvos Dukterų draugiją, asmeniš-
bė pasaulvje, yra Kristaus bro- kai parodo labai daug meilės, tei- į J 
lis, sesuo, Jo mistinio kūno na- kia pagalbos ir šelpia vienaip ar Į j Bar§kėtyt 
rys, dieviškojo vynmedžio šake- kitaip suvargusius savo tautie-1 • o s ^{^^ 

S& 

Lapkričio 29 d. J. B. Laučkųj 
namuose, 9610 Singleton Dr.,' 
Bethesda, MD 20034, posėdžiavo 
naujoji Ateitininku federacijos j 
valdyba: federacijos vadas Juo-į 
zas B. Laučka, generalinis sekre-

torius — Linas Kojelis (2749 Ord- į 
way St. N.W., Washington, D.C 
20808), iždininkė — Milda Ci-Į 
žiūnienė (7766 Trevino Lane, 

| Falls Church, VA 22043), proto-
ICOIŲ sekretorius —Jonas Vaitkus 
(4921 78th Ave., HyattsviUe, Md. | 
20784), valdybos narys — rašy
tojas Antanas Vaičiulaitis, Moks-
eiviu sąjungos referentė —Ofe- j šiuose Ateitininku namuose prie Vakarus savo 

ė ir Sendraugiu są- j Chicagos. Jo 
rentas 

THE LITHUAMAN WORH>WIDE DAILY 
Second class postage paid at Chicago. III. Published daily except 
Sundays, Legal Holidays. days afier Christmas and Easter 

by the Lithuanian Catholic Press Society 
Publication Number (USPS — 161000) 

Subscription Rates $40.00 — Chicago. Cook County. Ulinois 
and Canada. Elsewhere in the U S A $3800. Foreign countries 
$40.00. 

SAS suvažiavimo prezidiumas: Tomas Palubinskas, Dalia Garūnaitė (se
kretoriatas), Kristina Rociūnaitė — prezidiumo pirmininkė. Dešinėje — 
Ina Stravinskytė. 

spaudos ir kitais 
nuomone, Ateiti- keliais, taptų žinomas ir plates-

. . . „. „ . . ..._., Pranas Balta- j ninkau Federacija yra pilna gy- nei pasaulio visuomenei. 
lė, kurioje pulsuoja tas P3 *J*f-f j j į į zS'Z^^JSJTSlZSs* Posėdyje nedalyvavo Federaci-; vybės ir šia proga išreiškė ipadė-1 2. Remti ateitininky įsijungi-

" " '""""" Dvasios vadas— kun. Sta-;ką buvusiam Federacijos vadui mą ir veiksmingą dalyvavimą viškasis gyvenimas. Todėl Kris 
tus sulygino artimo meilę su mei
le Dievui, Jam pačiam ir palie
pė: — Ką ipadarėte vienam iš 
šiy mažiausių brolių, man pada
rėte... Tai yra mano įsakymas, 
kad jūs mylėtute vienas kitą, kaip 
aš jus mylėjau..- Iš to visi pa
žins, kad jūs esate mano moki
niai, jei mylke vienas kitą 

Vienuolė motina Teresė, drauge 
su jos įsteigtom sesery 
vienuolijom padėdama patiems 
neturtingiausiems, nusipelnė vi
su dėmesj, pagarbą, įvertinimą ir 
net Nobelio taikos premiją! 

Visuomeniškumo ir tautišku
mo principai skatina ateitininkus 
ir kitus susipratusius lietuvius ka-

. , i . ! JOS 

ir DroiŲ|sys Y l a -r S t u £ } e n t Ų gąj referen-, dr. Petrui Kisieliui ir visai federa-1 bendrinėse organizacijose, kurios 
tas — Gundis Vaitkus. j cijos valdybai už gerai ir nuo- j nėra priešiškos mūšy principams 

Federacijos vadas painformavo į širdžiai atliktą darbą. į r kurios siekia Lietuvos nepriklau-
valdybos narius* apie įvykusį iš- Federacijos valdyba nutarė pa- \ ^mY^^ atkūrimo, lietuvybės iš
kilmingą pareigu perėmimą lap- , p r a ? y t i dabartinę Ateitininku Š a l - 1 l a i k v m o visame pasaulyje, lietu-
kričio 17-18 dienomis, naujuo- f o n d o v a d o v y b ę ir t o l i a u j * , j viui varge pagalbos teikimo ir lie

tuviu tautinės vienybės. 

PaSto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunCiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad-

pavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. reso. 
DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 

metams 
Chicago ir Cook County $40.00 
Kanadoje U S A 40.00 
Užsienyje 40.00 
Kitur 38.00 
Savaitinis - 25.00 

i į, metų 3 mėn 
$22.00 $15.00 
22.00 
22.00 
20.00 
15.00 

talikus bendrauti su suvargusiais! 
Pirmoji krikščioniy bendruo- I ir Įtraukti juos į kai kuriuos ben-1 

menė taip uoliai vykdė šį įsaky- į druomeniško gyvenimo sambū 
mą, kad pagonys kalbėdavo: \ rius, kaip parapiją, kat. draugiją, į 
„Žiūrėkite, kaip jie vienas kitą į sąjūdį, liuoslaikio grupę, klubą! 
myli!" Ir daugel ju įtikėjo į | ar sudaryti būrelį, surasti šeimą, j 
Kristy- I draugiją, kuri jį globotu. 

Ir mūšy moderniaisiais laikais; Tokiu būdu jis pasijunta nebe 
reikia tokios veiklios krikščionis- vienišas, bet priklausąs lyg ko-
kosios meilės, pajėgiančios įspū
dingai išpažinti Kristy. 

Ateitininky katalikiškumo prin
cipas su jo apaštališka forma to 
reikalauja —kilnia, užjaučian
čia, veiklia broliška meile vesti 
žmones į Kristy, į visy dangišką
jį Tėvą... Štai tokios meilės gailes
tingumo darbai kūnui: alkaną 
papenėti, trokštantį pagirdyti, 

kiai seimai, artimu, JĮ vertinan
čiu žmonių grupei. Tai labai svar
bu norint patraukti ir palaikyti 
tautiečius lietuviškoje bendruo-1 
menėje, parapijoje, liet. dvasioje, \ Ite 
kultūroje ir kalboje. Broliy ir se-
sir lietuviy draugiška, kartais 
gelbstinti meilė daugel tautiečių 
išlaiko lietuviškoje visuomenėje. 

Be abejo, reikia daug jėgy vyk 
nuogą pridengti, kalinį sušelpti, dyti gailestingosios meilės dar-
ligonį aplankyti ir numirėlį pa- ] bus. Tikinčiajam daugiausia jq 
laidoti; ir 7 gailestingumo'dar- teikia malda. Maldoje jis vis iš 
bai artimo sielai: nemokantį pa-: naujo regi neišsakomą savo ir 
mokyti, abejojančiam patarti, nu- kiekvieno žmogaus, Dievo vaiko 
liūdusį paguosti, piktą darantį vertingumą, didį gerumą jam. Jis 
sudrausti, pažeidas atleisti, nuo- • žino, kad darbais mylėdamas su-
skaudas pakęsti, melstis už gyvus '• vargusi uosius, įrodo savo meilę 

silikti savo pareigose. Taip pat 
buvo priimtos Ateitininky federa
cijos valdybos veiklos gairės: 

1. MŪSŲ šūkis ir tikslas įparei-
; goja visų vienety vadovybes ir vi- j mo tęstinumą 
sus Federacijos narius: a) siekti 
visa atnaujinti Kristuje vadovau-
jantis patvariaisiais krikščiony-
bės principais; b) be atvangos į 
rūpintis, kad pasaulyje lietuvybė; 
—lietuvių kalba, tautinės tradi- ] 

cijos, tautos kultūra — būtų gy-

3. Padėti visose pastangose už
tikrinti Lietuvos valstybinio suve
renumo diplomatinio atstovavi-

1500 
15.00 
13 00 

• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- į vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. J nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 

! anksto susitarus. Redakcija už 
• Redakcija dirba kasdien j siurbimų turinį neatsako. Skel-
8:30 — 4:00, šeštadieniais j b i m u k a i n O S prisiunčiamos gavus 
8:30 — 12:00. j p r a š y m ą . 

tuose su atitinkamomis jy orga
nizacijomis. 

6. Pagarbos, ištikimybės ir sa
vitarpio pasitikėjimo ženkle pa
laikyti glaudžius ryšius su mūšy 
vyskupais. 

7. Kiekviena galima proga kel

ti religiniu pašaukimų kilnumą 
ir didesnio jų skaičiaus reikalin
gumą. 

8.Stiprinti savo organą "Ateiti", 
kad ji turėdama saugią medžiagi
nę atramą, visada atspindėtų Fe-

(NuketU į 4 p«L) 
— • 

ir mirusius. 
Ateitininky 

dang. Tėvui ir padėką savo Išga-

4. Telikti visas pajėgas, kad Atei-
tininkijos sąjūdis ir toliau būty 
patrauklus mokslus einančiai lie- į 
tuvių katalikų jaunuomenei k 
jau mokslus baigusiems, savaran
kiškai gyvenantiems įvairių pro-

v ^ n g a jėga; c) daryti visa, kas I f e s i * inteligentams. Tai ypač pa-
! tik imanoma, pagrindinėms žmo- ! gvymtma_ ̂ 980 metais, minint 
i gaus teisėms Lietuvoje ginti, Lie- Į m u s v * » u d z i ° 7 0 m e t u s u k a k t i ' 

tuvos žmoni y .vargus šalinti, Lie- j 5. Puoselėti artimus santykius 
tuvos laisvės bylai pasaulyje kelti! su JAV kataliky centrinėmis įstai-

I ir Lietuvos nepriklausomybės at- į gomis, bendradarbiaujant su A. 
statymo dienai priartinti; d) bu- i L.K.Federacija, Lietuviy Kataliky 

Į ėti, kad Lietuvos tikinčiyjy ir kity Tarnyba ir Lietuvos Vyčiais. Pa-
; skriaudžiamųjų balsas, pasiekiąs' našiai veiktina ir kituose kraš

te 

K 

N U O Š I R D Ž I A I LINKIME 
mūsų rėmėjoms- rėmėjams ir geradariams, kad Ka
lėdų IVentes atneštoji meile ir ramybe spinduliuotų 
Jūsų širdyse ir namuose ateinančiais Naujais Metais! 

i f . Pranciškaus Seseles 
(Pittetmrgh, PA) J 

Pranas Pranckevičius, buvęs SAS cv 
vicepirmininkas, kalba SAS cv suva
žiavime. 

ŽIEMOS KURSAI 

i r^ 

Moksleiviy Ateitininky sąjun-
. • • i j J i - rv T- !80S ruošiami žiemos kursai ivyks mtehgenhskumo nytojui; kad dalyvauja Dievo Te- j * ^ & . ^ 

principas skatinąs siekt, daugiau; vo aprūpinančioje Sūnaus S- į ^ t £ m a _ ^ 
mokslo, bendrojo ir profesinio is-j ganančioje ir Sv. Dvasios stipn- J 

s^avinimo ir taip įgalinąs pasiek- i nančioje meilėje. 
ti gerai apmokamos tarnybos, įta-; Tikintysis jaučia tampąs taip ^ ^ 
kmgesnės vietos, įgalina taip pat'Dievo bendradarbis ir Jo meiles !_ , ~ i; .« - ^ 
ir artimui padėti daugiau ir la- perteikėjas, nešėjas. Jis prašo sau 
biau Vienas šviesuolis ar draug. gausios pagalbos daryt gailestin-
su kitais katalikais gali ne trk! gumo darbus, atplėšiant širdį 
gausiau sušelpti suvargusį, bet ir; nuo prisirišimo prie turto. 
labiau padėti, pvz. ligoniui pa
rūpinti gerų vaistų, bedarbiui 

MAS CV 

rologija. Į kursus priimami trečių j 
ir ketvirty mėty gimnazijos moks-
leiviai ir pirmųjų metų universi- j 
teto studentai. Kursam pasiruoš-: 
ti siūlome perskaityti dr. J. Gir
niaus „Idealas ir laikas". Dėl 

'idaugiau informacijos apie regist-

bangos, maldauja pagalbos ir A ^ J ' ^ T S Č ! ^ * - r" 
vargusiems. - I r taip malda jam i ^ d a * * * * * * . ^ [ * £ Cl" 

gauti darbo, išrūpinti invalidui tampa gerumo stiprintoja, gi g a i - ' l P r o ' l u b J t , o U ' t e L & 0 Z-4 ^ ^ ! 

^ 

f f i 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ MEILĖS DVASIA TEJUNGIA MŪS 

I BENDRA DARBJJ LIETUVAI IR M0SŲ TAUTAI, 
o Naujieji 1980 Metai tebūnie gausesni laimėjimais 
Lietuvos laisvinimo fronte. Nuoširdūs sveikinimai 
visiems lietuviams, kurie savo jėgas ir leias skiria 
Lietuvai. 

Amerikos Lietuviy Taryba 
4> 

nuolatine pašalpą ar pensiją iš lestingumo darbai —vis naujai 
valdžios ar labdaringų instituci- veiklios Dievo ir artimo meilės; 2IEMOS KURSAI 

įkvėpėja. P. Daugintis 

SAS suvažiavimo atstovai baliuoja. IJ dešines: VkJa Nakaitė, Paulius Kli
mas, Pranas Pranckevičius, Edis Razma. II eil. — Viktutė Lenkauskaitė. 

Visos nuotraukos Andriaus Razgaitfo 

UPNIONO KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

Kun. Alfonso Lipniūno moks-
leiviv ateitminky kuopos susirin
kimas įvyks ppnktadronį, gruodžio 
21 d., 7 vai. vak., sekretorės Vi-j 
dos Momkutės namuose, 3222 W. 
6Gth Place. Kuopos dvasios vadas, 
kun. A. Saulaitis praves jdomv 
pasikalbėjimą apie terorizmą ir 
persekiojimus. Visi kuopos nariai 
raginami dalyvauti. 

Kuopos valcryba 

NAUJA VALDYBA 

Clevelando „Ateities" klubas, 
visuotiname susirinkime, išsirin
ko natfją valdybą: pirm. — Juo-
zas Cyvas, vicepirm. — Dana 

Cipkienė. ižd- —Kazys Ralys, 
sekr. — Irena Sušinskienė, para
pijos kavinės tvarkytoja — Dalia 
Staniškienė. 

Irena Sušinskienė 

ATEITININKŲ GRETOS 
DIDĖJA 

Lapkričio 13 d. Toronte, veik
liems ateitininkams dafl. Dan
guolei (Stončiūtei) ir Almiui 
Kuolams gimė antrasis sūnus — 
Augis Vitas. Kartu su tėveliais 
džiaugiasi broliukas Aidas, sene
liai Izabelė Stončienė ir Aldona 
ir Aloyzas Kuolai. Krikštynos 
vyksta Naujujv Mėty laikotarpy
je. Krikšto tėvais pakviesti Pijus 
Stončiua ir Audra Skrupakelien*. 

MAS ideologiniai žiemos kur-
* sai \yyks gruodžio 26 d. —sau-
i sio 1 d- Dainavoje. Siy mėty te-
: ma — futurologija. 

Bus devynios pagrindinės pa
skaitos, kuriose bus nagrinėjama 

'•• Šios temos: ateities dvasia, atvi
rumas laiko dvasiai —kokia yra 

! jos misija ir žvilgsnis j jos atei-
j ti, kaip visa yra suderinta Kris-
I taus šviesoje. 

Siu kuršy ruošėjas, kaip ir vi-
! suomet, yra kun. Stasys Yla. Kur
šy kapelionas — tėvas Juozas Ba
cevičius iš Kennebunkporto. Pa
skaitininkais sutiko būti dr. Vy
tautas P. Vygantas, inž. Anta
nas Sabalis, Aušra Liulevičienė, 
Almis Kuolas, Loreta Radvilaitė, 
Aldona Zailskaitė, kun. Stasys 
Yla. 

Kursų vadovai —Kristina Ro
ciūnaitė, Rha Neverauskaitė, Da
lia Sakaitė, Daina Sidrytė, Kristi
na VeseHcaitė, Saulius Čyvas, 
Andrius Kazlauskas, Vidas Neve-
rauskas, Rimas Polikaitis, Vytau
tas Bandžiulrs ir Arvydas 2ygas. 

Kursantams siūlome, įprieš at
vykstant į kursus, perskaityti d-r. 
J. Girniaus „Idealas ir laikas". 

Taip pat primename atsivežti 
uniformas ir kuopos vėliavas- Per 
kursus įvyks didysis MAS suva
žiavimas, tad prašome atsivežti 
kuopy veiklos pranešimus. 

Dėl tolimesnių informacijų pra
šome kreiptis pas Arvydą 2ygą, 
tel. (312)652-4557. Iki pasimaty
mo Dainavoje. MAS CV 

Ik 

% % % 

Sveikindami savo draugus ir pažįstamus 
Sv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga, 

dr. Kazys ir Marija Ambrozaičiai, dr. Bruno ir Aldona Bei
nortai, dr. Antanas ir Birutė čiuriai, dr. Gedas ir Aldona 
Griniai, dr. Domas ir Elena Giedraičiai, dr. Ferdinandas ir 
Vanda Kaunai, dr Ignas ir Stasė Labanauskai, dr. Pranas ir 
Aldona Mažeikai, dr. Pranas ir Valentina Mažeikai, dr. Adol
fas ir Algė Šležai, dr. Pranas ir Ada Sutkai, dr. Jonas ir Ja
nina Šalnai su sūnum Jonu, dr. Vacius ir Vida Tumaaoniai, 
dr. Jonas ir Joana Valaičiai vietoje kalėdinių kortelių siun
timo aukoja Dl. Lietuvių Gydytojų ir Dantų Gydytojų D-jos 
Pagelbinio Moterų Vieneto Stipendijų Fondui. 

1 

KALĖDŲ ŠVENTES 
DŽIUGINA VISUS! 

Ta* SBSSSJSSSS bus žymisi dkkausj tr prtn—nfr, kai turistu 
lietuviško skonio kėpy klot gaminių. Cla i pagalbą ateina BRIOHTON 
BAKERY Sav. ANTANAS MACKEVIČIUS, kuria perėmė ii savo 
tėvo Felikso Maekevičiatts netik kepyklą, bet ir visą kepimo meną 
taip mėgiamų BRIGHTON BAKERY kepinių. Jisai katp Ir jo tėvas 
teikia pagalbą srimmmkhna visokių iškilmių progomis, bet svar
biausiai KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga 

Feliksas Maekevičras savo gaminiais pasisymėjo Kaune Nepri
klausomoje Lietuvoje ir keliolika metų Čikagoje, o dabar visą savo 
sugebėjimą perdavė savo susui ANTANUI MACKEMCIUL 

Artėjančioms KalMų šventėms pasiruoši geni. bet prašo ir leimmfa-
kių bendradarbiavimo — paduoti užsakymas kiek galima anksčiau, kad 
salėtų visokiais gaminiais aprūpinu visus ir tinkamu laiku. 

Be visiems Jeu gerai žinomų ssvo puikiu skoniu tortu, medauntnkų, 
mardponų. lietuviškų baravykų, iliitkų ir kitokių gaminių, taipgi 
ir pagarsėjusi puikai skoniu RAGUOLJ (Baumkucheną). Visi gaminiai bus 
pritaikinti Kalėdų tventems ne tik skomu, bet ir atitinkamais papuošimais. 

Ssva iii"nlajaus SSsgkaSjSjj tsMUnu vlrgėsis 7-t2M TVOJAU PAT 
s? snUstte rsssM lsskfl ės. Ksiftdų fcr Nsająjų Metą. 
Savo SssSSSSSSSS perduokite tetef. VIrgmki 7-125i arba 734-M00 
tuojau pat ir galėsite ramiai laukti Sv. Kalėdų ir Naujųjų Metų. 

I R I 6 H T 0 N I A K E K Y 
2447 West 444a Plmee, CMeago, nHaoės fMSt 
b SSSi So. aagbmw Avesme, Ckleago Ultoofcs t0S17 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų l igos 
Gineko log inė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. of iso HE 4-5849 , rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71 st Street 
Vai., pirm , antr . ketv. ir peniu. 1:00 - 5:00 
vai popiet, treč ir s>št. tik susitarus 

Dr. Ant . Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

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

Ofis . tel. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervu ir 
Emocines ligos. 

CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel . — BE 3-5893 
Spec ia lybė Akių l igos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pa^al susitarimą 

O f i s o 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 

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

DR. K. A. J U CAS 
O D O S LIGOS - CHIRURGIJA 

V a l a n d o s pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel . 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So. 49th Court , Cicero, III. 
K.i>dien 10-12 ir 4-7 išskvrus trei ir šrit 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

265<» VV. 59 St., Chicago - 476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm , antr., trec , 
ketv 10 iki 6 vai Seštad iO iki 1 vai 

Tel. of iso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 tai ir 6-8 vai. v.ik išskvrus 
treč. Sešt 12 iki 4 v.il popiet 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 VVest 59th Street 
Vai : pirm., antr, ki-tv ir penkt nuo 12-4 
vai. popirt ir 6-8 vai v.ik Treč ir šešt. 
užd.irvt.i 

DR. IRENA KURAS 
CYDYTOIA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIL IR VAIKU LIGOS 
SPFCIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Valandos K.isdirn nuo 10 va 
iki 1 vai popiet 

Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2910 

• i • 

rvto_ 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS I I 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS . 

Speualvbė vidaus ligos 
2 4 5 4 VVest 71 st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirmad . antr.id . ketvirt.id prpenktaVt.. 
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. 

• ; u u 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir '••'" 

"Contact lenses" 
2618 W. 71st St. - Tel. 7 3 7 - 5 1 4 9 , ; 

Vai pagal stisit.irtm.i Uždarvta trei. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA *1 
2656 VV. 63rd Street 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
Tel. — GR 6-0617 

6958 S. Talman Ave. 

Ofiso tel HF 4-2123. namu GI 8-6195 ? " ~ 

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

2454 VVest 71st Street '"** 
Vai pirm antr.id . ketv ir penktad 2-5 irl,i*7 

< — i* anksto susitarus 

Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm . .intr . ketv ir penkt 

2-7. šeštadieniais pagal susitarimą . . . T » 

• - -
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Balsas ii anapus uždangos — 

ATGARSIS LAISVAJAME PASAULYJE 
Amerikiečių tarpe geriau žino- ti bent suprasti, kaip laisvės ir 

mas rusiškas žodis "samizdat" — žmogiško gyvenimo troškimai ir 
savilaida, negu tiesioginis mūsų kaip nepakenčiamos vergijos 
"kronikos" vardas, turįs švelnes- pančiu nutrintų žaizdų rodymas, 
ne prasmę. Bet jau šiuo metu ži- Tai ypač turi suprasti pavergtųjų 
noma ir "Kronika*', kai ji iš- tautu atstovai, gyveną laisvėje, 
ėjo atskirais sąsiuviniais ang- liudininkai, pažįstą komuniamo 
lų* kalba, kai ji panaudota pran- kėslus, mėginą kovoti už iš-
cūzų, vokiečių, italų ir ispanų laisvinimą, nors jo jokių ryškes-
kalbose. Nors ne visiems sveti- nių ženklų dar nematyti, 
miesiems "Kronika" yra visiškai Balsas iš anapus geležinės už-
suprantamai paruošta, bet vis dėl- dangos turi būti priimamas toks, 
to ji turi įtaką, — ji atveria pla- koks jis pareiškiamas — tai 
tesnius vartus pro geležinę už- skausmo iššauktas ir kruvina 
dangą į kovojančių prieš komu- žaizda pažymėtas pareiškimas, 
razmą pavergtų tautų ir net pa- Laisvieji turi suprasti bent jų 
čįų rusų rezistentų pasaulį. Ji pa- skausmą ir paguodos žodžiu bei 
rodo jų pastangas, jų kančias ir realia pagalba prisidėti prie jų ko-
persekiojimus, jų įkalinimus ir vos. O ta reali pagalba kaip tik y-
bausmes tremtimi. Laisvasis ra jų balso perdavimas pasauliui, 
pasaulis jau nėra taip atskirtas kad jis kaip rykštė grįžtų atgal ir 
nuo prievartos imperijos vidaus suduotų nusikaltimus vykdan-
gyvenimo, kaip buvo anksčiau, tiems okupantams ir jų pa
kai jis net nesuprato, kas ten da- taikūnams, parduodantiems save 
rosi tikrovėje. ir savo tautą. 

"Kronikos", "Aušra", "Varpas" . 
ir kiti Vakarus pasiekią leidiniai, N e s u n k i a i ^ b i m a , kad vie-
J V ? * " 1 **f*uk,ma* " ^ Soli informacija dažniausiai skeliamai parodo kovą prieš vergiją ^ k u r f a s i k i a g ^ 
kartais iki tokių detalių, kad lais- R u s i j o s ^ turos> Uip 
viešiems net sunku suprasti T a s M S a f N o ^ „ ^ 
pačius rvykius, nepažįstant komu- ^ ^ ^ k u r i o s a t e i n a tie_ 

PAKITIMAI PIETŲ AFRIKOJE 
Visiems lygių teisių pripažinimo siekimas 

nfzmo ir policines valdžios. Sve. s ^ i š ^ ^ ^ k r a š t u . D a ž -
tĮtntaučiui, su komunizmo tik- n a { m i m m o s ž y d u 
rovė nieko neturinčiam bendro ^ ^ n e m i n i m o s H e t u v i u > l a t . 
o tik apie ,i žinančiam šiek tiek ^ u k r a i n i e č i ų g i n t ų j ų pavar-
ii; propagandos ar vietos laikraš- ^ ^ j ^ vaMkiM & 
T * *%!*' *» detfleS *"*» tuo atveju, jeigu Vakarų ko-
neraaiškiosTačiat. ,osyra aiš- „ ^ m pnaAi g _ _ _ „__„. t „ _ _ 
k»s tiems, kūne kovoja kūne M a s k v o S f i r t a i dažniausiai tik, Indai gyvena Natalyje, buvusio 
gmasi ar net puola pačius komu- ^ atvej.ais> w ^ a n e § a d v i a . j e ^^^^ Viktorijos kolonijo-

genturos tą pačią žinią. Supran
tamas jų atsargumas, bet taip 
pat suprantamas ir jų prietaras 
"nesikišti į svetimų kraštų vi-

Iš geografijos žinome, kad Pie
tų Afrikoje gyvena 4,5 mil. bal
tųjų, 2,5 mil. "spalvotųjų", 
daugiausia susispietusių Cape 
Town srityje, apie vieną milijo
ną indų, kurie prieš šimtą me
tų buvo apgyvendinti Durbano 
apylinkėse priešais vandenyną, 
besivadinantį jų vardu, ir 18,5 
mil. juodųjų, išsimėčiusių po vi
są šalį. 

Taurų pasiskirstymas 

Baltieji yra susiskaldę į angliš
kai kalbančiuosius ir afrikansus. 
Visi afrikansai kalba angliškai, 
bet ne visi angliškai kalbantieji 
moka afrikansų kalbą, šio šimt
mečio pradžioje šioms dviems 
grupėms susikirtus vadinamam 
būrų kare, afrikanai (XVI šmt. 
atvykę .olandai ir prancūzai) buv 
nugalėti. Tačiau 1948 m. jie lai
mėjo rinkimus ir krašto valdžią 
paėmė į savo rankas. Ir nuo to 
laiko tebevaldo. "Spalvotieji" save 
laiko baltais, tik truputį mažiau 
turtingais. Jie laukia įjungimo į 
baltųjų visuomenę ir žino, kad 
ne už ilgo tai bus padaryta. Ka
dangi manoma, kad jie tada prisi
jungs prie angliškos grupės, afri
kansai vis dar nesiryžta. 

Indai yra pirkliai ir prekybinin 
kai. Susimetė su jais į krūvą, bet į 
juos nepanašūs malajiečiai. ši įgy 
ventojų grupė irgi tikisi netru
kus būsianti įjungta į baltuosius. 

P. GAVCYS 

ir tais, kurie gyvena plieno dan
goraižiuose Johanesburge. Nige
rija, vienintelė pusiau pramoni
nė Afrikos valstybė, yra nykštu
kas, palyginus su Pietų Afrika. 
Labai galimas daiktas, kad kar
tu su Kinija, Brazilija ir Austra
lija Pietų Afrika netolimoje atei
tyje taps viena didžiųjų valsty
bių. Klausimas, ar ji į savo 
ateitį veršis palaipsniui ,ar stai
gios revoliucijos keliu. 

Juodųjų problemos sprendimas 

Rimties valandėlei 

BOTI "DRAMOS", NE "PAVEIKSLO" 
ŽMOGUMI 

Per adventą prisimenamas atei
nančio Kristaus laukimas. Ir pats 

Esant tokiam juodųjų spaudi-' žodjs "adventas" ne ką kitą reiš-
mui, afrikansai įvairiais būdais Į ^ kaį.p iškilmingą atėjima. Pri-
mėgina išspręsti juodųjų proble- j siminimas nėra lycus .nrivrrvm' 
mą. Jie yra suprojektavę atskiroms muL Bažnyčioje liturginis prisi-
padermėms įsteigti atskiras vals 
tybėles, duoti jom tariamą nepri

minimas niekad nėra vien tik be-
įeikšmis paminėjimas. Liturgija 

ytra susirūpinęs kitų žmonių gy
venimu ir jų reikalais. Tos rū
šies žmonės yra ištikimiausiai -U-
siję su savo šeima: jie negali sa-
\ ?s išskirti net nuo savo žmonos 
ar \/nr> trūkumų ar nepasiseki
mų. Kai jie žvelgia į Evangeli
ją, jie visu savo asmeniu yra persi 

klausomybę bendros valstybės ri- j „yni įvykius, kurie buvo ne tik I ėmę Kristaus gyvenimo drama. 

įlįstus ir ateistus už jų nežmoniš 
kąv ir nedorą elgesį su vaikais 
mokyklose, su vaikų tėvais ar su 
tarnautojais 

'Kovą veda ne tik katalikiškoji j^šJĮJ] 
ir patriotiška lietuvių tautos da 
lis, bet ir ukrainiečiai, latviai, žy 
dai, net patys rusai. Jų visų bal 

Taigi pavergtųjų, okupuotų ar 
aneksuotų kraštų, sunaikintų 

sas nori savo atgarsiu pasiekti vstaybų .ir. ak inamų tautų 
laisvąjį pasaulį, kad viešoji poli- b a l s a s ««• K*1 stipriausią at-
tinė ir visuomeninė nuomonė «™l « ? atstovuose, gyvenan-
būtų palankesnė (kenčiantiems, o & « « laisvajame pasaulyje. Ne-
ne tironams. Jų balsas už gėle- ""**• • _ £ ^ t u B "g* 
Hnės uždangos nutildomas, kai karo pabėgėlių taipo ar rš laisvo 
suimami drąsesnieji kovotojau susirūpinusių čiagimių ir jau su 
Bet tas balsas turi kuo plačiau svetimų kraštų mase susil.eju-
aidėti pasaulyje, kad jis sužinotų «» asmenų tarpo. Syarbu^kad 
apie muflonų pavergtųjų kančias, pavergtųjų balsas neliktų balsas 

K* *J H *-- B tj tyruose, uždarose sienose, bet 
_ _ _ . _ kad jis pasiektų laisvuosius ir sus-

Pavergtųjų kovos budai skir- t i p r ė t ų k i s v u j u jungtiniais bai
lingi. Jie kovoja prieš didelę po- ^ pasakymai prieš pavergtų-
licijos, šnipų ir tironų valdomą . k a r t a i s godžius ir priekaištų 
imperiją. Jie kovoja prieš sąžines . l m j J s l c u n a u s neturi būti atsi-
prievartavhną, neteisingas baus- Sį^mas j u j ^ t o i i a u garsinti 
mes ir nuolatinius persekiojimus. ._ s k ] € i s t i .ų m i n t i s Laisvjeji tu-
Valdžios pareigūnai ir propagan- rf g n o t i .ų k - g ^ turi suprasti 
dininkai visuomet turi teisę pulti . k o y o s b 5 d u s i r ^^^ j ų j , . 
ir kaltinti nekartus jiems nepri- lygas> pm k u r i a s t i k š i a i p ta ip 
tariančius žmones. Sie netun jo- „ f e , ^ skaudūs jų žodžiai ir 
kios teisės gintis. Todėl persekio- s k a u d i .^ tiVmy^ 
jamieji ir išeina su slaptais raš
tais, kuriuos stengiasi perduoti į Išeivija geriausiai gali įpras-
laisvuosius Vakarus, kad jų bal- minti savo gyvenimą, tik atsto-
sas bent iš kitos pusės geležinės vaudama savo pavergtiesiems 
uždangos sugrįžtų į visuomenę ir broliams kultūros kūrime, visuo-
parodytų okupanto nusikaltimus, meninėje veikloje, teisingoje 
Net kritiški jų balsai turi pasiekti spaudos informacijoje ir politi-
Vakarų pasaulį, kad jis žinotų niuose ėjimuose. Pataikavimas 
nuotaikas kenčiančiųjų nuo ko- uk nuolaidoms yra nusikaltimas 
munistinės sistemos įvestos ver- tautai. Pavergtojo sugretinimas 
grfos ir ateistinio įžūlumo, naiki- su okupantu pavergėju yra savo 
nant tikėjimo, sąžines, įsitikini- tautos didvyrių ir nežinomų ko
mų, tautybių ir kilnumo daigus votojų paniekinimas fr išdavi
nei mažuose valkuose. mas. Šiandien Jų balsas šiapus 

finoma, nei jie gali norėti, nei geležinės uždangos neturi būti 
mes galime tikėti, kad Vakarai slopinamas, bet kaip tik turi 
skelbtų karą dėl pavergtųjų h- po reikštis užuojauta kovotojams ir 
antrojo karo komunistų vergijo- kenčiantiems, kad tą balsą H-
je paliktų žmonių. Jie kariaus tik gfrstų pasaulis. Dabartyje tėra 
tada, kai gaus pirmutinį smūgį ir vienintelis kelias padėti kenčlan-
kai reikės gydyti savo pačių žaiz- tiems kovoti už savo tautos lais-
das. Dabarties tikrovėje net vę ir Sstfaikymą — kovoti kartu 
Jų priekaištai ir skundai turi bu- su jais prieš okupantą. Pr. Gr. 

je, todėl afrikansai juos laiko la 
biau linkusiais į angliškąją gru
pę. Nereikia užmiršti, kad Joha
nesburge gyveną žydai ipo New 
Yorko ir Tel Avivo sudaro tre
čią didumu pasaulyje žydų gy
venamą miestą. Toks jų didelis 
skaičius skatina antisemitizmą. 
Pagaliau negrai. Jie yra susiskirs
tę į aštuonias etnines grupes 
kalba trimis skirtingomis kalbo
mis Prie šitos mišrainės jungiasi 
dar svarbesnis pasiskirstymas 7 
milijonų miestuose gyvenančių 
juodųjų ir visų kitų likusiųjų. 

P. Afrikos ateitis 
K tikrųjų Pietų Afrika yra ša

lis, kur nuo viduramžių žmonės 
gyvena vieni šalia kitų, kartu su 
tais, kurie ir XX amžiaus pabai
goje skursta lūšnose provincijoje, 

Po II-jo pas. karo Europos 
valstybėms atsisakius savo koloni
jų ir joms suteikus nepriklauso
mybę, afrikansų kietai valdomi 
juodieji pradėjo nerimti. Jie buvo 
kurstomi sukilti, reikalauti sau 
lygių teisių su baltaisiais. Jung
tinės Tautos kasmet priima Pie
tų Afriką smerkiančias rezoliuci
jas ir taiko jai įvairias sankcijas. 
Visa tai daro stiprų poveikį mies
tuose gyvenantiems juodiesiems, 
o ypač jų jaunuomenei. Soweto 
mieste, kur gyvena apie pusė mi
lijono juodųjų, dirbančių greti
mame Johanesburge, nuolat 
vyksta riaušės, kurias turi mal
šinti ginkluota jėga. Suimti be
veik visi juodųjų vadai, kai kurie 
staiga mirė kalėjime. Visi tie įvy
kiai valdžią užklupo netikėtai, 
nepasiruošus ir neturint plano 
kaip reaguoti. Juodųjų vadams 
esant suimtiems, jai nėra su kuo 
tartis ir kalbėtis, kad nuramintų 
maištaujančias minias, aiškinti ir 
spręsti jų teisėtus nusiskundimus 
ir skriaudas. Neturint tokiam 
reikalui specialaus organo, nė 
tradicijos tartis su juodaisiais, val
džia neįstengia išsklaidyti masių 
pykčio, kai jos naikina ir degina 
pastatus ir valstybės turtą. Išlikę 
įtakingesni juodųjų vadai sako: 

s- j "Mes žinome negalį dabar iš jū 
lT sų išplėšti valdžios vairo. Be 

tybių smurto veiksmus prieš 
ailpneaniąsias, žmonių naikini
mą ir genocidą, mažumų perse
kiojimą. Bažnyčia siekia, kad 
tarptautiniai santykiai būtų pa
gristi teisutumu ir teisingumu. 
Bažnyčia trokšta, kad visi žmo
nės gyventų tarpusavio san
tarvėje, todėl ji ypatingu būdu 
skatina ekumeninį dialogą. 

Bet 
mes galime jums parodyti, ką mes 
galvojame apie tas vietas, į ku
rias mus sugrūdote ir mus priver-
tėte tokį skurdų gyvenimą gy
venti". 

oose. Jau dvi tokios valstybėlės 
yra paskelbtos nepriklausomomis, 
tačiau jų nepriklausomybės nie
kas nenori pripažinti, nes jas la
bai uoliai globoja buvę šeiminin
kai. Visai neseniai tokia nepri
klausomybė buvo suteikta ir tre
čiai valstybėlei. Be to, pastaruo
ju metu vis didėjant vidiniam ir 
išoriniam spaudimui, pradėta da
ryti įvairių nuolaidų, lengvinant 
varžtus juodiesiems. Jiems jau lei
džiama įeiti į parkus, teatrus ir 
mokytis įvairių profesijų. Nau
jasis min. pirm. Botha yra linkęs 
vis labiau atleisti rasių išskyri
mo varžtus. Vis daugiau inteli
gentų, prekybininkų ir karių rei
kalauja mažinti diskriminavimą 
ir juodiesiems sudaryti geresnio 
gyvenimo sąlygas. Kariuomenės 
tarpe didėja nusiteikimas, kad ji 
negali sėkmingai ginti kraštą nuo 
išorės priešų, kai šalies viduje 
vyksta riaušės. Tačiau valdan
čios partijos dešiniojo sparno 
profesionalai, dvasiškiai, prekybi
ninkai, mokytojai, darbininkai 
ir ūkininkai griežtai tam prieši
nasi, nori išlaikyti esamą būklę 
ir tvirtina, kad dideli pakitimai 
sunaikins afrikansų kultūrą. 

Šiaip ar taip, daugelis afrikansų 
tuos pakitimus laiko kaip rasių 
išskyrimo politikos pabaigą. Tuo 
tarpu daugumas juodųjų tiki 
baltųjų pažadais dalintis su jais 
krašto valdžia. Jų šūkis tebėra: 
"Vienam asmeniui vienas bal
sas". Politiniai pakitimai ir ūki
nė pažanga juodųjų naudai vyks
ta labai iš lėto. Todėl nenuostabu, 
kad spalvotieji ir juodieji vis daž
niau griebiasi smurto ir su jo pa
galba nori galimai greičiau išsi
kovoti pilną jų teisių sulyginimą. 

praeityje, bet liečia visus ir visa- [ Šis klausimas "esu aš 'paveiks-
dos- Todėl ir advento laikotar- lo' ar 'dramos' žmogus" pasirodo 
pis tikinčiam žmogui turi būti ak- j taip pat tada, kai žvelgiame į savo 
tualus jo metu. I tikėjimo centrinę paslaptį —die-

Tikintysis yra jame dalyvis, o **> kafa Dievas tapo žmogumi, 
ne stebėtojas. Tai nėra vien tik T o s d , e n o s sudabartinimą — 
mintyse Išgyvenimas - prisimi-1 bukimą ateinančio Kristaus — 
nimas to, kas yra praėję. Litur-I "dramos" žmogus ima kaų> savo 
giniame laikotarpyje ar šventė-1 p*wifmo dali, kaip savo gyvy
je minimas įvykis yra išgyvena- į f f • • " J ™ ^ganymo reikalą 
mas dabartinėje tikrovėje. Tai T&ras 'krikščionis yra kaip tik 
yra dėl to, kad kiekvienas įvykis, | t o k s "dramos' žmogus: jis sten-
kurį mini liturgija, buvo savo lai-1 ^ a s i *>«* penmtas Krtstaus trk-
ku tikras ir neabejotinas Dievo I « f ės, kuri nepraėjo, bet yra ir 
susitikimas su žmogumi ir jis ne- j d a ^ - ^ ^ f ėjęs į pasauli isto-
užsibaigė, bet tęsiasi iki pašauto I ^ eiS°Je> d a b a r a t e m a » «' k a I 

Vokietijon vyskupų konferencija aptarė aktualias savo turinčiųjų ir Bažny
čios administracijos reikalus 

atbaigimo. Dievas yra taip su
tvarkęs, kad to įvykio malonė yra 
h* toliau suteikiama jį švenčian
tiems žmonėms. Šventę ar liturgi
nį laikotarpį švęsdami, tikintieji 
išgyvena tokį patį susitikimą su 
Dievu, kokį išgyveno anie žmo
nės, asmeniškai buvę to įvykio 
bendradarbiais Galima sakyti, 
kad dabarties tikintieji tai gali iš
gyventi giliau, negu tie, kurie ta 
da trk savo kūnu buvo dalyviai, 
kurie, kaip tas žnv>gus Jono pa
mokslo metu, pasižiūrėjo ir nu
ėjo savo keliais. Dabarties žmo
nės tuos įvykius gali matyti iš 
platesnės perspektyvos. 

Švęsti adventą reiškia dalyvau
ti ateinančio Dievo žmogaus pa
vidale ilgėj imesi, išgyventi, kad 
Dievas vis labiau ir arčiau priar
tėja prie mūsų tamsybės, švęsti 
liturginį laikotarpį ar šventę tik
ra prasme Teiškia būti "dramos5" 
žmogumi, kaip tai supranta ame
rikiečių rašytojas Raimundas N/v 
gar. Jis kelia klausimą: esu "pa
veikslo" ar "dramos" žmogumi? 
"Paveiksio" žmonės yra tie, ku
rie žvelgia i pasaulį, tarsi jie būtų 
už jo ribų. Jie niekad nėra pilnai 
įsitraukę į pasaulio ar kitų žmo
nių reikalus. Jie yra tokios rūšies 
žmonės, kurie gali stovėti visai ne 
sirūpindami reikalais asmenų, ar 
taniausiai susijusių su jais, kaip 
tai savo vyno ar žmonos reikalais. 
Jie gali pasakoti visai svetimiems 
žmonėms net fr slapčiausius sau 
artimų asmenų jausmus, tarsi 
jų pačių tai visai neliestų. Kai 
jie žvelgia į Evangeliją, jie žiūri 
į ją iš tolo, tarsi žiūrėtų i puikiuo 
sius Mikelangelo freskus Romos 
Sikstinos koplyčios lubose, kurios 
neturi jokio ryšio su jų gyveni
mu. 

Kitoks yra "dramos" žmogus. 
Jis nėra vien stebėtojas iš tolio. Jis 

jo laukiama, kai stengiamasi ji 
priimti — laukiama y> jau atėju
sio į pasaulį, laukiama jo, atei
siančio pasaulio pabaigoje. 

Tokia yra advento prasmė. Ad
ventas yra negyvas "paveikslo" 
žmogui, kuris jį prisimena tik 
taip, kaip prisimenami mirusieji, 
bet jis yra gyvas ir gaivinantis 
"dramos" žmonėms- Advente 
jie randa atgaivos, paguodos iš 
laukiamo Kristaus, randa būsi
mojo gyvenimo vilties tikrumą. 

"Išleiski rasą, dangau, iš 
aukštybės, 

Debesys, lykit lietumi teisybės! 
Tegul sukepus žemė prasižioja 
Ir išdaigina mums Išganytoją". 

(Advento giesmė) 
J. D." 

POPIEŽIAUS ATSTOVAS 
BULGARIJOJE 

Apaštališkasis nuncijus ne
paprastiem reikalam arkivysku
pas Luigi Poggi, užbaigęs dau
giau negu savaitę užtrukusį vi
zitą Bulgarijoje, sugrįžo atgal 
į Romą. Būdamas Bulgarijoje 
arkivyskupas Poggi aplankė 
šiais metais šventojo Tėvą nau
jai įsteigtą Sofijos-Plovdiv vys
kupiją ir Sofijos apaštalinį eg-
zarkatą slavų-bizantinų apeigų 
katalikam, susitikdamas su dau
geliu tikinčiųjų. Apaštalų Sos
to atstovas Sofijoje taip pat 
pasimetė su Bulgarijos užsie
nio reikalų vice-ministru ir kul
tų komiteto pirmininku Popo
vu, su kuriuo dalykiškai ap
svarstė katalikų Bažnyčios pa
dėtį Bulgarijoje, atsiekdamas 
kai kurių teigiamų rezultatų. 
Arkivyskupas Poggi Rusė mies
te dalyvavo naujojo Nikopolio 
vyskupo Djundrine ingreso iš
kilmėse. 

MADONOS 

BAŽNYČIOS BOSU A 
Kovojant ui žmogaus medžia

ginę gerove, visada reikia rū
pintis taip pat ir žmogaus dva
sinių poreikių patenkminra, tu
rint prieš akis jo amžiną likimą. 
Ugdyti žmogaus medžiaginę ir 
dvasinę gerovę kaip tik ir yra 
toji misija, kurią nuo amžių at
lieka Apaštalų Sostas — Baž
nyčios centrinis organas — da
lyvaudamas tautų bendruome
nės gyvenime. Tai pažymėjo 
Vatikano pro-nundjus Austra
lijoje arkivyskupas Barbarito, 
kalbėdamas australų teisininkų 

susirinkime Sydnėjuje. /.paštą 
h) Sostas, kalbėjo arkhrysku 
pas, nesileidžia įtraukiamas į 
karinio, politinio ar ekonominio 
pobūdžio konfliktus. 

Apsaugoti taiką ir ugdyti 
žmonijos pažangą yra esminiai 
Apaštalų Sosto uždaviniai tarp
tautinėje plotmėje. Bažnyčia gi
na moralines vertybes, be ku
rių yra neįmanoma sukurti žmo
nijai laimingą ateitį. Bažnyčia 
siekia pašalinti visas kliūtis, 
trukdančias įgyvendinti pasto
vią pasauline taiką, tai yra — 
egotaną, vergiją, galingų vals-

NERIMA N A R U T Ė 

Kartą vidurnaktį pabudau. Dairiausi po tamsų 
kambarį. Prie lango pastebėjau mažą ruoželį šviesos 
grindyse. Uždegiau šviesą. Mano draugų nebuvo. 
Vėl užgesinau. Prislinkęs prie lango, klausiau. 
Atrodė, lyg už sienos ar tolėliau labai tyliai kažin ką 
kalbėjo Tadas. Labai tyliai girdėjosi prislopinti 
radijo signalai. Supratau, jie priklausė pogrindžiui. 
Ramiai grįžau į lovą, bet užmigti negalėjau. 
Galvojau apie padėtį Lietuvoje. Kas buvo svetimoje gero nematyti. — Jis žiūrėjo pro langą ir mąstė 

— Mažai žinau, nors ir esu apsivertęs knygomis. 
Visa žinoti nepakanka žmogaus gyvenimo. Mokslas 
tai begalybė, kurioje, kaip didžiulėje gelmėje, esi 
mažytis naras. 

Mylėjo jį studentai, čia kaimynai ir draugai. Po 
pusryčių nuskubėjau prie darbo. Ten radau jau ir 
šeimininką. Šnekėjomės. 

— Pierre, ką galvoji apie dabartinę Europos 
padėtį? 

— Sunku pasakyti, bet šiuo metu galingai žengia 
vokiečiai. Tačiau nesinori tikėti, kad taip bus. 
Įsiliepsnojęs karas gali atsisukti į galinguosius. 
Manau Amerika nepraleis tokių dalykų pro pirštus. 

— Ir aš taip galvoju. Tačiau šiuo momentu nieko 

padangėje, buvo nesvarbu, bet štai šią minutę ta 
švieselė sukrėtė mane, pabudino. Juk aš buvau 
reikalingas savajai tautai. Galvojau ilgai. Tik anas 
pusbrolio rašytas žodis "Negrįžk" stabdė. 

Rytą šokau iš lovos. Mano draugai giliai 
miegojo. Atsiminęs praeitą naktį, žinojau, jiems 
reikėjo poilsio... 

Sį rytą pati šeimininkė buvo prie pusryčių stalo. 

Artėjo šventės. Širdyje jaučiau nepaliaujamą 
ilgesį. Buvo belikusios trys savaitės iki Kalėdų. 
Dirbome prie vieno vitražo. Turėjau nemaža 
patyrimo. Ypatingai Tadas, kuris toje srityje buvo 
smarkiai pažengęs, padėjo ir man daugiau įsigyti 
žinių. įsigilinę darbe nė nepastebėjome įėjusio 
šeimininko. Jis buvo nepaprastai susijaudinęs, nors 
ir stengėsi būti ramus. 

— Turiu jums nelinksmą naujieną. Mano brolis Jos vengiau. Jutau, ji manęs irgi vengė. Keista, 
užsidariusi, šaltu žvilgsniu ji dažnai persiaubdavo vokiečių suimtas ir išvežtas į Vokietiją. Jo duktė liko 
mpne. Kalbėdama visuomet pabrėždavo buvusią viena, nėra saugu. Vykstu jos parsivežti. Jo balse 
p .cūzų didybę ir apie jos pačios kažin kada jautėme kančios virpulį. Me9 tylėjome pritrenkti. 
buvusią markyzų ki lmingą giminę. Esant Atsiminiau tą naktį ir šviesos ruoželį. — Nebūsiu 
šeimininkui, ji nedaug kalbėjo. Stengėsi būti maloni, keletą dienų, kol reikalai susitvarkys. Manau, viskas 
Keisti du žmonės, galvojau, kokie gyvenimo sūkuriai praeis be didesnių pavojų. Jis reikšmingai 
juos suvedė, šeimininkas buvo kitoks. Nuoširdus, pasižiūrėjo į bendradarbius. Jam išėjus visi 
suprantantis, plačios erudicijos, puikus meno tylėjome. Tik po valandėlės Michaelis atsiduso ir d ° v a n 4 ir įteikiau šeimininkams. Ilgai žiūrėjo visi 
žinovas. Su% juo galėjai valandas diskutuoti. Jis tarė. kiekvieną detalę, šeimininkas spaudė ranką ir 
domėjosi viskuo. Man kartą įstrigo jo pasakyti — Prancūzija kraujuoja, turėk kantrybės, laikai dėkojo. 
žodžiai: _ _ _ ^ — — keisis. (Bus daugiau) 

— Ne tik jūs, bet ir mes kenčiame, — atsiliepiau. 
— Visi tikime į laisvę. Laisvė yra visiems, kur 
bebūtume, tautos, kurios tikrai supranta, kas yra 
laisvė, išlieka gyvos. Prancūzija praleido daug karų, 
revoliucijų. Prabėgs ir ši nelemta banga. Sulauks 
laisvės. 

Nors kalbėjau apie jų žemę, bet galvojau apie 
Lietuvą. Jie klausė manęs. Mus skyrė skirtingos 
tautybės. Ką jie mylėjo, man buvo svetima ir keista, 
bet bendras laisvės troškimas mus jungė. Ir tą 
minutę buvome broliai. 

Po savaitės grįžo profesorius ir su juo brolio 
duktė Andrea. Ją su ypatinga globa ir meile sutiko 
šeimininkė. Susipažinome pietų metu. Apie mus 
buvo iš anksto papasakojęs šeimininkas ir jai 
nebuvo nuostabus šios nemažos šeimos būrys. 

Salone stovėjo puošni Kalėdų eglė. Ant stalo 
saldumynai. Nors karo audra siuto, tačiau šiame 
kampelyje šiuo metu užteko visko. Mus pakvietė šį 
vakarą praleisti laiką kaip vieni šeimą. Prieš 
šventes jau kurį laiką galvojau apie dovaną 
šeimininkams. Susiradau tinkamo medžio ir 
atliekamu laiku drožinėjau, lipdžiau, kūriau ir 
padariau lietuvišką koplytstulpį su saulutėmis, 
mėnuliukais ir tulpėmis. Tai buvo miniatiūra mano 
tėviškės kryžiaus. Po stogeliu pasodinau varguolį 
Dievulį. įdėjau į dėžutę su parašu "Mieliems mano 
prieteliams. man viešint Prancūzijoje." Padėjau po 
egle. Sėdėjome, šnekėjome. Pasakojau apie savo 
krašto papročius — Kūčias. Jie su įdomumu klausė. 
Aš juos nukėliau į šiaurę, į savąja pastogę. Paėmiau 
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DRAUGAS, Šeštadienis, 1979 m. gruodžio mėn 15 d 

Sesuo ir brolis - absolventai 
Praeitą pavasarį du puikus, Iie-|Thurston vidurinę mokyklą, bet 

tuviškai išauklėti ir jaunimo veik j metais anksčiau, negu visi jo am- i 
loj pasižymėję jaunuoliai baigė, žiaus jaunuoliai. 1976 m. rudenį 
universitetus, bet spaudoje liko Įstojo į University of Michigan, • 
nepaminėti. Tai sesuo ir brolis —Į Dearbom'o padalinį (eampus) ! 

Kristina ir Darius Mičiūnai. Nuo Į inžinerijos mokslu studijuoti, pa
stabiausia, kad mokslus baigė karisirinkęs sunkią kompiuteriu šaką.! 
tu, tik vienos dierv>s skirtumu. 
Bent metams baigiantis ju pasie
kimais noriu viešai pasidžiaugti. 

KRISTINA MICICNATTE 
— ARCHITEKTĖ 

Ji gimė 1957 m. vasario 7. Toron 
te, Kanadoje- Tevaro emigra
vus į JAV ir apsigyvenus Detroite, 
Kristina baigė Thurston viduri
nę mokyklą Redforde (Detroito 
priemiesty). įstojusi į Michiganoi 
universitetą (University of Michi
gan) Ann Arnor'e, pasirinko ar 
chitektūros mokslus. Studijas bai 

Ir čia, daugelį aplenkęs, studijas 
užbaigė per trejus metus. Baka- Į 
lauro diplomą gavo 1979 balan- \ 
džio 29 d., tad viena diena vė
liau už sesutę, tebūdamas 20 me
tu su keliais mėnesiais. Tuo ta*-' 
pu įsidarbinęs kaip kompiuteriu 
specialistas, po kurio laiko žada 
mokslus tęsti aukštesniems laips
niams. 

tovaa ir O. Bačkiene buvo pa- A. Silvaire keletą dalykų, kurių 
kviesti ir atstovavo Lietuvai ke- i jis buvo prašęs. Dalį prašytų 
lių ambasadų priėmimuose, bū- j dalykų parūpino Br. Kviklys ir 
tent Nigerijos, Brazilijos. Ko- į juos prisiuntė dr. S. A. Badkiui. 
rėjos, Somalijos, Turkijos 

ir dalyvavo apie 3000 svečių. 
Prieš koncertą kalbas pasakė 
A. Robert Abboud, pirmininka
vęs koncertui ir vakarienei, val
stybės sekretorius Cyrus Van-
ce ir J. T. gen. sekretorius Kurt 
VValdheim savo kalbose pabrėžė 
taikos, humanizmo ir teisingu- į 

, mo principus. Koncerte grojo i 
Nacionalinis simfoninis orkest-! 

ras, kuriam dirigavo Mstislav ' laiiaua kūrinių tomą. kuris pa-
i Rostropovich, o smuiku grojo Į pildys leidinius Des euvres com-. 

K 
Belgijos. 

Oskaro L. Milašiaus kūrinių 
leidėjas Paryžiuje Andrė Silvai
re ruošia dar vieną naują Mi-

WA6NER and SONS I 

1 

TYPKWRITKRS AND 
ADDtN'G MACHTNBS 

Nuomoja, Parduoda, TsJss 
Viri 50 matų patikimas jums 

patarnavimas. 
Mlo 8. Pakasai Rd., Oaieaf* 

— 581-4111 

; 
Ir Darius iš mažens ateitininkas, j 

šiuo metu Studentų at-ku Dėtį 
roito skyriaus pirmininkas, bei į 
Jauniu at-kų c. v-bos narys į 

Kristina ir Darius Mičiūnai 

LIETUVOS PASIUNTINYBES ŽINIOS 

garsusis Taivano smuikininkas plėtės. Tame tome bus politiniai 
I Cfco-Iiang Lin. Po vakarienės j Q MUa^aus rašiniai, jų tarpe ir 
svečiai buvo apdovanoti United j d a l i 8 ^ ^ M e 8 a i a i l i 8 m e a P o l i t i . 

. Nations Taikos medaliais ir į . 
j sidabrinėmis taurelėmis. j g™*- Dr. S. A. Bačkų, pasiuntė 

žuvus Korėjos prezidentui, • 
Lietuvos atstovas dr. S. A. Bač- į ^uv'MHiiiiiiittiiiiiMHiiffMiiiiiiiiiiiiiiiHiMHiiiiiiiiinMiHMiftiitflimtiHfiMMtfiiniiiiî  

į kis pareiškė uioujautą Korėjos 15 m T V C R A S 
; ambasadoriui ir pasirašė užuo- į 5 5 
j jautų knygoje Lietuvos vardu.' I ^MKBOimAl B BRANGENYBĖS 
į Mirus Mamie Doud ESsenftvowe- Į S Pardavimas ir Taisymas 
! rienei, dr. S. A. Baclds pasirašėį I 3§4« W « • » Streat — Tei RE MP41 = 
! 1 SS • • 

Lietuvos vardu užuojautų kny- į ̂ MiHtiiHiimiHttmiHfflMlHiiiiiiHtiiHtMiiiHHHMiiitttiiHHniHHHMtinttiitHtmtmV? 
• goję Valstybės departamente | 

gė ir bakalaurės laipsnį įsigijo 
1979 m. balandžio 28 d. Tai benel 
pirmoji architektė Detroito lietu- j 
viuose. Rengiasi aukštuosius moks j 
lus tęsti, studijuoti estetikos beori-! 
ją ir meną. 

Į Ilgametis "Šilainės" šokėjas. Die- į 
' vn Apvaizdos lietuviu parapijos 
tvarkdarys (usher) ir lektorius. 

Popiežiui Jonui Pauliui II lan- Į sekretoriui viltį, kad jie 
kantis Washingtone, Lietuvos j eigą pabaltiecių pareiškime 

, atstovas ir O. Bačkiene dalyva- į reikštiems prašymams. 
I vo 1979 m. spalio 6 d. popie- į j A V prezidentas ir ponia 

žiaus laikytose šv. Mišiose šv. j Carter viceprezidentas ir ponia 
Ne taisyklė, kad tik gėry tėvu j Mato katedroje. Tą pačią dieną į M o n d a l e gubojo koncertą ir iš-

^ išauga geri ir vaikai, bet apie šią Į v a k a r e j i e b uvo pakviesti apaš- i kilmingą vakarienę 1979. X. 27 
trk lituanisti- { šeimą galima pasakyti — taip.; tališkojo delegato j Šv. Sosto1 

duos i 1979. XI. 1 d. 

Yra baigusi ne ir* muamsu-1 seimą gauma pvassra — i«n>.; tališkojo delegato i sv. sosto i į minint 34-tąją Jungtinių! 
nę mokyklą, bet ir Lituanistikos! Danutė Mičiūnienė nuolat daly- ( delegatūrą, kur popiežius priėmė! T a u t ų sukakti ir ta proga pa-
spedagoginius kursus, tad pasiruo- i vauja visuomeninėje veikloje ir,; diplomatinių misijų šefus ir JU į gerbiant diplomatinių misijų še-1 
susi dėstyti lituanistinėse mokyk- į abu su vyru Eugenijum sutinka- • žmonas, pasakydamas jiems Į fa i r ^ įmonas Valstybės se- į 

iš- į Pastaruoju metu Lietuvos ats-

Išskirtinas 14 karatų 
Itališko Aukso 
M E D A U S 

SIUNTINIAI | LIETU ÎFI 
i TAI KAS PASKUTINIU LAIKU 1 
i T T T l i r i m V T » k %f k T T V T V A k 

Aštuonerius metus šoko j mi tiek lietuviškoj parapijoj, tiek j sveikinimo žodį. Tame priėmi- Į totoriaus ir ponios Vance kvie-
tautinius šokius "Šilainės" ansamjir lietuviškuose renginiuose. JŲ m e p i r m ą k a r t ą k a i p diplomą-' xima aukščiau išvardytose iš-

namuose angly kalbai tik tuo- t m i o k o r p u s o dekanas, dalyva- j k i l m ė s e dalyvavo Lietuvos ats-
met yra vietos, kai dalyvauja r v o Sov. Sąjungos ambasadorius \ t o v a 8 ^ Q . Bačkiene. Koncer-
hetuviškai nesuprantamieji. L z - ^ ž m o n a Dobrynin. Pasima-lta- įvyko John F Kennedy 
tat Kristinai ir Dariui nebuvo pro- t y m o m e t u popiežius Jonas Lentai, o vakarienė — Wa-
gos nutausti. Paulius H pasakė Lietuvos ats-1 »hington Hilton viešbutyje, kur 

Abiems bakalaurams —Kristi- tovui, kad jis kasdien meldžiasi j ̂ v o atstovaujama 140 kraštų 
nai ir Dariui —linkiu siekti ir už Lietuvą ir jis taip pat kalbė- j 

blyje, o dabar šoka neseniai įsteig 
toje t. š. grupėje "Audiny" Sa
lia šokiu, domisi muzika ir me
nu. Nuo mažens — ateitininkė, 
vasaras praleidusi Dainavos sto
vyklose. 

DARIUS MICIŪNAS 
— INŽINIERIUS 

Jis irgi gimė Toronte, MSB m. 
gruodžio 11d- Baigė, kaip *?>utė. 

pasiekti moksliniu bei kūrybiniu 
aukštumų! 

Albnsas Nakas 

16 ATEITININKŲ GYVENIMO 
(Atkelta i i 2 f»l.j , 

deracijos siekimus bei veiklą ir 
būtu mūsų jaunuomenės kūrybi-
niu polėkiu įkvėpėja, skatintoja , 
ir ugdytoja. Taip pat telkti viso
keriopą paramą kultūros žurna-; 
lui Aidams. 

9. Stiprinti "Ateities" leidyklą 
ir Literatūros fondą rastu leidi
me. Paruošti ir išleisti prelato Pra
no Kuraičio, vieno įžymiųjų mū- j 
sv sąjūdžio pradininku, monogra-j 
fii*. 

10. Rūpintis, kad Ateitininku 
Šalpos fondas pajėgtų padėti ne f 
trk paramos reikalingiems asme- j 
nims, bet ir Federacijos vienetu,! 
ypač jaunuomenės, organizuotai j 
verkiai. 

11. Tęsti kūrybinio darbo įver- £ * • " į U - ^ ^ Z T t ^ ' 
.. 7 , . kas, pateikė motyvus mkorporuotis. 

tinimo premijos skyrrmą. 
12. Paremti Ateities fondo; 

josi su O. Bačkiene. Po to po
piežiaus sekretorius įteikė dr. S. 
A. Bačkiui šv. Tėvo sukaktuvi
nį medalį ir po rąžančių jam ir 
O. Bačkienei. 

1979 m. spalio 16 d. Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos atstovai 
JAV-se, dr. S. A. Bačkis. dr. A. į 

\ Dinbergs ir Emst Jaakson, pa
teikė bendrą jų trijų pasirašy
tą notą J. T. gen. sekretoriui 
Kurt Waldheimui su priedu — 
45 pabaltiecių pareiškimu 1979. 
8. 23 d. Maskvoje anglų ir rusų 
kalbomis. Pabaltijo valstybių 

' diplomatiniai atstovai savo no
toje parėmė 45 pabaltiecių pa
reiškimą ir išreiškė J. T. gen. 

POPIEŽIUS 
CHICAGOJE 

Suveniras Popieliaus lankymo
si Amerikoje. 
Plokšteliu 
Name — 

M 

JO ŠVENTENYBtS POPIEŽIAUS 
JONO PAULIAUS O 

i 
Neįkainuojamam prisiminimui bran

ginti visą gyvenimą. 
j 

Apytikris $150 vertė tik už $121. 
dydis kaip pusdoleris. 

Nelaukite — užsisakykite dabar, 
W30 • kol dar jų turime. 

Puikiai tinka lėšų teikimams. 

Address 
City -State 

Zip 
AUDIO DEVELOFMENTS 

Dept D 
2564 Timber Laae 

tt, 6004* J 

H 
Skubėkite užsisakyti. Siųskite čekį 

ar Money Orderį vardu: '' 

I.B.T. JEVYELRY C0MPANY 
PX>. Box 649 — Depe. L 

Chicago, Di. 60890 
TeL (312) 951-7447 

PATARIAMA SIŲSTI TIK 
LIETUVOJE PAGEIDAUJAMA IR YRA NAUDINGA 

SIUNTINYS NO. t. 1979. 
Labai gera vyriškai eilutei vilnoni an*lilkm medžiaga — 3 m.: vil

nonė sngMka medli&ga moteriškai eilutei — 3 m.; vilnonė medžiaga 
suknelei, arba vakarinei suknelei medžiaga (medžiagos gali būti įvirtų 
spalvų): Vyriški išeiginiai marikiniai; Vyriškos arba moteriškos firmos 
Levj arba Wrangler jeans (tik tokių Lietuvoje pageidaujama) ir trum
pas teleseopie lietsargis, vyriškas arba mmthikas. 

Sio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu — 1275.00 
I lį siuntini <*ar galima dadėti S svarus įvairių prekių. Medžiagos 

dar gauna dadeti 4 m., 3 m. dirbtinio minko kailio arba ką nors i* 
Seniau išvardintų naudingesnių dalykų: 
Avikailiai, ilgi. vyrilki arba moteriški 
odos virius, dirbtinio kailio pamušalai 
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui 
Jeans, Wrangler arba Levi Strause 
Vyriškas arba moteriškas megztinis 
Vyriško* arba moteriškos nailonines kojine* . 
Tights (kojines — keteaitg*) 
Vilnoni gelėta skaretS arba nailono didelė skarelė 

Geresni marškiniai . . . . 
Vyrilki arba moteriški bateliai 
Puiki suknelei tnedSUgn 
Vilnoni eilutei medžiaga, vyrams arba moterims 

Geresni vilnoni medžiaga eilutei 
Crimpiene medžiaga suknelei 

tikro kailio kamienus, tikros 
$242.00. 

• 

94.00 
44.00. 
37.00. 

3.30. 
4.40. 
13.00 
15.00. 
39.00. 
00.00 
0140 
M.00 
22.00 

I 
-. 

« 
-• 
l 

1 
-

Kartu su rūbais galima siųsti tie maisto produktai: Vs sv. arbatos 
— $440; V4 sv. neseafea — M.00; 1 sv. pupeUų kavos — VM-, 1 sv. 
šokoladinių saldainių — |7J0| 1^ sv. razinkų — 1340; 40 cigarettų 

LIETUVIS 
DAŽYTOJAS 

4612 S. Paulina St. 
(Town of Lake) 

Oslo namus ii Įmuko ir ii vi
daus. Darbas garantuotas. 

Skambinti 927-9107 

STASYS SAKINIS 
! 

înnmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiiiiiiiniimii 
(Ateitis Foundation) iyztą įšlai- s m u i f I M I . . . . . . . . . _ , , * w « i - » . « . . s 

kyti Chicagoje steigiamus Atei- j I • • • i f l f l R A D I J O K L A U S Y T O J A I ! ! 

JAY DRUGS VAISTINE 
27S9 W. 7Ut Si. Chicago. UI 60629 

• marma INGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNTE MAY SAL 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara šiokiadieniais nuo S «aL ryte 0d 10 vai. 
Sekmadieniais nuo 9 va!, ryto iki 8:30 vai. vakaro 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Tol —476-2206 

įvairus kalkuliatoriai, stetoskopai ir kraujo spaudimui matuoti in
strumentai siunčiami pagal susitarimą. 

Sudarant savo nuožiūra siuntinį reikia pridėti $34.00 persiuntimui. 
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 

palikimus į Lietuvą naudingiausiu paveldėtojui būdu. 
Norime atkreipti klijentų dėmesį, kad mes siuntinius tuojau 

išsiunčiame vos gavę užsakymą. Sąskaitas priaiunfcame tik pasiun
tus siuntinius, kurios galima apmokėti paprastu čekiu. 

BALTIC STORES LTD. 
(z. & y. JUM.) 

I I LMHIMI LM9, Iromlty, Ktnt, BRI 4NB, England 
Ttl. I I 460 2592 

tininkų namus, kad jie būtų tik-j 
ru dvasiniu židiniu kiek galima, 
didesniam ateitininkijos jaunimo 
skaičiui. 

13. Glaudinti ryšius su visais 
ateitininkais, gyvenančiais įvai
riuose kraštuose. 

14. Kviesti ateitininkus nieka
da neužmiršti visus mus saistan
čio draugiškumo principo —ir 
savitarpio santykiuose ir savo or-1 
ganizacijos rėmuose ir kitu orga- j 
nizaciju veikloje. > 

riv.) 

K l a v t y k l t t s kas v a k a r i ! 

L I E T U V O S A I D A I - 1 4 9 0 KG 
Pirmad iki penktad, 9—9:30 vai. vakaro. 
K A Z £ B R A Z D 2 I O N T T K 

2046 West 71st SU CUeago, HL — TeL T78-8874 
St Peteraburg, Fla. — 12:30 vaL popiet 

Stotis WTI8 — 1110 KC 

1 9 8 0 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
EkskirtiiM | Tsstisf Ma« Ir S«fci« s*«rtf, tari km Mritlio 26 • 29 d. 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
CHICAGOS ATEITININKU 

KOČIOS 

Kūčios bus gruodžio 22 d., šes- Į 
tadienį, 4 vai. vak. Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje. 

kūčių programa: KŪČIŲ vakarie
nė, meninė programa ir Kalėdų 
Senelio apsilankymas su dovanė
lėmis vaikams. 

Dalyvavimo auka: 5 dol. suau
gusiems, 3 dol. studentams ir 
moksleiviams, vaikams — veltui. 

Chicagos ir apylintkiy ateiti
ninkai, Jv šeimos ir svečiai malo
niai kviečiami Kūčiose dalyvauti. 

Chicagos Ateitininku 
[ skyriaus valdyba 

Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai Išmetamieji vamsdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TERES. 
VVheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of ofl and filters 

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Watf 5«th Straaf Tai. M 6-7777 

Veikia nuo ~:0U vai. ryto iki 8:00 vai. -akam. 
šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7.00 vai. ryto iki 4 vai. popiet. 

; 

BALTIC 
TOURS 

fcr T SSBJĮSĮS, 

ss Varisv% psr ssJctf adsfarasjsm skyriui* 
Ir • sshtys; psr naktį trssJdats J Varsuraj 

kuo greičiausiai. 

. » 

n , 

KITOS ESSsTOMiaOS — Marimtal tfe patys, kaip vtataj 

Del daugiau informacijų ir re-
xerr*cijų praloms keiptis į 

BALTIC TOURS 
8 WMta0ak Ratai 
MOTOR, MA 62IM 

TEL: (617)-969-1190 

u 

M 

7- l« 4. — iv «ess9> lisfti<sį> Ir 
H l s n Į s bf 1 "iliJsĮi 
11 -22 «. — U SBSS% Usf is į i kr 

Usunsja kr •sssĮsĮfc 
• - l t A — I I tsss* UetaveJ* kr Lsmdksts 

W*» i f - l f s l . 

17.M «H 

Ekskursijos per Maskvą yra su TWA ir Lufthansa, išskridimai is 
San Franciaco ir Bostonu. 

. t . yi 

I I K t J 

- •!<> 

' • * ' 

inv 

Ekskursijos psr Varšuvą yra su 
(minimus* 5 asmenys) ir Bostono 

Isdrrksinsi i i Chicafo. 

Visos keliones lydimos prityiisso kelionių pslydovo pagal Birutes Mitkienės 
nurodymą. 

Pilnos dienos ekskursija Kaune, pus* dienos Trakuose, ir kitos ekskursijos 
apšiuręjimui įsymybių. - • » -

smi 
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TALKA LIETUVOS TIKINTIESIEMS 
H IV Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso nutarimų 

Griežtai pasisakome prieš 
okupanto vykdomą religini per
sekiojimą bei tikinčiųjų teisių 
paneigimą Lietuvoje. 

Valdžia visokiais būdais ban
do kištis j bažnytinius reikalus, 
Bažnyčių bei kitų šventovių už
darymas, naujų bažnyčių staty
bos ribojimas, varžymai bei gra
sinimai norintiems stoti į semi
nariją, KGB agentų bandymai 
infiltruoti kunigų eiles yra aiš
kios pastangos naikinti religi
nes institucijas. Organizuoto re
liginio auklėjimo draudimas, 
profesinė ir socialinė diskrimi

nacija prieš tikinčiuosius, reli
nės spaudos varžymas bei ate
istinės propagandos brukimas 
nusižengia prieš bet kokias lais
vo apsisprendimo teises. 

"Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika" bei kita pogrindžio re
liginė spauda, neseniai Lietuvo
je įsisteigęs "Katalikų Komite
tas Tikinčiųjų Teisėms Ginti" 
žengia drąsius žingsnius. Su
prasdami LKB Kronikos svarbą 
žmogaus teisių kovoje, įpareigo
jame P U S valdybą ištirti gali
mybes talkinti Lietuvių Katali
kų Religinės Šalpos Fondui ry

šium su "Kronikos" leidimu bei 
vertimu. Be to, skatiname pa
skirų kraštų LJS vaidybas rū
pintis jaunimo supažindinimu 
su "LKB Kronika" ir kitais lei
diniais. 

U Sąjungų valdybas skatina
me susipažinti su savo kraštų 
religinių institucijų politine 
veikla. To supažindinimo tiks
las būtų iškelti tose organizaci
jose tikinčiųjų persekiojimą 
okupuotoje Lietuvoje. Taip pat 
raginame iškelti šį klausimą vie
tinėje religinėje spaudoje. Vi
sus PUS narius skatiname su-

MIELI KOLEGOS! 
Keliose pastarosiose "Akade

minėse prošvaistėse" esu turėjus 
pasikalbėjimus su įvairiais jau
nimo veikėjais. Vienas iš pirmų
jų paklaustųjų klausimų vis 
būdavo apie asmeniškosios lietu
viškos veiklos pradžią: kur, kada 
ir kaip ji prasidėdavo? Atsaky
mai būdavo gana panašūs — 
"veikimo pradžia" — tėvelių 
paskaita, rimtai pradėta jau ma
žam ar mažai bebūnant B tik
rųjų — joks visuomeninis veikė
jas neišpuola tik iš dangaus, bet 
žemėje įauga į veikimo vagą šei
mos, mokyklos, organizacijos rė
muose. 

Besikraustydama iš Chicagos į 
VVashingtoną, užtikau daugiau 
kaip dešimt metų senumo "Eg
lutės" numerius. Juos vartant,bu-
vo įdomu matyti, kad tie patys 
jaunuoliai, kurie dabar rašo, dir
ba ir organizuoja visur ir viską, 
lygiai taip pat darė prieš dešim
tį metų Tik tada dar jie neva
žiavo į jaunimo kongresus, o į 
Kalėdų eglutės programas, rašė 
ne apie politinius nutarimus, bet 
apie "Kas aš busiu, kai užaug
siu". Štai keletą tokiu ankstesniu 
jų "svarstymų" čia perspausdinu. 
Tikiu, kad autoriai nesupy u, pa
matę savo pirmąją kūrybų, o tik 
pasvajos: kaip gera būtu, jeigu 
tos lengvos dienelės sugrįžtų... 
Tuo pačiu visiems linkiu malo
nių švenčių. Lai kalėdinė nuo-

DRA.UGAS, sešradVrtta, 1979 m. gruodžio mėn 15 d. 

pažindinti savo vietovių kitatau
čius dvasininkus ir permpiečm. j į į į . p į ^ į , Idekvieną Jūsų gy 
su Lietuvos tikinčiųjų priespau-. venimo kampeli. OfeUja 
da. 

KONGRESINE KELIONE i ALTCNBERGA 
Tiksliau kelios kelionės. Ne

meluosiu. Meilė tiesai skiria gerą 
žurnalistą nuo nevykėlio: tiesa, 
tiesa... ir gal galima truputį, bet 
tik truputį perdėtil 

Pradėsiu nuo Kopenhagos. 
(Apie šį miestą skaitytojas gali 
pasiskaityti kurioj nors enciklo
pedijoj). Atvažiavęs į miestą ir, ži
noma* sėdęs autobusan, tuo
jau pat paklausiau vakuotojo šve
diškai ir (dėl visp pikto) angliš
kai, kaip surasti Kopenhagos 
traukinių stotį. Jis, būdamas la
bai mandagus, prižadėjo man 
padėti. Autobusas pajudėjo, ir aš 
įsisiurbiau akimis į pro šalį pra
bėgantį miestą, kuris, mano nuos
tabai, vis tolo ir tolo. Už ketu
riasdešimt penkių minučių pa
jutau, kad kažkas netvarkoje (o 
reikėjo pajusti anksčiau! Už pu
sės valandos mano traukinys pa
lieka-stotį). Pribėgęs prie vairuo
tojo sušukau: 

— Pone, grauge, — ar kaip ten 
daniškai, — kur prapuolė trau
kiniu, stotis? Pagal mano turi
mą informaciją, ji t**-retu būti 
miesto centre! Jis gi, vis taip pat 
mandagiai, atsakė: 

— Sekanti stotelė. 
Taip ir būva Išlipęs, nusitvė

riau savo kažkodėl pasunkėjusį 
lagaminą (Jaunimo kongresan 
važiuoju pirmą kartą), nuėjau 
dar kelis šimtus metru baltuo
jančio pastatėlio link... Tai birw> 
požeminio traukinio stotis, o to
kie traukiniai, kaip gaila, Vo-

Tat 

kietijon nevažiuoja. Kaip ten be
būtu, suradau aš tą traukinio 
stotį, tik paklausęs vienos malo
nios danės, su kuria kalbėjau an
gliškai Tik pokalbio gale sužino
jau, kad ji besanti švedė, o iš 
Švedijos ir aš čia atsibaladoja .̂ 

Taip prasidėjo mano ilgai lauk
ta kelionė! Nors ir nebuvau už
sisakęs vietos bilieto, sugebėjau 
susirasti laisvą fotelį ir tuoj, žur
nalisto instinkto gundomas, puo
liau klausinėti pagyvenusią vo
kiečiu porą. Klausinėjau juos taip 
ilgai, kad jie net man padovano
jo mažyti kompasą, kuris man pa
rodytu kelią namo... 

Of« 

Sutemoms užėjus, privažiavom 
Hamburgą. O, Hamburgas! Ma
no svajonių miestas! Jis panašus 
į didžiulę traukinių stotį su ke
turiolika peronų — aš pasirin
kau keturiolikta, sėdau į privažia
vusį traukinį ir patraukiau Imk 
Bonnos. Susiradau neužimtą, vie
tą ( dėkoju kelionių dievams!) 
ir, susirangęs į kamuolį, pradėjau 
pūsti į ūsą. Išskyrus tuos atvejus, 
kai jauni vokiečiai — bendrake
leiviai begerdami pradėdavo šauk
ti ir girtis savo kelionėmis po 
Ameriką, miegojau tikrai kietai. 
Tarp kitko: jie tai linksminosi vi
są naktį... 

Ką pe rase, kol dar 
nebuvo "pasenę" 

Kuo ai noriu būti 
Užaugęs noriu būti inžinie

rius. Inžinierius noriu būti todėl, 
nes labai mėgstu statyti. Tą mies
tą kuriame gyvensiu, stengsiuo
si gražinti. Kada lankysiu univer
sitetą, žaisiu tinklini, krepšini ir 
kitus žaidimus, nes sportas lavina 
žmogaus kūną. Po to žadu vesti. 
Bet svarbiausia: noriu mylėti Die
vą ir būti geru lietuviu. Dirbsiu 
dėl Lietuvos laisvės, nes ji yra ma
no tėvynė. Nenoriu turėti daug 
pinigu. Turėsiu tik tiek, kad ga
lėčiau gerai gyventi. 

Pijus Stončius 

Kuo aš noriu būti 
Labai norėčiau būti sesele vie

nuole. Vienuolių gyvenimas yra 
šventas, geras. Visuomet galėsiu 

būti labai arti Dievulio. Kada pa
vyzdingai gyveni, tada Dievulis 
suteikia ypatingą pagalbą... 

Rasa Varanfcattė 

Kaip atsirado vaivorykštė 

Labai senais laikais kryžeiviai 

užpuolė Lietuvą. Karas buvo sku
bus, nes kryžeiviai buvo stipresni 
Kryžeiviai beveik lietuvius sumu
šė. Lietuviai iškeldavo vėliavą, o 
kryžeiviai ją sunaikindavo. Dabar 
lietuviams buvo likę tik viena vė
liava. Jie ją iškėlė. Dievas nenorė
jo, kad kryžeiviai laimėtu. Jis pa

ėmė tą vėliavą ir iškėlė i padan
gę ir traukė ją, kol pasidarė tokia 
ilga, kad kiekvienas žmogus Lie
tuvoje ją galėjo matyti. Kai Lie
tuvos kareiviai ją pamatė, sukau
pė visas jėgas ir sumušė priešus. 
Dievas tas spalvas taip mėgo, kad 
jis nutarė per kiekvieną lietų 
tas spalvas iškelti į padangę. Taip 
ir šiandieną Dievas po lietaus iš
kelia lietuvišką trispalvę. Tai vai
vorykštė. Kai mes ją pamatome, 
turime pagalvoti apie Lietuvos 
laisvę. 

Linas IZojeUs 
Paukštytis 
Atšūkavo štai paukštytis toks 

gražus — rudais sparneliais. 
Taip pat rudos jo akytės. "Ko 

tu nori, miels draugeli?'' 
Negalėjo jis palėkti. Gimto 

lizdo nebematė. 
Tuoj į krūmą šoko bėgti, 

pastebėjęs mūsų katę. 
Katė paukščio nepasiekia. Jau 

ji pyksta. Jau ji kniaukia. 
Aš tos katės nebemėgstu. 

Nebebus ji mano draugė. 
Aleksandras Pakabusias 

Kodėl ai myliu lietuvišką kalbą 
Aš myliu lietuvišką kalbą dėl 

to, kad ji yra viena iš seniausių 
kalbamų kalbų Aš myliu savo 
tėvų gimtąją kalbą. Ji man pa
deda kartu išgyventi su tėveliais 
lietuviškumą... Gerai svetimas 
kalbas mokėti, bet gėda savo tė
vų kalbos nemokėti. Tik pasi
klausykite, kokia graži lietuviška 
daina, muzika ir jos melodijos... 

Kazė Brazdžionytė 

-

P0LIT1KU0JAM IR SPORTUOJAM 
Ii Northwestern universiteto lietuvių 

studentų veiklos 

Lktsvla koatrerin* dama praijuitą vasarą LonSoaa, Aas*)sH 

Bonna. Nedidelis miestelis. O 
Altenbergas? Hm... Tiktai tre
čioje informacijoje gavau atsaky
mą: "Važiuok iki Hennev(?). Nu
važiavau. Niekas nežino. Niekada 
tokio negirdėja Nuėjau į Rat-
hausą, meine Hebe Leseren. Ten 
jie buv/> mane labai užjaučian
tys ir suprantantys, visa savo esy
be besistengiantys man padėti. 
Pasakė, kad yra trys (3) Alten-
bergai Vokietijoje... Vienas prie 
Koelno, kitas prie Dunojaus, o 
trečias prie Niurnbergą Paskam
binę į visus Altenbergus, sužino
jom, kad nė viename nėra jokio 
lietuvių jaunimo kongreso, o S 
Altenbergo prie Koelno tik užsi
minė, kad yra buvęs ksrkoks, bet 
prieš keturias savaites...Al, vaikys
tėje prisiskaitęs Serloko Holmso 
(savo vaikams apie jo nuotykiui 
pradėsiu pasakoti, dar jiems ne
pradėjus kalbėti!), sėdau i Koelno 
traukini Ten, Bėjęs a stoties, pa 
mačiau aukščiausią Europoje, di
džiausią Europoje Koelno kated
rą. Jos didingumas prislėgė ma
ne prie Šaligatvio, bet ai, susi
graibęs paskutines jėgas, atplė
šiau tą nelemtą lagaminą nuo to 
paties šaligatvio ir nusvirdulia
vau I autobusu stotį, kur ant in
formacinės lentos paprastutėm, 
juodutėm raidėm buvo uirsjrta 
ALTENBERG... Septyniasdešimt 
kilometrų nuo Bonnos ir pusė 
valandos nuo Koelno... 

P. S. Mielas mano skaitytojau, 
labai prašau, NEPAMIRŠK PA
PRAŠYTI SEKANČIO KON
GRESO RUOŠĖJŲ BUStMO 
KONGRESO ADRESO, ADRES, 
ADRE, ADR, AD, A.... 

Arkadijus Vinokunu 

Tarp 6000 Northwestern uni
versiteto (prie Chicagos, Illino-
juje) studentų apie 15 yra lietu
vių, kurie priklauso lietuvių klu
bui. Išskyrus kelis iš šiu penkio
likos, beveik visi yra pirmos gene
racijos Amerikos lietuviai, atvykę 
čia B Illinojaus valstijos, buvę 
jau pažįstami, prieš susitikdami 
vienas su kitu čia universitete. 
Nors lietuvių skaičius tikrai ma
žas, vis dėlto randame progos 
universitete pasireikšti ir šiek tiek 
veikti. 

Sių mokslo metų veikla prasi
dėjo atletiniu pobūdžiu — suda
rėm lietuvių tinklinio komandą 
pasivadindami NU (Northwes-
tem Universiteto) Dypukai. Pri-
sirašėm prie mūšy universitete 
vykstančių rungtynių ir, laimė
dami prieš šešias komandas, 
pasiekėm pusfinalį. Tačiau, gaila, 
pusfinalio žaidynėse pralošėm 
lenkų komandai. 

Lapkričio 20 d., antradienio 
vakare, NU lietuvių klubas su
ruošė pasikalbėjimą bei diskusi
jas su politinių mokslų profeso
rium dr. R. Bany Farrell. Te
ma buvo — "Kas bus po Brežne
vo". Tačiau diskusijose palietėm 

Stipendija 
studijuojančioms 

ar "̂įTTikfl 

ir kitus klausimus: pvz. Salt II, 
Olimpiados padarinius, rusifika
ciją Lietuvoje ir 1.1 

Turime jau kelis planus ir 
ateities veiklai: vasario mėnesį 
pažadėjom suruošti parodą NU 
bibliotekoj apie Vilniaus univer
sitetą ir nepriklausomybės šven
tę. Taipgi norėtumėme pakviesti 
žymesnius lietuvius kalbėtojus 
paskaitai. Ir aišku, "dypukai" vėl 
kariaus dėl pirmos vietos tinkli
nio rungtynėse. Veikti nėra sun
ku — finansinę paramą gaunam 
ii universiteto — tik reikia turė
ti truputį laiko (nors studentams 
visad yra to laiko per mažai). 
Svarbiausia, reikia turėti bent tru
putį noro visur įsijungti. Tačiau, 
mano nuomone, paaukoti trupu
tį savo laiko apsimoka, nes šito
kia veikla nemažai duoda nau
dos: išmoko organizuotis sava
rankiškai, integruoti lietuvišką 
gyvenimą į amerikietišką aplin
ką ir susirasti sau artimų drau
gų būrelį. Tad, baigsiu su NU 
Dypukų komandos garsiuoju Šu
kiu: "Už tėvyne!" 

Dalia Garūnaitė 

Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejaus Chicagoje Moterų gildą 
jau šešti metai, skiria lietuvai
tėms, studijuojančioms meną ar 
muziką, stipendijas. Tęsdama šią 
gražią tradiciją, muziejaus Mote
ry gildą ir sekančiais 1980 me
tais skirs 500 dol. stipendiją lie
tuvaitei, studijuojančiai meną, ar
ba abiturientei, baigiančiai gim
naziją ir žadančiai pradėti studi
jas meno ar muzikos srityje 

Stipendija bus skiriama, atsi
žvelgiant į studentės finansinę 
padėtį ir į jos gabumus. Studen
tės gyvenamoji vieta — Illinois 
valstybėj. Studentės, norinčios 
šią stipendiją gauti, turi pristaty
ti prašymus ir 3 — 4 savo darbų 
pavyzdžius Balzeko lietuvių 
kultūros muziejui ne vėliau 1980 
m. kovo mėn. 15-tos dienos. 

Dėl platesnių informacijų ir 
prašymo lapų (anketų) reikia 
kreiptis į Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejų 14012 Archer Ave 
Chicago, m. 60632, Tel. (312) 
847 — 2441. 

• - • • 

! * * 

— Ačiū Dievui už knygas. Jos 
yra mirusių balsai, kurie pada
ro mus praėjusių amžių pavel
dėtojais. 

. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. gruodžio mėn 15 d. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St, Peteraburg, Fla, 

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 
* 

Romo Kalantos šauliu kuopa 
paminėjo Lietuvos kariuomenės 

„atkūrimo 6I-ją sukaktį lapkričio 
.20 d. 

-

densuotai paruoštoje paskaitėlė
je tpaminėjo daug žinių ir datų, 
liečiančiu Vilniaus universitetą. 
Po paskaitėlės klubo valdybos vi
cepirmininkas J. Vaičekonis pa-1 
rodė skaidrėse gražių va i adų iš 
Vilniaus universiteto pastatu ir jo 
apylinkių. Klub/> pirmininkė S. 
Seputienė užklausė, ar nesiranda 
salėje asmenų, baigusių Vilniaus 
universitetą, ir prie mikrofono 
buvo pakviestas teisininkas An
tanas Juknevičius, buvęs lenkų 
okupuotame Vilniuje advokatas 
ir savo laiku vadovavęs ten vi
sam lietuvių veikimui. Jis trum
pai paminėjo, kad baigęs Vilniuj 
universitetą tu/5 metu, kai tas 
universitetas vadinosi Stepono 
Batoro vardu ir kad lietuviai stu
dentai tame universitete niekada 
nesulenkėję. Kaip teko vėliau su 
A. Juknevičium įsikalbėti, jis pa
pasakojo, kad nuo 1925 m., kai 

ir visi mirusieji šauliai. i buvo pripažintos Vilniaus lietu-
Sekretorius Benys Bukauskas į vių gimnazijai pilnos teisės ir su 

perskaitė visuotino narių susirin- tos gimnazijas brandos atestatais 
kimo protokolą, kuris buvo vien-1 priimdavo į universitetus, tada 
balsiai priimtas ir patvirtintas. į Stepono Batoro universitete lie-

dži,o 31) bus duodama šilta va
karienė. Vis bus patenkinti atvy
kę į Šį Naujųjų Metų sutikimą. 

Krp. 

E L E K T R O S 
ITKDIMAI — PATAISYMAI 

Į Turtu Cbtcft*o« mlMto l«Wlm* 
Dtrfcu ir utmlMty. Dirbu gT*it*l. ga
rantuotai Ir aaitningal. 
4514 S. Taiman Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS PUMPUTI! 

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

Savanorio-tovtKDjo pagerbime Si. Petersburge, Fla, šauliai ir svečiai. 
Nuetr. K. Vaičaičio 

Iždininkas pranešė, jog kasoje da- j 
bar yra 871 dol. Tikimasi šiuos 
metus užbaigti su tūkstančiu 
(1,000) dolerių. Nario mokestį 

tuvių studentų skaičius būdavo 
daugiau šimto ir jų tarpe visada 
reiškėsi stiprus lietuviškas judė
jimas- Daugiausia lietuvius pri-

T A I S O 
SKALSIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS n* ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į Hermaną Deek) 
Tsl. 58S-M24 po 5 •. vak. 

Kalbėti lietuviškai 

B E A L E S T A T E 

KOGI LAUKTI 
Puikiausio mūro 22-Jų metų bun-

galow. 2 miegami. Pušų sausas beis 
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke. — 
$52,500. 

Puikia marinti. Apie $10.000 pa 
jamu. Moderniai patobulintas namas i 
Marąuette Parke. Kaina $67,500. 

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiiii 
ELLI0TT PLUMBING 

Ali types of phunbfaig iccairs. 
Drain lines rodded. 

No extra charge for weekenda 
or holidays. 

Pitone — 847-6310 
uiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiii 

Minėjimas įvyko Lietuvių klu-į v i s i n a r i a i y r a tvarkingai sumo- j imdavo į humanitarinių mokslų 
, :bo salėj. Minėjimą pradėjo ir jam.kė je. Narių yra i š v i s o - 3 3 . [fakultetus, nes į medicinos, tei-
. vadovavo Romo Kalantos šau-j p i r m i n i n k a s d a v ė mulv^ į s i u f a k u l t e t u $ k į U ) m s t a u t ybėms 

kuopos pirm. dail. j . Juodis. 
Vėliavas įnešus buvo sugiedo-
Amerikos ir Lietuvos himnai, 

m. J. Gasiūnas sukalbėjo maldą, 
įsukaupimo minute buvo pa-
rbti žuvę už Lietuvos laisvę. 
Salėje prie garbės stalo sėdėju

siems Lietuvos savanoriams, Klai
pėdos krašto sukilimo dalyviams 
ir rezistencinėje kovoje už Lietu
vos laisvę dalyvavusiems savano-
t̂iams prisegta po gėlę. 

t Prelegentas J. Juodis kalbėjo 
^apie lietuvių karžygių narsumą 
ir pasišventimą tėvynei, apie 
kovas su priešais ir kaip kariai 

kasos geresnių pajamų. Revizijos 
komisijos pirm. Petras šilas pra
nešė, kad piniginė atsskaitomy-
bė yra tvarkoj. Garbės teismas 
buvo be darbo: nebuvo jokių by
lų, nei skundų. Pirmininko para
ginti keli nariai užsiprenumera
vo žurnalą „Karį", kuriame bū
na šaulių nedidelis skyrius. Be to, 
jis prašė ieškoti mecenato vėlia
vai įsigyti, nes ji brangiai kaš-

miršta dėl savo tėvynės laisvės.! tuoja — virš 300 dolerių. Po visų 

skaitą iš Aušros kuopos veiklos, j (ne lenkų) buvo apribotas skai 
Vicepirm. G. Kodatienė išsamiai' čius. Į universitetą suvažiuoda-
nupasakojo apie kuopos buvusius į vo studijuoti iš visų Vilniaus 
parengimus ir kviestus progra- į krašto vietovių lietuviai studen-
mų dalyvius, prisidėjusius prie j tai ir baigę universitetą negau-

llllililililllllilllllllllllllllllllllllllllillllili 

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

TeL 376-1882 arba 876-5996 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiminiii i i i i i i i i i i i i ! 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i it 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I H A S TV 
2MS W Sttb St teL 77S-148S 

iiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiuuuiiiiiiiiiimi 

Vlrko pirm. dr. K. Bobelis pa 
sveikino laisvės kovotojus už di-

valdybos pranešimų, pagal die
notvarkę, ėjo narių sumanymai. 

• - " * • - -

Mdelį pasiryžimą dirbti Lietuvai, t Viena senesnių narių papasa 
• taip pat prašydamas ir toliau 
dirbti visiems vieningai Lietuvos 
atvadavimo reikalu. Toliau sekė 
meninė dalis. Pirmame pasiro
dyme dalyvavo amerikiečių mo
terų trio, kurias pristatė ir paruo- gai. Jį palygino su išeivijos šau 

4ė muz. P. Armonas. Po to mo- ;įu veikla, kokia yra šiandien. Ji 

kojo savo atsiminimus iš tų lai
kų, kada Kaune kūrėsi Šaulių 
moterų skyrius, apie Vlado ir 
Emilijos Putvių besąlyginį pasiau
kojimą jų organizuotai Saulių s-

davo darbo Vilniuje ar didesniuo
se centruose, o turėdavo grįžti į 
provinciją, dažniausia į viety>ves 
iš kur atvažiuodavo. Tuo būdu,' 
po platųjį Vilnijos kraštą pasklis
davo lietuviai mokytojai, giri
ninkai ar kitų profesijų inteligen
tai. Tad ir čia, lenkų okupacijos 
metu, pasireiškė Vilniaus uni
versiteto dideli nuopelnai. 

KŪČIOS 
Jau eilę metų, kaip plačioje 

Miamį apylinkėje veikia Balfo 

P U S M E Č I U I 
$103.00 Chfeagoje 

$77.00 
C i e e r e J • 
(10/»/5/UM) 

Penemmkams auto apdraudė 
Amžius 12 iki 80 m. 

6529 So. Kedzie Avenue 
I. BACEVIČIUS — 778-2233 

2jų aukštų mares. Apie 
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
tes $46.900. 

Platus sklypas. Geroje vietoje in 
vestuoti eteiCiai, ir kaina nuderėta. 

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus 
apžiūrėti. 

Valdis Real Estate 
2625 Wtst 71 st Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

PACKAGE EZPRESS AGENCY 
MARMA KOREUUEN* 

SIUNTINIAI Į UETUYĄ 

4erų vienetas, vadovaudamas E. 
Kūkštelienės, ir solistas I. Mal-
cius padainavo pora lietuviš
kų dainų ir dvi ištraukas iš ope
rų-

Visa programa, atlikta labai 
blandžiai, buvo publikos šiltai 
priimtas. Po programos vieneto 
vadovai E. Rūkštelienė, pianis
tė Sullivan ir sol. I. MaJcius 
apdovanoti gėlėmis. Gėles paau 

siūlė nesitenkinti gerovės patogu-.kun- dr. V. Andriuška Sv. Ro
mais ir neprasmingu paviršuti-į berto bažnyčipj, 3405 N. W. 27 

Labai paceldMaJamm pero* riUUes 
, . . i r>_ „ , i pr*tSs. MateUu i i Europos saaKUu. 

skyrius ir jam vadovauja Petras | ieos w. m st^ etteago, nu. eoesš 
Šilas. Kaip anksčiau, taip ir šie-1 TEL- ~" i W A »-*»•* 
met ruošiamos kūčios ir renka
mos aukos už vakarienę. Vakarie
nę paruošti yra sutikusi dr. Va
lerija Norvaišienė su eile padė
jėjų. Prieš Kūčias, gruodžio 24 d. 
4 vai. p.p. šv. Mišias atnašaus 

niškumu, bet susikaupti ir atsi
minti šaulišką pareigą padėti 
žiauriai kenčiantiems broliams ir 
sesėms kalėjimuose, baisiausių 
šalčių Sibire ir Suvalkų Trikam
pyje, kur lietuviai neša ant savo 
pečių dvigubą vergiją. 

Dr. Pautienius pasiūlė nupirkti 
40 knygučių, kun. dr. Juozo 

kojo M. Juodienė. Vaišes suauko- Į Prunskio parašytų apie žydus 

I - M Construction Co. 
ore. 

Nauja statyba Ir bet koks 

U/j aukšto 7 kamb. 2 atskiros vonios 
ir virtuvės. Naujas radijatoriais gazu 
Šildymas. Garažas. Galima tuoj užimti. 
Arti Maplewood ir 6&-os gatves. Tik 
$24,900.00. 

2-jų aukštų. Georgian. S kamb. 37 
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta 
kaina. $27,900. 

BUTV NUOMAVIMAS 
Name pirkimas —- Pardavimas 

Valdymą* 
Draudimai — Income Tas 

Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 

Atdaras apžiūrėjimui sekmadieni 
nuo 1-os Ud 4-os vai. popiet 
7207 So. Fairfield Ave. 

5 kamb. mūr. namas. Pilnas rūsys. 
Garažas. Tik $35,000.00. 

BUDRAITIS REALTY C0. 
8600 So. Pulaski Road 

TEL. — 767-0806 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus krėslus 

NEDZINSKAS, 405S Arcber Ave. 
Chicago, 111. 10(32, teL K7-5S81 

10% — 20% — 30% pigiau mokeSIt 
u i apdraudą nuo ugnie* ir automo
bilio pa mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
Tatof. GA 4-MM 
82081/a W. Mth Street 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 

TeL — WA 5-8063 

P A B D A V I M P 1 

PARDUODAMAS ŠALDYTUVAS 
Skambinti vakarais nuo 7 v.v. 

TeL 767-2694 

PA R D U 0 D A M I 
lietuviški audiniai: staltiesės, ta
keliai, rankšluosčiai, juostelės; ii 
gintaro špilkos, karoliai, žiedai; 
medžio drožiniai ir lietuviškos lė
les. Susitarimui skambint 737-1843. 

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 

ISNUOM. naujai atremontuoti 2 
kambariai — tinka raštinei arba 
gyventi vyrui. 71-os ir Rockweil 
apylinkėj. Skambint 925-7612, 

IEŠKO NUOMOTI 

Ieškom ss nuomoti garažas mažai 
mašinai 65 ir Washtenaw rajone. 
Skambinti Stankuo . Saulalčiul teL 
776-4063. 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inmii i ini i 
Įvairiu prekių pasirinkimas ne

brangiai 15 mūsų sandeUo. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2S61 W. 66 SL, Cbicago, UL 66621 

SIUNTINIAI I UETUVft 
Tatef. - 625-2717 

Vytautas Valantinas 

lllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUllUUUJIIlMIUlUit 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI 
M. A. i I M K U S 
IXCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 So. Mapiewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINŲ iškvietimai, pildomi 
P I U E T T B f i S PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUIUIIIIIIII 

fo ir svečiu aptarnavimu rūpinos 
saulės. Lapkričio 25 d. buvo už
prašytos sv. Mišios už žuvusius 
šaulius, karius ir savanorius St. 
Holy Name bažnyčioje Gulfpor-
te. Mišias atnašavo orei. J. Barkū
nas, kun. J. Gasiūnas ir kun. K. 
Butkus. 

Po Mišių buvo šventinama vė-
liava. Krikšto tėvais buvo dail. 
A- Rūkštelė *r D. Bobelienė, vė
liavos mecenatas A. Grabauskas 
su M. Juodienė. Sauliai pamaldose 
dalyvavo su vėliavomis. 

E. G. 

Miami, Florida 

nepriklausomoj Lietuvoj, anglų 
kalba, ir jas išdalinti įtakingiems 
amerikiečiams. Tas reikalas pa
vestas kuopos valdybai. Susirin
kimas baugtas Lietuvos himnu. 

K. 
VILNIAUS UNIVERSITETO 

MINĖJIMAS 

Lapkričio 25 d. į Miami Lietu-

Ave. (netoli Lietuviu klubo pa
talpų), kūčių vakarienė prasidės 
6 v. p.p. Miami Lietuvių Amerikos 
piliečių klubo patalpose. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

NAUJŲJŲ METU 
SUTIKIMAS 

Pietrytinio Floridos pakraščio, 
plačiojo Miami ir apylinkių lie
tuviai su svečiais ir atostogauto-
jais senuosius metus nuotaikin
gai užbaigti ir naujuosius links
mai sutikti ruošiasi Miami Lietu
vių Amerikos piliečių klubo pa
talpose, 3655 N. W. 34th Street, 
Miami, Fla. 

Kurie seniau yra lankę klubo 
patalpas, dabar atvytkę ras klubo 
salę pasipuoštą gražiomis langų 

Pasinaudokite žiemos sezonu 
Vidaus remontams. 

BRONIUS MAČIUKEVIČIUS 
VYTENIS 2YGAS 

Skambint po 6 vaL vak. 448-7871 

MIAMI SAULIŲ VEIKLA 

Gruodžio 2 d., šaulių „Auš
ros" kuopa Miami turėjo meti
nį, visuotiną susirinkimą Lietu
vių, Amerikos Piliečių klube. Ma
lonu buvo įeiti į šviežiai atre
montuotą salę su gražiomis, nau
jomis užuolaidomis ant langų bei 
nauja scenos užuolaida. Sienos 
švarios, niekur nė dulkytės, at
rodo erdviau ir skambiau. Susi
rinko apie 30 asmenų. 

Kuopos pirm. Mykolas Vitkus 
atidarė susirinkimą. Vicepirmi
ninkė Gunda Kodatienė, pagerb
dama šviesios atminties šaulių 
sąjungos organizatorių Vladą 
Putvi (Purvinsią), dailiai per
skaitė ištrauką iš „Putvio ide
ologijos", kurią yra parašęs Man-
tsutas. Ta proga buvo susikau
pimu pagerbti a.a. Vladas Putvis 

vių Amerikos piliečių klubo pa-' užuolaidomis, salės sceną papuoš-
talpas susirinko žymiai didesnis į tą naują, gražia uždanga ir prie 
pietautojų būrys, nes jau sugrįžę 
asmenys iš šiaurės ir daugiau 
lankosi atostogautojų. Klubo sa
lės scenoje matyti dideli skaičiai 
1579 — 1979. Stalas apkrau
tas paskutiniais leidiniais apie 
Vilniaus universitetą ir ilgoje pa
gal universitetų įsteigimo datas 
surašytoje lenV>je Vilniaus uni
versitetas pažymėtas aštuntuo
ju. Visa tat gražiai sutvarkė ir į S 
papuošė Ona ir Jonas Vaičeko-|§ 
niai, o kitame salės gale Ona ir'.j 
Petras Šilai, Bonifacas Bukauskas 
ir kiti rodė ir rašė laiškų pavyz
džius, dalino atsilankiusiems ir 
prašė pasiųsti juos Floridos vals
tijos senatoriams, kad jie parem
tu JAV senato užsienį reikalų 
komisijos svarstomą, Pabaltijo 
kraštus liečiančią rezoliuciją. 

PrieŠ pietų pradžią klubo di
rektorius tarybos pirmininkas 
Paulius Leonas pranešė, kad 
klubo taryba yra paruošusi 
trumpą Vilniaus Universiteto 
400 metų minėjimo programėlę 
ir fpakvietė kalbėti taryb/K narį 
Juozą Mauruką. Prelegentas kon-

naujų dekoracijų išgirs naują iki 
šiol čia negirdėtą piv)gramą. Jau 
seniau yra užkviesta ir sutikusi 
atvykti plačiai žinoma pramogi
nių dainų solistė Vanda Starrkie-
nė, o jai akompanuos ir šokių 
muzikai gros Ąžuolas Stelmokas. 

N u o S—10 vai. vakare (gruo-

MARQUETTE PHOTO 
SUPPIY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
Jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu pianu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 

3314 VVeit 63rd Street 

Tel. — PRospect 6-8998 

8 - F L A T BRICK 
invastmaat - Two 4'» * • S'a 

Gross income over $16,000.00. 
Full basement. Near 65 & California. 
A-1367. 

W0L8HI REALTY Oo. 
TeL 586-0340 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visu rflih| grindis, 

BUBNYS — TeL BE 7-5168 

Parduodamas mūrinis 5 kamb. 
namas Marąuette Parke. Dėl 
informacijos skambint dienos j 

metu (iki 3:30 v.). 
TeL 436-9410 

iiMiiiiiiiiiiifiimiiitiiMiimiiuiiiiiiiimiii 

P L U M B I N G 
IJcensed, Bonded, Insnred 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Giass bioeks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. Galite kreiptis 
nuo 7 iki 8 vai. ryto arba 5 vai 
vakaro. 

SERAPINAS — 636-2960 
iiimiimiiiiiiiiiHiinuimimimiuiiiuum 

IIIIIKUHIlIlIlIltlIlItnilIlIlIlIlIfltlIlIlIlHH 
Lietavlikas restoranas so narna ir 
visais moderniais įrengimais — 
Marąuette Parko centre. Lengvos 
pirkimo sąlygos. labai geras biz
nis. Beta proga. 

SIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Taa 

NoUry Public 
2951 W.63rdSt.f 436-7878 

TeL 839-1784 arba 839-5568 
iiiiiiiiiiiiiniimiiiiiMiinHiiiiiiiinuiiiiiii 

PLATINKITE "DRAUGĄ' 

HELP WANTED VYRAI 

MAINTENANCE 
CLASS A MAMTEHAHCi 
MECHANICS 
Minimom of 5 yrs experience 

Mušt be familiar with zinc and 
aluminum die cast eąuipment. 

Good pay. Good benefits. 
Apply in person. -r 

CHICAGO WHITE MET AL 
CASTINO. INC. 

Route 83 & Fainray Dr. 
Bonsenville, IL — TeL 585-4434 
An Eąual Opportunlty Employtr 

V Y KAI fR MOTERlf» y 

SECURITY 
WE NEED: 50 Seeuiity Offteers 

25 Detective/Investigatora 
Full and Part tlme. malė or female. 
for immediate wcrk in North and 
Northwest Suburbs and Chicago. Ap-
plicants with prior eotperience. 21 
years old. clean worflc record. home 
phone. Blue Card. F.O.I. card. own 
car preferred. 

Apply 10 A M.—( P. M. 

Intenmotmental Secmiry C*r,>. 
4125 S. Arcber. Cbicago, OL 

TeL 312—847-5615 

HELP WAMTED — MOTERYS 

NURSES AIDĖS . -

HOME HOUSE AIDĖS POR 
WESTERN SUBURBS 

Mušt have 1 year hospital eaperi-
ence. Ezcellent salary, insurance, 
car allowance, many other fringe 
benefits. Hours 9 to 5. 
CALL 567-7160 For Appototmoat 

- • 

Biznieriams apsimoka skelbti* 
dienraštyje "Drauge". 

• 

StfWlfflHllMIHIIIIWW«IHIMHÎ ^ 

The Violations of Human Rights 
in Sovict Occupied Lithuania 

(A REPORT POR 1978) 

Thto report edited by Dr. Thomaa BEMEBIS 
and Bronius NAINYS 

The bithuaędan American Comtmmity 
708 Cuetiš Road, Gleneide, Pa. 19038 

Sis leidinys apima 1978 metus, didesnio formato — 200 

I pusi. Tai sukaupta pogrindžio spaudos dokumentinė me
džiaga, kuri atskleidžia šiurpų okupacinį vaizdą. Kaina su 
persiuntimu $4-65- Illinois gyventojai dar prideda 24 et. 
valstijos mokesčio. 

DRAUGAS, 4546 W. ttrd St , 
Chieago, m. 60829 

« 

NBGHBORHOOD 
REALTY GROUP 

U.S.AV 

H E L P W A N T E D — F K I A L E 

EXPERIENCED RN'S NEEDED FOR C G U 
Muit have minimum 1 year in critical care. 

Positiont optn.. .Full or part time., .Evtnings or nitet 
$ 8 . 4 5 PER H 0 U R 

Higher with more ezperience and/or education. 
Apply now to Director oi Nursing 

AMERICAN INTERNATIONAL HOSPITAL 
Shiloh Blrd., Zion, Illinois 60099 - Tel. 872-4561 

H E L F W A N T E D — M A L B 

We'li help you mokė the right movė. 
Naujesnis S-Ją mieaams bungalow. 

Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie 
67-oa ir Homan. $52,900. 

2H anksto maras — i batai. Ge
ros pajamos. Prie 44-os ir California. 
Nebrangus. 

•t-ta Ir Whlppte. 6 kamb. puikiai 
prižiūrėta mūro rezidencija. Gazo 
šilima. Rūsys. Nebrangus. 

•S-ta Ir Keeler. Stiprus 1% aukš
to maras. Tinka giminingom Šeimom 
ar ilnuom. Susideda ii S ir 4 kamb. 
$72,000. 

BUDRAITIS REALTY C0. 
^^sfWw we rUPo^O^M VeWVI 

Tol. — 76741600 

BAKERS - BAKER TRAINEES - SALESPEOPLE 
KLL SHIFTS — 2 L0CATIONS 

294 E. Dundee Rd., Wheeling, 111. (Corner oi Dundee 
& MUvraukee) Tel 541-9782. JUk ior Marty. 

5448 S. Pukiki, Tel. 284-9352. 
Ask ior Bita. of Afnertaa 

i l l lMUIMII I I I I I IMIHHMIlHIHIIMIHniHIlmini l l lHMIl I inMMHII I I IHI I I IMIMIUIIMIMII 

OWNER - OPERATORS 
D.O.T. ąualitied with tandem axle tractor for piggy 
back operation. Pick up and delbery within 400 mile 
radiut. Chicagc-based. Excellent pay package. 

TEL -811—226-7828 
niimiiHiiHiiHniHHnrniitrmMWia< 
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Apl* Gtot taformacijf 

Jūsų dienraščio š.m. Lapkričio 
28 d. vedamasis, AL B. parašy
tis, vertas ne tik didesnio dėme
sio, bet ir padėkos. Atviras, nuo
širdus, o svarbiausia, kas mum 
visiem rūpi, rimtas esminės Lie
tuvos laisvinimo problemos ap
tarimas. Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto veikla, jos 
Tautos fondo finansavimas ir fi
nansų šaltinis — aukojanti lie
tuviu visuomenė. 

Minimi Vlfico atliekamieji dar
bai, Eltos ir radijo stočių infor
macijos. Vienos informacijos ski
riamos lietuvių visuomenei, kitos 
laisvajam pasauliui ir trečios — 
radijo —Lietuvai. Visai teisin
gai straipsnio autorius pirmon 
eilėn iškelia italų kalba leidžia
mąją Edtą, kuri plačiausiai Eu
ropoje panaudojama svetimoje 
spaudruje, t.y. viešajame gyveni
me. Italija nemažas katalikiškas 
kraštas. Tačiau ne kur kitur, 
kaip Italijoje eina atkakli kova 
tarp katalikiškos viešosios politi
kos ir komunistų pastangų, net 
terorą naudojant, paimti krašto 
politiką j savo rankas. Itališkoji 
Elta, išsamiai, sumaniai ir objek
tyviai prel. V. Mincevičiaus re
daguojama, pateikia spaudai ir 
visuomenei apie katakikiškoje 
Lietuvoje okupanto varomą 
priešreliginę, priešbažnytinę, 
prieš visiško žmogaus teisių pa
neigimo politiką. Eltos autorite
tingos žinios imamos kaip gink
las užčiaupti komunistų burnas, 
propaguojančias komunistinį ro
jų. Net ir Italijos žydų komunis
tų spauda ima žinias ir Eltos, kai 
rusai pradėjo vienaip ar kitaip ne
palankiai paliesti žydus. 

Ne tik šiame Al. B. straipsny, 
bet kartas nuo karto bendrai mū
sų spaudoje pasigendama žinių iš 
Ekos šio krašto didžiojoj spau
doj. Tai tiesa, gryna tiesa. Ne 
tik iš Eltos biuletenio, bet ir daž 
nu atveju iš ekstra Eltos išleisto 
"Press Release" duodamos ži
nios nepatenka į spaudą. Nededa 
jų greičiausia dėl to, kad didžioji 
spauda turi savo koresponden
tus Maskvoje, antra, kad Eltos 
visos žinios yra antisovietinės ir 
aattikamunistinės, kurios šio kraš 
to spaudos nelabai domina, o 
trečia, kad Eltos žinios visuomet 
senos — kelių mėnesių ir net 
metų. 

Vienas mažas pavyzdys. 1973 
m. rudeni i Lietuvą iš Maskvos 
atvyko apie šimtą KGB agentų 
Ir jie vienu ypu visame krašte 
pradėjo krėsti žmones, įtariamus 
ką nors bendro turinčius su po
grindžio spauda. Krata tęsėsi il
gokai, daug ką rado ir daug ko 
nerado- Tačiau, vos tik prasidė
jus krat/Dms, Elta gavo pirmąsias 
žinias su visa eile aprašytų kra
tos faktų. Tuojau teko pakeisti 
"Press Release" ir plačiai išsiun-
tmėti spaudai. Kitą dieną skam
bina 'The New York Times" už
sienio žinių skyriaus vedėja ir dė- \ 
koja už gautas naujas žinias. Pa-1 
dėkota ir jai už domėjimąsi tomis I 
žiniomis. Dar kitą dieną Elta iš 
Times" gavo laišką, kad suteik
tosios žinios pasiųstos į Maskvą 
savo atstovui patikrinti. Taip jos 
'Times" ir nepasirodė. Vienmte-
lis ukrainiečių dienraštis "Svobo 
da", leidžiamas Philadelphijoje, 
Jdejo ukrainietiškoje ir angliško
je laidose. 

Anglų kalba leidžiamos Eltos 
nuo 1972 m., kai pradėjo labiau ju 
dėti Lietuvos pogrindis ir 17,000 
tikinčių pasirašyti pareiškimai 
pasiekė Jungtines Tautas, parei-
Jurhrvimas padidėjo. O ypač viso
kias platesnės informacijos apie 
•Lietuvą padidėjo Amerikoje, Ka
nadoje, Anglijoje ir kitur. Elta 
siuntinėjama dykai. Ir vėl ivienas 
kitas pavyzdys. Viena College 
-McArthur vardo biblioteka, pri
siuntė 50 svaru ir prašė siuntinė-
i l Eltos 2 egz., nes esą per daug 
studentų ir turimojo vieno egz. 
nebeužtenka. 
t tMd. Britanijos ambasada prie 
jungtinių Tautų paprašė siunti
nėti antrą kopiją, kuri būsianti 
siuntinėjama ministerijai Londo
ne. Tokiais atvejais kaip Kudir

kos ir Kalantos Eltos pareikalavi 
imas pakilo, kad nebeužteko net 

A. a. Stefaniją Gelažienę į amžinybę palydėjus 

įstaigoje turimų rezervų, teko da
rytis Xerox kopijų ir siuntinėti. 
Štai "Newsweek* žurnalas paė
mė iš Eltos vedamąjį ir atsispaus
dino, nenurodes šaltinio. Gerai, 
kad tik rašų <*pie Lietuvą. Minis
terijos, universitetų bibliotekos, 
pasaulio tautų, ne koanunistinių, 
dipV>matinės atstovybės Wa-
shmgtone ir prie Jungtini v Tau
tu, senatoriai, kongresininkai ir 
Jot yra geriausi Eltos anglų kal
ba "prenumeratoriai." 

Prancūzų kaiba Elta, lei
džiama Paryžiuje, turi pasiseki
mą, kad ir šiek tiek mažesnį 
kaip itališką, ir spaudoje, ir vi
suomenėje ir įvairiose institucijo
se —mokslo ir politikos. Be to, 
prancūziška Elta aptarnauja ir 
prancūzu kalbą vaitojančias 
tautas Afrikoje. 

Gerai Lietuvos interesams pa
tarnauja ispanų ir portugalų kal
bomis, kad ir ne tiesiog Eltos var
du, leidžiamoji informacinė litera 
tūra Pietų Amerikoje, Tautos 
fondo finansuojama. 

Juozas Audėnas 

loję. I Ameriką atvyko 1950 m. 
Čia išaugino ir išmokslino dukrą 
dr. Jūrą Vasiliauskienę ir sūnų 
Audronį, kompiuterių specialistą. 

1964 m. šeimą ištiko skaudi 
nelaimė: Stefanija susirgo vėžio 
liga. Velionė su šia liga kovojo 
daugiau kaip 14 metų, išken-
t ėdama nežmoniškas kančias. 
Tašiau jos lūpos nedaug nusi
skundimo žodžių tepratarė. 

Visus tuos sunkumus, fizinius 
skausmus bei sielos kančią dėl ne
sulaikomo nykimo velionei padė
jo pakelti jos gilus religingumas. 
Kas sugebėjo įžvelgti giliau pro 
jos ramaus veido išraišką, tas ga
lėjo pajusti, kad velionė įprasmi
na kančias, priima jas ir išgyve
na, kaip Aukščiausiojo jai skir
tas. 

Bet jis niekam nesiskundė dėl sa- Į DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. gruodžio mėn- 15 d. 
vo likimo. Jis tokiomis progomis; 
tik kiek giliau atsidusdavo ir vėl Į „Inž. 
tuoj bėrė vilties spindulius į apsi* ROX 

Vaidevutį 
kompanija' 

Draugelį XE-i — Sveikatos reikalų organi-
Si kompa-

A. a. Stefanija Gelažienė 

— Kadangi gamtos ir apreiš
kimo autorius yra tas pats Die
vas, tikėjimas ir mokslas nega
li vienas kitam prieštarauti. 

K m . K. 

Taip pat laimė, kad velionė 
turėjo vyrą, kuris buvo jai ir ne
pamainoma gailestingoji sesuo. 
Paskutinius dvejus metus vyras 
rakinte buvo prirakintas prie li-

Įgonės lovos ar vežiojamos kėdės. 

niaukusią žmonos nuotaiką. Jis 
savo ribų nežinančiu kantrumu 
įstengė sukurti tokią aplinką, to
kį šeimos židinį, kad velionė ga
lėjo taip ilgai priešintis ją vis la
biau spaudžiančiai ligai. 

Ji mirė palikdama gražaus gy
venimo ir kančios pavyzdį savo 
seimai ir draugams. 

Ilsėkis ramybėje, miela Stefa 
nija. VV. 

nija yra (plačiai žinoma JAV ir 
Eumpoje su būstine Rochester, 
N. Y. Ą.S, pakelti kraujo spaudimą 

zacija Berlyne skelbia, kad pa
stovus, didelis triukšmas gali 

MŪSŲ kolonijose 
Rochester, N. Y. 

PATIKSLINIMAS 
Korespondencijoj iš Rochester, 

N.Y. 12.4.79. buvo išspausdinta: 
„mž. Vaidevutį Draugelį $ER£ 
kompanija rugsėjo pradžioje pa
siuntė į Japoniją", o turėjo būti: 

A a. Stefanija Gelažienė po il
gos ir sunkios ligos mirė lapkričio 
19 dieną St Luke ligoninėje, su
laukusi 67 metų amžiaus. 

Velionė buvo gimusi 1912 m.1 
lapkričio 12 d. Radviliškyje, Siau- ląsillIllIlIlIlIlIlIllIlIlUlllllllllllllllllllllllllilililiiiiiiHHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllu: 
lių apskrityje, Lietuvoje. 1935 me- = 

tais ji ištekėjo už mokytojo Bro
niaus Gelažiaus. Visą laiką gra
žiai sugyvendami buvo gerai su
sitvarkę ir įsikūrę. 

1944 m. liepos 26 d. dėl gre
siančio pavojaus iš rytų turėjo 
apleisti Lietuvą. Vokietijoje ilges
nį laiką gyveno Kasselio stovyk-

MONTMAUO LIETUVIŲ STUDENTU SĄJUNGA | 
PRANE**, KAD 

VISOS VIETOS YRA UŽIMTOS I 
17-toJe žitmos Stoiykkjt Nu* 1171 Gruodžio 8 d. | 

Jr 

Linkmių Kalėdų Švenčių ir Laimingų Naujų Metų 
linkiu mano mieliems talkininkami, rėmėjams ir 

pažįstamiems. 
PETRAS GUDELIS, Vtkttti|a 

Pranešu, kad pusantrų metų užsitęsęs didelis apžlibi
mas, kol buvo galima daryti vienos akies operaciją ir 
lėtas sveikėjimas po jos, neleido man užsiiminėti raito 
darbais bei tekamai palaikyti bendravimą su Jumis. 

Turiu vilties, sustiprėjus regėjimui, vėl uoliau kores
ponduoti ir tęsti Joniškėlio apskrities partizanų atsiminimų 
rinkimo parengimą spaudai. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So 

A . + A . 
JULIUS GERLAUCUS 

Gyveno Chicagoje, Illinois, Bnghton Parko apylinkėj. 
Mirė gruodžio 13 d., 1979 m., 5:40 vai. popiet, sulaukės 83 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Švenčionių 

66 metus. 
apskrityje, Amerikoje išgyveno 

Paliko dideliame nuliūdime sūnėnas Albert Antonowicz su žmo
na Freda, ir jų vaikai: Linda Samuelson su vyru Jirrj, Paul Anto-
nowkz su žmona Yvonne, Theresa Hitch ir Suzaime Antonowicz, ir 
jų Šeimos, švogerka Uršula Gertaučus ir jos sūnus Vito Gestautas 
su žmona Loretta ir Seimą, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Semor Čiužens Club. 
Kūnas bus pašarvotas šeštadieni, 5 vai. vak. Eudeikis, Daimid 

ir Gaidas koplyčioje, 4330 S. California Avenue. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 17 d. iš koplyčios 10 vai. 

ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velkmies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnėnas ir Uti giminės. 
Laidotuvių direktoriai G. Daimid ir D. Gaidas. Tel. 523-0440. 

I Tiktai Asmenys, Kurių (mokėjimai Gauti Ori Gruodžio = 
| 8 A Bus Priimti I Stovyklą. | 
I (mokėjimai. Kuriuos Gausime Vėliau Minėtos Datos, i 
§ Bus Gražinti. | 
| Asmenys, Kurie Skambino Ir IKI Minėtos Datos Ne- i 
| atsiuntė (mokėjimo NEBUS PRIIMU i 
| Del Informacijų Apie (mokėjimą Arba Registracijas, | 
| Skambinkit Tiems Patiems Asmenims, Kuriem BUTO Į 
I Siųsta (mokėjimai Arba Skambinta. | 

i TOMAS MURAUSKAS REGINA KUDtMAITE § 
i J-514-259-8725 1-514-256-4318 § 

i Ačiū visiems Ir Ha Pasimatymo. | 
SiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHiiiiimiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHinf 

California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

tf 
VISI KVIEČIAMI ĮSIJUNGTI | 
iv . Kalėda Oktavos meta raofiiamas 

iv. Mttiu 

PADĖKOS IR PRAŠYMO 
PAMALDAS, 

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

Žemiau pridėtas spectaBa inten
ciją sąrašas, atžymėkite pageidauja
mas ir pasiųskite muša vienuolynui: 

MARIAU FATHERS 
6336 So. KUbourn Ave. 

Chicago, tt 60629 

Noiiu dalyvauti Kalėdų Oktavos iv. Mišiose ir mal
dose ir prašau melstis ir atnašauti Iv. Mišias šiomis inten
cijomis: 

• Padėka Dievui ui 1979 metus 
O Padėka Marijai už globą 
• Padėka Dievui ui ypatingas 

n Už netuvius Sibire 
• Ui persekiojamus tiksėtuosius 

Lietuvoje 
D Už vaikue 
O Ypatinga intencija 

] Prašant laimingu 1980 meni 

P Prašant sveikatos 
• Prašant ramybės šeimoje 
• Prašant Lietuvai laisvės 
Q Prašant tikėjimo laisvės 

Rusijoje 
Q Prašant antgamtinės pagalbos 

jaunimui 
Q Prašant pasveikttno nuo 

alkohdiano 

V arda*, pavardė 

Oktavai prideda auką $ 
JP 

GRASILDA JURŠĖNAS Į 
Palaidota lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse. 
Nuoširdi padėka gerb. ekscel. vyskupui V. Brizgiui už dalyva

vimą gedulingose psmairtoef. 
Širdingai dėkojame ui atlaikytas koncelebracines gedulingas 

Sv. Mišias klebonui kur. V. MikauučM, kun. J. Panavui, kun. dr. 
J. Prunskiui ir kun. A. Stasiui. 

Dėkojame kun. V. Mikotaiaui ui velionei suteiktą paskutini 
patarnavimą ir atkaspėtą rožini koplyčioje. 

Dėkojame kun. A. Stasiui ir kun. J. Panavui už palydėjimą J 
kapines, maldas ir visokeriopą pagalbą. 

Dėkojame dr. A. Prunskienei ui nuoširdų ir rūpestingą velio
nės gydymą. 

Dėkojame visiems ui pareikštas užuojautas žodžiu, laiškais ar 
spaudoje, kurie užprašė Sv. Mišias ui jos vėle, ui gėles, maldas ir 
palydėjimą { amžino poilsio vietą. 

Dėkojame vargonininkui, karsto nešėjams ir visiems, kuriems 
atskirai neturėjome galimybės padėkoti. 

Dėkojame Eudeikis laidotuvių direktoriui Geratd Daimid už 
gerą ir malonų patarnavimą. 

NuMude Sssus k 

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 1979 m. gruodžio 13 
d., DanviUe, IH., mirė mirė mūsų mylima motina, uošvė ir bobunėlė. 

y 

CECILIJA MARKEVIČIENE 
sulaukusi gilias senatvės. 

Buvo kilusi nuo Utenos. 
Liko dideliame tmmfldkne ėsk* Gsnsvaltė k šsatss dr. AJfsa-

sss AlskaaaL asffkė Daba k jss vyras dr. Kazimieras Wsss k 
proanūkal Gintaras ir Algis, sesuo Dėmutė Dičtenė ir kiti giminės. 

Bus pašarvota sekmadieni, gruodžio 1« d., Eudeikio koplyčioje, 
4330 S. CalHornia Avenue. Lankymo irstandns nuo 3 iki 9 vai. vak 

Laidotuvės (vyks pirmadieni, gruodžio 17 d. 15 koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, 
2743 W. 44 Street, kurioje Jvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nur/dėta | Sv. Kazimiero Lietuvių kapines. 

Mažeika & Evans 
: + Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TR\> MODERNIŠKOS KOPL\ClOS 

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

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

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. LIT LANKA AVE. Tel YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PI ACF Tel. Mrginia 7-6672 

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. 974-4410 

2424 VV. 6°th STRFFT 
11029 Southvvesf Highvvav Palos Hills. III. 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CAl IrORNIA AVE. Tel. LAfavette 3-3572 

JURGIS F. 
3319 SO. LITLANICA AVE. 

RUDMIN 
Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO HAISTFD STRFFT Tel. YArds 7-1*11 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 S,, 50th W . . (ICtKO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 15 d. 

i š 

x Draugo visą personalą 
sveikinu su Šv. Kalėdom ir 
Naujais Metais, sveikinu visus 
savo gimines, draugus bei pa
žįstamus ir visus kitus tolimoj 
šaly, linkėdama visiems daug 
iaimės, sveikatos ir Dievo pa
laimos. Vietoje sveikinimų kor
telių siunčiu Draugui 20 dol. 

Marcelė Tverionas-TiškeviSus 

x Elena Sirutienė, "Draugo" 
administracijos tarnautoja, yra 
susirgusi ir paguldyta Christ 
ligoninėje Oak Lawn. Ligonė 
sveikata tikrinama, bet tikisi 
ateinančią savaitę jau grįžti na
mo. 

x Baltų-slavu politinė orga
nizacija ryžtasi paremti penkio
likos tautybių visumos repre
zentaciją valdžios politinėse įta
kose, kaip lotynai ir juodoji ra-

x Arija ir Rimtautas Bur 
neikiai su sūnum Antanu ii 
Sidney, Australijos, yra atvy- Liudas Rugienienė, Detroi- I sė užstoja savus žmones. Pagal 
kę į Chicagą ir lanko savo gimi- ] t o U e t organizacijų veikėja, j vėliausius davinius baltai ir sla-
nes, draugus ir pažįstamus. Ly- skautininke, šį savaitgalį yra; vai dabar yra labiausiai diskri-
dimi Lydijos ir Mato Šimanskių, atvykusi iš Detroito į Chicagą. į minuojama etninė mažuma, 
svečiai aplankė "Draugą", susi- Važiuodama ji atvežė Vilniaus; Dėl susiskaldymo ji yra prara-
pažino su lietuviškos^ spaudos universiteto 400 metų sukaktu- j dusi politinį svorį, nežiūrint, kad 
darbais, įsigijo lietuviškų leidi- v i n ė s paroda eksponatus, ku- j Chicagoje ir apylinkėse siekia 
nių už 30 dol. ir pasiinformavo j rie b u v 0 Detroite sėkmingai pa- i apie 2,000,000 gyventojų. Bal-
apie lietuvių veiklą Amerikoje. r o d y t i d v i e m atvejais: vieną; tų-slavų politinės organizacijos 
M. ir L. šimanskiai ta proga kartą lietuviams, kitą — ameri-j posėdyje perrinkta valdyba: 
paaukojo spaudai stiprinti 10 kiečių mokslo ir spaudos dar-Į pirm. Algis A. Regis (lietuvis), 
dol. Už auką nuoširdus ačiū. buotojams. Į namus ji grįžta i sekr. adv. Carl Kubaszewski 

x Švč. M. Marijos Gimimo par. § i a n d i e n \ (lenkas), ižd. prof. Jan Dracle 
mokyklos Motinų klubas rengia į x Marijos aukšt mokyklos j (slovakas). Šios organizacijos 
susirinkimą, kuris įvyks gruo-: p i r m ų j u m e t ų k e l i o s mokinės ] lietuvių reprezentacijoje yra 
^1? 1 7 **•• P"™8^?1* 8

f t į 1 - 1 pasižymėjo ypatingai gerais pa- į Modestas Jakaitis, Charles Kai, 
__ __ «.. -..*„ įynuajg įr mokslo pažanga, tarp | Juozas Bacevičius ir kiti. 

jų yra Alvyde Eitutytė, Ra-j x Kalėdinės nuotaikos bus 
vak. mokyklos salėje. Šešto 
skyriaus mokinių mamytės, va 
dovaujant Gattei Bartkienei ir m o n a Gaižutytė, Dalia Polikai-1 perduodamos lietuvio sodybos 

IŠ ARTI IR TOLI 
• 

Kalėdinių ir kitų tautinių papuošalų paroda, kurią surengė Uršulė Astrienė 
Jaunimo centre, svečių dalis. Iš kairės: R. Augiutė, dr. J. Hauser, A. Ast-
raitė - Singh, D. Augienė, M. Eivaitė - Hauser ir U. Astrienė. 

x Stepas ir Aldona Inganniai 

Aušrelei 
skanias 
nuotaika 

Liulevičienei, ruošia 
vaišes. Kad Kalėdų 
būtų smagesnė, ses. 

tytė ir Jill Sadauskaitė 
x Irena Domeikaitė, gailes-

„ , , , . , . . tingoji sesuo, atvyko iš Nottin-
Ann Barbara praves kaledirų . . ... f ™.-
.*_•_«_ . zr^Ji - ~ - ~ * h a m ° . Anglijos i Chicagą pas giedojimą. Kviečiamos visos na 
rės. 

x Bronius Pilipauskas, gyv. 
Rtverdale. UI., po įvykusios ne
laimės paguldytas Roselando li
goninėje. Jo žmona Genovaitė 
(Činikaitė) rūpinasi jo sveika
ta ir tikisi, kad greitu laiku 
galės parsivežti į savo namus. 

x lietuviukų knygų bei rank
darbių "Drauge" už didesnę su
mą nusipirko ir aukų atsiuntė: 
Jonas Juzokas, Kosta Orentie-
nė, Stasys Rauckinas. Ačiū. 

x Lietuvių Balso — telefo
ninių pasikalbėjimų su klausy
tojais radijo programa yra gir
dima kiekvieną sekmadienį nuo 
8:05 iki 10 vai. vak. per WCEV 
— 1450 AM radijo banga. Pro
gramai vadovauja Tolius Siutas, 
gi didelę jos dalį išlaiko Stark's 
Bargain Warehouses — urmo 
prekybos sandėliai, kuriuose ra
sime tūkstančius labai nupigin
tų prekių. Stark's adresai: 5901 
& Hariem A ve.; 4301 N. Har-
lem Ave.; 1601 S. Ganai St. 
Ateinančio sekmadienio progra
mos tema "Lietuviai sportinin-

pažmonyje šį sekmadienį, nuo 2 
vai. po pietų. Kūčių valgiai vie
toje ir išsineštinai. Visi laukia
mi. 

x Kazimiera ir Kazys Bra-
dūnai Sv. Kalėdų ir Naujųnj 

joje. Chicagoje ji specializuoja-1 metų proga sveikina visus bi-
si dermatologijoje, talkindama Į čiulius, gimines bei pažįstamus, į ir pažįstamus Kalėdų švenčių 
dr. Kastyčiui Juciui. Į o taipgi mielus "Draugo" kul- proga ir linki laimingų Naujųjų 

savo motiną. Ji yra gimusi, 
augusi ir mokslus ėjusi Angli 

sveikina visus draugus ir pažįs
tamus su artėjančiom šventėm 
ir linki malonių ir nuotaikingų 
Šv. Kalėdų ir sveikų ir laimin
gų Naujų Metų. Vietoj sveiki
nimo kortelių skiria auką 15 
dol. "Draugui" paremti Taip 
pat švenčių proga linki visiems 
"Draugo" darbuotojams ištver
mingų ir darbingų metų. 

x Kl. ir Veronika Polikaičiai, 
sveikina visus gimines ir bičiu
lius su šv. Kalėdų šventėm ir 
linki laimingų N. Metų. Šia pro
ga skiria Draugui auką. 

x Dr. Antanas ir Genovaitė 
Pustelninkai sveikina draugus 

— Windsor, Ontario IB apy
linkės susirinkime pranešimus 
padarė: pirm. Romas Dumčius, 
ižd. Vytautas Kutkus, revizijos 
kom. vardu Balys Balaišis ir 
įgaliotinė prie daugiakultūrio 
sambūrio mokyt. Marija. Dum
čienė. Valdybos pirmininko pra
nešimas lietė daugiausia pavil
jono įrengimą "Karuselės" me
tu. Lietuvišką paviljoną orga
nizavo ir įrengė su talkininkais 
mokyt. M. Dumčienė. Jų visų 
pastangomis apylinkės iždas 
gavo $145. Apie krašto tarybos 
veiklą ir nutarimus pranešimą 

x Albinas Ruzgas, kanadiš- j padarė jos atstovas dr. C. Ku-

Soi. Laima Stepaitienė koncertuoja 
Los Angeles lietuviams gruodžio 1 d. 

Nuotr. L. Kanto 

x Kūčios, rengiamos Liet. 
kai". (sk.) taut. namuose, 6422 So. Kedzie 

' Lietuvos istorijos v a i z d a i , , ^ ' <***#>> • * " ? " « r u o d ? ° i ****. -i- -. •• tr • 23 d. 4 vai. p.p. Dalyviai moka 540 psl., 1750 iliustracijų. Kaina T" " ' V"' P "^^jT™"* * , 
$15.00. Tėviškėle, 4646 S^IC? *>£ ^J***??? t e l 

Western, O * a g o , m 60609J 7 7 8 - 7 7 0 7 * " B K * * * * * 
TeL 254-1122. (sk.) 

X Ina ir Algirdas Kurauskai 
visus 

(pr.) 
x A. Balčytis širdingiausiai 

sveikina gimines, bendramin-

tūrinio priedo bendradarbius ir 
skaitytojus. 

x Bronius Gelažius, žinomas 
čikagiškis, lankėsi "Drauge", 
tarėsi su dienraščio vadovais 
lietuviškais reikalais, domėjosi 
spaudos darbu. Artėjančių šven
čių proga paliko 40 dolerių au
ką dienraščiui stiprinti. U i di
delę paramą esame labai dėkin
gi-

x Stasė ir Petras Miliauskai, 
Alicia ir Alfredas Mikučauskai 
šv Kalėdų proga sveikina vi
sus savo gimines, draugus ir 
pažįstamus, linkėdami visiems 
linksmų švenčių ir laimingų 
ateinančių Naujųjų Metų. Vie
ton sveikinimo kortelių jie ski
ria auką "Draugui" paremti. 

x "Manheimes Morgen", V. 
Vokietijos laikraštis, plačiai ap
rašė Vasario 16-sios gimnaziją, 
straipsnį pailiustruodamas nuo
traukomis. Vienoj jų matyti 
gimnazijos rūmai, o kitoj mo
kiniai, besimoką klasėj. Ta pa
čia proga straipsnyje užsiminta 
iš viso lietuvių ir Lietuvos pa
dėtis. Pažymėta, kad gimnazi
joj mokosi lietuviškai iš Bra-

Metų. Vieton kalėdinių korte
lių skiria auką "Draugui" ir 
Lietuvos Dukterims. 

kis, išvyko žiemos metui į Flo
ridą. Keisdamas adresą, at
siuntė 10 dolerių auką ir palin
kėjo linksmų švenčių. Jis daž
nai paremia savo dienraštį. 

x Dr. Edvardas Domanskis, 
Newport Beach, Calif., maloniai 
pasveikino savo dienraštį artė
jančių švenčių proga ir atsiun
tė 25 dolerių auką. Už didelę 
paramą esame labai dėkingi. 

x Donatas Mašiotas, South 
Euclid, savo sveikinimus "Drau
gui" parėmė 9 dol. auka. Dėko
jame. 

x Ada ir Antanas Malinaus
kai, čikagiškiai, šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga sveikina 
draugus, pažįstamus ir linki vi
siems daug laimes ir sveikatos. 
Vieton kalėdinių kortelių skiria 

x Jrena^kmokiene, arte- Dnpfcpi 25 doL auką. 
jaučių šventų Kalėdų proga, | * l ietuvi , F ^ t o M č m ^ 
sveikina visus savo artimuo- j vasaros stovykla šunet t y k a 

jj. I Dainavoj rugpiučio 10-17 d. 
x Povilas ir Sofija Žumba-

kiai, čikagiškiai, švenčių proga 

sius, draugus bei pažįstamus 
linki laimingų Naujų Metų. Vie
toje sveikinimo kortelių, skiria 
auką "Draugui". 

x Juozas Lekas sveikina su 
šv. Kalėdomis ir artėjančiais 
Naujais Metais visus savo drau
gus, pažįstamus ir vilniečius 
Amerikoje ir Kanadoje. Vieto
je sveikinimo kortelių, skiria 
auką "Draugui". 

X Vanda, Juozas ir Gedimi
nas Gasperai, artėjančių Kalė
dų švenčių proga, sveikina gi
mines, draugus, pažįstamus ir 
visus vilniečius ir linki laimingų 
ir sėkmingų Naujų Metų! Vie
toje sveikinimo kortelių, skiria 
auką "Draugui". 

x "Geriausios laimės 1980 
Metais. Tegu Draugas ir toliau 
teikia mums žinias, mokslą, in
formacijas. Visada jo mielai 
laukiame" — rašo mums Jo
nas šamaitis, siųsdamas auką. 

pasveikino "Draugą" ir įteikė 
10 dol. auką. Dėkojame. 

x Antanas Juknevičius, Mia-
mi Beach, Fl., aukojo 12 dol. 
Labai ačiū. 

X Jonas Rugienius, detroitiš-
kis, atsiuntė 10 dol. auką. Dė
kojame. 

X Andrius šikšnius, Palos 
Hills, Dl, maloniu laiškeliu pa
dėkojo "Draugui" už korteles, 
išreiškė pasitenkinimą dienraš
čiu ir švenčių proga pridėjo 50 
dolerių čekį. Už didelę paramą 
maloniai dėkojame. 

x Dėkodami už korteles, au

ras. Apie jaunimo kongresą, 
įvykusį šią vasarą Europoje, iš
samų pranešimą padarė jame 
dalyvavusi atstovė Virginija 
Kuraitė. Išrinkta nauja apylin
kės valdyba: pirm. dr. Česlovas 
Kuras, sekr. stud. Alma Kra-
niauskaitė, ižd. Vytautas Kut
kus. Revizijos kom. perrinkta 
ta pati: Mečys Žilinskas, Balys 
Balaišis ir Ed. Zatorskis. Susi
rinkimui labai sklandžiai pirmi
ninkavo Stasys Naikauskas, se
kretoriavo Eugenija Pakaus-
kienė. 

1 i. MUTYMSt 
— L. B. Sunny Hills, Fla* 

apylinkė pati jauniausia ir 
sparčiai auganti lietuvių kolo
nija. Teigiama, kad šioje vie
toje lietuviams parduota 480 
sklypų. Jau įsikūrusių apie 21 
šeima ir nemažas skaičius šei
mų užsisakė naujus namus. Pla
nuojamas gatvių pravedimas. 
Kolonijos steigėjai entuziastin
gi ir tikri gražia ateitimi. Vie
tiniai lietuviai oficialiai pakvie^ 
tė lietuvius jėzuitus statyti na
mus su koplyčia. Gavę teigia
mą atsakymą, sudarys oficialų 
komitetą Sunny Hills vietovėje 
jėzuitams įsikurti. Sąlygos be
veik tikros, nes bendrovė Del-* 
tona nemokamai paskyrė 5 ak
rus žemės kultūros centro ir 
bažnyčios statybai. 

_ DaiL Rimgailė Zotovienė 
yra narė Ligthouse art galeri
jos, Teąuesta, Fla. Galerija pa
ti didžiausia North Palm Beach 
apylinkėje. Dailininkė jau ket
virti metai iš eilės atžymima 
premijomis. Šiais metais josios 
kūrinys "Po audros" atžymė
tas premija. 

— Apolonija Požerieno, dir
banti Palm Beach Mali, Fla., 
didelėje Jorden Marsh krautu
vėje, iš daugelio tarnautojų iš
rinkta žymiausia tarnautoja. 

— Elena Juciūtė, buv. Sibiro 
kalinė, knygos "Pėdos mirties 
zonoje" autorė, yra pakviesta į 
Los Angeles dalyvauti nepri
klausomybės minėjime ir pasa
kyti pagrindinę kalbą. Minėji
mas įvyks vasario 17 d. Rengia 

į Altos skyrius, talkininkaujant 
i visoms organizacijoms. Tai bus 
pirmas toki įvykis, kad Vasa-

j rio 16-sios minėjime viešnia kal
bėtoja bus moteris. Elena Juciu-
tė yra pati perėjusi komunizmo 
kalėjimus, daug kančios pake-

— Vida Javaitė, baigusi To- j lusi, kol pagaliau pasiekė Ame-
ronto universitete bendrąjį ket-! riką. 
vėrių metų kursą bakalaurės ! , 
laipsniu ir dvejus metus studi- i Į S a a i g ^ g B ^ ^ ^ ^ ^ ^ Į ^ 
javusi pedagoginius mokslus j _.__»_,. tnmAm « M . . , T I * 
bei gavusi mokytojos specialy- M ¥ 0 K ! I H JUPAS v I M I T l i 
bę. Ji taip pat yra baigusi 9 
skyrius muzikos konservatori
jos Toronte; kurį laiką moky
tojavo Maironio mokykloje; 

kų po 5 dol. atsiuntė: Marija ateitininkė, dažna įvairių iškil 
Lehman, Vytas Straznickas, V. 

zilijos, Kanados, Venecuelos ir Ačiū. 
JAV. 

x Elena ir dr. Česlovas Ma-švenčių proga sveikina 
bičiulius ir vietoje t r a d i c i n i ų ^ ™Į™» *™™^ ^ iš Havre de Grace, MD, 
kortelių skiria auką Lietuvos ^um draugus ir P r a m u š "Nuoširdžiai svei-

(w V s v - Kalėdų ir Naujų Metų pro- muuH* r ', ^uu»"u*»** 
ga ir linki kuo sėkmingiausių!kmame redakciją švenčių pro-
1980-tųjų metų. Vietoje siunti- į Sa * l i n k i m e ' k a d Jw«l to*»*-

inėjimo atvirukų, paaukojo Po- j č i o nuosaikumas ir tinkamas 
Leono X m Literatūri-i d ė m e s y s V " * 3 M ***** r e i k a -

( g v x lams čia ir Tėvynėje butų tin
kamai vertinami ir paskatintų 
lietuvius bendruosius mūsų tau
tos reikalus labiau vertinti už 
asmenines ambicijas". Kartu 
pridėjo 50 dol. čekį. Už didelę 
paramą maloniai dėkojame. 

. . , . . , , . x RAIOMOSIOS mai. Betuvako x Dr. Elena Repšienė, fci-
papuosalų pasirinkimas didelis ničfmt yiaom k t ] b o m , GAIDOM. vi-jkagiškė, maloniai pasveikino 

Terra, 3235-37 g^^ modeliuose gaunamos CHICA- i "Draugą" 70 metų sukakties 
W. 63 St., Chicago, Iū., 60629, GOJĘ: Draugas - 4545 W. Ord S t . . p r o g a p a U n k ė j o laimingų Nau-
*L (S12)-4S4^660. (sk.) • S J ^ ^ ^ ^ i f t tcl ™ i H Metų ir sve^inimąįelydėjo ^ %r i_i_ u J_ _»«-*_ iTSsl tn>* tiesiai ii SPARTA savmui-! i . . . , , . , . , ^,. x Naujų ja Meto šaukimas j |W: j j Gk^nj^ } | ̂ ^ ^ E 130 dolerių auka. Maloniai dėko-
rengiamas Tautiniuose namuose NfH»pwt. N. Y. imi. ?•*.) | jame. 
gruodžio 31 d. 8 vai. vak. Vie-' 
tas rezervuotis tel. 778-7707 

Dukterų draugijai 
X Terros prekyba prieš Ka

lėdas nuo pirmad. iki penktd. 
atdara kasdien nuo 10 iki 8 vai. 
vak. Seštad. nuo 10 iki 6 vai.,! Plez iau^ . 
_.« , .,., . , . . , „ - , . niam Fondui 
sekmad. nuo 11 iki 4 vai. Kūčių j 
dieną, pirmadienį, nuo 10 iki 
kristalo, porcelano, keramikos 
5 vai. vak. Dovaninių prekių — 
dirbinių, meniškų figūrų, me
džio inkrustacijų tautiniais mo
tyvais, gintaro, aukso ir kitų 
papuošalų pasii 
ir įvairus. Adr. 

x Akiniai siuntimai ) Lietu
vą. Kreipkitės j V. Karosaitę. 
Optical Studio, 7051 S. Washte-
naw Ave.. Chicago, Dl. 60629 
Tel. 778-6786. (ak.) 

Dubauskas, L Kazlauskas, Juo
zas Vaičiulis, Ona Sapowienė, 
V. Mikuckis, D. 2ilis, V. Petra
vičius, Justinas šiugžda, A. Ke-
liuotia, K. Žutautas, J. Gerve-
lis, A. T. Vilimas, A. Lietuv
ninkas, J. Krasauskas, Petras 
Simanauskas. Visiems dėkoja
me. 

X Chicagos — Anglijos Bri
tanijos lietuvių klubas pasvei
kino "Draugą" švenčių proga, 
palinkėjo geros kloties ir per 
ižd. Joną Jokubką įteikė 25 do
lerių auką. Labai ačiū. 

X Kazys šapetka, Waterbu- _ ^ „ - ^ „ ^ ^ w . ^ 
j ~ i - PRIEŠ P.\DEGfcJi:S 

ry, Conn., prie prenumeratos m. . ,_*•• \ * 
mokesčio pridėjo 20 doL auką. ^ ' K ™ ***** ^ t v m ^ 
Ta pačia proga pasveikino vykdymo įstaigos gavo 483,209 
"Draugą" švenčių proga. Už d©1- sustiprinti kovą prieš pa-
viską dėkojame h* skelbiame degėjus. Bolinbrooko priemies-

CHICAGOS 2INIOS 

pas B. Kasakaitį arba tel. 434- * . . . 
««•« . . . . . . . . «. . i Seimininkes 

y NTOA A-likatesų krautuvė x Kon»P<w|t<M,ra« Alfonsas ir 
ir restoranas, 2617 W. 71st S t 0 n a Mikutekiai, lankydamiesi 

7270 pas M. Valiukėną. Rengė
jai: Korp! Neo-Lithuania Chi
cagoje ir Lietuvių Tautiniai na
mai, (pr.) 

X Chicago* Anglijoit-Britani-
jos Lietuvių klubo pamaldos m 
mirusius krabo narius įvyks 
sekmad., gruod. 16 d., 11 vai. 
ryto T. Jėzuitų koplyčioj, (pr.) 

X NAMAMS PIRKTI PA 
*KOI/)S duodamos mašais m -̂
r^miais imokėiimais ir r)ri«,i-
namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savin gs. 2212 
We«t Cermak Road 
VI 7-T747 

yra pasiruošusios Chicagoje, domėjosi ir "Drau-
aprūpinti Jus ateinančių Kūčių 1^°" 8 P a u d o s darbais, atnaujino 
ir Kalėdų stalui įvairiais vai- i P^numeratą ir paliko 25 dol. 
giais. kepsniais ir kitais skanu- a u k * U ž d M d « P " " " * mįd°-
mynais. Be visų įvairių kepsnių, n i a i ^ o j ^ e i r skelbiame Gar-
stalo papuošimui kepama ii Lie- " • Prenumeratoriais. 

x Dr. Henrikas Brazaitis su 
šeima sveikina draugus ir pa
žįstamus Kalėdų šve nčių ir 
Naujų Metų proga. Vietoj svei
kinimo kortelių skiria auką 
"Draugui" paremti. 

x Dana Stankaitytė sveiki
na visus draugus ir pažįstamus 
švenčių proga ir vietoj kalėdi
nių kortelių skiria auką "Drau
gui". 

tuvos gautu receptu Kalėdų eg
lutės, baravykai ir kit. Jūsų 
patogumui būsime atdari ir sek
madieni prieš Kalėdas nuo 9 
vai. ryto iki 7 vai. vakaro, o 
pirmadienį — Kūčių diena nuo 
8 vai. ryto iki 5 vai. vak. Užsa
kymus primame iš anksto tel. 
476-7675. 

Teiof i Savininkai A. ir K. Lietuvninkai 
(ak.) j (nk.) 

Garbės prenumeratorium. 
X Aukų po 5 doL atsiuntė: 

V. Orvidas, D. Kaunaitė, Edv. 
Bagdonas, Edv. Radionovas, 
Ona Junkerienė, F. Stončhis, J. 
Plaušinaitis, P. Savickas, J. Bur 
niauskas, A. ir M. Maskoliūnai, 
A. Petrys, J. Šlajus, E. Lazaus
kas, J. Veiveris, V. Kontrimas. 
M. Mockapetris. Ačiū. 

Removėnas Stasys Rad&ūnas dekla 
muoja skyriaus 25 metų minėjimo 
proga Oma#wje Net*., lapkričio 17 d 
IV. Antano parapijos salėje. 

T» 

tis gavo 94,780 dol. pagriežtin-
ti kovai prieš nepilnamečius 
padėjėjus. 

SUSISIEKIMO BIUDŽETAS 
Naujas Chicagos miesto susi

siekimo biudžetas siekia 504 
mil. dol. Pirmą kartą susisieki
mo biudžetas prašoko 500 mil. 
dol. 

PAGERBI!: ŽUVUSIUS 
Dvi pietinės Chicagos gatvės 

penktadienį pavadintos tarny
boje žuvusių policininkų — Wil-
liam Bosak ir Roger van Schaik 
vardais, 

10,000 DOL. ATLYGINIMO 
Chicagos universitetas paža

dėjo išmokėti 10,000 dol. atlygi
nimo tam, kas padėa surasti 
pavogtą iš Rockefellerio koply
čios persišką kilimą, kuris ten 
kabėjo per 10 metų. 

NUKENTttfO KRCMELLU 
Nusiskundžiama, kad moder

niškai sutvarkytoje State gat
vėje, Chicagos miesto centre, mi 
nios sunaikino apie 60% paso
dintų ornamentinių krūmelių. 

mių pranešėja. "Atžalyno" tau
tinių šokių mokytoja, kanadie
čių skautų vadovė, buvusi To
ronto un-to lietuvių studentų! 
klubo sekretorė, 'Vilniaus" pa
viljono karalaitė, dabar — Mon-
tesori vaikų darželio mokytoja. 

— Robertas Barauskas ir 
Danutė Vaseryte susituokė Pri
sikėlimo šventovėje. Koncele-
bracinėse pamaldose dalyvavo 
kun. A. Simanavičius, kun. P. 
Ažubalis ir kun. B. Pacevičius. 
Pamaldų metu giedojo sol. V. 
Verikaitis. Vestuvių puota įvy
ko Prisikėlimo par. salėje, da
lyvaujant per 300 svečių. Jau
noji darbuojasi kaip rentgeno 
specialistė, jaunasis — skaity
tuvų įmonėje. Puotai vadova
vo A. Vitkienė. 

ARKUTMOJ 
— Jonas k Elena Stankevi

čiai lankėsi S. Amerikoj. 
— "Nemuno" draugijos šo

kėjai buvo pakviesti Veronica 
miesto savivaldybės, kur jie bu
vo gražiai priimti ir atliko šo
kių programą, pašokdami tauti
nių šokių. Šokius lydėjo akor
deonu J. Kemėšis ir su būgnų 
muzika — Alf. Markus. Spa
lio 20 d. buvo pakviesti į alaus 
šventę La Platos mieste Club 
Aleman. 

6247 So. Kedzie A venų* 
Tel — 776-8700 

Chicago, Illinois 60629 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Seštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

itiiiHitniiniHHiiimHBumiiniiiiiiiiiHiiĮ 
Idvokatas 

GINTARAS F. 6EKNAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v. 
Seštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
TeL 776-5162 arte 776-5163 

2649 W. 6S Street 
Chicago, BĮ. 60629 

iiiiiiiiiiiimimniiii 

STASYS MAZILIAUSKAS 

MERKELIS GIEDRAITIS 
žemaičių vyskupas, kunigaikštis, 
Vilniaus akademijos protektorių*, 
ir jo ypatingieji laikai 

Išleido Amberland Publishing 
Co., Troy, J£L Printed by Francie-
can Press, Brooklyn, N.Y. Kaina 
su persiuntimu $7.84. 

Illinois gyventojai dar prideda 
36 et valstijos mokesčio. 

Uisakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4646 W. 68rd St, 

Cfcksgo, IU. 60826 

STASE'S FASHIONS 
Kūdikiams ir •aikams 

rūbų krautuTŠ 
6237 S. K9dzit Av9. 

Ttl. 436-4184 
Sav. Staa* Bacevičiene 

POVILAS KAUPAS 
(Spaudai paraoiė Bronkn Marias*) 

Redakcinė komisija — Vytautas 
KasniOnaa, Aleksandras Martiulio-

j nis, Juozu Ifielhuk*. Bronius Mm-
| rinas. 

Išleido dail. Povilo Kaupo paro-
i dos rengimo komisija 1979. Spaus-
I dino Morkūnas. Didelio formato, 

kieti viršeliai. Kaina su persiunti
mu — 6664. 

Illinois gyventojai dar prideda 
36 et. valstijos mokesčio. Užsaky
mus siusti: 

DRAUGAS, 4646 W. 6Srd St, 
Chkmgo, m. 66626 


