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INFORMACIJOS 
VERTĖJŲ PATARIMAS 

RUSŲ KALBA 
cijos klausimu buvo sukviesti 
aukštas pareigas užimantieji as
menys ir vaikų darželių auklėto 
jai. Pirmieji tylėjo dėl savo pa
dėties antrieji nesuprato, kokia 
čia ruošiama kilpa. Be to, iš anks 
to taip pat buvo surežisuota, kad užsienio tie asmenys, kūne ver- , . , " . . , . . , ., 

— .- . -• iSl ..- . . _i__ beve.k visi dalyviai tebuvo tik 

1979 m. rugsėjo 12 — 13 d. Vil
niuje vyko Lietuviu literatūros 
vertėjų konferencija. Joje dalyva
vo ne tik iš T. Sąjungos, bet ir iš 

čia lietuvių literatūrą į savo gim
tąsias kalbas.. Atrodo, natūralu 
būtų, kad pasitarimas būtu vy
kęs lietuvių kalba, nes jame da-
lyvav»žmonės, mokantieji šią kai 
bą. Kai kurie, be abejo, atvykę iš 
užsienio, norėjo dar labiau pasi
tobulinti, bendradarbiaudami lie
tuvių kalba. Bet dabar vykdoma 
intensyvi rusifikacija buvo svar
biau negu vertėjų norai. Pasitari 
me buvo vartojama rusų kalba! 
"Dirigento" lazdelę — vartoti ru 
su kalbą pakėlė ne tik J. Kuole
lis, bet ir... A Pocius. O toliau 
jau viskas vyko savaime. 

Buvo faktų, kad kai kurie ver 
tėjai iš užsienio, apsivylę, kad pa 
sitarimai vyksta rusų kalba, ėmė 
vengti pasitarimų. Ar iš to padą 
rė kokias išvadas pasitarimo ren
gėjai, sunku pasakyti. O gal ne
išdrįso net susigėsti? 

statistai "salei užpildyti' 
Po Taškento pasitarimo (1979 

m. gegužės mėn.) mūsų respubli 
kos švietimo ministerija kasdien 
telefonu turėjo pranešti Maskvai, 
kas tuo reikalu jau padaryta. 
IR ETUNIAI RUSIFIKATORIAI 

NESNAUDŽIA 
Šiek tiek skirtingai taktikos at

žvilgiu nuo caro laikų vykdytos 
rusifikacijos politikos Lietuvoje 

dabar čia politiką vykdo TSRS, tik 
truputį ~ts<*rgiau ir labiau pa
laipsniui. Matyt, skaudžiai pasi I 
mokė iš nesėkmių 19 a. antroje į 
pusėje. 

Čia atkreipsime dėmesį į Vii j 
niuje reklaminius užrašus bei kito ; 
kią rašytinę informaciją, kuri j 
paskutiniu laiku daugiausiai daro
ma rusų kalba- Kirpyklose (pav. 
Konarskio g.) bei kituose buitinio 

RUSIFIKACIJA GELEŽINKELIO j aptarnavimo punktuose, keičiant 
STOTYSE užrašymus ir kt., jei anksčiau dar 

Leninas kadaise rašė, kad net į b u v ° a b i e m
 J

k į l b o m , - ^ v i u 

geležinkelių tinklo unifikavimas | " L * " * teI d a b a r r a s o m a t l k m " 
neturi nustelbti nacionalinių 
kalbų, tačiau dabartiniai rusifi-
katoriai apie tai nebenori net pri 

s.škai 
Be to, aptarnavimo įstaigose, i 

vpač parduotuvėse labiau suįžūlė: 
siminti. Geležinkeliai, jų stotys i 1° ™«s pardavėjos, jei i jas krei 
yra tose srityse, kur rusifikacija I P lesi • * • • ! • » *; 

klestėte klesti. Daug kur Lietuvoje 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Izraelio kariuomenė puolė 
septynias palestiniečių stovyklas 
Libane. Užmušta 12 palestinie
čių, 1 libanietis ir 3 sirų karei
viai. Libanas įteikė Jungtinėms 
Tautoms griežtą (protestą. 

— Japonija nutarė leisti Ame-
I rikos bendrovėms pardavinėti Ja 
j ponijoje telefonų įrengimus. 

Bendrovė tikisi apie 350 dol. biz 
nio per metus. 

— Ketvirtadienį prezidento 
į Carterio anūkas paspaudė myg 

tuką, kuris uždegė ant nacionali 
nės eglutės viršūnės žvaigždę. Vi
sa eglutė liko tamsi, "kol namo 
grįš amerikiečiai įkaitai iš Ira
no", pasakė prez. Carteris. 

— Kinijos komunistų laikraš
tis "Liaudies dienraštis" bus spaus 
dinamas ir anglų kalba Ameri
koje. Ši laida skiriama čia gyve
nantiems kinams. 

— Ukrainoje suimtas žmogaus 
! teisių gynėjas, inžinierius Genrik 
Altunian. Jis kaltinamas sovie-

į tų sistemos šmeižimu. Išbuvęs 
kalėjimuose trejus metus, jis da
bar gali gauti 7 metų bausmę. 

—Izraelio darbo partijos su
važiavime Shimon Perės nugalėjo 
savo konkurentą Yitzhak Rabiną 
ir 70 nuoš. atstovų balsais buvo 
išrinktas partijos vadu, kandidatu 

Ajatola pasmerkė 
komunistų grupes 

Siūlo palikti universitetus uždarytus 
Teheranas. — Šiomis dienomis 

turi paaiškėti Irano atsakymas į 
paskutinį Amerikos pareiškimą 
dėl įkaitų paleidimo sąlygų.Nepa-
tvirtintomis žiniomis, Iranas rei
kalauja, kad JAV pervestų visas 
Irano lėšas Amerikos bankuose į 
Centrinį Alžyro banką. Užšal
dytos sumos siekiančios 8 bil. 
dol. 

Prieš šešis mėnesius uždarius 
universitetus, Irane kilo diskusi
jos apie profesionalų, įvairių gy 
venimo sričių specialistų stoką. 
Tą pačią dieną, kai kalbėjo aja
tola Khomeinis, laikraštis "Mi-
zan", kurį leidžia buvusio prem
jero Bazargano politinė grupė, 
vedamajame klausė: "Ar mūsų 
šaliai jau nebereikia gydytojų, 

Irane toliau vyksta politinės ko j gailestingųjų seserų, inžinierių, 
vos tanp religinės partijos funda
mentalistų ir vadinamųjų "nuo 
saikiųjų", kuriuos remia ir komu 
nistinės grupės. Anksčiau visas 
grupes jungė troškimas nuversti 
šachą, tačiau, įsteigus "Islamo 
respubliką", keliai išsiskyrė. Tarp 
nuosaikiųjų grupių yra ir popu
liarus prezidentas Bani Sadras. 
Netrukus jo galias, pareigas turės 
nustatyti aukščiausias respubli
kos organas — "Islamo Respubli 
kos Globėjų taryba", kurioje yra 
šeši pasauliečiai ir šeši dvasiškiai. 

Gruodžio 18 d. svarbią kalbą 

technikų? Ar mums jau neberei
kia advokatų, mokytojų, ekono 
mistų ir įmonių direktorių?" 

Dar griežčiau tuo pačiu klausi 
mu pasisakė prezidento grupei ar 
timas laikraštis "Inqilab-i Is-
lam". Jis rašo apie apgailėtiną 
Irano ekonominę padėtį, kaltin
damas premjero Ali Rajai politi
ką. Nurodoma, kad didėja bedar 
bių eilės, kyla prekių kainos, 
žlugo pasitikėjimas bankais, Ira
nas nebegauna užsienio kreditų, 
trūksta pagrindinių produktų, 
nėra jokių ekonominių planų, 

apie vienybės stoką pasakė ajato- j ekonominis augimas sustojo. 
la Khomeinis, nurodydamas, kad Į Iraniečiai laukia Globėjų tary 
universitetai Irane turi būti už- bos sprendimo. Jei taryba parems 
daryti, kol jie taps islamiški ir 
tarnaus tautai. Šiuo metu univer 

įvairūs skelbimai, visokia infor
macija tik rusų kalba. Ypač tai 
ryšku prie kasų langelių. Pa-

r moka lietuviškai, demonstraty
viai aptarnauja lietuviškai kal
bančius tik rusiškai. Taškento 
pasitarimas rusinimo reikalu, ma-

vyzdžiui, tokia padėtis yra" Plun J * * e i l ™ s , ™ U S P a s k a t 5 n° 

Lenkijoje, Gdansko mieste pastatytas paminklas žuvusiems darbininkams, ku
rių streiką 1970 metais malšinti buvo pasiųsta kariuomenė ir milicija. Pa
minklo atidaryme dalyvavo šeši komunistinės vyriausybės nariai, Krokuvos 
kardinolas ir keturi vyskupai bei naujųjų darbininkų profesinių sąjungų 
vadai. 

gės geležinkelio stotyje. 
Gėda plungiškiams! 

JS ANKSTO SUREŽISUOTAS 
PASITARIMAS 

I Taškento pasitarimą rųsifika 

pūst tą pačią dūdą". 
Ar ne laikas tokiems rusifika-

toriams duoti tinkamą atkirtį?! 
(Informacijas pateikė: P. G., L. 

B. ir Z. V.) 
9 

(Pabaiga) 

KATALIKAI PASAULYJE 
Priėmė angliakasius 

Gruodžio 4 d. popiežių Joną 
Paulių II-ąjį aplankė daugiau ne
gu šimtas italų angliakasių, dir
bančių Solvay chemijos pramo
nės įmonės kasyklose centro Ita
lijoje. Drauge su darbininkais 
audiencijoje pas popiežių dalyva
vo taip pat šios pramonės įmo
nės vadovybė. Tai buvo tartum 
senų bendro darbo bičiulių susi
tikimas, nes, kaip žinoma, da
bartinis popiežius — Karolis Woj-
tyla, — savo jaunystėje pats dir
bo kaip šachtininkas vienoje ak
mens kasykloje, o vėliau —kaip 
darbininkas viename, kaip tik 
tos pačios Solvay pramonės įmo
nės fabrike. Jonas Paulius II-sis 
šiandien tai priminė italam ang
liakasiam, pažymėdamas, <jog iš 
patirties gerai žino, jog šachti
ninkų darbas yra vienas iš sun
kiausių, nežiūrint su technikos 
pažanga įvykusių darbo sąlygų 
pagerėjimo. 

Katalikai Japonijoje 

Katalikai Japonijoje, nors tesu
daro gyventojų mažumą, pasto
viai auga ir plečia savo religinę 
veiklą. Pagal paskutinius statisti
nius duomenis, 1979-ais metais 
katalikų Japonijoje padaugėjo ke
turiais tūkstančiais dviem šimtais 
15-ka. Jų bendras skaičius dabar 
siekia apie keturis šimtus du tūks
tančius. Katalikus Japonijoje dva
siniai aptarnauja 1,906 kunigai, 
apie 390 vyrų vienuolių ir 6,700 
seserų vienuolių. Seminaristų yra 

Rusai karininkai 
lenkii štabuose 

Washinfrtonas- — "Bostcn Glo 

i premjero vietą. 
— Sirijos —Libijos .pareiškime, I sitetai yra komunizmo tvirtoves, 

po prezidento Assado ir diktato-i komunistų karo splanų štabai, 
riaus Kadafio pasitarimų, nieko! pasakė Khomeinis. Umversitetuo 
nesakoma apie abiejų /alstybių se, ypač Teherane, veikia marksis 
sujungimą, kuris įvyksiąs kada tinės "Mujahideen-e Khalq!" ir 
nors ateityje. "Fedayen-e Khalq!" organizaci-

Britų spauda pranešė, kad Į * T *i * « • organizuotos, dis-
" ciplinuotos, gerai ginkluotos jau-

suaugusių japonų dabartiniu me
tu ruošiasi priimti krikštą. Ka
talikų Bažnyčia Japonijoje ypač 
sėkmingai veikia jaunimo auklė
jimo srityje. Japonijoje yra net 
dvylika katalikiškų universitetų, 
33 vadinamos kolegijos, 114-ka 
gimnazijų, 91-na vidurinė mo
kykla, 55-kios praduos mokyklos 
ir apie šeši šimtai vaikų darže
lių. Visos katalikiškosios mokyk
los Japonijoje yra labai vertina
mos, tiek dėl jų aukšto mokslo 
lygio, tiek dėl pačios auklėjimo 
sistemos. Katalikai Japonijoje, be 
to, taip pat plačiai reiškiasi sa
nitarinės pagalbos ir socialinė
je srityje. Katalikiškųjų įstaifų 
skaičiai šioje srityje yra taip pat 
įspūdingi: 30 ligoninių, 50 naš-
'laitynų, 14 namų vaikų globai, 
4 namai fiziniam invalidam slau
gyti, 20 namų psichininiai atsi-
likusiųjų globai, daugiau negu 
40 senelių namų ir daugiau ne
gu 70 bendrabučių studentam ir 
jauniem darbininkam. Japonija 
yra gražus pavyzdys, kaip Baž
nyčia, atskirta nuo Valstybės, 
veikdama pilnoje laisvėje, atlie
ka savo religinę misiją, tuo pa
čiu patarnaudama krašto ir tau
tos gerovei bei pažangai. 

Labdaros draugija 
Meilės darbam įkurta Šv. Vin

cento PaulieČio draugija šiuo me
tu veikia 102-juose kraštuose. 
Tai pasauliečių katalikų organi
zacija, įsteigta Fridricho Ozana-
mo 1833 m., dabar turinti 
760,000 narių, susibūrusių į 38-

Užsienio prekyba . 
parode pelną 

IVashingtonas. — Prekybos de-' 
partamentas paskelbė, kad užsie j 
nio prekyba per trečiąjį šių me- Į be" paskelbė, kad, žvalgybos ži-
tų ketvirti davė pelną — 4.9 bil. į niomis. Lenkijos kariuomenės šta 
oi. Prie to daugiausia prisidėjo tai, į kuose įvsti rusų karininkai. Kai 
kad per tuos tris mėnesius buvo į ku^e sovietų generolai nešioja sa 
mažiau importuota naftos, oeks jvo uniformas, tačiau mažesnio 
portuota daugiau žemės ūkio ga- j laipsnio kariai aprengti lenkų 
minių. Nuo pernai rugsėjo mėn.! uniformomis. Sis rusų žygis teisi 
Amerikos užsienio prekyba duoda j namas Varšuvos pakto prati- 9&m,la*l*m*>wm**mm\4m% 
tik deficitą. i mais. 

Castro giriasi JfŽft E j į į '*ad ^ 
2 5 dzio D d. Maskvoje įvyKęs socia-

a tSlkra tCS " a t m a t y " Į listinių valstybių vadų suvažia
vimas svarstė invazijos į Lenkiją 

Trako naftos vamzdžių linija vėl 
buvo sužalota ir naftos tekėjimas 
sustojo. 

— Antradienį Irane buvo su
šaudytas Simon Farzan, vietinis, 
žydų veikėjas, anglų kalba lei-l 

Į džiamo laikraščio redaktorius. Jis 
i buvo kaltinamas šnipinėjimu. 

— Turkijos karinės valdžios 
g;alva gen. Evren paskelbė, kad 
kariuomenė jau nustatė planą, 
kada ir kaip bus perduota valdžia 
civilinėms partijoms, tačiau tie 
planai bus paskelbti ateinančiais 
metais. 

— Irako kariuomenės štabas pa 

nimo grupės, kurios daug prisidė 
jo, nuverčiant šacho režimą. 

Mirė Ignas Malenas 

Havana. — Kubos komunistų 
partijos kongrese Fidel Castro pa 
sakė ilgą pustrečios valandos kai 
bą. Jis pripažino ekonominius 
sunkumus, kurie daugiausia kilo 
dėl blogo tabako ir cukraus der
liaus. 

Castro įspėjo klausytojus, kad 
Amerikoje vyriausybėn ateina re
akcijos dešiniųjų konservatorių 
jėgos, kurioms reikia pasakyti, 
kad Kuba niekad neatsisakys ko
munizmo. Castro psigyrė, kad šią 
vasarą. pavyko atsikratyti 
"nešvarumų", išsiunčiant į Ame 
riką tūkstančius "atmatų", tuo 
buvo išvalyta Kubos visuomenė, 
pasakė Castro. 

Šalia kubiečių partijos atstovų 
kongrese dalyvauja svečiai iš 
140 valstybių. 

klausimą. Sovietų "vanagai" aiš 
kine, kad reikia įvesti į Lenkiją di 
desnes pakto jėgas, tačiau jiems 
pritarė tik Čekoslovakijos ir Ry
tų Vokietijos vadai. Rumunai, 
vengrai ir bulgarai pasisakė, kad 
kariuomenės įvedimas per daug 
kainuotų ir siūlę palaukti, duoti 
lenkams daugiau laiko susitvar
kyti. 

Izraelis sumokėjo 
už JAV laivę 

IVashingtonas. — Valstybės de 
partamentas paskelbė, kad Izrae
lis sumokėjo 6 mil. dol. už 1967 

iš Irano pagrobtų Amerikos gyny 
bos ginklų: prieštankinių pa
būklų ir patrankų. Irakas pado 
vanojo 36 amerikietiškus tankus 
savo draugui Jordano karaliui. 

— Salt Lake City gaisre sude 
gė 12 Vietnamo pabėgėlių. Tarp 
žuvusių — daug vaikų. 

prezidentą, sustiprins jo galias, 
galima laukti pasikeitimų vyriau 
sybėje, nes Bani Sadras nuo pat 
jos sudarymo skelbė, kad "prem
jeras Rajai yra didžiausia Irano 
katastrofa". 

Lenkijoje įvestos 
mėsos korteles 

Bado streikas 
britu kalėjimuose 

Belfastas. —Šiaurinėje Airijoje 
bado streiką paskelbę kaliniai 
silpnėja. Dešimt paguldyti kalėji 
mo ligoninėn, trys kritiškoje pa
dėtyje, du jau apako nuo vitami
nų stokos. Airijos katalikų pri
mas kardinolas Tomas O. Fiaidh 
prašė Britanijos premjerės That-
cher patenkinti kalinių reikalą 
vimus. Jie reikalauja, kad jiems bū 

m. nuskandintą JAV žvalgybos «P suteiktos politinių kalinių 
laivą "USS Liberty", kuriame žu 
vo 34 jūrininkai. Anksčiau Izrae 
lis sumokėjo 6.7 mil. dol. kom-

Varšum. — Lenkijoje pradėtas 
mėsos, sviesto normavimas. Tai 
esanti repeticija prieš maisto kor 
telių įvedimą, be to, vyriausybei 
rūpi, kad visi lenkai gautų mėsos 
Kalėdų šventėms. Kiekvienas 
lenkas gaus 500 gramų mėsos ir 
800 gramų mėsos gaminių. Vy
riausybė paskelbė, kad iš valsty
binių tarnybų bus atleisti 4,000 
tarnautojų. Iki metų galo Lenki 
jos skolos užsieniams sieks 23 bil. 
dol., todėl "reikia suveržti diržus", 
sakoma valdžios pareiškime. 

Gdynėje ir Szczecine įvyko 
prieš 10 metų streiko metu žuvu
sių darbininkų minėjimas. Kaip 
žinoma, Gdanske tuo metu žuvo 
28 darbininkai, dar septyniolika 
žuvo kituose miestuose, kur buvo 
atidengtos atminimo lentos. Gdy
nės vyskupas Zygfryd Kovvalski 
(pasakė Šv. Mišių pamoksle, kad 
šis pagerbimas yra "vilties, vieny 

Gruodžio 18 d., ketvirtadienį, Į bes ir solidarumo ženklas". Pašau 
9:40 v. v. Clevelande mirė Ignas ly kalbama, kad mes, lenkai, ti-

Draugija ypač rūpinasi seneliais, j ;pensacijos žuvusių giminėms. 

apie keturi šimtai. Apie 11,500 nis tūkstančius darbo grupių. 

vienišais žmonėmis, 'ligoniais, 
invalidais, kaliniais ir vargšais. 
Šiuo metu jos vyriausias vado
vas vra libanietis Amin Abou 

To laivo karininkai ir tuome
tinis laivyno operacijų vadas ad
mirolas Thomas Moorer neabe
joja, kad Izraelis žinojo, kieno jis 

Amad De Tarrazi, 52 metų am- i laivą puola. Aiškinama, kad Izra 
žiaus, kuris jau nuo 1967 m. va- elio štabas nenorėjo, kad Ameri-
dovavo Šv. Vincento Pauliečio ; kos vyriausybė sužinotų, jog įsa-
draugijai Prancūzijoje. Nepri- j kyta pulti Golano aukštumas, 
Mausomoie Lietuvoje visose pa
rapijose buvo Šv. Vincento Pau 

todėl žvalgybos laivas ir buvo su
naikintas torpedomis, lėktuvų 

liecio draugijos, kurios aprūpin- bombomis ir net napalmo ugni-
davo vargšus. 1 mi. 

teisės. Premjerė atsakė kardino
lui, kad vyriausybė šiam teroristų 
spaudimui nenusileis. Smurto vyk 
dytojai negali turėti . politinių 
kalinių privilegijų, paskelbė 
premjerė. Kai kurie kaliniai ba
dauja jau 53 dienos. 

Septyni ilgiausiai isbadavę kali 
niai pranešė kalėjimo vadovy
bei, kad jie streiką nutraukia. Prie 
to nemažai prisidėjo katalikų Baž 
nyčios vadų laiškai badaujan
tiems, kuriems paaiškinta, kad 
šitokia protesto forma gali baigtis 
savižudybe, kuriai Bažnyčia ne
gali pritarti. 

Malėnas —Malinauskas, pedago 
gas, vadovėlių autorius, spaudos 
bendradarbis. Buvo gimęs 1900 va 
sario 14 Ūdrijos vlsč-, Alytaus aps. 
Mokėsi Kaune, Voroneže, studi 
javo Leipzige ir Kaune, baigė Kau 
no universiteto Teol-h'losof. fa
kultetą. Visą gyvenimą buvo pa
šventęs mokytojo darbui. Dirbo 
"Saulės" ir Simano Daukanto mo 
kytojų seminarijose, buvo M. Peč 
kauskaitės gimnazijos direktorius. 
Nuo 1935 m. buvo Vytauto D. 
universiteto Teol-filos. fakulteto 
vyr. asistentu, vėliau adjunktu. 
Šalia to ėjo įvairias kitas parei
gas švietimo ir auklėjimo dirvo
je Lietuvoje ir vėliau Vokietijoje 
ir čia Amerikoje. Daug rašė iperio 
dinėie spaudojr ir išleido kelio
lika vadovėlių. Vienas jų Lietu 
voje buvo susilaukęs 14 laidų. 

Nesvetimas jam buvo ir visuo
meninis darbas. Čia Amerikoje į 
buvo ir LB centro valdybos na- į 
riu švietimo reikalams. Su Malė 
no mirtimi lietuvių tauta nete
ko didelio švietėjo ir kultūrinin
ko. Laidojamas pirmadienį. 

kime į Dievą. To negana. Mes pa
sitikime Dievu ir turime viltį, pa 
sakė vyskupas. Pamaldose dalyva 
vo vicepremjeras Jagielski ir "So
lidarumo" unijos vadas VValesa, 
kuris pasakė, kad Lenkija nori tvar 
kos jau šiandien. 

Jugoslavijos žurnalas "Politi
ka", rašydamas apie atidarytą 
Gdanske paminklą, sako: "Trys 
kryžiai simbolizuoja tris anksty
vesnius neramumus ir pabrėžia 
lenkų liaudies viltį, kad nereikės 
ketvirtojo kryžiaus". 

KALENDORIUS 

Gruodžio 20 d.: Julius, Atala, 
Sigitas, Grožvilė. 

Gruodžio 21 d.: prasideda žiema 
Petras Kanis, Edburga, Nogaudas, 
Girenė. 

Gruodžio 22 d.: Floras, Deme-
terija, Gedvidas, Dobile. 

Saulė teka 7:13, leidžiasi 4:22. 
ORAS 

Apsiniaukę su pragiedruliais, 
temperatūra dieną 25 L, naktį 10 
laipsnių. 
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Iš tikro mažasis lenkų hero
jus — tik 5 pėdų 7 colių — Lech 
Waleaa bent dviem dalykais 
negali prilygti didžiajai rusų 
meškai — Brežnevui: savo fizi
ne struktūra ir tankų skai-

' čiumi. 
v Vis dėlto mažas kupstas di

delį vežimą verčia. Vergų krau
ju ir ašaromis nutukusi rusiš
ka meška dreba savo kailyje 
prieš nykštukišką lenkų dar
bininką. Ir yra dėl ko drebėti. 

Lenkija nusičiaudė demo
kratiniu čiauduliu, Vakarai 
pasakė į sveikatą, o Kremliaus 
ponai sudrebėjo iš išgąsčio. 

Yra dėl ko jaudintis; Lenkija 
3,">*iais badė ir vis tebebado 
tuos, kurie juos pavergia. Nė 
vienas okupantas neišsilaiko 
Lenkijoje ilgesnį laiką, ne
svarbu kokios jis spalvos be-

2inios iš Lenkijos darosi lyg 
sugedusi plokštelė; situacija 
negerėja ir negerėja. 

Betgi vėl turime atsiminti, iš 
kurios pusės mes ton situaci-
jon žvelgiame. Tiesa, kad situ
acija žemiškojo rojaus kūrė
jams negerėja. Tačiau visam 
kitam, o ypač Lenkijai ir tau
toms, laukiančioms laisvės, 
Lenkijos dabartinė padėtis yra 
kaip mana iš dangaus. Laisvė 
švinta. Išsilaisvinimo saulė 
jau patekėjo. Kremlius nebeuž-

£»*• tvenks upės bėgimo. 
Ne Lenkijos, bet Kremliaus 

tironų padėtis yra nepavydėti
na. Ir kasgi galėjo pasakyti, 
kad Afganistane, rusams iš
šovus, garsas laisvės Šauksmu 
taip greit atsikartos Lenkijos 
uoste? Dėl laisvės kovojančių 
džiaugsmui, Gdanske dar
bininkų streikas buvo geriau

si V šias ir skaudžiausiaųs antau
sis plėšriajai meškai. 

Lietuviškieji Kūčių papročiai Rimties va landė le i 
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Maskviniai pinčiukai dreba 
— - Čekoslovakijoje, Vengrijoje, o 

ypatingai Rytų Vokietijoje. 
• ii ?- - Maskvines tarnaites labai gąs

dina mažojo lenkų darbininko 
žodžiai ir jo drąsa. Anas elek
trikas jau užmynė Brežnevui 
ant mazolio, ir pastarasis net 
Indijon turėjo vykti, kad patai
kautoja Ghandi jam gėlių galė
tų įteikti, kurios, tarp kitko, 
yra Afganistano kovotojų 
krauju aplaistytos. 

Rytų Vokietijai yra didelis 
pavojus. Lenkijos žeme plen
tai ir geležinkeliai viską jos 
okupacijai pristato. Kadangi 
sovietiški tankai dar neiš
moko skraidyti, tcdėl Rytų Vo
kietijos klapčiukai jaudinasi 
dėl savo kailio; juk vergijos R. 
Vokietijoje negalima bus ilgai 
išlaikyti be rusiškų tankų pa
galbos. 

, Ky. 
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Yra ir daugiau rimtų prie
žasčių, kodėl Kremlius jaudi
nasi dėl Lenkijos laisvėjimo. 

Svarbiausia, — laisvėjimas 
yra užkrečiamoji liga. Taigi, jei 
lenkai gali siekti laisvės, tai 
kodėl to padaryti negali bent jų 
kaimynai lietuviai, čekoslova-
kai, vengrai ir kiti. 

Neseniai Kaliforniją nu
siaubė vėtriniai vėjai, su sa
vim ugnies kamuoliais nusi
nešdami tūkstančius namų. 
Panašus, bet politinis ugnin
gas laisvėjimo vėjas iš Gdans
ko miesto skrenda tolyn, ait
ria ugnimi lydydamas geležinę 
uždangą. 

Ar nenuostabu, kad pade
gėjas Lenkijoje yra paprastas 
darbininkas?-

Esame jau minėję, jog da
bartinės situacijos Rytų Eu
ropoje viešpats yra Lech Wale-
sa. Vėliausios žinios tai tik 
patvirtino. Jis ne tik siutina 
okupantus, bet taip pat ir tram
do laisvės ištroškusius lenkus. 

Spauda rašo, kad Walesa yra 
paprastas darbininkas. Argi? 
Mums atrodo, kad VValesos 
asmenyje slepiasi gudrus ir net 
rafinuotas politikas ir suki
lėlis. Juk eilinis žmogus nesu
gebėtų tokių "zbitkų" sukurti. 
Gi Walesa labai sumaniai iš
naudoja visus Kremliaus po
nus ir lenkiškus jų tarniukus. 

Rusai žvengia ginklais, bet 
yra bejėgiai situacijoje, nes da
bartinė Lenkija yra širšių liz
das. Vieną kartą, meškai lizdą 
sava letena užkabinus, širšės 
gali akis iškapoti. Revoliucija 
lieka revoliucija 

Sumanus tas Walesa. Jis su
geba sutramdyti mases lenkų 
darbininkų, kurie jau yra pa
siruošę už laisvę ir kraują pra
lieti. 

Žvelgiant praeitin, dabar 
galima pajusti, kaip būtina bu
vo turėti tokį Walesą Veng
rijoje ar Čekoslovakijoje. Ant
ra vertus, ar tik anie du 
sukilimai nebuvo geriausia 
pamoka Walesai? 

Gauta pamoka iš anų 
nepavykusių sukilimų mokė 
lenkus, ką daryti streiko metu. 
I gatves demonstruoti lenkai 
neišėjo. Todėl nedavė kari
nėms jėgoms progos streiką jė
ga sutvarkyti. 

Štai kur glūdi, galbūt, di
džiausia Lenkijos laisvėjimo 
priežastis. 

Atrodo, kad ir tolimesnis 
Rytų Europos laisvėjimas pri
klausys nuo Walesos apskai
čiuotų ėjimų. Tikėkime, kad jis 
nepadarys klaidos, nes viena 
klaida jam ir visai Lenkijai ant 
kaklo užnertų mirties kilpą. 

J. Soliūnas 

f. -r .--

ralės. Jeigu vyrauja spira
l i n ė s linijos, p a p r a s t a i 
kraujuje būna daugiau albu-

Genetikos ir chriromantijos mino. Esant kai kuriems chro-
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problema. 
Chriromantija — žmogaus 

Ūkimo skaitymas iš rankos 
linijų neturi jokio mokslinio 
pagrindo, tačiau tai nereiškia, 
kad pirštų antspaudai do
mina tiktai kriminalistus. Pas
taraisiais metais pirštų ants-
p a u d a i s s u s i d o m ė j o 
medicininės genetikos spe
cialistai, t.y. mokslininkai, 
tyrinėjantys paveldimus susir
gimus. 

Pavyzdžiui, raštai ant pirš
t ų — t a i ypatybė, kuria turi tik 
sterbliniai gyvūnai, beždžio
nės ir žmogus. Žmogaus ge
malo odos struktūra susi-

* i t 1 " 

formuoja gana vėlai, kai kiti 
Organai jau būna išryškėję. 

- H Pasak mokslininkų, rankų ir 
kojų pagal vėlės atsiranda 
antrą — trečią embriono gyve-
•nimo mėnesį, o rankų Unijos 
galutintJ išsivysto maždaug 
penkioliktą savaitę. Tačiau po 
to nei amžius, nei aplinkos įta
ka negali pakeisti odos rašto. 

Genetikai stengiasi rasti del
nų ir pirštų odos piešinio ryšį 
su įvairiais biocheminiais 
organizmo rodikliais. Pirštų 
Unijos žmogaus būna tre
jopos: lankai, kilpos ir spi-

Kūčių vakarą Uetuviai laikė 
rimties, susikaupimo švente. 
Tai dienai jie pasiruošdavo su 
visu rimtumu ir rūpes
tingumu. Kūčioms steng
davosi susirinkti visi šeimos 
nariai. Dažnai pasikviesdavo 
ir tuos asmenis, kurie neturėjo 
kas jiems paruošia Kūčių 
vakarienę. 

Pradėdavo valgyti apie sep
tintą valandą vakaro. Visa 
šeima susirinkdavo prie gra
žiai papuošto ir valgiais 
apdėto stalo. Pirmiausia prie 
stalo sėsdavo šeimos galva, 
tėvas ar motina, o paskui visa 
šeima. Šeimininkas tardavo 
kelis žodžius ir pradėdavo 
kalbėti maldą. Paskui tėvas a r 
motina imdavo plotkelę, atsi-
iauždavo jos gabalėlį sau ir 
duodavo paeiliui visiems 
laužti, linkėdamas sveikatos, 
laimės ir gražios ateities. 
Dažnai sakydavo: 

— Duok, Dieve, kad ir kitais 
metais visi drauge Kūčias 
švę8tume. 

Senesnieji skaičiuodavo, 
kelintas Kūčias jie valgo. T a 
proga prisimindavo mirusius 
ir visus, kurie prie stalo nesė
dėdavo. 

Kūčių vakarą visų širdys 
suminkštėdavo. Niekas nerodė 
pykčio, keršto, neapykantos. 
Tą vakarą visi buvo gailestin
gesni ne tik žmonėms, bet taip 
pat ir gyvulėliams, paukšte
liams ir net vabzdžiams. Gyvū
nai Kūčiose būdavo taip pat 
vaišinami geresniu pašaru, 
paukšteUams beriami grūdai, o 
bitelėms duodama plotkelė, 
saldinti kviečiai ir dar šio to. 
Taip Ukmergės apskrityje. 

Beveik visoje Lietuvoje nuo 
Kūčių stalo nuimtu šienu ir 
Ūkusiu maistu apdalindavo 
gyvuUu8 ir paukščius. Kūčių 
valgių neduodavo tik ark
liams, nes jie nešildė gimusio 
Kristaus. Taip Pabaisko apy-
Unkėje. Vabalninkėnai Kūčių 
vakarą ir Kalėdų rytą geriau 
šerdavo gyvuUus, nes tą naktį, 
esą, gyvulėliai pavargdavę, 
beklūpodami per visą naktį. 

Kas paskutinėmis dienomis Len
kijoj populiariausias? Walesa! 

P . BLIUMAS 
Daugumoje Lietuvos vietų 

žmonės sakydavę, kad Kūčių 
naktį gyvuliai kalbasi, tik 
jų kalbos žmonės negalį 
suprasti, o jei kas jų kalbą 
suprastų, tai tuojau mirti 
turėtų. Visi žinome, kad žvirb
lis tik šokinėdamas bėga pir
myn, o Kūčių vakarą ir jis 
galįs tris žingsnelius žengti, 
nes tuo jis pagerbiąs gims
tantį Kristų. Taip pasakojama 
Ramygalos parapijoje. 

Kūčių vakarą šeimininkas 
eidavo į tvartą, apžiūrėdavo 
visus gyvulėUus, juos per
žegnodavo, maistu apdalin
davo. Kai kada apeidavo pote
riaudamas visus savo laukus, 
juos žegnodavo ir prašydavo 
Dievą, kad jo laukus nuo audrų 
saugotų ir derlių laimintų. 

Beveik visoje Lietuvoje 
žmonės sakydavo, kad Kūčių 
naktį šuliniuose vanduo vynu 
pavirstas, arba saldus pasi
darąs. Bet tai trunka tik vieną 
minutę, todėl retai kas galįs jo 
paragauti. Vienas rokiškėnas, 
esą, Kūčių naktį norėjęs para
gauti vynu pavirtusio van 
dens, pasistatęs dubenį su van
deniu ir įmerkęs į jį burną ir 
laukęs, kada vanduo vynu 
pavirsiąs. Bet rytą radę jį nebe
gyvą. 

Jon i škė l io apy l inkė j e 
bitininkai turėjo paprotį 
Kūčiose nešti neturtingie
siems dovanų medaus, kad jų 
bitelėms ateinančią vasarą 
geriau sektųsi medų rinkti. 

R a m y g a l o s apy l ink ių 
bitininkai Kūčių dieną medų 
tarp savęs dalindavosi, kad 
bitės jiems daugiau jo pri
neštų. 

V a b a l n i n k u apy l i nkės 
Uetuviai Kūčių vakarą ant 
stalo statydavo kryžeU, kurį 

per naktį ten laikydavo, o rytą 
visi jį bučiuodavo, kad taip 
pagerbtų gimusį Kristų. Jie ir į 
durų slenkstį pakaitinta gele
žimi įdegindavo kryželius. 

Krekenavos apylinkėje, 
Kūčių stalą apdengus šienu, 
Ūkusį šieną sudėdavo po stalu, 
ant kurio naktį maži vaikai 
miegodavo. Taip darydavo 
tam, kad kitais metais vaikai 
sveiki būtų. 

D a u g a i l i ų apy l inkė je , 
Zarasų apskr., Kūčių naktį 
krepšį šieno dėdavo po stalu, 
tikėdami, kad Dievo AvinėUs 
ateis naktį miegoti. 

Beveik visoje Lietuvoje 
Kūčių vakarienę pavalgę, 
traukdavo iš po staltiesės šieno 
žolelę. Kas ištraukdavo Ugiau-
sią, tas ilgiausiai gyvensiąs. 
Mergaitės nešdavo į trobą glė
bius malkų ir skaitydavo 
pagaUus poromis. Jei rasdavo 
po porą — ištekės, o jei ne — 
liks netekėjusios. 

Be to, eidavo į kiemą klau
sytis šunų lojimo. Iš kurios pu
sės išgirsdavo šuns lojimą, iš 
tos pusės piršliai atvažiuos. 

Kalėdų rytą visi keldavosi 
anksti. Vieni eidavo naktį į 
Bernelių Mišias, kiti apžiūrė
davo gyvuUus. Rytą visi susi
rinkę giedodavo kalėdines 
giesmes, valgydavo šiltus už
kandžius. Rokiškėnai valgy
davo mėsą, kad jų gyvuliai 
geriau augtų ir gerdavo šer
mukšninę, kad jų sodai derėtų. 

Kalėdose būdavo ir vai
dinimų. Berniukai apsirengę 
įvairiais drabužiais, pakie
miais eidavo. Rokiškėnai tokių 
svečių neįsileisdavo, neatsi-

KALĖDŲ DVASIOJE 
Dėl daugelio motyvų Kris

taus gimimo šventė savaime 
atneša būdingas nuotaikas. 
Nepaisant visokių bandymų ir 
žiaurių priemonių tas nuotai
kas užslopinti, per tiek šimt
mečių jos visame pasaulyje 
plinta ir stiprėja. 

Amerikoje žinomas šio laiko 
žurnalistas Norman V. PeaU 
(Chicago Sun Time, 1978.XII. 
25) gyvai prisimena vieną 

savo vaikystės epizodą, kai 
prieš Kalėdas jį dar vaiką tė
vas nusivedė į krautuvę. Išė-
ėjęs iš krautuvės, tėvas norėjo 
duoti auką gatvės driskiui. Bet 
gi jis bomas, sako vaikas. Tė
vas padavė vaikui, kaip jis sa
ko, stambų pinigą ir Uepė pa-
d u o t i a n a m d r i s k i u i , 
sakydamas: Tai Kalėdų dva
sioje. Anas vaikui atsakė: Jau
nuoli, aš tau dėkoju Kalėdų 
dvasioje. Tas epizodas paliko 
Norman V. Peall atmintyje vi
są gyvenimą drauge su min
timi, kad kiekviename žmo
guje yra tam tikras kilnumo 
jausmas. Kaip dažnai patiria
me, kad ir labiausiai nusmu
kusio ir visų paniekinto sieloje 
pasireiškia daug kilnumo, kai 
tas asmuo patenka į kokias 
nors nekasdienines aplin
kybes. 

P. Jonas Paulius II pontifi
kato pirmųjų metų — 1978 
Kalėdų audiencijoje (gruodžio 
27 d.) kalbėjo, kad kiekvienas 
žmogus yra ieškotojas. Žmo
gus daug kuo domisi, daug ko 
ieško, bet kiekvienas žmogus 
ieško ir Dievo. Nepalyginamai 

klausę jų vardų. Svečiai ture- daugiau yra tokių, kurie savo 
davo atsakyti, giedodami kalė- išgyvenimus palaiko savyje tik 
dinę giesmelę, o jei jie to sau. Tikintis ir pamaldusis ieš-
nesusiprasdavo padaryti, tai 
visai neįsileisdavo į namus. 

AMŽINYBĖN IŠĖJĘ 
SAVANORIAI - KŪRĖJAI 

1918 m. lapkričio 23 d. Vilnių- jimą, vienas po kito iškeUavo į 
Amžinybę net trys aukšto ran-je buvo išleistas pirmas Lietu 

vos kariuomenei įsakymas, — 
šaukiąs savanorius ginti savo 
tėvų žemės. 

Vėliau ši diena, įstatymo 
keliu, buvo pavadinta Lietu
vos kariuomenės švente. Ji 
greit įsirikiavo į kitų reUginių 
ar valstybinių švenčių tarpą ir 
kas metai buvo iškilmingai 
švenčiama. 

Ji primindavo mums sun
kius ir kartais labai kritiškus 
išgyvenimus, nepriteklius, 
nelygias kovas ir didingas per
gales. Šventės prasmingumą 
dar paryškindavo ir tas faktas, 
kad į minėjimus rinkdavosi 
įvairaus amžiaus žmonės, o 
daugiausia jaunimas, kuris 
ieškojo progų pabendrauti su 
nepriklausomybės kovų daly
viais. Šiais metais, dar prieš 
kariuomenės šventės minė-

go generalinio štabo karinin
kai, buvę savanoriai-kūrėjai ir 
nepriklausomybės kovų daly

ko Dievo. Ieško ta prasme, kad 
nori ir stengiasi vis daugiau, 
vis geriau Dievą suprasti. Tas 
ieškojimas trunka visą gyve
nimą ir tesės žemėje per am
žius. Žmogus žemėje turbūt 
niekad nesupras ir nepajėgs 
pasakyti visko apie Dievą, kad 
jau neliktų ko geriau, giliau pa
sakyti. Dievo ieško ne tik jį iš-
pažį8tantieji. Visi kovotojai 
prieš Dievą raštu ar veiks-
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mosonų sutrikimams, delno li
ni jos išsiskiria didesniu 
kampu, sako specialistai. Gali
mas dalykas, kad yra kaž
koks ryšys tarp pirštų Unijų ir 
ligų, kurias sukelia sutrikusi 
medžiagų apykaita. 

Kai kurių embriono organų 
vystymasis sutampa su Unijų 
formavimosi laiku, tad moks
lininkai mano, jog sutrikimai 
nėštumo metu turi atsispindė
ti ir odos ornamente. 

Žinoma, kol kas dar anksti 
spręsti, kokie linijų dariniai 
atitinka normą, o kokie — ne. 
Tai sudėtingas ir dar tik 
pradedamas tyrinėti klausi
mas. Galimas dalykas, kad čia 
teks panaudoti elektrinę atpa
žinimo aparatūrą, tačiau idėja 
labai patraukli. Kos kas 
diagnostika pagal rankų lini
jas labai primena būrimą, ta
čiau gal netolimoje ateityje 
gydytojai, priimdami pacien
tą, paprašys parodyti delną. 

Mšk. 

viai . 
Ieškojau apie juos nekrologų mais, tikinčiųjų persekiotojai, 

arba platesnių atsiminimų, bet jeigu Dievo idėja neardytų 
radau tik trumpas žinutes, kur jiems ramybės, jie nedarytų to, 
pranešama apie jų mirtį. ką daro. Jų siela nerimsta, tik 

Jie yra: jie eina neišmintingu keliu. 
1. Gen. št. pulk. Juozas Lans- Užuot ramiai tą klausimą 

koronskis, gimęs 1893 m. sau- svarstę ar vieni sau ar su ki-
sio 7 d. Biržų apsk. Mirė 1980 m. tais, jie siekia tai užslopinti sa-
Briusely. 1911 m. Rygoje bai- vyje ir kituose. 
gęs klasikinę gimnaziją įstojo į Kad žmogus niekad nebai-
istorijo8-filosofijo8 institutą gia svarstyti ir atsakyti, kas 
Petrapily. Jį baigęs 1916 m. yra Dievas, kas yra pats žmo-
buvo pašauktas į rusų kariuo- gus, kas yra pasaulis, tai iš to 
menę ir paskirtas į Ipr. Povilo neseka, kad jis yra kokia tai 
karo mokyklą. Aukštąjį karo menkystė, nepajėgianti su
moksią baigė Briuselyje. Už prasti pats savęs. Kristaus įsi-
pasižymėjimus neprikl. kovo- kūnrjimas žmogaus prigim-
se buvo apdovanotas dviem tyje su tikslu gelbėti žmogų iš 
vyčio kryžiais su kardais. nuodėmės pasėkų parodo, kad 

(Nukelta į 6 pusi.) žmogus Dievo akyoe nėra be

vertis. Žmogaus prigimtis yr. 
tokia, kad iki šiol išminčis 
apie žmogų dar nepasakė vis 
ko, kad jau būtų baigti ieškc 
jimai, ginčai ir klausimai. 

Tame savo žodyje P. Joną 
PauUus II klausia, ką galim; 
pasakyti apie ateistus. Atss 
ko, kad apie tai reiktų pasak} 
ti daugiau kaip įmanom. 
t rumpos kalbos rėmuose 
Ieškoti, tyrinėti yra žmogau 
natūralus reikalavimas, pri 
vilegija ir teisė. Žmogus, griei 
tai pasisakąs "NE" Diev« 
klausimu, atsisako ieškoti. J i 
kapituliuoja prieš savo n epai ė 
gumą ir nesugebėjimą. Visi 
kurie visokiais būdais kUud 
kitiems ieškoti Dievo priva 
čiame, socialiniame ir kultūri 
niame gyvenime, nusikalsta 
ne tik pavieniams žmonėms 
bet ir žmogiškumui, kaip te 
kiam, žmogaus įgimtai ten 
dencijai, įgimtai teisei. Ban 
dymas jėga, prievarta primest 
ateizmą, neleidžiant laisva 
p a s i r e i k š t i k i t o m s nuo 
monėras, yra viešas menka 
protiškumas. Tokie žmonės pa 
tys nepajėgia, bijo galvoti i 
bando trukdyti, kad kiti ne 
galvotų. Ateistas, jeigu gal 
votų, visada būtų ieškotojas i 
tolerantingas kitiems, tada i 

kiti būtų jam taip pat tole
rantingi. Toks ateistas būti 
gerbtinas kaip ir kiekvienai 
galvojantis žmogus. Gal ta 
anekdotas, bet Rusijoje senia 
jis pasakojamas. Kai per Rusi 
ją buvo nutiestas pirmas gelž 
kelis ir buvo paskelbta, kadi 
važiuos pirmas traukinys, ta 
vienos apylinkės dvasininkai 
su būriu savo parapiečių lau 
kė prie gelžkeUo su krapyh 
rankoje, kad, pasirodžius ta 
ugnimi varomai pabaisai 
išvarytų iš lokomotyvo velnią 
Kai kur panašiai elgiasi ateis 
tai . Tik ne maldos žodžiais, t 
teroru ir net tortūromis jie ban 
do sustabdyti žmogaus gal 
vojimą ir "išvaryti" iš jų Die 
vą. Negalvojąs žmogus yra 

menkaproti8. Toks draudžia u 
kitiems galvoti. Tuo būdu nu 
sikalsta prieš Žmogaus pri 
gimtį. 

Apie tai kalbant, reikia atsi 
minti Kristaus atėjimo tikslą 
J i s atėjo gelbėti ne vien tei
siųjų, bet visų žmonių. Mes 
turime tai atsiminti ir rūpintis 
ne vien savo asmeniniu i š 
ganymu. Turime melstis už vi 
sus, ypač už tuos, kurie, užuot 
patys ramiai ieškoję tiesos, 
persekioja, terorizuoja, bau 
džia mokyklų vaikus, jų tėvus 
valdiškus tarnautojus už tai 
kad jie nesutinka būti negal 
vojančių asilų kaimene, o drįs
ta galvoti, ieškoti savosios ta
patybės , ieško Dievo, jj 
tikėdami garbina ir nori jį ge
riau suprasti. 

(Nukelta į 6 pusi.) 
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DAIKTAI 
ANŠLAVS EGLITIS 

(I lietuvių kalbą išvertė Jurgis Gliaudą) 

Apie autorių 

škeii 
f-

Jei artimo meilė pasilieka tik 
jausmu, tai tuo atveju nėra 
jokia meilė. Meilė yra veiki
mas. 

FT. Heruiing 

Latvių rašytojas Anšlavs Ėglius gyvena Kalifor
nijoje. Jis bičiuliškai artimas ten gyvenantiems lietu
viams rašytojams bei meno žmonėms. A. Egli6o dramos 
veikalai labai dažni latvių scenoje. Jo prozoje yra romanų 
ir novelių. Yra veikalų vokiečių kalba. A. Eglitis yra nuola
tinis Hollywoodo premjerų apžvalgininkas latvių perio
dikoje. Jo beletristika pasižymi išieškotu sakiniu, puikiu 
stiliumi ir ryškiu reljefu. „Draugas" siūlo pasigrožėti 
kalėdinės nuotaikos A. Egličio apysaka „Daiktai". 

Atokiau nuo miesto, kur priemiesčiai susitiko su 
ūkiais ir dvarais, savo nuosavame namelyje gyveno 
Timotiejaus senelė. J i gyveno ten visiškai viena. 
Daug kartų Timotiejaus tėvas bandė ją įtikinti persi
kelti gyventi prie šeimos, bet senelė nenorėjo kraus
tytis iš vietos, kur ji praleido maloniausius savo 
gyvenimo metus. Vienok senelė nusiskųsdavo vieni
šumu ir nuobodžiu ir laukdavo savo vaikaičių atsi
lankant Timotiejaus tėvams patiko, kad sūnus nie
kad neatsisakydavo dalyvauti tose neįdomiose 
išvykose. Jie nežinojo, kad Timotiejus taip noriai 
vyko pas senelę,norėdamas matyti tam tikrą daiktą, 
prie kurio jis prisirišo būdamas dar visai mažas. 

Tad šįkart Timotiejaus šeima šventė Kalėdas 
pas senelę. Kalėdų eglutė spindėjo, vaikams buvo iš
dalintos dovanos. Timotiejus gavo patrauklų šau
tuvą 8u garsiai pUauškiančiu guminiu įtaisu, kuris 
kabojo ant virvutės, kad nepasimestų. Timotiejaus 

Timotiejus priklausė prie žmonių, kuriuos va- tėvas sėdo prie seno antikiškai — kampuoto pianino 
dina savimylomis. Jo gyvenimas bėgo ramiai ir 
lygiai, jis neturėjo nei draugų, nei priešų, nes ten
kinosi savimi ir kai kuriais daiktais. Daiktai įsiverž
davo į jo gyvenimą atsitiktinai ir pildė jo mintis ir 
laiką taip sandariai, kad nebelikdavo nieko, kas skir
tina žmonėms. 

Timotiejaus tėvas gyveno Rygos pakrašty, 
mažoje Latvijos valstybėje prie Baltijos jūros, ir 
galingosios Amerikos žmonės ničnieko apie tokį 
kraštą negirdėjo. Timotiejaus vaikystė ir paauglio 
metai praėjo palaimingame taikos periode tarp 
Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų, kada jo šalis 
buvo laisva ir nepriklausoma ir gyvenimas buvo 
lengvas ir taikus. 

paskambinti kalėdinę melodiją. Tačiau pianinas 
buvo taip žiauriai išsiderinęs ir skambaliojo taip 
apgailėtinai, kad skambinti buvo neįmanoma. Sve
čiai sprogo juokais, jie pokštavo iš seno, išvargusio 
instrumento ir giedojo kalėdines giesmes be pianino 
talkos. Kiekvienas buvo linksmas ir smagus, tik 
Timotiejus liko susimąstęs. J is visad buvo tykup 
vaikas, o šį vakarą jis buvo toks ramus, kad niekas 
jo nė nepastebėjo. Jis pastatė savo naują šautuvėli 
kambario kertėj ir, palinkęs ant senelės pianino, 

Šis prieraišumas prie pianino, metams bėgant, 
stiprėjo ir Timotiejus vis liko ištikimas savo jaus
mams. Balsva, pageltusi kareliško beržo seno instru
mento fanera, kadaise blizginta iki spindesio, metų 
bėgyje įgavo tamsių gintariniai — rudų atspalvių. 
Daugelyje vietų fanera sprogo ir, dargi, nubyrėjo, 
palikdama dėmeles ant pUksvos instrumento 
medienos. Kadaise blizgėję balti klavišai pa 
gelto ir kai kurie prarado savo dangalėlius, atro
džiusius, lyg dramblio kaulo. Niekas nesirūpino 
pianiną derinti, nes niekas juo neskambino, dargi ii 
Timotiejus, kuris, senelę lankydamas, visad sės
davosi ant apvalios pritaikomosios kėdutes, klausy
damasis senos moters šnektų ir pripuolamai 
paspausdamas po pirštu pasitaikiusį klavišą. Išgau
tas garsas buvo skystas ir gailus, gvergždžiantis kaip 
senelės balsas, kuris metų eigoj išsiderino ir gvergž-
dėjo. Tačiau Timotiejui patiko liūdnas, graudus, 
bejėgis garselis, jam patiko šilta, gintarinė polira
vimo spalva ir taip pat ilga pianino istorija. 

Būdama jaunutė, senelė įsigijo pianiną iš 
Baronesės, kuri gyveno dideliame dvare prie miesto 
ribos. Savo laiku Baronesė buvo puiki pianistė. Kada 
artritas sustingdė jos pirštus ir Baronesė nebegalėjo 
skambinti, p ianinas pasidarė kaip krislas aky, ir ji 
atidavė instrumentą Timotiejaus senelei. 

Anksčiau pianinas priklausė Prūsijos didikui, 
kuris svajojo tapti dainininku, bet šeimos tradicijos 
privertė jį pasirinkti kario karjerą ir taip susidėjo 
sąlygos, kad iš Karaliaučiaus pianinas buvo nuga
bentas į Rygą. Šio, kadaise elegantiško instrumento meiliai glostė savo maža ranka seną, rauplėtą, poli 

motą pianino paviršių. Kada šeima pakilo gręžti istorija,"žavėjo Timotiejų 
namo, Timotiejus pasitraukė nuo pianino nenoriai, 
su ašaromis akyse. (Bus daugiau) 

- k 
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r98ft metų , Akademinės proš-
vai^ėš^'r-fau praeityje (šį sky-
rių;cafebma, pradėjau redaguoti 
tik <#uė» dudens). Vienos redakto
rės %euitenka. Reikia ir padėjė
jų. "*&&& straipsnių rašytojams, 
ačiū-"žinių tiksilintojui Sauliui 
Girnraf^iaČiū retkartiniam nuot
raukų1 "aiškintojui Jonui Kupriui 
ir retkartinei fotografei ir straips-
nių^rašytojai, mano seseriai Aud
rai.1- "Žinoma, reikia padėkoti re
daktorės redaktoriui, Kultūrinio 
skyriaus-redaktoriui K. Bradūnui 
už patarimus ir t . t 

Noriu pareikšti buv. „Akade
minių prošvaisčių" redaktorei 
Ofelijai Barškėtytei ir jos šeimai 
giliausią užuojautą, mirus Ofeli
jos "^močiutei p. Pranckevičienei 
gruodžio 12 d. 

Noriu patikslinti JAV Lietuviu 
bendruomenės tarybos suvažiavi
mo" ifąfas. Tai buvo spalio 25-
-26~%} ne kaip klaidingai buvo 
šiame puslapyje parašyta. 

Errikiu laimės Studentu ateiti
ninkų centro valdybai, pardavi-
nėj&hcTštf savo sukurtas kalėdines 
korteles, sveikinimus. 

tišmės Akademinio skautu są
jūdžio nariams, kurie planuoja 
slidhlėjimo stovyklą Michigane 
žiemos atostogų metu! 

Laimės į Australiją vykstan
tiems sportininkams bei turis
tams! 

Laimės Montrealio studen-
:am& kurie ruošia jau XVIII 
Metukų Studentų žiemos sporto 
stovyklą Laurentidų kalnuose. 
Tik?tega būna daug sniego! 

I t visiems, visiems linksmų 

Tuo pačiu metu, kai Chicago-
je vyko Lietuvių teatro festivalis, 

New Yorke vyko lietuvių studentų 
suvažiavimas. Privažiavo daugiau 
kaip 150 studentų uš įvairių Šiau
rės Amerikos kampų: Kanados, 
JAV vidurvakarų, JAV rytų, Ka
lifornijos, Floridos, Texas ir ki
tur. Buvo jaunimo, seniai nema
tyto lietuvių parengimuose, bu
vo ir tokių, kurie, nors užaugę 
mišriose šeimose, susidomėjo 
šiuo lietuvių jaunimo parengi
mu. 

Tą savaitgalį nebuvo čia rimtų 
paskaitų ar ideologinio pobūdžio 
posėdžių. Tačiau suvažiavusieji 
vis dėlto buvo patenkinti pa
bendraudami ir dalyvaudami su
rengtuose parengimuose ir išvy
kose. Jie pamatė New Yorko įžy
mybes, šoko, dalyvavo bankete, 
net šiek tiek aptarė Lietuvių stu
dentų sąjungos reikalus (valdy
bą, iždą ir 1.1). Sekančių metų 
Lietuvių studentų suvažiavimas 
bus arba St. Petersburge, Flori
doje, arba Toronte, Kanadoje, žiū
rint kas apsiims atlikti šio pla
tesnio masto planavimą. Kiekvie-

j no suvažiavimo rengėjai duoda ! K a u n o valstybiniam teatre. JAV-
jam savo atspalvių ir įdėjų. Vie-; _se Jonas J u r a š a s t u r i &an &era-

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. gruodžio mėn. 20 d. 
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TRUMPAI 
— Lapkričio 7 d. prie Parla

mento rūmų, Kanados sostinėje 
Otavoje, demonstravo grupė jau- »• 
nimo. Tai buvo lietuvių, latvių, g 
ukrainiečių, vengiu ir žydų kil-* 
mes studentai ir moksleiviai ku-
rie protestavo prieš sovietinę ver
giją ryšium su Madrido konferen
cija. Gruodžio 4 d- „Tėviškės ži
burių" „Jaunimo žiburių" pusla
pyje dvi iš lietuvių organizato
rių, Danutė Skukauskaitė ir Jūra
tė Uleckaitė, pažymėjo, kad de
monstracijoje dalyvavo daugiau 
kaip 70 asmenų, iš kurių tik maž
daug 20 buvo lietuviai. Jos ap~£ 
svarstė šį reikalą taip: „Ar tik*>S 
rai didelė tragedija praleisti vie-JĮ 
ną dieną (studijavimo —rk)? Pa- % 
galvokime apie jaunimą Lietuvo- '' 
je! Daugelis jų drįsta paaukoti 
visą savo ateitį kovai už žmo
gaus teises!" Šis įvykis ir orga
nizatorių nusivylimas lietuvių 

jaunimu yra 
tymo. 

vertas rimto svars-

Baltic House namo iškaba Illinojaus universitete, Urbanoje. 
Nuotr. D. Musonytes 

švenčių! Nesvarbu, kur sutiksite 
Naujuosius metus, linkiu visiems 
juos sutikti su viltim, kad 1981 
metai bus įspūdingi, užsitarnau
tos laimės metai. 

Ramunė 

URBANOS STUDENTŲ VEIKLA 
Daugelis lietuvių, studijuojan

čių Illinojaus universitete, Urba-
noje,"hori pastiprinti ar užmegz
ti naujus ryšius su kitais lietu
viais. Šia mintimi mūsų studen
tai prisijungia prie Pabaltijo stu
dentų sąjungos — BSA (Baltic 
Student Association). Yra tarp 
25-36 narių, kurie atvyksta į su
sirinkimais, ir daugiau, kurie da-
lyvaaja parengimuose. Nariai čia 
įvaiftų -įvairiausi. Vieni buvo 
veikiu^ prieš atvykdami į uni-| 
versttetąj, o kiti tik pirmą kartą,. 
benirtuja su lietuviais, latviais 
ar estais. Šita sudėtis praturtina 
sąjungos veiklos būdą. Veiklių 
narių sąrašas padvigubėjo per 
šiuos' metus. Veikla yra žymiai 
stipresnė ir aplamai yra daugiau 
susūįon&ėjimo Pabaltijo studentų 
sąjunga-. 

Sąjungos trys pagrindiniai tiks
lai yra: 1. išlaikyti gyvą pabal-
tiečfus studentus apjungiančią 
organizaciją; 2. ugdyti sąmonin
gumą ir; rūpintis Pabaltijo kraš
tų IMdrm* ir 3. savo veikla pri
statyti universitetui ir šios vie
tovės gyventojams Pabaltijo kul
tūrą^'Šiuos tkslus turint omeny
je, rfauji 1980 rudens veiklos me
tai prasidėjo susirinkimu, kuria
me vyko valdybos rinkimai. 1980 
m. rudens valdybą sudaro šie as
menys: Vytenis Rasutis — pirmi
ninkas, Ingrida Vitrungs — vi
cepirmininkė, Laura Narytė — 
sekretorė tr Juris Germanas — 
iždininkas- Susirinkimo metu bu
vo svarstoma ateinančių metų 
veikla. .„. 

Pirma proga, kada nauji na
riai faiėjo iš arčiau susipažinti 

su kitais, buvo anksti rugsėjo 
mėnesį, piknike, kuriame vyko 
tinklinio žaidimai ir dalyvių 
nuotaika buvo labai linksma. 

Pabaltiečiai studentai sudarė 

BSA prieškalėdinė vakarienė su 
tradiciniais Pabaltijo kraštų val
giais. Vienas didelis pakeitimas, 
prisimenant praėjusius metus, bu
vo tai, kad studentai kartu ruo
šė programą su YMCA, kuri; pa
rūpino virtuvę ir salę. Susirinko 
maždaug 80 svečių, susidomėju
sių Pabaltijo kultūra. Pirmiausia 
visi traukė šiaudus iš po stal
tiesės, norėdami sužinoti, kuris 
ilgiau gyvens. Pavalgius, visi gro
žėjosi skaidrėmis, regėdami vaiz
dus iš Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos. Tuo pačiu metu buvo api-

tinklinio komandą, kuri ž aidė! budinta Pabaltijo kraštų papro-
kartą savaitėje. Jiems labai gerai 
sekėsi — net pateko į priešpas
kutinius ratus finale. Deja, čia 
žaidė tik keletą žaidimų. Dabar 
jie susitinka pažaisti tarpusavy
je. 

Sapflio 4 d. buvo suruošta 
Latvių diena'' Pabaltijo studen

tų namuose. Atvyko studentų iš 
įvairių Illinojaus vietovių ir iš 
Detroito 16 latvių pabendrauti 
drauge su latviais ir lietuviais. 

Saplio 11 d. įvyko oficialus 
Pabaltijo studentų namo atida- Į 
rymas. Svečių tarpe buvo kai ku
rių studentų tėvai, anksčiau taip
gi lankę Illinojaus universitetą, 
BSA nariai, jų draugai IT kiti 
Urbanos lietuviai. Atidarymo žo
dį tarė Vytenis Rasutis. Buvo pa
dėkota talkininkams už didelę 
talką namo sutvarkymui, būtent 
Laurai Narytei ir Andrejs Bo-
ceks, buvusiam BSA pirminin
kui. Laura meniškai suprojektavo 
medinę namo iškabą su žodžiais į 
„Baltic House" ir tautinio mo
tyvo raštu. Taip pat dalyvavo 
studentai iš Northern Illinojaus 
universiteto BSA. Po oficialaus 
atidarymo lauke, visi suėjo į vi
dų programai, kuri čia prasidė
jo skaidrėmis ir vaišėmis. Skaid
rėse buvo matoma namo remon
tas ir kiti veiklos darbai. Po to 
visi linksmai pasišoko ir susipa
žino vieni su kitais. 

Gruodžio 7 d. įvyko tradicinė 

ciai, istorija ir dabartinė padėtis. 
Paskutinę programos dalį atliko 
lietuvių tautinių šokių grupė 
„Suktinis", vadovaujamas Nijo
lės Pupienės. Akordeonu palydė
jo Darius Polikaitis. Viskas sėk
mingai praėjo, ir publika džiau
gėsi tokia etnine programa. 

Šiais metais yra pradėtas ban-

ni suvažiavimai stengiasi subur
ti lietuvių jaunimą vienaip (po
sėdžių, pokalbių metu)^ kiti no
ri suteikti lietuvių jaunimui pro
gos pabendrauti, vienas kitą pa
žinti. 

Šeštadienio popietę vieni vyko 
į Joeffrey baleto spektaklį, kiti 
vyko pamatyti vaidinimą „The 
Suicide" Anta teatre. Tai Brcad-
way vaidinimas, parašytas rusų 
dramaturgo Nikolai Erdman'o 
prieš 50 metų. Vaidinimas nie
kad nebuvo statomas Sovietų Są
jungoje. Šį vaidinimą Anta teat
re režisuoja lietuvis Jonas Jura
šas, duodamas vaidinimui savo 
atspalvį, pristatydamas savo in
terpretaciją, taip pat kaip ir kiti 
režisieriai, kurie stato šį vaidini
mą kituose miestuose, duoda jam 
savo interpretacijas. 

Jonas Jurašas 1974 metais su 
savo šeima išvyko iš Lietuvos, 
kai susidarė nepakeliamos sąly
gos, bebūnant jam meninių rei
kalų vedėju (Artistic Director) 

pasisekimą kaip režisierius. „The 
Suicide", tai jo pirmas Broadway 
vaidinimas, bet, tikimės, ne pas
kutinis. Iš visų šį sezoną Broad-
way'jaus premjerų „The Suidide" 
išsilaikė ilgiausiai. 

Vaidinimas šiame pastatyme 
— komedija. Derėk Jacobi įdo
miai vaidina pagrindinę Seymon 
rolę. Lietuviams Seymon ir ki
tų veikėjų pasisakymai buvo ne 
tik juokingi grynai komedine 
prasme, bet taip pat aiškiai bu
vo suprasta pajuoka visai poli
tinei sistemai, norinčiai įtakoti 
individą. Tie juokai buvo šia 
prasme tikrai aštriai spygliuoti. 
Eilinis Broadway'jaus lankytojas 
gal ir nesuprato visų šio vaidi
nimo gilesnių minčių. Tuo šis 
vaidinimas ir yra įdomus (lie
tuviams Jonas Jurašas tai vėliau 
ir pabrėžė), kad ir eilinis žmo
gus gali pamėgti „The Suicide", 
net nesuprasdamas visų charak
terių gilesnės prasmės. 

Po vaidinimo jonas Jurašas kal-

dymas sukurti Pabaltiečių cent
rą Urbanoje. Pabaltiečių studentų 
namas, Baltic House, susideda iš 
būrio lietuvių ir latvių studentų, 
kurie ir gyvena drauge išnuomo
tame name. Jie visi stengiasi iš
laikyti savąsias kalbas ir kultū
ras. 

Kultūrinė ir tradicinė veikla 
yra neatskiriama dalis šio namo 
gyventojų. Šiuo metu susidarė 
„Kultūros kampelis", kuriame 
yra renkamos knygos. Prenume
ruojama spauda: lietuvių „Drau
gas", latvių „Laiks". Bendrajam 
kambaryje yra pakabintos Čiur
lionio darbų reprodukcijos, o 
virš židinio yra medinė vytis su 
lietuviška vėliava ir kitokie tau
todailės darbai. Chicagos ALTas 
padovanojo lietuvišką vėliavą. 

Tauros Zarankaitės piešinys 

bejosi su lietuviais studentais ir 
kitais lietuviais žiūrovais (iš vi
so lietuvių buvo maždaug 75 ar 
daugiau). Jis paaiškino, kaip jis 
rado šį vaidinimą, kaip jis turė
jo jį suprastinti (sutrumpinti 
veiksmus, sumažinti veikėjų skai
čių), kokių aktorių ieškojo, ko
kie jo ateities planai dramos pa
saulyje. Lietuviai studentai, atro
do, nustebino Joną Jurašą savo 
gausiu apsilankymu šiame spek
taklyje, o jis jiems suteikė pro
gą suprasti galimybes pastatyti 
Broadway,juje vaidinimą, kuris 
taip mėgiamas kritikų ir žiū
rovų. Ramunė 

LIETUVIU 
JAUNIMO 

ŽVILGSNIS 
[ TEATRĄ 

Šio šimtmečio teatro raida yra 
daugiau panaši į revoliuciją ne
gu į evoliuciją, nes keitimosi tem
pai vis greitėja. Ano šimtmečio 
gale Ibseno, Strindbergo ir Čecho-

sekti prancūzų, vokiečių ir japo- vo veikalai atrodė radikaliai nau-
nų studentų namy pavyzdžius jų, ji ir pykino publiką. O šiandien 
kalbos ir kultūros išlaikymui. Po j jie yra priimti, klasikai. Kai atsi-
truputį išmokome naujų žodžių i randa naujos teatro formos, tai 
vieni kitų kalbose. Papasakojame j dažniausiai parodo, kad senos 

formos nebegali apimti nauju 
įžvalgų mūsų pasauliui išreikšti. 
Todėl vystymosi ir keitimosi pro
cesas yra būtinas, kad teatras to
liau gyvuotų. 

Įdomu pastebėti, kad lietuvių 
teatre šis naujumo bruožas ma
žai pastebimas. Tai liudija nese
niai įvykęs Penktasis teatro fes
tivalis Chicagoje. Peržvelgus fes
tivalyje pasirodžiusius pastaty
mus, kurių buvo septyni, naujų 
originalių sceninių reiškinių ma
tome mažai. Atrodo, jog žiūro
vas atsirado teatre, kuris yra 

„Baltic House" yra pirmas to
kios rūšies bandymas tarp lietu
vių ir latvių. Studentai bandė 

— IV Mokslo ir kūrybos sim
poziumas įvyks 1981 m. Padėkos ' 
savaitgalio metu Chicagoje. "' 
Mokslinės programos komitetas 
prieš mėnesį jau pradėjo siunti- W 
nėti kvietimus, parašytus lietu-h< 

vių ir anglų kalbomis. Kvietimuo- _H? 
se susidomėję mokslininkai ragi- rA 

narni susisiekti su komiteto pir
mininku dr. Pranu Zunde, 1808 T 

Timothy Dr. NE, Atlanta, Geor- r / 

gia, 30329. Yra norima įtraukti •£ 
visokių mokslo šakų mokslinin- r 

kus į jų sričių pokalbius, paskai-. 
tas bei diskusijas. Norima su
stiprinti mokslinius tinklus, ypač '!. 
su jaunaisiais, kiek atšalusiais af*l:* 
toliau nuo lietuvių pasitraukus 
kusiais mokslininkais bei įvairių 
sričių specialistais. Dažnai simpo
ziumuose paskaitų metu moksli
ninkai (ypač iš griežtųjų moks
lo šakų) aptaria savo mokslo ša
kų reikalus pirmą kartą lietuvių 
kalba! ; l\ 

lybes ir pasenusius juokus, kupi
na žiūrovų salė susižavėjus plo
jo. Be abejo, juokas yra reika'lin- . [ 
gas, bet ar kartais tai neparodo,:^ 
ir mūsų pačių lėkštumo? Dažnai . | 
jautriai kalbame apie Sibiro kan
kinius, bet kai scenoje buvo aki- jį 
vaizdžiai parodyti jų išgyveni- n 
mai, staiga pasidarė lyg ir nepa- .'. 
togu, žiūrovai beveik nenorėjo to >z 
žiauraus vaizdo matyti ir jo iš- .; 
gyventi. 

h 

apie įvairius papročius. Namą 
aplanko svečiai, atvykę iŠ Chica
gos ar kitur, ir pamato, kaip vis
kas čia yra įrengta. 

Susidomėjusieji įvairiom smulk
menom, gali teirautis raštu šiuo 
adresu: Baltic House, 1206 W. 
Main Street, Urbana, Illinois, 
61801. 

Jūsų pasiūlymai, klausimai ar 
pastabos bus mielai priimti, ir pa
bandysime neaiškumus asmeniš
kai išaiškinti. Dalia Musonytė 

Teatras 
davimas. 

yra gyvenimo atvaiz-
Teatre publikai atsi

skleidžia veikėjai ir jų pasaulis. 
O veikėjus ir jų pasaulį atsklei
džia aktoriai. Pagrindinis ak
toriaus uždavinys nėra išmokti 
rolę ar scenoje judėti, nors tai 
yra būtina, bet įsijausti ir su
prasti charakterį ir veiksmo situ
aciją. Tik tada, kai jis išgyvena 
vaizduojamą charakterį, o nevai
dina, kaip jis mano, kad turėtų 
vaidinti, aktorius yra gerai atli
kęs savo uždavinį ir sukūręs ne
pamirštamą charakterį. Teatro 
festivalyje, stebėdama teatro spek
taklius, ne kartą pajutau, kad 
vaizduojami charakteriai nebuvo 

bent šimtą metų atsilikęs nuo j realūs. Kai kur vien iš jų „sing-
amerikiečių ir Europos teatro, -song" dirbtinio teksto perdavi-

A 

A 
į 
?. 
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• i 
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lietuvių 
Dsrhjs 

teatras. B kaires t dešinę: La'un* Sulait 
Aušrine Mikutaityte, Eduardas Sukutis ir ' 

Audrus Y k ton i Kaminskaitė, reži-
Nuotr. A Degučio 

Gal tai ir yra būdingas išeivių 
bruožas — baimė keisti senas, 
įprastas formas, kad ką nors ne
prarastume ir kitų neišgąsdintu
me Tačiau kai senos formos jau 
nebetarnauja, o mes vis nenori
me priimti naujų, teatras tampa 
pasenęs, stovi vietoje ir, kaip ne
bėgantis vanduo, įgauna nekokį 
kvapą. 

Teatro tikslas nėra vien pub-
' likos palinksminimas. Nors šitai 
Hr daroma, tokie pastatymai daž
nai nėra patenkinami. Publika, 
palikus salę, visai užmiršta pa
tį veikalą ir jo pastatymą. Jeigu 
šitaip įvyksta, tai teatras nesuge
bėjo įvykdyti savo paskirties. Te
atras tik tuomet pasiekia savo 
tikslus, kai jis žiūrovą nustebina, 
praplečia akiratį, sukelia kontra-
versiją. O ką pasiekia mūsų teat
ras? Kai akt V. 2ukauskas sce
noje pasakojo kasdienines bana-

i 
mo jautėsi susaržavimas. Realia
me gyvenimo atvaizdavime yra 
būtina ir įtikinanti, natūrali kal
ba. 

Teatro festivalio jūry komisi
ją sudarė tik trys asmenys, kurių 
tik viena yra teatralė. Ar nėra 
būtina, kad vertinimo komisiją 
sudarytų kvalifikuoti žmonės? 
Juk ir foto bei rneno parodas ver
tina profesionalai fotografai ir 
dailininkai. 

• 
Jaunimas dažnai yra ragina

mas įsijungti lietuvių teatro veik-
lon. Vis dėlto atsiranda nors ir 
nedaug jaunimo, kuris myli te
atrą ir su entuziazmu įsijungia 
į scenos darbą. . 

Jeigu publika nepajėgia priim
ti raidos tikrojo teatro linkme, ar 
ilgai jaunimas dar galės stengtis 
ir nesuprastas vaidinti tuščiose 
salėse? Roso KarūnskaiU 



3 KONGRESO BIBLIOTEKA IEŠKO 
ETNINIŲ LEIDINIŲ 

"" """""""Kongreso bibliotekai reikalin- patariama, kad dovanotojai pir-
-, gg aagalba, renkant pavyzdinius, ma pasiteirautu, ar biblioteka 

jfc^^ęgcempliorius leidinių, kuriuos j tuos leidinius jau turi 
jA^se leidžia daugelis etniniu j Ne visi leidiniai, apie kuriuos 

*A| gį&flų, arba hurie joms yra ski 
narni. 

jFMoea Kįaip valstybinė biblioteka, ji 
•lo-sisc tart" atsakomybę įsigyti rinki-
•asb n j ^ kurie pavaizduotu amerikie-
"•""" Citį tautos, susidedančios iš dau

gelio etniniu grupių, istoriją ir 
kujE&rą. Nors biblioteka savo 
rinkiniuose turi etninių laikraš
čių ir periodinių leidinių, yra rei-

-^ralrnga jų apimtį padidinti. Jei 
— ui;įk nebus galima surinkti visus 

tokius leidinius, kurie išeina šia-
rašte, yra svarbu turėti kuo 

rinkinį laikraščių, perio-
s=s»»tlmiu leidiniu, knygų ir brošiū-
B!lSSitįįį»% taip pat garsiniu įrašų bei 

"f i lmu, kurie pavaizduotų Ameri 
> i O % etninių grupių interesus, ru-
^ pėsčius ir veiklą. 
'-' ( Kai kurie tų leidinių yra pa-

ruošiami organizacijų. Kiti lei
džiami bažnyčių; ypač sukaktu-

^vįų"paminėjimui. Dažnai litera-
3 A fftįriniai veikalai bei asmeniški' 

atsiminimai yra parašyti ne ang- ' 
"Tų^kalba, o kartais yra abiem j 

T galiom. Įvairus etniniai susirin- j 
w lamai ir konferencijos irgi pa- j 

ruošia leidinius. Kongreso bib- j 
lioteka domisi visa šia literatū-

pyjfa ajpglu ir kitomis kalbomis. 
Kaip pirmas žingsnis, bibliote

kai' yra reikalingos informacijos 
apie visu rūšių etninių leidiniu 
buvimą, nuo mažų brošiūrų -iki 
daugiatomiu rinkiniu, nuo biu
letenių ir vietinių periodinių lei
dinių iki žurnalų, paplitusių vi
same krašte. Dovanojamas kny-

-:l:ih;gas, brošiūras ir muzikos kūri-
iBgrįįktį .reikia siųsti žemiau duoda-
.įjjjtiu, adresu. Apie leidinius, už ku

riuos reikia atsilyginti, bibliote-
y Įaypori gauti šias žinias: auto

rius, antraštė, leidėjo ar platin
toj*) pavadinimas ir adresas, iš-
tėidimo metai, puslapiu skaičius... 

99#-J^H*ar Tas-pats galioj k gai-
^jdoms ir gyvo žodžio užrašymams 
—X plokštelėms ar juostelėms). 

Laikraščiu ir periodikos atveju 
labai pageidautina gauti 

kelis pavyzdinius numerius, j 
Ankstyvesni leidiniai, knygos iri 
ištšr sustojusios periodikos komp- j 
lektai irgi gali būti siunčiami t 
Bibliotekai, tačiau tokiu atveju' 

amat-s* ._ į 

bus pranešta ar nusiusta biblio
tekai, galės būti įsigyti arba pa
stoviai laikomi. Vis dėlto visuo
menės atsiliepimas sudarys bib
liotekai pagrindą įsigyti pilną 
supratimą apie etninius leidi
nius, kurie šiandien yra prieina
mi, ir padės sudaryti tautinius 
rinkinius, kurie pilnai atstovau
tų visiems krašto kultūros ele
mentams. 

Visi, kurie gali padėti biblio
tekai, yra prašomi kreiptis: Ex-
change and Gift Division, Eth-
nic Unit, Library of Congress, 
Washington, D.C. 20540. 

CHICAGOJE 
KALĖDOS MUZIEJUJE 

Mokslo ir pramonės muzieju
je, Chicagoje, yra pavaizduoja

mi 37 kraštų kalėdiniai papro
čiai. Programa tęsis iki sausio 
1 d. Muziejus atdaras į.uo 9:30 
ryto iki 5 vai. vak. 

GERAS NEGRAS 
Cikagietė Jackie Hickney, va

žiuodama į Sv. Luko ligoninę 
parsivežti ten dirbančio vyro, 
sustojo ties Western ir Monroe 
gatvių šviesomis. Jaunas pikta
darys išdaužė jos automobilio 
langą ir pagrobė rankinuką. 
Paskui ją važiavęs su žmona 
negras Isiah Scott šoko tą vagį 
vytis. Pasivijo gretimame na
me ir atėmęs rankinuką grąži
no savininkei. Scott yra 32 m., 
išmokęs karat grumtynių ir ne
pabūgo vytis 17-18 m. jaunuolį. 

RADARAS PERSPĖS 
Nauji radaro įtaisai OHare 

aerodrome, Chicagoje, žiemą 
perspės apie sniego pūgas ir le
dų pavojų. 

— Joks baldas nėr toks žavus 
kaip knygos. Sydney Smath 
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Lithuanian Bookplates 
LIETUVIŲ EKSLIBRWI 
. fUuOi E. Vengris 
'The book is one ln a series 

"SįSčŠiposing the Ethnic Encyclo-
pedia of Lithuanian culture in 
the USA. 

"Ci Pttblished by Lithuanian Li
brary Press^ Ine - and Loyola 

AJnrversity Press Chicago, m. 
1980. 

Knyga didelio formato, 248 
pusi. Kaina su persiuntimu — 
$21.95. 
*ne Užsakymus siųsti: 

><^&RAUGAS, Jf5If5 W. 6Srd St, 
Chicago, IL 60629 

p!?. O 

SES&I " tfor eye care Infonnation 
r ""»<-•'<W1 SIGHTI2NE — 425-6644 

'' This is a ptibUc aerrioe of 
t>R. JAMES O. CTSTARD mnd 

ASSOCIATES, Optoni«tri«ta 
W. «5th St.. KvmvM Psrk 

-S' HS1 i 
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• RADIJO PROGRAMA 
Kt S«feu»U Lietuvių R a ak programa 

Saujos. Anglijoj ii Stoties WLYN. 
1360 tįmga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo 
tonu valiausių, pasaulinių Žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 

* • BV Mafdutes pasaka. Sią programą 
veda Steponas !r Valentina Minkai. 
Biza»o reikalai* kreiptis J Battic Flo 
rtsts — gilių bei dovanų krautuvę, 

T -Wl *• Broadway, So. Boston, Mass 
02127 Telefonai 268-0489. Ten pat 

' ".* gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra-
" «fta dideli pasirinkimą lietuviUnj tary-
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Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1980 m. gruodžio 13 d. Vilniuje mirė 

A. f A. LEOKADIJA MIKŠTTENE 
sulaukusi 78 m. amžiaus. Palaidota gruodžio 16 dieną. 

Paliko giliame nuliūdime Vilniuje 2 sūnūs Mečys ir 
Eugenijus su šeimom, 5 dukros Aldona, Jadvyga, Veroni
ka, Onutė ir Utenoje Emilija su šeimomis. Taip pat sū
nus Antanas su šeima Chicagoje. 

A. f A. ALEKSUI SILIŪNUI 
m i r u s , 

žmonai ONAI, dukrai NIJOLEI ir LIOTUI GRINIAMS, 
anūkams AUDRAI, NIDAI, ARUI ir VYČIUI, sūnui DO
NATUI ir jo žmonai, broliams ir kitiems giminėms reiš
kiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

SOFIJA IR NORMAN BURSTEIN 

Žymiajam rašytojui 

A. f A. MARIUI KATILIŠKIUI 
išėjus negrįsti, žmonai ZINAI, sūnui SAULIUI, dukre
lei AGNĖS, seserėčiai DALIAI ŠLĖNIENEI, jos vyrui 
LIUDUI ir visiems giminėms ir artimiesiems mūsų nuo
širdi užuojauta. 

> 
CTV1NSKŲ SEIMĄ 

Rašytojui 

A. i A, Mariui - Albinui Katiliskiui 
mirus, jo žmonai ZINAI, vaikams AGNEI ir SAULIUI 
bei kitiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir 
drauge liūdime. 

MARA ir KAZYS ALMENAI 
GRAŽINA ir JURGIS BLEKAICIAI 
SANDRA ir ALFONSAS NYKA-NILIŪNAS 
VINCAS TRUMPA 

Mylimam tėveliui 

A. f A. PETRUI KE2EUUI 
m i r u s , 

giliai užjaučiame skausme likusią jo ŽMONĄ, sūnų AL
GIMANTĄ, marčią ALE ir vaikaičius ŽIBUTĘ ir RO
BERTĄ 

SOFIJA ir ADOLFAS JELIONIAI 

WARSAW IN 
6250 W«t 63rd Strttt Tel. 586-0410 

One mile west of Midway Aairport. MON. — Roast Duck & Dressing 

Polish Style Smorgasbord L U R 6 h . . . . . $3,75 
L U N C H H O U R S Monday thru Friday UJO am to 2:30 pm 
D I N N E R H O U R S Mon, thru Thurs. 4 pm to 9 pm; Fri. & SaL 
4 to 10 pm; SUN. ft HOUDAYS — Noon to 8 pm. 

(Luncheon SpecUlt Served Daily) TaL — MaVMlO 

Brangiai mamytei 

A. f A. MARIJAI BALČIŪNIENEI 
mirus, 

mūsų vadą, brolį JUOZĄ ŠALČIŪNĄ su ŽMONA ir anū
ką PETRĄ su ŽMONA liūdesio valandoje giliai užjaučia
me ir kartu liūdime. 

MIŠKO BROLIAI 

Mūsų sąjungos narei 
A. f A. 

ELENAI FRANCKEVIČIENEI mirus, 
jos dukrai EUGENIJAI BARSKETIENEI, anūkams 
OFELIJAI, DAIVAI, ALDŽIUI bei velionies artimiesiems 
reiškiame širdingą užuojautą ir kartu liūdime. 

LIETUVIŲ PENSININKŲ SĄJUNGOS 
CHICAGOJE VALDYBA IR NARIAI 

A . f A. 
ALEKSANDRUI SILIŪNUI 

tragiškai nuo mūsų atsiskyrus, žmonai ONUTEI, 
dukrelei NIJOLEI GRINIENEI, sūnui DONATUI, 
broliui BRONIUI SILIŪNUI ir jų visų ŠEIMOMS 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

CIVINSKŲ SEIMĄ 

A. f A. ALEKSANDRUI SILIŪNUI 
m i r u s , 

jo žmonai, sesei SILIŪNEENEI, bei kitiems SETMOS 
NARIAMS reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kar
tu liūdime 

AUŠROS VARTŲ TUNTO 
SES&S 

• ' 

A. f A. 
ALGIUI ATKOČAIČIUI rnirus, 

žmonai ALBINAI, sūnums KĘSTUČIUI ir DRA-
SUČIUI reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū
dime. 

ALDONA VASONIENĖ 
ALDONA IR VLADAS LAIPAI 

DRAUGAS, Šeštadienis, 1980 m. gruodžio mėn. 20 d. 

Pasalūno pasėkoje, mirtinai sužeistam 

A. f A. ALEKSANDRUI SILIŪNUI 
m i r u s , 

velionies žmonai ONAI, dukrai NIJOLEI ir žentui LIO
TUI GRINIUI su šeima, sūnui DONATUI su žmona VI
DA, broliui KAZIUI su žmona GRAŽINA, broliui BRO
NIUI ir VLADEI su šeima, Lietuvoje broliui MEČIUI ir 
LIUCEI su šeima ir seseriai BRONEI su vyru Sibiro trem
tyje reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

BALTIJOS KLUBO NARIAI: 
Adomonis Jonas 
AndraMūnas Ignas 
Antanaitis A. Titas 
Anuiis Balys 
Česnavičius Stasys 
Kalvaitis Antanas 

Mieželis Vladas 
Morkūnas Vaitiekus 
Stakauskas Romas 
Santaros Antanas 
Vaičius Stasys 
Vidmantas Stasys 
Zirgulevičius Vilius 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

A. f A. ALEKSANDRUI SILIŪNUI 
tragiškai mirus, mielą p. SILIŪNIENĘ, dukrą NUOLE, 
žentą LIŪTĄ, sūnų DONATĄ, marčią VTDĄ, anūkus ir 
visus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

IRENA, ALBERTAS, JOVITA, 
GINTARĖ, DAINĖ IR ALIUKAS 

KERELIAI 

A. f A, MARIUI KATILISKIUI 
m i r u s , 

žmoną ZINĄ, dukrą AGNE, sūnų SAULIŲ bei gi
mines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiu ir kartu 
liūdžiu, 

MARCELĖ MACKIENĖ 

A. f A. ALEKSANDRUI SILIŪNUI 
m i r u s , 

prietelišką užuojautą žmonai ONUTEL ŠEIMAI ir 
visiems GIMINĖMS reiškia 

ALDONA IR V AL PLIOPLIAI 

A.f A. 
ALEKSANDRUI SILIŪNUI 

tragiškai mirus, jo 2MONĄ ir brolį BRONIŲ SI-
LICNĄ su SEEMA giliai užjaučiame ir kartu liū
dime. 

VYTAUTAS IR BRONĖ RU STEIKI AI 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH YVESTEKN AVE. 
Tel. 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VV'est 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av\, Cicero 

Tel. 47e<-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 
3307 SO. LITLAMCA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrąinia 7-6672 
2424 VV. 69th STREET Tel REpublic 7-1213 

11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL. Tel. 074-4410 

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

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

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-i<?il 

VASAITIS - BUTKUS 
144* So. 50th Ave., CICFRO. ILL. Tei. OLympic 2-1003 



X "Draugo'' redakcija nedirbs 
gruodžio 24 d. Administracija 
dirbs iki 12 vai. Taigi "Draugo" 
patalpos kūčių dieną bus atda
ros iki pietų. "Draugas" neišeis 
Kalėdų dieną (gruodžio 25 d.) 
ir gruodžio 26 d. Bet gruodžio 
26 d. 'Drauge" yra darbo diena. 

x Antano Jasmanto ( A Ma
ceinos) naujas poezijos rinkinys 
"Ir niekad ne namolei" jau išėjo 
iš spaudos. Išleido "Ateitis". 
Šią puikią kalėdinę dovaną ga
lima gauti "Drauge" ir pas ki
tus spaudos platintojus. Rinki
nio kaina — 6 dol. 

X Nuotaika atgimimas — Ka
lėdų įprasminimas, 573 Alvudo 
radijo paskaita šį šeštadienį, 
9 v. r. Sofijos Barkus radijo 
šeimos valandos metu. 

x Dana Stankaitytė, Chicago, 
HL, sveikina visus draugus, gi
mines ir pažįstamus šv. Kalėdų 
proga ir linki visiems gerų ir 
laimingų Naujųjų Metų. Vietoj 
kalėdinių kortelių skiria auką 
"Draugui". 

X Talman DeSkatesai, 2624 
W. Iithuanian Plaza Court. 
Kviečiame atsilankyti ir pasi
rinkti mūsų gaminių Kūčių ir 
Kalėdų stalui: Silkės, kimštos 
lydekos, rūkyta žuvis, įvairūs 
mėsos gaminiai, pyragai, tortai, 
spurgos, žagarėliai. Priimami 
užsakymai tel. 434-9766. Krau
tuvė bus atidaryta sekmadienį, 
gruodžio 21 d., 8 v. ryto iki 8 v. 
vak. Pirmadienį ir antradieni 
nuo 8 v. r. 
dieną 8 vai. ryto iki 6 v 
Iki malonaus pasimatymo ir ge
rų Kalėdų švenčių. 

L. M. Kupcikevičiai 
(sk.). 

8 DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. gruodžio mėn. 20 d. 

X Kun. Augustinas Sabas, St. 
James The Greater CSiurch, 
Blind River, Ont., Canada, siųs
damas "Draugo" darbuotojams 
sveikinimus, rašo: "Jau dauge
lis metų, kai "Draugas" savo 
gražiais straipsniais ir tikslio
mis informacijomis man teikia 
daug džiaugsmo". Ta proga jis 
dienraščiui paremti atsiuntė 100 
dol. Už gausų spaudos parėmi
mą nuoširdžiai dėkojame. 

X Stasė ir Petras Miliauskai, 
Alina ir Alfredas Mikučauskai 
su šeima, sveikina gimines, drau
gus ir pažįstamus švenčių pro
ga ir linki laimingų Naujų 1981 
Metų. Vietoj kalėdinių korte
lių aukoja "Draugui". 

X Lietuvaitė misionierė Peru 
valstybėje Marijos širdies Jė
zaus džiaugiasi prieš šventes 
gavusi didesnę JAV lietuvių pa
ramą misijų darbui. Aukas jai 
galima siųsti ir per kun. J. 
Prunskį. 

X Kazimieras PraviHiosas, sa
vininkas "Byron Motei", Byron, 
111., atvyko į "Draugą", pasvei
kino lietuviškos spaudos dar
buotojus ir už kalėdines korteles 
įteikė 30 dol. auką. Mielam mū
sų rėmėjui už sveikinimus ir 
auką tariame nuoširdų ačiū 

X Kalėdinės nuotaikos Sody
bos pažmonyje šį sekmadienį 
nuo 2 v. p. p. Grybų užkandis 
vietoje ir išsineštinai. Visi lau
kiami. 

X Regina ir Napoleonas Sa
baliūnai Kalėdų švenčių proga 
sveikina gimines ir draugus ir 
vietoje atviručių skiria auką Re
liginių Giesmių Plokštelės iš
leidimo fondui. (sv.). 

x "Drauge" galima įsigyti 
Kūčių i m e n i n i ^ drožinių ir iš Lietuvos 

ryto iki 6 v. vak j &aut l* * * * « ***** 
X Nida Delikatesai, 261? W. 

71 St. Kūčių ir Kalėdų stalui 
paruošė įvairių rūšių silkes, žu
vis, mišraines, roliadus ir kt. 
Įvairūs tortai ir taip pat jūsų 
švenčių stalo papuošimui eglu
tės ir baravykai. Kalėdų šven
tėm krautuvė bus atidaryta ir 
sekmadienį, gruod. 21 d- nuo 10 
v. r. iki 5 v. v. ir pinnad. nuo 8 
v. r. iki 7 v. v., antrad. iki 8 v. 
v., o Kūčių d. nuo 8 v. r. iki 5 
v. v. Tel. — 476-7675. (sk.) 

X Ateitininku Namai, Archer 
Ave. ( R l 171) ir I27th St., Le-
mont, m., šiais metais ruošia 
iškilmingą Naujųjų Metų sutiki
mo balių. Norintieji jame da
lyvauti, praneškite iki gruodžio 
26 d., telefonu 257-7388 arba 
257-6735. Norintieji tapti Atei
tininkų Namų nariais ir įnešę 
200 dol. gauna du bilietus į su
tikimą veltui. (pr.). 

X žydinti gėlė tai puiki kalė
dinė dovana. Didelis pasirinki
mas įvairių spalvų azalijų, cikla-
minų (alpių fijolkos) ir kalėdi
nių poinsetijų. Taip pat įvairios 
skintos gėlės Kūčių stalui ar na
mų papuošimui. Priimam užsa
kymus iš visų Amerikos ir Ka
nados miestų. Taipogi persiun
čiame. Skambinkite tiesiog į 
Baltic Blossoms gėttų parduo
tuvę, 2451 W. 69 S t Telef. 
HE 4-2036. (sk.). 

X Balina h- Zigmas MoBejai, 
Chicago, d , Kalėdų švenčių 
proga sveikina savo gimines, bi
čiulius ir linki visiems laimingų 
Naujųjų Metų. Vietoj kalėdinių 
kortelių aukoja 20 doL "Drau
gui". Ačiū. 

X Natalija ir Stasys Kaucki-
nai, Chicago, UI., sveikina gimi
nes, draugus ir pažįstamus su 
šv. Kalėdomis ir Naujais Me
tais. Vietoj kalėdinių kortelių 
skiria auką spaudai paremti. 

x Jadzė ir Kostas Doškai, Ci
cero, 111., sveikina draugus ir 
prietelius švenčių proga ir vie
toj sveikinimo kortelių skiria 
auką "Draugui". 

X Juzė ir Petras Norkaičiai 
ir duktė Danutė sveikina gimi
nes, draugus ir pažįstamus su 
šv. Kalėdomis ir Naujais Me
tais. Visiems linki sveikatos ir 
laimės. 

X Marija ir Jokūbas Valiu
kevičiau Sun City, Cal., Kalėdų 
švenčių ir Naujųjų Metų pro
ga, sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus. Vietoj kortelių 
skiria auką dienraščiui "Drau
gui". 

X Rūta ir Povilas Kiliai su 
šeima, Palos Hts, UI., sveikina 
gimines, draugus ir pažįstamus 
švenčių proga ir vietoj kalėdi
nių kortelių aukoja "Draugui". 
Ačiū. 

X Aldona ir Bernardas Braz-
cržioniai. Vista, California, nuo
širdžiai sveikina visus savo 
draugus ir pažįstamus su Kalė
dų šventėmis ir linki geriausių 
Naujų Metų. Vietoj siuntinėja
mų kortelių skiria auką spau
dai paremti. 

X Dainavos ansamblio Naujų-

X Aldona ir Petras AaSArai, 
Union Pier, Mich,, visiems savo 
kaimynams, draugams ir pažįs
tamiems linki linksmų Kalėdų 
ir laimingų Nauji; jų Metų. Vie
toj kortelių aukoja "Draugui", 
"kuriuo mes escme patenkinti, 
todėl jo visam kolektyvui taip 
pat linkime geriausioe sėkmės". 

X Dr. Juozas tr Kazimiera 
Briedžiai, L^mont, Ei., sveiki
na savo draugus ir pažįstamus 
su šventomis Kalėdomis ir linki 
laimingu, Naujų 1981 Metų. Vie
toj kalėdinių atviručių skiria 35 
dol. dienraščiui "Draugui". Ačiū 

X Dr. Henrikas Brazaitis su 
šeima, Willaughby, Obio, sveiki
na draugus bei pažįstamus Ka
lėdų švenčių ir Naujų Metų pro
ga ir vietoje sveikinimo kortelių 
skiria "Draugui" paramą. Ačiū. 

x Dr. arch. S t Kudokas, San
ta Monica, Cal., už kalėdines 
korteles atsiuntė 25 dol. auką, 
redakcijai palinkėjo linksmų 
Kalėdų ir laimingų Naujų 1981 
Metų. Nuoširdus ačiū už linkė
jimus ir auką. 

X Juozas ir Elena Kojenai, 
Santa Monica, Cal., šv. Kalėdų 
proga sveikina asmeniškus drau
gus ir idėjinius vienmmčius vi
suose pasaulio kontinentuose, 
linkėdami asmeniškos laimės 
1981 asmeniškai ir blaivėjančių 

X Bronė Banionienė, Chicago, 
BĮ., sveikina savo gimines, drau
gus ir pažįstamus su šv. Kalė
dų šventėmis ir linki laimingų 
Naujų Metų. 

X Regina ir Vincas Vaitke
vičiai ir šeima, Cicero, BĮ, šven
čių proga sveikina savo draugus 

j ir pažįstamus. Vietoj kalėdinių 
kortelių skiria auką "Draugui" 
paremti. 

X Ve ron ika ir Bronius Aušro
tai, Florida, sveikina visus savo 
prietelius ir pažįstamus su šv. 
Kalėdomis ir Naujais 1981 Me
tais. 

X Albina ir Juozas Raškaus
kai, iš Brockton, Mass., sveiki
na draugus bei pažįstamus Kū
dikėlio Jėzaus gimimo šventėje 
ir linki laimingų ateinančių Nau
jųjų Metų 

X Antanas ir Emilija Fooevi-
čiai, Omaha, Nebr., sveikina gi
mines, draugus ir pažįstamus 
su šv. Kalėdų šventėmis ir linki 
laimingų ateinančių metų 

X Vytautas ir Aldona Kaman
tai, Darien, BĮ., vietoj kalėdinių 
kortelių paaukojo "Draugui'* ir 
kitai lietuviškai spaudai. 

X Vanda ir Vytautas Majaus
kai sveikina bičiulius, draugus ir 
pažįstamus šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga; linki, kad šventės 

X Sofija ir Pranas Prancke-
vičiai, Chicago, BĮ., šv .Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga sveikina 
gimines, draugus ir pažįstamus. 
Vietoj kalėdinių kortelių aukoja Į bičiuliams, o ypač sąjungos bei 

ii 
M 

x I^ST sąjungos Garbes teis
mo pirm. Marijonas gnapštys ir 
jo šeima linki sesėms ir bro
liams šauliams, giminaičiams, 

"Draugui" 20 dol. 
X l ie t . Moterų f ed. Chicagos 

klubas sveikina "Draugo" re
dakcijos ir adnainistracijos per
sonalą šv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga ir linki ištvermės ir 
geriausio pasisekimo numaty
tuose ateities planuose. 

X Frances ir Otonas Kaptei-
niai, Chicago Ridge, BĮ., sveiki
na "Draugo'' visus darbuotojus 
šv. Kalėdų proga ir linki visiems 
laimingų Naujųjų Metų. Ta pro
ga aukoja "Draugui" 20 dol. ' 

dalinių Garbės teismo nariams 
— kolegoms teisėjams-tyro ka 
ledinio džiaugsmo ir laimingiau 
sių Naujų 1981 metų. (šia pro
ga aukoja spaudai). ~ 

X Bonaventūras Jablonskis, 
Aurora, EI, mūsų nuoširdus rė
mėjas ir bendradarbis, mums ra
šo: "Mano nuoširdžiausi linkėji
mai šv. Kalėdų ir Naujųjų Me
tų proga "Draugo" būstinės vy
riausiems ir jauniausiems 
buotojams. Tik jų dėka mus • 
pasiekia kasdien įdomus dien
raštis "Draugas". Nuoširdus 

dar- • 

Nuoširdžiai dėkojame už linkė-' ačiū už linkėjimus ir už 15 dol. 
jimus ir auką. auką. 

F 

horizontų tėvynėje. Vietoje į b ū t ų p r a s m i n g 0 S ) 0 1031 n e pa 
sveikinimo kortelių skiria auką 
lietuvių spaudai. 

X Ignas Kazlauskas. Great 
Neck, N. Y., sveikina savo gimi
nes, draugus ir bičiulius linkė
damas: geros sveikatos, puikios 
nuotaikos, laimingų ir džiaugs
mingų šv. Kalėdų, "O Naujieji 
Metai tegul būna geresni už pra
ėjusius. Tegul ryžtas, viltys, tai-

jų Metų sutikimo pobūvio sta- j ka ir vienybė neapleidžia visų 
lų rezervaciją tvarko valdybos i mūsų dirbančiųjų dėl Lietuvos 
finansų sekretorė Mėta Gaba-
Kenė. Jos adresas — 1828 S. 49 
Court, Cicero, BL 60650. Telef. 
863-8210. (pr.). 

X Dalia ir Vytas Aukštinai-

laisvės". 
X Stasė ir Vladas Vaišvilai, 

Chicago, BL, sveikina visus 
draugus ir pažįstamus šv. Ka
lėdų ir Naujųjų Metų proga 

čiai, Tropical Paims Motei, 13171 Vietoj sveikinimo kortelių au-
South Federal Highway, Ft. Lau- į kojame 
derdale, Florida 33316, šv. Ka-' 
ledų ir Naujų Metų porga svei
kina savo artimuosius ir drau
gus. Vietoje kalėdinių kortelių 
aukoja "Draugui". (sv.). 

*Draugui' 

x Geriausia dovana švenčių,ten* draugijai-

X Ina ir Algirdas Kurauskai 
švenčių proga sveikina visus bi
čiulius ir vietoje tradicinių kor
telių skiria auką Lietuvos Duk-

(sv.). 

X Rašytojas Vincas Ramo
nas, Chicago, BL, nuoširdus mū
sų rėmėjas ir bendradarbis, 
švenčių proga įteikė 25 dol. auką 
lietuviškos spaudos stiprinimui 
išeivijoje. Nuoširdus ačiū. 

X I. Gedwilį Chicago, BĮ., at
vyko į "Draugą", palinkėjo 
linksmų švenčių ir įteikė 25 doL 
auką spaudos stiprinimui Šir-

proga — lietuvių daianinku pa- Į x Marytė Lukoševičienė ( a a į dingai dėkojame. 
veikslai. Daug grafikos ir alie-1 Stasio žmona), ir sūnus Jonas' 
jaus darbų. Cia pat gintaro iš- Į 
dirbiniai ir lino audiniai. Skam-
binkit 737-5177 kasdien nuo 10! 
iki 2 vai. popiet ir nuo 6 iki 
8 vai. vakaro. (sk.) 

X Kepami privačiai skaniau
si lietuviški tortai. Įvairių rie
šutų, migdolų, duoniniai, šoko
ladiniai, citrininiai pagal užsa
kymą. Skambint 776-2558 — 
nuo 10 vai. ryto iki 10 vai va
karo, (ak.) 

P£*£*€SP«S«HP€*©©©«* 

X Avalon Galerijose dovanų 
pasirinkimas didelis — Impor
tuoto kristalo, aukso ir gintaro 
papuošalų, L l a d r o , Dresden, _ . r , 
Hummel figūrėlių, Anri medžio į I vALEJL/ l j J S V D I N J L E O 
drožinių ir daug, daug kt. Taip j _ v = . 
pat ir paveikslų Antradieniais 1 eviSKCS DaZtiyClOje 
pensininkams duodama 10^ 
nuolaida Savininkai Dalė ir Ko- \ _ J 1 * * * * 2 2 * 664! * T ,V° y 

_ . _ . , . _ . . . . , 'i St., švęsime Kalėdų šventes sekančmr. 
Daukšai kviečia atsilankyti j PRIEŠKALĖDINIS VAIKŲ ir JAUNI

MO PARENGIMAS bus IV Advento 
sekmadienį, gruodžio 21 d. tuoj po 
pamaldų, 11:30 vai. parapijos salėje. 

— rasite dovanų Kalėdoms ir 
kitoms progoms. Adr. 4243 
Archer Ave. (arti Sacrareento 
Ave.), Chicago. Tel. 247-6969. 
Atdara šiokiadieniais nuo 10 v. 
r. iki 9 vai. vak., o prieš pat Ka
lėdas, gruodžio 22 ir 23 d. bus 
atdara iki vidurnakčio, Kūčių 
dieną iki 5 vai. vak. (sk.) 

X Akiniai siuntimui [ Lietu
vą. Kreipkitės į V. Karosaitę — 
Optical Studio, 2437V2 W. I i 
thuanian Plaza Ct. (69th S t ) , 
Chicago, m. 60629. Telef. — 
778-6766. (sk.) 

x NAMAMS PDIKTI PA
SKOLOS duodamo* mažais mė
nesiniais įmokėjimais :r priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 2212 
We»t Cerroak Road — T«lef-
VI 7-7747. (ak.) 

Programoje dalyvaus Sekmadieninė 
mokykla su vaidinimu, eilėraščiais, 
giesmėmis, taipgi Jaunimo ratelis. Bus 
bendras stalas ir lankysis Kalėdų se
nelis. 

KŪČIŲ VAKARAS prasidės 6 vai., 
gruodžio 24 d. Dalyvaus vaikai ir gie
dos parapijos choras, vadovaujamas 
naujo dirigento muz. Arūno Kamins
ko. Parapijos kunigas tars žodį... 

SV. KALĖDŲ RYTĄ 10 vai. iškil
mingos pamaldos, r.-noksią sakys pa
rapijos kunigas ir giedos parapijos 
choras, vadovaujamas muz. Arūno 
Kaminsko. 

Visi kviečiami dalyvauti minėtuose 
parengimuose ir džiaugtis Kristaus 
užgimimu. 

AT. 

sveikina savo gimines, draugus 
ir pažįstamus su Šv. Kalėdų 
šventėmis ir linki laimingų 
Naujųjų metų. (sv.). 

x LTž Valerijos fesinevičieaiės 
sielą šį sekmadienį, 8 vai. ryto 
T. Jėzuitų koplyčioje bus atna
šaujamos šv. Mišios, kurių me
tu gros smuikininkas P. Matiu-
kas ir vargonais muz. M. Mote-
kaitis. (pr.). 

X Sofija ir Norman Bur-
stem'ai sveikina savo klientus, 
draugus ir paž^tamus Kalėdų 
švenčių proga ir visiems linki 
laimingų Naujųjų Metų. (sv.). 

x Gerb. p. Danutę Sūraus-
kienę, Marouette Parko delika
tesu savininkę (2553 W. 71 St., 
tel. PR 6-2717), nuoširdžiai svei
kiname šv. Kalėdų proga ir dė
kojame už nuolatinį šelpimą Na
melių gyventojų. Linkime ge
ros sveikatos ir geriausio pasi
sekimo jos darbuose. 

Lietuvos Dukterų Draugija 
(sv.). 

X Jūsų KūSų stalui: Farši
ruotos (įdarytos) lydekos, kep
tos stintos, rolmopsai, ir kiti žu
vies ir silkių patiekalai, vinigre-
tai, grybų auselės. Turime ir 
tortų, napoleonų, raguolių ir 
babkų. Pas mus rasite įvairų 
pasirinkimą roledų (paukštie
nos, kiaulienos, veršienos). Mūsų 
gamintas šviežias lietuviškas 
dešras, kugelį, grybus ir daug 
kitų neišvardintų patiekalų. Ma
loniai prašome užsisakyti iš 
anksto tel 476-4622, Venta Dėti. 
2419 W. 69 S t , atidarą kasdien 
9—7 v. v. (ik.). 

X Izolda ir Kęstutis Cerniai. 
West Bloomfield, Mich.., sveiki
na savo gimines, draugus ir 
pažįstamus ir linki laimingų 
Naujųjų Metų. Ta proga auko
ja "Draugui" 25 doL 

x Stasė ir Antanas Tumosai, 
Wayne, Mich., sveikina savo 
gimines, draugus ir pažįstamus 
su šv. Kalėdomis ir linki laimin
gų 1981 Metų. Vietoj kalėdi
nių kortelių skiria "Draugui" 
auką. 

X Barutė Dabkienė, iš Hot 
Springs, Ark., sveikina savo 
gimines ir pažįstamus Šv. Ka
lėdų ir Naujųjų Metų proga. 

X Vytautas ir Stasė PauŠo-
niai. čikagiškiai, sveikina aavo 
gimines, draugus ir pažįstamus 
iv. Kalėdų ir Naujų Metų proga, 
linki visiems giedrios švenčių 
nuotaikos ir geros sveikatos. 
Vietoj kalėdinių atvirukų ski
ria "Draugui" 30 dol. lietu
viškos spaudos paramai. 

x Juzė ir Jonas Žebrauskai, 
Chicaga ir Florida, sveikina 
savo draugus, pažįstamus šv. 
Kalėdų proga ir linki geros 
sveikatos ir laimingų Naujų 
1981 Metų. 

X Irena Truškimienė, Chica
go, UI., atvyko į "Draugą", nu
sipirko naujausių leidinių ir 
švenčių proga įteikė "Draugui" 
didesnę auką lietuviškos spau
dos stiprinimui Nuoširdus ačiū. 

X Juozas Stropos, Tinley 
Park, DL, vietoj kalėdinių kor
telių atsiuntė "Draugui*' 20 dol. 
auką. širdingai dėkojama 

šykštėtų geros sveikatos ir viso- Į 
keriopos sėkmės. Šia proga ski-' 
ria 100 dol. Studentų Ateitinin- į 
kų sąjungos fondui. 

X Nijolė ir Vladas UžubaTai 
sveikina draugus ir pažįstamus i 
šv. Kalėdų ir Naujvjjų Metųj 
proga ir vietoje kalėdinių korte- j 
lių skiria auką "Draugui". 

X Stefa ir Jonas Juškaičlai, 
Berwyn, BL, šv. Kalėdų ir Nau
jųjų Metų proga sveikina savo 
draugus ir artimuosius, vietoj 
kalėdinių kortelių skiria auką 
"Draugui". 

X Vasario 16 Gimnazijos di
rektorius Jonas Kavaliūnas su 
žmona sveikina visus draugus ir 
pažįstamus, buvusius bei esa
mus kaimynus; visus gimnazi
jos rėmėjus ir mokinių tėvus su 
šv. Kalėdom bei Naujais 1981 
Metais, linkėdami gausios Dievo 
palaimos ir ramybės. 

iŠ ARTI IR TOLI 
— Iithuanian Heritage kata

logas — geriausias ir gausiau
sias dovanų šaltinis giminėms, 
bičiuliams, bendradarbiams lie
tuviams ir amerikiečiams. Pato
gus ir greitas užsakymų prista
tymas tiesiai į namus. Rink
damiesi iš šio katalogo, parem-
site tolimesnius lietuviško švie
timo ir lietuvybės propagavimo 
užmojus Spalvotas, 72 psl. ka
talogas &n daugybe naudingos 
informacijom, gaunamas už 2 dol. 
išlaidoms padengti iš: Baltic 
Associates, P. O. BOK 8248, Bos
ton, MA. 02114. Telefonu tei
raukitės 617—269-4455. (sk.). 

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

Klebonas Kun. ANTANAS ZAKARAUSKAS 
Kun. Antanas L Markus 

Kan. Vaclovas Zakarauskas 
\s J 
<f SS 

^ 

v 

Linksmų Šventų Kalėdų Švenčių proga, 
sveikiname visus mū
sų parapijiečius, gi
mines, rėmėjus, gera
darius bei pažįstamus. 

Linkime visiems pa
sisekimo ir dvasinių 
gerybių. 

vrro MIKOUUTIS, 
Šv. Kryžiaus parapijos klebonas 

tSr 
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Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v į 
šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d 

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 arba 776-5163 

2649 W. 63 Street 
Chicago, fll. 60629 

uiiiiiiiitmiiiiiiiiiuiiiiiumimiiniiiiimi 

Advokatas JONAS G1BAITIS 
6247 So. Kedzie Avenoe 

TeL — 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

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

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RCSITJ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite 
ARVYDUI KIELAI 
TsL — 4*4-9655 

VISI KVIEČIAMI ĮSIJUNGTI \ 
šv. Kalėdų Oktavos meto ruošiamas 

iv. Mišių *f»-

PADĖKOS IR PRAŠYMO 
PAMALDAS, 

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

Žemiau pridėtas specialių inten
cijų sąrašas, atžymėkite pageidauja
mas fa* pasiųskite mūsų vienuolynui: 

MARIAN FATHEBS 
6336 So. Kilbaurn Ave. ; 

Chicago. tt 60629 
f 

Noim dalyvauti Kalėdų Oktavos sv. Mišiose ir mal
dose ir prašau melstis ir atnašauti Sv. Mišias šiomis inten
cijomis: ' ,,-

n Padėka Dievui už 1980 metus 
Q Padėka Marijai už globą 

j Padėka Dievui už ypatingas 
malones 

• Už lietuvius Sibire 
O Už persekiojamus tikinčiuosius 

Lietuvoje 
Q Už vaikuu 
n Ypatbtga intencija 
D Prašant laimingų 1981 metų 

Vardas, pavardė 

y 
2 Prašant sveikatos 
• Prašant ramybes šeimoje 
• Prašant Lietuvai laisvės a 

• Prašant tikėjimo laisvės 
Rusijoje H 

O Prašant antgamtinės pagalbos 
jaunimui 

~ Prašant pasveikimo nuo 
alkoholizmo n 

Adresas 

Oktavai pridedu auką $ 
& 




