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Alma Mater Nr. 4 

VIETOJ SATYROS IR JUMORO 
KUR IR KAIP LENKTYNIAUJA 
FILOSOFIJOS KANDIDATAS 

SU ISTORIJOS DAKTARU 

Be abejo, KGB jau seniai domi 
si, o paskutiniu laiku intensyviai 
ieško, šnipinėja, norėdama su
žinoti, kas leidžia "Alma Mater". 
Kol kas KGB pastangų rezulta 
tai menki. O taip yra dėl to, kad 
nesikreipia i filosofijos kandidatą 
J. Baužį, žinomą savo nuotykiais 
ne vienai Vilniaus mergelei... 

Apie J. Baužio "moksliškumą" 
jau buvo rašyta "Perspektyvose". 
Nors straipsnio autorius buvo 
gana korektiškas ir nelietė Bau
žio asmeninio gyvenimo, bet jau 
iš paties J. Baužio straipsnio 
"Jaunimo gretose" nesunku įspė
ti, kodėl Baužys taįp atkakliai 
veržiasi į sekso sritį... Laisvoj' 

nė vieno kagėbisto, nes jei būtų 
buvę, tuoj būtų paklausę Baužio 
tų "reakcingų profesorių" pa
vardžių. Juk tas, kas žino "kiek", 
žino ir "kurie"! 

Jau praėjo gerokas laiko tarpas, 
kai įvyko J. Baužio paskaita, o tie 
"trys reakcingi profesoriai" dar 
vis "tebeprofesoriauja": kol kas I 
negirdėti, kad kas nors iš profesū 
ros dėl šios priežasties būtu tar- i 
domas ar suimtas. O gal tai KGB 
apsileidimas?... O gal KGB tebe- į 
siaiškina su J. Baužiu, kodėl 
"trys", o ne sakysim "du" ar "ke 
turi"?... Bet į tai gali atsakyti tik 
J. Baužys, nes neveltui jis —filo
sofijos kandidatas. 

Bet čia dar ne galas. J. Baužys 
teigė, kad pogrindinė spauda — 
niekai, kad į ją "jau mažai krei
kiama dėmesio", nes jos "galima 
užtikti jau pas kiekvieną inteligen 

(pogrindinė) spauda nesigilina į j tą 
žmonių asmeninius dalykus, juo* 
palikdama kiekvieno sąžinei. Ne 
sigil'nsime ir čia į J. Baužio po-

Tai irgi įdomu! Ligi šiol būda 
vo kitaip: jei KGB rasdavo kur 
tokią spaudą, sudarydavo net by 

Abadanas tebėra 

Korespondentai aplanke apsuptą miestą 
Abadanas. — Nors Irako kari

niai pranešimai jau keliskart 
skelbė apie Abadano miesto, di
džiausios pasaulio refinerijos, už
ėmimą, I rano vyriausybė helikop 
teriais atvežė į Abadaną grupę 
užsienio korespondentų ir parodė 
jiems, kad Abadanas iš tiesų te
bėra Irano rankose. Mieste, kuria 
me gyvendavo 400,000, šiuo me 
tu yra apie 50,000, daugiausia 
įvairaus amžiaus vyrų. Moterys, 
seniai ir vaikai buvo išgabenti. 
Miestą, ypač refinerijos sritį, kas
dien apšaudo Irako artilerija, 

Lenkijos komunistų partijoa gen. sekretorius Stanislaw Kania (dešinėje) ir prezidentas Henryk Jablonskį, atvyksta j siaučia gaisrai, vyksta naftos ir 
j Lenkijos privačių ūkininkų suvažiavimą Varšuvoje. Ckininkai reikalauja t isių steigti savo profesinę sąjungą. į JOS produktų tankų sprogimai. 

Korespondentai apžiūrėjo gat
ves, apgriautus pastatus. Turga-

linkius. Tik stabtelėsime ties vie I h, kuri neretai baigdavosi teisme 
na J. Baužio paskaita, kuri, be
rods, įvyko profsąjungų rūmuose... 

Paskaita turėjo būti ateistine 
tema. Klausytojai — įvairių pro 
fesiju žmonės. Bet jų tarpe bu
vo nemažai ir tokiu, kurie nusi
mano filosofijoje ir elementariuo 
se relegijos klausimuose. Bet ar 
verta diskutuoti su J. Baužiu apie 
popiežiaus "vedybas" ir "skyry
bas"? Manome, kad neverta, 
ypač turint galvoje tą paskaitos 
vietą, kur Baužys nutarė subliz
gėti kaip reikiant. Tai daug įdo
miau! 

Ir sublizgėjo! Jo begalinio nuo 
vokumo galėtų pavydėti bet ku
ris respublikos kagėbistas, neiš
skiriant nė paties Petkevičiaus. 
Trumpai drūtai: J. Baužys pa
reiškė, kad "Alma Mater" leidžia 
"trys reakcingi profesoriai"... Gai 
la, kad tuo metu salėje nebuvo 

KINIJOJE VYKSTA 
VARŽYBOS DEL GALIOS 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

liucijos ugnį. Ajatola savo kalboje 
įsakė revoliucijos gynėjams ir ka
riams ginti Abadaną visomis jė 
gomis. Apsupimas turi būti pa
laužtas, negalima atiduoti priešui 
Abadano. Iraniečiai klauso savo 
vado. Du Irako jėgų bandymai 
įsiveržti į miestą buvo atmušti-
Pulkininkas Shakeriz pareiškė, 
kad irakiečiai buvo atstumti 770 
jardų iš savo buvusių pozicijų. 
Mieste iraniečiai turi tankų ir 
šarvuočių dalinį, kuriam vado
vauja irgi Amerikoje mokslus bai 
ges jaunas kapitonas Jossien 
Ashfar. Jo nuomone, Abadanas 
liks Irano rankose, o netrukus bus 
pradėta kontrofenzyva, kuri išva
rys priešą iš visos Irano teritori
jos. 

procesu... 
Pas kokius "inteligentus" lan

kosi J. Baužys, nespręsime: mes — 
ne sekliai. Bet kodėl ten tos spav 
dos taip lengvai neranda KGB 
iei ji yra pas "k'ekvieną inteliger 
tą" — šią mįslę irgi paliekame 
neįmintą... 

(Bus daugiau) 

Chrysler bendrovei 
gresia bankrotas 

Detroi tas . —"Chrys le r" autom o 
bilių bendrovės prezidentas Iacoc 
ca pareiškė, kad bendrovės nuos 
toliai dar auga ir reikės dar 400 
mil . dol. federalinės vyriausybės 
paskolų garantijų, kad bendrovė 
išliktų. Bizniui daug pakenkė 
bankų paskelbti aukšti paskolų 
nuošimčiai , kur ie atbaidė ameri
kiečius nuo naujų automobilių 
pirkimo "išsimokėjimui". 

Bendrovės vadovybė sudarė 

Nežinia, kur pasuks kariuomenes vadai 
Pekinas. — Kinijos „vyriausy-1 nerolas neseniai parašęs laišką vi-

bės šaltiniu" žinias apie komunis- j cepremjerui Dengui. Laiške bu
tų partijos pirmininko Hua Guo- į vo nurodyta, kad trečdalis aukš-1 įj<aįtų paleidimo sąlygas, kurios i ' v a i r a u s amžiaus vyrų iš regu 
:engo pasitraukimą iš pareigų j tųjų karininkų nepritaria Dengo 1 

vietėje dar vyksta prekyba, daugiau 
sia maisto produktais, vaisiais. 
Atidarytos kelios parduotuvės, 
dvi kavinės, vienas restoranas. 

— Siri jos kar iuomenė apšau- j Maistą ir amuniciją pristato Ira-
dė pietirname Libane įsistiprinu-; n<> helikopteriai, kurie skrenda 
šias krikščionių falangistų pozi- į ^ba i žemai, apšaudomi irakiečių. 
cijas. Kaip žinoma, paskut i - ! M i e s t o IS*1™ vadas pulk. Nas- Į b a i g ė E u r o p o s s a u g u m o i r ko-
niame Izraelio puolime L i b a n e ! s i r Shakeriz, Amerikoje lankęs į operavimo konferencijos pirmoji 
žuvo ir trys Sirijos kariai. I k a r o mokyklą, paaiškino korės-1 ses i ja . 

Pertraukta Madrido 
konferencija 

Madridas. — Madride pasi-
urop 
10 k 
Vėl bus susirenkama 

kaip skelbia Vakarų spauda, kinų j pradėtai modernizavimo progra-
vyriausybė labai nesunkiai galėjo! ma i , trečdalis — pritaria, o liku-

— I rano p remje ra s paskelbė I pondentams, kad jo žinioje yra j s a u s i o 27 d . P r i e š p e r t r a u k ą 
••-"" kalbą pasakė JAV delegacijos 

vienas pirmininkų Max Kampel-
man. palietęs padėtį prie Lenki
jos sienų. Jis pasakė, kad Hel-

i painesnės, daugiau komplikuo-1liarios kariuomenės, jurų pėstinm-
| tos, negu anksčiau skelbtos . : ku> k a r o l a i v v n o Wlos n a n u l r 

i Valstybės departamentas patarė :; " P a d a r u " (revoliucijos sargų) . . 
ar atitaisyti, tačiau t o j s i a m trečdaliui ^ - visai nesvar- \ a r n e r į ic :eč iarns ne turė t i pe r daug • 1° WPJ eilėse yra ir islamo d v a - į s i n k i o s u s i t a r i m a i žlugtų, iei 

"'vilčių Atrodo, ' k a d įkai tams ^ si?Jciai» k u r i e a t i i e k a sovietų ka- j į v y k t u invazi ja Lenki jon . Sovie-
teks pra le is t i nelaisvėje d a r vie- i R o m ė n ė s politinių komisarų pa j t ų pažadai n e n a u d o t i jėgos hu
nas Kalėdas ; r e i 8 a s - Korespondentai matė gat j V o su laužy t i Vengr i jo ie i r Ce-

_ Sovietu " P r a v d a " kal t ina i v ė s f i r v i s a i Jauni*> S i n k l u o t u 

vaikinų. 
Irako artilerija ir lėktuvų bom 

bos sugriovė dvi iš buvusių ketu-

nepadarė. Tai, užsienio korespon- j bu, kas Pekine daroma. Dengas 
dentu nuomone, rodo, kad parti- labai supykęs ir pareiškęs vyriau-
ios viršūnėse vyksta aštri kova. j sybės posėdyje, kad jis per atei-

! Neseniai Kinijos sostinėje lankė- i nančius dvejus metus iš kariuo-
si Graikijos komunistų delegaci- i menės du trečdalius aukštųjų-
ja, tačiau su ja Hua nesusitiko.! karininkų pakeis jaunes-
Svečiams buvo paaiškinta, kadįniais. Kariuomenė iki šiol 
jis labai užsiėmęs partijos centro! Dengą remdavo, jis pats buvo 
komiteto suvažiavimo darbais.' aukštas karininkas. Tačiau šiais 
Suvažiavimas įvyks dar šį mene- j metais vyriausybė ne tik nepa-
si. Graikus priėmęs partijos sek-. didino lėšų kariuomenei, bet biu-
retorius Hu kalbėjo apie "kul- i džetą sumažino iš 14.8 bil. iki 
tūrinės revoliucijos" padarytą; 12.8 bil. dol. Tarp šiuo metu tei-
Kinijai žalą. Tarp 1966 ir 1976;siamų 14 aukštų partijos ir vy 

NATO bloką, kad jis atima Len
kijai teisę "gintis" nuo savo 
priešų, grasindamas įvairiausio
mis sankcijomis, jei Lenkijos 
draugai ateitų jai į pagalbą. 

— Filipinų karo teismas nu-
I teisė 15 vyrų sušaudyti už 
i priešvalstybinę veiklą. 

— Salt Lake City miesto 
į gaisre žuvusi septynių asmenų 

Mirė Kosyginas 
Maskva. — Sovietų vyri au

gybė šeštadienį paskelbė, kad ! P l a n*- Kuriame numatomi ir dar-
mirė Aleksejus Kosyginas, i 6 ; bininkų algų_ uzsaidymai 
metų išbuvęs premjeru. Jis mi
rė ketvirtadienį. Sakoma, kad 
pranešimas apie jo mirtį buvo 
suvėlintas, nes penktadienį gim
tadienį šventė partijos ir valsty
bės galva — Brežnevas, sulau
kęs 74 metų. Kosyginas mirė 
76 m. 

Kosyginas pradėjo savo kar
jerą partijoje Leningrade, kur 
jis tapo miesto burmistru. Lai
mingai išvengęs visų Stalino 
"valymų". Kosyginas buvo pa 

Nu
matoma atleisti 2,259 tarnauto
jų. Nežiūrint visų bendrovės pa 
stangų, finansiniai sluoksniai abe 
joja ar "Chrysler" ateinančiais 
metais išeis iš nuostolių. Naujų
jų automobilių modeliai "K" 
nepadarė vartotojams didesnio įs
pūdžio, jie mažai perkami. 

cijai, 
kuris 

metų Kmija ištiko katastrofa, pa- nausybes pareigūnų, penki yra, 
, \ - • i i i <•- <- u l a - s tLi ?;~i , „ , «« .«„ i vietnamiečių pabėgėlių seimą 

darvta nepataisoma žala Kuitu-: buvę generolai. Iki šiol vynausy- , . . » . , 
rai,' švietimui, partijos organiza- \ bei nepavyko susitarti su kariuo- į b u ™ a t v y k u s i * Ameriką dieną 

ekonomikai, pasakojo H u , ! menės vadais dėl naujo gynybos \ P n e s " š e_ ima a t v v k o • " o n S 
numatomas .partijos pir- į ministerio. Dabartinis ministeris, j Kongo ir žuvo pirmąją naktį. 

mininku. Tame ^katastrofos" 78 metų, yra visiškas invalidas, ~ Puerto Ricos Aukščiausias 
kvkotarpvie partijos vadovybėje i ligonis, rugsėjo mėnesį priverstas! *™™ patvirtino kad gubema 

• r t - l 1 ~„c.;t,„„u; i? „ « n r o m : ( , M „arpį.; tonaus rnkimus laimeio buvęs 
buvo ir Guotengas. pasitraukti iš v.cepremjero parei- _ J~ 

i v;*,,, ;;r,;^rr,;c H,io n.nnfpn- gubernatorius Carlos Komero 
Pekine kalbama, kad Hua Gu- {&• K l n u "n iomis , H u a Cruoren-, * , 

ofengas lengvai nepasiduoda iš- i š a s tikisi, kad daug Kariuomenes 
i stumiamas. Jie ieško draugų par- *•** jį užtars varžytynėse su 
j rijoje, kritikuoja kai kurias vice- > Dengu. 

premjero Dengo pradėtas refor- j " 
Izraelio partijos 

rių ligoninių, policijos štabą, 
miesto muziejų ir šimtus gyve
namų namų. Pastatų langai 
užkalinėti, tačiau elektros stotis 
veikia, vandentiekis nesužalotas. 

Dar lapkričio 6 d. ajatola Kho 
meinis savo karingoje kalboje 
pabrėžė Abadano miesto svarbą 

koslovakijoje, dar prieš Helsin
kio konferenciją. Jei dabar so
vietai vėl sulaužytų sienų nelie
čiamumo principą. Rytu - Va
karų santykiai niekad nebebūtų 
tokie, kaip mes juos dabar tu
rime, pasakė Kampelman. 

Amerika balsavo 

mas. Partijos laikraštis, rašyda 
mas apie Kinijos istorinį posūkį, 

Kinijos "keturių gaujos" pripažįsta, kad partijoje iškilo 
teisme prokuroras pareikalavo ; svarbūs, komplikuoti ideolo 
mi r t i e s b a u s m ė s žurnalistui Y a o , ; g į n į a i prieštaravimai, kuriuos I n i m o organizacijos vadovybė pa-
k u r i s įvykdęs "žmogžudys tes , teks išspręsti. Dengo grupei ne- į s k e l b e Libane, kad iš būsimos JA vr 

suvažiavimas 
Beirutas. — Palestinos Laisvi 

aukštintas Rusijos federacijos | per spaudą", propaguodamas; padeda Kinijoje pasireiškusi in-
kursty- fliacija, kuri anksčiau buvo ne

žinoma. Prisidėjo ir blogas javų 
derlius. 

Varžybose dėl galios svarbų 
vaidmenį gali suvaidinti kariuo
menės vadai. Vienas aukštas ge-

premjeru ir 1948 m. pakviestas " kultūrinę revoliuciją 
j politbiurą. Dėl nežinomų prie-! damas liaudį. 
žasčių jis iš politbiuro buvo pa- — Floridos teismas nutraukė 
šalintas 1952 m., tačiau vėl su- : bylas prieš 336 laivų kapitonus. 
grįžo 1960 m. ir išbuvo jame kurie gabeno iš Kubos pabėgė-
iki mirties. Dar nežinia, ar Ko- į hus. 
Bygino kūnas bus palaidotas No-
vodieviče kapinėse, kur ilsisi 
Chruščiovas ir Mikojanas, ar jo 
pelenai bus įmūryti j Kremliaus 
sieną? 

Kaliniai laimėjo? 
Londonas. — Airijos respu

blikos slaptosios armijos kali
niams nutraukus bado streiką, 
britų vyriausybė paskelbė visą 
eilę kalėjimo taisyklių pakeiti
mų. Airiai džiaugiasi, kad ba
daujantieji kaliniai "nugalėjo" 
britus ir "laimėjo", tačiau britų 
valdžios organai tai paneigia. 
Taisyklių pakeitimai buvę nu
matyti anksčiau, dar prieš 
streiką. 

Kubos diktatorius, komunistę partijos vadas Fidel Castro pasakė partiį< 
suvažiavime ilgą kalbą, žadėdamas išvesti valstybę iŠ dabartinių iiiiikiiaK] 

prezidento Reagano vyriausybės 
palestiniečiai nelaukia nieko gero. 
Reaganas pataikaus izraelitams, 
kaip jiems pataikavo ir kiti prezi
dentai . 

Izraelyje prasidėjo da rbo parti 
jos suvažiavimas. Partijos vadas, 
numatomas premjeru, Shimon 
Perės savo kalboje ragino visas 
arabų valstybes pasekti Egipto pa 
vyzdžiu ir ieškoti su Izraeliu tai
kos. Perės pasakė, kad jis pasiren
gęs derėtis ir su palestiniečiais, 
jei jie pripažintų Izraelio valsty
bę ir atsisakytų teroro veiksmų. 

Prancūzai įspėjo 
Libija nesikišti 

Paryžius. —Prancūzi jos vy
riausybė įspėjo "svet imas jėgas", 
kurios kišasi į Afrikos respublikos 
Čado reikalus. Kaip žinoma, Li
bija pasiuntė į Čadą 2,000 karei
vių ir 50 tankų. Šios jėgos užėmė 

I Čado sostinę ir išvijo iš miesto su 
i kilusias prieš prezidentą jėgas, 

— Britanija sustiprino savo jė 
gas Šiaurinėje Airijoje. Čia budi 
11,800 kareivių, 7,500 policinin 
kų ir 7,000 vietinės milicijos na
rių. 

— Italijos keleivinis lėktuvas, 
kuris nukri to į jūrą birželio 27 d., 
buvo pašautas raketos, paskelbė 
speciali komisija. Lėktuve žuvo 81 
keleivis. Policija ajškina, kas ga- A m e r i k o J € t i e m s lėktuvams atsar 
Įėjo lėktuvą numušt i . 

— Išrinktas prezidentu Ronald 
Reagan sausio 5 d. atvyks į Jua-
rez miestą, Meksikoje pasimatyti 
su Meksikos prezidentu Jose Lo 
pez Portillo. Reaganas norįs pa
laikyti su Meksika šiltus, draugiš 
kus ryšius. 

— JAV kariuomenės vadovybė 
Turkijoje leido kareiviams laisvu 
laiku nešioti civilių rūbus. Bijo
ma nauju teroristų puolimų. 

prieš Izraelį 
New Yorkas. — Jungtinių 

Irano revoliucijai. Abadane dar ; Tautų Saugumo Taryboje įvyko 
šacho laikais įvyko valdžios te- į balsavimas dėl Izraelio elgesio 
roro aktas, kai buvo padegtas ki! s u dviejų arabu miestų burmist-
no teatras "Rex". Tame gaisre,; rais. Jie buvo ištremti, nors 
1978 m. rugpiūčio mėn., žuvo 470 j p a t s Izraelio Aukščiausias teis-
žmonių. Šis įvykis pakurstė revo Į m a g bUVo nusprendęs, kad jų iš-

-• ^— Į tremti nereikėtų. Įdomu, kad 
C A' A W i ̂ a m e tarybos balsavime Ameri-
ZJaUUl A r a b i j a į k o s ambasadorius irgi balsavo 
(TailS lektUVU prieš Izraelį. Ambasadorius Mc 
™ i Henry paaiškino, jog Izraelis 

Washingtonas. — JAV vyriau į 6 u l a u ž ė | 194.9 m e t ų kon-
sybė pažadėjo pradėti Saudi Ara- : v e n c i j ą k u r i aptaria civilių tei-
bijai parduotų karo lėktuvų j s e g j / a r e o k u p u o t o s e s rityse. Po-
" F — 15" pristatymą jau —•*> „ r | 1 T 8 , „ d a l y v a v o * a r a b u 
mėnes į .S . Arabija p^irko 60 to mo į m i e s t ų ištremtieji burmistrai, 

kuriems buvo leista pasilikti 
JT rūmuose, kol jie galės grįžti 
į savo žemę. 

delio lėktuvų, nors Izraelis ir pro 
testavo. Arabai dai bando gauti 

kurioms vadovauja gynybos mi
nisteris Habre. Jis pats pabėgo į 
kaimyninį Kamerūną. Ministerio 
jėgos pasitraukė Sudano sienos 
link. 

Libijos diktatorius pulk. Kadda 
f; buvo įspėtas ir Nigerijos vy
riausybės, kuri bandė atstatyti 
Čade taiką tarp dviejų politikų. 
Libijos įsikišimas į Ugandos rei
kalus pernai balandžio mėnesį ne 
pavyko, nes jos kariuomenė buvo 
paimta nelaisvėn Ugandos jėgų, 
kurias remi Tanzanija. 

ginių skysto kuro tankų, kas 
leistų jiems skristi ilgesnius nuo 
tolius. Izraelio vyriausybė kovoja 
prieš tankų pardavimą, nes tuo
met tie lėktuvai galėtų pasiekti 
Izraelį ir grįžti atgal neprisipylę 
kuro. 

Rusai prie Vietnamo 
ieško naftos 

Singapūras- — Britanijos spau 
da paskelbė apie sovietų naftos 
specialistų apsigyvenimą Vietna
me, Vung Tau mieste. Inžinieriai 
pradėjo dirbti naftos gręžiniuose, 
kurie buvo surasti 1974 m. "Mo 
bil Oil" bendrovės. Tuo metu 
Vietname naftos ieškojo daugiau 
užsienio įmonių, tačiau dabar Ii 
ko tik sovietai ir viena Kanados 
atstovybė, kuri irgi greit žada iš
važiuoti. Vietnamas tikisi pradėti 
naftos eksploatavimą ateinančių 
metų pavasarį. Nafta randama 
jūros dugne, apie 150 mylių nuo 
Vietnamo krantų. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 22 d.: Floras, Demet-

rija, Gedvilas, Dobile. 
Gruodžio 23 d.: Jonas K., Vik

torija, Velbutas, Žibutė. 
Saulė teka 7:14, leidžiasi 4:23. 

ORAS 

Saulėta, temperatūra dieną 25 
L, naktį 10 L 
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DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. gruodžio mėn. 22 d. 
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REDAGUOJA JAV LB SOCIALINIU 
REIKALU TARYBOS 

R E D A K C I N I S KOLEKTYVAS 

SVEIKINAME! 
. . Šv. Kalėdų proga Socialinės Gerovės redakcinis kolek

tyvas sveikina visus skaitytojus ir geros valios žmones linkėda
mas visiems geros šventiškos nuotaikos ir Kūdikėlio palaimos. 

„SG" redakcija 

Baltųjų rūmų mažosios konferencijos Europos Idlmės senesniųjų 
reikalams svarstyti suvažiavime dalyvavę, iš kl: J, Šoliūnas, prof. dr. 
R. Kulienė ir prof. dr. V. Černius. 
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Kaip įrodyti? 
j . SOLICNAS 

Sutinkame žmonių, kurie iš Senatvės pensijai gauti bū-
tikro "nustemba", kai sočia- t ina pateikti ir paskutiniųjų 
linės apsaugos įstaigos prade- dvejų metų uždarbių įro-
da reikalauti įvairiausių įro- dymus (forma W — 2) algas 
d y m ų . D a ž n a i ž m o n ė s 
piktinasi, kad, sakykime, 
gimimo laikui įrodyti papra
šoma ne vieno, bet kelių do
kumentų. Patir t is rodo, jog 
daugumas žmonių neretai 
pasiima su savim visus rei-

g a u n a n t i e m s , a r b a vals
tybinių mokesčių b lankai — 
income taxes — nuosava pre
kyba besiverčiantiems. 

Pateikus ankščiau nuro
d y t u s d o k u m e n t u s la iku , 
mėnesinį pensijos čekį gau-

kiamus įrodymus į socialinės narna maždaug 30-40 dienų 
apsaugos įstaigas vykdami, laikotarpyje, 
todėl šiandien bent t rumpai 
norėtųsi priminti kokie do
kumentai yra būtini. 

Laiku ir visus būtinus do
kumentus pateikus, pensijų 
gavimas bus pagrei t intas ir 
nebereikės į įstaigą kelis kar
tus vykti. 

S E N A T V Ė S P E N S I J A 

1. Norint gauti senatvės 

M I R T I E S A T V E J U 
Nor in t g a u t i pensiją, 

palikuoniai privalo pateikti 
aukščiau minėtus dokumen
tus ir mirusiojo mirties met
riką, o dažnai ir vedybinius 
metrikus. 

Vedusiems neturint vedybi
nių metrikų, t inka ir antra-
eilai įrodymai: namų pir
kimo ar pardavimo sutartis, 

pensiją, yra būt ina įrodyti tik- bankų sąskaitos, laiškai, ad-
rą gimtadienį. Geriausias įro
dymui dokumentas yra gi
mimo ar krikšto metrikai. 
Tačiau ne visi, ypač pabėgė-
liai juos turi, a r gali gauti . 

Jei asmuo, gimęs komu
nistų okupuotuose kraštuose, 
neturi gimimo ar krikšto met
rikų, jam nėra reikalo tų do
kumentų prašyti iš to krašto 
valdžios. Įvairūs prašymai 
gali pakenkti giminėms, li
kusiems gimtame krašte, vie
tinės socialinės apsaugos 
įstaigos neturi teisės reikalau
ti, kad jis a r ji gimimo ar 
krikšto metrikų prašytų iš oku
puoto krašto. 

Neturint aukščiau minėtų 
įrodymų, reikia pateikti antra
eilės svarbos dokumentus: 
pvz. pasai, liudijimai, ates
tatai, pareiškimai, pažymėji
mai: net asmeniški laiškai bei 
asmeniniai pareiškimai. 

Pagrindinė taisyklė: juo 
dokumentas senesnis, tuo jis 
vertingesnis ir patikimesnis. 

Turime atsiminti: nesvarbu 
kurioje kalboje dokumentas 
rašytas. Socialinės apsaugos 
įstaigos priima įvairiomis kal
bomis išduotus dokumentus, 
juos išverčia ir visuomet 
grųžina savininkams. 

Patar t ina niekad doku
mentų nepalikti įstaigoje. 
Atsimintina. kad socialinės 
apsaugos įstaigos nepriima fo
to kopijų. Reikalaujama origi
nalas ar jį išdavusios įstaigos 

P O S Ė n Z l A V O T A R Y B A 
Kartais būtina ir tarpusa

vyje pasikalbėti. Tos minties 
vedini susidarius progai (da
lis tarybos narių buvo atvykę į 
Mini - Gonference on Euro -
Americans Elderly). Gruodžio 
mėn. 6. d. įvyko LB Socialinių 
reikalų tarybos posėdis. > *" 

Darbotvarkėje buvo eilė bū
tinai svarstytinų klausimų. 
Kai kuriais jų buvo padaryta 
net ir nutar imai . 

Svars tyta tarybos sudėtis ir 
paskirų narių pareigos. Galu
tinėje išvadoje nebuvo nu
s p r ę s t a / kas t a r y b ą su
daro.Sprendimą tuo reikalu 
atliks tarybos pirmininkas . 

Daugiau laiko buvo praleis
ta vykstančiam senesniųjų lie
tuvių surašinėjimui aptart i . 
Kalbėtasi surašinėjimą lie

čiančiomis problemomis. Atro
do, kad t a s surašinėj imas vyks
t a labai lėtai, nes a smenys 
negrąžina,užpildytų anketų; y-
pač tai j auč iama Clevelando 
lietuvių kolonijoje. 

Žmonės dažna i klausia, ko
dėl toks surašinėj imas vyk
domas. N u t a r t a tuo k laus imu 
informuoti visuomenę per 
spaudą. . . . 

Praneš ime apie socialinės 
gerovės propogavimą spau
doje buvo nusiskusta, kad ka i 
kurie la ikrašč ia i neparodo rei
kiamo dėmesio šiam reikalui. 
Nu ta r t a tuo k laus imu toliau 
aiškint is . Išreikštas pasitenki
nimas "Draugo" dienraščiu, 
r is mielai sutiko įvesti nuo
la t in į s o c i a l i n ė s ge rovės 
skyrių. 

Posėdyje apsvar s ty tas ir lie
tuviškų sodybų steigimo klau

s imas . Laikinai susilaikyta 
nuo šio klausimo propogavi-
mo, kol nepaaiškės projektų 
konkretizavimas. 

Nuta r ta aktyviai dalyvauti 
LB kultūriniame kongrese su 
paski ra socialinių mokslų 
svarstymo sekcija. Nutar ta 
dar prieš kongresą suruošti su
važiavimą kuriame socialinės 
ge rovės k l a u s i m a s būtų 
apsvarstytas smulkiau ir pri
s ta ty t i surašinėjimų duo
menys . 

Posėdžiui pirmininkavęs 
socialinių Reikalų Tarybos 
pirm. dr. A. Butkus pateikė ir 
ta rybos biudžeto sąmatos pro
jektą, kurį palikta sukon
kretinti atskiriems tarybos na
riams. Sąmatoje, t a rp kitko, 
y ra numatytos išlaidos ir 
"susižinojimo" (vedybiniam?) 
biurui. Atrodo, kad socialinių 
reikalų vadovai greit t aps lie
tuviškų vedybų piršliais. 

j.ž. 

S O C I A L I N Ė A P S A U G A 
S U S I D O M Ė J U S I E M S 

LB Gage Parko apylinkės 
valdyba 1981 m. sausio 9 d., 
7:30 v.v., Jaunimo centro kavi
nėje ruošia vakaronę socia
l inės apsaugos reikalais (So
č i a i security). Kalbėtojų 
pakviestas socialinės apsau
gos žinovas J . Šoliūnas, kuris 
t a ip pat atsakys į dalyvių pa
klausimus šiuo reikalu. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti. 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 

resuoti abiems, fotografijos, 
asmenų, dalyvavusių vestu
vėse, pareiškimai, ir pan. 

Tenka priminti, kad visi, ku
riems prašoma pensijos ar pa
šalpos, (studentai ir vaikai), 
privalo turėti socialinės ap
saugos numerį- Tokio nume
rio neturįs mažametis privalo 
jį gauti. 

3 . P r a š a n t n e s v e i k a t i n -
g u m o (d isabi l i ty) p e n s i j o s 
amžiui įrodyti dokumentų pa
čiam prašytojui nereikia, ne
bent jam netrukus (6 mėn. lai
kotarpyje) sukaks 62 m. 
amžiaus. 

Kiti asmenys (ne pats pra
šytojas) privalo pateikti do
kumentus lygiai kaip prašą 
senatvės ar mirusiojo pensijų. 

4 . P r a š a n t n e m o k a m o 
g y d y m o (Medicare) apmokė
jimo. Reikia pateikti gydytojų 
ar laboratorijų sąskai tas; ne
būtina, kad sąskaitos būtų 
apmokėtos. 

Jei asmuo, turėjęs gydy
mosi išlaidų miršta, palikuo
nys privalo apmokėti tas sąs
kaitas ir tik po to gali jas 
pateikti socialinės apsaugos, 
arba Medicare, įstaigoms. 

Atsimintina, kad už vaistus 
sąskaitos neapmokamos. 

I š v a d a : žmogus, norįs sku
biai gauti pensiją ar paša lpą j 
socialinės apsaugos įstaigą 
kreipdamasis p i rma privalo 
viską susitvarkyti . Tik tada 
galima tikėtis greito ir ma
lonesnio pa tarnavimo. 

JAV LB Soc. reikalų tarybos nariai. iŠ kairės sėdi: Gal ina Sužiedėlie-
nė, Jūratė Neimanienė, dr. Regina Kulienė. Stovi: J o n a s Šoliūnas. 
Vacys Vinclovas, Bronius Snarskis ir Vytautas Sta.škus. 

Nuotr. A. Butkaus. 

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

Gavęs Chicagos J aun imo 
centro ir lietuvių jėzuitų veik
los biuletenį "Mūsų žinias", vi
sada prisimenu ir brolį Petrą 
Kleinotą, SJ, nes , tik jo dėka 
tas iliustruotas biuletenis, ger
iau pasakius — žurnalas, mus 
pasiekia ir toli gyvenančius. 
Spaudoje pastebėjau, kad bro
lis Pe t ras švenčia vienuoliško 
gyvenimo 50 m. sukaktį, kad 
ta proga visuomenė lapkričio 
23 d. Chicaboje rengia j am pa
gerbimą. Žadėjau tą taurų 
sukaktuvininką nors raš tu pa
sveikinti, bet neprisiruošiau. 
Tad, nors pavėluotai, noriu ke
liais žodžiais prabilti apie tą 
kuklų asmenį, spėjusį gyveni
me įrėžti reikšmingą vagą. 

Brolį Petrą artimiau pa
žinau nuo tų metų, kai Chica^ 
goję išaugo Jaunimo centras, 
jėzuitų koplyčia ir vienuo
lynas. Cia vežėm vaikus į 
lituanistinę mokyklą, į skautų 
sueigas. Kas sekmadienį kop
lyčioje meldėmės, o savait
galių popietėmis, ir vakara i s 
Jaun imo centre juk vyko ir 
tebevyksta gyvasis lietuvių 
gyvenimas. Brolį Petrą nuolat 
matydavau koplyčioje tvar
kant altorių, degant žvakes, 
mišių metu paleidžiant per 
žmonių rankas krepšelius au
koms, na, ir svarbiausia, .su 
spaudos ar knygų pluoštais 
pažastyje. Prieš Mišias, pojfj 
kavinėje, o popietėmis ir vaka
rais — Jaunimo centre vyks
tant įvairiems renginiams. 
Kažin ar kas suskaitė, kiek tos 
gyvosios lietuviškos duonos 
brolis Petras yra paleidęs į 
žmones, kad jie būtų ir dva
siniai sotesni. Tai t ikras šių 
dienų knygnešys pilna to žo
džio prasme. 

Brolį Petrą artimiau pažįs
tą patvirtins, jog jis y ra labai 
dvasingas vienuolis - jėzuitas; 
šalia atliekamų gerų darhų 
pasišventęs maldai ir apaš
talavimui. Maniau, k a d tikė
jimo reikaluose jis y ra libe
r a l a s . B e t m a n o 
atsiminimuose atsiveria ir 
kitoks įspūdis. Kartą buvu
sioje jėzuitų viloje Colomoje. 
Michigano valstijoje, lankiau 
ten vasarojusį Chicagos. lie
tuvių jėzuitų dabart inio cent
ro statytoją kun. Krištąnavi-
čių, SJ . Tuo metu Colomoje 
buvo ir b olis Petras su būre
liu lietuvių jaunuolių, pasi
vadinusių "Kristaus kariais" . 
Brolis Petras su jais pravedė 
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eilę pokalbių tikėjimo klausi- meluotos sąžinės vienuoliui, il-
mais. N o r s Antras is Va t ikano m ir sveikų ateities metų! 
suvaž iav imas jau buvo pra
ėjęs, n o r s tuomet kun. K. Tri- K A I KAS A T V I R I A U 
mako redaguojamam, lietuvių PASAKOMA IR A N O J E 
jėzuitų leidžiamam "Laiška i P U S Ė J E 
Lie tuviams" žurnale, kaip ir i§ tėvynėje gyvenančių ra-
kitame ka ta l ik iškame žurnale šytojų ypač mėgstu paskai-
— "Ateityje", jau pasirody- tyti dabarties Lietuvos spau
davo g a n liberalių minčių, be t doje skelbiamus rašytojos 
brolio Pettro pokalbiuose su Hal inos Korsakienės atsimi-
" Kris taus kar ia i s" tebebuvo nimus. Prieš kelis metus buvo 
dėstomos gan konservatyvios išleista jos atsiminimų knyga, 
mintys . Tuo brolis Petras ti- o dabar, "Pergalės" žurnalo 
kėjo, t ą jis ir skleidė. š.m. Nr. 8, paskelbtas i lgas jos 

Tačiau jis kar ta is pasi- atsiminimų pluoštas "Pažin-
rodydavo ir vis iškas liberalas, tis su trečiafrontininkais". Ei-
Vienu metu, vasaromis, ne- lėje puslapių rašoma, kaip ji, 
labai mėgau vieno pasauliečio studijuodama susipažinusi ra 
kunigo pamokslų, kuriuos ;as K. Korsaku - Radžvilu, išsis-
sakydavo jėzuitų koplyčioje, kyrė su viena tautinių kor-
Būdavo, prieš ruošiantis išva- poracijų, kuriai priklausė, ir 
žiuoti į Mišias, suskamba t e l - nukeliavo pas "trečiafron-
fonas ir brolis Pet ras praneša, t ininkus". Vėliau ištekėjo už 
kad: " g a l geriau šiandien p a s jau kalėjimuose už komunis-
mus nevažiuok į Mišias, nes t inę veiklą kal into literato -
jas la ikys t a s kunigas, kurio kritiko K. Korsako - Radžvilo. 
pamokslai tavęs dvasiniai Žinodama savo vietą bei 
nepasot ina" . užnugarį komunistinėje sant-

Tarp visos eilės dorybių, varkoje, rašyt. H. Korsakienė 
didelė brolio Petro dorybė — atsiminimuose nebijo pri-
tai ligonių prižiūrėjimas, jų mint i ir tų vardų, kurie komu-
s laugymas . rūpinimasis ja is . n is tams buvo (ar ir tebėra) 
Šalia sergančių brolių ar kuni- nepriimtini. Būtent: Br. Rai-
gų juk. reikėjo dar prižiūrėti ir los, prof. M. Biržiškos, J. 
pasirūpinti prof. J . Žile- Kossu — Aleksandravičiaus, 
vičium. kuris jėzuitų vienuo- j . Krumino ir kitų. 
lyno prieglobstyje išgyveno O kokie drąsūs bei liberalūs 
daugelį metų, k a u p d a m a s buvo Kauno universiteto dės-
milžinišką Muzikologijos ar- tytojai nepriklausomybės me-
chyvą lietuvių tauta i . Brolis ta is , paryškina šios ištraukos: 
Pet ras ne t ik tvarkė profeso- "Prieš paskaitą nepažįs-
riaus kambar į , rūpinosi, kad tamasis (K. Korsakas) pakilo 
jis būtų apska lb tas , pamai- iš pirmo suolo ir priėjo prie 
t intas, bet, kai profesoriui, profesoriaus su studijų kny-
ypač svečiams pavaišinti , rei- gėle rankoje. Iš netikėtumo ža-
kėdavo kokių retesnių gėry- do netekau: prof. M. Biržiška 
bių, brolis Pe t ras jų nupirk- pasisveikindamas padavė jam 
d a v o , p r i s t a t y d a v o į ranką. Nematyta, neregėta 
profesoriaus kambarį- Visa tai — profesorius spaudžia fuksui 
nebuvo lengva n a š t a broliui ranką..." 
Petrui, bet j i s ją vienuolišku Arba: 
kant rumu nešė. "Tačiau nuostabiausia bu-

Suprantu , su kokiu ilgesiu vo tai, jog J . Tumas - Vaiž-
šiuo metu prof. J . Žilevičius, gantas , po skambučio nužen-
gyvendamas žymiai sunkės- g ę s nuo k a t e d r o s , t a rp 
nėse sąlygose prie Baltimorės studentų susirado tą, su ku-
miesto. prisimena brolį Petrą riuo beapeliacinėmis temomis 
ir v i sus geradar ius lietuvius (Korsako) negalėjo sutikti, ir, 
jėzuitus, g* draugiškai apsikabinęs per pe-

Tai tik vienas kitas bruo- čius, gyvai šnekučiuodamas, 
žas, p r i s imenant brolį Petrą jo pravaikščiojo su juo visą per-
vienuoliško_ gyvenimo 50 m. trauką..." 
sukakties p^oga. Kai kas dar Taip buvo nepriklausomos 
primins, jog; jis yra ir plunks- Lietuvos universitete, 
nos žmogus , daugelio straips- Tik tą rašyt. H. Korsa-
nių, apybraižų, atsiminimų k ienės n u o š i r d u m ą kiek 
autorius. Ta i gerai žinau, bet drumsčia biografinis įrašas 
tai a tskira tema, kuriai reikia straipsnio pradžioje, kuriame 
ir a tskiro . I š s a m a u s straips- pastebima: "Po slogios hitleri
nio. Broliui Petrui, tam ne- nės okupacijos, atlaikiusi sun-

kius išbandymus, H . K o r - rios buvusių auklėtinių gy-
sakienė pokario metais atėjo į vena ir J A V . Neatrodo, k a d 
mūsų literatūrą..." rašytoja buvo tdfcia didelė 

Įdomu, kokie tie " sunkūs iš- kankinė, ka ip vaizdtlojama. 
bandymai" buvo hitlerinės • . . - ' '•?•* VI. R. 
okupacijos metais? Gal tiek,. . 08 
kad vyras - profesorius su 
aukštaisiais partijos parei
gūnais pabėgo į Rusijos gi
lumą. Gi ji, su mažamete duk
r e l e l i k u s i , m o k y t o j a v o 
Pasvalio gimnazijoje, buvo 
vienos klasės auklėtoja, ku-
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Sovietų Sąjungoje anga 

PRIEŠINIMASIS 
PRIESPAUDAI 

AFGANISTANIEČIAI REIKALINGI VAKARŲ PAGALBOS 
Politinis pabėgėlis nuplėšia sovietinių veidmainiavimų kaukę 
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Besidomintieji Sovietų 
Sąjungos gyvenimu būtinai tu
rėtų perskaityti neseniai 1980 
m. iš spaudos išėjusį veikalą: 
„Soviet Dissidents. Their 
Struggle for Human Rights" 

(išleido Beacon Press Bostone, 
303 psl., $12.95). Tai labai 
smulki disidentų sąjūdžio 
Sovietų Sąjungoje istorija, 
išryškinanti, kaip laisvę ir 
teisingumą pamilę žmonės 
sunkiausiose sąlygose veda 
kovą prieš komunistinę 
priespaudą. 

Knygos autorius Joshua Ru-
binstein, labai daug keliavęs 
po Sovietų Sąjungą, Vakarų 
Europą, Izraelį ir JAV, rinkda
mas medžiagą iš žmonių, kurie 
patys dalyvavo disidentiniuo
se sąjūdžiuose, kurie iš Sovie
t e Sąjungos išleisti ar ištremti 
atvežė daug informacijų. 
Gautąją medžiagą autorius 
labai rūpestingai ir sistemin
gai sutvarkęs, dėstydamas 
apie atoslūgį prie Chruščiovo, 
apie prispaustųjų atbudimą, 
naujus areštus ir teismus, lais-

^v . / . , - vės sąjūdžių brendimą, sioniz
mą ir demokratiją, detantės 
laikmetį, Helsinkio susitarimų 
vykdymo stebėtojų grupes, 
kylantį ryžtą prieš baimę, kuri 
anksčiau Sovietų Sąjungoje 
buvo nuslopinusi bet kokią 

— opoziciją. 
>i a i ' 

Mums labai džiugu, kad 
veikalas skiria gana didelį 
dėmesį lietuviams ir Lietuvai. 
Pakartotinai rašoma apie 
katalikų leidžiamą Lietuvos K. 

• t-s Bažnyčios Kroniką, apie 
Vilniuje — Lietuvoje suda
rytąją Helsinkio grupę, apie 
pogrindžio veiklą Lietuvoje, 
apie rusų disidentų lankymąsi 
Lietuvoje, pvz., kaip Liuda 
Aleksiejeva buvo atvykusi 
patikrinti įvykio, kada buvo iš 
Vilniaus gimnazijos už reli
ginius — patriotinius pasi
reiškimus išvyti 7 moksleiviai, 
kaip ji su T. Venclova buvo 
nuvykusi pas okupuotos Lietu
vos švietimo ministerį A. Rim
kų, užtardama tuos mokslei
vius. Knygoje plačiau rašoma 
apie S. Kudirką, V. Petkų, apie 
Vilniuje ruoštas demonstraci
jas. Autorius tvirtina, kad 
Lietuvoje yra leidžiama net 12 
pogrindžio laikraščių, ginan
čių Bažnyčią ir lietuvių tauti-

2 ^ TXC kultūrą. Malonu, kad tokia
me pagrindiniame veikale 
Lietuva ir lietuviai susilaukia 
taip plataus dėmesio, nors 
autorius yra kitatautis ir 
leidykla mums svetima. 

lavo sumažinti nežmoniškai ' 
pakeltas maisto kainas. Komu
nistinė vyriausybė davė įsa
kymą šaudyti į demonst
ruojančius. Vienas kapitonas 
geriau nusišovė savo karių aki
vaizdoje, bet neperdavė įsaky
mo šauti į žmones, tačiau kiti 
— šaudė. Tą dieną buvo nušau
ta apie 70 demonstruojančių. 

Disidentas Bukovskis buvo 
uždarytas į psichiatrinę ligo
ninę. Kaip priežastį gydytojas 
nurodė: „Jūs kalbate apie 
konstituciją ir įstatymus, bet 
koks normalus žmogus rimtai 
žiūri į Sovietų konstituciją?!" 
Vienu metu, Konstitucijos 
d i e n ą , b u v o M a s k v o j e 
demonstracija. Yuri Tito v iškė
lė plakatus su užrašu: „Pagar
ba konstitucijai". Greit sovie
tinė KGB atėmė, tuos plakatus 
ir juos nešusius areštavo. 

Rašytojas Siniavskis, siek
damas pasmerkti prievartos 
priemones, rašė savo kūriny 
„Apie socialistinį realizmą": 
„Kad nebebūtų išlietas nė 
vienas kraujo lašas, mes žudė
me ir žudėme..." Kai Stalino 
lavonas buvo išneštas iš mau
zoliejaus, Yevtushenko rašė: 
„Mes išmėtėme jį iš mauzolie
jaus, bet kaip išmesti Staliną iš 
jo paveldėtojų širdžių?" 
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Veikalas iškelia daug 
reikšmingų faktų. Autorius 
tvirtina, kad vien kolektyvi
zacijos metu (1929-1932) buvo 
išžudyta apie 5 milijonai žmo-

- nių. Vien Kolymoje Stalino 
31 viešpatavimo metu žuvo apie 

trys milijonai kalinių, dau
giausia dėl šalčio, bado, sun
kių darbų. Bet ir vėliau užteko 
ž iaurumų. A l e k s a n d r a s 
Esenin-Volpin buvo uždarytas 

. į psichiatrinę ligoninę už skai
tymą eilėraščių savo drau
gams. Vėliau jo eilėraščių 
rinkinys: „Pavasario lapas" 
buvo išspausdintas Vaka
ruose; autoriui buvo svarbu 
reikšti opoziciją prieš dialek
tinį materializmą, bet už tai jis 
vėl buvo „rastas" sergąs šizo
frenija ir uždarytas į psichiat
rinę ligoninę. 

Vienu metu rašytojas Yev-
geny Yevtushenko gynė tapy
tojus ir skulptorius, kurian
čius abstraktus. Chruščiovas 
tuo nepatenkintas pratarė, kad 
yra tokių, kuriuos, kaip prie
žodis sako, tik kapas teištie-
gins. Yevtushenko atsiliepė: 
„Tikiu, kad jau praėjo tie lai
kai, kada kapas buvo naudoj a-

- - - - mas kaip pataisos priemonė". 
Knygoje aprašomi streikai 

Novočerkaske, kur gyventojai, 
nešdami Lenino paveikslą, 
savo demonstracijoje reika-

Pogrindžio leidinių ruošėjai 
kartais taip kietai dirba, kad 
perr ašinėj ant, pradilus prištų 
odai, tegali rašyti tik su pirš
tinėmis. Apie padėtį tų, kurie 
uždaromi į darbo vergų lage
rius, Marchenko yra pareiš
kęs: „Ten turi dirbti kaip 
dramblys, o valgyt duoda kaip 
zuikiui". Kai kurie kaliniai 
protestuodami prieš tokią 
prievartą savo kaktoje leido 
i š t a t u i r u o t i a t i t i n k a m u s 
šūkius. Pvz. vienas turėjo kak
toje šūkį: „Chruščiovo ver
g a s " . Lagerio vadovybės 
įsakymu jam buvo išpjauta 
oda su tuo šūkiu ir likusios 
odos kraštai ištempti ir susiū
ti. Kalinys vėl ištatuiravo šūkį: 
„SSSR vergas". Ir tas buvo iš
pjautas. Tada jis trečiu kartu 
ištatuiravo šūkį: „Kompar
tijos vergas". Kai dabar šį šūkį 
išpjovė ir ištempę odą susiuvo, 
vargšas kalinys nebegalėjo 
akių užmerkti. 

Tarp Sovietų Sąjungos disi
dentų yra žmoniškumo atgi
mimas. Kai teisėjas paklausė 
Volpiną, kas jį riša su jaunais 
protestuotojais, šis atsakė — 
žmoniškumas. Nenuostabu, 
kad 1970 m. A. Tverdochle-
bovas ir A. Sacharovas' sudarė 
žmogaus teisių komitetą. 

Patys šviesesni Rusijos pro
tai, brendę jau porevoliucinėje 
atmosferoje, kaip A. Sacha- p 
rovas, pasisako prieš tą sant
varką. Savo viename pasi
kalbėjime Sacharovas 1973 m. 
pabrėžė, kad socializmas yra 
kraštutinė monopolinė kapi
talizmo rūšis. 

Net rukus per šv. Kalėdas 
"švęsime" Afganistano oku
pacijos metines. SSSR, prisi
dengdama komunistinio kraš
to " i š g e l b ė j i m u " nuo 
kapitalistų vergijos, įsibrovė į 
neriklausomą valstybę. Atro
do, kad soviečikų buvo tikėta 
greita pergale, tačiau laisvės 
kovotojai #atrodo, yra kietesnis 
ir didesnis riešutas, negu kad 
"laisvintojų" kompiuteriai 
apskaičiavo... Ar čia bolše
vikai pateko į "amerikinį Viet
namą" šiuo metu dar niekas 
nedr įs ta pranašauti Kiekvie
nu atveju, didžiosios vergų im
perijos gyventojai gali laukti 
ne atoslūgio, bet tik naujų įtem
pimų. Pasaulio spaudoje šian
dien sakoma, kad SSSR yra 
daugiau panaši į karinę sto
vyklą, bet ne į normaliai gyve
nant į , taikingą kraštą. Jos ka
riuomenė sutelkta Japonijos 
Kurilų salose, išilgai SSSR — 
Sibiro — Kinijos sienas, Afga
n is tane , na ir pastaruoju me
tu prie SSSR - Lenkijos sie
nos. 

Šių metų lapkritį Afganis
t ano oficialus atstovas A.M. 
Pakh t i awa l UNESCO posė
džiuose Belgrade, Jugoslavi
joje apkalt ino SSSR savo kraš
to okupacija ir pasiprašė 
politinės globos Vakarų Vo
kietijoje. J a u kuris laikas jis 
lankosi JAV. Laisvės Gyny
bos Taryba Washingtone su
šaukė spaudos konferenciją, 
kurioje jis pasisakė aktualiais 
savo krašto reikalais. Šis susi
t ik imas su JAV žurnalistais 
buvo atspausdintas Human 
Events savaitraščio nr. 49, 
XII.6. laidoje. Šio pasikal
bėjimo santrauką glaustai per
duodama. 

P a b ė g i m o pr iežas tys 
Politinis pabėgėlis Akhtar 

Mahommed Pakhtiawal ne 
malonia i nustebino savo bo
sus Kabule, pasakydamas tą 
garsią kalbą Belgrade, UN
ESCO posėdžių dienomis. Joje 
j i s pasmerkė SSSR už savo 
gimtinės okupaciją. 

Pabėgėlis tvirtina turėjęs ge
rą ta rnybą Afganistano Švie-

ruose, bet nuo to laiko jau ven
g i ama areštuoti autorius, kurių 
veikalai pasirodo Vakaruose. 
Apie šiuos faktus skaitant kny
goje „Soviet Dissidents", ryš
kėja visų mūsų pareiga kelti 
ba lsą prieš sovietinę priespau
dą, skelbti laisvės kovotojų 
kanč ias , garsinti jų pastan
gas . Iš vienos pusės tai griaus 
kreivą komunistų propagandą 
užsieny, iš kitos pusės — padės 
disidentų pastangoms pačioje 
Sovietų Sąjungoje. 

J.Pr. 

timo ministerijoje. Jau 1979 m. 
jam buvo pasiūlyta pereiti 
dirbti į Afganistano tautinę 
UNESCO komisiją. Kai Bab
rak Karmai 1979 m. su sovietų 
tankų pagalba užėmė vyriau
sybės pirmininko postą, tada 
p. Pakhtiawal perėmė Afganis
tano UNESCO komisijos vado
vavimą. 

Pabėgėlis teigia, kad jis ry
žosi pasirinkti sunkią poli
tinio pabėgėlio dalią, matyda
mas dabar t in ių k ra š to 
"vairuotojų" vergišką par
sidavimą sovietams. 

Vykstant UNESCO svarsty-
boms apie naują tarptautinių 
žinių pasikeitimo programą, 
Pakhtiawal panoro paaiškinti 
suvažiavimo dalyviams, kad 
"naujoje UNESCO rezoliuci
joje nėra užtikrinama teisė 
atskiriems asmenims susisiek
ti BU tarptautinėmis žinių 
tarnybomis. Tai yra palikta tų 
kraštų vyriausybėms. Tačiau 
jos dažnai nenori paaiškinti 
pasauliui, kas tikrai dedasi jų 
kraštuose", — aiškino pabė
gėlis. 

Jis šia proga norėjo pasau
liui pranešti, kad "šiuo metu 
Afganistane sovietai nužudė 
16,000 nieku nekaltų žmonių. 
Jų komandos naktimis įsi
verždavo į numatytųjų aukų 
butus, juos pagrobdavo, su
šaudydavo ir masinius kapus 
sulygindavo su traktoriais! 
Apytikriu apskaičiavimu gal 
milijonas asmenų yra žuvę 
kovodami prieš okupantus. O, 
panašus skaičius privalėjo ieš
koti globos užsienyje. Jų di-

. džioii dalis vargsta Pakistane. 
pabėgėlių stovyklose. Kiti yra 
radę prieglobstį arabų kraš
tuose, V. Europoje, na ir JAV. 
Štai dėl šių priežasčių pasi
rinkau politinio pabėgėlio liki
mą", — kalbėjo Pakhtiawal. 

Nuodingos dujos 
Afganistane sovietų diriguo

jama vyriausybė jau anksčiau 
skelbė, kad Herat srityje buvę 
naudojamos nuodingos bom
bos; na, aišku, amerikiečių ga
mybos. Pasaulyje yra žinoma, 
kad tai yra melas. 

Kai tik sovietai įsiveržė į 
kraštą, tai jaunos mergaitės 
buvo pirmos, demonstravu
sios prieš okupantus. Į jas bu
vo šaudoma, nors jos buvo be
ginklės. O kai okupantas 
įsitikino, kad studentai ir to
liau jiems sudarys daug prob
lemų, tai į klasėse susirinku
sius m o k i n i u s b ū d a v o 
įsviedžiami dujų užtaisai, troš
kinę jaunuolius. 

Yra užregistruoti faktai, kad 
Zerghona ir kitur, demonst

ruojantieji jaunuoliai būdavę 
išskirstomi į siauresnes gat
ves ir po to šaudomi 

Pabėgėlio nuomone, sunku 
šiandien įspėti kaip ilgai galė
tų sukilėliai priešintis prieš 
daug stipresnį priešą. Tačiau, 
tos kovos negreit baigsis. 

Suprantama, kad po JAV 
konservatorių pergalės Ameri
koje ir Afganistano sukilė
liams šiek tiek nušvito pa-

I 
Kalėj imai , okupacija 

Prieš Babrak atvykimą 
Kabulą ten buvo kelios kon 
centracijos stovyklos. Babrak ramos horizontai. Tad ir 

Dėl šių ir kitų priežasčių pažadėjo jas panaikinti. Ir t i e pabėgėlio Pakhtiawal misija 
Kabulo ir kitose mokyklose te- sa: jis žodį ištesėjo. Suimtieji Amerikoje dabar galinti būti 
ra likę tik apie 50% visų gali- būdavu žudomi vieton įkali-
mų mokinių skaičiaus. Žmo
nės bijosi siųsti savo vaikus į 
mokyklas, kad jie jose nebūti, 
nunuodyti... Be to sovietų įves
toji nauja mokymo programa 
nesiderina nei su krašto kul
tūra, nei tikyba, nei istorija. 
Žmonės aiškiausiai įžvelgia, 
kad net ir pradines mokyklas 
jau mėginama užtempti ant so
vietinio kurpaliaus. Tiesa, 
SSSR paiūlė 1000 stipendijų 
norintiems studijuoti Sov. S-
gos universitetuose. Aišku, kad 
niekas jomis nenorėjo pasi
naudoti. 

Tikėjimas 
Dar prieš Babrak Karmai bu

vusi komunistinė vyriausybė 
pradėjo pažeidinėti religinius 
krašto papročius. Valdžios pro
pagandistai žmonėms aiškinę, 
kad tikėjimas tėra "surūdijęs 
kardas", kuriuo jau negalima 
ilgiau naudotis. Šie pirmieji iš
puoliai prieš tikėjimą uždegė 
revoliucinę ugnį. Iš pradžių bu
vo žudomi tik dvasininkai, kad 
atbaidžius žmones nuo tikėji
mo. Visiems yra žinoma, kad 
tikėjimas yra pats stipriau
sias komunizmo priešas. 

Neužmirština, kad afganis
taniečiai yra islamo išpa
žinėjai ir didžiai religingi žmo
nės. Jeigu tik sąlygos leidžia, 
tai net 5 kartus per dieną jie 
lankosi mečetėje. Kaip kata
likai švenčia sekmadienį,taip 
muzulmonai - penktadienį. 

Pačioje pradžioje tebūdavo 
registruojami labai uolūs me
čečių lankytojai. Vėliau tos šei
mos būdavo įkalinamos ir žu
domos. Taip pvz. Hezrat, 
gausi 50 asmenų šeima, vi
sa nužudyta, tik už tai, kad jie 
buvę giliai religingi asmenys, 
pasakojo pabėgėlis.. 

vieton 
nimo. Žinia, kacetai ten dar 
ir dabar madoie. 

Pirmomis okupacijos die
nomis sovietai į Afganistaną 
atsiuntė Islamo tikėjimo kaza
chus ir uzbekus kareivius. 
Jiems buvę aiškinta, kad "jie 
siunčiami į Afganistaną ap
ginti savo brolių laisvę nuo 
amerikiečių". Jie galėdavo 
susikalbėti su afganistanie
čiais. Gi čiabuviai atvy
kėliams išaiškino, kad pas juos 
nėra jokių amerikiečių, kad tik 
sovietai žudo islamo tikėjimo 
brolius. Tikima, kad ne vie
nas karys iš pirmųjų dalinių, 
atsiųstųjų į Afganistaną,prisi
jungė prie laisvės kovotojų. 
Maskvai neliko nieko kito kaip 
pakeisti kazachus — uzbekus 
jiems patikimesniais slavais. 

Nuostoliai, 
pasipriešinimas 

Labai sunku patikrinti, bet 
prileidžiama, kad sovietai jau 
neteko apie 20,000 vyrų Afga
nistane. Patys atkakliausi 
pasipriešinimo centrai yra 
Pakhtia srityje, iš kur kilęs ir 
pabėgėlis. Ši vieta esanti n e 
toli nuo Pakistano sienos. Isto
rijos bėgyje ten yra išaugę žy
mių kovotojų už krašto laisvę. 
Žmonės ten gyvena sunkiai pa
siekiamuose kalnuose ir pasi
ryžę kovoja prieš svetimųjų vy
ravimą. Net ir SSSR daliniai 
ten bijo per giliai veržtis. 

Štai kovos jau tęsiasi metus 
laiko. Aišku, be rimtos pa
ramos išseks kovotoiu ištek
liai. Jiems labiausiai reikia 
prieštankinių priešhelikopteri-
nių ginklų. Suprantama, kad 
sunku nušauti sunkiuosius 
tankus su sovietiniu AK-47 
šautuvu! (kurių afganams tik
rai netrūksta — aut.) 

kiek sėkmingesnė negu buvu
sios vyriausybės dienomis. 
Sukilėlių laimėjimas būtų viso 
pavergtojo pasaulio lai
mėjimu! 

AKADEMINIAI METAI 
Popiežiaus vikaro Romos 

Miestui kardinolo Poletti vado
vaujamomis šventomis Mišio-
mis šiomis dienomis buvo pra
dėti Švč. Jėzaus Širdies 
universiteto Romoje medicinos 
ir chirurgijos fakulteto aka
deminiai metai. Katalikų uni
versiteto medicinos ir chirur-

*gijos fakultetą šiais mokslo 
metais lanko 1,243 studentai — 

870 vyrų ir 373 moterys. Šių me
tų liepos - spalio mėnesio laiko
tarpyje baigiamuosius egza
minus išlaikė ir medicinos 
daktaro laipsnį įsigijo 146 stu
dentai. Universiteto medicinos 
fakultete Romoje dėsto 26 ordi
nariniai profesoriai, 6 ekstra
ordinariniai, 57 pagelbiniai 
profesoriai ir 368 asistentai. 
Romos katalikų universitetą 
lanko ne tik italai, bet ir sve
timšaliai studentai iš įvairių 
pasaulio kraštų. 

DIALOGAS SU 
METODISTAIS 

Popiežius Jonas Paulius II 
penktadienį audiencijoje pri
ėmė Pasaulinės metodistų tary
bos ir katalikų Bažnyčios teo
logų bendrą komisiją, kuri jau 
keturiolika metų teologinių bei 
istorinių studijų pagalba sie
kia parengti kelią metodistų ir 
katalikų vienybei. Šv. Tėvas 
šia proga pasakytoje kalboje 
konstatavo, kad bendromis pa
stangomis pasiekti rezultatai 
yra labai padrąsinantys, ir lin
kėjo, kad dialogas ir toliau bū
tų tęsiamas su tuo pačiu rim
tumu, siekiant dviejų Bažnyčių 
susivienijimo. 

Kitoje audiencijoje Šv. Tėvą 
aplankė Švenčiausios Mer
gelės Marijos Nekalto Prasi
dėjimo Oblatų misionierių vie
nuolijos generalinės kapitulos 
dalyviai. Jonas Paulius II ragi
no Oblatų vienuoliją konkre
čiais teisingumo ir meilės dar
bais liudyti pasauliui Jėzų 
Kristų, taip atliekant tą misiją, 
kuriai jie yra pašaukti. 

- • - -

• 

Naujo ryžto disidentams 
Sov. Sąjungoje atnešė Hel
sinkio susitarimas. Kai dau
giau kaip 250 žymių Čekoslo
vakijos gyventojų pasirašė 
vadinamą 77-tų metų chartą, 
Rumunijos rašytojas Paul 
Goma atsiuntė raštą, prita
riantį jų žygiui. Apie 200,000 
Rytų Vokietijos gyventojų 
padavė prašymus gauti išvy
kimo vizą, remdamiesi Helsin
kio susitarimuose pažymėta 
emigracijos laisve. 

Koks didelis rusų disidentų 
ryžtas, galime spręsti iš Alek
sandro Podrabinek pareiš
kimo: 

— Aš nenoriu sėdėti už gro
tų, bet aš nebijau kalėjimo. Aš 
vertinu laisvę, bet aš jos nepar
duosiu. Aš nenusileisiu jo
kiems grasinimams! 

Lenkijos darbininkai, „Solidarumo" judėjimo dalyviai, prie savo 
įstaigos Gdanske. Reikalauja, kad komunistinė valdžia duotų dau
giau laisvės darbo žmonėms 

Tikiu j atgailą to nusidėjė
lio, kuris,išpažindamas nuodė
mes, apkaltina tik iave, o ne 
draugus, šeimą ar laikus, ku
riuose gyvena. Ą Gatti 

DAIKTAI 
ANSLAVAS EGLITIS 

(Į lietuvių kalbą išvertė Jurgis Gliaudą) 

berniukas tebežaidė kieme su pianino stygomis ir 
plaktukais Timotiejus pagalvojo atpirkti atliekas 
kaip suvenyrą, bet pakeitė mintį- Giliai nuliūdęs, 
nuvargęs ir sukrėstas, tarytum praradęs gerą, 
mylimą draugą, jis pargrįžo namo. Ir po to jau nebe
buvo galima priversti jį aplankyti senelę. 

Kada Timotiejus jau gerokai įsivarė į gimnazijos 
metus, tėvas Kalėdoms padovanojo jam automatinį 
plunksnakotį. Tai buvo malonių proporcijų ir ypa-

* Jis vylėsi, kad netrukus tingai lakus rašymo įrankis, panašus į mažytę tvis-
ga lbū t ir visai netrukus, jis paveldės pianiną ir per- kančią raketą. Po plastmasės kevalu prasikišusios 
kels jį į savo kambarį, kur parūpino jam vietos. Daž- plunksnos smaigalis buvo pagamintas iš specialiai 
n a i jis turėjo noro užkalbinti senelę apie pianiną, bet grūdinto kieto, brangaus metalo. Šios plunksnos 
vis pritrūkdavo drąsos ir atidėdavo tai vėlesnei smaigalis nuostabiai švelniai slydo popieriumi, tary-
progai . Kaip gi jis galėtų paklausti: ar paliksi man tum slystu savaime. Koks malonumas rašyti tokia 
t avo pianiną? Tai rodytų, kad jis laukiąs senelės plunksna! Visą dieną Timotiejus sėdėjo prie stalo ir 
mirties. Skubėti nėra kur. Kada tik užeis jam noras rašė. J is vaizdavosi esąs bankininkas ir rašėsi nesu-
pasigrožėti pianinu, jis visad galės aplankyti senelę skaitomus, nepasitikėjimo nesukeliančius, neva 
ir ją džiuginti. banko garantuotus čekius ir milžiniškų sumų 

Timotiejus žiauriai nukentėjo. Vieną dieną ir be paskolų laiškus. Jis vaidino kažin kurios galingos ir 
jokio samprotavimo senelė nutarė, kad šis senas klastingos valstybės prezidentą, ir su šėtoniška 
laužas užgriozdinąs jos namelį ir pareikalavo išnešti veido išvaizda pasirašinėjo apgaulingas, agresiją 
jį a n t aukšto. Nuomininkė, pamačiusi išnešamą pia- neigiančias sutartis. Jis buvo prie savo stalo jau žila-
niną, paprašė atiduoti pianiną jos berniukui, kurį galvis Nobelio laureatas, kuris su didinga nerūpes-
pavadino dideliu muzikos mylėtoju. Taip pianinas tingumo ir pasitenkinimo išvaizda rašė baigiamuo-
ati teko nuomininkams. Paaiškėjo, kad instrumentas sius sakinius savo garsiam dvylikos storųjų romanų 
ne t inka skambinti, ir muzikos mylėtojas berniukas superciklui, moksliškiausiam ir giliaprasmiškiau-

pasidarė tyriamosios mechanikos mylėtoju. J is šiam AmŪnybės Spinduliai, širdy brandintais ir 
i šardė pianiną. Išrovė stygas ir sudėtingų sąrangų išmintingais žodžiais: „Meiliai mylėdamas mielą 
plaktukėlius. Jis pjūklu nupjovė pianino kojas ir moterį Pilypas Fieldingas manėsi meiliai mylįs 

Disidentams daug padeda I sukapojo instrumento dėžę. moterį". Po samprotavimo akimirkos jis prirašė: 
vakarų pasaulio žmonių pro- I Timotiejus nubėgo pas nuomininkus ir apmau- „Liūdnas, liguistas Lesteris Leachmanas leipo lydė-
testai. A. Siniavskis ir Y. Da- I d ž i a i sužinojo, kad visos medinės pianino dalys jau damas". 
niel buvo nubausti už savo I sukūrentos krosnyje, ir nuomininkė patenkinta gyrė Galbūt Timotiejus jau buvo pavargęs ir, nakčiai 
kūrinių išspausdinimą Vaka- | kaitrą, kurią parūpino senas pianino medis. Jos atėjus, pailsęs, ir kada jis ketino surinkti savo rašy 

mus, brangus puikus automatinis plunksnakotis 
nuslydo pro jo pirštus visiškai negudria ir biauria 
linkme ir krito, įsmigdamas smaigaliu į grindis. Kuo 
atsargiausiai ir rūpestingiausiai Timotiejus išgavo 
plunksnakoti iš medžio, bet nuostabiai išpuoselėtas 
smaigalis buvo sugedęs. Kiekvienas nutartų — 
plunksnakotis prarastas, nusikeiktų arba pasi
gailėtų ir numestų jį šalin. Ne taip jautėsi Timo
tiejus. Jis jau taip atsidavusiai prisirišo prie plunks
nakočio, kad jam buvo neįmanoma skirtis su juo. Jis 
gavo geriausią Arkanso galąstuvą ir galando ir 
aštrino keletą dienų, kol galėjo bent kaip nors pa
brėžti. Per visus gimnazijos metus ir dargi per pir
mąjį aukštosios mokyklos semestrą Timotiejus rašė 
tiktai su ta plunksna. Daugkart jis galando smai
galį, kada jis neberašė. Smaigalis drėsko, brėžė, 
draskė popierių. Timotiejus turėjo keisti savo rašy
seną, stengdamasis prisitaikyti prie plunksnakočio 
savybių. Kada pripilydmo mechanizmas išdžiūvo, 
pasidarė labai sunku aprūpinti kotelį rašalu, Timo
tiejus išgalvojo labai sudėtingą pripildymo techni
ką. Jis ilgiau gaišo besiruošdamas rašyti kaip kad 
rašydamas. Jis vargo su besispyruojančiu ir išdai
gingu įrankiu, bet visada atsiminė, kaip nuostabiai 
rašė plunksna pirmąją dieną ir kad tai jis pats, ne 
kas kitas, dėl savo nerangumo ir neatydos sugadino 
puikųjį, įrankį. Pagaliau, kada plunksnakotis pasi
darė visiškai nebevartojamas, Timotiejus laikė jį ant 
savo rašomojo stalo ir išeidamas iš namų niekad 
nepamiršdavo įsikišti jo išviršinėn kišenėn. Kotelis 
buvo puikus, rūpestingai nublizgintas, spindėjo. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. groodžio men. 22 <L .»••••••»•••••••••••••••••••••••*••• • rtVlUMIIMMIH 

NAUJAS JORŲ TEISYNAS 
P. LNDREIKA 

MŪSŲ gyvenamos žemės pa
viršiaus du trečdalius užima van
denynai ir tik vienas trečdalis 
sausuma, kurioje gyvena žmo
gus. Didžiausius vandens plotus, 
kurie sudaro 71 proc. žemės ru
tulio paviršiaus, įprasta dalyti j 
tris didžiuosius vandenynus: At
lanto, Pacifico arba Ramiojo, Ih 
dijo» ir šiu vandenynu dalis — 
Arktikos ir Antarktikos. Vande
nynų dalys įsiterpusios i sausu
mą sudaro jūras. Tačiau, nežiū
rint vandenynų vardu, yra tik 
vienas vandenynas, kuris apima 
361.059.000 kv. km. visos žemės 
ploto. Žmogus gyveno apsuptas 
milžiniškų vandenynu, garbi 
no vandenį aukodamas aukas, 
nes tikėjo, kad mirusiųjų vėlės 
atgailauja neaprėpiamuose van
dens masėse. Net drąsus Graiki
jos jurininkai nedrįsdavo toliau 
plaukti už tariamų Helespontu 
stulpų į Dardanelų sąsiaurį, bi 
jodami patekti į vandenų dievo 
— Poseidono rankas, kuris ir taip 
pridarydavo jurininkams daug 
vargo: sukeldamas audras ir skan
dindamas laivus. Tik prisimin
kime Homero aprašytus vargus, 
kiek jis patyrė 10 metu beklajo-
dar"2. oo jūras, grįžtant po Tro 
jos karo gimtojon Itakėn pas sa
vy numylėtą žmoną Penelope. 

Senovės lietuviai taip pat ne
apsėjo be jūrų dievo — Bangpū
čio. Apie jo garbinimą L. Rėza 
yra užrašęs liaudies dainą: "O ir 
supyko Bangu Dievaitis, pakilo 
Šiaurus vėjaitis", Tačiau Bang-
pūtis nesužadino lietuviuose mei 
lės jurai, nes lietuviai mažai tei
kė reikšmės jūrininkystei, mat jie 
toliau gyveno nuo didžiųjų van 
denų. Tik atgavus Lietuvai Ne
priklausomybę su Klaipėdos uos
tu buvo daugiau susidomėta jūra 
ir jos teikiama nauda. 

Daug laiko prabėgo, kol iš jū
reiviškų tautų: ispanų, anglų, 
vokiečiu ir kt patirtų nuotykių, 
precedentų, laivininkystės pap
ročių susidarė vandenų panau
dojimo teisiniai nuostatai — jū
rų teisė. Jos išugdymui turėjo 
didelės reikšmės ir mokslininkų 
darbai, karo vadų patarimai, 
įvairios sutartys ir jūreiviško gy
venimo įvykiai. Lietuvoje jau bu
vo pradėta ruošti jūrininkystės 
teisynas arba statutas, bet nete
kus Klaipėdos uosto ir iškilus II 
pasauliniam karui jis nebebuvo 
baigtas. 

I neaprėpiamą vandenynų 
reikšmę ir jų teikiamą žmogui 
naudą giliau pažvelgė olandų tei 
sininkas, istorikas, teologas ir dip 
lomatas —Huig de Groot (1583 
— 1645), jūrų teisėje žinomas 
vardu Hugo Grotius. Jis pirmasis 
parašė išsamius veikalus: De Ma 
re libero ir De Jure belli ac paeis, 
kurie ir šiandien tebėra aktualūs. 

Jis pirmasis tarė, kad: vande
nynai priklauso kiekvienam žmo
gui kur jis begyventų. Bet iš prak 
tiško požiūrio taip nėra, nes 
vandenynus ir jų teikiamą nau
dą daugiausia išnaudoja tos tau
tos, kurios arčiau jų yra įsikū
rusios. 

Bet H. Grotius mintimis pasi
naudodama Jungtinių Tautų or 
ganizacija, jau šešerius metus 
vargsta besistengdama sutvarky
ti vandenynų išnaudojimo rei
kalus. Nesenai Ženevoje, buvu
siuose Tautų Sąjungos rūmuose, 
virtusiais: Tautų palotiais (Pa
lais des Nations), sukvietė pas
kutinei sesijai įvairių valstybių 
460 atstovus priėmimui tariamos 
vandenynu tvarkymo konstitu
cijos, tki šiol įsisenėjusiu papro
čiu: valstybės prie kurių terito
rijos prieina vandenynai prisis-
kirdavo trijų mylių vandens ruo
žą. Bet to dar neužteko — jos 
dar šį ruožą padidino iki 200 my 
lių, paskelbdamos, ktd tai yra 
jų ekonominiai interesai. Sekda 
mos didžiųjų valstybių pavyz
džiu — ekonominę zoną jau pa
didino 50 valstybių, tuo pačiu su
darydamos nemažų sunkumų 
tarptautinei žvejybai ir, apskri
tai, laivininkystei 5b savivališkas 
200 mylių pasisavinimas sukėlė 
net ginkluotų pasipriešinimų ir 

ginčų dėl surastų tarptautiniuo 
se vandenyse turtų — alyvos, na 
turalinių dujų, aukso bei kitų 
mineralų. Tiesa besimaudydami 
Palangoje *r Floridoje niekas ne
išlipo iš vandens apkibęs auksu, 
bet mokslininkų yra patirta, kad 
upių vanduo nuneša į vande
nynus nemažą kiekį aukso dul 
kelių h* iš vandens 1 m* galima 
gauti (ji išgarinus) 0,02 miligra 
mus gryno aukso. Visus nesusi
pratimus turėtų išspręsti dabar 
vykstanti įvairių specialistų se
sija, nes teisynas jau yra paruoš
tas, tik reikia jį priimti. 

Svarbiausi punktai yra, kad 
būtų užtikrintas saugumas atvi
roje jūroje, atskirais atvejais net 
12 mylių juostoje Netrukdomas 
transporto laivų praplaulrimas 
pro sąsiaurius, kuriais naudoja
si tarptautinė navigacija. Laisvas 
mineralinių turtų kasimas iš 
vandenynų dugno —• ne terito 
riniuose vandenyse. Tai sunkiau
sia problema, nes atsilikusieji 
kraštai reikalauja iš technologiš
kai pažengusiųjų, kad dalis pel
no būtų jiems paskirta, nes anot 
H. Grotius dėsnio: visi vandeny
nai ir juose esantieji tartai pri
klauso visiems žmonėms — nes 
tai Dievo dovana žmogui Laisva 
žvejyba įskaitant ir ekonomines 
zonas (200 mylių ruožą). įvesta 
stipri kontrolė laivams, kad jie 
neterštų vandenynų ir 1 1 

Delegatams besvarstant šiuos 
nuostatus jau iškilo kivirčai tarp 
Sovietų Sąjungos ir atsilikusių 
kraštų, nes sovietinė Rusija ne
sutinka dalintis pelnu gautu iš 
mineralų kasimo tarptautiniuo
se vandenyse, ypač iš surastos 
alyvos ir natūralinių dujų. 

Todėl reikia manyti, kad su
šauktoji sesija priėmimui naujo 
vandenynų tvarkymo kodekso 
dar ilgai užtruks. 

Vandenynų naudojimo teisių 
sutvarkymo ir juose rastų turtų 
teisingo paskirstymo laukia dau
gybė žmonių, ypač dabar pairus 
žvejybos reikalams, nes žvejai 
nežino, koks vandens ruožas pri
skiriamas prie teritorinių vande 
nu. Jo laukia ir valstybės bei pa 
vieniai asmenys, nes kaip statis 
tika rodo, iš 10 asmenų gyve
nančių sausumoje — 1,8 pragy
venimo šaltinį susiranda jūrose. 
Augant gyventojų skaičiui ir 
mažėjant maisto ištekliams — 
vandenynai gal taps nepamaino
mu maisto aruodu. Juk kiekvie
ną dieną gimsta 350.000 kūdikių, 
o miršta tik 200.000 asmenų, ir 
prieauglio išmaitinimui žuvis su
vaidintų nemažą rolę. 

Gražu, kad Jungtinių Tautų 
organizacija ėmėsi iniciatyvos su 
moderninti jūrų teisyną, kuri pa
saulio valstybės pasistengs įgy
vendinti, nors ir prisimenant, kad 
daug buvo tarptautinių susitari
mų: gerų ir blogų. Nuo vienų 
lietuviams teko keliauti į Sibirą, o 
kiti leido džiaugtis bent 22 m. 
nepriklausomu gyvenimu. Gyve 
nant Amerikoje, žinome, kad 
kongresas neleidžia blogų istaty 
mų ir jeigu teismai bent de
šimtąją dalį jų pritaikytų jų 
laužytojams, daug nusikaltėlių 
sėdėtų už geležinių grotu, ne
išskiriant nei politikų, 

A MERRY CHRISTMAS 
-,. 

TO ONE AND ALL! 1 - • . ' • ' 
• • • y • , 

BEST WISHES TO ALL 
ONTHIS 

HOLY CHRISTMAS DAY 
FROM ' 

RICHARD J. ELROD 
§HERIFF OF COOK COUNTY 

- . 

VILNIAUS MESTO \AROAS 
Vilniau* miesto vardas seno

vės Lietuvos gudų kalba rašy
tuose dokumentuose Vilnis, Vil
na, kryžiuočių — WHna, Wniini, 
Wffle Vilnee, Wemen, Welaw, 
Wikk, Vilna, lenkų — WHno, ru
sų — Vilna, kaip drauge su Lie
tuvos kronikomis ir lietuvių is
torijos rašytojais M. Strijkovs
kiu, Kojelavičium, Balinskiu, 
Kraievskiu ir kt, jau Jonas 
Sprogis prirodė. pramintas esąs 
nuo upės Vilmos (Vflrua, Vilna), 
šiandien rusų Vueika, lenkų TO-
lenka vadinamos, kuri, per mies
tą tekėdama, į Nerį (vokiečių 
rastuose dažnai Uerye, Kergs, 
Nerge, Nergaa), arbs Vilija 
(Velja, Velija, Vffija), įtek*. 

(B "Vilnius lietuvių dainose") 

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND NEIGHBOBS 
FOR A HOLY CteRISTMAS AND A BLESSED NEW YEAR 
. MARQUETTE NATIONAL BANK 

, Phone:476-5100 
HOURS: 9:00 A.M. - 3:00 P.M. MON., TUE., THURS. 

• CLOSED WEDN ESD A Y 
9*00 A.M. - 7:00 P.M. FRI. - 9:00 A.M. - 2.00 P.M. SAT. 

6316 South Western Ave. Chicago, 111 
— PULASKI FACIL1TY -

Phone: 838-3300 
62nd & Pulaski, Chicago, 111. 

HOURS: 8:00 A.M. - 7:00 P.M. MON., TUE., THUR. 
8:00 A.M. - 2:00 P.M. WED. & SAT. 

ALL DRIVE IN OPEN 
8:00 A.M. - 7:00 P.M. MON., TUE., THURS. & FRI. 

WED. & SAT. 8:00 - 2:00 P.M. 

Best Wiahes To Our Many Friends 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of 
SLUDGE REMOVAL * 

SEWER SERVICE 
Phone: 888-5175 
2315 W. Moffat 

Chicago, 111. (60647) ••<--- • 
BEST WISHES TO ONE 

AND ALL ON THIS 
HOLY CHRISTMAS DAY 

In Loving Memory of 

JULIUS PERPOLI 

MERRY CHRISTMAS 
MAY THIS BLESSED SEASON BE FDLLED WITH 

HOPE AND CHEER FOR YOU AND YOUR LOVED ONĖS 
Courtesy of 

AMERICAN INVSCO 
-

CORPORATE OFFICE 
Phone: 621-8660 

120 South LaSalle St. Chicago, Illinois 

Best \* ishes To Our Many Friends 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of the 
EGAN FUNERAL HOME 

Phone: 582-2000 
3700 W. 63rd St. Chicago, 111. 

Best Wishes To Our Many 
Friends And Patroną On This 

Holy Christmas Day 
Courtesy of 

SEYMOUR'S 
SANDWICH SHOP 
Phone: WE 9-4508 

732 S. Sherman, Chicago, 111. 
Season's Greetings And Best 

Wishes For the New Year 
Courtesy of 

AVENUE PICTURE 
FRAME SHOP 

Phone: 525-7911 
2301 W. Belmont Ave., 

Chicago, 111. 

Best Wiahes to Our Many Friends 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of the 
M A R Y A N N B A K I N G CO. 

P h o n e : 489-5400 
4 5 4 5 West Lyndale Ave. 

Chicago , 111. 

Best Wishes To Our Many Friends 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of 
LOUIS RADIO * 

TELEVISION SERVICE 
P h o n e : 344-8866 

1314 N . Broadway. 
Melrose Park, 111. 

Best Wishes To My Many Friends 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of 
DOLORES 

HAIR STYLING SALON 
Phone: 586-119V 

4320 West Marąuette Rd. 
Chicago, 111. 

Best Wishes To Our Many 
Friends And Patrone On This 

Holy Christmas Day 
Courtesy of 

MATTHEW*S SUPREME 
HOMEMADE SAUSAGE SHOP 

TeL: 523-2809 
4328 S. Archer Ave. Chicago, II. 

Best Wishea To Our Many Friends 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of the 
CRAWFORD SAUSAGE 

C O . . I N C . 
Daisy Brand Meat Products ' 

P h o n e : 277-3096 
2 3 1 0 S. Pulaaki , Chicago, ffl. 

BEST WISHES TO OUR MANY FRIENDS 
ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY 

Courtesy of 

STANDARD OIL 
DIVISION OF AMOCO 

Phone: 856-6111 
200 Fast Randolph St., 

Chicago, Illinois 

— 

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES 
FOR A HOLY CHRISTMAS AND A BLESSED NEW YEAR 

Courtesy of Ine "'" 

A - 1 TOOL DIVISION 
1425 Armitage Ave., Melrose Park, Illinois 

Phone:345-5000 

Best Wishes To Our Many Friends 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of 
HOFFMAN 

TRUE VALUE HARDWARE 
Complete Line of Hardutare, 

Tools, Paints, etc. 
Phone: 476-7017 

3414 W. 63rd St. Chicago, IU. 

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 
ON THIS HOLY CHRISTMAS DAY 

Courtesy of the 

PULASKI SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

3156 South Morgan Street, Chicago, Illinois - Phone: 927-3500 

Merry Christmas May This Blessed Season Be Filled 
With Hope And Cheer For You And Your Loved Onės 

Courtesy of 

MURPHY MOTOR EXPRESS 
Phone: 681-1150 

2920 South 19th Avenue, Broadview, Illinois 

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS FOR A HOLY 
CHRISTMAS AND A BLESSED NEW YEAR COURTESY OF 

MARZANO'S 
128 — Lanes — Open Bowling Anytime 

MARZANO'S MIAMI BOWL - 5023 So. Archer. Phone: 586-8787 
MARZANO'S CLEARING BOWL 

5523 West 63rd St. Phone: 585-4200 
Cocktail Lounges—Grill8—Banquet Rooms 

Ample Free Parking 

• Best Wishes To Our Friends And Associates 
For A Holy Christmas and A Blessed New Year 

Courtesy of the 

IST NATIONAL BANK OF LINCOLNWOOD 
Phone:583-4800 

6401 Lincoln Ave. Lincolnwood. Illinois 

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS FOR A 
HOLY CHRISTMAS AND A BLESSED NEW YEAR 

Courtesy of the 

BONANZA SIRLOIN PIT 
PHONE: 424-5884 

8150 SO. CICERO AVE. BURBANK, ILLINOIS 

PEACE AND BLESSINGS AT CHRISTMAS 
AND THROUOHOUT 1981 

ST. MARY STAR OF THE SEA 
6436 SOUTH KILBOURN 

CHICAGO, ILLINOIS 

Best Wishes For A Holy Christmas 
And A Blessed New Year 

From 
HOLY NAME CATHEDRAL 

Rev. Father Timothy Lyne, Paštor 
730 N. Wabash Ave. Chicago, 111. 

Phone 787-8040 

Best Wishes To Our Many Friends 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of 
RIDGELAND NURSING HOME 

TeL: 597-9300 
12550 Ridgeland Ave. 
Pa los Heights, Illinois 

Sincere Blessings To One And Ali 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of the 
LEITZA DIE & 

TOOL CO., INC. 
Phone: 271-1408 

5462 N . Damen Ave. Chicago, 111. 

Best Wishes To Our Friends And 
Patrons On this Holy Christmas Day 

Courtesy 
SOUTHWEST FEDERAL 

SAVINGS AND LOAN ASS'N 
TeL: 436-4600 

3625 W. 63rd St. Chicago, 111. 

Best Wishes To Our Friends And 
Patrons On This Holy Christmas Day 

Courtesy of 
BARTECKPS: PHARMACY 

Accnrate Prescription Service 
T ei.: REliance 5-5868 

4259 W. 63rd St. 
Chicago, 111. 60629 

Best Wishes to Our Friends 
And Patrons 

On This Holy Christmas Day 
Courtesy of the 

J A M AR JEWELERS 
4915 O ak ton Street 

Skokie, IU. — Phone 679-0010 

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

And A Blessed New Year 
Courtesy of the 

L A W N D A L E AUTO 
B O D Y SHOP 

S l O l S o u t h Ridgeland Ave., 
B e r w y n , Illinois 
P h o n e : 788-1133 

Best Wishee To Our Many Friends 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of 
CLASSIC ELECTRIC 

SUPPLY, INC. 
Phone: 366-1014 

7700 W. Madison, Forest Park, 111. 

• • • » < > 

Best Wiahea To Our Many Friends 
For A Holy Christmas And 

A Bleaaed New Year 
Courtesy of 

B E A R S E 
M A N U F A C T U R I N G CO. 

P h o n e : 236-8710 
3 8 1 5 Weat Cortland St. 

Chicago, Illinois 

Best Wishes To Our Friends And 
Associates For A Holy Christmas 

And A Blessed New Year 
Courtesy of the 

M O D E L L 
F U N E R A L HOME 

TeL: 767-4730 
S 7 2 5 South Pulaaki Road 

Chicago, Illinois 

H BESTWISHES 
TO ONE AND ALL ON THIS 

HOLY CHRISTMAS DAY 
Courtesy of 

A FRIEND 

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND NE1GHBORS FOR A 
HOLY CHRISTMAS AND A BLESSED NEW YEAR 

COURTESY OP THE 
MIDWAY VISITING NURSES SERVICE 

Phone: 767-3800 
4324 West 67th St. Chicago, Illinois 

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 
FOR A HOLY CHRISTMAS AND A BLESSED NES* YEAR 

Courtesy of the 
SKOKIE FEDERAL SAVINGS / 

AND LOAN ASSOCIATION 
Phone: 674-3600 

Now With 6 Convenient North Suburban Offices To Serve You 
SKOKIE, ILLINOIS 

Best Wishes To Our Many Friends 
Oa This Holy Christmas Day 

Courtesy of 
LEE T E L E V I S I O N S E R V I C E 

(Electronics) 
6369 S. Central Ave. Chicago, 111. 

Phone: 585-8145 

Merry Christmas 
May This Bleeseū Season Be Filled 

With Hope And Cheer For You 
And Your Loved Onės 

Courtesy of 
D U W A L L , I N C . 

D R Y W A L L 
Pi tone: 423-3323 

9 2 5 0 S o . Lawndale Ave. 
E v e r g r e e n Park, Illinois 

Best Wiahes To Our Many Friends 
On Tiria Holy Christmas Day 

Courtesy of 
H O L Y FAMILY 

HOSPITAL 
Phone:297-1800 

100 N o r t h River Road 
D e s Plaines , Illinois 

Best Wiahes To Our Friends 
And Patrons 

On This Holy Christmas Day 
Courtesy of 

S K Y V I E W R E S T A U R A N T 
, Servins The Finest Food 

Open 24 Hours Daily 
Family Dining — Ample Parking 

P h o n e : 767-1896 
4 8 0 1 W. 63rd St. Chicago, IU. 

Sincere Blessings 
On Thia Holy Christmas Day 

From the 
BERWYN PET SHOP 

Full lir.e ofpet needs, also live pets. 
2829 S. Harlem Ave., Berwyn, 111. 

TeL Pioneer 9-0660 

Best Wishee To Our Friends t ~ 
And Patrons 

On This Holy Chritsmas Day .B . 
Courtesy of ', 

MIKITA SAUSAGE SHOP 
Phone: 283-4794 

4410 Milwaykee Ave. Chicago, IH. 

Best Wishes To Our Friends And 
Patrons On This Holy Christmas Day 

Courtesy of the 
FRIENDLY LIQUORS 

2646 W. 63rd St. Chicago, IU. 
Phone:778-9318 ^_ 

Best Wishes To One And Ali - • 
On This Holy Christmas Day From 

ST. DANIEL THE 
PROPHET CHURCH 

Rev. Fr. John Brennan, Pastor 
Phone: 586-1223 

5400 S. Nashville, Chicago, 111 
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Merry Christmas And A " 
Happy New Year To Our Many 

Friends and Patrons 
Courtesy of ' \ ' 

MINCS CBOP SUEY ^ 
RESTAURANT 

6525 W. Archer Ave. Chicago, 111. 
TeL: 586-2929 

Best WishesOn This 
Holy Christmas Day 

From 
ST. THECLA CHURCH 

Rev. Mott Bednarz 
6725 W. Devon Ave. 

Chicago, Illinois 
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Best Wishes To Our Many Friends 
On This Holy Christmas Day » 

Courtesy of 
KIRBLY SHEET 
METAL WORKS 

4209 S. Western, Chicago, III: 
TeL 247-6477 « 

a„ : : 
931 

Sincere Blessings To One And Ali 
On This Holy Christmas Day «|M 

Courtesy of . s 
MALEC&SONS 
Funeral Homes 

6000 N. Milwaukee Ave. 
TeL 774-4100 

834 N. Ashland Ave. ' 
TeL 421-5800 

Best Wishee To Ali 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of 
' K A S P A R H A R D W A R E 

Phone: 735-2181 
3732 W. 63rd St. Chicago IU. 

SINCERE BLESSINGS 
TO ONE AND ALL ON THIS 

HOLY CHRISTMAS DAY 
Courtesy of 

K.. M. 9* 

Best Wwhes To Our Many Friends 
On This Holy Christmas Day 

Courtesy of 
A I R P O R T E L E C T R I C C O . 
Phone: 736-5757 * 767-3248 

6342 So. Central. Chicago, III. 

BestWishes 
To Our Friends And Patrons 

OnThis 
Holy Christmas Day, ' 

Courtesy of 
T E D R A H N ' S GENERAL 
M E R C H A N D I S E STORE 

Cloverdale, Illinois 

BestWiahes 
To Our Many Friends 

On This Holy Christmas Day 
Courtesy of 

B E V E R L Y TOWERS 
C O N V A L E S C E N T CENTER 

Phone:436-6600 ? j 
8 0 0 1 S o . Western Ave., 

Chicago, Illinois 

Best Wiahes To Our Friends And 
Associates For A Holy Christmas 

And a blessed New Year 
Courtesy of the 

K E L L Y - CARROLL 
F U N E R A L HOME 

(Mr. Joseph Minich, Director) 
P h o n e LA 3-0980 

2 6 1 6 West 38th Street, 
Chicago, Illinois 

Best Wishes To One A^d Ali 
On This Holy Christmas Day 

From 
ST. TARCISSUS CHURCH 

Phone; 763-8228 
6020 W. Ardmore 
Chicago, Illinois 

MK9V2 

Wishes To One And AU 
On Thia Holy Christmas Day 

Courtesy of the 
ROACH FUNERAL 

HOME 
Phone:366-6064 

Park, Illinois 

BEST WISHES TO ONE AND ALL 
ONTHIS HOLY CHRISTMAS DAY 

COURTESY OF 

A FRIEND 
J_ ! J i K*. Š 

r - - - - * • • ' : 

Best Wishes Tp Our Friends Aad.̂  
Patrons On This Holy Christmas Day 

Courtesy of 
MIDWAY PHARMACY, INą„ 

Now Filling Prescription Recontt 
Formerly Held by Park Lasrn 

Pharmacy 
Phone: 767-9155 

4324 W. 63rd St. Chicago, lū. 
BESTWISHES 

TO ONE AND ALL ON THIS 
HOLY CHRISTMAS DAY ? 

COURTESY OF 

A FRIEND 

_ C 3 l i , i > 
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Beet Wishes To One And Att, : 
On This Holy Christmas Day From 

ST. FIDELIS CHURCH* 
Phone: 486-8700 

1406 N. Washtenaw, Chicago, IU. 
W. D. MASS: 

7:30 A.M. Pohsh 
8:00 A.M. English 

SAT. MASS: 
8:00 P.M. Spanish 

SUN. MASS: 
8:00 A.M. Polish 
9:00 A.M. English 
10:O0 A.M. Polish 
11:15 AM. English 
12:30 P JĮ. Spanish 
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LAIŠKAI DRAUGUI 
Gerbiamas Redaktoriau: 

straipsnyje užsimena, apie Asso
ciated Press korespondentės jam 
perduotą žinią, kad dr. Zbigniew 
Brzezinski apie lietuvius išsireiš-

Esu sužavėtas „Draugo" lap-įkęs: „Lietuj galvos kietos, bet 
fcnčio 29 d. vedamojo straipsnio jos yra tušfios!" ^Kodėl, patyręs 
„Tarp dviejų partijų — Žvilgs

nis į naują valdžią" brandžio
mis mintimis. Pilnai sutinku su 
vedamojo straipsnio autoriaus 
(pasirašyta inicialais A. D.) 
teigimu, kad "Blogesnis rei
kalas su lietuviu partine 
propaganda. Jos lietuviai 
nemoka vesti, neužgaudami ki
tų, kaip tai moka lenkai, vokie
čiai, italai, net ir juodieji, kurie 
pozityviais argumentais į padan
ges kelia savo partijos kandida
tus, bet nepuola priešininko. Mū
siškiu propaganda dažniausiai 
yra tokia naivi ir tiek jautri, kad 
lemia ne politiniai motyvai, o tik 
sureligintos partijos neskaniai 
pasaldytas mutinys". 

Geriausias pavyzdys minimo 
„sureliginimo" yra Bostono ko-
•respondento pareiškimas, tiEpęs 
„Draugo" lapkričio 19 d. -laido
je: „Rinkimai praėjo. Dabar ky
la klausimas, kiek tokių naivių 
lietuvių atsirado, kurie balsavo 
ir agitavo už Carterį?" Galvą 
lenkiu „Dvejų horizontų" auto
riui VL Ramojui, kuris, nors ir 
dirbdamas valdinėje tarnyboje, 
gruodžio 1 d. „Draugo" laidoje 
taikliai atkirto Bostono korespon
dentui Nors ir esu registuotas 
respublikonas, negaliu VI. Ramo
jaus teigimams nepritarti. Reikia 
pripažinti, kad nė viena JAV ad
ministracija lietuviams nerodė 
daugiau dėmesio už prez. Car-
terio administraciją. Galime kri
tiškai vertinti prez. Carterį dėti 
ekonominio krašto tvarkymo ar 
•ginklavimosi, bet nusikalstumėm 
tiesai, paneigdami jo palankumą 
ilietuviams. Jo administracija pa
sižymėjo lietuviams atviromis du
rimis į Baltuosius rūmus, pasky
rimu kelių lietuvių į prezidenti
nes komisijas, žmogaus teisių 
principo iškėlimu, specialiu dė
mesiu areštuotam rezistentui 
Viktorui Petkui spaudas konferen
cijos metu, pagaliau sėkmingu 
išsprendimu Lietuvos diplomati
nės tarnybos tęstinumo h finan
siniu problemų. Duok Dieve, kad 
prez. R. Reagano administraci
ja mus ne mažiau suprastų ir mū
sų problemomis sielotųsi! 

Rinkiminės kampanijos metu 
.Drauge" tilpo svarūsdr. V. Var-
džio, dr. B. Kaslo, Alf. Nako ir 
kt. straipsniai. Šie autoriai pri
vertė mus pagalvoti, kėlė savo 
kandidato pozityvias savybes, ta
čiau nepuolė priešininko. Deja, 
to negailėčiau pasakyti, kiek tai 
liečia V^t. A. Dambravos la-pkr. 
1 d. straipsni. Dr. Dambravai ne

norėčiau paneigti teisės būti ne
patenkintam, kad ponia Carter 
šventėje nepasirodė. Jis betgi ne
turėtų tylomis praeiti pro prezi
dento patarėjo dr. Stephen Aie-
llo atneštą žinią į JAV LB Tary
bos sesiją Chicagoje apie Carte-
rio sprendimą priimti Lietuvos 
diplomatais asmenis, kurie ne
buvo paskirti laisvos Lietuvos pre
zidento bei vyriausybės. Lietuvių 
tautai šio klausimo išsprendi
mas yra labai svarbus. Dėl jo 
mielai atsisakyčiau tuzino prezi
dentinių atsilankymų { mūsų 
tautinių šokių šventes. 

Dr. Dambrava taip pat savo 

Carter lietuviams 
priėmime Baltuose 
teigiamai vertino dr. Brzezinskio 
pasakytą jiems kalbą. Ji visapu
siškai buvo diplomatiška (to rei
kalavo dr. Brzezinskio užimamas 
postas), tačiau ji dvdlkė nuošir
dumu ir užuojauta Lietuvai ir pa
vergtiems lietuviams. 

Šį ilgesnį pasidalinimą minti
mis baigiu sakiniais, paimtais iš 
Clevelande leidžiamų „Mūsų 
žingsnių", šio biuletenio lapkri
čio 9 d. laidoje Nijolė Kersnaus-
kaitė'rašo: „Mums žiūrint iš lie
tuviškų reikalų, labai svarbu, 
kad p (R. Reagan) iškeltas pla
katas su įrašu —I love Lithua-
nians —nebūtų užmirštas... Mes 
negalime skųstis, kad ir pralai
mėjęs rinkimus J. Carter į mūsų 
reikalus nebūtų atkreipęs dėme
sio. I eilę reikalų, tvarkant mū
sų valstybės atstovavimo reika
lus, buvo atsižvelgta, šis tas tei
giamai išspręsta, šis tas pažadė
ta. Kai 1981 sausio 20 d. į Bal
tuosius rūmus ateis 70 metų pre
zidentas Ronald Reagan su vice
prezidentu George Bush, kaip 
40-tas prezidentas ir jo padėjė
jas, lietuviai respublikonai turi 
žiūrėti, kad anksčiau išgauti pa
žadai būtų vykdomi. Ir tegul nau
ji Baltųjų rūmų valdytojai būna 
geri valdytojai ne tik Amerikai, 

lietuvių, kurie dalyvavo ponios bet ir geri pasaulinių reikalų 

apie tokį pareiškimą, dr. Damb
rava anksčiau nepainformavo 
mūsų laisvinimo veiksnių? Jei 
JAV LB-Visuomeninių reikalų ta
ryba apie tai būtų žinojus, sku
biai būtume kontaktavę Baltuo
sius rūmus ir prašę dr. Brzezins-
kį pasiaiškinti. Esu linkęs abejo
ti korespondentės teigimo tikru
mu. Ar tik nebus tokia žinia atė
jusi iŠ liberalų pusės, kurie ne
mėgsta dr. Brzezinskio dėl jo 
griežtos politinės linijos sovietų 
atžvilgiu. Kiek LB darbuotojams 
su dr. Brzezinskių yra, tekę susi
durti, visada jautėme jo pozity
vų atcinešimą į Lietuvą ir lietu
vius liečiančius klausimus. Pana
šiomis nuotaikomis buvo persi
ėmę ir jo Štabo nariai — jo pa
dėjėjas dr. Aaron ir štabo parei
gūnas dr. Laraby, kalbėjęs birže
lio mėnesį Washingtone vykusio
je LB politinėje kĄnferenci|oje. 
Galiu patvirtinti, faktą, kad dr. 
Brzezinski ir jo štabas buvo ar 
timai įsijungęs į Lietuvos diploma
tinės tarnybos problemų išspren
dimo akciją, ir už tai turėtume 
būti dėkingi. Pagaliau tie 250 

suruoštame tvarkytojai. Mes į tai žiūrime ne. dė pasivažinėti prieš išeinant iš 
rūmuose; tik t iš partinių simfratiju, bet kaip tarnybų sausio mėnesį. Antai, 

čia gyvenantieji ir Lietuvos lais- j keturi Apgyvendinimo ir miestų 
vės bylos laimėjimu susirūpinę puoselėjimo (Housing and Ur-

DRAUGAS, pirmadierift, 1980 m: gruodžio mėn. 22 d. -

piliečiai' 
Su B^garba, 

Algimantas S. Gečys 

NAUDOJASI PROGA 
Vvaahingtone pastebėta, kad 

nemažai pareigūnų, Carteriuį 
pralaimėjus rinkimus, nuspren-

ban Development) departamen 
to pareigūnai neseniai išvyko 
Paryžių miesto problemų studi
juoti Kiti du HUD pareigūnai 
neseniai išvyko į Meksikos mies
tą lankyti seminaro apie saulės 
energijos vartojimą. Kitų depar
tamentų pareigūnai taip pat 
neatsilieka. 

• kHOlE 
PADE K A 

Noriu išreikšti viešai savo giliausią padėką 

p. RIMANTUI DIRVDNJUI 
už jo ryžtingą manęs išgelbėjimą nuo ginkluotų 
užpuolikų ir tuo pačiu apsaugojimą nuo galimos 
mirties gruod. 12 d., penktadienio vakare, priešais 
Jaunimo Centrą, einant į Operos Repeticiją. 

Pasilieku visada dėkinga, 
GAILE MAČIULYTE 

-
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KALĖDŲ ŠVENTES 
DŽIUGINA VISUS! 

Tas džiaugsmas boa žymiai didesnis ir pilnesnis, kai turėsit 
lietuviško skonio kepyklos gaminių. Čia j pagalbą ateina BRIGIfTO: 
BAKERY. Sav. ANTANAS MACKEVIČIUS, kuris perėmė ii sav. 
tėvo Felikso Mackevičiaus netik kepyklą, bet ir visą kepimo irem 
taip mėgiamų BRIGHTON BAKERY kepinių. Jisai kaip ir jo tęva 
teikia pagalbą seimininkėms visokių iškilmių progomis, bet svai 
blausiai KALfiDŲ ŠVENČIŲ proga 

Feliksas Mackevičius savo gaminiais pasižymėjo Kaune Nepn 
klausomoje Lietuvoje ir keliolika metų Čikagoje, o dabar visą sav 
sugebėjimą perdavė savo sūnui ANTANUI MACKEVIČIUI. 

Arteiančiora? Kalėdų Šventėme pasiruoš? Kerai bet prašo ir Seiminin
kių bendradarbiavimo — paduoti užsakymus Įdek galima anksčiau, kad 
galėtų visokiais g.nri«*»if aprūpinti visus ir tinkamu laiku. 

Be visiems jau gerai žinomų savo puuuu sKomu torių, medauninKu. 
mardponų. lietuviškų baravykų, iližikų ir kitokių gaminių, taipg 
ir pagarsėjusį puikiu skoniu RAGUOLI (Baumkucheną). Visi gaminiai but 
pritaikinti Kalėdų Šventėms ne tik skoniu, bet ir atitinkamais papuošimais 

Ssvo IIIIIJMIII puduueJle telefonu VTrgima 7-UM TUOJAU PAT 
Ir galėsite ramiai laukti iv. Kalėdų ir Naujųjų Meta. 
Savo užsakymus perduokite telef. VIrginia 7-1251 arba 734-3400 
tuojau pat ir galėsite ramiai laukti Sv. Kalėdų ir Naujųjų Metų. 

B R I G H T O N B A K E R Y 
PO REMONTO DABAR ČIA GAUNAMA NETIK DUONA 

BET IR ĮVAIRŪS KEPSNIAI IR DELIKATESAI. 
2467 We*t 46th Flace. Chicago, rffinois 60632 
ir 8359 So. Saginaw Avenme, CMcago Illinois 66617 

_ " ^ 
' 

V 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
linki 

PACIJENTAMS, DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
1405 So. 49th Court, Cicero, |||jnoi> 

Telef. — OLympic 2-4276 

tir 

% / 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Imkime visiems 

mūšy draugams ir pažįstamiems. 

- ^ 

• • • • • • • • ( • • • • ' < t • • • • • « • • • • • • • • • • 

Lifhuanian Bookplafes 
UETUVIĮ EKSLIBRIAI 

Vitolii £. Vengris 
The book ia one In a series 

Composing the Ethnic Encyclo-
pedia of Lithuanian cultsre in 
the USA. 

Publiahed by Lithuanian Ii-
brary Press, Inc. and Loyola 
University Presą Chicago, UI. 
198a 

Knyga didelio formato, 248 
pusi. Kaina su persiuntimu — 
$21.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Ą5Ą5 W. 63rd 8t., 

Chioago, IL 606*9 

• , - . ' , • : 

IU Šv. Kalėdų Švenčių 

mūsų klientams ir visiems lietuviams! 

J. ANDRIULIO UET. SCIOŲ AT8TOVAJ ČIKAGOJE 
IB APYLINKĖJE: 

MARIJA METRIKIS 

FARM FOOD GOMPANY 
I 1811 W. 47th St^ Chicago; IH., YA 7-8393 

\ 

• 

Mr. & Mrs. John G, Evans Jr. ir seimą 
- . 

Mr. 8C Mrs. Stanley P. Evans ir šeima 
m 

— II — 
MRS. AGNĖS MA2ELKA 

METROPOLITAN BANK 
AND TRUST COMPANY 

įsteigtu 1814 m. 

linki visiems savo klientams 
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

- • . . ' 

J0SEPH L SPAPPERI, 
Piesident 

2 2 0 1 W . Cermak Rd., Chicago, 111.60608 
Phone — 254 - 1 0 0 0 

to $40,000.00 by F. D. L O. 

AD0LPH BALIONAS. 
Vice-Pietident 

• -

ii i 
Linksmų Sv. Kalėdų Švenčių 
LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS, DRAUGAMS 

IB VISIEMS MCSŲ PAŽĮSTAMIEMS 

E U D E I K I S 
La I d o t u U V D i r t k t e r l a l 

GERALDAS F. DAIMID ir 
DOVYDAS P. GAIDAS 

— DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS — 
AMBULANGB DIENĄ B NAKU 

4605-07 S. Hennitage Ave., Tel. TA 7-1741; 7 1742 
4330 S. Califomia Ave.. Tel. LA 3-0440 

mi'.-""7 

\ : 

# 

^ % % 

linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime visiems misų klientams ir draugams 

MR. PAUL PŪTRIM IR SŪNŪS 
BUoEKHfc TE OROSERNZ 

V f-

1446 South 49th C t Gcero, IffinoLs 
OLYMPIC 2-7528 = ^ 

A N O Ž O D Y N A S 
R i c h a r d S c a r r y . > -

V 

Lietuvi" ir anglų kalba. Antrasis leidimas. Didelio formato. 
Kieti viiršeliai. Lietuvių kalbai pritaikė ir išleido JAV LB Švie
timo Taryba, Chicago 1979 m. Leidimą parėmė Lietuvių Fondas. 
Sis leidinėlis gražiai iliustruotas ir jų pagelba mažiesiems skai
tytojams žymiai lengviau išmokti lietuvižkai. Kaina su persiun
timu |7.00. (Illinois gyventojai dar prideda valstijos mokes
čio ou centų. 

Užsakymus siusti: 
DRAMAS, 4545 W. 63rd St., 

Chicago, III. s fe 
• 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 

linkime visiems savo klientams ir draugams. 
• 

ANTANAS ir ANTANINA VILIMAI 

Tel FRontier 6-1 882 

gJirt1IIIIHIIIIIIIIIII!ll!H!ini!lllllllll!lll!l!IHIIIIII1IUIII!lllllllllUIIIIIHIIHIIIIIIIIIIIIIII 

f L I E T U V I Š K A S G A L V O S Ū K I S 
I (Lithuanian Heritage - Jigsaw Puzzle) 
s 
= Sudedamas Lietuvos žemėlapis ii 551 gabaliukų galvosūkio 
| formoje. Išleido Baltic Assodate, Boston, Mase 
E Mokyklinio amžiaus, jaunimui padės išmokti Lietuvos Isto-
I riją, atrasti jos žymiausias vietoves, supažindins su jos garsiaisiais 

5 žmonėmis. Sis jįnî žma* tinka ne tik jaunimui, bet ir kiek-
I vienam suaugusiam tinkamai praleisti laiką. Kaina $12.95. Ekstra 
: už persiuntimą, Illinois gyventojai prideda 78 et. valstijos mo- | 

% kesčio. Užsakymus siųsti: | 

i 

• 

Į DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chlcaro, IL 60629 
'iiHiiiHuiuiiiinuitiiiitiiiiHiinuiiiiiuiiiiiitiitutHmiiiiiiiiiiipftuiHHiiiuui!: ;u;n 

Persiuntę Drangą, duokite jį kitiems pasiskaityti. 
tkŠf S ' »ll ' , ' 



DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. gruodžio mėn. 22 d. i ir a i rh Pregelio upės salos nebe-
paliekami net katedros griuvėsiai, 

TARPTAUTINĖJE KNYGŲ PARODOJE 
Spalio 8 — 13 d. Frankfurte am j kad Lenkijoje dabar ne taip, kaip 

Main, Vakaru Vokietijoje, buvo norėtų Sov. Sąjunga, jis piktai at 
tarptautinė knygų paroda. 500 lei j sakė: "Nieko, dar būsite mūsų 
dyklų išstatė daugiau kaip 26,000 
knygų pavadinimų. Pirmą kartą 
knygų prekymetyje dalyvavo ir 
Afrika. Taikos premija buvo pa
skirta Nikaraguos rašytojui Ernes 
tui Kardenale. Bendrai paėmus, 
Sovietų Sąjungos skyrius buvo 
stebėtinai menkas ir neįdomus. S. 
Sąjungos skyriaus išskyrimas iš 
kitų ypač krito į akis buvusiam 
Gulago kaliniui — tai užsidary
mas nuo pasaulio ir kaip jau pri
imta šalyje, centro vado Brežne
vo portretas, apsuptas kanclerio 
Šmidto ir Gencherio.Greta vado jo 
kūriniai įvairiomis kalbomis, pra 
bangiai išleisti jo prakalbų leidi-
nioi su komentarais.Ant visų len
tynų propaganda. Komunizmas, 
"broliška pagalba", agitacija ir 
griaunamosios knygos prieš Va
karų demokratijas su akiplėšišku 
melu apie darbininkų gyvenimo 
sąlygas Vakaruose. 

Meno literatūra pateikta men
kai. Gražesnieji albumai spaus
dinti ne Sov. Sąjungoje, bet "ka
pitalistinėse šalyse". Grožinė li
teratūra taip oat menkai ir ma
žai išstatyta. Nėra kūrinių pa
sauliniai žinomų rusų rašytojų, 
kaip, pvz.: Nabokiv, Bunin, Bul-
gakov, Solženicin, Maksimov. 

"Aš", rašo J. Belov, "paklau
siau vienos skyriaus darbuotojos, 
kodėl Sovietų Saąjungoje spaus
dinamos knygos tik vyriausybinio 
turinio ir nėra filosofijos, socio
logijos, religinių knygų?" Ji at
sakė: "Gaila, mes to nežinome". 
Ji taip pat pareiškė, kad skyriai 
mažų šalių kaip Švedijos, Olan 
dijos, Šveicarijos stebina savo kny 
gų įvairumu ir kiekybe. Ši dar
buotoja nebuvo iš Sov. Sąjungos. 
Joks sovietų darbuotojas taip ne
kalba. Visi jie tiki, kad rusų sky
riuje išstatytos knygos yra labai 
geros ir sovietų žmogui nieko 
daugiau nereikia. 

— Stovėjau prie skyriaus, ra
šo J. Belov, — skirto tarybinio 
gyvenimo sąlygoms ir kalbėjausi 
su lankytojais, kad aš pats dau
giau 14 metų praleidau kąlėji 

naguose". Baigdamas dar pridū
rė: "Jus visus seniai jau reikėjo 
pasiųsti kur reikia"... Tai tipin 
gas sovietinio tarnautojo stilius. 

Tą vakarą sovietų skyrių ap
lankė dvi moterys, neseniai iš
siųstos iš Sov. Sąjungos ir gyve
nančios Vak. Vokietijoje — Julija 
Voznesenskaja ir Tatjana Goriče 
va. Jos domėjosi filosofijos li
teratūra. Tačiau be KGB šefo ir 
paties Brežnevo kalbų nieko ne
rado, nes Sov. Sąjungoje nėra to
kio mokslo — filosofijos. Filoso 
f i ja ten yra dogma kaip ideologi
niai pateisinti komunistinę prie
vartą ir mažumos viešpatavimą. 
Prie moterų prisėdo trys skyriaus 
darbuotojai. Jie žinojo kas yra tos 
moterys,ir per savo įžūlų pasikal
bėjimą pareiškė: "Nu kas, džiau 
giatės laisve? Manote pabėgote 
nuo mūsų? Mes čia greit ateisi
me" . Kai Voznesenskaja klausė 
to pareiškėjo vardo, tas atsisakė 
pasakyti ir sumurmėjo, kad turė
jęs mintyje sovietų turistus. Kada 
moterys pareiškė, kad į Cekoslova 
kiją ir Afganistaną tokie turistai 
ateina ant tankų, tai jis piktai su 
šnypštė: "Jeigu bus reikalas, tai 
ir an t tankų". 

T a i tokie pasikalbėjimai Vaka 
rų Vokietijoje, tarptautinėje kny 
gų parodoje — prekymetyje-

(Sutrumpinta iš "Russkaja 
Mysl", Paryžius, lapkr. 6 d., 
nr. 3333). 

T. 

prie kurių sienos yra Kanto ka
pas. Ten, Rytų Prūsijoje, nėra jo
kio tęstinumo: visi gyventojai 
yra ateiviai iš įvatrių Rusijos vietų, 
jie ten yra svetimšaliai, bet latviai 
savo tėvynėje priversti žiūrėti, 
kaip naikinama jų praeities kul
tūra, pažeidžiamas tautinis jaus
mas. 

Tose pat Didžiosiose kapinėse 
dažnai galima matyti prie Val
demaro ir Dinsbergo kapo gir
tuoklius važinėjant traktorių, neap 
dairiai užkliudant Milenbacho 
katpo akmenį,,,., 

Čia kalbėta apie kultūros dar
buotojus, kurių nuopelnų nepa
neigia net oficialioji tarybinė isto 
tija. 

(Sutrumpinta iš "Latvijos" XI -
8 d. n t ) . 

T. 

LAIŠKAS PAVĖLAVO 
KETVIRTI AMŽIAUS 

Washingtono kompanija "Pel-
ko" gavo laišką iš Fenikso gy
ventojo Hoero, kuris pranešė, 
kad sutinka dalyvauti konferen-1 
- J ~ £ b-„™ i J L I Q K > ^ llllllllllllllllHIHIIllllllllllHllimilllimill 
cijoje, kuri į v y k s . . . 1954 me
tų kovo pirmą dieną. Laiškas BUTŲ NUOMAVIMAS 
ėjo beveik ketvirtį amžiaus. Namų pirkimas Pardavimas 
Paties Hoero jau nėra gyvo, o 

CLASSI Fl E D G U I DE 
K L A L £ S T A T t >lU><JM.l.A.>iMJLa D C M £ S 1 O 

darbuotojas, kuriam laiškas ad
resuotas, seniai pensijoje. Ironi-
zuodomas dėl šio kuriozinio at
vejo pašto darbe, laikraštis 
"Washington Post" pažymėjo, 
kad ketvirtį amžiaus pavėlavęs 
laiškas akivaizdžiai rodo kainų 
kilimą. Ant labai gerai išsilai
kiusio voko priklijuotas dviejų 
centų vertės pašto ženklas. No
rėdamas tokį laišką pasiųsti da
bar, amerikietis turi priklijuoti 
prie jo 15 centų pašto ženklą. 

jm. 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTORS 
i. B A C E V I Č I U S 

6329 S. Kedzie Av. — 778-2233 
iiuimuMHHHiHiHttriiuiiHiiunuiminu 

NAMŲ APŠILDYMAS 
{statau naujus pečius ir vandens Šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius j gazinius. 

ALBIN BANYS, TeL 447-8806 

ŠIMAITIS RE&ITY 
Insuranse — Income Tax 

N'otary Public 
2951 WEST 63rd STREET 
Tel. 436-7878 ar 839-5568 

V I I S C J b L L A N E O L S 

KULTŪRINIŲ PAMINKLŲ 
GLOBA 

Sov. Sąjungos konstitucijoje 
parašyta: "Rūpintis istorinių pa
minklų ir kitų kultūros vertybių 
išlaikynu yra Sov. Sąjungos pa
reiga" JCaip iš tiesų tuo rūpinama-
si^ gali įsitikinti kiekvienas ry-
gietis, nuėjęs į Rygos didžiąsias 
kapines. Jos dabar naikinamos. 2i 
noma, ne tas skyrius, kur buvo 
laidojami rusų kariai. Didžiosiose 
kapinėse yra palaidoti ne vien 
vokiečių baronai ir caro laikų rusų 

muose ir darbų stovyklose už sa tarnautojai, čia guli ir latvių 
vo įsitikinimus. Kalbėjau, kad kultūros darbuotojai: Andiejus 
Sov. Sąjungoje dar ir dabar yra : Pumpurs , Jokūbas Duburs, Kirš-
didžiausi fabrikai, kuriuose dirba I Janis Barons ir Arons Matiss, 
ir miršta vergai, kad 2000 sovie- i Brivzemnieks ir Karolis Milen-
tų darbų stovyklose tebėra 4 ,5 ;bachs , Krišjanis Valdemare ir 
mil. kalinių. į Kiršjanis Dinsbergis. Be šių var-

Prie mūsų priėjo skyriaus dar-! dų neįmanoma prisiminti latvių 
buotojas ir rusų kalba stačiokiš-; kultūros. 
kai įsakė man išsinešdinti. Aš' Kas bus padaryta iš Didžiųjų 
priminiau, kad jis yra ne Mask- | kapinių, sunku pasakyti: ten pro-
voje, bet Federatyvinėje respubli ] jektuojama įrengti parką. Ge-
koje, kur nėra uždrausta pareikš riaušių atveju vaikštinėdamas po 
ti savo nuomonę. Tačiau jis vis parką matysi įvairius paminklus, 
varė mane šalin, kad aš blogai kaip Mintaujoje, kur Jono kapi-
veikiu lankytojus. Veltui jam a iŠ [ nes pavertė parku, paliekant Ado, 
kinau, kad čia jis turi užmiršti sa ; fo Alunano paminklą; dauguma 
vo KGB-isto manieras. Mane už j lankytojų net nepagalvoja, kad čia 
stojo draugai — rusų emigranto j būta senų kapinių. Nenoromis 
sūnus ir lenkas žurnalistas, emi-j prisimena palyginimas su Karaliau 
gravęs iš Lenkijos. KGB darbuoto čiumi, dabartiniu Kaliningradu, 
jas tuoj pažino lenką ir jo žodžius, kur jau pašalinti pilies griuvėsiai 

Kalėdos švenčiamos visame krikš
čioniškame pasaulyje su vienodu noru, 
t iksu ir tradicijomis. 

Krikščioniškasis pasaulis nereika
lingas pakeitimų. Mums lietuviams ir
gi nėra prasmės pakeisti šią krikščio
nišką tradiciją. 

Mūsų tautiečiai yra išblaškyti po visą pasaulį be jų 
pačių kaltės. 

Mūsų noras i r troškimas, kad lietuviai galėtų laisvai 
sugrįžti j išvaduotą ir nepriklausomą savo tėvynę. 

CHARLES P. KAL, advokatas 
26+9 W. 6Srd St., Chicago, IU. 60629 

S 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

VLf";.nų kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla 
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo 
m«j atstovams turėti gražias viz? 
'nes korteles. 

uiiuutmiuiiiminuiiiiiiiiiiiiiniuiiiiiuii 
T E L E V I Z I J O S 

Spalvota* ir paprastos. Radijai, 
Stereb ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
3346 V*. 69 St., tel. 776-1486 

• uilliHtntHllllllIIIIUIIIMltHIUlIlIlUlllir 

uš apdrmudą nuo ugnie* ir auiomo-
10% — 30% — SO<fc pigiau mokėsit 
bi)k> pa* mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208 y, West 95th Street 

Tetoi. — GA 4-8654 

V A L O M E 
KILIMUS TR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rusiu grindis. 

Tel. RE 7-5168 
• • • - • - • • • • • • • • • > t > i • • • • • • • « * « 

NAUJI AUTOMOBILIAI 
Galiu padėti įsigyti naują automobilį 
(visų firmų) tiesiog perkant iŠ Detroi
to. Sutaupysit nuo $700.00 ir dau
giau, negu kad pirktumėt pas Chica-
gos dylerius. 

VACYS 
TeL 312—1S6-9667 

a r b a po 7 v. v. 769-6258 
P.S. Jei neatsiliepia vienu laiku — 

skambinkite vėliau. 

H E L P W A N T E D — MOTERYS 

W A N T E D COOK 
f or Southwest Side rectory 
Supper only — 4 t o 7 RM. 

TeL — 434-3313 

D t M E S I O 

Kreipkitės į 
'.raciją visais 

"Draugo" 
panašiais 

admims-
reikalais 

*M6 V*. ftSrd štr., 

Cfckago, OL 60629 

PACKAGE EXPRESS AGENCY 
MARIJA -\ORKLKXEA£ 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas Iš Europos sandėlių. 
2608 W. 69th St., Chicago, IL 80620 

TEL. — WA 5-2787 

JrV«Tflfc 
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
Linkime visiems mūsų klientams ir draugams 

EGG STORE 
6190 So. Archer Avenue Tel. 284-8704 

Kiaušiniai, vaisiai ii daržoves pristatomi tiesiogi
niai ii iannų kiekvieną dieną dideliame pasirinkime. 

& 

<r = ^ 

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
linkiu visiems savo klientams ir draugams 

KAZYS ČESNAUSKAS 
K0NTRAKT0RIUS 

6425 So, Talman Ave., Chicago, III. 60629 
Telei — HEmlock 6 - 2 8 1 2 

•ir 

SMMBMM 

J U R G I S M A T U L A I T I S 
Stasys Yla 

"Biografinė apybraiža, pirmoji tokios apimties... Autorių* 
skaitytojams pažįstamas, nes jis savo raitais pririša skaitytoją, 
verčia mas+vti evvai ir vaizdžiai charakterizuoja asmenis... 

Šioje knygoje autorius susikaupia ties vienu asmeniu — ark. 
Jurgiu Matulaičiu ir j) ryškina įvykiais, pokalbiais, dienraščių ir 
laiškų ištraukomis, buvusių mokinių ir bendradarbių liudijimais" 
— Valdemaras Cukuras. 

Išleido Ir spaudė Nek. M. Pr. Seserys, 370 pusi, 1977 m. 
Kaina su persiuntimu $7.41. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4645 W. SSrd St, Chk*go, XSL 60628 

linksmų šv. Kalėdų Švenčių 
linkime \isiems mūsų klientams, giminėms, 

draugams ir pažįstamiems. 

P A R A M A 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVE 

2534 West 69th St . T e l . R E 7-3332 
Sav. J. JHTOšATnS ir J. MAŽEIKA 

'HllilIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIiiiHilIlIlIlIMMij 

L I K S V E I K A S 
Raiša URBANIENE atlieka 

pramogines dainas, kurias su
kūrė kompozitorius B. GOR-
BULSKIS. % B I 

Garso režisorius Paulius Ja-
3iukonis. Išleido GINTARAS, 
filmų ir plokštelių gamyba, Hol-
lywood\ California. 

Kaina su persiuntimu $8.95 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, m5 "W. 6Srd St., 
Chicago, IL 60629 
uiiiiiiimiiHiiiiiiuiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiniiit 

iiiiiiiiiiimiuiiiiiiiiiimi'iiiiimmmiiiiL 
JURGIS JANKUS 

Anapus Rytojaus 
Romanas 

296 pusi. Išleido ATEITIS 1978. 
Spaudė "DRAUGO" spaustuvė. Ap
lankas autoriaus. Kaina su persiun
timu $7.73. 

EI. gyv. prideda 5% valstijos 
mokesčių. 
MllillllilIlIliJIttIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlUIHlinil 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos i i WOPA 
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. 434-2413 
1490 AM 

7150 S. HAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO. IUL, 

NAMŲ IR AUTO APSAUGAI 
Įdedu naujus ir pakeičiu DURŲ SPY
NAS, RAKTUS IR KOMBINACIJAS. 
Darbą atlieku tiksliai, greitai ir sąži
ningai. Esu apdraustas specialistas. 
JULIUS ŽEBRAUSKAS, TeL 229-1648 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
Tsle*. — $3*7-1285 £ 1 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas: 

700 North Michigaa, Saite 409 
Valandos pagal susitarimą 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir i i toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5 - 8 0 * 3 
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Liaudies menas ir kitkas 
Drauge' " i . n 

: 
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M. A. Š I M K U S 
ISOOMK T A I SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 So. Mapleviod, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PIUKTTBfiS PRAŠYMAI Ir 

kitoki* blankai. 
iiiunmnnnnTniinmiiiimiiiiiimtiiiiiiit 
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P L U M B l N G 
LJceused, Bonded, Insnred 

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai Kerami
kos ir kt. plyteles. Glass blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavarde ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
niiiinuumiiiuHuuiiniiiiiiimiiHiiiiiiii. 

i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiitiimnii 
! i; Irairia prekių pa ti rinki m«> ae-
; brangiai Ii milsų smndSUo. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2501 W. 08 S t , Chicago, OL 00629 

SIUNTIMUI Į LIETUVĄ 
Telef. — 815-2737 

Vytautas Valentinas 
iiiHtntiiiiiiimiiiiiiiiiiumiiiiiuiiuuui. 

XX amžiaus madona (paveikslas) 
jgMHUI!MIIIHIimi1llllilllllinillHlilinilllilllillllliiiiinililllliHlllililillllllllllllllllllU j apdovanotas aukščiausia premija 
~ž 5 '< tarptautiniame madonų meno festi-
= Nemarumo problemą įtikinamai sprendžia ir S i valyje Los Angeles, cs, ir Grand 
f Biropo. likimo pranašystę atidengia tik M ii spau- | Z p t S ^ Ą rtf„*X 
= dos išėjęs Novalio iškilus kūrinys I ke. Tai puošni dau. POVILO PUZI-
5 S NO monografija, kuri yra didelio 
^ H I M N A 1 K A K Č I A I \ f o r r n a t o į talpina 28 spalvotas re-
= _ _ _ ^ _ _ I produkcijas. Kartu ir XX amžiaus 

IR KITI RINKTINIAI RAŠTAI | Madona. Kama 25 dol. Puiki dova-
5 na ir tinka bent kuriomis progo-

Su Novalio intymaus ir unikalaos dienoraščio |mi8 įteikti bet kam: svetimuučiui | priedu. Verti A. Tyniolis, iliustravo dail. A Korsa- I 
| kaite-Sutkuviene, išleido M. Morkūnas. Kietais dro- | 
I bes viršeliais, kaina $6.00. ~ 

I Gaunama DRAUGE ir pas knygų platintojos. 
wmmummumwamm 

S ; ar lietuviui. 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumi} 

TeL 376 1882 arba 376-5996 
tiiiiiiiii*iiif*iiiiiiiiiiiiitiiiittiiii:iiitf?tffti 

Gaunama DRAUGE, 4545 West 
63rd SU Chkago, TL. 60629. Už
sakant pridėti $1.02 ui persiunti
mą. Uline jaus gyventojai moka 5 
proc. mokesčių. 
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SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus krabus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, 111. 60632, tel. 927-5980 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasiriakti }-
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės,- taip 
pa t gražiai papuoštų lėlių. -

Apsilankykite J ••Draugo'' ad
ministraciją iB pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms a r draugams-

-Drango" adresas: 4545 West 
6Srd S t , Odeago. TU. 60638 

IHIlIlIlIlIlIlIlIIIlllIlIlIlIlIlHlllimuAlIlIlM 
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Puiki dovana šv, Kalėdų 
ir Naujųjų Metu proga! 

• — į į 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRASINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
iaozaplna Daužvardiene 

Šiom dienom Draugo spaustuve 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie
ne vėl patikslino ir pagražino Sią 
laid«t naujais parnešimais, s 

Tai geriausia dovana naiijoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supaimdin-
dami juos su lietuvišku maistu ir 
virimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvitĮ ir ki
tataučių darbo vietose ir orgardsa-
cijose. 

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

DRAUGAS, Knygų Skyrius 
4545 W. 6Srd Street 
Cmcago, Illinois 60629... 

Kaina su persiuntimu $4.75 
Illinois gyventojai pridekite dar 

20 centų mokesčiams. 

Perskaitę "Draugą", duokite 
jį kitiems pasiskaityti. 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
oes ii* plačiausiai įkaitomas U*> 
tjvlų dienraštis gi skelbimų kai-
•«* v m visiems prieinamosi "^ 
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Dgamečiui 
veikėjui 

Vyr. Lietuvos Iš la isvinimo komite to 

1AV L B V A L D Y B O S Ž I N I O S g r u o d i 0 2 8 — 31 d ienomis ir I n igų vienybės c e n t r o v a l d y b o s n a DRAUGAS, pirmadienis 1980 m. gruodžio mėn. 22 d. 

JAV LB Katšto valdyba lap
kričio 16 d. posėdy apsvarstė PLB 
valdybos paruoštus Pasaulio lietu 
viu dienu, kurios įvyks 1983 m. 
Chicagoje, organizacinius nuos
tatus, aptartas praėjusios Tarybos 
suvažiavimas Chicagoje, pinigi 
nis vajus sportininkų išvykai į Au 
stralrją paremti ir ketvirtasis moks 
lo ir kūrybos simpoziumas. 

Nutarta išmokėti 2,000 dol. 
sportininkų išvykai į Australiją 
paremti, paskirta 500 dol. JAV 
Lietuvių jaunimo sąjungai, 2,000 
dol. JAV LB Socialinių reikalų 
tarybai 5,000 dol. Visuomeninių 
reikaflų tarybai. Taip pat nutar
ta Kalėdų švenčių proga parem 
ti lietuviškus laikraščius. 

Pietų Amerikos Lietuvių kon 
gresą, kuris įvyks 1981 m. vasario 
11 — 15 dienomis. 

JAV LB Krašto valdyba pasvei
kino naujai išrinktą prezidentą 
Ronald Reaganą, viceprezidentą 
George Bush ir kitus aukš tus res
publ ikonų pareigūnus. 

Lietuviškų parapijų re ika lu 
JAV LB Krašto valdyba pa ra šė 
laišką Kunigų vienybės p i rm. kun . 
Albertui Kontautui ir vis iems Ku 

riams, p r a š y d a m a , k a d b e n d r u 
l a i šku bū tų k r e i p i a m a s i į v isas l ie 
tuv ių t au t ines p a r a p i j a s i r J A V 
LB apyl inkes , t i k s l u s u s t i p r i n t i 
parapi jas ir siekti , k a d jos b ū t ų 
n e tik t ikėj imo, b e t ir l i e t u v y b ė s 
tvir tovėmis. 

Dirvą paruošus , b u s s k e l b i a m i 
lietuviškų parap i jų m e t a i . T u o 
k l aus imu JAV LB B o s t o n o a p y 
l inkės valdybos p i r m . A l o y z a s A s 
t r avas buvo p a s i ū l ę s rezo l iuc i ją 
JAV LB ta rybos s u v a ž i a v i m u i 
Chicagoje . 

A. f A. STASIUI LŪŠIUI 
po sunkios ligos mirus, jo 2MONAI ir ŠEIMAI reiškis 
m e gilią užuojautą ir k a r t ų liūdime. 

VYR. LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETAS 

. ^Detroito "2iburio" lituanistinės mokyklos mokiniai ruošiasi Kalėdų eglutei 
-Bievo Apvaizdos parapijos salėje. Repetuojama Jurgio Radvilos "Nuotykis 
i Nykštukų karalystėje". Stovi mokytoja Aušra Klimienė, o vaidintojai — 

""Algis Rudis, Andrius Viskantas ir Daiva Memėnaitė. 
Nuotr. Jono Urbono 
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TAUTINIS SĄMONINGUMAS - LIETUVYBĖS 
PAGRINDAS 

J O N A S MIŠKINIS 

Pasaulio Lietuvio gruodžio 
mėn. numeris yra skiriamas JAV 
Lietuvių Bendruomenei. Jame 
tilps straipsniai ir pranešimai 
pirm. Vytauto Kutkaus, Visuo
meninių reikalų tarybos pirm. 
Algimanto Gečio, Švietimo tary 
bos pirm. Juozo Plačo, Kultūros 
tarybos vicepirm. Viktoro Mariu 
no, Socialinių reikalų tarybos 
pirm. dr. Antano Butkaus, vice
pirm. organizaconiams reikalams 
Jono Urbono, JAV Lietuvių jau-

• n 2 34Etatmio sąmoningumo veika, j tos, kurios yra ryžtingos, draus- «**> * i ™ * » P*™- Virgaus Voler 
fc~*fa^šmo ypatingu metu yra ' mingos, vieningos, kūrybingos i to -r Lietuvių fondo valdybos 

ykžttas. iš būtiniausių sąlygų — ir tautiškai giliai susipratusios. 
išlaikyti lietuvybę išeivijoje gy- j Juk ir mūsų tautos išgyventa 

^ venant tarp svetimų tautų. Nes Į keliolikos šimtmečių istorija, 
mačiusi ir išgyvenusi daug bai
sių kančių, neliko be aukų. Ta
čiau po visų tų sunkių išgyve
nimų atsibudusi iš tautinio mie
go atgavo įLietuvos nepriklau
somybę. 

Nūdien didžiųjų valstybių va-

pfifej lietuvių kalbai, jos kultū-
i r kitiems tautiniams bruo-

_ _žams, gresia ne tik besismel-
įfcs jsvetimos įtakos pavojus, 

„... plt *ir nutautėjimo pavojus. 
.-,*';".Tačiau istorija byloja, kad nei 

viena sąmoninga ir tautiškai 
Aii susipratusi tauta būtų išnyku-

si;JBTgyvųjų tautų tarpo. Vadi-
~ """Kasi" sąmoninga ir tautiškai 

pirm. dr. Gedimino Baluko. 

JAV Krašto valdybos pir Vytau 
tas Kutkus valdybos vardu raštu 
pasveikino: "Darbininką", kuris 
1980 m lapkričio 16 d. New Yor 
ke šventė 65 metų sukaktį; Simą 
Kudirką, kuriam lapkričio 23 d. 
suėjo 10 metų nuo atbėgimo į 
šį laisvės kraštą; JAV LB Palm 
Beach apylinkę, kuri 1980 m. lap 

dovai sako, kad ginklas, ypač | k r i č i o 27 d. šventė 5 metų sukak 
branduolinis, yra svarus argu 
mentas. Vienok istorija rodo, 

susipratusi tauta negali pražūti.. k a d ^ ^ ^ d o r y b i ų į. U u . 
Tiesa, retkarčiais nutinka, kad j ̂  gl^>DkigvaDO ^ ^ ^ 
iftgabsi tauta ilgainiui lyg is- I ^ ^ ^ k o k i u s ^ ^ 
nyksta, bet tik tuomet, kai j i , G i n M a s t i k j . ( į - v e r t ę ^ ^ 
netenka tautinės sąmonės. ^ L . * ^ i d ealų siekiančio 
da nesunku ją sunaikinti ir nu- j k o v a t o j o f ^ ^ . Nebereikalo 
tautinti. Tačiau, mažai kas gali 
pasigirti sunaikinęs, mažą są
moningą tautą. Apie tai gerai 
žifto tautų pavergėjai. Todėl vi
sokiais būdais ir priemonėmis 

-h*, stengiasi tautą nuslopinti, nu
tautinti paralyžuojant tautos pa-

, siryžimą gyventi. Bet kai pa
vergėjas pradeda to siekti, tau
tą persekiodamas, tokia tauta 

^išžnrausiai atsigauna, atgyja, 
"Iferpranta ir tada pasiryžta žūt 

*.„».JŠt nepasiduoti nutautinimui, 
. ryžtingai kovoja už savo tautos 
"*" teises, laisvę ir, žinoma, anks-

•*M|ferar vėliau, tikslą pasiekia. 
«-įaJįuk ąna?s laikais mūsų tautos 
" Healas ir Lietuvos valstybės at

kūrimo ryžtas visiems lietu
vėms buvo aiškus. Tačiau la-
%fc-'btf?o sunkiai pasiekiami tie 
tikslai, nes lietuvių tautai ilgai 
Įtebuyo įmanoma kovoti su ga
linguoju pavergėju. Todėl ėmė 

.:,~fi&og metų patriotiškai pasiruoš
ti žygiui, kuris atėjo tik tada. 
kai milžinų grumtynėse Lietu
vos pavergėjas subyrėjo. 

Nors mūsų daugumas išeivi
joj gyvenančių neapkrėtė sveti-
teiejl savo įvairiomis ydomis ir 
•papročiais, bet vis tiek nemažai 
atsiranda ir tokių, kurie nepai
sydami savo tautinės savigarbos 

V,-'pamažu pasiduoda svetimai jta-

tį; VUKo seimą, įvykusį gruo 
džio 13 ir 14 dienomis Toronte; 
Australijos ir Šiaurės Amerikos 
sportininkus, kurie Australijoje 
viešės nuo 1980 m. gruodžio 20 d. 
iki 1981 m. sausio 14 d. Australijos 
LB Krašto tarybos suvažiavimą, 
kuris įvyks Adelaidėje 1980 m. 

sužėrės. Tą liudija mūsų tau
tos ano meto Lietuvos atgimi
mas, kartu uždedamas mums 
pareigą — kur mes bebūtume, 
kur begyventume — nepaisyki-

sakoma: "kuris pats ginasi, tam 
ir Dievas padeda". 

Praradome tautos laisvę ir 
Lietuvos nepriklausomybę, bet 
mūsų tauta nemirė. Ji gyva. 
Nors dabar tautines sąmonės 
žarija pelenais apnešta, tačiau! me sutinkamų kliūčių, dirbkime 
tikėkim, kad pūstelėjus patoges-1 Lietuvos laisvinimui. Tautai be 
niam vėjui, ji vėl atsigaus — I laisvės nėra gyvenimo-
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A M B E R 
The Golden Gem oi the Ages 
By PATTY C. MCE, Ph.D. 

(Knygos autorė amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną 
atžymėjimą už savo darbus. šioje knygoje ji aprašo apie 
GINTARO atsiradimą, kilmę. Daug vietos skiria apie Lietuvos gin
tarą, o dalį iliustracijų sudaro iš GIFTS INTERNATIONAL—VAZNE-
LIŲ krautuvės rinkinio. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje 
ir kitur.) 

Knyga didelio formato, 290 pusi., kieti viršeliai. Graži dovana 
kiekvienai progai. 

Published by VA NOSTRAND REINHOLD Company, New York, 
kuri turi savo skyrius: London, Toronto, Melbourne ir kitur. Kaina su 
persiuntimu $28.10. Illinois gyventojai dar prideda $1.62 valstijos 
mokesčio. 

V 

Užsakymui siųsti: 

DRAUGAS, Ą5Jf5 West 6Srd St. Chicago, IL 60619 

-.; * ^ Kiekviena tauta turi savo 
'Individualinius istorinius kelius, 

. 11 fa kuriais savo išlikimo nuovokas 
vedama ir aplinkybių verčiama 

,. ,-žygiuoja į geresnę ateitį. Kaip 
_„. atskiras žmogus, taip ir tauta 

yra savo Ūkimo lėmėja, savo 
dalies kūrėja. 

Nei mes, nei kiti nežinom, ką 
lems rytojus pasauliui. Ir vis 
deltc sutikim ateitį pilni vilties. 
Tegu šiomis rūsčiomis dienomis 
sušvinta ta žvaigždė, kuri yra H 

,,*„ prikėlusi mūsų tautą iš pries
paudos kančių. Težybčioja mu-

„_, myse ta šventa lietuviška vaidi
lučių kurstomos ugnies kibirkš-

"""* te!6, Tcurią įskėlė gimtoji tėvynė 
^ Uetttva. 
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I MIELI DRAUGO SKAITYTOJAI, 

Nuo šių metų gruodžio 15 d. DRAUGO prenumerata g 
= pakeliama 2 dol. Chicagoje, Cook County, Kanadoje ir ui- S 
1 sienyje — 42 TJS dol, kitur — Amerikoje — 40 dol. Sunku 5 

P A D 
A. f A. 

J U O Z A S U R B E L I S 
Mano mylimas vyras staiga mirė 1980 ra. lapkričio 29 dieną 

ir buvo palaidotas gruodžio 2 dieną Lietuvių Tautinėse kapinėse. 
Noriu padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį pa tarna

vimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 
Dėkoju Melrose Park'o Sacred Heart parapijos kunigams už 

maldas koplyčioje ir laidotuvių dieną atnašautas šv. Mišias. 
Nuoširdi padėka visiems atsilankiusiems koplyčioje ir dalyva

vusiems laidotuvėse. Tai suteikė stiprybės man tose sunkiose va
landose mylimą Juozą laidojant. 

Dėkoju visiems, kurie prisiuntė velioniui pagerbti gėlių i r man 
pareiškė užuojautą. Labai ačiū už aukas šv. Mišioms ir velionio 
mylėtoms organizacijoms. 

Dėkoju grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Richard Baczek 
už nuoširdų patarnavimą. 

Dar kartą ačiū visiems. 
Žmona FELICIJA, GIMINĖS ir ARTIMIEJI. 

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

jo žmoną ONUTĘ su ŠELMA, brolį BRONIŲ su ŠELMA 
ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame. 

REGINA, LEONAS, RAMINTA su ŠEIMA 
JOLANTA IR LINAS RASLAVICIAI 

Gen. T. Daukanto Jūrų Šaulių kuopos nariui ANTANUI 
MEKŠTUI, jo motinai 

A. f A, LEOKADIJAI MIKŠTIENEI 
okupuotoje Lietuvoje miru*>, reiškiame giliausią už
uojautą. 

KUOPOS VALDYBA IR NARIAI 

Brangiai motinai 

A. f A. MARIJAI ŠALČIŪNIENEI 
m i r u s , 

gilią užuojautą reiškiame sūnui Juozui ir jo Seimai. 

ALDONA IR VYTAUTAS ŠARKAI 
GRAŽINA IR VITALIS DAMIJONAIČIAI 

\\f 

lt -• "T^oiltimai valstybių ir tautų 
sąjūdžiai ateina ir praeina. Per 
visokias audras išlieka tos tau-1 yfMuitimittiiiiiiiMiirrmri 

Ktm. Petras cinikas, MIC = 
DRAUGO Administratorius = 

1 ItMMiMIMIMI 'UI 0 IMI IMI »* 

L I E T U V O S B A Ž N Y Č I O S 
1-mas tomas. Telšių Vyskupija 
BRONIUS K VIX LYS 

Telšių vyskupija y ra 1-as tomas iš LIETUVOS BAŽNYČIŲ se
rijos leidžiamų knygų. 

"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždokumentuoti hr 
palikti ateities kartoms galimai tikresnį ir neiškreiptą mūsų bažnyčių 
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų, 
kiek aaug meniškų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip rašo 
autorius knygos įvadoje. 

Leidinys gerai paruoštas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. Didelio formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausdino MORKŪNO spaustuvė Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $21.50. 
Illinois gyventojai dar prideda $1.20 valstijos mokesčio. 

^ 
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Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, tftf West 6Srd St., Chicago, IL 60629 

A. f A. 
ALEKSANDRUI SILIONUI 

tragiškai mirus, jo dukrai p. NIJOLEI GRINIUVIENEI 
ir VLKO vicepirmininkui p. LIUDUI GRINIUI ir jų šei
mai reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

VYR. LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETAS 

J 

EUD EI K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTE*N 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 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

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

11028 Southwest Highvvay, Palos Hills, ILl. Tel. 974-4410 

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

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

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1"! 1 

VASAITIS -
1446 So. 5©th Av*. CICERO. ILL. 

BUTKUS 
Tel. OLympic 2-1003 

» 



8 DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. gruodžio mėn. 22 d. 

X Solistė Dana Stankaitytė 
ir Genovaitė Mažeikienė švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje, Mar-
quette Parke, gruodžio 24 d. per 
Bernelių Mišias naktį 12 vai. ir 
Kalėdų dieną 11:30 vai. atliks 
su choru Čiurlionio giesmę "Pie
menys", Adams "šv. Naktis" ir 
Gimberio "Tyli naktis". Chorui 
diriguoja A. Linas, prie vargo
nų K. Skaisgirys ir A. EStutytė. 

X KUTU Vladas Aleksc-nis, il
gus metus gyvenęs ir dirbęs 
Selz, N. Dakotoje, pensininkas, 
įsikūrė Marąuette Parke, Chica-
goje. Domėdamasis "Lietuvos 
bažnyčių" serijinio veikalo pa
ruošimo reikalais, aplankė kny
gos autorių jo bute, susipažino 
su II-jo tomo — "Vilkaviškio 
vyskupijos" ruoša, įteikė retų 
nuotraukų ir prisidėjo prie kny
gos leidimo finansavimo, palik
damas Liet. Bibliotekos leidyk
lai 1000 dolerių auką. 

X Alės Pabe&tnskaitės ir Al
gio Lieponio sutuoktuvės įvyks 
penktadienį, gruodžio 26 d., 5:30 
vai. vak. St. James the Apostole 
bažnyčioje, Glen Ellyn. 

X Rimantas Dirvonis dėko
damas už palankią informaciją 
"Drauge" apie kun. Andrew M. 
Greeley dalyvavimą Akademikų 
skautų ir ateitininkų suruošto
je akademijoje, atsiuntė 30 dol. 
auką. Dėkojame. 

X Marytė L.ukose\ičienė ( a a. 

X Tautinių šokių grupė 
"Grandis" ruošiasi išvykai į 

l Australiją ateinančių metų va
sarą. Jų pastangoms paremti 
Chicagos visuomenė yra kvie
čiama dalyvauti Žiemos baliu
je sausio 24: d., 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centre. 

X Feliksas ir Agota Valai
čiai sveikina gimines, draugus 
ir pažįstamus šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga. Vietoje 
sveikinimo kortelių skiria "Drau 
gui" 25 dol. 

X Aleksos — Petras, Laima 
ir šeima, — švenčų proga svei
kina visus savo draugus ir pa
žįstamus. 

x Ona ir Stasys čenkus, Ho-
ward Beach, N. Y., švenčių pro
ga atsiuntė 20 dol. auką. Nuo
širdus ačiū. 

X Stanley Abramovičius 
VVestfield, Wisc., sveikina savo 
gimines, draugus ir pažįstamus 
su šv. Kalėdomis ir linki laimin
gų Nauųjų Metų. Vietoj sveiki
nimo kortelių skiria "Draugui" 
auką. 

x Kęstutis Cesonis, Ellicott 
City, Md., atsiuntė už kalėdines 
korteles 10 dol. Taip pat po 10 
dol. aukojo: R. Vaitkus, Phoe-
nix, Ariz., Lilija Ignatonis, La-
riat Motei, Fallon, Nevada, D. V. 

X Petras Palubinskas, Cbica-
go, EI , įteikė 10 dol. auką, Juo
zas Kaciliauskas, Lemont — 5 
dol. Victoria Leone — 5 dol. už 
kalėdines korteles, o Milda M. 
Schreckengost ir Pranas Jurjo-
nas po 3 doL Visiems širdingas 
ačiū-

X Po 5 doL atsiuntė už kalė
dines korteles: S. Aleksiūnas, P. 
Jakutavičius, V. Taseckas, Ha
lina Dilys, P. Galėnas, A. Tėve
lis, K. V. Vaitkevičius, Jurgis 
Stravinskas, K. Gudauskas, E. 
V. Paketuris, L. Syrutowicz, Te
resė Alenskas, J. Jokūbaitis, Pr. 
Ramonaitis, Adam Banys, Kazė 
Brazas, O. Gešventas, C. Palu
binskas, N. Olšauskas, ir Ignas 
Petrauskas — 4 dol. Visiems 
širdingas ačiū. 

X Po 3 dol. atsiuntė už kalė
dines korteles Frank Kvantas, S. 
Rutkauskas, Geo Adomonis, G. 
Budraitis, Estera Alšėnas. Dė
kojame. 

x E. V. Sakas, Hamilton, Ka
nada, užsisakė naujausių leidi
nių už didesnę sumą ir pridėjo 
7.56 dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

X Jonas Žebrauskas, Chica-
go.už kalėdines korteles atsiun
tė 5 dol. ir 10 dol. spaudos pa
ramai, širdingas ačiū. 

X Arvyra Gedaminas, Chica-
go, atsiuntė 6 dol. už kalėdines 
korteles, A. Keturakis — 5 dol. 
ir už kitus 5 dol. daugiau užsi
sakė. V. Marijošius — 3 dol. 

Rubloff bendrovė, o administ
ruos Mariotti bendrovė. 

BRANGSTA VAŽMA 
Regionalinio Chicagos prie

miesčių susisiekimo važma nuo 
sausio mėnesio pakeliama iki 75 
centų, nuo balandžio mėnesio 
pakils iki 90 et., o nuo rugpiūčio 
bus jau visas doleris. Tokį pa
siūlymą padarė RTA valdyba. 

BADO STREIKAS 
Apie du tuzinu katalikų kuni

gų, seselių ir pasauliečių trečia
dienį Chicagos Šv. Vardo kated
roje pradėjo bado streiką, pro
testuodami prieš JAV paramą 
Salvadorui ir prieš Chicagos ar
kivyskupijos tylą dėl 10,000 nu
žudymų tame krašte. Reika
lauja, kad būtų ištirti Salvadoro 
vyriausybės piktnaudojimai. Ko
dėl jie nereikalauja ištirti, kiek 

TAUTINIS DEMOKRATINIS (niuose gyva. Tautinis judėjimas; komunistų teroristai kalti dėl 
SĄJŪDIS SOVIETTJOJE j pasireiškia per atskirus inteligen-1 tų nužudymų? 

Praėjusi savaiteali Taunimo c l ? S ^ ^ S v°^ndiio Sp?ud*'j NCBAUDft GYDYTOJA 
^raeiusi savaitgali jaunimo c , Didesnes visasąjungines krizes ^ S a r r m e l Matlin buvęs 

Chicagoje, vykusiose dr. T o m o ' m e t u ukraini v 

Dr. Tomo Remeikio knygos sutiktuvėse. Iš k.: K. Laukaitis, dr. T. Remei-
kis, dr. N. Remeikienė, A. Juodvalkis, A. Milūnas ir dalis klausytojų. 

Nuotr. Audriaus Remeikio 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 

Būtėnas, "VVashington, D. C , ir 
Vaclovas Morkūnas, Islington, j ^ korteles ir 2 doL už kalen 
Ont, Kanada, širdingas ačiū. j dorių. 

x Po 5 dol. atsiuntė už kalė- i x Giedrė ir S. Povilas žurn
alines korteles: A. Švažas, J. G. baldai, Chicago, UI., šv. Kalėdų 
Leskauskas, R. Izokaitis, M. De- į ir Naujųjų 1981 metų proga 
veikis, V. Rastas, Juozas Vainei-1 linki sveikatos ir laimės visiems 
kis, B. Rūkštelė, M. Kybartas, j giminaičiams, draugams bei 
K. Gudinskas, A. Valys, V. Kon- pažįstamiems. Vietoje kalėdi-
trimas, V. Nenortas, J. Rudai- n5ų kortelių skiria auką "Drau-

Remeikio veikalo "Opposition to 
Soviet Rule in Lithuania 1945-
1980" sutiktuvėse knygos auto
rius įdomiai apžvelgė tolydžio di
dėjantį disidentinį judėjimą So-
vietijoje. 

Įvade, remdamasis amerikiečio 
mokslininko Barrington Moore 
sociologinės — istorinės studijos 
mintimis, kalbėtojas bandė su
vesti balansą tarp esamo režimo 
ir disidentinio judėjimo pasireiš
kimų visoje Sovietų imperijoje. 

ecm nacionalizmas R o o s e v e l t Ugoninės vadovybės 
gali turėti lemiamą reikšmę. ; narys, prisipažino kaltu mela-

Armenai ir gruzinai turi savitą, |g i n g a i r e i k a l a v ę s Medicare ir Lietuvos teritorijoje, nusavinus 
pilnai išvystytą tautinę tapatybę, | M e d i c a i d mokėjimų. Teismą-' privačius miškų plotus ir atlikus 

valčių darbą neturtėliams kasi. 
Bendoraičio įteigtoje ligoni
nėje. 

— LB Ix» Angeles skyrius 
rengia tradicinį Naujųjų Mefi£ 
sutikimą šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Renginys įvyks gruo* 
džio 31 d., 8 vaL vak. G r i s 
"Vakarų vėjai" orkestras, bas 
trumpa programa. Norintys da? 
lyvauti gali kreiptis: O. Raztfc-
tienė 661-0041 arba R. Bužėnits 
— 254-6048. 

tol 
— Bruno Markaitis, SJ, (San

ta Monica, Calif.,) gruodžio 13 
d. "Speak out" programoje kąįU 
bėjo apie savo gyvenimą ir mn> 
zikinę kūrybą. Pokalbis su koiaĮ 
pozitoriumi Markaičiu tesėsi puį 
sę valandos. Mūsų kampozatoi 
riaus kūryba buvo labai aukštai 
įvertinta. Buvo parodyta skat» 
drių ir pademonstruota jo koral 
pazicijų ištraukos. 

• • 0KUP. LIETUVOJE 
Miškai dabartinėje okup% 

dėl kurios vedama atvira kova. 
Abi valdomos savo tautiniai susi-
pratusio KP elito. Disidentinis l 
judėjimas reiškiasi daugiausia 
per režimo institucijas. Krizės at
veju šios abi tautos yra galimos 
nepriklausomos valstybės. 

Turku - muslemų tautos suda
ro pagrindinai potencialią grės 

, mę Sovietų integralumui. Tu stip-Kalbėdamas apie šiandieninę ^ _ 
padėti ir pas.keitimų galimybes | f e fc gmm tikėjimas. Išvysčius 
sovietijoje, dr. Tomas Remeikis ap į savas inteligentijas, tautinis kon-žvelgė Sovietų Sąjungos sritie tai- m k t a s ^ ^ l i m ^ 
nose reiškiasi disidentine veikla.' 

Stasio žmona), ir sūnus Jonas tis, A. Mačiukevičius, P. Minkū 
sveikina savo gimines, draugus n a s > y . Urbonas. Nuoširdus 
ir pažįstamus su šv. Kalėdų ačiū. 
šventėmis ir linki laimingųI 
Naujųjų metų. (sv.). x Jadvyga Jurkūnienė, Det-

i roit, Mich., atsiuntė už kalėdines 
X Dainavos ansamblio Naujų- k o r teles 10 dol. ir palinkėjo 

jų Metų sutikimo pobūvio sta-{linksmų švenčių visiems "Drau-
lų rezervaciją tvarko valdybos į g o » darbuotojams. Širdingas 
finansų sekretorė Mėta Gaba- į agį̂ _ 
Kenė. Jos adresas — 1828 S. 49 ! 
Court, Cicero, III. 60650. Teief. Į X Po 5 doL atsiuntė už kalė-
863-8210. (pr.). j dines korteles: M. Barienė, Al-

, . i dona Bačkaitienė, Stanley Ra-
x šie asmenys, gyvenantys) 

Disidentiškumas Rusijoje nesu
daro reikalingos politinės jėgos 
esamai santvarkai pakeisti. Reži
mas iki Šiol pajėgė jį kontroliuo
ti, neleisdamas plisti plačiosiose 
masėse. Darbininkija šio judėji-

numeratos mokestį už 1981 me-1 mo nesupranta ir juo nesidomi, 
tus ir pridėjo 60 dol. auką. šven-' Ukrainoje rusifikacija toli pa-

~ C . ""!. T"™a'*> SJ"™™*** Į mas, Ona Apalenskas, J. Mulo-;č i p r o g a s v e i k i n a ^ U e t u J žengusi, tačiau tautinė - valsty-
S t o r i n ^ M m S ^ i L r v " k a S ' J- E g l ė D - T u r ū t a i t ė ' V " ; viškos spaudos darbuotojus iri binė idėja susipratusiuose sluoks-
Uetuvių jai ^ - 1 Mitkus, P. Skardis, K Milko- | l i n W T I Z T T H U , ll1,fc..mrLi I 

X Petras Spetyla, Chicago, 
TJl., sveikina savo draugus ir 
pažįstamus šv. Kalėdų proga ir 

Plačiausiai palietė padėtį Lietu
voje, prieš tai aptardamas veik
ios pasireiškimus Rusijoje, Ukrai
noj e; Kaukaze, Centrinėje Azijo
je ir Pabaltijo kraštuose. 

Rusų demokratinis judėjimas 
pagrindinai reiškiasi pačioje 

. ? laskvoje. Tame dalyvauja tik ri-
draugus ir pažįstamus su frr. U ^ H t i n ė s ^ n e t u r į S j i n . 
Kalėdom ir Naujais Metais, lm- [ t e l i g e n t i j o s s iu o k s n is . 

gui". 
x Ada ir Antanas Malinaus

kai, Chicago, UI., sveikina savo 

ki viso gero ir daug laimės. 
Vietoje sveikinimo kortelių au
koja ''Draugui" ^ dol. 

x Eleonora ir Vladas Velžai, 
Santa Monica, Cal., daug metų 
gyvenę Chicago je, atsiuntė pre-

3 dol. _ Ju : . l l S t T * c " T S k a r d ' S ' ^ ^ P 0 " ! 1 1 ^ ^m^dArhe ateinanciuo-
* Marcelė Uksai. Adomas ^ S S ^ ^ S S ^ £ £ £ *« < " « * " - P « ~ 
BimteJocai. Aleksas ir Melanij? i J o n y n i e n ė i v R u z g a K a z i m i e . 
Maskoliūnai. Gregor ir Janina r a s 'GxWnu, J. Gurevis, A. Kas-
Radveniai, Jokūbas ir Mane Va- l a u s k a g Z i g m a s SaAawVMt j . 
iiukeviciai. Albertina Milius. Ona Į S k u o d a S j 0 . Malko, G. Černius, 
ir Juozas Andriai, Saulius Da-j , F r e i m a n a s ? j . R u c y S i p . M i k . 
mušis; 10 dol. - Ona Elskus. j g K a z y g J a n k ū n a S ( I r e n a i r 
Antanas Bulota. J. Motiejūnie-1 A r ū n a s K r u t u l i a i t V y t . R a m a . 
nė, Pranas ir Marytė Grušai, Jo- j n a u s k a s > 0 e n a Jusevičienė, Ju-
nas Kupnoms, A. Mitkevicius, I ^ ^ M r t į , l | > f > Q . Stoškus, K. 
Pranas ir Izabela Gustai; 5 dol. Vadišius Ona Mažeika. Antanas 
— Algirdas Gustaitis, Michael ir 
Magdelena Barauskai, Vincas 
Saras. Jonas Venckus, JAV 
LJS Valdyba dėkoja visiems už 
paramą. (pr.). 

X Žydinti gėlė tai puiki kalė-

Pusinskas, Gabrielius Vidman
tas, Izabelė Stončienė ir dr. A. 
Laucius — 4 dol. Visiems ta
riame ačiū. 

X Marija ir Juozas Rūbai 

kinti gražia gamta, vandenynu, 
bet yra pasiilgę daug savo drau
gų čikagiškių, su kuriais arti
mai veikė LV ar kitose organi
zacijose. Mieliems lietuviškos I s k i r i a 2° do1- a u k a - "Draugui". 

Pabaltijo valstybės yra išlaikiu
sios stiprų tautinį ir politinį 
ąmoningumą. Tautinis ir, Lietu
vos atveju, religinis judėjimas y-
ra intensyviausias visoje Sovietų 
sąjungoje. Išsivz^lavimo kova 
šiuose kraštuose yra skirtinga. 
Liūdniausia padėtis Latvijoje, ku
riai gresia akivaizdus tautos fizi
nio sunaikinimo ir ištirpimo ru
sų masėse bei pasidavimo rezig
nacijai pavojus. Čia veik nėra jo 
kio disidentinio judėjimo. Nors 
estams gresia panašus į latvius 
pavojus, tačiau pasipriešinimas 
čia gyvas ir sąmoningas. 

Apie disidentinę veiklą Lietu 
voje visi gerai žinome. 

Tautinis ir religinis sąmonin
gumas Lietuvoje yra tiek stiprus, 
kad visuomet gresia spontaniškų 
išsiveržimų pavojus. Tai yra ir 
stiprybė, ir pavojus tautai, nes 
masiniai išpuoliai prieš režimą, 
nesant panašių sąlygų kitose So-

jam įsakė sumokėti 20,000 dol. 
| pabaudos ir per penkerius me
tus vieną dieną savaitėje dirbti 
Išganymo armijos klinikoje. Dr. 
Matlin ir 6 kiti buvę Roosevelt 
ligoninės vadovybės nariai buvo 
apkaltinti melagingomis sąskai
tomis iš šalpos per paskutinius 
8 metus išėmę apie milijoną do
lerių ir dar apie 300,000 dol. 
ligoninės pinigų išleidę neleisti
nai. 

IŠ ARTI IR TOLI 
i. A. VALSTYBĖSE 

— Seselė Ksavera, misionie
rė Amazonės džiunglėse, Brazi
lijoje, atvyko aplankyti savo se
serį Bžerskienę, Clevelande. Grįš 
į misijas sausio 2 d. Su ja kar
tu į misijas vyks ir chirurgijos 
specialistas Talcone su žmona. 

želdinius, užima 
teritorijos. 

27,6 procentų 

«mimniiiii!iiiiiiiiiu!iiiunm:u!iiuiiiu: 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EPCNAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. *: 
Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

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

2649 W. 63 Street 
Chicago, IU. 60629 

uiMiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiiini 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenne 

Tel. — 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

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

Jie ten paaukos savo trijų sa-i^-j 

<ir ^ 

linki džiaugsmingų Naujųjų me. 
tų. Vietoj kalėdiniu kortelių «*•** ^ ^ f h v e s t I P"* 

delio kraujo praliejimo. Tačiau į 
spaudos rėmėjams širdingai dė
kojame už sveikinimus ir auką. 

X Dr. Antanas ir Genovaitė 
Pusteliukai draugams ir pažįsta
miems linki linksmų Kalėdų 
švenčių ir laimingų Naujųjų 
metų. Vietoj kalėdinių kortelių 
skiria 20 dol. auką "Draugui". 

X Mikas Komas, Villa Maria 
Ręst Home, Thompson, Ct., svei
kina savo gimines, draugus ir 
pažįstamus šv. Kalėdų ir Naujų 
metų proga, linki Dievo palai
mos ir ramybės. 

x Oiga Oastro, M. Varnienės 
sesers duktė, lankydamasi Chi-
cagoje, paliko auką 250 dol. 
dail. Ador.io Varno paminklui. 

x P. Algis RauttnaitJs, Bur-
bank, Cal., visuomenininkas. 
"Draugo" mecenatas ir bendra
darbis, mums rašo: "Besiarti
nančių šv. Kalėdų ir Naujųjų 
metų proga noriu Jums ir Jūsų 
visiems bendradarbiams palin
kėti daug džiaugsmo, sveikatos, 
ištvermės ir Viešpaties pagal
bos ištesėti taip svarbiame spau
dos darbe". Nuoširdžiai dėko
jame už linkėjimus ir už 70 dol. 
auką. 

tampa tarp tautos ir režimo šiuo 
metu pasitarnauja tautinės są
monės išlaikymui. 

CHICAGOS 2INIOS 
POŽEMINĖ VANDENS 

UNIJA 
Planuojama nutiesti speciali 

pažeminę vandens tiekimo linija 
Chicagos priemiesčiams iš Mi-
chigano ežero. Kainuos apie 
345 mil. dol. Ja 51 priemiestis 
gautų pigiau ežero vandenį. 

100 MDL DOL. PASTATAI 

x Vanda, Juozas ir Gedimi
nas Gasperai, Chicago, UI., svei
kina mielus gimines, draugus, 
pažįstamus ir visus vilniečius su 
Kalėdų šventėmis ir linki daug 
sėkmės Naujuose metuose. Vie
toj kalėdinių atviručių skiria 
20 dol. auką. 

X Viktoras Lssniauskas, Pa
latine, UI., ne pirmą kartą atsi
lanko ^Drauge" ir nusiperka 
knygų už didesnes sumas. Prieš 
Kalėdas taip pat įsigijo naujau
sių leidinių. Sveikiname. 

x J. Lukas, Beverly Shores, 
Ind., atvyko į ' Draugą" ir įsi
gijo naujausių Uidinių. Taip 
pat čikagiškiai: I>alia Katilius, 
O. Literskienė. Franiska Scer-
bienė, P. Gaigalas. Sveikiname 12 aukštų su 500 kambarių, prie j 
lietuviškos knygos mylėtojus. | Kennedy greitkelio. Statys ] 

1 

ŠVENTŲ KALĖDŲ PROGA 
Lietuvių Katalikų Religine šalpa 

Brooklyn, N. Y. 
Linki visiems Dievo palaimos. 

ti:<*MMl 

Suplanuota netoli CHare ae
rodromo pastatyti įstaigų cent- Į l f 
rą ir viešbutį. Kainuos apie i W 
100 mil. dolerių. Pastatai bus 

dinė dovana. Didelis pabrinki- s ^ : ' W n a gimines, draugus ir pa-
mas įvairių spalvų azalijų, ciklą- i ^ t a r n u s su šv. Kalėdomis ir 
minų (alpių fijolkos) ir kalėdi-Į l i n k i ' T f UI « • * * * » * * • 
nių poinsetijų. Taip pat įvairios Į tsv.). 
skintos gėlės Kūčių stalui ar na- Į x švenčiu proga Chicagos 
mų papuošimui. Priimam užsa-1 Ateitininkai sveikina Baltic Ba-
kymus iš visų Amerikos ir Ka- j k e r y savininkus, prisimindami 
nados miestų. Taipogi persiun- p Ankų aukas jų veiklai, (sv.). 
čiame. Skambinkite tiesiog į, 
Baltic Rlossoms Celhj pardno- ; x Dr. Romualdas ir Milda Po-
tuvę, 2451 W. 60 St, Telef. vilaičiai sveikina visus gimines. 
HE 4-2086. (sk.). Į draugus ir pacientus Šv. Kalėdų 

i ir Naujų Metų proga. Vietoj ka-
X Avakm Galerijose dovanų : ] ė d i n i ų a t v i r u č i ų s i u n č i a a u k ą 

pasirinkimas didelis — Impor- j g k a u t f o n d u i ( , 
tuoto kristalo, aukso ir gintaro! 
papuošalų, L1 a d r o, Dresden, Į x šie akmenys, gyvenantys 
Hummel figūrėlių, Anri medžio: Connecticut valstijo^p, paauko-
drožinių ir daug. daug kt. Taip jo JAV Lietuvių jaunimo sąjun-
pat ir paveikslų. Antradieniais gos Gynimo fondui: 100 dol. — 
pensininkams duodama 10% Juozas Dlugauskas, Vytautas 
nuolaida Savininkai Dalė Ir Ro-' Trečiokas, Alfonsas ir Stella 
mas DaokSai kviečia atsilankyti Jarai; 50 dol. — Rimvydas 
— rasite dovanų Kalėdoms ir! Dragunevičius, Donata ir Augus-
kitoms progoms. Adr. 4243 tinas Virkučiai; 30 dol. — Juo-
Archer Ave. (arti Sacramento zas ir Petronėlė Tamašauskai; 
A ve.). Chicago. Tel. 247-6969. 25 dol. — Pranas ir Prakseda 
Atdara šiokiadieniais nuo 10 v. Stirbiai. Antanas 
r- iki 9 vai. vak., o prieš pat Ka- Setkai, Emilija 
•Ledas, gruodžio 22 ir 23 d. bus Liauckai, kun. Stasys Yla. JAV Į Middletown, Ct., A L- Čepulis, 
atdara iki vidurnakčio, Kūčių LJS Valdyba dėkoja už paramą. Willoughby Hille, Ohio. Nuošir- Į Lietuvoje austi lininiai audiniai "Draugo" patalpose. Jų ir meninių drožinių I 
dieną iki 5 vai. vak. (sk.) j (pr.). j dus ačiu. [galima įsigyti "Drauge" 

VYSKUPAS VINCENTAS BRIZGYS, pirm. 
KUN. KAZIMIERAS PUGEVIčIUS, reikalų vedėjas 
GINTI DAMUŠYT! 
MARIAN SKABEIKtENE 
ALGIRDAS LUKOŠEVIČIUS 

^ ^ 

X Inž. Jonas Jurkūnas, Chi
cago, atsiuntė už kalėdines at
virutes 10 dol. Taip pat po 10 
dol. — E. Abramikas. Sauk Vil-
lage, Dl., Andrius Žilinskas. 

ir Genovaitė Į Cicero, UI., Sophie Kačinskienė, 
ir Viktoras i Cleveland, Ohio, L Aleshovsky, 

KALĖDŲ SVEIKINIMAS 
Dėkingai reiškiame ir širdingai linkime didžiai ger-

jjf biamai Kunigijai, mūsų mylimoms Rėmėjoms-Rėmėjams 
\į ir visiems mūsų brangiems Geradariams džiaugsmingos 
\į Išganytojo Gimimo Šventės ir Dievo palaimos pilnų Nau-
• jų Metų! 
W Kalėdų Švenčių metu bus paaukotos Sv. Mišios Jūsų 
mį intencipms. 
į f Maldose kasdien primename Jėzui Jūsų uolų pasl-
^f šventimą mūsų Vienuolijai. Prašome Dieviškojo Kudikė-
S^ lio suteikti Jums dangiškos ramybės ir labiausiai pagei

daujamų malonių. 

Širdingai dėkingos. 

SV. KAZnOERO SESERYS 

Sesuo M. Joanella, generalė vyresnioji 

ir Seselės 




