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Sos! Sos! Sos! 
Ištraukos iš P. Paulai&o laiškų 

1976. X. 8 
Du kartus labai trumpą laiš

kutį konfiskavo. Tik trečią kartą, 
iš jo išmetus viską, palikus vien 
naujos gyvenvietės adresą, jį iš
siuntė. Vargas mums toje laimin
goje demokratinėje šalyje, kur vi
sas mūsų gyvenimas turi sutirpti 
aklai užmūrytas: nei mums apie 
kitus ką matyti ar žinoti, nei ki
tiems apie mus. Tai tokia vals
tybė pasirašė žmogaus teisių de
klaraciją ir garsinasi pirmenybe 
kovoje už taiką ir žmonių ger
būvį bei laimę. Šio mėn. 30 d. 
sukanka 29 metai, kai už būti
nos, šventos savo Tėvynei Lietu
vai pilietinės pareigos atlikimą, 
už ištikimybę jai, sėdžiu užkali
nėtas, be jokio plyšelio nei švie
sai, nei garsui žiaurios įsibrovė
lės pamotės — okupantės nepri
einamuose jokiam žmogui gar
duose. O ir mes, gyvenantys vi
sai netoliese vienas kito, jeigu 
tik viens kitą išgirstame ir į bal
są atsiliepiame, esame pamotei 
jau nuodėmingi. Šūktelėk Sadū-
naitei per tvorą — jau didelė 
nuodėmė! Ir nuo mūsų, kurie 
esame čia pat, slepiamos kitų li
gos ir mirtys. Tai gi toks mūsų 
gyvenimas. Jau beveik pusė ma
no gyvenimo čia. 

Mane išsišaukė šios linijos 
galingiausias ir griežtu tonu ba
rė („Nelįskite, kur jums nerei
kia") tik dėl to, kad kai kam 
rašau ir nuo jų gaunu, o už ne
praleidžiamus — teisybės ieškau 
aukščiau. Audra praėjo be kar
cerio, bet gėla ir už neteisybę 
neapykanta dar giliau įsiskver
bė. Patikėkit, kad už mane yra 
daug silpnesnių žmonių. Taigi 
jie reikalingi siuntinių. Iš atva

žiavusių vos po trijų savaičių čia 
vienas jau užbaigė visus žemėje 
vargus. Iš 25 paliko tik 2... 

1977 JI.9 
Kalbėjausi su man dar nežino

mu papulkininku. Pasitikęs juos, 
aš tuojau prie reikalo: dirbu, 
disciplinarinių prasižengimų ne
turiu. Noriu pasimatymo su gi
minaite, nes artimų giminių ne
turiu. Kuo aš kaltas, kad jūs vis
ką iš manęs atėmėte dėl to, kad 
aš savo lietuvio pareigą savai 
Tėvynei Lietuvai atlikau: protes
tavau 1940 m. prieš staigų gink
luotą Lietuvos užėmimą. Už tą 
protestą švietimo komisaras A. 
Venclova mane pašalino iš mo
kytojo pareigų, o jūs suėmėte. Vė
liau, karui su vokiečiais prasidė
jus ir gestapui siautėjant Lietuvo
je, protestavau (prieš vokiečių 
okupaciją, žydų ir komjaunuolių 
šaudymą) ir prieš vokiečius. Ir 
dėl to mane 1941-2 m. ir vokie
čiai Jurbarko gimnazijoje suima. 

;Kiek vėliau, pervežant iš Vokie-
i tijos į Kauną, iš Kaltinėnų mies
telio pabėgau ir visą laiką gyve
nau nelegaliai, kol vėl sovietų 
saugumo organai 1947.IV. 12 su
ėmė ir tebelaiko iki šiolei. Viską 
praradau. Ir dar negaunu nor
maliai to vieno siuntinuko, nei 
jokio pasimatymo. Čiulpia mano 
fizines ir protines jėgas. Jie ge
rai žino, kad aš visiškai nieko 
nekaltas, o 36 metai kaip jie, p a 
sikeisdami su hitlerininkais, ma
ne pasmerkė lėtai mirčiai. Ir aš 
jau bemaž visko netekęs. Ko da
bar jų prašyti? Nebent, kad išsi
kraustytų iš mūsų gimtosios že
mės. 

(Pabaiga) 

Japonai ieško 
naujos energijos 

Naujam dešimtmečiui prasidedant 
Washingtonas. — Besikeičiant į garai varys turbinas. Panaši siste-

metams, Amerikos spauda ir tele-1 ma japonų bandoma naudoti sū
riam jūros vandeniui paversti į 
gėlą. Japonija deda daug vilčių į 
saulės energijos galimybes. 

Daug vilčių ateinančiame de
šimtmetyje dedama į medicinos 
pažangą. Jau praėjusiame dešimt
metyje buvo daug pažengta, ta
čiau kompiuteriai, laserio spin
duliai — moderni tomografija 
duos naujų ginklų daktarams, 
leis įžvelgti į ligonių vidaus or
ganus, nustatyti diagnozes. 

Žmonių skaičiui pasaulyje vis 
augant, numatomas įvairių pro
duktų trūkumas, ekonominiai sun
kumai, valiutos nepastovumas. 
Prasidedant naujam dešimtme
čiui Gallup Poli — viešosios opi
nijos tyrimo įstaiga—pravedė ty
rimus 22 valstybėse, kur žmonės 
buvo klausinėjami ar jie laukia 
geresnių metų ar blogesnių. Dau
giausia optimizmo rasta Skandina-

r . . „ ,. .. .vijos kraštuose, Pietų Korėjoje, 
čiai mažiau vazmeio, nukentėjo i, j , ., . .*..,.. T T _„ ;„ ;„ J A — : T f T T ^ 'Meksikoje, Cileje, Urugvajuje, 

vizija skyrė daug vietos praėju
sio dešimtmečio apžvalgai ir spė
liojimams, ką atneš naujasis de
šimtmetis. Pabrėžiama, kad ateitį 
palies technologijos pažanga, 
ypač įvairių kompiuterių pliti
mas. Prieš Kalėdas visus rekordus 
sumušė elektroninių vaikų žaislų 
prekyba. Tų žaislų visai nebuvo 
vos prieš kelerius metus. 

Svarbiausią rūpestį kelia ener
gijos klausimai. Pasaulio gyveni
mo lygį, įtempimus, net politi
nius konfliktus gerokai palies 
energijos: dujų, naftos pramonė. 
Energijos kainos nulems infliaci
jos kryptį, ekonominį augimą ar 
smukimą. Detroito automobilių 
gamintojai jau paskelbė, jog pra
ėjusiais metais parduota beveik 
10 nuoš. mažiau naujų automo
bilių. Dėl to kaltos gazolino kai
nos. Jos skaudžiai palietė ir pra
mogų mašinų gamybą. Amerikie-

Irano sostinėje Jungtinių Tautų gen. sekretorius Kurt Waldheim ir Irano užsienio reikalų ministeris Sadegh 
Ghotbzadeh susitiko su spaudos atstovais. 

AFGANISTANE VYKSTA 
ĮNIRTINGI MŪŠIAI 
Sovietai bando užimti visus aerodromus 

Iš Maskvos atšaukė 
JAV ambasadorių 

Uostų darbininkai svarstys padėtį 
Washingtonas. —Prezidentas, javus sovietams. Nutarimas bus 

Carteris trečiadienį turėjo ilges-į padarytas šiomis dienomis, kada 
nį pasitarimą su nacionalinio susirinks unijos vadai. Ši unija 

pakelių restoranai, viešbučiai. įVenecueloje ir Brazilijoje. Šiose Naftai brangstant ir jos salti-.v i . , , . «• _ 
_ . " , i . šalyse žmones laukia gražios a 

mams mažėjant, o kainoms vis L , 4 T>-J»-„ • ̂  
, , . , . , . ,. , . . 'teities, gerų metų. Didžiausias pe-
kylant, didesnis dėmesys kreioia . . 77-" . , .. D .. .. • 

J . \. .. _ • ; . . , ' isimizmas pastebėtas Britam oje, 
mas i kitas energijos rusis, t brar,- A _ t ^ ; T£HsL u s u Z A™. 
duolines jėgaines, į saulės encr 

Austrijoj, Indijoj, Italijoj ir Ame
rikoj, kur 56 nuoš. žmonių mano, 
kad bus blogiau ir 31 nuoš. lau-giją. Japonijos spauda praneša 

kad jau dedama daug pastangų [ j į . . ^ 
pakinkyti saules sihmą. Jau sta
toma Kagawos prefektūroje pir
moji saulės energijos elektros 
stotis, kuri bus baigta 1981 m. 
kovo mėn. Jėgainėje didžiuliai 
veidrodžiai šildys vandenį, kurio 

saugumo tarybos nariais ir pa
skelbė, kad atšaukiamas pasitari
mams JAV ambasadorius Mask
voje Thomas VVatson. Šiomis die
nomis bus paskelbti kiti Ameri
kos žygiai ryšium su sovietų in
vazija Afganistane. Buvo svarsty
ti kultūrinių pasikeitimų ryšiai, 
preikyba, įskaitant javų paTdasvi-
mą, laivininkystės susitarimas ir 
k t Kai kurių priemonių panau
dojimas reikalingas sąjungininkų 
pritarimo, paskelbė Baltieji rū
mai. 

Jungtinėse Tautose akcijos 
.prieš sovietus imasi Britanija jr 
Pakistanas, reikalaudami Saugu
mo tarybos debatų. Prie šio rei
kalavimo prisidėjo Norvegija, Por
tugalija ir Bengalija. 

Jau keli Amerikos politikai rei
kalauja atidėti senato deba
tus dėl SALT sutarties ratifika
vimo. Manoma, kad sutarčiai so
vietų invazija sudavė didelį smū
gį, tačiau Baltieji irūmai pabrė
žė, kad SALT sutartis neriština 
su kitais sovietų veiksmais, nes 
sutartis esanti naudinga ir Ame
rikai. Prezidentas gali tik atidė
ti ratifikavimo procesą. 

2emės ūkio departamentas jau 
pravedė studiją, ką reikštų javų 
pardavimo uždraudimas- Pernai 
iš viso javų ir sojos pupelių eks
porto sovietai nupirko 12 nuoš. 
Šiais metais buvo laukiama, kad 
Maskva pirks 24 nuoš. Amerikos 
eksporto, todėl Amerikos ūkinin
kų organizacijos nepritaria javų 
prekybos sustabdymui, nes tas 
pakenktų Amerikos ūkininkams, 
o šie metai yra rinkimų metai. 
Pagaliau 1977 metų susitarimas 
su sovietais varžo vienašališką 
prekybos nutraukimą. Nežinia, 
t a i p į Afganistano invaziją pa
žiūrės Amerikos uostų darbinin
kai. Jie gali atsisakyti pakrauti 

Turkų kariškiai 
įspėjo valdžią 

Arusha, —Tanzanijoje įvyko 
retas trijų Afrikos prezidentų su 
si tikimas. Kenijos prezidentas Da 
niel arap Moi, Tanzanijos Julius 
Nyerere ir Ugandos Godfrey B i 
naisa suvažiavo svarstyti kaimy 

—Kinija paskelbė, kad praėju 
šiais metais Kiniją aplankė 
800,000 turistų iš užsienių, šie 
met jų laukiama dar daugiau. 

praktiškai sustabdė javų siuntas 
į Iraną. 

Afganistano studentai puolė sa
vo šalies ambasadas Vakarų Vo
kietijoje ir Indijoje, kur buvo pa
smerkta Sovietų Sąjunga. Irano 
vyriausybė įteikė sovietų amba
sadoriui Vladimirui Vinogrado-
vui protesto no*ą, kurioje šalia 
„stipraus protesto" sakoma, jog 
sovietų intervencija yra laikoma 
priešišku veiksmu prieš Iraną ir 
visus pasaulio musulmonus. Re
voliucinės tarybos suredaguotas 
protestas išreiškia nuomonę, kad 
„Afganistano puolimas įrodo, jog 
didžiosios valstybės bando pasi
dalinti pasaulį". 

Nuosaikiųjų iraniečių nuomo
ne, sovietai gavo gerą progą pul
ti Afganistaną, kada pasaulio 
musulmonų pyktis buvo nukreip
tas prieš Ameriką. Kremlius su
prato, kad dabar laikas perimti 
visišką Afganistano kontrolę, kol 
pasaulio dėmesys nukreiptas į Ira
no sukeltą krizę. Kol islamo va
dai atsipeikės ir pradės agituoti 
prieš Sovietų Sąjungą, Afganista
nas bus „sutvarkytas"-

TRUMPAI I 
1$ VISUR 

—Irano vidaus reikalų mi 
nisterija paskelbė balsavimo dėl 
naujos konstitucijos rezultatus. 
Balsavo 15,758,956 žmonės, iš ku 
rių 78,516 pasisakė prieš konsti
tuciją, 111 balsai pripažinti ne 
galiojančiais. Anksčiau buvo 
skelbta, kad turinčių teisę bal 
suoti yra 22 milijonai. 

—Kinija įteikė sovietų ambasa 
doriui Iljai Ščerbakovui notą, ku 

Kabulas. — Afganistano še
šiose provincijose vyksta kietos 
kovos tarp sovietų armijos ir af
ganų sukilėlių. Kai kur į sukilėlių 
eiles perėjo ir reguliarūs Afganis
tano daliniai. Užsienio diploma
tų žiniomis, smarkiausi mūšiai 
vyksta 180 mylių į šiaurės vaka
rus nuo Kabulo, kur kovoja ha-
zarų genties partizanai. 

Naujasis, sovietų atvežtas, pre
zidentas Karmai paskelbė per ra
diją, kad jis prašys karinės pa
ramos ne tik iš Sovietų Sąjungos, 
bet ir iš Vietnamo, Kubos ir pa
lestiniečių, jei grėsmė iš užsie
nių nesumažės. 

Afganistane turės progą pagerin
ti savo karinės vadovybės siste
mą. Visa sovietų sistema, kaip 
apžvalgininkai pastebėjo iš Siri
jos ir Egipto karų prieš Izraelį, 
paremta principu, kad mažų da
linių vadai neturi galios daryti 
greitų sprendimų. Mažiausi nuta
rimai turi pasiekti divizijų, kor
pusų ar net armijų vadus. Visos 
operacijos kontroliuojamos tame 
lygyje. Kuopų ar batalionų vadai 
turi vis atsiklausti vyresniųjų nuo
monės. Šitokia sistema turinti sa
vo gerų pusių, centralizuoja da
linių planus, jų taktiką, tačiau ji 
netinka kovojant prieš partiza-

Pakistano spauda praneša,, nines jėgas, .prieš judrius, leng-
kad sukilėlių jėgos po trijų die-ivai ginkluotus, greit pasitrau-
nų kovų užėmė karinę bazę C h i - ' kiančius sukilėlius. Sirijos ir Egip-
ghai Serai netoli Pakistano sienos. 
Afganistano kariniai daliniai prie
šinasi trusams prie Kandaharo 
miesto, pietiniame Afganistane, 
prie Jalalabado ir Herate. Pati 
sostinė Kabulas yra sovietų ka-

to daliniai ilgai naudojo sovietų 
dalinių vadovybės struktūrą ir 
vėliau jos atsisakė, nes ji tinka 
tik didesniam karui, centralizuo
tai visų operacijų kontrolei. 

Daug analizuotojų lygina ru-
riuomenės rankose, prie svarbes- s u įsivėlimą Afganistane su Viet-
nių įstaigų budi sunkieji tankai, namu, kur buvo įsivėlusi Ameri-
mieste ramu ir šūvių nesigirdi 

„Daily Telegraph" Londone 
skelbia, jog viename puolime so
vietų lėktuvai bombardavo mu rioje sakoma, jog intervencija H

 v T . , 
. r

J . i. v • v • sulmonų mečetę Nunstane , kur Afganistane kelia grėsmę Kini žuvo 260 tikinčiųjų, jų tarpe tik jai, todėl reikalaujama išvežti j « ? ° •"~ T ^ g l J * . ' ' , . . .v »r • «. „ : 35 sukilėliai. Pakistano žiniomis, rusų kareivius iš Arganistano. . - u 
1 rusų kariuomenei trukdo nese
niai iškritęs sniegas. Sovietų puo
limo uždavinys, praneša kari
niai stebėtojai, greit užimti svar
besnius Afganistano aerodromus. 
Jau prieš porą savaičių buvo pa
stebėti sovietų inžinierių darbai 
Herato aerodrome, kur buvo tai
somi nusileidimo takai- Šis aero
dromas yra apie 75 mylios nuo 
Irano rytinės sienos. Herato mies
tas buvo vienas pirmųjų sovietų 
žygio tikslų. Aerodromų greitas 
užėmimas leis sovietų kariuome
nės vadams pristatyti papildomus 
dalinius oro keliu, vengiant pras
tų, sniegu apdengtų kelių per su
kilėlių valdomus kalnus. 

Komentatoriai mano, kad rusai 

Sekretorius Brown 
vyksta j Kiniją 

Washingtonas. —Sausio 5 d. 
į Kiniją išvyksta gynybos sekre
torius Harold Brown. Paskutinie
ji įvykiai Afganistane priduoda 
šiai kelionei, kuri buvo jau anks
čiau numatyta ir planuota, dides
nę reikšmę. Tarp Amerikos atsa
kymų į sovietų intervenciją Af
ganistane minimas ir stipresnių 
ryšių užmezgimas su Kinija. 

Buvęs valstybės sekretorius Ki-
ssingeris, pasikalbėjime su Kini
jos žinių agentūra, santykių už
mezgimo metinių proga, pabrėžė, 
kad tarptautinėje politikoje Ame
rikos - Kinijos ryšiai taps vienu 
svarbiausių ateities faktorių. Spė
jama, kad sekretorius Brown 
svarstys su Kinijos vadais, kaip 
atsiliepti į Sovietų Sąjungos agre
siją Afganistane, kaip apsaugoti 
(kaimyninį Pakistaną. 

Amerikos svarstymai, kaip su
stiprinti Pakistaną kelia didelį ne
rimą Indijai, kuri savo susirūpi
nimą perdavė JAV ambasadorių'" 

ninių santykių. Anksčiau šios Robertui Goheen. Indijos vyriau-
valstybės buvo įsteigusios "bend sybė įdavė ambasadoriui Juli Vo-

roncovui reikalavimą, kad sovie
tai kaip galima greičiau išvežtų 

—Saudi Arabijos laikraštis 
„Al Bilad" reikalauja sušaukti 
visų musulmonų valstybių virsū 
nių konferenciją, kuri svarstytų, 
kaip elgtis sovietų grėsmės aki 
vaizdoje. 

—Irano šacho žmona pareis 
kė Panamoje prancūzų žurnalo 
atstovams ,kad šachui dar teks 
daryti operaciją, tačiau ji bus 
daroma ne Amerikoje. 

—New Yorko diplomatai ste 
bisi, kad Jungtinėse Tautose Af 
ganrstano atstovas irgi pasmerkė 
sovietų intervenciją ir ragina ki 
tas valstybes pasmerkti. Diplo 
mato pavardė neminima, tačiau 
jis įrodinėjo, kad Afganistanas 
gynėsi nuo Aleksandro Didžiojo 
ir nuo Džengis Chano, todėl jis 
nepasiduos nė sovietams. 

—Libano laikraštis paskelbė, 
kad Sirijoje buvo pakarti ketu 
ri asmenys ir vienas sušaudytas 
dėl birželio m ė n užpuolimo Ale 
ppo karo mokykloje, kur žuvo 
60 kariūnų. 

—Taipejus paskelbė, kad iš 
Kinijos pabėgo karo lakūnas, pa 
likęs šeimą Kinijoje. Jis protestą 
vęs dėl Kinijos —Amerikos ry 
šių užmezgimo. 

—Valstybinė Meksikos naftos 
bendrovė paskelbė 30 nuoš. naf 
tos kainų pakėlimą. Nors Meksi 

ka. Yra ir daug skirtumų. Sovie
tams nereikia gabenti karinio tie
kimo per vandenynus, o tik trum
pus nuotolius per bendrą sieną. 
Afganistanas yra ploto atžvilgiu 
dvigubai didesnis — 250,000 
kvadratinių mylių, o Vietnamas 

—128,000 kv. m. Tačiau Afga
nistane yra 18.7 milijonų gyven
tojų, kada Vietname buvo 45 mil . 
Be to, vietnamiečiai turėjo geres
nius .ginklus geresnę vadovybę 
ir organizaciją, daugiau karinio 
patyrimo. 

Mirė a. a. kunigas 
Vytautas Žemaitis 

Scranton, Pa. — Kun. Vytau
tas Žemaitis, 61 metų, mirė gruo
džio 24 d., besiruošdamas vidur
nakčio Mišioms. Dėl blogos svei 

Waldheimo misija 
Teheranas. —Jungtinių T a u 

tų gen. sekretoriaus Waldheimo 
kelionė į Iraną neprisidės prie 
amerikiečių išlaisvinimo, tvirti
na stebėtojai. Buvo numatyta, 
kad jis susitiks su buvusiais po
litiniais šacho kaliniais, kankin
tais ir sužalotais šacho saugumo 
policijos, tačiau susitikimas buvo 
atšauktas. Irano spauda išspaus
dino Waldheimo nuotraukas, 
kur jis kalbasi su buvusiu šachu 
ir bučiuoja šacho seseriai ranką. 
Prie viešbučio, kur VValdheimas 
apsistojo, įvyko demonstracija. 

Irano kurdai vėl pradėjo neri
mauti. Sanandaj mieste susikirti
muose su revoliucijos sargais žu-katos 1974 m. atsisakė Šv. Petro 

ir Povilo parapijos Sugar Notchj™ trys vyrai, aštuoni sužeisti. 
klebono vietos ir liko emeritu. Tabrize Khomemio priešai tebe 
Gimė 1918 m. gegužės 12 d. 
Kunigu įšventintas 1945 m. va
sario 24 d. 

Palaidotas gruodžio 29 d. iš 
ka nepriklauso OPEC (naftą eks- Scrantono šv. Juozapo parapijos 

7 : . v. v ,. s . -. • ! Sv. Kotrvnos kapinėse Moscovv. 
Vyskupas C. McCormick buvo 

portuojančių šalių ) organizacija i, 
ji niekad neatsilieka nuo jos kai 
nų, bet bando jas pralenkti. 

raja rinką", turėjo atskirą lėktų 
vų liniją, tačiau vėliau rinka su 
griuvo ir prasidėjo įtarinėjimai, 
privedę prie Tanzanijos —Ugan 
dos karo. 

savo kareivius iš Afganistano. 
Sovietų žygį smerkia 
jos laikraščiai 

VISI Indi-

Sustabde maisto 
šalpos siuntimą 

Roma. — Jungtinių Tautų glo | 
bojama World Food programa 
pa-kelbė laikinai sustabdanti 
maisto šalpos siuntinius į Kambo 
diją, nes ten jau nuvežtas maistas 
dar nebuvo išdalintas badau 
jantiems- Tos programos direkto 
rius Garson Vogei paskelbė, kad 
jo grupė pristatė į Komong Som 
uortą 30,000 tonų ryžių ir kelis 
krovinius Mekongo upe į Phnom 
Penhą, tačiau tik maža dalis tų 
ryžių buvo išdalinta. Jis pareis 
kė viltį, kad vasario mėn. bus 
vėl galima pradėti maisto siunti 
mą 

vyriausias koncelebrantas. Velio
nis paliko liūdinčius motiną, se
serį vienuolę Elzbietą ir seserį Le
okadiją Donarovich. 

Kun. Vytautas Žemaitis 

laiko devynis Irano kareivius h" 
reikalauja visai išvežti kariuome
nės įgulą. 

Jungtinės Tautos buvo numa
čiusios pirmadienį svarstyti sank
cijas Iranui, tačiau dar neaišku, 
ar sekretorius Waldheimas grįš i 
New Yorką. Jis turėjo išvykf 

penktadienį, tačiau kelionė bu 
vo atidėta. 

Imigracijos departamentas pa
skelbė, kad iraniečiai diplomatai 
neklauso valstybės departamento 
įsakymo išvažiuoti iš Amerikos. 
Vien Chicagoje yra 25 iraniečiai, 
kurie turėjo išvykti, bet dar ne
išvyko. Jiems bus įteiktas naujas 
ultimatumas —10 dienų. 

KALENDORIUS 
Sausio 4 d.: Eugenijus, Elz. Se-

ton, Arimantas, Ajrdanga. 
Sausio 5 d.: Telesforas, Emilija, 

Vytautas, Gedutė. 
Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:32 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 30 

L, naktį 10 L 
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Bed. Vytautas Grvbauskas, 4144 So. M*plewood, ChAcago, 1L 60632 
Telefonas unmoM 847-1729, darbe 268-7557 

Sportinių žaidimų gilioji versme glūdi žmogaus 
prigimtyje, tad palaikykime šią slinktį mūsų jaunuome
nes vasaros stovyklose, ruoškime vadovus ir atitinkamus 
planus. 

Mūsų iškilieji veidai 
VACYS KLEIZA - SKRAJOJANTIS 

AMBASADORIUS Sporto ir spaudos baliaus garbės svečias dr. 
dentu O. Gešveatu. Retai pasitaiko, kad buvęs 1 liko arti širdies. J i s buvo vienas 

sportininkas iškiltų visuomeni-1 iš nedaugelio, kurio pastango-
niame ar politiniame pasaulyje, j mis šiandien PLB centro valdy-
Amerikoje buvusi krepšinio j boję yra oficialus narys sporto Į r ia , kaip "Mūsų Pas togė" . Mes 
žvaigždė Bill Bradley buvo iš- Į reikalams. O su juo atsirado ; žinome, kad sportinis sąjūdis 
rinktas j kongresą. Mūsų tar- j tiesioginis ryšys tarp bea- į yra. didelė j ė g a Trokš tame ir 
pe buvęs vienas iš geriausių druomenės ir ŠALFAS s-gos, . laukiame, k a d toji jėga t ap tų ir 
stalo tenisininkų Vacys Kleiza i kas, be abejonės, atneš abipusę i bū tų viena iš pagrindinių lietu-
y ra PLB centro valdybos vykd.i naudą tiek pasaulio lietuvių j vybės ramsčių ir a tsparos taš-
vicepirmininkas. jaunimui, tiek Kanados ir Ame-į k ų . . .". 

0 . - . . . j j . - | rikos bei Australijos sporto są- ; 
Stalo tenisą jis pradėjo dar , J~ r -* Į 

stovykloje Vokietijoje, tuoj de 

Kaunas su mūsų korespon-
Nuotr. S. O'Gara 

jungoms. 
Džiaugiamės Vacio Kleizos at-

siekimais, linkime jam da r ilgus 
metus likti tos pačios jaunos 
širdies. 

SPORTO KONFERENCIJA 

Šių metų sausio mėn. 12 d. 
Detroite įvyksta svarbi sporto 
konferencija, kurioje dalyvaus 
ŠALFAS s-gos centro valdybos 
pirmininkas Pr. Berneckas ir 
visi nariai, visų tri jų sporto apy
gardų vadovai su Pasaulio LB 

lams Z. Žiupsniu, Kanados LB j 
valdybos nariu sporto reika-

monstruodamas savo agresyvų 
talentą ir greitus refleksus. At
sidūręs Amerikoje žaidžia už 
Ulinois universitetą ir Chicagos 
LSK Lituanica. Pradėjęs daly
vauti turnyruose, netrukus lai
mi apygardos pirmenybes, ne-1 

kartą pasiekia lietuvių pirmeny
bių finalus, pralaimėdamas tik 
mūsų meisteriui P. Gvildžiui. 
1958 metais j is demonstruoja 
ypatingą formą ir laimi pabal-
tiečių meisterio titulą. 1963 me
tais dalyvauja paskutinėse di
desnėse lietuvių pirmenybėse 
Detroite. Dvejeto varžybose 
žaisdamas su Vyt. Grybausku, 
be vargo pasiekia pusfinalius, 
čia pateikia pirmą staigmeną, 
nuolatiniu puolimu nugalėdami 
naujai iškilusį jaunąjį V. Nas-
vytį ir A- Kliorę. Finale dar di
desnė staigmena, kai ilgamečiai 
mūsų meisteriai P. Gvildys ir J. 
Nesukaitis tur i atiduoti titulą 
Grybauskui ir Kleizai. 

Su šiuo laimėjimu Vacys 
Kleiza savo sportinę karjerą 
kaip ir užbaigė. Pirmiausia su 
naujoviškom raketėm keitėsi ir 
žaidimo stilius, o jis savojo ne
buvo linkęs keisti. Bet gal svar
biau, kad jo laukė svarbesni 
darbai. Jis jau buvo baigęs sa-
dalinius mokslus Illinois un-te 
ir pasipuošęs magistro laipsniu 
Loyoloje. Jau buvo sukūręs šei
mą ir augino du sportininkus, 
kurie šiuo metu žaidžia krepšinį 
ir tinklinį Neries klube. Ir lai
kas jau buvo pribrendęs svar
besniems uždaviniams. 

Lietuviškas Kissingeris 

Organizacinis darbas jam bu
vo prie širdies jau mokyklos 
suole. Jis aktyviai reiškėsi 
moksleivių organizacijoje, o vė
liau jau studentų sąjungoje. 
1968 metais tapo išrinktas stu- j vęs Australijos lietuvių sporto 
dentų sąjungos pirmininku, o; sąjungos pirmininkas ir žurna-
ateitininkų federacijos centro j listas Antanas Laukaitis pradė-
valdyboje perėmė gen. sekreto- j jo puoselėti idėją, kad Sydnėjuje 
riaus pareigas, kurias dar ir į reikalinga sporto salė ir kad 

spor tu i t iek daug vietos neški- j finalines rungtynes. Dėl trečios 
vietos rungtynės vyks birželio 
2 1 d. 

Kaip matome, didesnė dalis 
futbolo tvirtovių kvalifikavosi. 
Didžiulę staigmeną pateikė t ik 
Graikija ir Belgija. Pirmoji iš
mušė Vengriją ir savo grupėje 
paskutinėje vietoje paliko SSSR. 
O Belgija eliminavo tokias tvir
toves, kaip Austriją, Škotiją ir 
Portugaliją. 

Italijoje kova už kiekvieną 
tašką bus ypatingai sunki, ir 
per 2 savaites iš visų rinktinių 
pareikalaus nepaprastos fizinės 

: kondicijos. 
Vytautas A. Krikščiūnas 

Išleidžiama Sporto Istorija. 

Šiemet sukanka 30 metų nuo 
organizuoto lietuviško sporto 
pradžios Australijoje. Sporto 
klubų skaičius vis didėja, pati 
organizacija vis d a r stiprėja, 
į jungdama vis naują ir naują 
jaunimo prieauglį. Krepšinio iš
vyka į Ameriką ir 1979 metų 
dalyvavimas Pasaulio Lietuvių 
dienose i r sporto žaidynėse 
Toronte i r vėliau sporto varžy
bos paskiruose Amerikos mies
tuose y r a mūsų viso sportinio 

valdybos nariu sporto reika- i da rbo pasididžiavimas. Todėl ši 

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 

dabar tebeneša. Kurį laiką bu
vęs Bendruomenės Tarybos pir
mininku, pereitais metais buvo 
išrinktas j PLB centro valdybą, 
kur j am buvo užkrautos vykd. 
\ncepirrnininko pareigos. Jis tu
ri koordinuoti valdybos darbus, 
važinėti po visus pasaulio kraš
tus, jis pasidarė skrajojantis 
ambasadorius, lietuviškasis Kis
singeris. Jau lankėsi Europo
je, apkeliavo Australiją, kur 
jteikė net keletą centro valdy
bos atžymėjimo medalių; vienas 
įų teko mums artimam, buv. 
Australijos lietuvių sporto są
jungos pirmininkui ir žurnalis
tui Antanui Laukaičiui. Netoli
moje ateityje ruošiasi keliauti į 
P . Ameriką. Kelionės tikslas 
yra geriau pažinti tenykščias 
nuotaikas, užmegzti geresnius 
ryšius, pagyvinti bendradar
biavimą. 

Nra abejonės, kad V. Kleizai 
sportas ir mūsų sporto sąjunga 

ALFAS valdyba, vadovaujama 
Jurg io Jonavičiaus, kur is taip 
vykusiai suorganizavo Amerikos 
lietuvių krepšininkų viešnagę 
Australijoje, nu ta rė išleisti Aus
tralijos lietuvių sportinės veik
los istoriją. Darbas didžiulis, 
sunkus, be t dėka J . Jonavi
čiaus energijos, knyga jau bai
giama paruošti. Ją redaguoja 
mūsų legendarinis sporto vete
r anas ir darbuotojas Leonas 
Bal t rūnas . 

Knygos kaina bus 10 dol., o 
garbės prenumerata , iš anksto 
užsisakius, 15 dol. Aukas ir 
prenumeratą prašome siųsti 
ALFAS pirmininkui J. Jonavi-
čiui, 27 Rickaby St.,. Croydon 
Park, S. A. 5008. 

R. Sidabras 
Adelaidė 

FUTBOLAS ' 
Į 

PASIBAIGĖ 
KVALIFIKACINES 

Vak. Vokietija pas save tik 
po sunkios kovos įveikė Turkiją 
2—0 ir užsitikrino sau kvalifi
kaciją. Likusios rungtynės prieš 
Maltą, t a i p pat pas save namuo
se, tikriausiai jokios reikšmės 
nebeturės. Rungtynės prieš 

I Turkiją vyko stiprioje policijos 
apsaugoje ir daugelis įtartinų 
buvo iškratyti . 

Su šiomis rungtynėmis 1980 
metų Europos pirmenybių kva
lifikacinės varžybos kaip ir pa
sibaigė: Atskirose grupėse pa
dėtis y r a sekant i : 

1 grupė — Anglija, š . Airija. 
Sirija, Bulgarija, Danija, 

2 grupė — Belgija, Austrija. 
Portugalija, Škotija, Norve-
gija-

3 grupė — Ispanija, Jugosla
vija, Rumunija, Kipras. 

4 grupė — Olandija. Lenkija, 
R. Vokietija, Šveicarija. Irlan-
dija. 

5 gjuė — Čekoslovakija, Pran
cūzija. Švedija, Lukšemburgas. 

6 grupė — Gra ik i ja Vengrija, 
Suomija ir SSSR. 

7 grupė — Vak. Vokietija, 
Turkija, Valija ir Malta. 

Visos pirmosios kar tu su I ta
lija, ka ip šeimininke, dalyvaus 
1980 m. Europos pirmenybių 

dalis lietuviško jaunimo, š i t a i Į finalinėse varžybose Italijoje, 
įvertindamas šis laikraštis bei j Burtų t raukimas paskirstymui į 
jo redakcija sportininkus per j dvi grupes įvyks sausio 16 d. 
visus trisdešimt metų ypatingai ; Romoje. Varžybos grupėse vyks 
protegavo į juos dėdama daug j taškų sistema, o grupių laimėto-
vilčių. Joks kitas la ikraš t i s , jai birželio 22 d. Romoje žais 

PLB Valdybos vicepirmininkas 
Vaclovas Kleiza 

lams A. Balniu ir JAV L B val
dybos nariu sporto reikalams 
A. Rugieniumi. 

Numatoma svars tyt i : 1980 
metų sportininkų išvyka į Aus
traliją, sporto darbuotojų kur
sai, sportininkų stovykla, 1980 
metų sportinis kalendorius i r 
1983 metų Pasaulio Lietuvių 
Dienos. 

IŠ AUSTMUJOS PADANGIŲ 
"Pasibaigė mušis". Kai bu-

— Biathlono Uralo t aurės 
varžybose 15 kml. distanciją lai
mėjo vilnietis A. šalna. 

— Plaukimo lygis Lietuvoje 
ypatingai kyla. š t a i Taline są
jungos taurės varžybose L. Ka-
čiušytė vėl podemonstravo savo 
klasę, nugalėdama pasaulio re
kordininkes L. Varganovą ir J. 
Bogdanovą, nusinešdama ir są
jungos taurę. Vilnietė L . Zin
kevičiūtė laimi 59 mtr. delfinu 
su nauju Lietuvos rekordu per 
29,73 sek. Taip pa t T. Lagu-
navičius, J. šakūnaitė ir D. 
Kočkutė taip pat pasipuošė per
galėmis. 

Karpatų jaunių varžybose 
Rumnijoje lietuvių pasirodymas 
taip pat puikus. Vilnietė A. Bu
zelytė laimi 100 mtr . krūtine per 
1:15,57, ji laimi ir 200 mtr. , o 
tuo pačiu ir Karpatų taurę . 400 
mtr. kompleksiniame K. Ma

kauskas atplaukia antras, bet 
pagerina Lietuvos jaunių rekor
dą per 4:51,3, j i s Lietuvos re
kordą pagerino ir 200 mtr . krū
tine. Naujus Lietuvos rekor
dus padarė ir 13-kos metų kau
nietė A. Supikite 100 ir 200 
mtr. nugara per 1:08,71 ir 
2:26,33, laimėdama antrą ir 
trečią vietą. 

— Tinklinio pirmenybėse Vil
niaus Kuro Aparatūra pralaimi 
prieš ševčenko 2—3, bet įveikia 
Funzę 3—0 ir Dniepropetrovską 
3—1 ir pakyla į trečią vietą. 

— Rankinio sąjungos pirme
nybėse Vilniaus Eglė pralaimi 
Sverdlovskui 14—16 ir Rosto-
vui 11—17, baigia lygiomis su 
Brovaru 22—12 ir laimi prieš 
Krasnodarą 19—15. Lentelėje 
stovi 8-je vietoje. Geriau se
kasi Kauno Žalgiriui, kuris įvei
kia Baku 19—15, iBeregovą 
17—16 ir Zaporožę 16—14 i r 
laikosi 3-je vietoje. 

— Krepšinyje Sporto laikraš
čio taurę ant rus metus iš eilės 
laimi Kauno Banga, nugalėjusi 
finale Klaipėdos Neptūną 8 1 — 
74. Lietuvos mergaičių pirme
nybes laimi Vilnius, nugalėjęs 
Kauną 81—78 ir Klaipėdą 72— 
58. Jaunių pirmenybes Pane
vėžyje laimi Kauno Žalgiris, 
antroje vietoje Kauno KSM ir 
trečioje Panevėžys. 

Prasidėjusiose aukščiausios 
lygos pirmenybėse Kauno Žalgi
ris įveikia Kijevą 96—4)3 ir 
Minską 88—81, o Vilniaus Sta
tyba Rygos V E F 98—87. 

Grįžo j namus Sov. sąjungos 
moterų rinktinė, Amerikoje lai
mėjusi visas vienuolika rungty
nių. Laimėjusi prieš N. Caro-
linos universitetą 109—70, pas-
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kutinės rungtynes žaidė antrą 
kartą prieš Amerikos meisterį 
Old !>>minian ir laimėjo gana 
sunkioje kovoje 76—66, po pra
laimėto pirmojo kėlinio 32—34. 

MOKSLO TEMPAI 
Dabar mokslo vystymosi tem-

• 

sparčiai auga, ir daugelis moks-
lotyros atstovų bei socialogų 
įrodinėja, kad bent pusė Ze
niui v i r s tik technologiniu moks
lo pritaikymu, tačiau naivu bū
tų manyti, kad bent pusė že
mės gyventojų kada nors ga
lėtų užsiimti mokslinio tyrimo 
darbu. Pagaliau turėtų būt i pa
siektos tam tikros ribos, arba 

kurio tolesnis mokslininkų skai
čiaus augimas pasaulyje turėtų 
sustoti . J . 

pai išreiškiami eksponentiniu 
dėsniu. Tačiau imant ilgą i s t o - " k i t a i P sakant, prisotinimas, nuo 
rinį periodą, pasak mokslininkų, 
tiksliau gali būt i pavaizduotas 
ne eksponentine, bet logine. 

Dėl mokslinės problemos ne
paprasto augimo kai kurie 
mokslininkai samprotauja, gir
di, nors mokslo, kaip gamybi
nės jėgos vaidmuo visuomenėje 

— Didžiausias žmogaus tur
t a s nė ra didelė gėrybių kieky
bė, be t jo charakterio aukštu
mas. Young 
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Visos programos ii WtHPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
stotį. Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 484-2413 
1490 AM 
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tam reikalinga visuomenės fi
nansinė parama, tam oficialiai 
pasipriešino lietuvių savai t raš t is 
"Mūsų Pas togė" . Prasidėjo 
plunksnos mūšis tarp "Mūsų 
Pastogės" ir vieno jos bendra
darbio iš vienos pusės ir sporto 
darbuotojų su pačiu sporto są
jungos pirmininku J. Jonavi-
Čiumi iš kitos pusės. Pasipylė 
aštrūs žodžiai i r stiprūs išsireiš
kimai. 

Mūšis, tur būt , baigėsi lygio
mis. A. Laukaitis ir Sydnėjaus 
sportininkai negavo salės, bet 
visa sporto organizacija ir klu
bai gavo viešą pripažinimą. 
"Mūsų Pastogės" vedamasis nu
skambėjo sekančiai: " . . . Sporto 
organizacijų rankose y ra didelė 

The Catholic Church, 
Dissent And Nationality 

In Sovtet Lithuania 
By 

V. Stanley Vardys 
338 pusi. Kieti viršeliai. Išleido 

East European Quarterly, Boulder 
— distributed by Columbia Univer-
sity Press, New York 1978. Kaina 
su persiuntimu $13.75. Užsakymus 
siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd Street, 
Chicago, m 60629 
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Lietuva bolševiku 
okupacijoje 

JUOZAS FRUNSKIS 

Leidinys gausiai iliustruotas tar
dytų ir kalintų lietuvių atsimini
mais ir su sąrašu nužudytųjų. 

Išleido Jūrų Saulių Kuopa Klai
pėda, Chicago, 1$79, 240 psl. Spau
dė Draugo spaustuvė. Viršelis ir 
aplankas dail. P. Aleksos. Kama 
iu persiuntimu $6.73. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 6SM St- Chicago, Dl 
60629. 

ūl. gyventojai prideda 30 centų 
valstijos mokesčio. 
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Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

A n t a n a s R u b i y t 

RAKTAS! NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ 
( Antroji dalis ) 

Knygoje yra 10 skyrių: Bendrija išeina i pasauli. Bendrija 
organizuojasi. Bendrijos hierarchinė santvarka, Bendrija kovos 
lauke, Bendrijos malda ir dora, tikrasis Dievo garbinimas. Tikroji 
Dievo tauta. Naujasis gyvenimas, Bendrija Pasaulinėje istorijoje. 
Bendrija ir amžiaus pabaiga. Kieti viršehai, 424 pusi. Išleido 
Krikščionis gyvenime. 1979. Kaina su persiuntimu $9.75. Illinois 
gyventoja dar prideda 45 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W, 63rd St., Chicago, IL 60629 
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Lietuvos gynybos 

VISAIS GALIMAIS FRONTAIS 
Maskva vėl užgrobė naują au- ja prezidentą perspėti Sovietu Sa

ką — Afganistaną, turintį dau- jungą, kad ji nesiimtų jokių su tuo 
giau kaip 20 milijonų gyventojų įstatymu surištų žygių, kurie bū-
ir didesnę teritoriją negu Prancū- tų žalingi JAV piliečiams, atei-
zija. Šis Maskvos naujas žygis dar viams iš už geležinės uždangos, 
kartą išryškino pasauliui Sovietu Šitokios rezoliucijos priėmimo 
Sąjungos grobuoniškumą, užma- faktas, ta proga pasakytosios JAV 
čias plėsti savo kolonialinę valsty- valstybininkų, kongresmanų, se-
bę. Tą šiuo kartu Maskva įvykdė natorių kalbos, jų ir rezoliucijos 
meluodama apie Amerikos ir kitų paskelbimas "Congressional Re-
tariamus kėslus į Afganistaną.Tuo cord" ir išsiuntinėjimas į visų pa
niekas netiki ir tik mato, kaip bol- šaulio valstybių atstovybes, uni-
ševrkinė diktatūra neša vergiją versitetu ir miestų bibliotekas y-
klastos, melo ir prievartos keliu, ra didelės vertės Lietuvos reikalų 
Ši liūdna tikrovė padaro viešąją užtarimas ir gynimas, 
pasaulio nuomonę ir teisingumo • 
paisančius valstybių vadus atviręs Tai svarbu dabarčiai, bet tai ga
nius lietuvių skundams ir skriau- Ii būti labai reikšminga ir atei-
doms, kas turi mus paskatinti dar čiai - paremti pavergtų Pabaltijo 
labiaus stiprinti Lietuvos gynybą kraštų laisvės vilties tarptautinė-
visais frontais. je Madrido konferencijoje. Pabalti-

• jo kraštų reikalai galės būti iškel-
Visų pirma mes džiaugiamės, ti jau ir ankstyvesniame tarptau-

kad pavergta tauta rodo gyvas- tiniame forume prieš Madrido 
tingumą ir kovingą tautinę sąmo- konferenciją. Jau rugsėjo 9 d. kon-
nę. Tai labai svarbu kelyje į lais- gresų rūmuose Madride bus preli-
vę. 2inoma, negalime turėti iliu- minarinis Madrido konferencijo-
zijų, kad pavergtieji patys išsilais- je dalyvausiančiu tautų atstovų 
vins, bet svarbu, kad jie bus pasi- pasitarimas dėl konferencijos die
niose tam momentui, kai gro- notvarkės ir eigos. Jau ir čia gali 
buoniškoji imperija pradės byrėti iškilti Pabaltijo klausimas. Šveica-
iš vidaus bei spaudžiama išorinių rija ruošiasi kelti informacijų lais-
pasaulio jėgų ir veiksnių. Dabar vės ir laikraštininkų darbo sąlygų 
kovojantiems pavergtiems bro- reikalą, kas irgi gali būti naudin-
liams galime ir turime padėti ke- ga mūsų klausimui. JAV delega-
liais būdais. Jų tyliame pogrindyje cija Madrido konferencijos metu 
keliamą nuoskaudų ir laisvės turės posėdžius su pasaulio laik-
šauksmą, skelbiamą slaptuose lei- raštininkais. Čia irgi galės rasti 
diniuose, reikia kuo plačiausiai atgarsio Pabaltijos klausimas. Is-
perteikti visam pasauliui. Tai da- panijos vyriausybė ruošiasi sve-
bar ir stengiamasi vykdyti lei- tingai priimti įvairias priva-
džiant "Liet. Kat. Bažnyčios Kro- čias delegacijas, organizacijų ats-
nikos" ir kitus leidinius įvairiomis tovybes. Nuo mūsų pačių daug 
kalbomis. Svarbu kelti kuo di- priklausys, kiek tose galimybėse 
džiausią triukšmą dėl kiekvieno ras vietos Lietuvos laisvės klausi-
areštuoto, kalinamo, psichiatrinė- mai. 
je ligoninėje laikomo žmogaus, Aišku, tai neatneš išlaisvinimo, 
tautos teises ginančio lietuvio. Čia tačiau Lietuvos reikalus turime 
būtina jungtis su kitų pavergtų ginti visuose frontuose, palaikyti 
taurų išeivija, kad,bendru balsu juos nuolat gyvus, rodyti okupan-
šaukdami, būtume geriau girdimi rus pasaulio viešosios nuomonės 
viso pasaulio viešoje opinijoje, pa- teisme. Siekiama, kad JAV dele-
rodant kreivą komunistų pro- gacijoje į Madridą būtų atstovas, 
pagandą. Reikaiimga parama kilęs iš pavergtų tautų. Tai būtų 
nukentėjusiems lietuvių teisių laimėjimas. 
gynyboje tėvynėje bei jų šei- Šiemet Amerikoje rinkiminiai 
moms. Bet apie tai nedera kalbėti, metai. Bendras amerikiečių pabal-
o reikia daugiau daryti. Be to, tiečių komitetas Washingtone 
svarbu Lietuvos reikalus ginti ir ruošiasi kreiptis į prezidentinius 
kelti kiekvienoje užsienio institu- kandidatus išgauti jų palankius 
cijoje, kur tik galime, kad Lietu- užtikrinimus Lietuvos, Latvijos, 
vos laisvės byla visada pasiliktų Estijos klausimu. Gal ir atskirų 
gyva ir tikėjimas į lietuvių teisę tautybių veiksniai šia kryptimi 
gyventi nepriklausomu gyvenimu darys žygių. Tai vis naudinga 
būtų visuotinai stiprus. Mes turi- mūsų tautų reikalui. 
me su džiaugsmu ir dėkingumu • 
sutikti galingiausios valstybės — Mūsų tautos laisvės kova bus 
Amerikos atstovų rūmų, o dabar ilga ir sunki. Labai svarbu, kad 
ir senato priimtą bendrą nutari- mūsų negausios jėgos neeikvotų 
mą, išryškinantį Lietuvos teisę į energijos savitarpėje trintyje, susi-
laisvę. Toje rezoliucijoje Nr. 54 skaldyme, nes ir visų sujungtų jė-
reikalaujama, kad JAV delegaci- gų permaža didžiajam tautos lais-
ja Madrido konferencijoje iškeltų vinimo uždaviniui. Lietuvių 
lietuvių ir Lietuvos teisę į laisvę Bendruomenė, Vlikas, Altą, ne 
apsisprendimą. Rezoliucijoje į- kartą pareiškė norą darniai veik-
pareigojama JAV infomacijos šal- ti vieni su kitais. Tik kalbėdamie-
tinius ir priemones įjungti į Pabal- si tegali išsiaiškinti ir prieiti prie 
tijo tautų laisvės gynybą, atkrei- kokio nors susitarimo ir sprendi-
paint pasaulio tautų dėmesį į pa- mo. Žydai (Izraelis) su arabais 
vergtu pabaltiečių teises, panau- (Egiptu) gali susitarti, taigi ir lie-
dojant tam specialias radijo prog- tuviai su lieuviu turėtų galėti. 
ramas ir Amerikos valstybinius Tuo tarpu reikia pozityviai dirbti 
leidinius. Rezoliucija skatina pre- kiekvienam savo darbą, kovojant 
zidentą ieškoti pabaltiečių teisių prieš okupantą, o ne grumiantis 
ir laisvių gynybai paramos ir savo tarpe. Mes su panieka prisi-
bendradarbiavimo kitose tautose, mename tuos bajorus, kurie XVIII 
kad būtų įgyvendintas Pabaltijo šimtmetyje nesutarimų seimuose 
tautų nepriklausomybė. vedė ginčus, kol Lietuva buvo pa-

JAV kongresas reiškia susirūpi- dalinta. Bajorų grumtynių dvasia 
nimą dėl naujai paskelbto Sovie- neturi būti perkelta į mūsų tarpą. 
tų pilietybės įstatymo ir įpareigo- J. Pr. 

Spaudoj ir gyvenime 

VOGTA MEDŽIAGA 

Yak. Vokietija modernizuos kariuomenę 
Vakarų Vokietijos ginkluotosios pajėgos sudaro NOT0 gynybos nugarkaulį 

Prisimenu 1945 m. pavasari, 
kai Vokietija, totališkai sutriuš
kinta ir beveik sunaikinta, atro
dė niekada neatsikelsianti iš griu
vėsių ir lavonų kapinyno. Nuga
lėtojai — sąjungininkai šeimi
ninkavo visame krašte, lyg savo 
dvare ar sovchoze. Milijonai pa
bėgėlių nuo rytinių komunistų 
ordų bailiai žvalgėsi į išlaisvin
tojus, nežinodami, kas jų laukia 
sekantį rytą. 

Taip nuo tų nevilties dienų 
mus skiria jau beveik 35-rių me
tų laikotarpis. Žinia, žmonijos is
torijoje tai tėra tik akimirkos, bet 
jauno žmogaus gyvenime tai yra 
jau gražioji pusė jo žemiškosios 
kelionės. Ir kai žvelgiame atgal, 
sunkiai galime patikėti, kad toji 
pati mindžiojama ir plėšiama, 
sunkiai sužalotoji Vokietija vėl 
tampa Europos, na, ir laisvojo pa
saulio gynymosi tvirtove 

Bilijonai ginklams 
Netenka aiškinti, kad šiandie

niniam ginklavimuisi yra reikalin
gos pasakiškos sumos pinigų 
naujiems moderniškiems gink
lams pirktis. O pinigai ne me
džiuose auga ir nekrinta iš oro 
mannos pavidalu. Tuos pinigus 
būtina surinkti iš savų piliečių, 
nes gi be pinigų negalima mo-
deminti šių dienų ginklų. 

Kaip rašoma "Aviation Week 
and Sp. Techn." savaitraščio š. 
m. X. 22 laidoje, "V. Vokietijos 
gynybos ištobulinimo programo
je yra numatyta įsigyti naujau
sius lėktuvus. Ir apie 30 bilijonų 
dolerių yra skirta išleisti 1983 m. 
šiems naujiems ginklams pirktis". 

Galvojama, kad visam Vak. Vo 
kietijos karinių jėgų sumodemi-
nimui teksią išleisti daugiau kaip 
80 bilijonų dolerių. Tikima, kad 
ši ginklavimuisi ištobulinti su
ma galėsianti patenkinti 1980 de
šimtmečio karinius poreikius. 

Grėsmė iš Rytų 
Jau senokai laisvojo Vakarų 

pasaulio spaudoje daug rašalo iš
lieta ir daug puslapių prirašyta 
apie vis besiplečiančią sovietinę 
karinę pabaisą rytuose Tai pa
tvirtinta ir vadinamame "Balta
jame dokumente". Jame nurodo
ma kad "Sovietai ir Varšuvos 
pakto jėgos sustiprinusios ne tik 
"kasdieninio" panaudojimo gink
lus, bet ir branduolines — atomi
nes naikinimo priemones". 

Siaurės Atlanto s-ga (NATO), 
atsižvelgdama į šią grėsmę, yra 
nutarusi žymiai padidinti gink-

BR. AUŠROTAS 

lavimosi išlaidas. Na, ir pirmoji 
žvelgianti akis į akį grėsmei iš ry
tų yra V. Vokietija. Taigi ir ji 
privalanti atiduoti savo duoklę 
Marso dievaičiui. Kodėl? Atsaky
mas yra trumpas ir aiškus. V. Vo
kietija po JAV yra ūkiškai stip
riausioji valstybė NATO valsty
bių grandyje. Taigi, "kas dau
giau turi, iš to daugiau ir reika
laujama bendriems gynybos rei-. 
kalams". 

Praeities duoklė 
Teigiama, kad praeityje nuo 

1970 ligi 78-jų V. Vokietija kas
met gynybos reikalams skirdavu-
si apie 10 bilijonų dol. Esą, tai 
atitinka ir kitų kraštų gynybos 
išlaidas, sudarančias po 25 proc. 
nuo metinių biudžetų. Taip skai
čiuojama, turint galvoje kasmet 
augantį kainų ir atlyginimų ki
limą, j-ašoma tame dokumente. 

Toliau mano minėtas savait
raštis labai jau smulkmeniškai 
apskaičiuoja, kiek ir kuriems rei
kalams V. Vokietija pinigų yra 
išleidusi ligi 1980 m. Čia verta 
pastebėti, kad per paskutinį de
šimtmetį ligi 1979 m. V. Vokie
tijos karo aviacijos reikalams bu-

Studijų tikslas — koki ginklai 
privalės pakeisti "Nike" raketas. 

Karo aviacija išdėstys žymiai 
pagerintus 20 mm dvigubus prieš
lėktuvinius pabūklus. Jie saugos 
įvairius svarbius įrengimus. 80-jo 
dešimtmečio angoje šie pabūklai 
bus pakeičiami "Roland" prieš
lėktuvinėmis raketomis. Pastaro
sios yra prancūzų — vokiečių 
pramonės gaminys. Jos veiks bet 
kokio oro sąlygose 

McDonnell Douglas įmonėse 
gamintus F-4F Fantom tipo lėktu
vus žymiai ištobulins. Juose bus 
įrengti nauji pagerinti ginklai. 
Su naujais įrengimais šios ma
šinos galės skraidyti bet kokio 
oro sąlygose bei elektroninės ka
rybos sąlygose. 

Minėtame dokumente taip pat 
rašoma, kad V. Vokietija 1980-
jų pradžioje taip pat gaus 210 Pa 
navia Tornado įvairios paskirties 
kovos lėktuvų. Šis lėktuvas esąs 
D. Britanijos, Italijos ir Vokieti
jos jungtinių pastangų kūrinys. 
Jo ginklavimas bus žymiai pra
našesnis už ligi dabar turimus pa
našaus tipo lėktuvuose. 

Stiprins Bundeswehrą 

SOVIETŲ SĄJUNGOS BIUDŽETAS 
AL. TEN1SONAS 

Sov. Sąjungos imperijos Aukš
čiausios tarybos posėdis Kremliu
je buvo sušauktas pr. metų ga
le. L. Brežnevas ir Kosyginas po-

metų plano įvykdymą kalbėjo 
ministrų tarybos pirm. pavaduo
tojas ir valstybės planų komiteto 
pirm. Baibakovas ir finansų mi-

sėdyje nedalyvavo. Brežnevas, tie- j nistras Garbunovas. Abu minėjo 
sa, kalbėjo prieš tai partijos cent- į skaičius ir nuošimčius kas jau 
ro komitete, kur nurodė į dauge- ; pasiekta ir kas dar liko siekti, 
lį trūkumų, ypač lengvosios pra- Po šio bendrojo posėdžio vyko 
monės prekių. Trūksta vaistų, Į atskirai tautybių tarybų posė-
muilo, skalbimo miltelių, šukų ir dž:ai. Tautybių tarybos posėdy-
dantų pastos, sagų, siūlų, adatų, je apie Latvijos pramonės ir sta-
vystyklų ir kitų lengvosios pramo- ' tybos laimėjimus kalbėjo statybi
nės prekių. Dėl trūkumų Brežne- ninkas Dambis. Jis suminėjo jau 
vas kaltino pramonės ministrą užbaigtus didžius projektus Vent-
Strujevą. Socialistinės lenktynės' pilės uoste, Rygos antrą termo-
yra L. Brežnevo „arkliukas" ir! elektrinę centralę, Kegumo hid-
jas jis primena per kiekvieną kai- roelektrinės jėgainės praplėtimą, 
bą. Dailės teatro pastato užbaigimą 

Partijos centro komitete, kur ir jau pradėtus vykdyti projek-
nutarė Aukščiausios Tarybos po- tus: Rygos tiltą ir radijo bei tele-
sėdžio darbotvarkę —1980 me
tų ekonominį ir socialinį planą 
liaudies ūkiui išvystyti, pirmi
ninką Kosyginą pavadavo jo pa
vaduotojas Tichonovas, naujasis 
politviuro narys. 

Apie valstybės ekonominį ir 
socialinį 1980 metų planą ir 1979 

kių techniškų pagerinimų ir 
naujovių vokiečių armiją pasta
tyti ant stiprių kojų", rašoma 
savaitraštyje. 

Neužmirš technologijos 
Pagal NATO naujai priimtą! "Balajtame dokumente" prisi-

vę išleista apie 8 bilijonai dole- Į kariškos veiklos planą per būsi-' menama, kad NATO, ypatingai 
rių. Aišku, kad tai sudarė žymią; mąjį dešimtmetį Bundeswehro Vokietija sutelksiančios visas pa-
išlaidų sumą visos Vokietijos ka
ro biudžete. 

Naujiems ginklams 
Tolimųjų atstumų "Nike" 

sistemos raketos būsiančios žymiai 
ištobulintos. Jos bus naudingos 
net ligi 80-jų dešimtmečio vidu
rio. O ginklavimosi studijos Na-
to rėmuose bus toliau tęsiamos. 

pajėgos bus žymiai sustiprintos. 
Daug pastangų bus padėta žy
miai pakelti vokiečių žemyno ar
mijos karinį pajėgumą. Tikima, 
kad ligi 80-jų dešimtmečio vidu-

stangas dar daugiau pasistūmėti 
pažangiosios technikos baruose. 
Ypatingas dėmesys nukryps į 
"mikrominiatiūirinius elektronus 
bei naujuosius nemetalinius sū

rio vokiečiai tiek sustiprėsią, kad j dėtinius lydinius. Lygiai bus neuž-
:būsiąs pašalintas pastebimas miršti naujieji fizikos ir chemi-

silpnumas ir žemyno kariuomenė 
patenkins visų sąjungininkų rei
kalavimus. Nebus pagailėta jo-

paimaos medžiagos. Nei glazū
ruotos plytos, nei skarda., nei va
riniai vamzdžiai tačiau neauga tė
vų šeimos aBolypeliuose... 

A.T. Bendrosios Europos nnkos būstinft Briuselyje. Beigiįoje, 

Rygos komunistinio jaunimo 
laikraštyje „Padoanju janmatne" 
Juris Blaumanis paskelbė rašinį 
„Puidai pavykęs sumanymas", 
kuriame rašo, kad vieną rajono 
vaikų darželį aplankė įžymus 
svečiai. Dėl to darželio vadovy
bė paprašė vaikų tėvų patalki
ninkauti šiam įvykiui tinkamai 
pasiruošti. Tėvų atsiliepimas bu
vo stebėtinas. Kiekvienas pagal 
savo profesiją ką nors parūpino 
ir paruošė. Viskas buvo iš 'lau
ko ir iš vidaus nudažyta. Buvo 
sumontuota nauji vaiku žaidi
mo laukeliai E glazūruotų ply

tų ir frizų buvo išmūrytas va
saros baseinas su fontanu. Paruoš
ta susisiekimo gatvių ženklai su 
mimatiūrinenus šviesomis ir įvai
rių kitu puošnių staigmenų. Su
manymas pavyko puikiai. Visi 
buvo nustebinti tėvų nuoširdžiu 
atsiliepimai bei tailkinmkavimu 
ir vaikų darželio vardas tapo 
plačiai išgarsintas. Tačiau nie
kam neatėjo į -galvą, kad šį „te
atrą" teks ne garsinti, bet peik
ti. Peikti todėl, kad visa sunešta 
medžiaga buvo suvogta. Suvog
ta k paruošta tėvų darbovietėse 
darbo vadandoznds ir iš įmonių 

jos procesai, kurie galimi pritai
kyt praktikoje ir karyboje. Taip 
pat bus daug dirbama panaudo
jant elektromagnetines bangas 
ypatingo dažnumo ilgiuose". 

Šis visas dėmesys technologijos 
pažangai esąs būtinas todėl, kad 
per prabėgusį dešimtmetį atsil'ku-
sieji Rytai beveik prisivijo pirma
vusius Vakarus, imant šias lenk
tynes kuo plačiausia plotme. To
dėl sąjungininkai yra pasiryžę pa
siekti tokį technišką pranašumą, 
kad, pačioje gailimo Rytų užpuo
limo užuomazgoje būtų galima 
be baimės laukti ir tinkamai pa
siruošti ir laimėti laiko tokiam 
užpuolimui sustabdyti", rašoma 
dokumente. 

Žinoma, dokumentai lieka gra 
žiais dokumentais. O ypatingai 
kai tenka save pačius padrąsinti, 
kad dar "ne viskas taip blogai ir 
ne viskas bolševikams išduota, o 
kas šnipų dar nepavogta, tai teks 
ir toliau suagoti ir tobulinti". 

Bet taip gali kilti ir kitas klau
simas: ar leis Rytai dar vieną de
šimtmetį tobulinti ginklus ir 
lauks, kad Vakarai vėl juos pra
lenktų ginklavimosi rungtynėse? 

vizijos pastatą su 360 metrų aukš
čio televizijos boKštu. 

Iš kaynų estų kalbėjo parti
jos sekretorius ir ministrų tary
bos pirmininkas, o iš lietuvių — 
partijos pirmasis sekretorius. 

Po atskirų posėdžių visi depu
tatai per bendrą posėdį priėmė 
1980 metų socialinį ir ekonomi
nį planą ir 1980 metų valstybės 
biudžetą. Taip pat patvirtino 
1978 metų biudžeto plano įvyk
dymą. 

Po to posėdžio dalyviai priėmė 
visos imperijos biudžetą ir atski
rų respublikų biudžetus. Visos im
perijos biudžeto pajamos numaty
tos 284,767,404 tūkstančių rub
lių, bet išlaidos — 284,511,907 
tūkstančių rublių. „Liūto dalia" 
numatyta sąjungos biudžetui: 
152,312,135 tūkstančių rublių, 
Latvijos biudžetas siekia 
1,568,273 tūkstančių rublių. Psly-
ginus su praeitų metų biudžetu, 
1980 metų biudžetas padidintas 
61.5 mil. rublių. 

Tuoj po Aukščiausios tarybos 
posėdžio sovietinė propaganda 
Daskelbė tariamą gynybos išlai
dų sumažinimą. Gynybai numaty
ta 17,124 milijardų rublių. Tai 
yra truputį mažiau, negu pernai. 
Bet tai nieko nepasako, nes visą 
kariuomenės apginklavimą aprū
pina sunkioji pramonė. Vyriau
sybės, milicijos, teismų ir kitų 
valstyvinių įstaigų išlaikymui nu
matyta visai menka suma, tik 
apie 2.5 milijardai rublių. 

Iš visų visasąjunginių mokes
čių valstybei 1980 m. Latvijai pa
skirta 42.4 proc., ty. 0 7 proc 
mažiau, negu 1979 m., Estijai — 
57.9 proc. ir Lietuvai — 91.5 proc. 

Kaip ir kokiais sumetimais šie 
„Visasąjunginės valstybės mokes
čiai skirstomi, iki šiole nežino
ma, rašo laikraštis „Ciną". Lat
vijos delegatai apie tai vengia kal
bėti. Atrodo, kad jei daugiau dir
bi ir pagamini pats, tai tau ir 
mažiau tenka iš „ponų stalo". 

Kadangi į Aukščiausią tarybą 
yra išrinkti „geriausieji iš geriau
siųjų", tai „Sovietų tautos labui" 
ji viską ir priima. 

MŪSŲ DĖDĖ 
PETRAS 

J . KATINAS 

irgi Jonukas). Nežinau, ar suprato mažasis Džanukas 
jam uždėtas pareigas, bet kada dėduką laidojome, 
mažajam Džanukui buvo jau septyni metukai, jis, 
niekeno neraginamas, neatsitraukė nuo dėdės grab-
nešių ir. įsibrovęs tarp jų, savo mažomis rankelėmis 
padėjo nešti dėdę į amžinojo poilsio vietą. 

Iš mūsų vaikų, atrodė, labiau buvo įsimylėjęs Pau
liuką (Saulių). Nors abudu išvažiuodavo iš namų stu
dijoms į Purdue universitetą Lafayette, bet Sauliukas 
niekada neparvažiuodavo tuščiomis: vis, pakeliui 
sustojęs, nupirkdavo dėdei puspantikę vainos (vyno). 

— Tas yra mona vaks, — sakydavo dėdė, — ons 
išaugs geras žmuogus... tuoks kap aš... 

g 
Apie Sauliuką ir parapijos klebonas, šviesios 

atminties prel. Kazimieras Bičkauskas Sauliuko pra-
— Dirbkiau, Džana, abodo, — sako dėdė, tava džios mokyklos diplomų jteikimo iškilmėse buvo 

moskolą stipresni, vo mona gyslas! Darbą padarėme, pasakęs: „Geras vaikas, gerų katalikų tėvų sūnus, 
nors ir truko du kartus, tiek, bet ir policininkas, turbūt, Vaikas būdamas altorėlius pasidarydavo ir norėjo 
pajuokavo ir grįžo tik už gerų dviejų valandų. Geras kunigu būti, bet a... auga vaikas — auga ir protas..." 
vyras — suprato. Grįžome namo, kaip iš vandens iš- • » - . » . , «. • ™ • , 
traukti kačiukai. Kritome kas į savo guolį ir išmiego- Važiuodami kartą žiemos metu i Floridą ato-
jome beveik 12 valandų. 8to.f*' k e l l ° m s s a v a i t ė m s d e d ^ palikome pakeliui pas 

vaikus Lafayette, grįždami pasiėmėm. Mylėjo dėdė mūsų vaikus. Ar jam jo jaunystę 
priminė, ar jam atrodė vaikai švelnesni už suaugu- Dėdės komentarai apie šių dienų mokslą einantį 

jaunimą buvo: „Aš naparprontu, Džana, kap anei 
sius. Pasišauks, būdavo, Jonuką - vyresnįjį _ir sako: d a b a f ^ š k ū l e š e n ' ( e i n a ) . U o u b p a r e s i š kaiįdžio, keik 
„Džanok, tava mama sakė, kad aš busio tava 
dirmavuonės kūmas, vo to — mona puode (krikš užsivalgis ir laukon... Aš lauku, lauku... anei paskou 

susirenk vidurnaktį ir lioub pradės kningas vartyti, 
tasūnis - žemaitiškai). Veiziek, daile bažnyčiuo r a g y t i U g r y t a S a u l e , e i t e k o n t k e h a & v a l o n d a s 
apsek, vo kaip aš nomirsiu. ta to moni gausi į kapus 
nunešti, all right?" 

Beje, jau nuo mūsų atvažiavimo dėdukas vis keitė 
savo būsimus grabnešius: pradžioje buvau aš, paskui 

pameigti ir vėl lek (lekia), kap nevispruote. Saka, kad 
visi tep darą. Tokios ten, matyt, er škūlės..." 

Kitais metais palikdavome dėdę su Irenos jaunes
niuoju broliu namuose. Pirmoje eilėje dėdė pareikš-

Džanukas, vėliau Pauliukas (taip dėdė vadindavo davo, kad jam ..apiekūnų" nereikia ir jis pats galįs 
jaunesnįjį sūnų Saulių), o atsiradus vaikaičių, tas save prižiūrėti. Išvažiuojant, žinoma, Irena prikep-
pareigas jau perleido mažajam Džanukui (nes buvo davo, privirdavo (kai ką dar grįžę rasdavome). Palik

davo ir gerą katiliuką sriubos, nors kelioms dienoms. 
Jeigu brolis pasirodydavo už dienos ar kitos, tai jau 
sriubos neberasdavo — dėdė tikriausiai jau bus išpylęs 
į „toileką". To priežastis: ilgas, vienišas gyvenimas 
pas kitus, kurie buvo dėdę visai nupratinę nuo sriubos. 
Pagrindinis maistas būdavo kepta mėsa ir kava ir, 
žinoma, „dulkėms nuplauti" degtinė. Irenai esant 
namuose, dėdė, nenorėdamas jos įžeisti sriubą po dau
gelio makalojimų atbulu šaukštu vis dėlto išsrėbdavo. 
Jai nesant, sudiev „kontrol", kaip jis sakydavo. 

Sykį broliui atvažiavus anksčiau ir su juo pasi
likus gyventi, kopūstų sriuba jau buvo šildoma bene 
trečią kartą. Dėdė užvedė kalbą: „ Vo ar to žiną, Stanis
lova, iš kor žmuonės gaun vėžį?" 

— Nežinau, dėdė, kad ir daktarai nežino, — 
aiškindavo Stanislovas, — jeigu žinotų, tai pagydytų, 
tiek daug kasmet nemirtų. 

— No kopūstų, Stanislava, nuo kopūstų, thats 
right, įsitėmyk! 

Nors savo dantų jau seniai nebeturėjo, tačiau 
„minkštų" valgių neįduosi: mėsa — tai kad būtų gerai 
apkepta, dešra — pirma išvirta, o paskui suskretinta 
keptuvėje, bulvės nuluptos ir apkeptos (kaip Lietuvos 
Pieno Centre) ir t.t. Dėdukui senstant, bandėme virti 
kiek košės, viščiukų. Bet kur tau! Apie košę pareiškė, 
kad košę valgęs, kai dar „dontis" turėjęs ir iš viso košė 
esą „užblakou stamiką ir žmuogus krint" (užkemša 
vidurius). 

Vienintelį kartą, kada aš mačiau dėdę valgant 
košę, buvo, kai mudu svečiavomės pas savo gerus 
draugus Lakesidėje, — Michigano valstybėje, ir šeimi
ninkė išvirė bulvių košės su naujai surinktais grybais. 
O „šveitė" tada dėdukas ir vis mane ragino, nes 
negražu esą šeimininkės valgį palikti. 

_ (Bus daugiau) 
* 



DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. sausio mėn. 4 d. 

PHILADELPHIA IR APYLINKĖS 
ĮSPŪDINGAS KUNIGU 

PAGERBIMAS 
Teresė Gečienė, pagerbimus 

rengti komiteto pirmininkė, ati
daromajame žodyje pareiškė, kad 
Šia iškilminga vakariene nori
ma pagerbti Sv. Andriejaus para
pijos kleb. kun. Jurgį D. Deguti, 
kiek anksčiau kukliai atšventusį 
40 m. kunigystės sukaktį, ir vika
rą Kajetoną Sakalauską, jau de
šimti metai besidarbuojantį mi
nėtoje parapijoje. Gečienė savo 
gražioje kalboje tarp kitko dar 
pridūrė: "Šv. Andriejaus parapijos 
klebonija yra namai, kuriuose 
šeštadieniais vykstant lituanisti
nės mokyklos pamokoms nesibijo-
ma vaikų klegesio ir triukšmo, 
kuriuose savaitgaliais užimtas 
kiekvienas kampas repeticijomis 
bei susirinkimais. Si parapija yra 
tapusi tikruoju lietuvybės židi
niu". 

Prel. Pranciškus J.Statkus,Phi-
ladelphijos arkidiecezijos kancle
ris, sukalbėjo invokaciją, gra
žiai išryškindamas kunigystės 
svarbą. Rimui Česoniui, dar beei
nančiam JAV-bių Lietuvių ben 
druomenės vicepirmininko parei
gas, vadovaujant, pagerbtuvių 
programa buvo tęsiama toliau. 

Jubiliatą kun. Degutį pristatė 
prel. Vytas Martusevičius, Sv. Jur
gio parapijos klebonas. Iš jo kal
bos paaiškėjo, kad 1938 m. gegu
žės 26 Sv. Petro ir Pauliaus kated
roj, Philadelphijoj, buvo įšven
tinti 41 kunigas, kurių tarpe bu
vo 4 lietuviai. Iš jų trys, įskaitant 
ir kun. Degutį, buvo kilę iš lietu
vių Sv. Pranciškaus parapijos 
Minersvillėje, Pennsylvanijoj. 
Anot kalbėtojo, minėta parapija 
pergyveno nepaprastą įvykį — tą 
pačią dieną, gegužės 27 d., pir
mąsias Mišias laikė 3 kunigai. 

Pirmas trumpalaikis kun. De
gučio darbas buvo Sv. Jurgio pa
rapijoj, Philadelphijoj. Vėliau 28 
m. slinktyje kaip vikaras darba
vosi įvairiose lietuviškose ir ne^ 
lietuviškose parapijose. Po to vėl 
grįžo į Sv. Jurgio parapiją ir Čia 
vikaravo ilgesnį laiką. 1966 m., 

mirus kun. Juozui Cepukaičiui, Sv. 
Andriejaus parapijos klebonui, 
kun. Degutis paskiriamas į jo vie
tą ir kaip klebonas šią parapiją 
tvarko jau trylikti metai. 

Jubiliatas yra kilęs iš religingos 
šeimos. Jis buvo jauniausias Jur
gio ir Onos Degučių sūnus. Jo 
brolis Andriejus, miręs 1976 m., 
taip pat buvo kunigas, Sesuo 
Ona, kazimierietė, šiuo metu dar
buojasi Sv. Juozapo senelių prie
glaudoje Holland, Philadelphi-
jos pašonėje. 

Prel. Markusevičius palinkėjo 
kun. Degučiui ir kun. Sakalaus
kui tolimesnės Dievo palaimos ir 
geros sveikatos. 

Vytautas Volertas pristatė kun. 
Sakalauską. Jis pastebėjo, jog Lie

tuvai esant okupuotai vokiečių, 
1943 m. Kajetonas Sakalauskas 
įstojo į Kaune esančią kunigu se
minariją. Sekančiais merais, ru
sų tankams artėjant prie Lietu
vos, jaunas seminaristas Sakalaus
kas įsilieja į pabėgėlių masę ir pa
traukia į Vakarus. Antrajam pa
sauliniam karui pasibaigus, jis 
dvejus metus studijavo Eichstaet-
to kunigų seminarijoj, Vokietijoj. 
Kaip ir daugeliui pabėgėliu se
minaristui Sakalauskui Vokietija 
buvo tik laikina sustojimo vieta. 
Visi žvalgėsi kampo pastoviam 
apsigyvenimui. Australams ieš
kant pigios darbo jėgos, Sakalaus
kas persikėlė į jų kontinentą ir 
17 m. dideliame karštyje kirto 
nudegintas cukraus nendres, dir
bo įvairiuose fabrikuose. Sutau
pęs kiek pinigų, jis persikėlė į Eu
ropą ir Romoje, Sv. Kazimiero ko
legijoj, studijas tęsė toliau. 1968 
m. buvo įšventintas kunigu ir se
kančiais metais buvo paskirtas vi
karu į Sv. Andriejaus parapiją. 

Pasak kalbėtojo, kun. Sakalaus
kas be bažnytinių pareigų, gerai 
paruošiamų pamokslų, stropiai 

Kun. K. Sakalauskas 
Nuotr. K. Cikoto 

lanko sergančius ligoninėse bei 
namuose, guodžia senelius, dir
ba su jaunimu, jis yra visų drau
gas. Volertas savo žodį baigė teig
damas, kad "žemėje visa praeina, 
telieka tik tai, kas būna paženk
linta didžia Dievo ir žmogaus 
meile. Šitokia yra kun. Sakalaus
ko žymė įspausta parapijoj pirmuo 
ju dešimtmečiu. Nuoširdžiai 
trokštame, kad daug dešimtme-

Bemardas Sinkus, Sv. Tito para
pijos klebonas, kun. dr. Kazimie
ras Širvaitis, kazimieriečių seselių 
kapelionas, Holland, Pa. Vytau
tas Matonis su žmona ir dr. Al
binas Šmulkštys su žmona. 

Sol. Ona Pliuškonienė vakarie
nės dalyvius maloniai nuteikė, 
padainuodama ariją iš A. Tho-
mas operos Mignon, V. Marijo-
šiaus Palei lieptą, Mėnesiena ir 
Augo sode serbentą (žodžiai J. 
Aisčio-. Nuostabiai nuskam
bėjo V. Kairiūkščio liaudies dai
na Pūtė vėjas. Plojimams nesi
baigiant, priedui solistė padaina
vo V. Kairiūkščio Prisiminimą. 
Sol. O. Pliuškonienė ir akompa-
niatorė Kathy Harrod buvo apdo
vanotos gėlėmis. Cesonis pastebė
jo, kad įspūdingai nuskambėju
sios dainos yra graži dovana mūsų 
jubiliatams. 

Vysk. V. Brizgiui asmeniškai 
pagerbime negalint dalyvauti, jo 
atsiųstą sveikinimą bei linkėji
mus solenizantams perskaitė Ce
sonis. Toliau sekė trumpi, bet 
reikšmingi organizacijų sveikini
mai bei jubiliatų darbų išryški
nimai. Balfo vardu kalbėjo Felik
sas Andriūnas, ateitininkų — 
Algis Šalčiūnas, Amerikos l iet tau 
tinės s-gos Jane Kaulinienė, ro-
muvėnų — Jonas Stelmokas, Mo
terų federacijos Phil. klubo — 
Juoze Augaitytė, skautų — Alė 
Mačiūnienė, V. Krėvės lituanis
tinės mokyklos — Stasys Rudys. 

ŽIEMOS MIEGAS 

Pras idėjus rudens šalnoms, 
ežiai, šikšnosparniai, kalnų švil
pukai ir kiti sulenda į savo ur
vus ir užmiega ž iemos miegu. 
Kūnas jų tuomet past irsta , šir
dis beveik pal iauja plakusi, jie 
lyg nekvėpuoja, sus igūžę ka
muoliu guli nejudėdami, tarsi 
negyvi . 

Aukš tuose Alpių kalnuose, 
kur ir vasarą netirpsta sniegas, 
g y v e n a tokie kalnų švilpukai, 
kurie miega kai kada net 9 mė
nes ius per metus. Žiemos mie
gui j ie sugeba sumaniai išsikas
ti t inkamus urvus; kitą kartą 
t ie urvai būva iki 7-8 metrų 
žemėje. J ie turi s iaurą angą, 
kurią žiemą švilpukai užkemša 
žole ir sniegu. Pač iame urvo 
gale pasidirba gūžtą. Rudenį 
išsikloja j ą šienu. 

Baig iant i s vasarai, kalnų švil
pukai nutunka, ir kaip t ik pra
sideda pirmieji šalčiai, tuojau 
lenda į s a v o urvą. Paprastai 
v iename u r v e sugula v i sa jų 
"šeimyna". Aklinai užsikemša 
urvo angą. Šiam reikalui jie pa
naudoja molį, šieną ir akme
nėlius. At l ikę užsidarymo dar
bą, jie sugula sus ispaudę vie
nas prie kito, sukeitę galvas 
prie uodegų, ir užmiega. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
K E A L E S T A T E 

8 BUTŲ MORINIS 
IDEALUS INVESTAVIMUI 

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

VYOLSKI REALTY CO. 
TeL — 586-0340 

Mūro namas. 2 gražus butai. Arti 
71-os ir Francisco. 

Mūrinis 2-jų butų po 4H kamb. 
Prie 51-os ir RockwelI. Palikimas. 
Pigus. Reikia parduoti. 

Prie 72-os Ir Albany. Geras 5 
kamb. mūrinis namas. 

Broker i s P. ŽUMBAKIS 
TeL 778-6916 

M I S C E L L A N E 6 U S | IŠNUOMOJAMA — F O B B E N T 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Cbicago, IU. 60632, tel. 927-5980 

1©<& — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudę, nuo ugnies ir Automo
bilio pa mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
Tetef. GA 4-8654 
32081 -2 W. 95th Street 

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

TeL — WA 5-8063 

Mšk. 

Čių jis liktų mūsų tarpe, dirb- j Maldos apaštalystės — Connie 
damas su kleb. kun. Degučiu". 

Rimas Cesonis supažindino su 
garbės stalo svečiais. Be aukščiau 
paminėtų asmenų prie jo dar sė
dėjo Rima Česonienė, kun. Juozas 
Anderlonis. Our Lady of Angels 
kolegijos profesorius, Algimantas 
Gečys, kun. Kazimieras Pugevi-
čius, Eugenijus Melan, kun. Saka
lausko pusbrolis, seselė Mary Ve
rona (Degutytė), kun. Leonas 
Peck — Pečiukevičius, Visų Šven 
tųjų parapijos klebonas, kun. 

Saulių baliaus metu Cievelando žurnalistui "Siame of Day" Alg. Rukšėnui, 
Žalgirio Saulių kuopos moterų sekcijos vadovė 0. Mikulskienė, už nuopelnus 
Lietuvai prisega saulių žvaigždę, šalia stovi kuopos pirm. B. Nainys. 

Nuotr. J. G arte 

CLEVELANDO 
2 I N I O S 

C L E V E L A N D O ŠAULIŲ 
ŽJSSIM 

'Dirvai" 25 dol., "L- Lietuvai" 
25 doL, ir "Tėvynės garsų ra
dijo" valandėlei 25 dol. Sausio 
6 d., 4 vai. p. p. Lietuvių na
muose, Čiurlionio patalpose 
jvyks informacinis narių susirin
kimas, nustatyti 1980-tų metų 
veiklai. 

Wesselt, Lietuvių namų — Ge
diminas Surdėnas Šv. Kazimiere 
sesei, rėmėjų kuopos — Genovai
tė Roman, "Vilties" choro — Vir 
~us Volertas ir Lietuvos vyčių — 

Juozas Drumstas. 
Jubiliatams visų juos gerbian

čių vardu dovanas jte'kė T. Ge
čienė, Philadephijos LB pirminin 
kė, ir dr. A. Šmulkštys, Liet. N. 
Jersey LB pirmininkas. 

Kun. Degučiui vos priėjus prie 
mikrofono, salė, spontaniškai su
stojusi, sugiedojo jam ilgiausių 
metų. Jubiliatas pasidžiaugė gau 
ta dovana ir išreiškė rengėjams ir 
visiems bet kuo prisidėjusiems prie 
jo gražaus pagerbimo nuoširdžią 

| padėką. 
Kun. Sakalauskas savo padėkos 

žodyje pastebėjo, kad vikaras pa
rapijoj tiek efektyvus, kiek klebo
nas jam leidžia. Prisiminė tuos, 
su kuriais 10-ties metų slinkty
je jam nuolatos teko susidurti: 
Vytautą Matonį, parapijos var 
gonininką, už menką atlygini
mą nuoširdžiai atliekantį savo 
darbą, Leoną Kaulinį, buvusį ryž
tingą „Vilties" choro dirigentą, 
Emiliją Plavičiūtę, jau trisdešim
ti metai besidarbuojančią Šv. An
driejaus parapijos klebonijoj ir 
pusbrolį Melon, daug jam padė
jusį, einant tremties keliais. Pa
stebėjo, kad lengva dirbti para
pijoj, kurioje parapiečiai visoke-
riop9i talkina. "Dieve padėk, kad 

aš jūsų neapvilčiau ir ateityje". 
Buvo paskutinieji kun. Sakalaus
ko žodžiai. 

Pagerbtuvės, įvykusios gruodžio 
8 d. Lietuvių namuose, buvo ge
rai suorganizuotos ir praves
tos ir sutraukė per 250 žmo
nių. Norinčiųjų dalyvauti buvo 
ir daugiau, bet dabartinėse L ie t 
n a m ų sąlygose jų visų nebuvo 
galima patenkinti. Įdomu ir tai, 
kad šis parengimas išėjo toli už 
parapijos ribų: jis apėmė visas or
ganizacijas — čia jau seniai vei
kiančias ir iš Lietuvos atsivežtas 
— visų profesijų bei įsitikinimų 
žmones. Pagerbtuvės ruošė Phila-
delphiįos ir Piet. N . Jersey Lietu
vių bendruomenės, talkininkau
jant Šv. Andriejaus parapiečiams. 

Bronius Vaškcatis 

niiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiHiuiuiiiuiiuiiiiii 

Lietuvos atsiminimai 

ttadijo Valanda Jau 38 metus tar-
•adia New Jersey, New York Ir Con-

r.ectieut lietuviams ! 
Kas šeštadienį nuo • Iki S vai. po
piet iš WEVD Stoties H M Torke 
1330 kil.. AM ir nuo J Iki I « l 
vak. 97.9 mes. S'M. 

Dlrekt. I>r. Jokūbas J. Štokas 
14B7 Fort» Drive 

Mountainside, X. J. OT0*3 
Tel. 232-5MIS įeotlei 201 

Kviečiame taip pat klausytis Lietu
viškų kultūrinių valandų anglų kalba 
:i Seton Ha!] Universiteto radijo sto
ties (New Jersey WSOU. 89.5 ms*. 
KM) Plrmad. 7:30 - 8:30 vai. vakaro. 

(Vadovauja prof. 4. Štokas) 

KOGI LAUKTI 
Puikiausio muro 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. 

Puikus mūrinis. Apie $10,000 pa
jamų. Moderniai patobulintas namas 
Marąuette Parke. Kaina $67,500. 

Svaras 2\ų aukštų 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 West 71 st Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

iiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiinmi 
įvairių prekių pasirinkimas ne

brangiai iš mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 61 St., Cbicago, 111. 6062$ 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
IIIIIIIIIUIIIIIIilHllllilIlilllUtlIlIllIlIUlUU 

IŠJOJOM. 4 kamb. butas Marąuette 
Parke. Kreiptis savaitgaliais visą 
dieną arba šiokiadieniais po 7 vai. 
vak tel. 778-1047. 

ISNUOM. iki gegužfe mta. pabai
gos 3-jų miegamų kamb., apstatytas 
namas St. Petersburg, Floridoje. I 
nuomą įskaitoma gazas, elektra ir kt 
400 dol. mėnesiui arba 110 dol. sa
vaitei. Kreiptis tel. 813—823-0765 
arba Chicagoje po 7 vaL vak. teL 
371-0134. 

ISNUOM. 5 kamb. (2 mieg.) bu
tas su Šiluma. Tik suaugusiems. 
Marąuette Parke. Tel. 471-2239. 

NORI PERŠTI 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHIHinillU 
IEŠKAU PIRKTI 

25 sidabrinius dolerius 
25 metų vedybų sukakčiai. Skambin
kite Ričardui po 3 vai. popiet, tel. 
779-7483. 
NUilIlilUIKlIlIlilIlIlUlllllllllllllllllllllilIt 

iy2 aukšto 7 kamb. 2 atskiros vonios 
ir virtuves. Naujas radijatoriais gazu 
šildymas. Garažas. Galima tuoj užimti. 
Arti Maplewood ir 69-os gatvės. Tik 
$24,900.00. 

2-jų aukštų Georgian. 5 kamb. 37 
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta 
kaina. $27,900. 

BL'TC NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Ineome Tas 

Notariataa — Vertimai 

BELL REALTY 
1. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778^2233 

tiliillillllllllllllllllllillilillillllllllllllliui 
M. A. Š I M K U S 
INOOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 So. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINU iskvieUmai. pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
iiiimmnuimiiiiiiHiimniiiiuuuiuiimii 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii) 

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
iiimimuimiiuimiHimmmimiiumHiii 
iiiiiiiiiiiiitiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiuniutuiiiin 
P L U M B I N G 

Licensed, Bonded, Insared 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 

ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Giass bioeks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. I automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
dę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
IIIIIIIIIIIMIlIflIlIlMIlIlUllUllllUlUJUIIUIII 

HELP WANTED — MOTERYS 

HOUSEKEEPER 
Dirbančiai motinai (advokatei) rei

kalinga moteris prižiūrėti 3-jų metų 
berniuką, kuris kalba lietuviškai ir 
angliškai. Reikalinga bus pagaminti 
visus valgius ir atlikti lengvą namų 
ruošos darbą. Gyventi vietoje. Ne
reikalinga bus dirbti savaitgaliais. 
Atlyginimas 100 dol. į savaite. Kreip
tis j Kathleea Balionas teL 239-5103 
po 6 vaL vak. 

VYRAI IR MOTERYS 

lllitllllllllllllimiltllllllllliuillllllllilillll 

lllilIlIlilIlIinilHllllllllillIililHIIIIIIUlIlIlI 

NUMIZMATIKA 
Jonas K. Karys 

Žodynas, r a s t a i 340 pual. 
Kieti viršeliai. Kaina su per
siuntimu $ 1 6 0 0 . Spausdino Im-
maculata Press , Putnam, Conn. 

įiiiiiiiuiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiiitiiiiiiiiiimi 
Lietuviškas restoranas su narna ir 
visais moderniais įrengimais — 
Marąuette Parko centre. Lengvos 
pirkimo sąlygos. Labai geras biz
nis. Reta proga. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Ineome Tax 

Notary Public 

2951 W. 63rdSt., 436-7878 
Tel. 839-1784 arba 839-5568 

iiiiiiiiiimiiiimimiiiiiimmiiiimiimiiii 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M !G L 1 H A S T V 
2346 W. 89th St., tel. 776-1486 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIUIIIUIIlIflUIH 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — Tel. RE 7-5168 

•SIlflIlHlltlIimiiifnMMMnMMMMU"""*-

EXPEftlENCED TELLERS 
NEEDED mMEDIATELY 

for a west suburbau bank, full and 
part time, to work in our new faci-
lity. We offer earcellent starting 
ealary and benefits. 

Please caJl for more kiformatkn: 

MRS. SNYDEB — 383-1386 

HELP WANTED VYRAI 

ELECTRIC1AN 
Foi information 

Suburbau Mfg. Plaut 
Call: 456-1200 

SfflPPING & RECEIVTNG CLERK 
Local distribution center for a major 
Corporation needs shipping and receiv-
ing clerk Fork lift exper. helpful Good 
starting salary and benefits. Call for 
appointment 683-2092. 

SCM CORPORATION 
8550 W. Bryn Mswr Ava, Cbco, I1L 
An Eąual Opportunity Em.pk>ye<r 

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

PI N I G A I 
Jonas K. Karys 

Ostrublis, Ostmarkė, Auksi
nas, Litas. Istorija ir N u m i s n a -
tika (su 160 pav.) 255 pusi. 
Spausdino T ė v ų Pranciškonų 
spaustuvė. Kaina s u persiunti
mu $5.75. U3»akymus s iųst i : 

DRAUGAS, 4545 W. 63 S t , 
Chicago, IX 60629 

iiiiimitniiiiitiittfmttiiiiiimfimiiiiiiimi 

NAMŲ APSITVARKYME 
Ar ruošiatės ką pastatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės. Skambinkite po 6-os vai. vakaro. 

TELEF. — 476-3950 
iiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimiiiiii 

Q U A L I T Y C 0 N T R 0 L 
INSPECTOR 

Unusual opportunity for individu-
ai with maehine shop and welding 
inspection background. Knowledge 
of ASME code work a plūs. 
Company is 83 years young with 
outstanding reputatkm. Pleasant 
north suburban location. Excellent 
benefits and fringe package. 

Oall JOHN MEEHAN 674-7782 
WM. W. NUGENT C0.f INC 

3440 Cleveland St., Skobto, HL 

NHGHBORHOOD 
REALTY GROUP 

U.S.AV 

D Ė M E S I O 

Žalgirio šaulių kuopa Cleve-
lande. užbaigus 19^79-tus metus 
ir paskutiniam valdybos posėdy
je paskirstė spaudai ir radijo 
valandėlei aukas. Žurnalui "Ka- j veikla Cievelando 
riui' 50 doL, "Draugui" 25 dol., i l ietuviai 

Į susirinkimą prašomi atvykti 
nariai ir suinteresuoti šaulių 

ir apylinkės 
Valdyba 

R E A L E S T A T E 

-r—<-r /"\f% T T \ A Rezidencinės H- Komm&nf Nuosavybės 
H l i \ J r V l J L / ^ \ Apartmentai • Kondomtmanai • Nuomavimas 

Angelė E. Kamiene 
•ŠALTOS • • • BROKE* • « • WOTAKY 

• J C "T" i T ^ T T *?0i Golf !><XJl«varct.H. Petcrtbu-g fcaacH.F-S. M706 
i j i j 1 j \ 1 1 J te^fona* (Si*) }*0-2448. Vatar* (S»» M5-Z7J6, 

REAL ra 

VVe'll help you moJce ihe right movė 
Naujesnis 8-|ų miegamų bungalow. 

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

2tt aukšto mūras — 3 butai. Ge
ros pajamos. Prie 44-os ir Califomia. \ 
Nebrangus. 

5t-ta Ir VVhlpple. 6 kamb. puikiai 
prižiūrėta mūro rezidencija. Gazo 
Šilima. Rūsys. Nebrangus. 

65-ta Ir Keeler. Stiprus m aukš
to mūras. Tinka giminingom Šeimom 
ar iSnuom. Susideda iŠ 5 ir 4 kamb. 
$72,000. 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

I Tel. — 767-0600 
• • • • • t V I t t t f U f f V l I f i Į t l ą t f l t l t ' t O t ė t * * 

GEJU PROGA PAPILDYTI SAVO BIBLIOTEKAS 
UTUANISTIKOS INSTITUTO LEIDINIAIS 

LITUANISTIKOS DARBAI. I t. Red. Jonas Balys, 228 p. 
1966 metai $3.00 

32.50 

$10.00 

F1ATDTKTIE " D R A L W 

LTTUANTSTIKOS DARBAL U t. Red. Jonas Balys. 186 p. 
1969 metai. • 

LITUANISTIKOS DARBAI, m t. Red. Vlnca» Maciūnas. 
307 puslapiai. 1973 metai. • • 

UTUANISTIKOS DARBAI, r v t. Red. Vincas Maciūnas. 
328 pualapiai. 1979 metai » $10.00 

2EMAJCIŲ VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS. 
Red. kun. Antanas Alekna. 300 pusi. 1976 m • • . . $5.01 

LHTrUVIŲ IŠEIVIJOS SPAUDOS BIBLIOGRAFIJA. 
Red. Jonas Dainauakas ir Tomas Remeikis. 300 pusi. $7.00 

UTUANISTIKOS INSTITUTO 1971 M. SUVAŽIAVIMO DARBAI. 
Red. dr. Tomas Remeikis. 280 pusi . . • - $5.0J 

LTTUANISTIKOS INSTITUTO 1973 M. SUVA2LAVTMO DARBAL 
Red. dr. Rimvydas Šilbajoris. 262 pusL $5.00 

UTUANISTIKOS INSTITUTO 1975 M. SUVAŽIAVIMO DARBAL 
Red. dr. Benediktas Ma&uika 192 pusi $5.00 

UTUANISTIKOS INSTITUTO 1977 M. SUVAŽIAVIMO 
DARBAL Red. Janina K. Reklaitk $1».00 

UiBskynsss sfesstt: 
DRAUGAS. 4A45 Wes* SSrd Str., Caskago, HL 



PARENGIMAI CHICAGOJ 
Sausio 11 d. — Vakaronė; mokyklos 

Jaunimo centre — J. Karvelio 
knygos pristatymas. 

Sausio 13 d. — Klaipėdos 
šventė, Jaunimo centre, ruošia
me Chicagos liet. jūros skau-
tų,-čių. 

— JAV LB Vid. Vakarų apy
gardas suvažiavimas Jaunimo 
centre. 

- r K. Donelaičio liet. mokyk
lų žiemos balius Liet. tautiniuo
se namuose. 

Sausio 18 d. — A. Bagdono 
naujos poezijos knygos prista
tymas, ruošiamas Marąuette 
Parko LB apylinkės Jaunimo 
centre. 

Vasario I i - "Mūsų Jur
barko" knygos pristatymas Jau
nimo centre. 

Vasario 2 d. — Spaudos ba
lius Martiniąue salėje, ruošia
mas Daužvardžio fondo valdy
bos. 

Vasario S d. — Rimgaudo 
Kasiulio ir kitų muzikų koncer
tas, ruošiamas Balfo Jaunimo 
centre. 

— Dzūkų dr-jos popietė Jau
nimo centre. 

Vasario 9 d. — K Donelai
čio lit. mokyklos balius Jauni
mo centre. 

— Užgavėnių (Mardi Grass) 
karnavalas Jaunimo centre. 

Vasario 10 d. — Muzikos mu
šamųjų instrumentų koncertas, 
vedamas Klaudijaus Adomaičio. 
Jaunimo centre. 

— Altos Chicagos skyriaus 
ruošiamas Lietuvos nepriklau
somybės minėjimas Marijos 
aukšt. mokyklos salėje. 

- ^ Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimas Ci
cero Altos skyriaus. 

Vasario 16 d. — Užgavėnių 
karnavalas (Mardi Gras) Jau
nimo centre. 

Vasario 17 d. — Lietuvos 
nepr.~ Šventės minėjimas Jau
nimo centre, ruošiamas LB 
Gage Parko apylinkės. 

— Lietuvos nepriklausomy
bės šventės minėjimas, ruošia
mas LB apylinkės Šv. Antano 
parapijos salėje. 

Vasario 21 d. — Vaišes P. 
Amerikos lietuvių jaunimo gru-

salėje. 
BaL 20 d. — Ped. lit. insti

tuto išleistuvės Jaunimo centre. 
Bal. 26 d. — "Carmine Bu

raną" ir "Pajacų" operų spek
takliai Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. 

— Ulinois Liet. Gydytojų ir 
dantų gydytojįų dr-jos pavasa
rio balius Beverly Country Club 
patalpose. 

BaL 27 d. — Vytauto Di
džiojo 550 m., sukakties mi
nėjimas Jaunimo centre, ruo
šiamas LKM Akademijos Chi

cagos židinio. 
— JAV LB Vid. — Vakarų 

apygardos apylinkių atstovų 
suvažiavimas Jaunimo centre. 

Gegužės 3 a. — Lietuvių fon
do metinis suvažiavimas ir va
karienė Jaunimo centre. 

— Lemonto lituanistinės mo
kyklos Pavasario balius Grai
kų salėje. 

— Lietuvos Dukterų balius 
Jaunimo centre. 

Gegužės 16-18 d. — Dzūkų 
dienos Jaunimo centre. 

Birželio 15 d. — Cicero Al
tos sk. ruošiamas lietuvių trė
mimų minėjimas Šv. Antanas 
parap. salėje. 

mirė sulaukės 64 m. amžiaus. Į reklamos vietos laikraštyje. I DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. sausio mėn. 4 d. 
Paliko 4 sūnūs ir duktė bei dvi į Ateityje turėtų sutraukti dau- i . 
seserys ir brolis. Gimnazijos 
laikais buvo garsus futbolo žai
dėjas. 

— A. a. Elena Narkevičiūtė-
Pilkausky mirė sulaukusi 98 m. 
amžiaus. Gimusi Naujamiesty
je. Paliko 4 dukteris ir sūnus 
ir plačią giminę. Buvo keletos 
draugijų Gardneryje pirminiu 
ke. Vienas 
metu. 

giau žmonių tokio pobūdžio pa
rodėlės surengimui 

KALĖDINIS POBŪVIS 
Prieš Kalėdas Vyčių kuopa 

kartu su kun. Justinu Stepona
vičium surengė kalėdinį pobūvį 
šv. Pranciškaus parapijos Atho-
le altoriaus tarnautojams. Buvo 

sūnus" žuvo karo apdovanoti 30 berniukų. Pas
kui Vyčiai patys turėjo savo 
kalėdinę puotą restorane. 

SUKAKTIS 
Gardneryje šiemet muziejaus Elena šimkūnienė savo na-

komitetas suruošė įvairių Kalė- j muose surengė Semenavičiams 
dų eglučių parodėlę. Daug pa- į 40 metų vedybinio gyvenimo su-
sidarbavo Genaičiai ir Bronė! kakties puotą. Dalyvavo arti-
Višniauskienė. Atrodo, kad lie-; mieji draugai. Linkėta jiems 
tuvių buvo gražiausia iš visų j sulaukti kartu dar daug gražių 
tautybių — buvo duota daug Į dienų. 

EGLUČIŲ PARODA 

IKANO KONSULATAS 
Irano konsulato nariams Chi-

cagoje buvo duotas įsakymas 
per mėnesį išsikraustyti, į sa
vo kraštą, bet jie nelabai nori. 
Dabar, terminui pasibaigus, 
duota dar 10 dienų, per kurias 
jie turi grįžti į savo kraštą. 

PARDUOS COLISEUM 

Chicagos Coliseum arena, ku
rioje penki respublikonų prezi
dentai buvo nominuoti, vėl ati
duota pardavimui. Coliseum yra 
1505 S. Wabash Ave. Už jį pra
šo 375,000 dol. Buvo laikas, kai 
už tą pastatą prašė 2 mil. dol. 

Birutininkės Genienė, Toliušienė, pirmininkė Leonaitiene, Ivašauskienė ir 
LSST pirm. K. Milkovaitis su žmona Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kūčiose. 

VJOCT P. Milėtn 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Wilkes Barrc, Pa. 

LIET. KAT. SUSIVIENIJIMO 
KULTŪROS FONDAS 

Šiais 1980 metais Lietuvių 
Katalikų susivienijimas, viena 
seniausių Amerikos lietuvių or
ganizacijų, steigia Kultūros 
fondą, veiksiantį susivienijimo 
rėmuose, tačiau nesiribosiantį 
vien tik savo narių gretomis. 
Kultūros fondu susivienijimas 
pagerbia savo keturis žymius 
narius, palikusius svarų įnašą 
tiek susivienijimo, tiek visos 
tautos gyvenime. Tie pagerbia
mi veikėjai yra kun. Aleksand
ras Burba, Leonardas Šimutis, 
Matas Zujus ir prel. Jonas Bal-
tusevičius - Boll. 

LKS Kultūros fondo pagrin
dinis tikslas — skatinti, puose
lėti ir išlaikyti lietuvių kultūri
nę veiklą ir kūrybą. Jis galės 
skirti premijas, stipendijas ir 

pėmis Jaunimo centre vienkartines paramos sumas a s 
Vasario 22 d. — P. Ameri-i , , _____J__^,- , :. 

kos lietuvių koncertas Jaunimo 
centre. 

Vas. 22—kovo 2 d. — Dailės 
darbų paroda, ruošiama Dailės 
instituto Jaunimo centre. 

Vasario 24 d. — Pianisto M. 
libtekaičio piano rečitalis Jau
nimo centre. 

Kovo 2 d. — Kaziuko mugė, 
ruošiama Chicagos skautų,-čių 
Jaunimo centre. 

menims ir organizacijoms, kurių 
veikla religinėje, tautinėje ar vi
suomeninėje srityje turtina ir 
stiprina lietuvybę. Apskritai, 
fondas rūpinsis išimtinai švieti
mo, literatūros, labdaros ir re
ligijos reikalais, kaip tai numa
to vidaus pajamų 1954 metų įs
tatymas. 

LKS Kultūros fondas inkor
poruojamas Ulinois valstijoje. 
Inkorporavimo dokumentus pa-

Kovo 7 d. — B. Krištopaičio Į sįrašyti įgalioti trys susivieni ji-
knygos pristatymas Jaunimo 
centre. 

Kovo 9 d. — Putnamo sese
lių ruošiama vakarienė Jauni
mo centre. 

Kovo 16 i — "Margučio" 
ruošiamas koncertas Jaunimo 
centre. 

Kovo 22 d — Amer. liet. Bib
liotekos leidyklos vakaras Jau
nimo centre. 

Kovo 30 d. — "Margučio" 
koncertas Jaunimo centre. 

Balandžio 2-5 d, — Akad. 
akautų,-čių rekolekcijos Jauni
mo centre. 

Bal. 6 d — Velykų šokiai 
Jaunimo centre. 

Bal. U i - "Lituanicos" 
tunto šokiai Jaunimo centre. 

Balandžio 12 d, — "Aušros" 
Vartų" tunto vakaras Jaunimo 
centre. 

— "Lietuvos aidų" radijo 
programos sukaktuvinė vaka
rienė JC kavinėje. 

Balandžio 13 i - Laiškų 
lietuviams jubiliejinė šventė 
Jaunimo centre. 

Bal. 18 d — Literatūros va
karas su šokiai, ruošiamas stu
dentų ateitininkų Jaunimo cen
tre. 

Bal. 19-20 dienomis — "Car-
mma Buraną" ir "Pajacų" ope
rų apektakliai Marijo* »ukat_ 

mo direktorių tarybos nariai, 
gyveną Chicagoje: adv. Saulius 
V. Kuprys, Albina Poškienė ir 
dr. Vladas Šimaitis. Fondo di-
rektoriatan išrinkti prel. Jonas 
Balkūnas, Saulius Kuprys, Juo
zas B. Laučka, susiv. pirm. 
Thomas E. Mack ir dr. Leonar
das šimutis. 

Fondo lėšas sudarys direkto
rių tarybos paskirtos sumos, na
rių ir prijaučiančių aukos, pali
kimai, <?usivienijimo kuopų au
kos. Susivienijimo direktorių 
taryba fondui nutarė paskirti 
iki 10,000 dolerių. 

Pondas pradės veikti, kai 
tik jo inkorporavimas bus ga
lutinai sutvarkytas. Fondo var-

; das angliškai — Lithuanian Ca-
! tholic Alliance Foundation. Fon-
j do direktorius renka LK Susi-
j vienijimo direktorių taryba. Jų 
(veiklos terminas sutampa su 

susivienijimo direktorių tarybos 
kadencija. Dabartinė susiv. di
rektorių taryba veikia iki 1981 
metų liepos mėnesio, kai įvyks 
organizacijos trimetinis seimas, 
kviečiamas Rochestery, N. Y. 

(J.bX) 
PREL. JONAS BALKŪNAS 

— NAUJAS L. K- SUS. 
DVASIOS VADAS 

Lietuvių Katalikų susivieniji
mo Direktorių taryba savo po
sėdyje, įvykusiame gruodžio 
15 d. Wilkes-Barre, Pa., vien
balsiai išrinko prelatą Joną Bal-
kūną savo organizacijos dvasios 
vadu. Ši vieta susiv. Direktorių 
taryboje buvo laisva nuo gegu
žės mėn., kai mirė preL Jonas 
Bartusevičius - Boll. Dvasios va
das yra pilnateisis direktorių 
tarybos narys. 

Prel. Jonas Balkūnas yra il
gametis susivienijimo narys, 
anksčiau aktyviai dalyvavęs jo 
veikloje. Yra vadovavęs ir vie
nam organizacijos trimetiniam 
seimui. Būdamas Maspetho lie
tuvių parapijos klebonu, prel. 
Balkūnas globojo ten veikusią 
susiv. kuopą. 

Tame pačiame posėdyje prel. 
Balkūnas išrinktas ir naujai 
steigiamo Lietuvių Ka t susivie
nijimo Kultūros fondo direkto-
riato nariu. 

PreL J. Balkūnas gyvena St. 
Petersburg Beach, Floridoj. Ten 
veikia susivienijimo kuopa. 
Nors ir tolokai būdamas nuo 
didesnių lietuvių veiklos centrų, 
preL Balkūnas dažnai lankosi 
rytuose ir šiaurėje, todėl jo 
įvairių "išvykų" metu dalis jo 
laiko ir dėmesio teks ir Lietuvių 
Katalikų susivienijimui. 

Gardner, Mass. 
MIRTYS 

Neseniai mirė Charles Radec-
kas, sulaukęs 70 metų. Daug 
metų buvo Gardnerio miesto 
plaukimo mokytojas. Paliko 
sesuo Emilija. 

— Ipolitas Kuleckas mirė su
laukęs 93 metus. Gimęs Kap
čiamiesty. Buvo nevedęs, palai
dojo pažįstama Betty Snonskytė. 
Paliko gimines Maine ir Conn. 
valstijose. 

— A a. Stanley Marcinkus 
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PRANAS BANEVIČIUS 
Gyveno Chicago, Ulinois, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė sausio 3 d., 1980 m., sulaukęs 84 metų amžiaus 
Gimė Lietuvoje, Pilėnų kaime. Amerikoje išgyveno 30 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona, sūnus Edvardas, mar

ti Dalia, duktė Gražina Chapman, žentas William, 6 anūkai: Ed
vardas, Vytas su žmona Mane, Aldona ir Audra, David ir William, 
Jr., sesuo Veronika Luinienė su šeima Lietuvoje, ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Priklausė Vytauto Didžiojo Saulių rinktinei. 
Kūnas bus pašarvotas penktadieni, 4:00 vai. popiet Eudeikis-

Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 So. California Ave. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 5 d. iš koplyčios 9:00 vai. 

ryto bus atlydėtas į Svč. Mergelės Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, duktė, marti, žentas ir anūkai 
Laidotuvių direkt. D. Gaidas ir G. Daimid — Tel. 523-0440. 

Lietuvoje, Onos Petrilrienes-Narbutaites tė
veliams mirus, 

dr. Juozą, Onutę Petrikus ir dukrą Margaritą 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Dr. Juozas ir Salomėja Skaudžiai 
Dr. P. ir 0. čerškai 

A. f A. PETRUI SADAUSKUI 
Vakarų Vokietijoje mirus, jo seseriai FILOMENAI 
VON BRAUN, sūnėnui LEOPOLLHJI su ŠEIMA ir vi
siems giminėms nuoširdžią užuojautą reiškiame ir drau
ge liūdime. 

Totoraičių Seimą 
Salida, Colorado 

Brangiam tėveliui Lietuvoje mirus, sūnui 

RAMŪNUI ir jo ŠEIMAI 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Ignas ir Jonė Statkevičiai 
Floridana Beach, Fla. 

TADUI TALLAT-KELP5AI minis, 
dukterims ONUTEI LIŠKŪNIENEI ir MARYTEI, sū
nums KAZIUI, KĘSTUČIUI ir ALGIUI ir jų ŠEIMOMS 
reiškiame gilią užuojautą. 

Dr. J. ir O. Žemaičiai 
J. ir V. Barčiauskai 

Mylimos mamytės, uošvės ir močiutės nebetekus, mū
sų brangiam 

ROMUI KRIŠTOPAIČIUI 
ir visai ŠEIMAI reiškiame giliausią užuojautą. 

Lemonto Maironio Lituanistinė 
Mokykla 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 S o u t h Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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. LITLANICA AVE Tel. YArds 7-3401 

VIENOS AISTROS ISTORIJA 
Šis romanas yra garsaus ispanų rašytojo M. Unamuno, 
Pradėjus romaną skaitytį — nenorisi sustoti. Tikrai 
intriguojantis. Išvertė iš ispanų kalbos Povilas Gau-
čys. Išleido Rūtos leidykla 1977. Knyga gaunama: 
Draugas 4545 W. B3rd St. Chicago, UI 6062C. Kai
na su persiuntimu — $4.25 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
2424 VV. bPth STREET Tel. REpublic 7-1213 

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

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

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

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

VASAIT1S - BUTKUS 
1446 So. 50th Ave.. CICERO. I I I . Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. sausio mėn. 4 3. 

X Partizano Daumanto jaun. 
at-kų kuopa, veikusi J. centre, 
persikelia į Ateitininkų namus. 

Nuo naujų metų mėnesiniai 
kuopos susirinkimai vyks pir
mais mėnesio sekmadieniais po 
Lemonto lietuviškų šv. Mišių 
1:30 v. p. p. Pirmas šių metų 
Busirinkimas bus šį sekmadienį, 
sausio 6 d. Tuo pat metu įvyks 
naujų narių registracija ir tė
velių pasitarimas. Lemonto bei 
kitų Chicagos priemiesčių jau
nimas nuo 6-13 m. amžiaus mie
lai kviečiamas stoti į šią kuopą. 
Kuopai vadovauja energingos 
globėjos A. Pabedinskaitė ir B. 
Lieponytė. 

X Prof. dr. Vytautas ir dr. 
Danutė Bieliauskai sausio 5 d. 

X L. Vyčiu Senjora kuopos 
susirinkimas įvyks pirmadienį, 
sausio 7 d., 7 vai. vak. Vyčių 
salėje. Visi nariai prašomi da
lyvauti. 

x Jonas Stočkus, čikagiškis. 
aukojo 10 dolerių. Ačiū. 

x Elena Pečiulienė, Viktoras 
ir Steponas Čižai iš Coldwater, 
Mich., buvo atvykę į Cbicagą 
aplankyti savo pažįstamų ir 
draugų. Ta proga jie aplankė 
"Draugą", susipažino su spau
dos darbais ir įsigijo įvairių 
knygų už 60 dol. 

X Bronius Gurėnas, anks
čiau gyvenęs Chicagoje, šiuo 
metu Hayward, Wis., dažnai pa
remia savo dienraštį. I r dabar, 
atnaujindamas prenumeratą, at
siuntė 12 dol. auką. Labai ačiū. 

x Jeronimas Landsbergis, 
Richmond Hills, N. Y., atsiuntė 
auką. AČiū. 

x Mediciniški linkėjimai — 
548 Alvudo radijo paskaita šį 

išvyksta į Šveicariją praleisti Į šeštadienį, 9 vai. ryto, Sofijos 
kelias savaites atostogų. Prof. j Barčus šeimos radijo valandos 
V. Bieliauskas jau daugelį me- Į metu. 
tų dėsto Xavier universiteto x Dėkodami už 1980 metų 
psichologijos departamente, o kalendorius, aukų atsiuntė: po 
dr. D. Bieliauskienė turi gydy-; 6 d o l _ p a u m i s Petkevičius, 
tojos kabinetą. Jie grįš namo į c ^ Bakaitienė; po 5 dol. 
sausio 19 d. 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 

Clevelande šaulių baliaus metu, Žalgirio kuopos nauji r^ria:, davę šaulio priesaiką. Iš &. kuopos pirm. B. Nainys, 
priesaiką priėmęs kun. A. GoidikovskLs, priesaiką davusi narė L. Dučmaniene A. Bergas, Vyt. Biliūnas, J. Kava
liauskas ir antroje eilėje jaunas šaulys pianistas Vyt. Poškorius. Svote. Z. Garios 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
KALfcDU EGLUTE KR. 

DONELAIČIO MOKYKLOSE 

| P° 
Benediktas Dapkus, Kazys Mer-

x Sausio mėn, 20 d., sek
madienį, 2 vai. p. p. Šaulių na
muose, gen. T. Daukanto jūrų 
šaulių kuopa rengia Klaipėdos 
krašto atvadavimo metinės su
kakties paminėjimą su akade
mine dalimis knygos "Jūros Ke
liais" pristatymu. Minėjimo 
programai pasibaigus, užkan
džiai. Kviečiama Chicagos lie
tuvių visuomenė ir organizaci
jos su vėliavomis dalyvauti 

X Inž. Juozas ir Zita (Bur-
neikytė) Petkai buvo atvykę iš 

Dar geras pusvalandis kol 
programa prasidės, bet mokyk
lų erdvioje salėje ir balkone, 
gruodžio 15 d. rytą laisvų vietų t""", 
kaip ir nebėra. Šalia scenos sto
vi dailiai šiaudinukais išpuošta 

zito metu įrašytus magnetinėje 
juostelėje sveikinimus ir linkė
jimus lietuviams. Tėvų komite
to vardu linksmų šv. Kalėdų ir 
laimingų Naujųjų Metų visiems 
linki vicepirm. Birutė Sasnaus-

Daug plojimų susilaukia 

Leonardo Žitkevičiaus "Kalė
dos" (paruošė mokytoja Bronė 
Prapuolenienė). 

Toliau, pradinės mokyklos 
mokiniai, paruošti mokytojos 
Violetos Atkinson pašoko kal
velį, o aukštesniosios — paruoš
ti mokytojos Vidos Kazlauskai-

kis, Mindaugas Baukus, Ignas eglutė. Skleidžiasi tylūs lietu-
Ruginis, M. Aukštuolis, dr. Eug.' 
Šilgalis, R. Griškelis, Juozas 
Jurkėnas, Pilypas Narutis, kun. 
VI. Aleksoms, Antanina Gali-
naitienė. Visiems dėkojame. 

vaizdelis "Stirniukai", kurį, pa-į tės — žiogelį ir Dzūkų polką. 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

j 

UŽDARYS LIEJYKLA 
US Steel bendrovė paskelbė 

Seattle, Wash., Kalėdų šven-1 uždarysianti Gary plieno liejyk-
tėms į Chicagą pas savo tėvus | l ą n e s ^ j o s n a r i a i nesutinka 

trejiems metams palikti tą patį 
atlyginimą. 

LAIVELIU PARODA 
Laivelių, sporto ir vasarviečių 

atidaryta sausio 2 d. 

viškų kalėdinių giesmių garsai. 
Tvarkingai sueina 

skirtas vietas užima 
mokiniai Sugiedojus "Sveikas 
Jėzau gimusis", kalėdinė pro
grama, kuriai vadovauja Ieva 
Zabarauskaitė, prasideda. Ati
daromąjį žodį iškviečiamas pa
sakyti mokyklų direktorius Ju
lius Širka. Jis kviečia mokinius 
ir tėvelius branginti ir išlaikyti 
lietuviškąjį žodį bei kalbą ir šia g

 T/̂  
proga sutekia galimybę dar kar
tą visiems išgirsti šv. Tėvo vi-

ruošti mokytojų Laimos Booth 
ir Guodos Antanaitytės, atlieka 

ir jiems . «. . 
* , . i patys mažiausieji — vaikų dar-

'"A""" želio mokiniai. Jiems neatsilie
ka ir pirmasis skyrius, atlikda
mas vaizdelį 'Eglutės", paruoš
tą mokytojos Marijos PlaČienės. 
Tarytum bisui, vaikų darželio 
mokiniai dar atlieka žaidimą 
"Uodą", o pirmojo skyriaus — 
pašoka tautinį šokį "Noriu mie-

ir aplankė gausius pažįstamus 
o taip pat buvo krikšto tėvai 
Juozo brolio inž. Armino Pet
kaus šeimos dukrelės. 

x Išminties didinimo nuotai
kos bus perduodamos Lietuvio į paroda 
sodybos pažmonio metu šį šeš
tadienį, nuo 2 vai. po pietų. 
Bus ir užkandis. Visi laukiami. 

MIRTYS N. METUOSE 
Chicagos apylinkėse Naujųjų 

Metų savaitgalį susisiekimo ne
laimėse žuvo 7 žmonės. 

ŽLAURUS JAUNUOLIS 
Policininko sūnus Kurt Bar-

McCormick rūmuose, Chicago- tll, 23 m., apkaltintas Chicago
je, paežerėj, tęsis iki sausio 6jje nušovęs Betty Quin. 23 m., 

X Dr. Aleksandras Broel Pla-
teris, Bethesda, Md, dažnai pa
remia "Draugą". Ir dabar, svei
kindamas dienraščio darbuoto
jus Naujųjų metų proga, at
siuntė 15 dol. auką. Labai ačiū. 

X Leonardas Garlauskas, či
kagiškis, atsiuntė Garbės pre
numeratos mokestį. Už paramą 
esame labai dėkingi. 

X Antanas Titenfe, žinomas 

d. 
laivukų. 

DOVANOS PRANEŠĖJAMS 

Įdomų ir patrauklų patrioti
niu siužetu dviejų veiksmų vai
dinimą "Kūčių diena", paraše 
mokytoja Nijolė Nausėdienė. Jį 
pasigėrėtinai atliko žemesniosios 
mokyklos 3-čio, 4-to, 5-to ir 6-to 
skyriaus mokiniai: Rima Poli-
kaitytė — Alė; Andrytė Mac
kevičiūtė — Rasa; Albertas Ke
relis — Petriukas; Darius Ši
las — Jonukas; Danutė Penčy-
laitė, Lidija Bilutė, Paulius Bin-
dokas ir Vida Brazaitytė — 
kiškiai; Andrius Eringis — Ka-

Chicagos miestas išmoka do
vanas pranešantiems apie pade
gėjus. A. VVilson, 40 m., gavo 
300 dol., kai pranešė apie iš
girstą pasiryžimą padegti apar-
tamentinį namą Chicagos pie
tuose. Policija areštavo žmogų, 
kuris įtariamas ir kituose pa
degimuose. C. Delgado, 15 m,, 
gavo 250 dol., kai policijai pra-

čikagiškis, prie prenumeratos I nešė. kad vyras padega sandėlį 

Išstatvta daugiau kaip 500 kai ji 3 vai. sekmadienio naktį 
išėjo iš tavernos šiaurės vakarų | !fdu senelis ;_Petras poreikis 
miesto daly. Kaltinamasis sa
kosi važiuodamas automobiliu 
šaudęs į sienas ir kitus daiktus. 
Jis buvo sugautas, kai kita mo
teris perdavė policijai automo
bilio numerį. 

ŽYMIAUSIAS JAUNUOLIS 

Rudnosis; Daina Paškutė 
Rudnosienė; Dainius Brazaitis 
— Rudnosiukas; Jonas Adickas 
— vilkas; Lidija Jurcytė ir Gi
tą Gilvydytė — voverytės; Tai-
vyda Rudaitytė — Laputė ir 
Liana Ancevičiūtė, Raminta Bi-

Akordeonistai Ina Končiūtė ir 
Arūnas Polikaitis. 

Baigiant Kalėdų eglutės pro
gramą, aukštesniosios mokyk
los choras darniai padainavo 
Kalėdų giesmes: Piemenėliams 
— muz. J. Naujalio, Betliejaus 
prakartėlėj — muz. J. Švedo 
ir Betliejus nušvito — muz. Be
nedikto Andriuškos. Giesmes 
pravedė mokytojas Vytautas 
Gutauskas, akordeonu palydėjo 
V kl. mokinys — Viktoras Puo
džiūnas. 

Atvyko ir nekantriai laukia
mas Kalėdų senelis — Juozas 
Polikaitis. Užsimezga gyvas 
dialogas ir spontaniški pokštai, 
kuomet patys didžiausieji (Vili 
B kl. mokiniai) "pareikalauja" 
ir jiems dovanėlių. Aplinkui ai
dint džiugiems "Linksmų Kalė
dų!" linkėjimams, atmintin su
grįžta čia pat matyto Nijolės 
Nausėdienės vaidinimo paskuti
nysis veiksmas ir vaikų prašy
mas: "Seneli, pasakyk Lietuvos 
vaikams, kad juos mylime ir 
tikime, kad ateis tokia diena, 
kuomet ir jie galės laisvai Ka
lėdas švęsti". 

Ritonė Rudaitienė 

J. JL VALSTYBĖSE 
— Prof. Juozo Brazaičio 5 

metų mirties sukakties akade
mija rengiama sausio 13 d., sek
madienį, 4 vai. p. p. Kultūros 
židinio mažojoje salėje. Bus pa
skaita, bus parodytas garsinis 
fitnuBi pagamintas kun. Algi
manto Kezic, bus paskaityta iš 
;c raštų. Po akademijos — ka
vutė. Rengia "Darbininko" re
dakcija ir Liet. Fronto bičiulių 
New Yorko sambūris. 

— Vienuoliktoji dailės paro
da rengiama vasario 9 ir 10 
dienomis Kultūros židiny Brook-
lyne. Tai tradicinė paroda, ski
riama Lietuvos nepriklausomy
bės šventei pagerbti Ją rengia 
LB New Yorko apygardos val
dyba. 

— Literatūros vakaras ir kon
certas rengiamas vasario 10 d. 
Kultūros židinyje Brooklyne, 
ryšium su tuo metu vykstančia 
dailės paroda. Koncertu baigia
ma paroda. Bus paskelbta, kas 
laimėjo populiarumo premiją, ir 
tuo bus uždaryta pati paroda. 

— Muzikas Vincas Mamaitas 
išvyksta gyventi į Sunny Hills, 
Fla. Jis eilę metų vargoninin
kavo Elizabetho lietuvių para
pijoje, dabar yra išėjęs į pensi
ją. Gruodžio 19 d. "Darbinin
ko" redakcijoje buvo surengtos 
jam išleistuvės. Su redakcija 
jis galudžiai bendradarbiavo, 
kai buvo Varginininkų-Muzikų 
sąjungos pirmininku ir redaga
vo Muzikos Žinias. Jo adresas 
Floridoje bus toks: 568 Quail 
Ave., Sunny Hills — Chipley, 
Fla. 32428. 

— Aldona Marijošienė, Mai
ronio mokyklos vedėja, Kalėdų 
šventėm su visa šeima grįžo į 
New Yorką. Šiais metais ji su 
šeima gyvena Šveicarijoje, Zue-
richo mieste, kur jos vyras dir
ba viename amerikiečių banke. 
Po Kalėdų švenčių vėl skrenda 
į Šveicariją. Į New Yorką grįž
ta gyventi tik ateinančių metų 
vasarą. 

— PhoerJxe, Ariz., Kalėdos 
buvo švelnios: be sniego ar šal
nos. Dar vis tebežydi rožės. 
Oras nešaltas, bet sunkus. Rei
kia lietaus ar vėjo. Lietuvių 
pamaldose matėsi retų svečių. 
Giedojo chorelis. Solistė Akvi
lė Ancha giedojo "šventa nak
tis". Visas Phoenixo lietuvių 
džiaugsmas gražiai išpuošta 
seselių koplyčia. 

mokesčio pridėjo 10 dol. auką. 
Dėkojame. 

Humboldt Parko srity. Kalti
ninkas buvo areštuotas ir nu
teistas kalėti 6 m. 

PRASIDĖJO PAMOKOS 
Parapinėse ir miesto mokyk-

X Kristijono Donelaičio li
tuanistinės mokyklos pamokas 
pradės šį šeštadienį, sausio 5 d., 
9 vai. rytą. j | o g e trečiadienį po Kalėdų atos-

X Danguolė Valentinaitė s u - ' 1 0 ^ v ė l Prasidėjo mokslas. Ta-
tiko rūpintis atvažiuojančių i š ! c i a u rmesto mokyklų mokytojų 
Argentinos "žibučių" ir Ū m - H ^ y * *?*** " * * » 
gvajaus "Ąžuolyno" jaunimo 
ansamblių apnakvindinimu Chi
cagoje. Atvykimo data vasario 
21-27 d. Galintieji apnakvindin
ti atvykstančius prašomi kreip
tis pas p. Valentinaitę 434-0935. 

(pr.) 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Bradshaw, Inc., patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(ak) 

jeigu ir šią savaitę negaus če
kių. Taip pat pieno ir kitų pro
duktų teikėjai skelbia nutrauk
sią savo patarnavimus miesto 
mokykloms, jei negaus atlygi
nimo. 

ŠOKOLADO GAISRAS 
Chicagoje Naujų Metų dieną 

degė Blommer šokolado fabri
kas. Apie 60 ugniagesių gesino 
gaisrą. Nuostolių apie 50,000 
dol. Degant šokoladui, kilo di
deli dūmų debesys, o sustirpęs 
šokoladas lipo prie ugniagesių 
batų. Du ugniagesiai lengvai 
sužeisti. 

lutė, Rima Paulikaitė, Milda 
Kiekvieno Chicagos parko! Rudaitytė, Gailė Sabaliauskaitė 

būstinėje bus išrinktas žymiau- įir ^ d i J a Viržinaitė — snaigės, 
šias tos apylinkės jaunuolis, o P " ^ š o k i paruošė Linda 
paskiau iš visų tų laimėtojų bus I Chiapetta, Lisa Chiapetta ir Rū 
išrinkti žymiausi Chicagos ber-i^a Kulytė. ~" 
niukas ir mergaitė. Abudu jie 
gaus po JAV boną po 50 dol., 
o paskiau dalyvaus varžybose 
dėl 2000 dol. mokslapinigių. 
Pernai Tony Aukskainis pateko 
j aukščiausius laimėtojus. 

SUKTOS SĄSKAITOS 

Trys čikagiečiai — F. Petu-

Puikias vaidinimui įvės n e vėliau kaip vasario mė 
dekoracijas pagamino Loreta | nesį. 
Deveikytė, Vida Didžbalytė ir 
Julytė Valaitytė. 

Pradinės mokyklos mokiniai, 
pravedant Vidai Rėklaitytei ir 
Dariui Polikaičiui, gražiai atli
ko giesmę "Gul šiandieną" ir 
dainą "Kalėdų sapnas", o Jonas 
Buntinas padeklamavo Jono 

llo, 51 m., J. Knight, 62 m., ir Minei gos eilėraštį "Kalėdų nak-

KMADOJE 
Nauja baleto studija. Gra-

Mickutė-Balon, neseniai 
(1978 m.) su šeima atvykusi 
iš okupuotos Lietuvos, atidarė 

autobuso liniją iki Pulaski gat-l8*™ b a k t 0 s t u d i ^ > Toronto 
'Lietuvių namuose. J i 1966 m. 
baigė Vilniaus M. K. Čiurlionio 

Sutikimas buvo pasiektas s u ' v a r d o m e n o m o k v k l o s choreo-
CTA planavimo viršininku Har-

FRAILGINS 71 GATVES 
AUTOBUSO LINIJA 

Marąuette Parko apylinkės | ž m a 

sąjunga pranešė, kad CTA su
tiko prailginti 71-mos gatvės 

old Hirsch. Yuscavage iš Mar
ąuette Parko susisiekimo komi
teto pareiškė, kad tai yra dide
lis laimėjimas Marąuette Parko 
apynnkei. 

Prašant Marąuette Parko 
apylinkės sąjungai, praeitą ge-

man už apgaulingas sąskaitas; Puodžiūnaitė-* ir Ričardas Chia-
pereitą žiemą valant sniegą. | petta su Daiva Tamulaityte — 

x A. a. Adomo Zabuko 12 
metų mirties sukaktį minint šv. 
Mišios už jo sielą bus atnašau
jamos sausio 5 d., šeštadienį, 
9 vai. ryto T. Jėzuitų koplyčio
je. Kviečiame gimines ir drau- j ziejuje Chicagoje 
gus dalyvauti pamaldose, (pr.) j sio 6 d. 

VAIKU KCRYBA 
Įvairių tautų vaikų tapybos 

paroda Mokslo ir pramonės mu-
baigsis sau-

A. Giacomino — patraukti teis-!
;tį" (paruošė mokytoja Danutė j &12** mėnesį autobuso linija bu-

' vo perkelta nuo 73-čios į 71-mą 
gatvę. Sąjunga taip pat papra
šė kelią prailginti iki Pulaski 
gatvės, kad būtų lengviau pa
siekti Daley mokyklą ir krau
tuvių centrus. Šiuo laiku nėra 
pilnos rytų-vakarų linijos tarp 
63-Čios ir 79tos- gatvės. 

Marąuette Parko sąjunga su
rinko daugiau kaip 1,500 para
šų, pritariančių tam susisieki
mui Rugpiūčio mėn. buvo išnuo
motas autobusas ir išreikalauta 
nemokamas važiavimas vieną 
dieną. Tuo įrodytas autobuso 
reikalingumas. Autobusas va
žinėjo 6 valandas ir pervežė 400 
keleivių, be to, reikėjo atmesti 
dar 200 norinčių važiuoti. 

Yuscavege pareiškė, kad tai 
u^baieria tračia punktą 

grafijos skyrių, buvusios vals
tybinio teatro baleto solistės 
Jadvykos Jovaišaitės-Olekienės 
klasę. Turi atlikėjos ir pedago
ginę praktiką. Yra šokusi "Lie
tuvos' ansamblyje. Ištekėjusi už 
kitataučio, gavo leidimą emi
gruoti su šeima. 

— Lietuvių Tautodailės in
stitutas Toronte, Ont, Kana
doje, jau išsiuntinėjo dail. A. ir 
A. Tamošaičių "Iithuanian Na
tional Costume" visiems ją už
sisakiusiems. Paskutinė siunta 
buvo ekspedijuota 1979 metais 
gruodžio 18 d. 

AUSTRALIJOJE 
— Baltic News naujas nume

ris išleistas prieš Kalėdų Šven
tes. Šiame anglų kalba leidžia
mame biuletenyje, skirtame pa-
baltiečių reikalams, daug vietos 
skirta ir Lietuvai. Išspausdin

tos laisvės kovotojų B. Gajaus
ko, kun. A. Svarinsko, N. Sa-
dūnaitės nuotraukos, aprašyta 
jų veikla ir kalinimas, pateikta 
medžiagos apie vyskupą Julijo
ną Steponavičių. Biuletenį lei
džia Help organizacija, adresu: 
P. O. Box 272, Sandy Bay, Tas-
mania, 7005, Australia. 

— Romos Mastienės, čikagiš-
kės solistės koncertas suruoštas 
Lietuvių namuose Melbourne. 
Jos pirmasis koncertas buvo 
gruodžio 4 d. Adelaidėje. 

— Šydnėjaus lietuvių savait
galio mokykla mokslo metus 
užbaigė gruodžio 2 d. pamaldo
mis ir iškilmingu aktu. Mokyk
lą 1979 metais lankė 43 moki
niai. Mokyklą globojo kun. P. 
Butkus. Vedėja Julė Lašaitie-
nė. 

ŠVEICARIJOJE 
— Naujas leidinys apie pa

dėtį okup. Lietuvoj neseniai iš
ėjo iš spaudos. Tai "Glaube in 
der H Welt" "Tikėjimas 2-aja-
me pasaulyje") institutas Zolli-
kone prie Zuericho išleido nau
ją leidinį knygelės forma, var
du "So leben Litauens Katho-
liken" (Taip gyvena Lietuvos 
katalikai). Knygelės turinį su
daro vertimai į vokiečių kalbą 
iš "Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kronikos" 36 ir 37 numerių apie 
dabartinę tikėjimo padėtį ir su 
juo susijusią žmogaus teisių pa
dėtį ir jų varžymą. Gražiai iš
leistame leidinyje yra ir geras 
įvadas apie lietuvių kilmę ir mū
sų krašto istorija. Knygelė yra 
papuošta Aušros Vartų Gailes
tingumo Motinos, šv. Onos ir 
šv. Kazimiero bažnyčių Vilniu
je Uiustracijomis, kurių pasta
roji yra paversta ateizmo mu
ziejumi, ir vyskupo J. Stepona
vičiaus, kuriam neleidžiama ei
ti savo bažnytinių pareigų, pa
veikslu. Šis geras informacinis 
leidinys apie Lietuvos tikinčių
jų padėtį ir jų dvasinę kovą bei 
didvyrišką atsparumą leidėjų 
rūpesčiu yra plačiai skleidžia
mas Šveicarijos katalikiškose 
parapijose, siunčiamas Šveicari
jos bei Austrijos vyskupų ži
niai ir Vokietijoje centriniams 
katalikų komitetams bei jų spau 
dos institucijoms. Kadangi tu
rinys kaip tik vaizduoja LKB 
padėtį, Joną Paulių II-ąjį išrin
kus popiežiumi, tai šis leidinys 
šL Bendruomenės vardu buvo 
pasiųstas ir popiežiui, prašant 
paskelbti maldos dieną už Lie
tuvos Bažnyčią. 

Jonas Karvelis 

PREKYBININKO KRIl) 
Prisiminknai 1905-1977 

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

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 83rd St , 

Chicago, III. 40629 
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J- B U R K U S į 

ARTI TIKSLO 
"Be šios knygos neturėtų 

būti nė vienos Šeimos, iš kurios 
kas nors mirtimi yra išvykęs 
amžinybėn." 

Iš autoriaus pratarmės 

Daa. Giedrės 2 
cagoje. Iš kairės Nemira Sta 
Giedrė žurahakienė, Audronė ( 

"Sfidavos" leidinys 1979 m. 
Spaudė Morkūno spaustuvė Chi
cagoje. 256 pusi. Kaina su per
siuntimu $6.75 Illinois gyveoio-

panaikinti autobusų apsisukimo Į jai prideda 30 et. valstijos mo-
vietą ant 7100 bloko Fairfieldo | kesčio. 
ir Californijos gatvių. 

M & 
. • 3 * j _ ; 
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Aldona Mažeikienė 

.Nutfar. V. Noreikas 
keturių dalių 

mes galime Kreip 

Ši grupė vėl turėjo susitikti 
mūsų su Hirsch gruodžio mėnesį pra-

programos. Da-1 Syti šiais reikalais daryti dides-
i .<re;r-ti de-nesį nę raiangą. K. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t 

Chicago, IL 60629 
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