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SOVIETINĖJE MOKYKLOJE 
Balandžio 16 dieną direktorius! 

į savo kabinetą nusivedė VIa i 
klasės mokinę Balčiūnaitę Vidą. Į 
Mokymo dalies vedėjos Motiekai-
tienės akivaizdoje klausinėjo, 
nuo kada einanti j bažnyčią, kas' 
liepia eiti, ar bažnyčioje nevai-
šina, kas daugiau iš mokiniu ją 
lanko, ar ir toliau lankysianti. 
Mokinė atsakė, jog ir ateityje j 
bažnyčią eis. Direktorius baugino, 
kad už bažnyčios lankymą jai su
mažinsią elgesio pažymi, o jei dar 
nesiliausianti, tai net ir iš mokyk
los pašalinsią. 

Balandžio 18 dieną mokykloje 
ateistai iškabino stendą ateisti
ne tematika. 

įvykusiame mokyklos komjau
nimo susirinkime buvo paskirta 
mokytoja ir mokinė stebėti, ku
rie mokiniai lanko bažnyčią. Tai 
rusų kalbos mokytoja Z. Vaš
kevičienė ir vienuoliktoke Saba
liauskaitė. 

Balandžio 19 dieną Vllb kla
sės auklėtoja Vaškevičienė Z. sa
vo klasei dėstė, jog Dievo nėra, 
o pasninkus sugalvojo ponai, kad 

priverstų valstiečius badauti. 
Klausė mokinių, kurie iš JŲ lan
ko bažnyčią. Mokiniai atsakė, jog 
bažnyčia atskirta nuo mokyklos, 
todėl jiems galima į bažnyčią ei
ti. Toliau auklėtoja aiškino, jog 
kasdien melstis ir klūpėti eina 
tik bobutės. Dar pridūrė, kad per 
Velykas buvo atvažiavę iš rajo
no, surašė visus buvusius bažny
čioje mokinius, o kunigas bus nu
baustas už pamokslą. 

Ne paslaptis, kad dalis moky
tojų yra tikintys ir praktikuoja 
religiją. Viena mokytoja išsireiš
kė, jog ji savo iniciatyva tikin
čių mokinių nebaranti, bet ją 
„spaudžia iš viršaus". Kadangi 
mokinių dalyvavimas kulto apei
gose pagal įstatymus nedraudžia
mas, tai tiek tuos mokytojus, ku
rie savo iniciatyva terorizuoja ti
kinčius mokinius, tiek tuos, kurie 
tai daro, „spaudžiami iš vir
šaus", niekaip kitaip nepavadin
sime, kaip, parapijos klebono Ve
lykų pamokslo žodžiais tariant, 
„tautos graboriais". 

(Pabaiga) 

SPAUDOS REIKŠME 
IRANO KRIZĖJE 

Ar ne perdaug nuolaidų teroristams? 
Washingtpnas. —Irano krizė | filmavimas gali įtikinti radikalus 

sukėlė Amerikos žurnalistų gin l kitose šalyse, jog Amerika — 
Čą. Pagrindinis klausimas, —ar 
ne per daug vietos skiriama spau
doje ir televizijoje Irano valdžios 
veikėjams, Irano minioms? Sako-

I ma, kad joks Amerikos politikas 
• negalėtų įsigyti televizijoje tiek 
j brangaus laiko pačiomis bran
giausiomis valandomis (prime 
time), kiek to laiko gauna už
sienio reikalų ministeris Gotbza-
deh ar JAV ambasadą užėmę ra-
dfkalų vadai. 

Didžiausią ginčą sukėlė NBC 
televizijos išsiderėtas pasikalbė
jimas su jaunu amerikiečiu mari
nu, kuris 5 min. kalbėjo, kas jam 

miegantis tigras, kurį galima kaip 
nori įžeidinėti. Nurodoma, kad 
minios Pakistane, Libijoje ar kai
rieji radikalai Turkijoje puolė 
Amerikos interesus, degino amba
sadas, žudė amerikiečius, galima 
spėti, paveikti propagandos iš 
Irano. O tą propagandą padeda 
skleisti pačios Amerikos televizi
jos stotys ir spauda. 

Vienintelė palanki šitokio iš
samaus raportavimo žymė, kaip 
tvirtina CBS prezidentas Bill Lo-
onard, yra ta, kad amerikiečiai 
tapo šios krizės metu labai vie
ningi. Teroristų planai davė iš-

Panamoj plečiasi 
protestai prieš šachą 

Irano "mirties komanda" išvyko Į Panamą 
Teheranas — Nušauto žy-; damos, nors mažai vilčių, kad 

maus Irano revoliucijos veikėjo. Waldheimui pavyks ką nors iš-
religinės mokyklos direktoriaus | siderėti. 
Mohammed Mofatteho laidotu- , , , , . , 
vės virto į didžiulę demonstraci-1 V™***1 _ * ! » « • » £ » ^ ^ ' 
ją prieš Ameriką. Nužudytojo I "P*?"?" \ Irano užsienio re.ka-
kūnas, nešiojamas gatvėse atvira-į į mm.steno pare.skimą, kad ša
me karste, sutraukė dideles mi- c

A
ho nusikaltimy mvest.gacija 

nias. Maldos žodžiai buvo per- ^menkoje butų pozityvus zings-
traukiami šūkių „Mirtis Carte- įms•» k n » '^sprendimą, pareiškė, 

riui". Velionio sūnus, 22 metų į» d P° s , o s " J * neabejojama, 
Sadegh, šaukė: „CIA nužudė ma- į K o n g r e s « P ' a d e s »pU««*nęIi-
no tėvą, mirtis Amerikai". Kai m u s >r tyrimus, tačiau ši sąly-
kurie korespondentai nurodė, I *a J?***1' . b u t ! ™™ su

t
 a m e n -

I 

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo komiteto seimo, įvykusio groodžio 8—9 d. Baltimorėje, darbo prezidiumas. Iš! kalintoju buvo įsakyta. Be to, ka-i virkštinį rezultatą. Niekad ajato-
kairės: sekretoriai M. Pranckevičius ir V. Bražėnas, prez. pirm. pav. J. Audėnas, Lietuvos atstovas dr. S. Bačkis, iįn tojaj išreikalavo NBC pažadą; la Khomeinis neturėjo Amerikoje 
prez. pirm. S. Lūšys ir prez. pirm. T. Blinstrubas. Nuotr. L. Tarnotaiaa i n € k o n t rol iuot i tos transliacijos, tokio blogo vardo, o prezidento 

i duoti jai „geriausią laiką" ir leis- > Carterio populiarumas žymiai 
! ti ambasados užpuolikams per- pakilo. 
j skaityti savo pareiškimą. Kritikai 
i sako, kad tai jau yra teroristų 
' šantažas. Ne viena Pietų Amerikos 
i teroristu organizacija yra šitokį j 
I metodą išbandžiusi. Pagrobusi j 

amerikiečius įkaitus, tokia grupė I Paryžius. — Buvęs Irano prem-
I reikalauja, kad Amerikos laikraš-' jeras Bachtiar nusiskundė Pran-
! čiai paskelbtų jos pareiškimą. Di- į cūzijos "Le Monde" laikraščiui, 

dieji Amerikos laikraščiai jau ne j kad Prancūzija leisdavo ajatolai 

PRISIMINĖ STALINO 
GIMIMO SUKAKTĮ 

Stalinas pasmerktas, tęsiami jo darbai 
Maskva. — Šiandien sukanka ; bė užsienio korespondentams ži-jbininkų nuolaidomis. Darbinin ^ I r , n i v „ . ^ . „ „ ^ lt, 

(100 metų nuo sovietų diktato- į nią, kad Taškente trejų metųlkų unija jau pažadėjo atsisakyti; 3 ^ pareiškimus iš 
! »;o,.e c*«.i;— „;T«;.~~ T, . . J„_U~ ^~,„,i.i~. u~„-rv^ „„to.ic '• 200 mil. dol. dervbose del alau: * 7 r 

! TRUMPAI 
i I i VISUR 
j — Senatas patvirtino federali-
' nės vyriausybės paskolą Chrys-
• ler automobilių bendrovei, ta-
Į čiau suriša ją su bendrovės dar-

Irano išeivių veikla 
Paryžiuje 

riaus Stalino gimimo. Ta proga darbo stovyklos bausme nuteis-
sovietų spauda pakartojo kalti- i tas žinomas totorių veikėjas Re-
nimus, kad Stalino asmenybės i šatas Džemilevas, 47 m., jau ka- į 
kultas pakenkė socialistinės vi
suomenės augimui, jo klaida ir iš 
sišokimai, rašo Novosti agentū
ra, privedė prie masinių persekio
jimu. Nors tie persekiojimai yra 
jau praeities dalykas, Vakarai 
dar dabar naudoja savo prepa-

lėjęs už "šmeižtų7' skleidi
mą prieš sovietinę sistemą, jis 
tik reikalauja, kad partija atitai 

200 mil. dol. derybose dėl algų 
pakėlimo. Chrysleriui gresia 
bankrotas, per pirmus 9 šių me
tų mėnesius bendrovė turėjo 
721.5 mil. dol. nuostolių. 

— Prezidentas Carteris priė-
sytų Stalino padarytą totoriams'm e £*>*& Seigniuos, ginklavi 
skriaudą ir leistų jiems sugrįžti į lmosi kontrolės agentūros direkto-
Krvma I riaus, atsistatydinimą ir paskyrė 

Kai 'kurie stebėtojai sako, kadi^ms pareigoms Ralph Earle, va 

spausdinę. 
Kitos JAV televizijos stotys pa

našius iraniečių radikalų reika-įkai jis gyveno egzilėje, tačiau, 

Khomeiniui spausdinti kasdien 
biuletenius, kalbėti per radiją ir 
šaukti spaudos konferencijas, 

gandai medžiagą iš Stalino laikų, Sovietų Sąjungoje daug kas slap- i doyavusį deryboms su sovietais 

lavimus atmetė, tačiau NBC suti
ko su sąlygomis, sakydama, kad 
„Amerikos publika turi teisę ži
noti". Kritikai nurodo, kad ta pa
ti NBC yra padariusi sutartį su 
Sovietu Sąjunga filmuoti Olimpi
nius žaidimus. Kas bus, jei so-

raso agentūra. 
Komunistų partijos žurnalas 

tai garbina Staliną. Kai kuriuose 
butuose korespondentai matę pa-

"Komunist" rašo, kad "socializ-1 galvelių su Lenino ir Stalino gal 
mo priešai .pasirinko Stalino gi- vomis. Pernai gynybos ministe-
mimo sukaktį naujiems ideologi- ris Ustinovas savo kalboje kari-

kad Amerikai būtų neprotinga žu- i kiečių įkaitų paleidimu. Jau nuo 
dvti iraniečius kaip tik šiuo me- į į « * r i H ? 1 j . f f !™" 1 1 ' a m e r i k i e " 
tu, kada 50 amerikiečių yra ka- j č i a i t u n b u t t ^leisU-
linami. Tačiau įsitikinimas, kad j Panamoje prie viduriniosios 
dėl Mofatteho mirties kalti „Ame- j mokyklos vėl įvyko demonstraci-
rikos agentai", vyravo laidotuvių i jos prieš vyriausybę, kuri sutiko 
minioje. Tą įsitikinimą sustipri- į įsileisti buvusį Irano šachą. Sį 
no ir ajatolos Khomeinio pareis- j kartą demonstracijų malšinti bu
kimai. ; vo atsiųsti kareiviai, kurie jau-

Teherane buvo suimtas *š Sve- į nus triukšmadarius gerokai pri-
dijos namo atšauktas Irano am- i mušė guminėmis lazdomis. Mo-
basadorius Stokholme. JAV am-jkykla buvo apsupta, 17 jaunuo-
basadoje atrasti dokumentai įro-'lių suimta, apie 20 buvo sužeis-
dę, kad jis palaikė ryšius su Ame- j ti. Po mokyklos puolimo ašari-
rikos diplomatais. įnėmis dujomis, mokinių delega-

Jungtinių Tautų generalinis j rija išėjo lauk su balta vėliava, 
sekretorius Kurt Waldheim pa-

rininkai ilgai plojo 
Stalinas atvirai gai 

niams puolimams prieš socialis
tinę tėvynę, prieš Lenino partiją 
ir sovietų valstybę". 

Komentatoriai pripažįsta, kad 
Stalino laikų valymai, žudymai 
ir vergų stovyklos dabartinių par- į tik Gruzijoje. Jo gimtiniame Go
tuos vadų nepraktikuojamos to- Į ri mieste stovi 40 pėdų aukščio 
kiu mastu. Tačiau "nelegali rep- j paminklas. Stalino muziejaus di-
resija" pakeista "legalia". Sovie- j rektorė Sušuna Kinčikašvili pasą 
tų konstitucija tvirtina, kad "pi
liečių laisvės ir teisės negali ir ne-

dėl strateginių ginklų kontrolės. 
— Rodezijos karo paliaubų su

tarties pasirašymas atidėtas iki 
penktadienio, nes vyskupas Mu 

jam, buvusiam premjerui, nelei
džiama „politikuoti". Užsienio 
reikalų ministerija patarusi jam 
„tyliai sėdėti". 

Neseniai Paryžiuje nušautas ša
cho sesers sūnus, princas Shafik 
atkreipė užsienio korespondentų 

ninkams paminėjo Staliną, kaip . 
buvusį valstybės saugumo komi- aiškinimo. 
teto pirmininką, ir susirinkę ka- ~ f f ^ J i g r t t » ^ r 
_:_-_i.-r :i__: _il:_ i vę OPEC valstybių (naftą eks-

rbinamas | poruojančiu šalių) konferenci-
' joje, pripažįsta, kad tos organi
zacijos jau nebereikia, nes jos na-

zorewa, buvęs premjeras, papra- j sidentv pasirodymų, kovotojų už 
šė kai kuriu sutarties punktų pa-į žmogaus teises veiksmų. Nenore-

kojo korespondentams, kad Stali
nas buvo ne tik valstybės vadas 
ir karininkas, bet rr gabus poetas, 
architektas, dainininkas ir labai 
moralus asmuo. Jai pritarė ir 
"Zaria Vostoka" redaktorius Ni-

prašė Amerikos vyriausybės ati 
dėti naujų sankcijų Iranui vyk
dymą, nes jis vedąs su Iranu 
jtemptas derybas dėl amerikiečių 
paleidimo. Baltieji rūmai paskel-1 . , . . . , . . . 
T. , , . i •• . -J nuzudvti šachą ir jo žmoną 
be, kad naujos sankcijos atide- ' 

Irane revoliucinio teismo teisė
jas šeikas Khalkhali pareiškė, 
kad jis jau išsiuntė „mirties ko
mandą" į Panamą, kur apsistojo 
buvęs šachas. Komandai įsakyta 

turi būti naudojamos prieš mūsų 
socialistinę sistemą ir kenkti so
vietų liaudies interesams". Šis 
straipsnis duoda partijai "lega
lų" ginklą prieš visus disidentus, j kolai Cerkezišvili tvirtinęs, kad 

Stalino garbinimas užbaigtas, į Stalino žiaurumai buvo reikalin-
pernai sovietų spauda ignoravo i gi, nes tik tuo keliu Stalinas at-
jo mirties 25 metų sukaktį. Mo-j vedęs atsilikusią Rusiją į dabar-
kyklose nieko apie Staliną nemo- i tinę didžiąją galybę-
koma. Nuo 1956 m. XX-tojo .par-Į —•• - • •— 
tijos kongreso Stalinas tapo ne
minimas, ignoruojamas, tačiau 

Mirties bausmes 
P. Korėjos žudikams 
Seoulas. — Pietų Korėjos teis-! 

mas nuteisė 7 asmenis mirti už j 
prezidento Parko nužudymą. Vie- į 
nas kaltinamasis nuteistas trim 
metais kalėjimo už tai, kad po 
atentato jis bandė paslėpti gink
lus ir kitą įrodomąją medžiagą. 

Svarbiausias kaltinamasis buvo 
P. Korėjos saugumo policijos vir
šininkas Kim Jae Kyu. Jis pasakė 
kariniame teisme, kad jis nesi
gaili nužudęs Parką ir prisiima vi 
są atsakomybę. Kiti nuteistieji 
veikę jo įsakyti, todėl jis prašė 
dovanoti jiems bausmę. Vienas 
nuteistųjų yra kariškis, ir jis bus 
sušaudytas. Kiti bus pakarti. 

Nuteisė kalėti 
Korčnojaus sūnų 

Maskva. — Leningrado teis
mas nubaudė pasaulio šachmati
ninko Viktoro Korčnojaus 20 me 
tų sūnų Igorą dvejus su puse me
tų kalėti darbo stovykloje, nes 
jis atsisakė atlikti karinę prievo
lę. Nuteistojo motina Belą Korč-
noj pasakė užsienio koresponden
tams, kad jos sūnus laukė leidi
mo išvažiuoti pas tėvą, kuris gy
vena Šveicarijoje. Žinodamas, kad 
po tarnybos kariuomenėje jis 
gali negauti vizos, kaip "karinių 
paslapčių" šaltinis, jis nestojo į 
karinę tarnybą. Tėvas Korčno-
jus iš Sovietų Sąjungos pabėgo 
1976 m. 

dar daug jo bendradarbių sėdi 
pirmose partijos viršūnių eilėse. 
Tyrinėtojai sako, kad apie 5 mili
jonai komunistų partijos narių 
Stalino laikais veikė, ir buvo jo 
darbų bendradarbiai. Ir šį trečia
dienį Andrejus Sacharovas paskel 

Rezoliucija senate 
VVashmgton, D.C. — Rezo

liuciją, kuria JAV vyriausybė ra
ginama Madrido konferencijoje 
iškelti Pabaltijo valstybių lais
vės reikalą, gruodžio 18 d. senato 
teisinė komisija priėmė kaip Rez. 
Nr. 54 ir nutarė perduoti senato 
pilnaties posėdžiui. Dabar lietu-
vi-ams ir kitiems pabaltiečiams 
reiktų rašyti savo senato
riams laiškus, prašant šią rezo
liuciją paremti, kad ji būtų ir se
nate įpriimta. Atstovų rūmuose, 
kaip jau žinoma, ši rezoliucija 
buvo priimta Rez. Nr 200. 

Rockefelleris perleis 
banko vadovybę 

Neiv Yorkas. — Chase Man
hattan bankas paskelbė, kad jo 
direktorius David Rockefelleris 
p įsitrauks iš tarybos pirmininko 
pareigu 1981 m. balandžio mėn. 
Nuo Naujų metų jo pareigas vis 
daugiau perims naujas vykdo
masis direktorius Willard But-
cher, vėliau jis perims ir tarybos 
pirmininko kėdę. Rockefelleris 
norįs daugiau laiko praleisti su 
šeima ir daugiau laiko skirti New 
Yorko miesto problemoms. Chase 
Manhattan yra trečias didžiau
sias Amerikos komercinis bankas. 

Kovos Salvadore 
San Salvador. — Salvadoro res 

publikos kariuomenė puolė tris 
komunistų u/imtas vietoves: du 
ūkius ir skerdyklą. Kovose nu
šauti 35 sukilėliai, kiti paimti 
nelaisvėn Po šių puolimų "Va

riai kiekvienas veikia atskirai ir 
gali prašyti už savo naftą bet 
kurių kainų. Pasaulyje nėra sun
kumų naftą parduoti. 

— Vietname per 13 metų gy
venusio marino Ganvood teisme 
vienas buvęs karo belaisvis pasa
kė matęs Garvvoodą komunistų 
uniformoje ir girdėjęs jo pasigy
rimus, kaip jis kovojęs prieš Ame
rikos dalinius. 

— Sausio 7 d. Des Moines, 
Iovvoj, įvyks kandidatų į preziden
tūrą debatai, kuriuos organizuo
ja „Des Moines Register" laikraš
tis. Antrąją debaty dieną daly
vaus demokratai kandidatai: pre
zidentas Carteris, senatorius Ke-
nnedy ir Kalifornijos guberna
torius Brownas. Po ilgų diskusi
jų nutarta, jog visi dalyviai sto
vės. Sausio 5 d. įvyks respubli
konu partijos kandidatų debatai. 
Juos transliuos televizijos 5-
-tas kanalas — NBC. 

— Žvalgybos žiniomis, sovie
tai jau įvedė į Atlanto vande
nyno tarnybą savo naujus, bran
duoline energija varomus, povan
deninius. „Alfa" klasės laivus, 
kurie esą greitesni už Amerikos 
laivus. 

sario 28 lygos"1 nariai užėmė ar
kivyskupijos centrą, paėmė į ne
laisvę du kunigus ir kelis tar
nautojus. Užpuolikai reikalau
ja paleisti suimtus lygos narius. 
Tarp lygos kalinių yra viena jau 
na amerikietė. Taikos korpuso 
narė. 

dama prarasti savo sportinių 
transliacijų ir su jomis surištų 
skelbimų, NBC stotis gali nusi
lenkti sovietų cenzorių šantažui 
ir nutylėti svarbius ir amerikie
čiams įdomius įvykius. Nuolai
dos Irano radikalams jau yra nu
stačiusios precedentą: už įdomią 
žinią tenka pildyti teroristų rei
kalavimus. 

Amerikiečių žurnalistų antplū
dis Irane duoda daug medžiagos 
viso pasaulio spaudai. Nuolatinis 
prieš Ameriką šaukiančių minių 

vietų cenzoriai užgins rtočiai dėmesį į iraniečių koloniją Pran-
pranešinėti apie vieną ar kitą j cūzijoje. Prancūzų žiniomis, čia 
įvykį Maskvoje. Neabejojama, j yra 5,000, patys iraniečiai tvirti-
kad ten bus įvairių protestų, di-įna, kad jų gali būti 15,000, Ira

no ambasada sako — apie 61,000. 
Tikriausias gali būti JAV amba
sados spėjimas — 25,000. Nužu
dyto princo sesuo, princesė Azza-
deh yra iraniečių laikraščio „Lais
vasis Iranas" redaktorė. Ji tvirti
na, kad jos brolį nužudė Sava-
ma — Irano saugumo policijos 
— agentai. Saugumui vadovau
ja buvęs šacho generolas Hossein 
Fardoust, perėmęs šacho laikų 
saugumo policijos — Savak va
dovybę. Jis ir du jo pavaduoto
jai: gen. Farazian ir gen. Keveh 
neseniai lankėsi Prancūzijoje. 
Jiems pavyko įeiti į iraniečių pa
bėgėlių organizacijas, nes jie sa
kėsi pabėgę nuo dabartinio re
žimo. 

Nors Prancūzijos iraniečių tar
pe yra daug ajatolos Khomeinio 
garbintojų, išeivių daugumą su
daro oponentai, kuriems nepriim
tina nei šacho, nei ajatolos val
džia. Demokratinė opozicija 
spausdina laikraščius, turi daug 
pasekėjų pačiame Irane. Įdomu, 
kad Demokratinio fronto rėmė
jų tarpe buvęs premjeras Bach-
tiaras nėra populiarus. Jis laiko
mas „per minkštu" ir „šachinin-
ku". 

Prancūzija prižiūri, kad iranie
čiai savo veikla Paryžiuje ne

sukeltų Teherano valdžios prie
šingumo, nes Irane gyvena ir 
dirba 1.357 prancūzai. 

Argentinos kariu 
ateities planai 

Buenos Aires. — Karinė Argen 
tinos valdžia paskelbė planą su
grąžinti Argentiną į civilinę, de
mokratinę sistemą. Trijų ginklo 
rūšių vadovybės paskelbtame pla
ne legalizuojamas karinių jėgų 

vaidmuo politiniame valstybės 
gyvenime. Karinė komisija turės 
teisę kištis į valdžios sprendimus, 
ypač kai bus kalbama apie stra
teginį planavimą, valstybės sau
gumą, konstitucijos gynimą. Po
litinės partijos, kurios pagrįstos 
"asmenybės kultu", nebus leidžia
mos, sakoma raporte. Tas liečia 
peronistų partiją. Tačiau kitos 
politinės grupės bus toleruo
jamos. 

Paskelbtas dokumentas nenu-
KALENDORIUS 

Gruodžio 21 d.: Petras Kanis, 
rodo, kada bus pereita prie de- j Edburga, Norgaudas, Girenė. 
mok ratinės valdžios. Prezidentas! Gruodžio 22 d-: Gloras, De-
Videla bus iki 1981 m. kovo mėn. 
kada jį pakeis kitas kariuomenės 
parinktas prezidentas, šis tar
naus iki 1984 m. Ateinančių me
tų antroje pusėje bus paskelbti 
politinį susigrupavimą liečia įsta
tymai. 

Gruodžio 22 d-: Gloras, 
metrija, Gedvidas, Dobile. 

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

Debesuota su pragiedruliais, 
temperatūra dieną 50 L, nakti 

135 1. 



DRAUGAS, penktadienis, 1979 rr. gruodžio mėn. 21 d. 

Vytaute* Grybeaskas. 
Telefonai 

4144 So. Mftplevrood. Cbecego, IL 606S2 
847-1729, darbe 869-7557 

sporto Teikia ir varžybirų pajėgumą visose Sakose. 
ŠALFASS-gos Centro Valdyba 

mm 

PAKILI N U O T A I K A DIDELIAM 
U Ž M O J U I 

RR. KETURAKIS 
Išeivijos gyvenimo slinkty vi-, sportininko (ės) vaidmuo sporti-

so8 visuomeninės organizacijos 
atlieka daugelį darbų, kurie per 
ilgesnį laikotarpį sudaro nema
žą dalį mūsų kultūrinio ir socia
linio veikimo plotmės. 

ŠAUTAS s-ga savo paskirti
mi, kurioj stipriai pabrėždamas 
fizinio auklėjimo ir lavinimo 
pobūdis, taip pat turi teisę ri
kiuotis į stipresniųjų sambūrių 
gretas, nes jos praktinis ryšys 
su prieaugliu grindžiamas spor
tinėmis varžybomis, šiandien 
ii sąjunga, kurios pradinė užuo
mazga buvo tremtinių stovykli
niame gyvenime, peržengia į 35 

niame ir socialiniame gyvenime, 
ŠALFAS s-gos organizacinė 
struktūra, išvykos tautiniu po
žiūriu ir t. t. Pr. Mickevičius 
ten pat išvardijo ir nemažai as
menų, kurie, jo nuomone, šiems 
darbams būtų tinkami. Disku- j 
tuojant istorijos laikmečio apim- Į 
tj ,priedta išvados, kad būsima- ( 
sis leidinys ribosis tik ŠALFAS 
s-gos veiklos apimtimi. 

Pasitarimų eiga buvo tikrai 
nuoširdi ir darbinga. Ir tebūnie 
man leista išvardinti tą 12-kos 
darbuotojų būrelį: V. Adam-

i kus, Pr. Berneckas, J. Baris, V 
metus, todėl susumuoti ir įžval- Į Grybauskas, P. Mickevičius, S. 
giai pasverti atliktus darbus ! Krasauskas, R. Babickas, Z. 
nutarė išleisti išeivijos sporto zjupsnys, Z. Degutis, A. Supro-
iatoriją. nas, P. Petrutis ir B. Keturakis. 

Gruodžio 8 d. Margučio pa-1 Vardai, kuriems sąjungos gyve-
talpose Chicagoje susirinko dvy- i n imas artimai pažįstamas ir su-
lika sporto darbuotojų aptarti Į prantamas. 
ir išsamiau išsikalbėti apie lei-j Sportinė padėka priklauso 
dink) apimtį, turinį, bendradar- į Margučio seimininkui P. Petru-
bius, redaktorius ir išleidimo į čiui už erdvią patalpą, viengun-
sąlygas . Pirmieji šios eigos at- j giško stiliaus vaišes ir nuolatinį 
garsiai, nors sportinėj spaudoj j radijo žodį sporto klausimais, 
ir nediskutuoti, rado sporto į Tikiu, kad pakili nuotaika ir to-
sluoksnių tarpe gyvą pritarimą, j liau visus lydės į pilną užsimo

jimo įvykdymą. 

žaidęs Chicagos lituanicoe jau
nių komandoje. Jis per 18 rung
tynių nebuvo įleidęs į savo var
tus nei vieno įvarčio, profesio
nalų klubų buvo akyliai stebi
mas ir jam rimtas sezonas gali 
tik dabar prasidėti. Chicagos 
profesionalų klubas Sting slap
tai tikėjosi jj gauti, tačiau savo 
eilės nesulaukė, nes Joną pa
griebė San Diego jau pirmąja-

* V 1 -J • i i • M I m e r a t e- Netrukus jis, tikriau-
SY. Kalėdų ir Naujų Metų proga nuoširdžiai sveiki-1 šiai, pasirašys kontraktą, tačiau 

name sąjungos narius, jų seimas ir sporto talkininkus I prieš tai dar turės atlikti garbin. 
1980-ji olimpinių žaidimų metai, todėl sustiprinkime: gą P"*** sunktas \ šiaurinės 

! Amerikos "Ali Star" rinktinę, 
jis pavasariop žais prieš Pieti
nės Amerikos rinktinę, kas tu
rėtų būti jo paskutinis pasiro
dymas mėgėjų klasėje. 
KREPŠINIS 

— Europoje olimpiados kvali
fikaciniam turnyrui visos rinkti
nės suskirstytos į 4 grupes. 
Pirmosios dvi iš kiekvienos gru
pės įeis į 8 komandų finalinę 
grupę. Ir tik pirmosios trys pa
teks į Maskvą, kur jų laukia 
Sov. Sąjunga, Amerika, Jugo
slavija ir Kanada. Nusimato 
aršios kovos, nes daug rinkti
nių yra gero ir maždaug vie
nodo pajėgumo, kaip pvz., Itali
ja, Čekoslovakija, Ispanija, Len
kija, Prancūzija, Izraelis ir ki
tos. Varžybos vyks Šveicarijo
je gegužės mėn. 

Moterų panašus turnyras 
vyks Bulgarijoje, kur varžybos 
prasidės 6-se grupėse. Pirmo
sios dvi pateks į dvi grupes po 
6 rinktines, kur pirmosios užsi
tikrins vietą Maskvoje. O ant
rosios ir trečiosios dar kovos 
paskutinėje grupėje, iš kurios 
dar trys kvalifikuosią. Tuo bū
du 5 moterų rinktinės, be Sov. 
Sąjungos, dar turi vilties da
lyvauti Maskvoje. 

— Amerikoje. Sov. Sąjungos 
moterų rinktinė pagaliau rado 
rimtesnį pasipriešinimą Oid Do
minion universitete. Mat, Old 
Dominion pirmiausia yra Ame
rikos u-tų meisterė ir turi 6'—5" 
ir 6*—8" ūgio žaidėjas, kurios 
davė jau bent kiek lygesnę ko
vą 7 pėdų aukščio Semionovai. 
Sovietų rinktinė laimėjo 72—61, 
bet žymiai sunkiau, negu prieš 
Amerikos rinktinę, kurią įveikė 
101—82. Kaip žinoma, Sov. Są
jungos rinktinėje žaidžia A. 
Rupšienė ir V. Bezelienė iš Vil
niaus Kibirkšties. 

— New Yorke Princeton uni
versiteto komanda su R. Šim
kumi pagaliau laimėjo pirmą
sias rungtynes prieš Manhattan 
universitetą 41—28. 

— Chicagoje Marąuette Par
ko lygoje Neris iškovojo sun
kią pergalę prieš Blitz komandą 
85—£2. Normalus laikas bai
gėsi 78—78 ir tik pratęsime 
Neris užsitikrino persvarą. Su 
5 laimėjimais vis dar randasi 
pirmoje vietoje. 

B OKUPUOTOS LIETUVOS 
— l i n e KačiaSytė, pasaulio 

plaukimo meisterė 200 mtr. 
krūtine, Taline laimėjo Sov. 
Rusijos plaukimo taurės var
žybas, laimėdama 50 mtr., 100 
mtr. ir 200 mtr. krūtine, ši 
paskutinė distancija per 2 min. 
34,7 sek — ypatingai puiki pa
sekmė sezono pradžiai. Tose 
varžybose dar gerai pasirodė ir 
vilnietė L. Zinkevičiūtė, laimė
jusi 50 mtr. delfinu per 30,48 
sek. Reikia pridėti, kad L. Ka-
čiušytė šiuo metu randasi Ame
rikoje, dalyvauja varžybose ir 
bando amerikietiškus treniruo
čių metodus. 

— Kauno Staklės laimi Lie
tuvos ledo ritulio taures varžy
bas, finale nugalėjusi Kauno 
Atletą 6—2. 

— VUntaoi EįM> rankinio 
aukščiausios lygos pirmenybėse 
pralaimi prieš Kijevą 13—14, 
Beregovą 17—21 ir Zaparoię 
10—24, o su pergale prieš Ba
ku 18—11 atsistoja 8-je vieto
je. Kauno Žalgiriui sekasi ge
riau: pergalės prieš Brovaro 
Metalurge 18—16 ir Sverdlovs-
ką 18—15 ir 4-ta vieta lente
lėje. 

— Kuro aparatūros tinklinio 

Sigitas Krasauskas iŠ Toronto, "Išei
vijos sporto istorijos" koordinatorius. 

Nuotr. Z. Degučio 

komanda pirmos lygos pirmeny
bių pirmąjį ratą baigė su 6 per

galėmis ir stovi 
kartu su Talinu. 

S 4 vietoje 

— A BupeecaV.fr V, 
šiuo metu gastroliuoja Ameri
koje su Sov. Sąjungos moterų 
krepšinio rinktine. Ji akina 
lengvas pergales priei pavienes 
komandas, dažnai net po 50 tai
kų skirtumu. Prieš Amerikos 
rinktine laimėta 101—82, nes 
didžioji Semkmova padarė 27 
taškus. 

— Kauno Žalgirio jaunučiai 
laimi Lietuvos pirmenybes, fi
nale nugalėdami Kauno S. M 
komandą 88 83. Tuo tarpu 
vyrų komanda paskutines tre
niruotės rungtynes prieš prasi
dedant pirmenybėms laimi priei 
Maskvos Dinamo 108—106. 

— Panevėžio Ltetkabetto ko
manda pirmos lygos krepšinio 
pirmenybėse du kartus nugali 
Baku 103—71 ir 84—78 ir su 12 
laimėjimų savo grupėje stovi 
antroje vietoje. 

ypač kai finansinis laidas nema 
ša dalimi buvo s-gos rankose. 
Nedelsiant, šio užmojaus judini
mui buvo pakviestas torontiškis 
Sigitas Krasauskas. Jo užda
vinys — susirišti su visais ata
tinkamų sporto šakų spaudos 
darbuotojais ir būsimais redak
toriais, kurie jau žinomi buvo iš 
anų laikų, kai buvo leidžiamas 
žurnalas Sportas. 

Kadangi Kęstutis Cerkeliūnas, 
vienas iš redaktorių, pats daly
vauti negalėjo, visi redakciniai 
klausimai buvo pavesti tvarkyti 
Pranui Mickevičiui šis, parė
męs iš S. Krasausko tolimesnį 
leidinio darbų apibendrinimą, 
nuosekliai aiškino ir siūlė straip
snių temas, išjudindamas daly
vius diskusijoms. Iš numatomos 
medžiagos leidiniui yra nemažai 
specifinės paskirties temų, kaip 

Pranas Mickevičius U Milwaukee. 
"Išeivijos sporto istorijos redaktorius. 

Nuotr. Z. Degučio 

IAUK0 TENISAS 
l AŠTUNTUS METUS 

ŽENGIANT 
Pereitą šeštadienį Wimbledo-

no klubo aikštėse įvyko Chica
gos lietuvių teniso klubo "round 
robin" varžybos. Su jomis buvo 
užbaigti 7-ji metai ir įžengta į 
8-sius. 

Varžybos vyko 7-se aikštėse 
ir tvarkingai buvo pravestos A. 
Bakaičio. Po varžybų įvyko 
metinis klubo susirinkimas. Klu
bo pirmininkė R. Dičienė trum
pai apžvelgė pereitus metus, per 
kuriuos buvo suorganizuota 7 
"round robin" varžybos, turny
ras E. Bačinsko prisiminimui ir 
mišraus dvejeto turnyras. A. 
Bakaitis padarė pranešimą apie 
klubo finansinį stovį. Naujos 
valdybos rinkimai buvo trumpi, 
nes vienbalsiai buvo patvirtinta 
senoji valdyba su R. Dičiene, A. 
Bakaičiu, A. Kušeliauaku, D. 
Stankaitiene, tik L Blinstrubie-
nei pasitraukus, jos vietą užims 
R. žilionienė. 

Po oficialios dalies atėjo Ka
lėdų senelis tu įvairiomis staig
menomis ir humoru. Po to sekė 
vaišes ir 

Sekantis klubo "round robin'' 
įvyks sausio mėn. viduryje, tik 
šį kartą Evergreen klubo pa
talpose, 2700 W. 91at S t 

AMERIKA LABO DAVIS 
CTO? 

Finalinės Davie Cup rungty
nės įvyko pereitą savaitgalį San 
Francisco mieste, tarp Ameri
kos ir Italijos rinktinių. Kaip 
jau rašėme, už Ameriką žaidė ir 
Vytas Gerulaitis. Jis laimėjo 
prieš Barazutti ir priei Panatą 
6—2, 6—4 ir 6—1 ir tuo padė
jo Amerikai nugalėti Italiją net 
5—0 ir antrus metus ii eilės 
pasipuošti puikia Davia Cup. 

FUTBOLAS 
JONAS PUTNA PAS 
PROFESIONALUS 

Kaip jau žinoma, Indianos 
u-to futbolo komanda, laimėjusi 
pirmenybes savo grupėje, visos 
Amerikos pirmenybėse pusfina
lyje pralaimėjo prieš Pittsburgh 
2—0 ir tuo užbaigė i į sezoną 
nelabai patenkinta. 

Taip pat žinome, kad tos ko
mandos vartininkas buvo mums 
gerai peffrf.mes Jonas Putna, 

LIETUVOS ATSTOVO Dft. S. A RAKIO SVt lKMMAS 

Lietuvos pasiuntinybės ir savo 1 lomatinei ir konsularinei tamy-
vardu nuoširdžiai sveikinu visus bai, linkiu visiems geriausios sėk-
JAV lietuvius Kalėdų švenčių ir: mės ateinančiais metais visuose 
Naujųjų 1980 Metų proga. i žygiuose Lietuvos ir pavergtųjų 

Reikšdamas dėkingumą spau-' tautiečių laisvės ir teisių reikalais 
dai, veiksniams, organizacijoms į bei asmeniškuose užsimojimuose. 
ir pavieniams lietuviams už ato-1 Dr. S. A Bačkis 
dairą ir palankumą Lietuvos dip-1 Lietuvos atstovas 

PLB VALDYBOS SVEIKINIMAS 

Sv. Kalėdų ir Naujųjų Metų] 1980-tuosius metus pažymėsime 
proga Pasaulio Lietuvių Bendruo į dar vienu mūsų tautinio gyvas-
menės valdyba sveikina visus ge-1 tingumo ženklu: Vl-tąja Tautinių 
ros valios lietuvius plačiame pa-1 šokių švente Chicagoje 
šaulyje ir jungiasi su jais savo 
mintimis ir troškimais. 

Praėjusiais metais džiaugėmės 
mūsų išeivijos jaunimo tautinio 
sąmoningumo gražia demonstra
cija: rV-tuoju Pasaulio I :etuyių 
Jaunimo kongresu. Visuose pa
saulio kontinentuose iškilmingai 
minėjome Lietuvos mokslo ir kul
tūros židinio Vilniaus universite
to garbingą 400 metų sukaktį. 

Tačiau didžiausią dėmesį ir 
ateinanačiais metais kreipkime į 
Lietuvą: nors pavergtą ir rusina
mą, bet gyvą ir kovojančią už 
teisėtą mūsų tautos laisvę, tikėji
mą ir žmogaus teises. Kovojanti 
tauta laukia iš mūsų nenuils
tamų pastangų, siekiant visų 
bendro tikslo — Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės. 

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyb* 

t? 

% % % 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
— L i n k i — 

SOPHIE BARČUS RADIO 
ALDONA ir dukn SOFIJA D AUKAI 

7159 S. Maplewood Ave . TeL H E 4-2413 
Chicago, Illinois 60629 

SOPHIE BARČUS RADIO $ EI MOS PROGRAMOS 
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 4 vai. po pietą. 

šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
VISOS PROGRAMOS Ii WOPA, 14M su. AM 

<!r 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
LINKI VISIEMS SAVO KLIENTAMS IR DRAUGAMS 

PETRAS KAZANAŪSKAS 
Mesaai FoderaJ Besetoevia — Pierisesjlae 
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THE UTHUANIAN WORLD-WIDF DAILY 
Second daas postage paid at Chicago, 111. Published dairy etcept 
Sundays, Legal Hoiidays, days after Christraas and Easter 

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

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

PaSto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iŠ jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 
metams V2 metų 3 mėn. 

Chicago ir Cook County $4000 $22.00 $15.00 
Kanadoje U.S.A 40.00 22.00 15.00 
Užsienyje 40.00 22.00 15.00 
Kitur 38.00 20.00 13.00 
Savaitinis 25.00 15.00 

S Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30. šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:00, šeštadieniais 
830 — 12:00. 

e Redakcija straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skel
bimų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 
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KVALIFIKACIJOS 
— Kokios jūsų kvalifikacijos 

panaktinio darbui? 
— Menkiausias triukšmas ma 

ne pabudina. 

SARGAS 
— Esu panaktinis sargas. 
— Ką saugai? 
— Nežinau. Tamsu, tai 

matau. 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2667 W.69th Street Tet 778-4363 

1&1PHARMACY 
• 

muškit 
Ir kt. pirko er 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ Ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

• 

" 

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tet. LU 5-6446 
Jai neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligoniuŝ pagal susitarimą 

Tel 

Vai 
vai. 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 
popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PTOMETRISTAS 

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

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: seštad. 10-3 vai. 
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Narvu ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 
Ofiso tel. - PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J 0 K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
3656 West 63rd Street 

Valandos pagal 
^ susitarimą 

Ofs. PO 7-6000, Rez. 6A 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S KedzieAve Chicago 
Tel. 445-1223 arba 489 4441 

DR. K. A. J U CAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So. 49th Court. Cicero. III. 
Kasdien 1012 ir 4-7 išskyrus treč. ir sėst. 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 W 99 St.. Chicago - 476-2112 
Vai pagal susitarimą. Pirm , antr.. treč 

ketv 10 iki 6 vai. Sestad 10 iki 1 vai. 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. Sešt. 12 iki 4 vai popiet 
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Laisres butanai 

PROVERZŲ BEKKANT 
Artėjančios Kalėdos yra vi- posėdžiai su privačiomis grupė-

siems taikos ir ramybės šventė, mis. Naudojamos diplomatinės 
Mes dar labiau prisimename sa- ir kitokios priemonės, darant 
vo brolius Lietuvoje, kuriems o- spaudimą į Maskvą, kad Helsin-
kupantas atima ramybę ir net kio susitarmu dvasioje būtu dau-
neleidžia tų visame pasaulyje giau paisoma žmogaus teisių, kad 
švenčiamų taikos švenčių lais- būtų simažinti Maskvos imami 
vai atšvęsti mokesčiai už išvykimo vizas, kad 

Iš namų langų šioje laisvės ša- būtų sumažinti Maskvos imami 
lyje švyti eglutės ir kalėdiniai susijungimas, vienokioj ar Irito-
žiburiai, bet vargu ar kur yra ir kioj formoj reiškiami protestai 
tremtinio namuose tiks langas, dėl areštų tarp tų sluoksnių, ku-
kuris primintų pavergtųjų grau- rfe yra susibūrę budėti, kad bū-
dulį. Park Ridge priemiesty, tų vykdomi Helsinkio susitari-
primenant pavergtuosius, šiemet me priimti žmogaus teisių dės-
yra išstatytas paveikslas, vaiz- niai, atvykęs į Chicagą vyriausy-
duojąs už grotų nelaisvėje laiko- bės atstovas McLean pareiškė 
mą simbolinę Šeimą. Cia pat ša- vyriausybės norą išgirsti piliečių 
lia eglutės stambus angliškas ei- patarimus ir pageidavimus. 
lėraŠčio formoje raštas: "Visiems 
tiems, kurie yra bedieviškojo ko
munizmo priespaudoje, iš kurių 
atimta teisė švęsti Kalėdas, mūsų 
dovana: iškilmingas pasižadėji
mas melstis ir dirbti nepaliauja
mai, kol Kristaus naujiena galės 
būti laisvai skelbiama visur ir kol 

Vliko seimo. įvykusio Baltimortje gruodžio 8—9 dienomis, atstovai ir sveCiai. 
kas dr. K. Babelis. 

Kalba Vliko valdybos pinninin-
Nootr. L. TsmniaVto 

B lietuvių pusės tam atvyku
siam Washingtono atstovui bu
vo pareikšti pageidavimai, ku
riuos prašyta perduoti vyriausy
bės žmonėms, kad vyriausybė tu
ri atkrepti rimtą dėmesį į 
JAV atstovų rūmuose priimtą re 

tikroji taika neįsiviešpataus vi- zoliucįją 200, kur įpare-gojama 

AUKSO KARŠTLIGE 
Nepasitikėjimo popieriniais pinigais paseka 

Kai Amerikos ūkis pasirodė 
stipresniu, negu buvo laukta, ir 
kai didėjąs ginklavimasis jį dar 
daugiau kels ir kai akcijų rinka, 
daugiau kels ir kai akcijų rinka 
nepaisydama blogų politinių 
naujienų, nenori kristi, auksas 

Pabaltijo valstybių klausimą iš- j a u metad ^ r t e v e n k > Keliolikos 

uncija nekainavo 38 dol., o 1979. 
2. 13 Londone iš ryto 456 dol. 
Tai visai nereiškia, kad jis ir vėl 
nekris, kaip šiemet jau kartą kri
to nuo 444 dol. iki 370- Aišku, 
šiuo metu jis nėra gera investa
vimo priemonė. 

LEONARDAS DARGIS 

šame pasaulyje 
Kai išgirstame tokįžodi iš k e l t i M ^ d e \T ^ ^ ^d Pa i r n e t .,„ ao[ ^ ^ „ ^ V l e n a 

būstinės amerikietės, ffllinois atst u ^ i o kraštams būtu sudarytos l ^ u . a o 1 ; svyravimai viena 
p o m c „ r>„\\an ,_•.«. ««^;vi«« oa1")0 Kraštams DUIU s « « a r y ^ diena pasidairė nebe retenybe. Dar 
Remsy Pullen, visai nepnklau- ^ l y ^ nevaržomai pareikšti s a - ! ^ ^ ^ nradžioi aukso 
sančios pavergtųjų tautų šeimai, v o l a i s v ą apsisprendimą. Mad- m i y n M O PradzloJ a u k s o 

tas verčia kiekv eną susimąstyti riao konferencijoje turi būti ke-
ir apsidairyti, ką mes daugiau l į ^ o s n e v i e n atskirų individų 
dar galėtume padaryti šiam xs\sk&, bet ir tautų teisės į laisvę 
šventam reikalui. ir nepriklausomą gyvenimą. I JA 

* V delegaciją, siunčiamį į Madri-
Viena didžiausių progų tarp- dą ,turi būti įjungtas bent vienas 

tautiniame forume iškelti Lie- iš kilusių iš Rytų Europos, nes 
tuvos reikalą yra artėjanti Mad- jis galės geriau žinoti pavergtųjų i Pinigus atrišus nuo aukso, jis 
rido konferencija, įvyksianti reikalus ir galės duoti naudin- 1 visgi ir toliau vartojamas tarp-
1980 m. lapkričio 11d. Joje da- gus įtaigojimus amerikiečių dele^ tautiniams atsiskaitymams, bet ne 
lyvaus 35 Europos valstybės, kar- gacijai. Washingtono atstovas 
tu įskaitant ir Kanadą su JAV, tuos pasiūlymus su dėmesiu iš-
čia^ne taip, kaip Jungtinėse Tau- klausė, pasižymėjo, žadėdaknas 
tose, kur dažnai komunistinis juos kelti vyriausybės sluoks-
blokas dominuoja. Cia prispaudė, niuose, 
jai bus aiškioj mažumoj ir oku- Mums reikia gerai pasiruošti 
pantams priminti žmogaus ir Madrido konferencijai, kur pa-
tautų teisių laužymą bus atvi- vergtų tautų atstovams bus di
lesnės galimybės. desnės galimybės pasireikšti ne-

Chicagoje šiuo metu veikia gu Belgrade. Iš šiais reikalais be-
dvi grupės, kurios siekia žmo- sirūpinančio autoritetingo vals-
gaus teisių dėsnius panaudoti tybininko teko išgirsti, kad bus 
prispaustųjų buičiai palengvinti labai naudingas Madride aplan-
Helsinki Monitoring Committee, kymas įvairių tautų delegacijų, 
kuriame maždaug kas mėnesį po- perduodant pavergtųjų 'laisvės 
sėdžiauja lietuvių, latvių, estų, šauksmą. Galės turėti reikšmės 
lenkų, ukrainiečių, gudų, voide- ir atitinkamos demonstracijos, 
čių, žydų ir kitų atstovai. Antras Planuojama iš anksto pasiųsti į 
židinys Chica^oje yra World Madridą ar ten surasti reikiamą 
Whhout War CoundL kuris pa- žmogų, kuris tos šalies ir ispa-
skutiniu metu ryškiau šiuo klau- niškai skaitančiųjų spaudoje kel
simu susidomėjo ir drauge su JA tų pavergtos Rytų Europos, ypač 
V žydų komitetų — Anti-Defa- Pabaltijo reikalas. Čekai prieš 
mation lyga, Katalikų teologijos Belgrado konferenciją net buvo 
unija, Taikos ir teisingumo ko- surinkę klasifikuotas pačių So-
mitetu, Garrett^Evangedikų teo- vietų spaudos iškarpas, kurios 

"togijos seminarija, Taikos insti- liudijo apie jų naudojamas prie-
tutu, su minėtu Helsinki Moni- spaudas prieš Helsinkio susitari-
toring Committee TMCA, JAV me patvirtintų laisvių panaudb-
UNICEF komitetu, Kristaus įima-
Bažnyčių sąjunga, Chicagos me- Madrido konferencijoje visi 
tropolitine sąjunga, Jungtinių nutarimai tegalės būti priimti tik 
Tautų sąjunga, Metodistų sąjun- vienbalsiai, kaip tai buvo Helsin-
ga ir eilę kitų institucijų, gro- ky ir Belgrade. Aišku, kad Mask-
džk) 11 d. Bismarko viešbuty, bu- va sieks neprileisti nutarimų, ku-
vo sušaukę žmogaus teisių kon- rie ardytų jos kolonistines užma-
ferenciją. I ją pasikvietė ir Valsty- fias. Bet Maskvą toje konferen-
bės departamento Europos reflca- djoje galima pasodinti kaltina-
lų skyriaus pareigūną Martin mųjų suole, keletą savaičių kai-
McClean, kuris plačiau papasa- bėti apie okupacinę prievartą, 
kojo apie JAV paruošiamuosius Tai padės susidaryti palankesnei 
darbus Madrido konferencijai, viso pasaulio viešajai nuomonei 

• mūsų reikalu. Turine panaudoti 
Pasirodo, kad JAV vyriausybė visas galimas priemones, kad kal-

rimtai ruošiasi šiam tarptauti- tinimas dėl neteisėto pavergimo 
niam susitikimui. Vedami pasi- liktų gyvas, kol, vidaus ir išorės 
tarimai su NATO valstybių va- jėgoms veikiant, pagaliau ateis 
dovaujančiais žmonėmis, šaukia- laisvės ir nepriklausomybes lai
mi ekspertų pasitarimai, daromi mėjimas / . Pr. 

visiems iš eilės, o atrinktiems, 
daugiausia su tomis valstybėmis, 
kaip Sov. Sąjunga, kurių pinigai 
užsieny arba visai nevertinami, 
atka jų vertė per daug neaiški. 
Tačiau visi popieriniai pinigai tik 
pasrtikėjmu tesilaiko. Ka to pa-
sitikėjmo pritrūksta, aukso kana 
kyla ir atvirkščiai. 

Auksas dar ir politiniu meta
lu pasidairė. Jo kainą įtakoja Ira
nas, OPECAS, P. Afrika k visais 
laikais Sov. Sąjunga. Pastaroji ne 
tik auksą parduoda prekių apmo
kėjimui, bet ir nuolat jį pirkinėją, 
kad pasipelnytų skirtumais. Jai 

tokia prekyba labai apsimoka, nes 
būdama pagrindinė pasaulio ne
ramumų kėlėja, iš anksto žino, 
kada kokie neramumai įvyks ir 
kada jie bus mažinami. Sovieti
nis pelnas apmokamas gausių 
spekulaintų bei naftos pinigo-
čių 

Auksu Chicagoj ir New Yorke 
prekiaujama gėrybių biržose 

Ten, kur gali nusipirkti avi
žų, cukraus, lašinių, gali gauti 
ir aukso. Auksas čia viena prekių, 
kuriomis iš anksto apsirūpina 
pramonininkai bei didmeninin
kai iš gamintojų ar jų atstovų. 
Kainų svyravimams išvengti 
pirkliai, ką pirkdami ar parduo
dami, tuo pačiu pristatymo ter
minu daro ir atvirkščias operaci-

KRISTUS IR TIESA 

nas, versdamiesi kaip ir pirkliai 
milžiniškomis bankinėms pasko
lomis. 

Ar galimas grįžimas aukso 
standartan 

Galimas, net reikalingas, nes 
dabartiniai prarūgę pinigai rodo, 
kad ir gyvenamasis laikotarpis 
toks pat nenormalus. Tačiau auk
so standartan kelias ilgas, labai 
ilgas. Žiūrint iš JAV taško, jis be
ne galimas tik po trečiojo pasau
linio karo. 

Sakoma, kad iždas turįs nepil
nus 280 tnil. uncijų aukso. Minė
ta 456 dol. kaina už unciją tiek 
aukso kainuotų apie 127, 7 bil. 
dol. Auksas ižde, be to, linkęs po 
truputį mažėti, nes laikas nuo lai 
ko nežinia kuriam galui jis vis dar 
pardavinėjamas-

JAV iždas Vakarų valstybėms 

Kristaus gimimo — Kalėdų 
šventę žmonės visada taip jaut
riai išgyveno, kad jos minėjimas 
yra tiesiog perpildytas visokia 
žmogaus proto ir širdies kūryba. 
Ir vertai, nes kas svarbesnio ga
lėjo įvykti žmonijos istorijoje už 
Išganytojo atėjimą. Siek tiek gai
la, kad Kalėdų švenčių prasmę ir 
gal pačius gražiausius išgyveni
mus ne vienam užstelbia visokie 
menkaverčiai malonumai ir išsi
blaškymai, kad nelieka nei lai
ko, nei dėmesio pagyventi tur
tinga šventės prasme. 

Iš daugybės šiai dienai savų 
minčių pamąstykime šį kartą a-
nie Kristų ir tiesą. 2monės iki 
šiol daug surado, kad ieškojo. 
Protingas žmogus visada ieškos 
ir visko niekad nesužinos. Taip 
yra, kas liečia kūriniją. Taip yra 
:r dvasinėje srityje, kas liečia Die-
vrą, žmogų, žmogaus santykius su 
Dievu. Kristus paliko Evangeliją, 
tačiau jis pats pasakė: Dar daug 
turėčiau jums pasakyti, bet da
bar \ūs negalite pakelti. Kai ateis 
Tiesos Dvasia, ji jus įves į Tiesos 
pilnatvę (Jon. 16,12). Šventoji 
Dvasia kalba tiesos ieškantiems, j 
trokštantiems, prašantiems. To-! 

jas, už mažą komisiją užsitikrin-1 , , „ I O , . i \ ' . . «. i . fcjj dar yra pardavęs už apie 157 bil danu norimą prekių karną. S iok i Į^ *.. . ^ ~ tLUh. 
draudimą biržose įgalina speku 

kiem kartais ji duoda nelauktų, 
stebėtinų minčių. Taip pat ma
tome ir mūsų laikais, kaip pildosi 
kitas Kristaus žodis: Kai jus įskųs, 
nesirūpinkite, kaip ir ką kalbėsi
te, nes tą valandą bus jums duo
ta, ką jūs turite kalbėti. Tada 
jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų Tė
vo Dvasia kalbės jūsų lūpomis 
(Mat 10,19). Kol žmogus nepa-

"milsta Tiesos šaltinio, tol nepa
milsta ir tiesos ir yx neieško. 
Tačiau jis jaučia stoką kažko 
žmogui būtino. Jacque Maritain 
sako, kad, atmetus Dievą, ne
tenka pagrindo tiesos meilė (Le 

tomo kaina DM 58.-, L 15.-, Kr. 
136.-. 

II tomas apims Latvijos meną 
nuo 1890 iki 1914 metų. Ryškus 
meno užsiliepsnojimas: Rozen-
tals, Purvitis, Valters, Skilters, 
Zalkalns, Dzenis. šis tomas nu
matomas išleisti 1980 metais. 

m tomas apims Latvijos meną 
nuo 1914 iki 1940 metų, ty. švie
sųjį Latvijos Nepriklausomybės 
laikotarpį. Autorius jau turi pa
ruošęs trečiojo tomo rankraštį. 

"Daugava"s leidyklos adresas: 
"Daugava" Box 43054 S - 10072 
Stockholm 43, Sweden. A. T. 

draudimą biržose įgalina speku-

dol. vertybinių popierių (lakštų 
ir vekseliu). Kai jau vien ši su
ma persveria turimojo aukso vertę, liantai. Dėko jie ten rr pakenčia-1 „. . «« . , , - « • ~ ^ *-• nuL. «_-i \ J • ^- ~~ tai reiškia, kad iždas ne is tolo mi. Bėda tik, kad jų priviso per 

daug, tiek daug, kad jie biržas pa
verčia lošimų klubais, kur tikra
sis prekėmis pasikeitimas pasida
ro šalutiniu dalyku. 

Tik vienoj N. Y. Commadity 
Exchange rugpiūty pasirašyta 
per 4 mfl. aukso pirkimo — par
davimo sandėrių 120 bil. dol. su
mai. Tai reiškia, kad per metus 
tik vienoj šioj biržoj parduoda 

neturi pakankamai aukso 
auksu paremtam doleriui įvesti. 

Kad doleris būtų paruoštas 
aukso standartui, žmonės santau
poms turėtų jo daugiau norėti 
negu aukso. Piniginė padėtis tu
rėtų būti tokia, kokią radome 
čia atvažiavę. Atsimenate — įkai
tinės paskolos, perkant namus, 
tekamavo 4 — 4,5 proc, už san-

. , . ., , į taupas gaudavo 1 —2 proc., už-
ma aukso daugiau, negujoiš v.- ^ ^ ^ ^ & & .penk* 
so pasauly t u ^ T a i j p r e k i a v i - , ^ ^ g ^ , ^ 
mas auksu nebuvėliu, atsskaitant, __ 7£ _ ^ « - - ^ «• « 
skirtumais. 

Kadangi pirkliai prekių biržo
se patys grynąja spekuliacija ne-
suinteresuotii tai atrodo nedide-
Lis daiktas, jei spekuliantai vieni 
kitus prismaugia. Deja, persispe-
kuliavimas ūkiui daro ir daug ža
los, ypač kai žmonės gobšumu ap 
serga masiškai. Iš to kyla nepasto
vumas apskritai bei didėja inflia
cija, nes ir spekuliantai kelia pi
nigų paklausą ir didina palupa

me 10 centų valandai, (rėkdavo
me lyg kažin ką laimėję. Pamė
ginkite dabar tiek paprašyti — 
ir gausite nuo savo bendradarbių 
lupti. 

Doleriu turi pasitikėti 
ir užsienis 

Ir (jis turėtų jo daugiau norėti, 
negu aukso. Kad to psiektu, ame
rikiečiai turėtų perstoti gyventi 
plikbajoriskai, ne tik subalausuo-

paysan de la Garrone). Be Die
vo žmogus tiesos pagrindu pa
stato save ar kitą žmogų. O kiek
vienas mintijąs žino, koks ribo
tas yra žmogus. Jeigu Kristus pa
sakė, kad jis dar ne viską pasakė, 
ką žmogus turėtų žinoti, tai ką 
sakyti apie tuos, kurie mano, kad 
Marksas ar kuris kitas žmogus 
pasakė jau viską, kad nėra ko 
daugiau ieškoti. Tokie tikrai dau 
giau neieško ir neranda, jie net 
nekenčia tiesos, kalba prieš ele
mentariausią logiką, prieš tie
są ir tpyksta, jeigu kas jiems tai 
primena. 

O sunku suprasti didesnį sa
vęs nuvertinimą, kaip atmetant 
tiesą. Gerai elgiasi tie mintytojai 

— filospfai, teologai, kurie nesi
liauja galvoję, ieškoję vis giles
nių, tikslesnių atsakymų, Kečian-
čių Dievo pažinimą, žmogaus 
santykius su Dievu. Tiesa, kad jie 
kartais suklysta, kaip ir visi kitų 
sričių tyrinėtojai Ieškant tiesos 
reikia būti atsargiam ir Dievą ti
kinčiam žmogui. Kristus, paža
dėjęs Tiesos Dvasia po jo įėen-
gimo į dangų, paliko Baž
nyčią kaip tiesos mokytoją rr sau-

1 srrtoją. Tikint, kad žmogui kalba 
Tiesos Dvasia, reikia atsargumo 
nesumaištyi Tiesos Dvasias žo
džių su savomis iliuzijomis. Jeigu 
kam atrodytų, kad mintis gauta 
iš Tiesos Dvasios, bet ji neside
rintų su Bažnyčios mokoma tie
sa, žmogus turėtų būti tikras, kad 
tai yra jo paties klaida, o ne Tie
sos Dvasios apšvietimas. 

Kristaus asmuo ir jo žodžių 
prasmė niekad nepraranda savo 
vertės, nepraranda savo vertės ir 
jo atėjimo minėjimas. Pop. Jonas 
Paulius II pasakė mmtį, liečian
čią mūsų laikus, kad Kalėdos yra 
diena, kurią kalinių širdyse ir 
protuose būna daugiau šviesos, 
negu bedieviškuose jų tironuose 
(kalba -1979.L27). Apie mūsų lai-
k/> kai kurių žmonių dvasią ame
rikietis žurnalistas Sydney Har-
ris praėjusių Kalėdų proga rašė: 
Jeigu Kristus gyventų šiandien, 
gal ilgiau būtų toleruojamas, bet 
būtų nužudytas ne žydų ir stab
meldžiu, o pakrikštytu antikristų 
(Chicago Sun - Times, XII. 25. 
1978). Mūsų laikais, kai civiliza
cija ir kultūra yra tiek pasieku
sios, nesinorėtu tikėti, kad sube-
dievėjusio žmogaus humanišku-, 
mas kartais nėra aukštesnis už 
prirmtyvios stadijos stabmeldžių. 
Gaila tokių, kurie Šios savo ne
laimės nemato ir nesuparanta. 
Išganymo ir Tiesos riešėjo atėji
mą švęsdami melskimės ne tik 
už save, už persekiojamus dėl tei
sybės, bet ir už visus nelaimin
guosius dvasinėje tamsoje. Kris
tus atėjo visiems ir mes nors mal
da pasiekime visus. 

Visiems linkiu malonių Kalėdų 
švenčių, malonės trokšti tiesos ir 

ti prekybos balansą, mažiau per- sitarimai buvo naudingi ir našūs. 

kant užsieninės naftos, vežimų 
bei kitų prekių, kurias galima ir 
namie pasigaminti, bet neuž
miršti subalansuoti IT mokėjimų 
balansą. Tai reikštų mažesnį 
trankymąsį po užsienius. Tačiau 
svarbiausia, kad vyriausybė bend
rovės k* dirbantieji išmok
tų daugiau ūkiškai bendradar
biauti, siekiant pigesnės gamybos 
bei didesnio išvežimo, o ne tarp 
savęs piautis ir streikuojant nai
kinti vertybes. 

Romiųjų dangaus karalystė. 
Tačiau žemėje jiems kelnės mau 
narnos. Turime gi žmonių, kurie 
6 proc. savųjų įplaukų deda į 
bankus ir toliau ten laiko jau įdė 
tąsias, o taip pat kitų pastovių 
įplaukų gyventojų, nuoret mo
kančių lėbautojų sąskaitas. Tai 
iromieji, infliacijos keliu apiplėšia 
mi tų, kurie dideles paskolas at-
mokinėja dilstančiais doleriais. 

Tokia košeliena negali džiaug 
tis ir valstybės, laikančios ameri- . . . . . . „ , _ -^ . . . . t » £_ . . -j • • J _ ją surasti. Visiems tebūna Dievo kiečių lakštus, lei po ūkinių de-, . . _ 1lxon . . , . .̂  . v , . {palaima gausus 1980metai. rvbų vis K naujo girdime — pa-' r ° 

Vyskupas Vincentas Bri^gys 

MADONOS 
NERIMĄ NARUTĖ 

Spsodflj ir yyfMiinM 

NAUJAS LATVIŲ VEIKALAS 
Prie išsamios Latvijos meno 

istoVfcs nepriklausomybei laik-
kais dar nebuvo prieita. Tokia 
Latvijos meno istorija nebuvo iš
leista nei nepriklausomoje, nei 
okupuotoje Latvijoje, bet ją da
bar fifleidBa •,Daugavas', leidyk
la Stockholme, Švedijoje Sio vei
kalo "Latvijos maksla" autorius 
yra prof. Janis Silinš, meno is
torijos paruošimui pašventęs ne 
tik 10 metų darbo, bet ir visą savo 

išleistas kelių tomų. Pirmas to
mas išeis dar šiais 1979 metais 
ir palies Latvijos meną nuo 1800 
iki 1890 metų. Statyboje vyrau
jantis klasicizmas, žymių archi
tektų sukurtas, rodo Rygos mies
tą su jos puošniomis bažnyčio
mis ir pilimis bei apylinkių vaiz
dais. Jei šimtmečio pradžioje lat
vis mene buvo tik mėgėjas, tai 
šimtmečio viduryje žemdirbių su
nūs jau yra akademijoje iš-

amžiaus patyrimą ir žinių loby- mokslinti menininkai: Bėrtinš, 
ną. Sb kapitalinis veikalas bus I Rože, Federt, Huni ir kt I-ojo 

Per tuos visus metus ryšius palaikiau su sūnumi 
ir profesorium. Jis daug kartų kvietė, bet aš, kaip 
užkietėjęs ožys, toliau tęsiau pasimatymą. Dabar 
staiga skyręs tiltas sudegė. Mirtis nusinešė viską, 
neapykantą skirtumus. Mirtis nušvietė, nublizgino 
nuodėmes ir išdidumą. l iko šventas atminimas. 

Nebelaukiau ilgiau, pakėliau sparnus 
pasimatymui. Kartu su Irena traukėme Paryžiaus 
link... 

Ir vieną rytą prieš akis gulėjo saulėje sumirkęs 
Paryžius. Miestas judantis, kaip nesikeičianti 
legenda. Mūsų laukė giminės. Skubėjau, traukiau 
žmoną, kol galų gale perėjome kontrolę, atsidūrėme 
prie laukiančiųjų. Profesorius buvo pražilęs, sulinkęs 
po metų našta, bet žvilgsnis tas pats. Prie jo stovėjo 
jaunuolis, turįs Andreos bruožus, mielas mano 
sūnus. 

Kas gali aprašyti tėvo džiaugsmą, kas gali įlieti į 
baltą popierių tuos jausmus, kurie užliejo mano širdį. 
Tik atsigavęs sekundę pristačiau Ireną. Jiems seniai 

rašiau, kad esu vedęs. Profesorius neblogai kalbėjo 
angliškai, todėl nebuvo problemos. Irena nesijautė 
vieniša. Greitai radome visi bendrą kalbą ir šiltus 
'laukiančius, kažin kada paliktus svetimoje žemėje 
antrus namus. Profesorius jau buvo kelerius metus 
pensininkas. Lankėme senąjį dvarą, kuriame 
Šeimininkavo Tadas, sukūręs šeimą ir nupirkęs šią 
nuosavybę. Vaikščiojome su Andriumi senais takais. 
Atkūriau jam savo gyvenimo pynę. Lankėme 
Paryžiaus galerijas. Ir kalbos buvo be krašto. Kartą 
abu nuvykome į kapines. Šeimos kapų žemėje buvo 
du kapai. Žalumynuose paskendęs Andrėjos kapas 
liudijo prabėgusi laiką. Sustingusiu žvilgsniu 
žiūrėjau. Grįžo atminimai, bet nebe skausmingi. 
Laikas buvo padaręs savo. Paėmęs sūnaus ranką 
kalbėjau. 

— Andriau, atleisk tėvui, kuris paliko tave. Tai 
buvo momentai, kurių neverta kartoti, tik prašau 
suprasti. 

— Suprantu tave, tėve. Dėkoju per tuos metus 
tau, kad nepamiršai manęs laiškais, šnekėjome abu 
nuoširdžiai. — Palikime tuos, kurie mūsų nesuprato. 
Jie priklauso amžinybei. Dėkokime Aukščiausiam už 
8} gražų susitikimą. 

— Taip, mielas sūnau, atvažiuosi pas mus į 
Ameriką. 

Pasakojau apie šį kraštą. Abu mus rišo menas. 
Menas suliejo mūsų širdis į vieną. Pasakojau apie 
savo parodas, kurias daugiausia turėjau lietuvių 
tarpe. Ypatingai jis domėjosi lietuvių liaudies menu. 

Viešėjome keturis mėnesius. Pabaigoje šių 

mieliausių atostogų buvau pasiryžęs aplankyti seną 
draugą Povilą Stulgį, kuris gyveno Grenoblyje. 
Vykome pas Stulgius, profesorius pasiliko namie dėl 
silpnos sveikatos. Su senu draugu pasimatymas 
visuomet mielas. Šnektos įspūdžių pergyvenimų 
begalės. Visa tik prabėgomis galėjome apčiuopti. Jo 
šeima buvo graži. Trys sūnūs ir duktė. Visi kalbėjo 
dviem kalbom, nes Povilas buvo vedęs prancūzę, o 
dar didesniam mano nustebimui, jo žmona ne 
blogiau vartojo lietuvių kalbą, kaip Povilas. Nieko 
nesakiau, tik mintyse galvojau. Tai bent vyras — 
penkis išmokė lietuviškai. Jaunimas greitai užmezgė 
kalbą. Rasa studijavo kalbas. 

Laikas bėgo. Beliko paskutinė savaitė ir ji bėgo 
tekina, pavydėdama mums laiko. Atsisveikinimas 
nebuvo šį kartą skaudus, žadėjome vėl pasimatyti. 
Grįžau namo atsigavęs. 

Prabėgo ir vėl treji metai. Andrius man buvo 
atviras. Laiškuose jausdavau jo širdies jausmus, kas 
aplinkui jį dėjosi. Menu, viename laiške rašė: 

— Tėte, kai jūs mus palikote, ilgai galvojau apie 
mūsų abiejų pokalbius, apie lietuvius, apie meną ir 
lietuvių nepabaigiamą kovą dėl laisvės. Dažnai, 
pagalvodavau apie Stulgių šeimą. Kartą neiškentęs 
parašiau Rasai laišką. Ji maloniai atsiliepė ir kvietė 
apsilankyti. Manau gal ir nuvyksiu... 

Jau buvo po pusdienio, kai grįžau namo. Ireną 
sutikau einančią manęs pasitikti. 

— Maniau, kad jau dingai, nusibodo ir laukti. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, penktadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 21 d. • » I • • » • • » * , 

CLEVELANDO LIETUVIU 
PARAPIJOS AUKSINĖ 

SUKAKTIS 

"Mes, lietuviai, mylintieji Visa
galį Dievą ir savo tautą... su Die
vo pagalba steigiame naują pa
rapiją" skaitome^ Dievo Moti
nos Nuolatines Pagalbos parapi
jos steigėjų protokole, surašyta
me 1928 m. gruodžio 28 d. Cle-
vdande 

Dabar po 50 metų su pagarba 
prisimename šiuos parapijos stei
gėjus, pasiryžėlius, nebijojusius 
rizikos, darbo ir nemažos au
kos. Peticija su 121 parašu buvo 
įteikta ano meto Clevelando vys
kupui Jogam Schrembs, kuris lei
do steigti naują lietuvių parapi
ją miesto šiaurės ryty pakrašty. 

1979 lapkričio 25 d., švenčiant 
parapijos auksini jubiliejų, da
lyvavo dar keli jos steigėjai: M. 
Derenčienė, R. Sankalienė, S. 
GreiČienė, U. Šukienė, A. Katkaus-
kienė, A. Rotyrienė, M. Maslaus-
kienė ir .V Amsiejus. 

Didinga ir spalvinga buvo pa
rapijos džiaugsmo šventė. Ji tik 

pijos chorui giedant (varg. R. 
Brazaitienė), Juravit Dominus, 

i sutiko Clevelando diocezijos 
j ordinarą vysk. James A. Hickey, jo 
pagalb. vysk. James P. Lyke ir 
vysk. Vincentą Brizgi, lydimus 
liet jėzuitu provinciolo L. Zarem

bos, S. J.,parapijos klebono G. Ki-
jausko, kleb. R. Ivanausko, kuni
gu K. Pugevičiaus, A. Goldikov-
skio, K. 2emaičio, J. Kidyko ir 
peniau amerikiečių kunigų. 

Koncelebruotas Mišias vyskupas 
Hickey pradėjo lietuvišku pasvei
kinimu. 

Mišių metu giedojo parapijos 
choras, vadov. Reginos Brazaitie-
nės, Ramovėnų choras, vad. Ju
liaus Kazėno (prie vargonų G. 
Karsokienė), skambino Čiurlionio 
ansamblio kanklių orkestras, vad. 
O. Mikulskienės. 

Klebonas G. Kijauskas savo pa 
moksle sveikino steigėjus ir para-
piečius šioje džiaugsmo šventėje. 
Metam žvilgsni į 50 metų pra
eitį, žvelgiame į ateitį, kuri iš mū
sų laukia didelių įsipareigojimų. 
Bendrai lietuvių tautos sunūs ir 
dukros .atlikdami savo uždavinius 

rai ilgai liks visų dalyvavusių Ha> ^ ^ip ^ g ^ i r k e n . 
atminty ir širdyse. Parapijos Sele- ftm&cK tėvynės šauksmą. 
bortas kun. G. Krjauskas, S.J., ne
norėjo, kad ši sukaktis, jos praei
ties prisiminimas būtų tik lai
kinas sušvitėjimas, trumpos gra
žios šventės akimirkos, bet šis 
tas paliktų ir ateities dienoms. 
Tad buvo išleisti trys paskiri lei
diniai, kurie bylos apie lapkričio 
25 iškilmes ir papildys Clevelan
do lietuvių istoriją. Pats klebo
nas iš vyskupijos archyvų surin-. j£M skurdą 

Angliškojo pamokslo daly kle
bonas sutraukė savo mintis pasa
kytas lietuvių kalba pamoksle, 
priminė katalikų Bažnyčios per
sekiojimą Lietuvoje, tautos pergy
venamą priespaudą ir dvasinio 
bado kančias.Kaip tautinė parapi
ja, atlikdama savo uždavinius 
Dievui ir tėvynei, ji neužmiršta 
ir kitų tautų, kenčiančių badą, 

ko medžiagos apie parapijos pir
muosius žingsnius, jos augimą. 
112 psl. leidiny, pavadintame 
"Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapijos 50 metų sukak
tis" Dievo ir tautos Tumu sta
tytojų knygoje randame Šv. Tėvo 
Jono Pauliaus II sveikinimą ir 
palaiminimą, jo padėką rr pagyri
mą už lietuviškų tradicijų iš
saugojimą, Clevelando vysk. a-
mes A. Hickey sveikinimą ir lin
kėjimus, vysk. V. Brizgio žodi 
"Mūsų parapija yra iškalbingas 
paminklas mūsų vieningumo, su
siklausymo ir darbo Dievo globo
je".,Knyga duoda žinių apie pir
muosius Clevelando lietuvius, 
pirmąją lietuvių Sv. Jurgio pa
rapiją, steigėjus, parapijos kuni
gus (pirmasis klebonas buvo 
Antanas Karužinskis, antras Juo
zapas Angelaitis ir tretysis, nuo 
1974 m. Gediminas Kijauskas, S. 
J.), pirmuosius sunkius parapijos 
žingsnius, bažnyčios, auditorijos, 
mokyklos, vienuolyno, kleboni
jos ir lietuvių įsikūrimo Cleve-
lande 100-Čiui paminėti pt ninklo 
statybas, Igno Malėno atsimini
mų, apie organizacijas, talkinin
kus ir rėmėjus. 

Parapija, pradėjusi su 150 lietu 
vių šeimų, statyboms einant į 
pabaigą, turėjo sąrašuose 750, o 
dabar turi per 1000 šeimų ir pa
vienių parapiečių. Visi parapijos 
pastatai turi arti 71,000 kvadrati
nių pėdų ir, jei Šiandien reikė
tų juos pastatyti, kaštuotų apie 
5 miL dolerių. 

Leidinio apžvalgą parašė Ba
lys Gaidžiūnas, į anglų kalbą iš
vertė Algis Rukšėnas, vyskupo 
kalbą į lietuvių kalbą vertė Ni
jolė Kersnauskaitė. Apie 100 nuo
traukų, darytų Vlado Bacevi
čiaus, Balio Gaidžiūno, Jono Gar 
los ir Cath. Universe puošia lei
dinį. Redaktorius — Gediminas 
Kijauskas, S. J. 

Atskiri leidiniai išleisti sukak
tuvinėms Mišioms ir koncertui 

Padėka Dievui 
Auksinio jubiliejaus minėjimas 

įvyko sekmadienį, lapkričio 25 d. 
Pilnutėlė Dievo Motinos švento
vė prieJ pamaldas sugiedok) 
"America, tfae beautifuT, o para i 

Šventovės skliautuose skambė
jo S. Sodeikos "Siaurės pašvaistė,\ 
. Dambrausko "Maldos už tėvyne' 
S. Navicko "Laukų laiminimo" 
ahorų sodrūs ir galingi akordai. 

Clevelando vyskupas su dėkin
gumu sveikino parapijos statytoją 
kun. J. Angelaitį, kun. G. Kijaus-
ką, steigėjus, seseles, parapiečius. 
Džiaugdamasis šios parapijos pui
kiu tvrakymusi, nepagailėjo šiltų 
Žodžių lietuviams, lietuvių kil-
mčs tikintiesiems ir parapiečiams, 
kurie uoliai praktikuoja savo tikė
jimą, kad aiškiai pasisakoma už 
Kristų Karalių, kurio šventė bu 
vo kaip tik Švenčiama, kad nenu
traukiamas ryšys su kenčiančia 
Lietuva. Prašė Dievo palaimos 
ateičiai. K. Kavecko "O Kristau, 
pasaulio valdove" giesmė visos 
bažnyčios giedama, užbaigė padė
kos Mišias. 

Sukaktuvinis koncerte* 
Po pamaldų visi tuojau rin

kosi į erdvią parapijos auditoriją. 
Arti 800 dalyvių pripildė sale. 
Kiekvienas čia gavo koncerto pro
gramą, kurios pirmajame pusla
py atspausdintas Bernardo Braz 
džionio eilėraštis "Bažnyčios sta
tytojai", [o penktasis posmas 

skamba: 
Kristaus istoriją sudėjom 

vitražuos, 
Altoriuj-kaulus kankinių,-

Deja, 
O Dieve, Tau šis rūmas buvo 

mažas, 
Tarei: 
— Aš noriu gyvas būti jūsų 

širdyje! 

Garbės svečius salėje pasitiko 
Grandinėlės Šokėjai, išsirikiavę 
viduriniame salės take, susijun
gę iškeltomis rankomis tautinė
mis juostomis, J. Pažemio Gran
dinėlės orkestras ir visos salės ap
lodismentai. 

Programą pradėjo parapijos mo 
kyklos orkestras, vad. David Mc 
Guire. Didelis orkestras atliko tris 
kūrinius, o CYO dainininkės tris 
skambias dainas. Vadovė Marle-
ne Leptic. Kaip žinome, ši mo
kykla turi arti 300 mokinių ir 
yra skaitoma viena iš pavyzdin
giausių mokyklą Clevelando 
diecezijoje. 

Lituanistinės mokyklos kank
lių orkestras, vad. Onos Mikuls
kienės (asistentė V. Juodišiūtė) 
paskambino liaudies dainų ir šo
kių pynę. Sv. Kazimiero l i l mo
kykla turi 130 mokinių. Jai va
dovauja Vida Bučmienė — Au
gulytė. 

Nerijos studenčių vokalinis 
ansamblis, vadovaujamas Ritos 
Kliorienės — Cyvaitės, akompa
nuojant Kristinai Kuprevičiūtei, 
padainavo šešias dainas, o Ra
movėnų vyrų choras, vad. Ju
liaus Kazėno, su solistu Br. Ka
zėnu .akorop. G. Karsokienei, ke
turias dainas. 

Kleb. G. Kijauskas pristatė vi
sus garbės svečius, parapijos stei
gėjus, kuriuos gausi auditorija 
atsistojusi pagerbė triukšmingais 
plojimais. 

Minėjimo —akademijos me
ninė programos dalis buvo baig
ta Grandinėlės šokiais. 

Čia Grandinėlė (vad. L. Sagys) 
pasirodė pilno sąstato su jauniau
siais ir beveik profesionalinio ly
gio pasiekusiais šokėjais ir šokė
jomis, su Grandinėlės orkestru, 
vad. Jono Pažemio. Labai įspū
dingai Grandinėlės šokėjai įtei
kė Clevelando vyskupams dideles 
taut raštų juostas, o kleb. Kijaus-
kui ir vysk. V. Brizghu Grandi
nėlės veiklos nuotraukų albu
mus. 

Visa programa buvo taip sklan
džiai suplanuota, kad viskas, kaip 
ekrane, spalvingai prabėgo pro 
žiūrovų akis. Programoje dalyva
vo arti 150 asmenų. 

Kleb. Kijauskas padėkojo sve
čiams, programos dalyviams, or
ganizacijoms, dalyviams. Narių 
skaičius organizacijose, kuriom pri 
klauso, ar kartu dirba su parapi
ja, siekia apie 1,700. Visiems trims 
vyskupams įteiktos didžiules me
niškos liet koplytėlės, o kun. J. 
Angelaičiui, kuris šventėj neda
lyvavo, nors buvo kviestas ir da
bar gyvena Pennsylvanijoje, pa
skirtas Dievo Motinos nuolatines 
Pagalbos paauksuotas paveikslas 
su įrašu: "Kun. Juozui Angelai
čiui, Didžiajam statytojui, visada 
dėkinga Dievo Motinos Nuolati
nės Pagalbos parapija. Auksinio 
jubiliejaus metai — 1979. XI. 25 
d." 

Vysk. V. Brizgys, kuris savo 

trumpame žody sakėsi sekės šios 
parapijos vystymąsi, kvietė ir to
liau branginti parapiją, nes tik 
parapijas turėdami galime vykdy
ti savo misiją šiame krašte. 

Vysk. Hickey dar kartą dėkojo 
už vertingas dovanas ir džiaugė
si turėjęs tokią gražią progą lie
tuvius pažinti platesnėmis ir gi
lesnėmis dimensijomis. Padėkojo 
ir vysk. J. A Lyke (negras — 
pranciškonas). Prašė toliau sėk
mingai darbuotis, mylėti Dievą 
ir savo tautą. Tegu ši parapija 
būna pavyzdys kitiems. 

Programą sklandžiai pravedė 
lietuvių ir anglų kalbomis Saulė 
Narbutaitienė — Kazėnaitė ir Al
gis Rukšėnas. Scena buvo skonin
gai arch. Edvardo Kersnausko 
papuošta. 

Minėjimas, trukęs arti poros 
valandų, buvo užbaigtas "God 
bless America" ir Lietuva brangi 
— giedant visai salei. Svečiai iš
lydėti su orkestru ir džiaugsmin
gais plojimais. 

Visi dalyviai buvo pakviesti 

vaišėms į apatinę parapijos salę 
— kavinę, kur šimtai buvo pa
vaišinti puikiais užkandžiais, pa
ruoštais uoliųjų parapijos na
rių šeimininkių. 

Brangi ir ilgai atmintina šven
te jau praeities įvykis. Jis įrodė, 
kaip ši parapija, kurioje taip pla
čiai išvystyta religinė ir kultūri
nė veikla, gali tokias šventes taip 
prasmingai, gražiai ir spalvingai 
suorganizuoti ir pravesti. 

Tai buvo daugelio valandų ren
gėjų, ypač parapijos klebono kun. 
Gedimino Kijausko darbo ir ta
lento rezultatas. Kruopštumas, 
planavimas, punktualumas čia su
vaidino didelį vaidmenį. 

Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapija, kuri sutrumpin
tai vadinama ir Dievo Motinos 
parapija, jau nelabai begali va
dintis naująja, nes, kaip subren
dusi ir peržengusi 50 metų, drą
siai žvelgia į šviesią ateitį. Su Die 
vo ir visų lietuvių pagalba jai 
prieš akis pavasario rytojus. 

V. Rociūnas 

Geriausias 
pasaulyje konjakas. 

Marteli. 
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JUOZAS IACEVIOUS 
Ex«cuti»c VK PHMJHU 

JOHN C EVANS. l» 
lft Vic* totodent 

JULIUS • KUZAS 
if<J v.<.« > W 

CMAlLtSD MACKE 
M V « fSradrtt 

ADOlPH 1ALIUNAS 
Tl«ttMf«f 

•HUNO GftAMONT 
itamtry 
MBECTOtS 

fTANUY I A I ZEKAS S» 
M UNO KLEMKA 
(ASINIU C OKSAS 
V1MCENT SAMASfcA 
VYTO JHŪKIS 
ANTMONYC STAKENAS 
JOSEPM t STANAITI* 
K A YMONO VEKTEUCA 
MJONOtAlY DUECTOItS 
WII.I.IAM I KAREIVA 
f* T Et P VILKELIS 
FELIX KAUOONIS 
C M A K L K S P KAL 

D» KAZYS SIOIAUSKAS 
FRANK ZOCAS 
i*W A4.aeft 

Linksmų Kalėdų SvenčiŲ-
Laimingu Naujujy Metų! 

LIETUVIŲ PREKYBOS RŪMAI 
M M C H M Of COfllIIEflCE 

Of ILLinOlS 
" € ^ ^ W ^ S f t M ŠŠS^fh l^d^SBaSBBBMS^Pjkff mr 

6 5 : » S K E O Z l E A V E N u E . CMCAOO. lUiMOtS «o«a» 
77* -2233 
77« 7(W5 

j ^ v ^ y y ^ ^ v ^ ^ ^ 

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 

Pagal jau prigijusią tradici
ją Clevelando lietuviams ben
drąjį Naujųjų Metų sutikimą 
visada rengdavo LB Clevelando 
apylinkes valdyba. Tos tradici
jos bus laikomasi ir 1980 me
tus sutinkant. Sutikimas įvyks 
Lietuvių namuose, gruodžio 31 
d., pirmadieni, Pradžia 8 vai. 
vak. Vaišes ruošia visų mėgia
moji seimininkė Bronė Mainelie-
nė. Šokiams gros Clevelande 
pagarsėjęs Strimaičio orkest

ras. Kaina už vaišes su karš
tais valgiais ir stipriausiais gė
rimais bei šampanu — 1750 
dol. asmeniui, studentškam jau
nimui — 12.50 doL 

Stalus į sutikimą jau galima 
užsisakyti pas Jurgį Malskį 
(tel. 486-9165) arba pas kitus 
apylinkės valdybos narius. l ie 
tuvių Namų salė visų norinčių
jų susitikime dalyvauti nieka
da nesutalpindavo. Todėl patar
tina stalus nedelsiant užsisa
kyti. V. M. 

(Nukelta į 5 psl.) 

f 
% % % 

Linksmų Sv. Kalėdų Švenčių 
linkime mūsų draugams, klientams ir pažįstamiems! 

lUKJal atidaryta* "JERRY SHARKO'S" Rtstorana* 
2225 OgdM Avt., Usle, III. 60532 

( 1 ssyH* | vakaras OMO kelio SS ant Ogdea Aveaae) 

Tik ta** - 852-4508 
SHARKO'S WEST, 6301 W . 63rd St. 

Ttltf. — LUdlow 6-3686 
Visuose restoranuose yra puikios vėdinamos salės tinkamos 

vestuvėms ir kitokiems parengimams. Skanus valgis, vietos tr 
užsienio gėrimai. 

Savkainkai DONALD ir GERA1DAS ftABKOS 

ISTJJ* 
L&b 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
linkime mūsų klientams, draugams ir 

pažįstamiems. 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENY8 FOTOGRAFAMS IR MĖGĖJAMS 

3314 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 Tel. PR 6-8998 

«~i 

KALĖDŲ ŠVENTES 
DŽIUGINA VISUS! 

Tas ssss<SJ—i bus iymiai didesnis ir pilnesnis, kai mrlsste 
lietuviško skonio kepyklos gaminių. Cia j pagalbą ateina BRIGHTON 
BAKKRY Sav. ANTANAS MACKEVIČIUS, kuris perėmė ii savo 
t*wo Felikso Mackevičiaus netik kepyklą, bet ir visą kepimo meną 
taip mėgiamų. BRIGHTON BAEERY kepinių. Asai kaip ir jo tevaa 
teikia pagalbą setaininkema visokių iškilmių progomis, bet svar
biausiai KALĖDŲ ftVKNCIŲ proga. 

Feliksas Mackevičius savo gaminiais pesilymejo Kaune Neprl-
klsosomoje Lietuvoje ir keliolika metų Čikagoje, o dabar visą savo 
sugebėjimą perdavė savo sūnui ANTANUI MACKEVIČIUI. 

Artėjančioms Kalėdų Šventėms pasiruoši gerai, bet prato ir letmtota-
ksj bendradarbiavimo — paduoti atsakymus klek galima anksčiau kad 
gaištų visokiais gsnrtnteis sprapintl visus ir tinkamu laika. 

Bs visiems Jsu gerai Žinomų ssvo puikiu skomu tortų, •wHfinfttn̂ ų> 
aardpoaų, lietuviškų baravykų, iliiiku ir kitokių gaminių, taipgi 
ir pagarsėjusi puikiu skoniu RAGUOLI (Bauakucheną). Visi gaminiai bus 
pritaikinti Kalėdų šventėms ne tik skoniu, bet tr atitinkamais papuošimais. 

•ssjis ••iBijass !• psrssBkUs ssMeaa vTrglata 7-12N TUOJAU PAT 
a* sjsseatte raatsal stakt! iv. Kalsdų k Naujųjų Metų. 
Save •asakjmus perduokite tefef. Vlrgmia 7-128I arte 7 l l l l t » 
tuojau pat ir galėsite ramiai laukti šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų. 

I s t l f iNTOR I A K E R Y 
US7 West 46tk Plsee, CMoago, HUnoU «»8S 
tr SMS 8o. 8agssaw Aveane, Ckkago Illlnois §0617 



KANADOS ŽINIOS 
• 
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Toronto, One 
M0LM1NGA1 PAMINĖTA 

i r SUKAKTIS 
1979 m. fraodžto 9 d. pamirk

ta 'Tėviškės Žiburių" trisddfen-
tfe» mėty subtktis. M j p 
pan»ktos abiejose KataJ&v para
pijose — Prisikėlimo ir Lietuvos 
Kankiniu. Prisikėlimo parapijoj 
dienai pifca&iutą pamokslą pa
sakė kun. dr. Pr. Gaida, o lieto-
vos Kanldniv -^ aveBas S Mont-
waiio kuo. dr. P. JuceviSus. At
našautos šv. MiSos ui mirusius 
Ir syvus "TA* dainuotojus. Ta 
pačia intencija melstasi ir Toron 
to lietuvių evaajetiky ]iuteronų B-
8*ny<c*> parapijoj, kurios klebo
nu yra kun. 2fteaskes. 

Popietinė iškilme Įvyko Ana-
pJbo eaiėje, lour menine dali atli
ko solistai — G. Capkauskiene, 
V. Verikaitis, Vytautas Pautio-
ais k lietuvfiacujv raitu skaityto
ja I t amuidbsnienė iš Rocnesd 
rio. 

Anapatio salėje (vyko daft Pr. 
Beaeoonio dailės darbu paroda, 
kurią tvadmki žodžiu atidarė A. 
Keinius. 

Didžiojoj salėj ftanaM. kastu 
ir aĮkSvafen* žodi tarė dr. S. Ce-
pas, KLK Kukuros drauajjos 
(„Tėviškės Žiburių" leidėju) pir-

• • • • • • • • • •••••••eaa»««st»«aaaB« • • • • • • • • • • « 

Po to Izabele žmuklzmienė 
perteikė ištrauką g J. 

Aušros" psinajjo maneįio, 
Kiek vėliau — ta pati skaitytoja 
paskaitė J. Tumo Vaižganto "Su
diev, tam kertuT (ištrauką ii 
'•Pragiedrulių"). 

Skaitytoja dalyvius sužavėjo 
gražia dikcija, o taip pat 8-
mokamu atmintinai 
%«tekstų. 

Solistai Gina Capkauskiene ir 
Vamys Verikaitis padainavo M. 
K. Ourfcmo „ a lekia, lekia" 
(liaudies dainą, paruoštą V.V.) 
A. Kairiūkščio „Oi, grieUefe, 
sjrfefleSe mano" (taip pat liau
dies dainą) ir A. fiudriuno — 
"Per amžius teka Mfajje". 

Sol Vyt Paulionis padainavo 
St Šimkaus "Pamylėjau vakar", 
B. GorbuUcio "Laimingai le
nkaitis'' ir G Biset — •Toreado
ro dairią" (« operos "Carmen"). 

SoL Gina Capkauskiene, J. Go-
vedui akompanuojant, padaina
vo hatmonizuotus Suos dalykus: 
"Nebaigta daina" (žodžiai M. 
Cerneokytės), "Laimės rytas" (žo 

— tos oafioa poetes). 
•*• •aâ snr̂ tfn̂ MaV • T l M r M M ' f O snttė (žodžiai — L. Andriekaus) 

k 
J. 

SoL Vacys Verikaitis atUko R 
"Gasparo ariją" S 

"Kornevilio varpai" ir 
V. Klovos „Uorio dainą", ii 

Tedavė! Gina Capkauddene 
paoatnavo j . atraus* pavasario 
oaasos , verumas aa. daravaro, v 
su Vadu VerskaiCsa — St Šim
kaus — "Ai isMaUSan čigono 
rfibą". SoL Capkauskiene su soL 
Paulioniu i w D W«A. Monut 
' T a d darėm la mano B operos 

. "Don Giovaani. f lems visiems a-
kompanavo f* Govėdas. Po per-
traukos, sekė faun. Petro Ažuba-
eio JmHofcaisja. avemJneoju tarpe 
buvo gen. Lietuvos konmisi dr. 
J. 2nwudzmas, kun. prof. St Yla 
ir KLB Krašto v-bos atstovė L> 
Skripkutė. Be to daug svdkini-
tay gantą raštu ir telegramomis. 
Bkafanės pranešėja buvo Aldo-
na Asjetoafeė-Jsmonėlienė. Po 
to vyko vaišės. Minėjimą suruošė 
KLK Kukuros draugija "2*u-

; eisi". Pranys A'Jena. 

-
CLEVELAND 

(Atkalta ii 4 pat) 

Metimą klubo nartų audrinki, 
mae kvieSama* amualo 7 d., pir
madieni 3 vaL po pietų Dievo 
a^sJĮjaj Nuolatinėa 
parapijos kavinėje. Po 
pranešimų ir aptarimų boa 
karna klubo valdyba k 
lia komisija. Suatrlnkimaa boa 

AMERRY 
TO ONE 

CHRISTMAS 
ANDALL! 

-3«»»«t«*««««t«*»t*»*«*f«t t«*««f• • • • •«• • •>•• • •< 
BEST WISHES T O OUR FRIENDS AND PATRONS 

ON T H I S HOLY CHRISTMAS DAY 
Courtesy of t h e 

PULASKI SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

3 1 5 6 S o u t h M o r g a n S t r e e t , C h i c a g o , I l l i n o i s — P h o n e : 9 2 7 - 3 3 0 0 

SINCERE BLESSING TO OUR FRIENDS A N D PATRONS 
FOR A HOLY CHRISTMAS AND A BLESSED N E V YEAR 

Courtesy of 

MILLER'S RESTAURANT 
7011 N. We»tern Avenue, Chicago, Illinois 

Phone: 743-3333 

BEST WISHES T O OUR F R I E N D S AND ASSOCIATES 
FOR A HOLY CHRISTMAS AND A BLESSED N E V YEAR 

Courtesy of t h e 

A — 1 TOOL DIVISION 
1425 Armitage Ave., Melrose Purk, Illinois 

Phone: 345-5000 

BEST V I S H E S T O OUR FRIENDS AND ASSOCIATES 
FOR A HOLY CHRISTMAS AND A BLESSED N E V YEAR 

Courtesy of t h e 

GESTETNER CORPORATION 
Duplicating Machines and Supplies 

531 North Šute Su, Chicago, Illinois 
Phone: 467-6411 

Merry Christmas May Thi s Blessed Seaaon Be Fil led 
With H o p e And Cheer F o r You And Your Loved Onės 

Courtesy of 

MURPHY MOTOR EXPRESS 
Phone: 681-1150 

2920 South 19th Avenue, Broadview, Illinois 

BEST WISHES T O OUR FRIENDS A N D PATRONS 
FOR A HOLY CHRISTMAS AND A BLESSED NEW YEAR 

Courtesy of t h e 

SKOKIE FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

Phone; 674-3600 
\ow With 6 Convenient North Suburban Office* To Serve You 

S K O K I E , ILLINOIS 

BEST V I S H E S T O OUR FRIENDS AND ASSOCIATES 
FOR A HOLY CHRISTMAS AND A BLESSED N E V YEAR 

Courtesy of 

Action Automatic Transmissions 
Comple te Transmias ion Service 

4 3 0 0 W e s t 6 3 r d Street, Chicago, Illinoia 
P h o n e : 7 3 5 - 4 5 3 6 

BEST V I S H E S TO O N E AND ALL 
ON T H I S H O L Y CHRISTMAS D A Y 

From 

ST. MARY STAR OF THE SEA 
6 4 3 5 So. Kilbourn, Chicago, Illinois 

Phone: 767-1246 

BEST V I S H E S T O OUR MANY FRIENDS 
FOR A HOLY CHRISTMAS AND A BLESSED N E V YEAR 

Courtesy of 

CONCORD EXTENDED CARE 
Phone: 599-6700 

9401 So. Ridgeland Ave., Oaklavm, Illinois 

BEST ^ ISHES TO OUR MANY FRIENDS 
FOR A HOLY CHRISTMAS AND A BLESSED NEW YEAR 

From the 

IST NATIONAL BANK OF UNCOLNWOOD 
Phone: 583-4800 

6 4 0 1 Lincoln Ave., Lincolnwood, Illinois 

Best Wishes To Our 
Friends And Patrons 

For A Holy Christmas And A Blessed New Year 

MARQUETTE 
NATIONAL BANK 

Phone: 476-5100 
6316 South Weetern Ave. 

Chicago, Illinoia 
B E S T WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 

FOR A HOLY CHRISTMAS AND A BLESSED N E V YEAR 
Courtesy of 

MARZANO'S 
128 — Lanea — Open Bowling Anytime 

MARZANO'S MIAMI BOWL — 5023 So. Archer 
Phone: 5854787 

MARZANO'S CLEAR1NC BOWL 
5 5 2 3 W e s t 6 3 r d St . P h o n e : 5 8 5 - 4 2 0 0 

Cocktail Lounge*—GriUs—Banquet Rooms 
A m p l e F r e e P a r k i n g 

MERRY CHRISTMAS 
M A Y THIS BLESSED SEASON B E FILLED VTTH 

H O P E AND CHEER FOR YOU AND YOUR LOVED ONĖS 
Courtesy of 

AMERICAN INVSCO 
CORPORATE OFFICE 

Phone: 621-8660 
120 South LaSalle St. Chicago, Illinois 

BEST WISHES TO OUR MANY FRIENDS 
ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY 

Courtesy of 

DRAUGAS, penktadienis, 1979 m, gruodžio mėn. 21 d. 
Best U'ishes To Our Many 

Friend* On This 
Holy Christmas Day 

Courtesy of 

AIRPORT ELECTRIC CO. 
Phones: 7 3 5 - 5 7 5 7 * 

767-3248 
6 3 4 2 So. Central, Chicaax>. UL 

BEST V I S H E S TO OUR F R I E N D S 
AND PATRONS 

ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY 
Courtesy of 

MIKITA S Al SAGE SHOP 
Phoae: 2 8 3 - 4 7 9 4 

4 4 1 0 Milwaukee Ave. Chicago, III. 

Best Wishes To Our Many Friends 
On T h i s Holy Christmas Day 

Courtesy of the 

COMPLETE AUTO SERVICE 
Phone: 254-2241 

4542 S. Westera Ave. Chicago, 111. 

Best Wishes T o One A n d Ali 
On Thi s Holy Christmas Day 

Courtesy of the 

P A I N T B U C K E T S T O R E 
P h o n e : 2 8 4 - 9 8 7 0 

6 0 9 7 S . A r c h e r A v e . C h i c a g o , 111. 

Best Wishes To Our Many Friends 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of 

L E E T E L E V I S I O N S E R V I C E 
(Electronic*) 

6 3 5 9 S. Central Ave. Chiraati, 111. 
Pnone: 5 8 5 - 5 1 4 5 

Best Wtshet To Our Many Fr iends 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of 

C A R N E R M A C H I N E C O . 
P h o n e : 3 2 6 . 1 1 6 0 

2 6 1 7 S . W a b a s h A v e . C h i c a g o , m . 

best Wishes T o Our Many Fr iends 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of 

KIRBI Y SHEET 
METAL WORKS 

4209 S. Weatem, Chicago, 111. 
Td. 247^477 

Best Wishe» T o Our Fr iends A n d 
Pstrons On This Holy Christmas Day 

Courtesy o f 

BARTECKPS: PHARMACY 
Aecurste Prescript>on S e n k e 

Tel.: REHaaee S - 5 S * « 
4259 W . 63fd St. CMeago, III. 6 0 6 2 9 

Best Wishes T o One And Ali 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of the 

ROACH FUNERAL 
HOME 

Phone: 366-5054 
Fores t Parfc, I l l i n o i s 

Sesson's Creetinas And Best Wishes 
F o r The Nevr Year 

Courtesy of 

AVENUE PICTURE 
FRAMESHOP 
Phone: 5 2 5 - 7 9 1 1 

2 3 0 1 W. Behnasst A v e , Chicago, 01 . 

STANDARD OIL 
DIVISION OF AMOCO 

Phone: 856-6111 
200 East Randolph St., 

Chicago, Illinois 

B E S T WISHES TO OUR FRIENDS AND NEICHBORS 
F O R Ą 

HOLY CHRISTMAS AND A BLESSED NEW YEAR 
COURTESY OF T H E 

MIDWAY VISITING NURSES SERVICE 
PHOPrE: 767-3800 

4324 WEST 67TH ST. CHICAGO, ILLINOIS 

BEST V I S H E S TO OUR FRIENDS A N D PATRONS FOR A 
HOLY CHRISTMAS AND A BLESSED N E V YEAR 

Courtesy of the 
SPARKLE FOOD CENTER 

SPECIALIZINC IN FINE 
HOME-MADE U T H U A N I A N , POLISH AND 

I T A U A N SAUSAGE ALSO CERMAN BRAT1PLRST 
PHONE: 5 8 5 - 5 5 3 3 

4 0 2 4 WEST 5 9 T H ST. CHICAGO, ILLINOIS 

Best Wishes To Our Friends And 
Patrons O n This Holy Christmas Day 

Courtesy 

SOUTHWEST FEDERAL 
SAVINGS AND LOAN ASS'N. 

TeL: 4 3 6 - 4 6 0 0 
3 5 2 5 W . 63rd St. Chicago, 1B. 

Best Wishes T o Our Many Fr iends 
On T h i s Holy Christmas Day 

Courtesy of 
HOFFMAN 

T R L ' E V A L D E H A R D W A R E 
Complete Line of Hmrdnmre, 

TooU, Pmint*. etc. 
Phone: 4 7 6 - 7 0 4 7 

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

Best Wishc* To Ali 
On Thi s Holy Christmas Day 

Courtesy of 

KASPAR HARDWARE 
Phone: 7 3 5 - 2 1 8 1 

3 7 3 2 W. 63rd St. CMeago, III. 

Best Wishes T o Our Many Friends 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of the 

CRAWFORD SAUSAGE 
CO., INC. 

Daisy Brsnut Meot Product* 
P h o n e : 2 7 7 - 3 0 9 5 

2 3 1 0 S. Pulask i , CMeago, 01. 

Best Wishes T o Our Friends And 
Patrons On T h i s Holy Christmas Day 

Courtesy of 

JOHN ZENGLER 
CLEANERS 

ei 4 3 2 - 2 8 0 0 
2 0 2 0 First St. Highland Park, 01. 

Best Wishes T o Our Many Friends 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of 

LOUIS RADIO A 
TELEVISION SERVICE 

1 3 1 4 N. Broadvray, Melrose Park, 01. 

BEST V I S H E S T O OUR MANY 
FRIENDS 

ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY 

Courtesy of 

Pcler W. Peterscn Co. Inc. 
General Controttors 

1 7 6 Strtpe Coart, Ws«kegan, 01. 

SEASONS GREETINGS T O OUR 
FRIENDS A N D PATRONS 

Courtesy of the 
OLD PR AGDE RESTAURANTS, INC. 

PHONE: 8 6 3 - 1 1 8 6 
5 9 2 8 W. O r m a k R U , Cicero. 111. 

PHONE: 3 2 3 4 * 9 5 3 
1 4 1 3 W. 22nd St., Oakhraok, 01 . 

BEST WISHES TO OUR M A N Y 
FRIENDS O N THIS HOLY 

CRISTMAS DAY 
Courtesy of 

PHOENIX CLOSIRE8, INC 
PHONE: 226-1700 

2444 WEST 16TH 9T. 
CHICAGO, ILLINOIS 

Best Wishes T o Our Friends And 
Patrons Oa T h i s Holy Christmas Day 

PTICEK ANDSON 
BAKERY 

P h o n e . 5 8 5 - 5 5 0 0 
F«r T««r SmOMsĮ rartr SSSMM CksmeMn • O * * 
Msasur. Hf **• • Osaw< "aš Tys«»mcr. Vatak*? 

Bank — I aBasJ Caksi. 
5 5 2 3 S. Narraganssn, Uatesaja, 10. 

Best Wishes To Ona Aad Ali 
On This Holy Christmas Day 

ST.TARCISS'US CHURCH 
Phone: 7634228 
6020 W. Ardmore 
Chicago, nilnois 

SINCERE BLESSINGS 
TO ONE AND ALL ON THIS 

HOLY CHRISTMAS DAY 

Courtesy of 

K.. M. S. 
B E S T 9/ISHES T O OUR FRIENDS 

A N D PATRONS 
O N THIS HOLY CHRISTMAS DAY 

Coortesv af ihe 
JA MAR JEWELERS 

4 9 1 5 Oaklon Street 
SKOKIE, ILL. - PHONE 6 7 9 - 0 0 1 0 

BEST H S H E S T O ONE AND ALL 
ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY 

In Lovine Memory of 

JULIUS PERPOLI 

BEST 9/ISHES T O OUR MANY 
FRIENDS 

ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY 
Courtesy of 

JACKSON STORAGE AND 
ALLIED VAN UNES 

PHONE: 3 5 2 4 1 8 8 
1 1 2 Esat Bstrilagt-si, La Grange. 01. 

Best f / ishes T o Our Many Friends 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of 

SLUOGE REMOVAL a\ 
SEWER SERVICE 

M 8 8 9 - S 1 7 S 
5 3 1 6 W. Dtversey, Chl taas , III. 

BEST WISHES T O OUR MANY 
FRIENDS 

ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY 
Coortesy of 

McWILLIAMS ELECTRIC CO. 
PHONE: 3 6 4 . 9 8 0 8 

1 2 8 1 Jarvla. Eik Crave VUlage, 01. 

Best %isht . To My Many Friends 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of 

RICHARD CANMAN 
INSURANCE 

Phone: 922-1023 
175 W. Jockson Btvd. Osieoaa, IR. 

Best V i s h e s To Our Friends A n d 
Patrons For A Merry Christmas 

And A Hsppy New Year 
From t h e 

SHANGHAI 
RESTAURANT 

3 5 5 2 W. 26th St. Chicago, UI. 
Phone: 2 7 7 4 ) 8 2 7 

Best Wishes To Our Many Fr iends 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of 

RIDGELAND NURSING 
HOME 

TeL: 5 9 7 - 9 3 0 0 
1 2 5 5 0 Ridgeland Ave. 
Palos Heiahta, Illinois 

Best Wi«hes T o Our Many Friends 
For A Holy Christmas And 

A Blessed New Year 
Courtesy of 

BEARSE 
MANLTACTLTtlNG CO. 

P h o n e : 2 3 5 4 7 1 0 
3 8 1 5 W e s t Cort land St. 

C h i c a g o , I l l i n o i s 

Merry Chri tmit . 
May This Blessed Sea«on Be Fil led 

With H o p e And Cheer For Y o u 
And Your Loved Onės 

Courtesy of 

DUWALL, INC. 
DRYWALL 

Phone: 423-3323 
9 2 5 0 S o . Lawndale Ave. 

Park, Illinois 

Best Vi thes T o Ali 
For A Holy Christmas 

And A Blessed New Year 
from 

ST. BRUNO'S CHURCH 
P h o n e : 5 2 3 - 3 4 6 7 

4 7 5 1 S o u t h H a r d i n g , 
C h i c a g o , I l l i n o i s 

Sincere Blessinf.K T o One And Ali 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of the 

LEITZA DIE «* 
TOOL CO^ INC. 

Phone: 2 7 1 - 1 4 0 8 
5 4 6 2 N. Damen Ave. Chicago, III. 

Sincere Blessings T o One And Ali 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of 
MALEC t* SONS 

Fnnera l H o m e s 
6 0 0 0 N. Milwaukee Ave. 

Tel. 774-4100 
8 3 4 N. Ashland Ave. 

Tel. 4 2 1 - 5 8 0 0 

Best Wisb.es To Our Friends And 
Associates For A Holy Christmas And 

A Blessed New Year 
Courtesy of the 

KELLY — CARROLL 
FUNERAL HOME 

(Mr. Joseph Minich, Director) 
P h o n e LA 3 - 0 9 8 0 

2 6 1 6 West 3 8 t h Street, 
Chicago, Il l inois 

Best Wishes To Our Msny Friends 
On Thi s Holy Christmas Day 

Courtesy of 

BEVERLY TOWERS 
CONVALESCENT CENTER 

P h o n e : 4 3 6 - 6 6 0 0 
8 0 0 1 S o . W e a t e r n Ave . , 

C h i c a g o , I l l i n o i s 

Best Wishes On This 
Holy Christmas Day 

From 

S T . T H E C L A C H U R C H 

Rev. Matt Bednarz 
6 7 2 5 W. D e v o n A v e . 

C h i c a g o , I l l i n o i s 

Sincere Blessings 
On This Holy Christmas Day 

From the 

BERWYN PET SHOP 
Full line of pet neėda, 

oUo live pet*. 
2 8 2 9 S. Harlem Ave. Bervryn. 01. 

I ei . n loneer ^Wloov 

Best V i s h e s To Our Friends And 
Associates For A Holy Christmas 

And A Blessed New Year 
Courtesy of the 

MODELL 
FUNERAL HOME 

T e L : 767-4730 
5 7 2 5 South Pulaski Road 

Chicago, Illinois 

Best Wishes T o Our Many 
Friends And Patrons On T h i s 

Holy Christmas Day 
Courtesy of 

M A T T H E W * S S D P R E M E 
H O M E M A D E S A D S A G E S H O P 

Tel.: 5 2 3 - 2 8 0 9 
4 3 2 8 S. Archer Ave. Chicago, 01 . 

Best Wishe* T o One And Ali 
On This Holy Christmas Day 

From 

ST. DANIEL THE 
PROPHET CHURCH 

Rev. Fr. John Brennen. Pattor 
Phoae: 5 8 6 - 1 2 2 3 

5 4 0 0 S. Nashville, Chicago, 0 1 . 

Best Wishes T o Our Many 
Friends And Patrons On Thi s 

Holy Christmas Day 
Courtesy of 

SEYMOUR*S 
SANDW1CH SHOP 
Phone: WE 9-4508 

7 3 2 S. Sherman, Chicago. 01 . 

Merry Christmas And A 
Happy New Year To Our Many 

Friends and Patrons 
Courtesy of 

MINCS CHOP SUEY 
RESTAURANT 

6 5 2 5 W. Archer Ave. Chicago, 0L 
TeL: 5 8 6 - 2 9 2 9 

Best Wishes 
To Our Friends And Patrons 
On T h i s Holy Christmas Day 

Courtesy of 

TEDRAHN'S GENERAL 
MERCHANDISE STORE 

C l o v e r d a l e , I l l ino i s 

Best Vishes To Our Many Friends And 
Associates For A Holy Christmas 

And A Blessed New Year 
Courtesy o f the 

LAWNDALE AUTO 
RODY SHOP 

3101 South Ridgeland Ave-, 
Bervryn, Illinois 

Phone: 788-1133 

Best V i s h e s To O u r Friends And 
Associates For A Holy Christmas 

And A Blessed New Year 
Courtesy of 

E V A N S P R O D U C T S C O „ 
C R E C O D I V I S I O N 

E n g i n e e r e d M e t a i F s b r i c a t i o n s 
P h o n e : a r ė s c o d e 8 1 5 - 3 3 8 - 2 8 7 9 

1 4 5 1 2 W a s h i n g t o n 
W o o d s t o c k , I l l ino i s 

Best V i s h e . To Our Friends And 
Pstrons On This Holy Christmas Day 

Courtesy of the 

FRIENDLY LIOUORS 
2646 W. 63rd St. CMeago. Oi. 

~ e: 778-9318 

Best V i s h e s To Our Many Friends 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of the 

EGAN FUNERAL HOME 

Best V i s h e s To Our Many Friends 
On T h i s Holy Christmas Day 

Courtesy of 

HOLY FAMILY 
HOSPITAL 

P h o n e : 2 9 7 - 1 8 0 0 
1 0 0 North R i v e r R o a d 

D e s P l a i n e s , I l l ino i s 

c: 5 8 2 - 2 0 0 0 
3 7 0 0 W. 63rd St, CMeago, 0 L 

Best V i s h e s For A Holv Christmas 
And A Blessed New Year 

F r o m 

HOLY NAME CATHEDRAL 
Rev. Fetner Timothy Lyne. Pattor 
7 3 0 N. Vabaah Ave. Chicago , III. 

Phone: 7 8 7 4 0 4 0 

Best V i shes To Our Many Friends 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of 

CLASSIC ELECTRIC 
8UPPLY, INC 

Phone: 366-1014 
7700 W. Madison. Foreot Park, III. 

BEST V I S H E S 
TO ONE AND ALL O N T H I S 

HOLY CHRISTMAS D A Y 

Courtesy of 

AFRIEND 

Best Vishes T o One And Ali 
On T h i s Holy Christmas Day 

From 

ST. FIDELIS CHURCH 
Phone: 486-8700 

1406 N . V a s h l e n a * . Chicago, III. 
V . D. MASS: 

7 :30 A.M. Pollsh 
8 : 0 0 A.M. Ensfish 

SAT. MASS: 
5 : 0 0 P.M. English 

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

9 : 0 0 A.M. English 
10:00 A.M. Polish 

1 1 : 1 5 A.M. English 
12 :30 P.M. Spanish 

Best Vishes T o Our Friends 
And Patrons 

On This Holy Christmas day 
Courtesy of 

8 K Y V I E W R E S T A U R A N T 
Sert-cng The Finett Food 

Open 24 Hourt Daily 
Family Dining — Ample Parking 

Phooe: 7 6 7 - 1 8 9 6 
4801 V . 63rd St. Chicago, 01. 

http://Wisb.es
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KRISTAUS RAMYBE MUMS VISIEMS 
Kristaus Gimimo šventė atei 

na pas mus, tartum naujas pa 

dybos pastangomis ir detaliai su
pažindina su AnL Terlecko as-

biavimo komisijos įtakinga Sta
bo pareigūne Patricia Donovan 
ir su ja pasiinformavo apie JAV Į meniu ir jo veikla 
.pasiruošimus Madrido konferenci Į . r ^ 
jai. Pasidžiaugta, kad keliu savai ' 

C L A S S I Fl ED G U I DE 

skatinimas pažvelgti į tuos laikus, 
kai pirmą karta sužibo žvaigždė, 
kuri net pagoniu pasauliui pra
nešė apie gyvenimo pasikeitimą. 
Mumyse tas prisiminimas žadina 
laukimą, skatina naujas viltis 

ir stiprina tikėjimą, kad atėjo Pa
saulio Išgelbėtojas, nore jis, pra
našo Semeono žodžiais tariant, 
"pastatytas nupuolimui ir prisi
kėlimui daugelio... ženklas, ku
riam bus prieštaraujama" (Uc. 
2,34). Ir tas nupuolimas ir prisi
kėlimas kartojasi iki mūsų lai
kų, kai matome aplink save tiek 
blogio, tiek kančių ir persekioji
mu, tiek nesutarimu ir ginčų dėl 
žemišku gėrybių ir savęs perver
tinimo. 

Tačiau Kristus, kaip anuo me
tu, taip ir dabar yra mūsų viltis, 
mūsų džiaugsmas ir mūsų gyve
nimo kelias. Ir šiandien mums 
angelas kartoja: "skelbiu jums di
delį džiaugsmą, kurs bus visai 
tautai, kad šiandien jums gimė 
Dovydo mieste Išganytojas, kurs 
yra Kristus Viešpats" (Lk. 2, 10-
11). O pats Kristus, kurio moks
las sklinda pasaulyje jau beveik 
du tūkstančius metų, kurio įkur
toji Bažnyčia saugoja tą mokslą, 
šventieji ir kankiniai, savo gyveni
mais liudiją to hokslo tiesos ir 
meilės dėsnius, mūsų džiaugsmui 
padidinti ir paskatinti vis karto
ja: "Ateikite pas mane visi, kurie 
vargstate ir esate apsunkinti, ir 
aš jus atgaivinsiu" (Mt. 11,28). 

Kristaus Gimimo šventė savyje 
apima visą Kristaus gyvenimą, jo 
veikimą žmonėse, jo mokslo kil
numą ir tuo mokslu sekančių ir 
gyvenančių žmonių džiaugsmą. 
Kristus, kuris nugalėjo pasaulį, lie
ka su mumis ne tik. mūsų prisimi
nimuose, bet ir mūsų sielose, 
mintyse, pasiryžimuose ir pasiti
kėjime pasiekti amžinybe kartu 
su savo Išgelbėtoju. Jo Gimimas 
primena mums ramybę, taiką ir 
tikrą meilę, kurias jis kaip dova
nas atnešė iš dangaus ir paliko 
žmonėms, ramybę terandan
tiems tik Kristuje- Tas kalėdinis 
džiaugsmas turi pasilikti mumy
se visuose, kad mes pajėgtumėm 
Kristų jausti savo gyvenimuose, 
kad pajėgtuiiiėm išlaikyti šir
džių ramybę ir vienybę san
tykiuose su savo artimu, kad eitu-
mėm per šį laikinį gyvenimą, 
guodžiami Kristaus, pažadėju
sio su mumis pasilikti iki pasau
lio pabaigos. 

Marijonų vienuolijos Šv. Kazi
miero provincijos vardu sveikinu 
visus mūsų BENDRADARBIUS, 
RĖMĖJUS, GERADARIUS ir vi
sus ARTIMUOSIUS, linkėdamas 
šv. Kalėdose džiaugsmo ir ramy
bės Kristuje, o Naujuose Metuo
se Kristaus palaimos gyvenime ir 
darbuose. Kristaus atneštoji ra
mybė per ištisus ateinančius me
tus tebūna su mumis visais. 

Jūsų 

Kun. Juozas Dambrauskas, MIC, 
Provinciolas 

čių bėgyje išleistame komisijos 
raporte bus iškeltas Pabaltijo 
valstybių klausimas ir vykstantie
ji žmogaus teisių paneigimai. L 
B atstovai pageidavo, kad, JAV 
Pabaltijo valstybių aneksijos į 
Sov. Sąjungą nepripažįstant, Pa
baltijo valstybės komisijos rapor
te nebūtų žymimos lyg jos būtų 
Sov. Sąjungos dalimi. Visuom. 
reikalų tarybos pirm. Aušra Zerr 
informavo apie „Koalicijos iš-
^isvrnti Petkų ir Gajauską" veik
lą, Vlado Cesiūno incidentą ir 
Ant. Terlecko areštą. Prašyta 
Cesiūno pagrobimą ištirti ir A n t 
Terlecką įtraukti į laisvinamų 
politinių kalinių sąrašą. Buvo į-
teikti "Violations" ir "Respect 
my rights" leidiniai. Paskutinysis 
leidinys buvo išleistas PLB val-

paruošti palankią 
dirvą Senate Lietuvos diplomati
nės tarnybos reikalu įneštam į-
statymo projektui, LB atstovai 
pasimatė su Senato užsienio 'rei
kalų komisijos nariu sen. Edward 
Zorinsky (dem., atstovaująs Ne-
braska valstijai). Detaliau su juo 
klausimus aptarti padėjo sena
toriaus artima pažintis su JAV L 
B tarybos nariu iš Omaha, Nebr-, 
Albinu Reškevičium. LB atsto
vai taip pat lankėsi senatorių Per-
cy, Glenn ir Heinz įstaigose, kur 
rūpimus klausimus įstatymo 
pravedime Senate reikalu aptarė 
su jų štabų pareigūnais. 

A.G. 

— Amerikoje krūties vėžiu 
suserga kas vienuolikta moteris. 

DZŪKŲ DRAUGIJOS NARIUS IR JŲ 
DRAUGUS 

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ 
METŲ PROGA 

sveikiname k* linkime visiems geros 
nuotakos ir šventiško džiaugsmo. 

DZŪKŲ DRAUGIU 

JAV LB ATSTOVAI V/ASHIN6T0NE 
Lapkričio 28 d. JAV LB atsto- damos su kitų keturių pavergtų 

vai lankėsi Valstybės departa- tautų atstovais, 
mente, kur su Pabaltijo valsty Kadenciją bebaigiąs pirm. Alg. 
bių skyriaus viršininku Thomas į Gečys T. Longui nuoširdžiai pa-

<f 

Longo tarėsi Lietuvos diploma
tinės tarnybos tęstinumo klausi
mais. JAV LB atstovavo kadenci
ją baigiančios krašto valdybos 

dėkojo už nuoširdų bendradar
biavimą įr glaudų tarpusavio in
formavimą. Pasidžiaugė, kad T-
Longui perėmus postą, buvo su-

pirm. inž. Algimantas Gečys, Maukta net kelių Valstybės dept. 
Visuom. reik. tarybos pirm. Auš-j aukštųjų pareigūnų svarbių pa
ra Zerr, PLB ir JAV LB valdy- reiškimų Pabaltijo valstybių klau 
bu ryšininkas VVashingtone Al- simu. JAV Geografo įstaigos ms-
gimantas Gureckas ir adv. Emes- j trukcija įvairiems departamen 
tas C. Raškauskas, veiklus Liet 
Vyčių veikėjas is VVashingtono, 
D.C. 

Pokalbyje daugiausia liesta L 
B pastangomis į JAV Atstovų rū
mus įneštas įstatymo projektas 
H.R. 5407. Minimo projekto ini
ciatorius yra kongr. Charles F-
Dougherty ir pokalbio metu jį 
jau rėmė 16 kongresmanų. JAV 
kongresui įstatymą priėmus, Lie
tuvos diplomatinės tarnybos iš* 
laikymui butų teikiama finansi
nė parama (užsienio pagalbos, 
subsidijos ar paskolos forma) ir 
būtų nustatyta procedūra Lietu
vos atstovavimui JAV-se ateityje 
užtikrinti.. 

Paaiškėjo, kad JAV Atstovų 
rūmų užsienio reikalų komisijos1 

pirm. kongr. Gtement J. Zabloc-
ki jau yra kreipęsis į Valstybės 
dept. su prašymu pasisakyti dėl 
minimo įstatymo priėmimo. Vals
tybės dept. dabartiniu metu klau
simą studijuoja ir kitų metų pra-' 
džioje savo pažiūras kongr. Zab-
lockiui pristatys. Savaime aišku, 
įstatymo priėmimo procesą pagrei-1 
tintų teigiamas Valstybės dept. 
pasisakymas. Tačiau bet kuriuo 
atveju įstatymo priėmimas kong
rese nebus lengvas. įstatymu pra
šoma ne paguodos žodžių, bet j 
finansinės pagalbos įr ilgalaikio j 
JAV-bių užsiangažavimo Lietu
vos klausimu. 

Susutikimo su T. Longo metu 
LB atstovai Valstybės dept Pa
baltijo valstybių skyriui padova
nojo šešis tomus "Encyclopedia 
Lrtuanica". Taip pat buvo įteikti 
keli egzemplioriai naujausio LB 
dokumentinio leidinio "Viola
tions of H urna n Rights in So-
viet Oocupied Lithuania" ir iš
samus dokumentinis leidinys Sov. 
Sąjungos dekolonizacijos klausi-

«mu, kurį paruošė PLB ir Kana
dos LB valdybos, bendradarbi a u-

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
l i n k i u 

29-tai VyaŲ kuopai ir visiems vyčiams, drau
gams ir prieteliams. 

KAZYS S I M U 
HiUsMe, New Jereey 

B E A L E S T A T E 
^Bft«asj»S><aBSStS>aBSB«S^BBB)*«BSS«*jBS»*iSBBB»«MS>»*«s»M^BS>*^B»-«as^ 

KOGI L A U K T I 
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. 

Puiku* murini*. Apie $10.000 pa 
jamų. Moderniai patobulintas namas 
Marquette Parke. Kaina $67,500. 

Svarus 2jų aukštu mūras. Apie 
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
tas $46,900. 

Platus sklypas. Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, 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 Tlst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

U/2 aukšto 7 kamb. 2 atskiros vonios 
ir virtuvės. Naujas radijatoriais gazu 
Šildymas. Garažas. Galima tuoj užimti. 
Arti Maplewood ir 69-os gatvės. Tik 
$24,900.00. 

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

B LTV NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimą* 

Valdymą* 
Draudimai — locooac Tas 

N > »tarįa ta* — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 

8 BUTŲ MŪRINIS 
IDEALUSINVESTAVIMUI 

Virš $16,000. brutto pajamų. Pil
nas rūsys. Arti 65-os ir California 
Ave. A-1587 

WOLSKI REALTY CO. 
TeL — 586-0340 

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

llllllllllllllllllllllllliilllllllUllllllllllllllll 

ELLI0TT PLUMBING 
AU types of ptumbing repairs. 

Drain lineg rodded. 
No extra charge for weekends 

or holidays. 

Phont — 847-6310 
inimiiuiiiimniiiHimiHHiiiiiiiiiiiiiiiHH 

SIUNTINIAI 1 UETUY* 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4051 Archer Ave. 
Chicago, UI. 1*32, tel. I27-5980 

D Ė M E S I O 

IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIHIIIIIIU 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
grižus paprotys. Biznieriai jai pla
čiai naudoja. Bet rinka ir visų las
au atstovams turėti grali** visi 
tnes korteles. 

Kreipkitės t 
traciją visais 

"Draufo" 
panaiiais 

admiais-
reikalais. 

D&AUGA&, 
4M6 W. 

DL 

10% — 20% — 30% laglau mokėsit 
už apdrauds nuo usnies ir automo
bilio pa mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
Tetef. GA 4-MS4 

Yt W. Km Street 

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

TeL — VVA 5-8063 

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiunmiiiinifr 
{vairių prekių pasirinkimas ne

brangiai iš mūsa sandeUo. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

iiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiHiiiiiiimiiiii 

S O P H I E BARČUS 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Telef . 4S4-U1S 
1490 AM 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 

^ 

tams Pabaltijo valstybių žymė
jimo žemėlapiuose reikalu ir 
Valstybės depi talka politinių 
kalinių klausimu taip pat rodė 
sustiprintą dėmesį Pabaltijo vals 
tybėrns. 

Lankydamiesi Washmgtone L 
B atstovai taip pat pasimatė su 
Europos saugumo ir bendradar-

B E A L E S T A T E 

FLORIDA 
iREAL H A"*61* 
ESTATE 

Rezidencinės ir Komarcmės Nuosavybės 
Apartmentai • Kondominiumai • Nuomavimas 

E. 
REALTOa • • • BSOKUt • • • UOTAM 

VOiGutf ioolcvord.st. Pfctc«bong tcach,f-i. >}706 
Telefoną* (*W 5*0-2448. Vtaicare («»» }45-27}6 

uiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
Lietuviškas restoranas su namu ir 
visais moderniais įrengimais — 
Marquette Parko centre. Lengvos 
pirkimo sąlygos. Labai geras biz
nis. Se tą proga, 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary PubUc 

2951 W. 63rd St.( 436-7878 
TeL 839-1784 arba 889-5568 

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii 

2911 W. 91 SU Chicago, IIL 

SIUNTINIAI I UETUVį 
Tetef. - 125-27*7 

Vytautas Valantinas 
įtunmimmiiiMiinimumMtmmHuiim 
IltlIlIlIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlll 

M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SEBVICE 

NOTARY P U B U C 
4259 So. Maptewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINU iškvietimai, pildomi 
PILIETYBĖS PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai 
llHIHIIIHtIIIHIIIHIllimtIHItlUimUIHHlll 

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ! 
L A I M I N G Ų N A U J Ų M E T Ų ! 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIHIIHIIIimilllIHUIII 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
234C W. ttth Si., teL 771-1481 

HIIHIIIIIIIIIIIIIHIIItlIlIlIlIlUllltUIIIIIIIHt 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIHIIIIIIIIIHUIIUIUININH 

P L U M B I N G 
Uceased, Bonded, Insured 

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

SERAPINAS — 636-2980 
iiiininiiimniiiiiiniiinmitiimiiiiiimwy 

d?1ftli% 
NBGHBORHOOD 

REALTY GROUP 
US.AT 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 

••••••SIIIUIIIHIIIIIIIIlHtti 

VLADAS ŠLAITAS 

Nesu Vėjo Malonėje 
Suskirstyta: Rudenio saulės rau

donas ratas, Lietuviški debesys, 
Vandens žolė, Esu pozityvus ir 
praktiškas svajotojas. 110 pusi. 
Kieti viršeliai. Išleido ATEITIS 
1978 Aplankas Vilijos Eivaitea. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $5.73. 

BĮ. gyv. prideda 5% valstijos 
mokesčių. Užsakymus siųsti — 
DRAUGO adresu. 
MHMMIlIUUHIlIlHIUlOliniUlimHHimHI 
' INIHIlItlUHf I 

Tai peiki 

Popular Lithuanian 
R E C I P E $ 

PATIKSLINTA IR PAGRA2INTA 
LAIDA 

v© 

We'll help you make ihe right movė. 
Nssjesnis 8-jų miegamu. bungalow. 

Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie 
67-os ir Homan. $52.900. 

2tt mttm mttras — S butai. Ge
ros pajamos. Prie 44-os ir California. 
Nebrangus. 

8§-ta Ir Whipple. 6 kamb. puikiai 
prižiūrėta mūro rezidencija. Gazo 
Šilima. Rūsys. Nebrangus. 

•5-ta ir Keeler. Stiprus 1H aukš
to mūras. Tinka giminingom Šeimom 
ar įšnuom. Susideda iŠ 5 ir 4 kamb. 
$72,000. 

BUDRAITIS REALTY 60. 
6600 S. Putoki Road 

Tel. — 767-0666 

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

Apdraustas perkrauitymas 
{•airių atstumų 

Tel. 876-1882 arba 8784996 
iiiimiiiiiiiiimimmiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii 

8k>m dienom Draugo spaustuvė 
išleido septintą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė vėl patikslino ir pagrasino iią 
laidą naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
virimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organisa-
cijose. 

Knyga yra labai gražiai įrišts ir 
su spalvotomis iliustracijomis. La
bai patogi vartojimui 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, K a m Skyrsss 
4545 W. 6Srd Stns* 
CUeago, Iulnob 6MSi 

Kaina su persiuntimu $4.75 
Blinois gyventojai pridėkite dar 

20 centų mokesčiams. 
#H|tH>HIHHIMIIWIHMmHlitHIHWWII— 

įasssssiSiiriitiiiiisiiiisjiisiiiiiiiiiiiiiiHiiMii 
NAHŲ APSITVARKYME 

Ar ruošiatės ką pastatyti, pakeisti, 
atnaujinti. GaraZą. Viduje ar ii lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet cia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės. Skambinkite po 6-os vai. vakaro. 

P A B D A V I V I 

iimiiitiiiiiiiiiiiiiimitimiiiHHiiiiiiiiiiiiii 

Biznieriams apsimoka skelbtis 

dienraštyje "Drauge". 

HELP WANTED VYRAI 

SET-UP MAN 
Machine HC. Top wagaf. 

55 Houn Per Week 
- . Tel. — 98^9797 

Reikalinga patikima moteris 
prižiūrėti, mūsų namuose, 6 mė
nesių mergaitę. 5 dienas savai
tėj. Marąuette Pko. apylinkėj. 

Skambint — 778-6885 

H E L P W A N T £ D — V Y B A 1 

L I E T U V I Ų TAUTINIŲ KAPINIŲ 
V A D O V Y B Ė 

Praiome aplankyti mūių kapinei, pamatyti puikrui paminklus ir paairinkti vie
ta tavam tklypui. Kapinių pareigūnai suteiks jums pageidaujamų informacijų. Tel. 
GLobe 8-0638. Uthuanian lfatioiial Cemetery, 8201 S. Kean Ave.. Justice. UI. 60458 

P A R D U O 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. 

Tariu pardavimui gerų grybu — 
Tik pasaukite telefonu 

Wl4S7f 

SUPEAVISORS 
Immediate openings for lst and 2nd shift supervisors eaperieacsd is 
Blow Mclding produetion; mechsnical aptitude with Blow lIoMinff 
machinery is helpful. 

MAIUTENANCE SUPERVISOft 
Responsible for msintensnce and repair of filling and packaginf 
machinery, includmg supervision of 10-15 packaginf mechsnica. Su-
pervisory experience easential. 

• 0YU MIDWAY, SI81 Wt8t78rd 
ledferd Psrt, Illinois 514-1 I N 



TARNYBA MASKVAI 
Pasakoja Sovietų atstovybes prie Jungtinių 

Tautų sekretorius 
JUOZAS PRUNSKIS 

Sovietų Sąjungos pasiuntiny-Į tų pavojus nustoti tarnybos, pa-
bėje prie Jungtinių TautŲ kaip'laikytų nacionalistu. Todėl kal-
vertėjas ir sekretorius dirbo lat- į bėjo rusų kalba. Visi Sovietų Są-
vis Imants Lesinskis. Jis turėjo di
delį pasitikėjimą. Yra buvęs Mask
vos kontrolėje leidžiamo laikraš
čio "Dzimtenes Balss" korespon
dentas, o paskiau ir redaktorius. 
Jis buvo parinktas net sekreto
rium komunistų partijos skyriaus, 
sudaryto iš Sovietu Sąjungos tar
nautojų prie Jungtinių Tautų 
atstovybės. 

Būnant šiose svarbiose pozici
jose, jam išaiškėjo komunistų 
klastos, kad jis atsimetė nuo Mas
kvos. Gruodžio 15 d. jis buvo atvy 
kęs į Chicagą ir Latvių bendruo
menės rūmuose turėjo praneši
mą sukviestiems pavergtų tautų 
atstovams ir spaudos korespon-
tams. 

Jis pasisakė, kad jį ypač pavei
kė Čekoslovakijos užgrobimas, iš
ryškinės Maskvos grobuoniš
kumą. Jis papasakojo, kad Sovie
tų Sąjunga turi apie 400 žmonių 
Jungtinėse Tautose ir jie šnipi
nėja Maskvai. Jis pažymėjo, 
kad Sovietu Sąjunga yra klastin
ga, veidmaininga, vartoja apgau
lės metodus. Maskvos agentai vis
kam pasiruošę ir labai galimas 
dalykas, kad užnugary visokių 
raudonųjų brigadų teroristinių 

OJSVELANDO |NewYoft N.Y. 
fcINIOS 

jungos piliečiai, išskyrus rusus, 
yra diskriminuojami švietimo sri
tyje. 

Sov. Sąjungoje yra daugiau 
kaip pora milijonų žydų. Dauge
lis jų siekia, kad jų pasuose ne
būtų žymima žydų tautybė, 
nes tai sudaro jiems kliūtį į dau
gelį tarnybų. Kaip buvęs išei
viams skirto "Dzimtenes Balss" 
redaktorius, jis pasakojo, kaip šios 
rūšies laikraščiuose sufabrikuo
jami neva laiškai iš užsienio, o iš 
tikrųjų jie yra falsifikuoti, pa
čios redakcijos parašomi, pasira
šant netikrais vardais. 

Dauguma Sovietų Sąjungos už 
sienio atstovybių narių yra vei
kiami Vakarų pasaulio laisvės. 
Jie nepatenkinti Sovietų biuro
kratizmu, trukumais, bet tai to
li nuo apsisprendimo bėgti į Va
karus. Turi savo šeimas už gele
žinės uždangos, turi ryšius su sa
vo tėvyne. Masiniai atkritimai 
nenumatomi. Naujasis pilietybės 

GLEVELANDAS 
KALADŲ LAIKOTARPY 

Tradicinės Bernelių mišios 
abiejose lit. katalikų bažnyčio
se bus gruodžio 24 d., 12 va i 
vidurnaktį. Dievo Motinos N. 
P. šventovėje giedos Nerijos 
studenčių ansamblis, vad. Ritos 
Kliorienės, o iv. Jurgio — pa
rapijos choras, vad. Ryto Ba
bicko. 

— Naujų metų 
rengiamas lietuvių namuose, 
įvyksta gruodžio 31 d. Stalus 
rezervuotis pas rengėjus — LB 
apylinkės pirm. Jurgį Malakį, 
tel. 486-9165 
17 doL 

— Ai 

,. LIET. DAILININKŲ 
SĄJUNGOJ 

New Yorko Lietuvių dailinin
kų sąjungos pirm. Jonas Rūte
nis rašo: "Nuoširdžiai ačiū už 
visokeriopą pagalbą, ruošiant 
amžino atminimo, prof. Adomo 
Varno paminėjimą.. Minėjimas 
įvyko spalio 27 d. Bostone, 

jaunučiai, moksleiviai ir studen
tai rengia lietuviams pensinin-

dovaujamos Onos Mikulskienės, 
ir šiais metais įrengė tautiniais 
motyvais papuoštas kalėdines 
eglutes Teismo rūmuose, Cleve-
lando miesto centre. 

— Dr. V. Stankus ir kun. K 
Pugevičius gruodžio 9 d. kal-

Kaina^asmeniui'^J0 &* TV * i k a n a U* a P i e 

Holocaust filmo neteisingas 
scenas, kur buvo parodytas 
lietuvių SS batalionas, naiki
nant Varšuvos žydus, ir kun. K. 
Pugevičius apie lietuvių Kata
likų kroniką. 

kams kalėdinę popietę, kuri bus 
gruodžio 22 d , šeštadienį, 3 va i 
popiet Dievo Motinos parapijos 
svetainėje. Visi kviečiami. Bus 
vaišės ir programa. 

— Litaaaistfašs mokyklos ka
lėdų eglutė, surengta gruodžio 
16 d., sutraukė mūsų lietuviš
kąjį jaunimėlį. Suvaidintas mo. 
kyt. Grigaliūnienės parašytas 

Tautinės Sąjungos namuose. Į 
Minėjimą ruošė LB Bostono 
Kultūros klubas, talkininkau
jant N. Y. Lietuvių Dailininkų 
sąjungai 

Paskaitą skaitė dail. Jonas 
Rūtenis, tema: Adomas Var
nas ir jo menas. Skaidres gau
tas iš tamstų ir dar papildant 
naujomis, viso 65, paruošė dail. 
V. Vizgirda; Minėjimas praė
jo akademiškoje nuotaikoje ir 
atmosferoje. Dalyviai: Bostono 
ir apylinkių intelektualai. 

Po paskaitos buvo keliamas 
klausimas A. Varno monografi
jos reikalu. Tuo reikalu, man 
atrodo, reikėtų rimtai susirū
pinti ir šį reikalą pradėti judin
t i N. Y. Lietuvių Dailininkų 
s-ga tam mielai pritaria ir vi
sada bus šios idėjos talkininkė. 
Malonėkite padaryti pradžią 
Chicagoje. Mes su jumis. 

Ad. Varno paminklui pasta-
Lyti siunčiame 26 doL 
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A. +A. 
MILDAI LESNIAUSKIENEI 

miros, jot vyrui VIKTORUI, dūkiai AŪDRYTO 
su šeima, sūnums ALGIUI ir RAMONUI bei jų šei
moms gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

Laima Ir PradktHai 
VLatJt Ir Jtaas Gilėtai 

įstatymas, laikąs gimusius už ge- [veikalėlis. Vaikus apdovanojo 
ležinės uždangos Sovietų pilie
čiais, yra daugiau akademiškas 
reikalas be didesnių padarinių 
praktikoje. Jei kam leidžiama įva-

veiksmų yra pridėta ir KGB ran-' žiuoti į Sovietų Sąjungą ir asmuo 
ka, tačiau jie labai atsargūs, kad įvažiuoja su kitos valstybės pasu, 

Kalėdų senelis. 
— Žalgirio kuopos šaulės, va-

Maskvos nesukompromituotų. Pa 
tvirtino, kaip daug yra disiden
tinių sąjūdžių už geležinės už
dangos, tačiau jie saugumo su
metimais stengiasi veikti Sovietų 
Sąjungos konstitucijos rėmuose. 

Kyla nacionalizmas 
••t 

Lesinskis yra daug važinėjęs po 
įvairias Sov. Sąjungos valstybes 
— jis turėjo vizą į visas jas įvažiuo 
ti. Tvirtino, kad už geležinės už
dangos kyla nacionalizmas. Yra 
teroro veiksmų. Gruzijoje net bu
vo sudeginti operos rūmai Ruo
šiamos studentų protesto de
monstracijos. 

Maskva bijo susikirtimo su Ki
nija ir stengiasi būti atsargi. Ma
žiau bekalba apie tautybių su-
tirpdymą, o daugiau kelia "rei
kalą" kultūrinio jungimosi. Ru
sinimas vistik vyksta. Už bet ku
rios respublikos ribų jokios mo
kyklos tos tautos kalba nėra. Tė
ra tik rusiškos. Pvz. lietuviai Lat
vijoje neturi nė vienos lietuviš
kos mokyklos, o rusiškų yra. Aukš 
tąjį mokslą sava kalba gali stu
dijuoti Estijoje, Latvijoje, Lietu
voje, Gruzijoje o kitur tenka 
naudotis rusiškomis paskaitomis 
universitetuose. 

Prisiminės Helsinkio susitari
mus, Lesinskis pareiškė, kad juo
st yra nuostatų, kaip žmogaus 
teisės, spaudos, religijos laisvė, ku
rie naudingi pavergtiesiems ir 
dėl daugelio tų susitarimu punk
tų Sov. Sąjunga nėra laiminga, 
bet jai reikėjo daryti nuolaidų. Ji 
pasirašė tuos nuostatus ir jų ne
vykdo. Tikėjosi, kad tie nuostatai 
bus užmušti, tačiau ypač paverg
tų tautų Žmonės vis juos prisi
mena. 

Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius dr. Waldheimas labai 
atsargus, savo postu patenkintas 
ir ji saugo. Jei ateina iš pavergtų 
tautų kokie skundai, kurie pa
žeistų Sovietų Sąjungą, jis ne
duoda eigos, net ir spaudai apie 
tokius skundus pranešimo nepa
duoda. 

Votie&ai ir žydai 
Vieni B labiausiai prispaustų 

Sov. Sąjungoje yra voldečiai. 
Daug jų žuvo stovyklose. Ir gyvi 
išlikę išleisti nukreipiami į kokius j 
užkampius, kur nėra nei aukštų
jų mokyklų, nei pilnesnės me
diciniškos pagalbos. Kancleris 
Adenaueris pasiekė jiems kal
kinių lengvatų, daugelis suvar
žymų atšaukta, bet pasilieka vie
nas galioje — jiems neleidžiama 
grįžti apsigyventi Volgos srityje 
Ukrainoj. Gudijoj aukštojo švie
timo įstaigos yra rusiškos. Mins
ke daugiausia girdima rusų kal
ba. Net sutiktas gudas rašytojas 

kalbėti sava kalba — bū-

Maskva jau pripažįsta, duoda vi
zą, kad tas asmuo yra svetimos 
valstybės pilietis, jos globojamas. 

Apie Česiuną 

Paklaustas apie sportininko 
Cesiūno dingimą, pareiškė, kad 
jo žinios yra daugiausia iš spau
dos, bet jis linkės manyti, kad ga
lėjo būti pagrobtas. Paklaustas, 
ar yra duomenų, kad Maskva ki
šasi į įvykius Irane, atsakė, kad 
apskritai Maskva, kur tik gali, re
mia sąjūdžius, nukreiptus prieš 
Ameriką. Tačiau su musulmonų 
valstybėmis jie turi būti atsar
gūs, nes pačioje Sovietų Sąjun
goje yra keletas milijonų musul
monų, jų sąmoningumas stip
rus ir Maskva turi laikytis tam 
tikro atsargumo. 

Maskva labai norėtų, kad Va
karuose išblėstų išeivių politi
nė veikla. "Jūs, atstovaudami sa
vo tautoms, esate svarbūs ir turi
te stiprią įtaką. Tęskite ryžtin
gą veiklą. Pieškite savitarpius ry
šius, bendraudami su kitų paverg
tų tautų išeiviais, net ir su tais, 
kurių nėra daug, kaip su armė
nais, gruzinais, nes yra veikla jų 
tėvynėse. 

Paklaustas, kodėl Maskvos 
agentai vis dar neįstengia likvi
duoti pogrindžio spaudos, Lesins
kis atsakė, kad jie ne visagaliai. 

Antra, nenori gilinti priešingo 
nusistatymo pasaulio nuomonė
je. Be to, sekimas nelikviduojant 
gali jiems atskleisti, kas čia ką da
ro. 

įsitikinės, kad Sovietų Sąjunga 
žlugs 

Paklaustas, ar Sovietų Sąjun
ga galės išsilaikyti tokia, kokia 
dabar yra, Lesinskis pareiškė, kad 
jis yra įsitikinės, jog dabartinė 
Sovietų Sąjunga sužlugs. Paverg
tų tautų nacionalinis jausmas 
auga. Sovietų Sąjunga ima susi
laukti kraštutinių ekonominių 
krizių, ypač nuo 1974 m. net ir 
pramonės plano nebeišpildo. So
vietų Sąjunga, pavergusi tiek 
tautų, negalės išsilaikyti, ypač 
jei kiltų karas, turėtų subyrėti. 
Santykiai su kitomis valstybėmis 
yra blogi. 

Paklaustas, ką patartų išeivi
jos žmonėms, Lesinskis ragino ste
bėti naujus reiškinius savo tėvų 
žemėje. Veikti prieš akis turint 
ateitį. Plėsti ratą kovojančių 
už pavergtų tautų išlaisvinimą. 
Padėti vieni kitiems. Jei įvyko 
areštai Latvijoje, turi protestuo
ti, demonstruoti ir lietuviai bei es
tai. Jei areštai Lietuvoj, turi prieš 
juos organizuotai veikti estai, lat
viai ir kiti. 

Pokalbi su J. Lestnskiu prave
dė Pavergtų tautų komiteto Chi
cagoje pirm. V. Viksninš. 

Lietuvoje tragiškai mirus 

M A . F. ADOMAVIČIUI, 
broliui DR. JONUI ADOMAVIČIUI reiškiame gi
lią užuojauta. 
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runa DOVANA ŠVENČIU m KITOMIS PROGOMIS 

VI. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO 
A N T * A L A I D A 

- U i s i t e -

I I vyrai VIKTORUI, 

Kaina.— S800 

MUM 

• R A I B A S 
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MILDAI IfSNIAUSUENEI mirus, 
giliame liūdesy užjaučiame mūsų Brolį ALGĮ ir 
jo šeimą. s. VRTORft LESNIAUSK& RAM0K4 ir 
AUDRYTĘ su šeimomis. 

"tarno" Vyti* Kraus 

PADĖKA 
JUOZAS VARNAITIS 

Mūsų mylimas vyras ir tėvas iškeliavo | amžinybe gruodžio 
1 d. ir buvo pslskfc*— gruodžio 3 diena. 

Visiems, tame suteikė velioniui paskutini patarnavimą bei pa
reiškė mums iilipjaiili. nuoširdžiai dėkojama. 

Nttoitrut padėka SvČ. Mergelės Marijos Gimimo parapijos kle
bonui kun. A. 7akarantlnB už gedulingų IV. Mišių atnašavimą. Dė
kojame kan. V. Zakarauskui ui gedulingų iv. Milių atnašavimą. D6-
sv. Kazimiero lietuvių kapine*. 

Širdinga padėka dr. Razmai už rūpestingą ir nuoširdų velionio 
gydymą, jo ilgos ir sunkios ligos meto. 

Nuoširdžiausia mutų padėka visiem* užprasnatiems Iv. Miiias 
bei prisiuntusiems velioniui gėlių. 

Ypatinga padėka karato naifjsmi ir laidotuvių direktoriui D. 
Petkui už nuoiiroų ir rūpestingą patarnavimą. 

i paari ŽMONA m ŠONUS SU IEIMA 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

Brangiai j " " * 1 * ! ir motinai 

A. t A. MILDAI LESNIAUSKIENB mirus, 
mūsų mielą vadovą s. VIKTOR* LESH1AŪS-

U . ALGI. RAMON* ir AŪDRTTf su soimomis nuo
širdžiai įsijaučia 

Statai ir Sk 
UatatlaJ 

A. t A. MILDAI LESNIAUSKIENEI miras. 
is ALGIMHITul ir RAMO. 

JfUI, dukrai TESĖTO ir jų šeimoms bei kitiems oi-
gilią užuojautą. 

niataflsti Draatfies « U i W 
Mflftet 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH tVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TR\S MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 
3307 SO. LITL ANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 Sf. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 
2424 VV. t>oth STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southvvest Hiehvvay, Palos Hills, III. Tel. 974-4410 

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

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

POVILAS l RIDIKAS 
3354 SO. HAESTED STREET Tel. YArd* 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So 50th \»e.. C ICLRO, ILL Tel. OI vmpic 2-1003 
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X "Drangos redakcija ir ad-
miatstracija, negalėdami asme
niškai visus pasveikinti, nuošir
džiai sveikina savo visus ben
dradarbius, mecenatus, skaity
tojus, aukotojus ir rėmėjus, lin-

x -Draugo" redakcija ir ad
ministracija šeštadieni, gruodžio 
22 d., dirbs iki 12 vai dienos. 
Šeštadienio laida išeis su kultū
riniu priedu. Taip pat "Drau
gas" išeis Kūčių dieną, gruo
džio 24 d., bet neišeis antrąją 
Kalėdų dieną. Pirmadienį re
dakcija ir administracija bus už
darytos. Trečiadienį, gruodžio 
26 d., redakcija ir administra
cija dirbs kaip kasdien. 

X Birutė Bagdonienė pereitą 

X "Asmenybės 
mas — tikras Kalėdų švenčių 
šventimas". Sia tema bus skai
toma Alvudo radijo 547 paskai
ta šį šeštadienį, 9 vai. ryto, So
fijos Barčus Šeimos radijo va
landos metu. 

x Marytė ir Kazys Ambra
zaičiai sveikina bičiulius ir drau
gus Sv. Kalėdų proga ir linki 
linksmų švenčių ir laimingų 
Naujųjų Metų. Vietoj sveiki
nimo kortelių skiria auką 
"Draugui". 

X Vilius Variakojis, 6919 So. 

žiemos šalčius savo sesers šei- : telef. 776-4013, turi įsirengęs 
moję. Tikisi grįžti ateinančių medžio, metalo ir audinių kū-

savaitę ilgesniam laikui išvyko 
kėdama jiems ir jų šeimoms i Australiją praleisti šventes ir j California, Chicago, BL 60629, 
palaimintų šv. Kalėdų ir laimin
gų Naujųjų Metų. Kartu siek
dami krikščioniškų, tautinių ir 
žmogiškų tikslų, tikimės kartu 
ir toliau tęsti spausdinto lietu
viško žodžio tarnybą. 

metų vasario mėnesį. 

x Sv. Kryžiaus parap. baž
nyčioje per Kalėdų Vidurnakčio 
šv. Mišias giedos Dainavos an
samblis, sol. D. Stankaitytė, 
diriguos muz. Aloyzas Jurgutis 
ir Rasa šoliūnaitė. Vargonais 
gros Marija Mondenkaitė -
Kutz. Automobiliams statyti 
vieta — viešosios mokyklos 
kiemas prieš bažnyčią. 

X Juozas Masilionis, Aukš
tesniosios lituanistinės mokyk
los direktorius ir "Draugo" pa
reigūnas, po sėkmingai padary
tos operacijos gydosi šv. Kry
žiaus ligoninėje. Po švenčių ti
kisi grįžti namo. 

x Stasys, Aldona ir Algiman
tas Mažuliai sveikina visus savo 
draugu sir pažįstamus šv. Kalė
dų ir Naujųjų Metų proga. 

(sv.). 
X Feliksas ir Agota Valaičiai 

sveikina gimines, draugus ir pa
žįstamus Šv. Kalėdų ir Nau
jųjų Metų proga. Vietoje svei
kinimų kortelių skiria auką 
"Draugui". 

X Avalon Gatories, 4343 So. 
Archer Ave., turi porcelianinių 
lėnų iš Dresdeno, keramikos 
dirbinių iš Vokietijos, Anri — 
medžio drožinių, ispaniško por
celiano — Lladro figūrėlių, kris
talo iš įvairių Europos kraštų, 
muzikos dėžučių, šiaudinių pa
puošalų kalėdinėms eglutėms, 
cinko dirbinių — pewter, didelį 
pasirinkimą įvairių gintaro ir 
aukso dirbinių. Sav. Dalia ir 
Romas Daukšai, sveikindami vi
sus su šventėmis, maloniai kvie
čia šiomis prekėmis prieš šven
tes pasinaudoti. (ak.). 

X Akademikų Skautu sąjū
dis ruošia studentams virš 18 
m. amžiaus kalėdinius šokius 
gruodžio 25 d. Jaunimo centre, 
8 vaL vak. Gros "VVhiskey Creek 
orkestras. Įėjimas 4. dol. (pr.) 

x Dr. Vanda Sruogienė pasi
traukė iš liaudininkų sąjungos. 

x Algirdas Titus Antanaitis 
nušvies poeto Leonardo Žitke
vičiaus kūrybą jo 65 gimtadie
nio proga gruodžio 28 d. So-
phie Barkus radijo valandėlėje. 
Talkins Antrojo kaimo akto
rius Juozas Kapačinskas ir Gai-
lė, Indrė, Jūra Antanaitytės. 
Pradžios žodį tars L. Šmulkš
tys. Programos pradžia 8:30 
vai. ryto. Radijo banga 1490 
A. M. 

x Vena ir Aleksas Lauraičiai 
sveikina savo draugus ir pažįs
tamus su šventėmis. Vietoj 
kalėdinių kortelių skiria auką 
"Draugui". 

x Mattraette Parko liet na
mų savininkų draugija pasvei
kino "Draugą" ^artėjančių 

rybos muziejų. 
x Worcesterio LB apylinkės 

valdyba, įvertindama "Draugo" 
vedamą kovą už tautinės gyvy
bės išlaikymą ir už teikiamas 
žinias iš lietuviškų kolonijų gy
venimo, paskyrė 25 doL auką 
ir ją per apylinkės pirmininką 

CHICAGOS 23NIOS 

Kalėdinių papuošalų parodos rengėjai Jaunimo centre. IS kairės: J. Gylie
nė, J. SmHgienė, daa. U. Astrienė, parodą atidariusi Lietuvos gen. konsule 
J. Dautvardienė ir D. Augienė. 

Povilą Babicką atsiuntė. Labai 
ačiū. 

X Ona Mikolajttnienė, lemon-
tiškė, lankėsi "Drauge", susi
pažino su spaudos darbais, pa
liko 10 dolerių auką. Dėko
jame. 

x Lietuvių moterų, federaci
jos Chieagos khibo valdyba pa
sveikino "Draugą" švenčių pro
ga ir per kasininkę Oną Miro-
naitę atsiuntė 20 dol. auką. La
bai ačiū. 

x Marija PazoHenė, Niautic, 
Conn., buvo kurį laiką sunega
lavusi. Dabar, grįžusi iš ligoni
nės namo, džiaugiasi gaudama 

CHICAGOJE 
IR APYLINKĖSE 
VIDURIO VAKARŲ LB 

APYGARDOJ 

švenčių proga, paskyrė ir įtei- ^emz^ g j a proga pMveiki-
kė 25 dol. auką 
ko jame. 

Maloniai dė-

-r*. J*!?--

x Chieagos Ateitininkų 
draugių valdyba rengia Ateiti
ninkų Kūčias gruodžio 22 d., 
Šeštadienį, 5 vai. p. p. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Progra
moje bus šv. Mišios, kūčios, me
ninė dalis ir Kalėdų senelis su 
dovanomis vaikams. Dalyvavi
mas: suaugusiems 5 dol., moks
leiviam ir studentam 3 dol. Vai
kams veltui Chieagos ir apy-

"I Laisvę" žurnalo redaktorius Juozas 
Kojelis kalba Los Angeles, Calif., po 
vakaro su rašyt. Jurgiu Jankum, kurį 
sumose Lietuvių fronto bičiuliai. 

Nuotr. A. Gulbinsko 

x Stasė ir Vadovas Taflat-
Kelpšai sveikina savo gimines, 
prieteilus ir pažįstamus, linkė
dami linksmų šv. Kalėdų ir lai
mingų Naujų Metų. Vietoje 
sveikinimų kortelių skiria auką 
"Draugui". (sv.). 

x Tadas TaAat-Ketpšs vie
toj sveikinimų aukoja 20 dol. 
Chieagos Aukštesniajai mokyk
lai, (sv.). 

x Boleslovas ir dr. Teofilė 
R> mantai sveikina gimines, 
draugus ir pažįstamus Sv. Ka
lėdų ir Naujų Metų proga. Vie-

| toje kortelių įteikia auką lietu-
įviškai spaudai paremti, (sv.). 

linkių ateitininkai su šeimomis Į X G t e d r ė j , p o v ^ fc,mba-
ir svečiais kviečiami gausiai j i ^ ^fr^ draugus * paįįg. 
dalyvauti. (pr.). ; tarnus šv. Kalėdų proga — vi-

x Marąuette Deticatessen! »ems linksmų švenčių. Vietoje 
praneša, kad krautuvė bus ati
daryta sekmadienį, gruod. 23 
d. ir pirmadienį, gruodžio 24 d. 
nuo 8 v. r. iki 6 v. v. Adresas: 
2553 W. 71 St., teL 776-2717. 

(sk.) 

no "Draugo" darbuotojus ir at
siuntė auką. Ačiū. 

x Vincas Birgefis, čikagiš-
kis, prie prenumeratos mokes
čio pridėjo 10 dol. auką. Labai 
ačiū. 

x Vanda Jautokaftė, čikagiš-
kė, dėkodama ui korteles, pa
rėmė mūsų spaudos darbus 10 
dol. auka Labai ačiū. 

x Antanina Iiutkevičtooė, 
Norwood, Mass., aukojo 7 dol. 
Dėkui 

X Helena Vasiliauskienė ma
loniai pasveikino "Draugo" dar
buotojus švenčių proga ir įteikė 
20 dolerių auką. Esame jai la
bai dėkingi 

x E. Kudirkienė, Elizabeth, 
N. J., padėkojo už šventines 
korteles ir atsiuntė 10 dol au
ką Labai ačiū. 

x G. Žiedonis, čikagiškis, dė
kodamas ui korteles aukojo 10 
dolerių. Dėkojame. 

X Aukų po 5 dol atsiuntė: 
Aleksas Laikūnas, J. Radas, 
Raimonda ir Ričardas Kontri
mai, H. Petrikas, Eleonora ir 
Aleksandras Marčhiliomai, Juo
zas Dlugauskas, M. Volbergaa, 
Petras Navickas, F. Kriščiūnas, 
W. Maciunskas, Julius glrka. 
Visiems dėkojame. 

X Aukų atsiuntė: po 5 dol: 
— Jolita Kavaliūnaitė, Danutė 
Ciplijauskaitė; po 3 dol. — Br. 
Baktys, J. J. Dėdinas, A. Paš-
kaitis, B. Endriukaitis, B. Pi-
lipauskas, D. Vizgirdienė, Alg. 

JAV LB Vidurio Vakarų apy
gardos valdyba posėdžiavo pir
mininko Kazio Laukaičio na
muose gruodžio 11 d. Posėdy
je dalyvavo Agnė Katiliškytė, 
Danguolė Valentinaitė, Stasys 
Jokūbauskas, Juozas Ivanaus
kas ir Kazys Laukaitis. 

Gruodžio 15 d., Pavergtų Tau
tų komitetas ruošė spau
dos kongefenciją, Chieagos Lat-
vian Community Center, 4146 
N. Elston Avenue. Per konfe
renciją kalbėjo Imantą Lesins-
lds, buvęs S. Sąjungos vertėjas 
ir sekretorius Jungtinėse Tau
tose. Apygardos valdyba ga
vo kvietimą savo atstovus at
siųsti i šią konferenciją. 

Buvo diskutuoti laisvinimo 
ir artėjantys Vasario 16 d. mi
nėjimų reikalai Apygardos 
valdyba džiaugiasi, kad tiek 
daug apylinkių ruošia nepri
klausomybės minėjimus, ir ra
gina visus lietuvius gausiai i 
juos atsilankyti. 

Ypač raginamas jaunimas 
kuo gausiausiai atsilankyti 

IS ARTI 
IR TOLI 

J. A. VAUTYUSE 

POPIEŽIAUS MIŠIOS 

Kalėdų vidurnaktį per sateli
tą NBC televizijos tinklas per
duos popiežiaus Jono Pauliaus 
D aukojamas Mišias. 

LAISVA DIENA 

Mere J. Byrae miesto darbi
ninkams Kūčias padarė laisva 
— nedarbo diena su pilnu už
mokesčiu. Taigi jie turės ke
turių dienų savaitgalį. Polici
jos ir ugniagesių būtina tar
nyba, kad ir su mažesniu per
sonalu, nebus nutraukta. 

PERftOVfc PLĖSIBĄ 

Keletas plėšikų, išdaužę lan
gą, grobė sniego kasimo ma
šiną iš parduotuvės, 5440 S. 
Kedzie, Chicagoje. Tuo metu 

krautuvės užpakaly dirbusi 
savininko duktė Teddi Voytas, 
36 m., pagriebusi revolverį iš
bėgo plėšikų išvyti, bet jie ne
paisė ir toliau traukė masiną. 
Tada moteris peršovė vieną, 
kurį policija areštavo. Rasta, 
kad tai buvo Th. Sircner, 17 m. 

• 
DUOS MILIJONĄ 

JAV humanitarinių mokslų 
fondas pasiūlė Northwestern 
universitetui beveik milijoną 
(722,000 doL), jei pats univer
sitetas surinks 2.1 mil. dol 

DAUGIAU GAZOLINO 

Gulf, Phillips ir Continental 
gazolino bendrovių šoferiai pa* 
siraŠė naujas sutartis ir prade
da gabenti gazoliną į Chicagą. 

x Terros prekyba prieš Ka
lėdas nuo pirmad. iki penktd. 
atdara kasdien nuo 10 iki 8 vai. 
vak. ftestad. nuo 10 iki 6 vai., 
sekmad. nuo 11 iki 4 vai. Kūčių 

į šiuos svarbius minėjimus, ir 
bandyti dalyvauti jų ruošime. 

Kazys Laukaitis perskaitė ži
nias apie "Hollacaust" filmo ro
dymą ir priminė, ką lietuviai 
bando daryti, kad teisingos ži
nios būtų perduotos Amerikos 
publikai Pasidžiaugsią dr. V. 
Stankaus pastangom Ohio vals
tijoje. Malonu, kad nors vie
noje vietoje bus teisybė perduo
ta amerikiečiam. Šiuo meta apy 
gardos valdyba ieško tolimes
nių būdų, kaip susisiekti su 
NBC televizijos stotimi ir ati
taisyti šį lietuvių tautos šmeiž
tą. 

Buvo aptarti planai apylin
kių pirmininkų suvažiavimui, 
kuris vyks Jaunimo centre sau
sio mėnesio viduryje. Valdyba 
nutarė šiais metais apygardos 
atstovų suvažiavimą ruošti ba
landžio gale. 

Kalėdos jau beveik čia ir li
tuanistinės mokyklos ruošia sa
vo kalėdines eglutes. Raginami 
visi apylinkių lietuviai nuvykti Bublys, S. Bernotas, O. Deni 

dienė, K. Gečeris, S. Juozapai- U &** programas ir paremti sa-
tis. A Šlapkauskaa, Alf. Pim-
pė, Irena Slavinskienė, B. Se
rapinas. Dėkojame. 

X L Juzėnas, Palos Hts., BL, 
aukojo 10 dol. Esame dėkingi. 

x ftv. Kalėdų ir Nauja Metu 
proga visus gimines, draugu*, ir 
pacientus sveikina 
ir Milda Povilaičiai 
Vieton kalėdinių atviručių pa
siuntė įnašą Skautų Fondui 

(97.). 

sveikinimų kortelių skiria auką 
lietuviškai spaudai. (sv.). 

X Dainavie&ai Naujųjų Meto 
sutikimą ruošia Jaunimo centro 
kavinėje, gruodžio 31 d. Dar 
yra laisvų stalų ir pavienių vie
tų. Rezervacijas priima Mėta 
Gabalienė, 1828 S. 49 Court, 
Cicero. BĮ, tel. 863-8210. 

(pr.). 
X A a BU ulės Kibai lenės, 

pirmadienį, nuo 10 iki j vienerių metų mirties sukakties 
R vai. vak. Dovaninių prekių — proga šv. Mišios bus atnašau-
kristalo, porcelano, keramikos j jamos šį sekmadienį, gruodžio 
dirbinių, meniškų figūrų, me- 23 d. 12 vai. Tėvų Jėzuitų ko-
dšio inkrustacijų tautiniais mo-1 plyčioje. Gimines, draugus ir 
tyvais, gintaro, aukso ir kitų į pažįstamus prašome, kurie gali, j gų 1980 Metų linkime giminėms 

vo apylinkės jaunimą ir titua 
nistines mokyklas. 

Agnė KatfiHkyt* 

x Sveikinu savo 
Sv. Kalėdų ir Naujų Metų pro
ga, linkėdamas sveikatos ir lai
mės, o vieton sveikinimo korte
lių siuntinėjimo aukoja Vasario 
16 Gimnazijai 

(sv.). 

linksmų Kalėdų ir laimin-

papuošalų pasirinkimas didelis 
ir įvairus. Adr.: Terra, S2S5-S7 
W . « S t , CUeago, m., 80829, 
tsL (SU)—iftMfte. (sk.) 

dalyvauti Mišiose ir prisiminti 
velionę savo maldose. 

(pr.). 

ir pažįstamiems. Auka Lietu
vos dukterims. 

U. ir I. Nausėdai 
<«*.). 

x Po S dol. aukojo: E. J. Ži
lionis, B. J. Juraitis, K Riekus, 
J. Vengris, J. Strungys, A Pik-
tuižis; po 2 dol. — P. Dam
brauskas, M. Kazlauskas. Vi
siems tariame ačiū. 

x Augustinas Varškys svei
kina visus pažįstamus šv. Kalė
dų proga, linki visiems laimingų 
1980 metų ir vietoj asmeninių 
sveikinimų skiria 20 doL auką 
"Draugui" paremti 

x Petras ir 
sveikina su šventėmis. Vietoj 
kalėdinių kortelių skiria auką 
"Draugui". 

X Valerija ir 
sveikina savo draugus ir 
tarnus šv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų šventėse. Vietoj kalėdi
nių kortelių skiria auką "Drau
gui". 

— "Scrantom Tribūne", Pa., 
laikraštis išspausdino kolum-
nisto Henry J. Taylor straips
nį apie žmogaus teises, kuriame 
primena ir Lietuvą. Taip pat 
tame pačiame dienraštyje iš
spausdino ir kitą straipsnį apie 
raudonųjų darbo stovyklas. Ja
me iškeliama Pabaltijo situaci
ja ir okupuotos Lietuvos padė
tis. Savo straipsniui žurnalis
tas naudojosi jau mirusio pulk. 
K. Škirpos knygos apie lietu
vių 1941 m. sukilimą duome
nis. 

— Algirdas Gustaitis iš Los 
Angeles, Calif., dalyvavo Vliko 
seime Baltimorėje gruodžio 8 
ir 9 i Tenai laikė paskaitą 
tema: Lietuvos sienų klausimas. 
Gruodžio 10 d. aplankė Calif or-
nijos kongreso atstovų Robert 
K. Dornan ir John H. Rousse-
lot įstaigas, su kuriais turi ar
timus ryšius. Aplankė ir Cali-
fornijos senatoriaus S. L Hay-
akawa įstaigą, prašydamas pa
remti senato rezoliuciją Nr. 
200, kuria JAV vyriausybė 
prašoma iškelti busimoje Ma
drido konferencijoje reikalavi
mą Sovietų Sąjungai pasitraukti 
iš Lietuvos ir Pabaltijo, duoti 
tiem kraštam laisvus balsavi
mus. Po to aplankė Amerikos 
Balsą ir turėjo ilgesnį pasikal
bėjimą jų radijo programai 
Pasikalbėjimas bus pertrans
liuotas okupuotai Lietuvai B-
giausiai kalbėjo apie būsimos 
Lietuvos sienas, kultūringą lie
tuvių veiklą Californijoje ir k t 

KANADOJE 
— Delbi—Tfllsonburg, Ont, 

parapijos choras jau per 20 me
tų sekmadieniais ir šventadie
niais gieda visų parapijiečių pa
sigėrėjimui įvairias giesmes ir 
sudėtingesnius muzikos kuri
nius. Vargonais giedojimą ly
dėjo per kelis pastaruosius me
tus Daiva Ratavičiūtė, Rasa 
Ratavičiūtė, Paulius Vytas, o 
šiuo metu — sesutė Nijolė Vy-
taitė. Choro seniūnas, jo ce» 
mentuotojas yra VI. Mkeika, o 
dirigentas — K. Lukošius. 

— Tarptautiniai Vaike me
tai gruodžio 9 d. paminėti epe* 
cialiomis . iškilmėmis Toronto 
Lietuvių namuose. Įžanginį žo
dį tarė KLB švietimo komisijos 
pirm. V. Stanevičienė. Progra
mą pranešinėjo V. Javaitė. l ie
tuvių vaikų darželio 12 vaikų 
grupė padainavo tris daineles. 
Mažieji aukuriečiai iš Hamilto
no, vadovaujami režisorės E. 
Kudabienės, suvaidino P. Orin-
taitės pasaką "2irgūnė ir Gai-
lė". Torontiškio "Gintaro" ir 
"Atžalyno" mažieji pašoko ke
letą tautinių šokių. Maironio 
mokyklos mokiniai padeklama
vo eilėraščių, o jos choras (47 
vaikai), vad. 2. šilininkaites, 
padainavo lietuviškų dainų. Ta 
proga buvo surengta Maironio 
mokyklos ir seselių vadovauja
mo darželio piešinių bei kitokių 
darbų parodėlė. Programoje da
lyvavo apie 100 vaikų. Jie bu
vo pavaišinti skanėstais, žiūro
vų buvo per 300. 

» < t * s i 

KALĖDŲ SVEIKINIMAS 
• 

Dėkingai reiškiame ir širdingai linkime didžiai ger
biamai Kunigijai, mūsų mylimoms Rėmėjoms-Rėmėjams 
ir visiems mūsų brangiems Geradariams džiaugsmingos 
Išganytojo Gimimo Šventės ir Dievo palaimos pfinų Nau
jų Metų! 

Kalėdų Švenčių meta bus paaukotos Sv. Mišios Jūsų 
intencijoms. 

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

Širdingai dėkingos, 

SV. KAZIMIERO SESERYS 

Sesuo M. JoaseOa, generalė vyresnioji 

ir 

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
linkime mūsų parapijiečiams, rėmėjams, gerada
riams bei jsssjstsssissssV kad visi bendrai galėtu
me sėkmingai darbuotis Gimimo Švenčiausios Pa
neles Marijos parapijos gerovei. 

Klttoats Km. AUTANAS ZAKARAUSKAS 
K M . Vedėtas Zakanaskas 

Linksmy Svenių Kalėdų Švenčiu proga, 
sveikiname visus mū
sų parapijiečius, gi
mines, rėmėjus, gera
darius bei pažįstamus. 

linkime visiems pa
sisekimo ir dvasinių 
9erybiu. 

iv. n r a r o s pAMPuos KOHIGM: 
VHt MlktliHtij Adolfas Statys 


