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Iždo sekretorius 
lanko Rumuniją 
Maskvą pykina Ceausescu pareiškimai 

Washingtonas. — Politinius 
stebėtojus Europoje nustebino 
netikėta JAV iždo sekretoriaus 
Michael Rlumenthal kelionė į 
Rumuniją. Sekretorius, Maskvoje 
būdamas, gavo žinią iš VVashing-
tonc, kad po seniai sutarto vi
zito Bonoje, jis turėtų skristi į 
Bukareštą. Jo uždavinys — pa
brėžti gerus Amerikos-Rumuni-
jos santykius ir išreikšti prezi
dento Carterio pritarimą prezi
dentui Ceausescu. 

Prieš siųsdamas Blumenthalį į 
Bukareštą prezidentas Carteris 
atsiklausė Amerikoje besilankan
čio Comeliu Bogdan nuomonės. 
Jis yia buvęs Rumunijos amba
sadorius Amerikoje, dabar eina 
Rumunijos užsienio reikalų mi
nisterijos Vakarų valstybių direk
toriaus pareigas. Bogdan susisie
kė su Bukareštu ir pranešė Car-
teriui Rumunijos vyriausybės šil
tą susidomėjimą Blumenthalio 
kelione. 

Tęsiamas dialogas 
Blumenthalio kelionė ir tuo 

įdomi, kad jis, kaip iždo sekre
torius, ryšius palaiko daugiau
sia su Rumunijos finansų minis-
teriu Paul Niculescu, tačiau jo ne
tikėto vizito Bukarešte proga, 
Niculescu negalėjo jo pasU&ti 
aerodrome, nes jis išvykęs į Siau
rės Korėją. Jo vietoj Blumentha
lį pasitiko rumunų užsienio rei
kalų ministras Stefan Andrei. 

Blumenthalio vizitas oficialiai 
vadinamas Rumunijos-Amerikos 
dialogo tęsimu, tačiau diploma
tai supranta, kad šis vizitas turi 
padrąsinti Rumunijos vyriau
sybę, pažadėti jai diplomatinę pa
ramą jos neutralumo siekiančio
je politikoje. Rumunija jau se
niai laikoma "disciplinos" stoko-
fančia komunistinio bloko nare. 
Ji vienintelė iš Varšuvos pakto 
valstybių palaiko draugiškus ry
šius su Kinija, ji vienintelė pa
laiko diplomatinius santykius su 
Izraeliu. Ji Varšuvos pakto vadų 
suvažiavime atsisakė pasmerkti 
Izraelio derybas su Egiptu, ji at
sisakė didinti karinių išlaidų biu
džetą. Sovietų vadams Rumuni
jos elgesys jau seniai gadina ner
vus, tačiau jie nežino, ką daryti. 
Rumunija palaiko draugiškus ry-
š'us su Jugoslavija. Pasiuntimas į 
Rumuniją Varšuvos pakto ka
riuomenės, kaip ji buvo pasiųsta 
į Čekoslovakiją, gali ne tik sukel
ti protestus visame pasaulyje, bet 
gali įtraukti į konfliktą Jugosla
viją ir rumunų draugę Kiniją. 

Barimas nepadeda 
Kada rugpiūčio mėn. Rumuni

joje lankėsi Kinijos premjeras ir 

komunistų vadas Hua Kuo feng, 
sovietai buvo labai supykę. Ki
nijos svečiui išvykus, į Bukareš
tą atskubėjo politbiuro narys, už
sienio reikalų ministras Gromy-
ko ir labai piktai išbarė Rumu
nijos vadus, tačiau tai nieko ne
gelbėjo. Ceausescu toliau pabrė
žia savo nepriklausomumą nuo 
Maskvos. 

Maskvoje reziduoją vakarų di
plomatai nepastebėjo jokios 
K-emliaus reakcijos. Sovietų spau
da dar nepradėjo prieš Rumuni
ją naujos ofenzyvos, kaip Kinijos 
Hua Kuo fengo vizito metu. Nors 
Rumunija atsisakė didinti savo 
923 milijonų dol. biudžetą ka
riuomenei, Maskva tyli. Krem-
l;aus vadai siekė koordinuoti Var
šuvos pakto kariuomenės vado
vybę, paliekant svarbiausių 
sprendimų galią rusų rankose. 
Ceauescu tuos siūlymus atmetė. 

Vienintelė Maskvos reakcija 
pastebėta Sovietskaja Kultūra 
žurnale. Čia naujų Rytų Europos 
filmų apžvalgoje bendradarbis iš-
giria lenkų ir bulgarų susuktus 
filmus, tačiau neranda gero žo
džio rumunų filmams, kurie pa
vadinti ''banaliais". 

Piktos demonstracijos 
reikalauja šachui mirties 
Irano komunistai naudoja Afganistano partijos vardą 

Irano šachas neseniai buvusioje kariuomenės šventėje, Irano kariuomenė laikoma vienintele; šacho rėmėja. 
Galimas daiktas, kad jai teks valdyti kraštą ilgus mėnesius, nes sunku surasti civilius politikus, kurie su
tiktų sudaryti vyriausybę, kuri valdytų karta su šachu 

deklaracijos sukaktis 
Pasaulyje daugiau žmonių gyvena be teisių 

• y • • Popiežius pasmerke 

Žmogaus teisių **** ^^^ 
Vatikanas. — Pirmadienį popie

žius Jonas Paulius II-sis pasmer
kė žmogaus teisių laužymą pa
saulyje. Popiežius pasiuntė laišką 
Jungtinių Tautų sekretoriui Kurt 
Waldheimui. Laiške sakoma, 

j kad daug vyriausybių savo tikin-
Maskva. — Sovietų Sąjunga, samčiai, tebegyvena valdomi dik-1 tiesiems žmonėms padaro gyve-

sekmadienį minėjo 30 metų su- Į tatūri}, kurios varžo visas civi 
kaktį nuo Jungtinių Tautų Žmo- j lines teises. Tarp jų minimos to-
gaus Teisių universalinės rfekla-

Azijos sporto 
žaidynėse 

Bangkokas. — Azijos sporto 
žaidynėse visus nustebino Kinijos 
sportininkai. Šaudyme, gimnasti
koj, vyrų ir moterų varžybose 
kinai laimėjo 8 aukso medalius, 
kada panašių žaidynių buvusiuo
se susitikimuose dominuodavo 
japonai. Šiais metais nedalyvau
ja Irano sportininkai, kurie 
prieš 4 metus žaidynėse iškovo
jo antrą vietą po Japonijos, pa
likdami trečią 'Kinijai. 

Kinai apšaudė 
Vietnamo žvejus 

Singapūras. — Vietnamas ap
kaltino Kiniją, kurios karo laivai 

Baigiamos derybos 
del ginkle 

Washingtonas. — Valstybės 
departamentas paskelbė, kad 
sekretorius Vance Ženevoje susi
tiks sovietų užsienio reikalų mi
nistrą Gromyką gruodžio 21 ar 
22 d. Manoma, kad iki tos die
nos sekretorius bus baigęs savo 
pastangas Egipte ir Izraelyje, kur 
jis bando atgaivinti taikos dery
bas 

Susipyko vadai 
Angoloje 

Luanda. — Angolos preziden-
| tas Neto . paskelbė sekmadieni 
pakeitimus vyriausybėje. Jis peri
ma daugiau galių į savo rankas. 
Premjeras Lopo do Nascimento 
ir ekonomikos ministras Carlos. 
Roeha Diloma pašalinti iš parei-1 
gų ir iš Liaudies Išlaisvinimo ju
dėjimo politbiuro. 

Komunistas Neto pareiškė ne
galįs toleruoti, kai kas jam kliu
do kslbėti tiesiog su liaudimi. 

JAV žurnalistai 
Kambodijoje 

Bangkokas. — Pirmieji ameri 
kiečiai žurnalistai po trejų su pu 
se metų nuo karo laimėjimo bu 
vo įsileisti Kambodijon, kurios1 

vyriausybė, Kinijos spaudžiama, 
bando atitaisyti pasaulyje susi 
dariusią labai nepalankią nuo 
mone apie Kambodiją ir jos vai 
džios žiaurumą. Amerikiečiai: 
F.liz<ibeth Becker iš "Washing 
ton Post" ir Richard Dudman iš 
"St. Louis Post Dispatch" važi
nės po Kambodiją apie 10 die 
nų. Kartu su žurnalistais atvyko 
ir Londono un-to Azijos reikalų 
profesorius Malcolm Caldwell. 

racijos paskelbimo. Ta proga bol
ševikinė propaganda puolė dau
giausia Ameriką, kur žmogaus tei
sės laužomos daugiau negu kitur, 
kur tūkstančiai žmonių kenčia 
nuo nelygybės, nedarbo. Ko
mentatorius Juri Kornilov, sovie
tinės Gudijos laikraštininkas, 
tvirtino, kad Amerikos konstitu
cija nieko neverta, tik virtinė žo
džių, nes Amerikoje laužomos 
žmogaus teisės, viešpataująs 
skurdas. 

Šitokie sovietinės propagandos 
tvirtinimai patiems sovietų žmo
nėms sukėlė tik liūdną šypseną. 
Užsienio korespondentai Maskvo
je rašo, kad patys rusai, paklaus
ti apie valdžios spaudos propa
gandą, tik pečiais trukteli. 

30 m. statistika 

nimą sunkų ir pavojingą. Popie
žiau? laiške pabrėžiama ir "žmo
gaus teisė gimti". Ir ta teisė daug 
kur laužoma abortais. 

Rodezija puolė 
kaimynu bazes 

Salisburis. — Rodezijos karo 
aviacija sudaužė Mozambikoje 
buvusius juodųjų partizanų gink
lu s< 

kios valstybės kaip Argentina, 
Paragvajus. Urugvajus, Tailandi-
ja ir Kongas 

Nelaisvos komunistų 
vald-nio*4udys 

Apie 900 milijonų pasaulio 
žmonių, 21 nuoš., yra valdomi 
pushu diktatūrinių režimų. Sąra
še tą pusiau laisvų valstybių yra 
48, jų tarpe: Brazilija. Egiptas, 
Indonezija, Libanas, Meksika, 
Marokas, Pakistanas, Singapūras, 
Pietų Afrika, Pietų Korėja ir kt. 

Pilnai laisvų valstybių daugiau
sia yra Vakarų Europoje, Šiauri
nėje Amerikoje ir 635 milijonų 
gyventojų Indijoje. Visiškai ne
laisvos yra visos komunistų vai- — Clevelando policijos ir ug
domo, šalys, daug Afrikos valsty- į niagesių organizacijos piktai pa-
biu. Sąraše vra: Iranas, Libija,! sisakė prieš miesto valdybos nu-
Jordanas, Panama, Rodezija, Viet-Į tarimą mažinti tarnautojų skai 
namss ir kt. 

Teheranas. — Pirmadienis bu- j 
vo svarbiausia šio religinio Ira
no musulmonų mėnesio diena. 
Visuose miestuose įvyko religinės 
procesijos, kurios greit virto pik
tomis demonstracijomis. Minios 
plakatai rodė nuotaikas prieš ša
chą, prieš visus užsieniečius, 
ypač. prieš amerikiečius. Vien Is-
fahane demonstravo apie milijo
nas žmonių. Minia puolė saugu
mo policijos įstaigą, ir penki žmo-
iės buvo nušauti, kai saugumie
čiai ėmė gintis. Minia sudegino 
banką, keturis kino teatrus ir 
'estoraną. Keliuose kituose mies
tuose minia nuvertė ir sudaužė 
šacho statulas, paminklus. Rim
čiausiai: incidentas įvyko Dezful 
mieste, kur policijos vadas įsakė 
savo vyrams šaudyti į minią. Po
licininkai atsuko ginklus į vadą 
ir j ; nušovė. Mashade demonst
rantai nuvertė du šacho pamink
lus i- sudegino Hyatt viešbutį. 
Hamadane užpuolikai peršovė 
provincijos gubernatorių ir nušo
vė jo sargybinį. Buvo nušautas 
ir ginkluotas užpuolikas. 

Daug raudonų vėliavų 

Pirmadienio 
buvo pradėtos 

demonstracijos 
religinių vadų, 

Kas gali valdyti? 
Nors sunkiausios dienos jau 

praėjo, komentatoriai spėlioja, 
kaip ilgai šachas galės išsilaiky
ti? Kas galėtų jį pakeisti? Kai ku
rie abejoja, ar pavyks surasti po
litiką civilių tarpe, tokį, kuris 
ne tik sugebėtų, bet ir norėtų per
imti vyriausybės vadeles. Kolum-
nistas Carl Rowan, kuris nese
niai lankėsi Irane ir grįžęs pra
našavo didelę krizę, tvirtina, kad 
tinkamiausias politikas perimti 
valdymą būtų Darius Fourhar, 
neseniai paleistas iš kalėjimo. Jis 
yra Nacionalinio Fronto opozici
jos grupės vicepirmininkas, 48 
metu. 

Ilgesnį laiką Irane viešėjęs 
James Bill, Texas un-to politinių 
moksių profesorius, kritikuoja 
JAV vyriausybę ir tuos žurnalis
tus, kurie Irano opozicijoje įžiū
ri tik "komunistus ar religinius 
fanatikus". Nors tos dvi grupės 
labai aktyvios dabartiniuose ne-
įamumuose, opozicija siekianti 
daug giliau. 

Vagystės, nesugebėjimas 

Prof. J. Bill yra parašęs apie 
Iraną daug straipsnių. Viename 
jis vadina įvykius toje šalyje "re-

bet vėliau virto politinėmis. Ka- voliucija", kurioje dalyvauja vi-
riuomenė šioms eitynėms netruk 
dė, bet paskelbė per radiją, kad 
nuo antradienio vėl grįžtama 
prie senos tvarkos: nebus leidžia
ma jokių procesijų ar demonstra 

«usjuoaųjų F " * — * *vlm- P^madienį demonstrantai ne-ndelius ir kareivines. Mo-»-J.ų • . , v . 

Per 30 metų nuo žmogaus tei
sių deklaracijos paskelbimo pa
saulyje padaryta nedaug pažan
gos pilietinių laisvių srityje. Free-
dom House paskelbtame raporte 
nurodoma, kad pasaulyje tik 43 
valstybės gerbia žmogaus teises. 
Kitos 48 valstybės laikomos "pu
siau laisvomis", kur kai kurios tei
sės gerbiamos*, kitos — laužomos 
ar griežtai prižiūrimos. Vis vien, 
raportas teigia, kad per paskuti
nius dvejus metus padaryta pa
žanga. Šiais metais 35 nuoš. pa
saulio gyventojų yra valdomi vy
riausybių, kurios duoda savo pi
liečiams visas civilines teises. 
Prieš dvejus metus tokių gyven
tojų nuošimtis buvo 20 

zambika skelbia numušusi du 
Rodezijos lėktuvus, tačiau Ro
dezijos radijas tą paneigė. Puoli
muose žuvę 26 žmonės. Vienas 
taikinių buvęs "politinis, karinis 
apmokymo centras". 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Irako vyriausybės vicepremį 
jeras Saddam Hussein atvyko į 
Maskvą, kur jį pasitiko premjeras 
Kosyginas ir viceprezidentas 
Kurnecovas. 

— Vakar pasaulio biržose vėl 
pakilo aukso kainos iki 207 dol. 
už unciją. 

— Libane kažkas apšaudė 
praskrendantį helikopterį. Saudi 
Arabijos ambasadorius gen. Ali 
ai Shaer buvo sužeistas į koją. 

— Texas ligoninėje nuo plau 
ŠĮ pasikeitimą daugiausia nu-tčių vėžio mirė Sam Houston 

1 - « • • • 1 . T 1 

nuolat laužo Vietnamo teritori
nius vandenis ir trukdo vietna
miečiams žvejams.Hanojaus radi
ją-, pareiškė, kad Kinija turės pri
siimti pilną atsakomybę už šį gė
dingą Vietnamo suverenumo 
laužymą. Kinijos žinių agentū
ra sekmadienį kaltino Vietnamo 
laivus, kurie apšaudę kinų žve
jus, vieną nušovė, du sužeidė. 

lėmė Indija, Ispanija ir Portuga 
lija. Nežiūrint pasikeitimų, pasau
lyje 1,85 bilijonai žmonių, 44 nuo-

Tariasi naftos 
valstybių atstovai 

Abu Dhabi. — Šį šeštadienį 
prasidės naftą eksportuojančių 
valstybių konferencija. Prieš ją su
važiavo vien arabų naftos vals
tybių atstovai. Neabejojama, 
kad naftos kainos bus pakeltos, 
klausimas tik, — kiek. Konferen
cija svarsto ir naftos valymo klau
simus. Daug naftos valstybių 
parduoda nevalytą naftą, tačiau 
yra pasiūlymų ją valyti pačiom 
naftos savininkėms, tada už skys
tą kurą būtų galima gauti aukš
tesnes kainas ir didesnius pelnus. 

Johnson, buvusio prezidento John-
sano, anksčiau kongreso nario, 
patarėjas, šoferis, prižiūrėtojas, 
sargas ir nuolatinis bendradarbis 

, čių. Miestas eina prie bankroto 
ir turi daug skolų. 

— Indonezijos vyriausybė pa
leido iš kalėjimų dar 4.228 poli
tinius kalinius. Šiemet jau paleis
ti 9.738 kaliniai, dar laikoma 
virš 10,000. 

— Amerikos pareigūnai ban
do susitarti su Pietų Korėja ir 
Taivanu, kad tos valstybės su
mažintų savo spalvotų televizijos 
priimtuvų eksportavimą į Ameri
ką. Taivanas jau sutiko apriboti 
pardavimą, tačiau P. Korėją įro
dinėja, kad ji nepardavinėja tele
vizijos pigiau, negu namie, nes 
P. Korėjoje nėra spalvotos trans
liacijos stočių ir priimtuvai ten 
visai neparduodami. 

— General Motors bendrovė 
sutiko sumokėti 335,000 dol. naš
lei, kurios vyras buvo užmuštas 
kelyje, nes jo automobilis Nova 
turėjęs nesaugų gazolino tanką. 
Vairuotojas sudegė, kai į jo ma 

šė didelius religinio vado Kho-
meini portretus, religines žalias, 
raudonas-juodas vėliavas, kurios 
reiškia tikėjimą, kankinių krau
ją ir gedulą. Vėliau atsirado 
daug komunistinių vėliavų, ant 
kurių sovietinis piautuvas buvo 
sukryžiuotas su šautuvu. Virs jų 
— žvaigždė. Minioje daug vyrų 
šaukė tikinčiuosius remti naują 
"Khal partiją". Šio vardo ira
niečiai nebuvo girdėję. Tai "Liau
dies partija", panašiai į Afganis
tano valdžią pagrobusią partiją, 
kuri komunizmo vardo nenaudo
ja-

Kai kurie stebėtojai aiškino, 
kad šios naujos partijos pasiro
dymas — Irano saugumo polici
jos darbas. Valdžia siekianti pa
rodyti, kad demonstracijos orga
nizuojamos komunistų. Irano ra
dijas irgi labai pabrėžė komunis
tų veiklą, skelbdamas, kad visi 
prieš šachą nukreipti protestai 
yra komunistų inspiruoti. 

sų socialinių klasių, visų politi
nių pažiūrų iraniečiai: darbinin
kai, tarnautojai, studentai, reli
giniai vadai, teisininkai, moky
tojai, biurokratai, žurnalistai, 
mokslininkai, namų šeimininkės 

kt. Visos buvusios Irano vy-u riausybės arba buvo nesąžinin
gos, arba visiškai nesugebančios. 
Šachas pabrėždavo modernios pa
žangos reikalą, tačiau apleido 
sveikatos, švietimo, socialinio ir 
politinio išvystymo klausimus. 
Viešpatavo infliacija, korupcija, 
neteisingumas, nelygybė, prie
spauda, visai apleistos sveikatos, 
švietimo sistemos. Nenuostabu, 
kad gyventojams įkyrėjo vyriau
sybių nesugebėjimas valdyti. 

Šacho reformos atėjusios per 
vėlai. Prof. Bill manymu, jam 
kito kelio nebeliko, kaip — pasi
traukti. Iraną išgelbėti nepavyks 
nei Amerikai, ji tik gali nustaty
ti prieš save būsimas Irano vy
riausybes. Khomeini Prancūzijo
je jau įspėjo užsienio valstybes, 
kad jos negaus naftos, jei dabar 
padės šachui. 

rgas ir nuoiannis Dermrauaruiv • - ; . ~ , . « 
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- Sovietų Izvestija pajuokia ™ I ren_:s,. :_ , . « _ w 
Amerikoje paskelbtą žinią, jog iš 
sovietų Sąjungos išleista Katzų 
š̂ ima melavo apie savo kūdikio 
ligą. New York Times praėjusią 
savaitę net paskelbė sovietų atsi
prašantį vedamąjį. 

Izvestija raš<\ kad Amerikos 
spauda dažnai meluoja ir iškrai
po sevietų gyvenimą, ypač sio
nistų spauda. 

— Amerikos ekonomistai ma 
no, kad Japonijos premjeras Fu 
kuda buvo pakeistas todėl, kad jis 
per daug nusileido Amerikos am 
basadoriui Bob Strauss ir pažade 
jo sumažinti japonų eksportus i 
Ameriką. 

katąs aiškino, kad žuvęs vy
ras vairavo girtas, jis sustojo vidu
ryje judraus' kelio ir automobi
lyje užmigo. Žuvusio šeima rei
kalavo ieškinio — 5 mil. dol. 

— Beirute su Libano preziden
tu Šarkiu kalbėjosi Vatikano ats
tovas. Popiežius Jonas Paulius 
II-sis atsiuntė laišką, kuriame jis 
išreiškia savo susirūpinimą Liba
no kovomis. 

— Rumunijos 60 m, nepriklau 
somybės proga nuoširdžius svei
kinimus atsiuntė Kinijos komu
nistu pirmininkas Hua Kuo feng. 
Iš Maskvos jokių pasveikinimų 
Rumunija negavo. 

Etiopijoje komunistinės valdžios 
laimėjimai prieš Eritrėjos sukilė
lius nereiškia, kad karo veiksmai 
jau pasibaigė, pareiškė Valstybės 
departamento Thomas Reston. Jis 
nurodė, kad sukilėlių pralaimėjimą 
atnešė sovietų ir kubiečių kariniai 
patarėjai ir daug geresni ginklai. 
Nors pavyko atidaryti kelią tarp 
Asmaros ir Massavos. sukilėliai ne
sirengia padėti ginklų. 

Spaudžia vokiečius 
tęsti medžioklę 

Tel Avivas. — Trys izraelitai 
buvo jėga įsibrovę į Vokiečių 
Kultūros centrą ir grasino ketu
riems vokiečiams. Žydai reikala
vo, kad Vakarų Vokietija nenu
statytų ribos, iki kada galima 
bausti nacių laikų karo nusikal
tėlius. Šiuo metu Vokietijos par
lamente svarstoma, ar jau tre
čią sykį pratęsti nacių krimina
listų baudžiamumą. 

Izraelio policija apsupo pasta
tą ir trys užpuolikai greit pasi
davė. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 13 d.: Orestas, Liu

cija. Kastytis, Dalūnė. 
Gruodžio 14 d.: Jonas nuo 

Kryž., Otilija, Trainaitis, Žvan
gutė. 

Saulė teka 7:08, leidžiasi 4:20. 
ORAS 

Debesuota, su pragiedrėjimais, 
vėjuota, temperatūra: dieną 401., 
naktį 25 l. 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m. gruodžio mėn. 13 d. 

SfflJMĘS 
GLOBOJA CHICAGOS SKAITINLNK1V-KL" RAMOVE 

Redaguoja sktn. Irena Begienė, 2652 W. 65th S t , Chicago, Dl. 60629 
Telefonas 476-7089 

LSB VADIJOS NARIŲ VEIKLA 
Pradėdamas kadencija, Vyriau

sio Skautininko pareigas perė
miau 1976 m. kovo mėn. 20 d.: 
dėl LSS rinkimų pavėlavimo, 80 
dienų atsiliko ir pareigų perda
vimas. Sudariau Brolijos vadiją, 
kurios sudėtį ir uždavinius trum
pai apibūdinsiu. 

Šiuo metu susideda iš septynių 
įajonų, su Vyriausio Skautininko 
atstovais, t. y. rajonų vadeivomis, 
kurie vykdo Brolijos vadijos nu
tarimus savuose rajonuose: At
lanto raj. (307 sk.) v. s. J. Raš
kys rajono vadeiva, Vidurio raj. 
(619 sk.) v. s. L. Ramanauskas 
rajono vadeiva, Ramiojo vand. 
rajono (135 sk.) s. V. Vidugiris ra
jono vadeiva, Kanados raj. (190 
sk.)s. L. Kalinauskas rajono va
deiva, Australijos raj. (194 sk.) 
v. s. B. Barkus rajono vadeiva, 
Anglijos-Vokieti jos (68 sk.) v. s. 
J. Maslauskas rajono vadeiva, P. 
Amerikos raj. (47 sk.) v. s. kun. 
A. Saulaitis, SJ rajono vadeiva. 

Svarbu pabrėžti, kad Brolija sa
vo sudėtimi yra jaunimo šaka, ir 
skautų vadovų santykis yra: 
vilkiukų ir bebrų — 26 proc.; 
skautu, jūrų ir oro skautų — 24 
proc.; prityrusiu skautų — 12 
proc.. skautų vyčių ir budžių — 
22 p r o c ; skautininkų — 16 proc. 

vedėjas redagavo ir administravo 
V. S. leidinį Krivulę, kurios bu
vo išleisti šeši numeriai; iki ka
dencijos pabaigos bus išleistas 
dar vienas numeris, taip pat pa
teikė reikiamą medžiagą skyrių 
bei skautų spaudai, labai padėjo 
V. S. raštų redagavime ir per
žiūrėjo visų raštų kalbą. 

— Brolijos atstovas Liet. Sk. 
Fondo eina ten iždininko parei
gas. 

— Skautininkų skyriaus vedė
jas registravo LSB skautininkus ir 
sudarė kartoteką tų asmenų, iš 
kurių buvo įmanoma gauti at
sakymus. Vl-je T. S. vadovavo 
skautininkų pastovyklei bei prisi
dėjo {vairiuose Tautinėse ir kitų 
stovyklų darbuose. 

— Vadovų lavinimo skyriaus 
vedėjas pravedė Ąžuolo mokyk
lą 1977 m. Rakė ir 1978 m. Taut. 
Stovykloje, kurioje dalyvavo ir 
užjūrio vadovai. Šioms Ąžuolo 
mokykloms paruošė naujas pro
gramas ir namų darbų uždavi
nius, pirmininkasvo sk. pat. laips. 
programų paruošimui. Instruk
tavo 1977 m. Gilwellio mokykk-

.- » - -

Lituanicos tunto skautai Alius Meilus, Tauras Liubinskas, Algis Kuliešius ir Tomas Valaitis džiaugiasi išky
loje į Warren Dunes, Mich., pagavę didelį žuvį. Nuotr. G. Plačo 

KUR "MŪSŲ SKAUTYBĖ"? 
LSS pramatytai knygai '"Mūsų | knygai telkiant? 

Skautybė'' medžiaga (ilius
truotos vietovių, vienetų apžval
gos, išskirtinių įvykių aprašymai, 
atsiminimai) plaukia į rajoninių 
tedaktorių ir knygai ruošos ko
miteto stalčius, ir vis dar iki š. 
m. pabaigos laukiama. Ypač at

skyrius "Lietuvių Skautų Są-
j jungos atsikūrimas tremtyje", ku-
i riam medžiagą rinko ir paruošė 

galutinei redakcijai v.s. Pr. Ka
ralius, jau užbaigtas. Šiame sky
riuje paminėtas pats atsikūrimas 

I h buvusieji vienetai DP stovyk-
kreipiamas dėmesys tų vietovių,! lose: Detmold, Falkenberg, Flens-
vienetu, kurie į pakartotinus pra- į burg. Geestacht, Greven, Gross 
šymus neatsiliepė. Bent keliais! Hesepe, Hamburg, Hannover, 
žodžiais praneškite rajoniniam i Horneburg, Liubek, Kiel, Buxte-
redaktoriui, kodėl savo vietovės: hude, Meerbeck, Oldenburg. Pi-
apraŠymo apie skautiškąją veik-! nneberg, Repner, Seedorf, Diep- ! džiagą sutelkti komitetas širdin

gai jums dėkoja, jur prašo pa
dėti ir tikisi pagalbos. 

v.s. A. Samusis 

mas, idealu siekiant, į ateitį ir 
kt. 

Apskritai, jau paeita į priekį 
knygo'j ruošoje, bet pagal už
planuotus knygai skyrius dar 
pluta: darbams platūs ir kai kur 
atviii. 

Labai palengvėtų rajoniniam 
rodai toriam darbas, jei vietovių, 
vienetų vadovai,-ės, kurie dar ne
pasiuntė skautiškos veiklos ap
žvalgos, pasistengtų kuo greičiau
siai atsiųsti. 

Knygai "Mūsų Skautybė' ' me-
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Kanadoje U.S-A. 37.00 19.00 15.00 
Užsienyje 37.00 20.00 15.00 
Savaitinis 2500 15.00 9.00 

• Administracija dirba kas t • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30. šešta w vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00 '* nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien *> anksto susitarus. Redakcija už 

8:30 — 4:00. šeštadieniais ^ skelbimų turinį neatsako Skel-
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lą neatsiuntėte. Būtų labai gaila, I ho!z; Uchte, Wattenstet, Augs-
kad naujoje lietuviškosios skau- • burg Bamberg, Dillingen, Eich-
tijos istorijoje jūsų vienetas ar; stat, Rebdorf, Fulda, Hanau, Hu-
vietovės skautiška veikla nebus i sum. Ingolstadt, Kassel-Matten-

loje prie Chicagos ir sudarė saly- j paminėta. j berg, Memmingen, Muenchen, 
gas ten dalyvauti ir lietuvių! K i e ^ ! a u pažengta medžiagą i Nuertingen, Offenbach, Regens-
ikautų vadovams. i i burg 

—• Jūrų skautų skyriaus vedė-
Brolijos vadija susideda iš 23į jas tvarkė bendrai programas, 

narių (įskaitant rajonų vadei- • tvarkė budžių reikalus suvažiavi 

Ro:enburg, Scheinfeld, Se-

KERNAVES TUNTO 
DEMESIUI 

Kernavės tunto kalėdinė va

rnos dalyvauti Jaunimo centre 
a tnašaujamose šv. Mišiose. Tė
veliai, visos buvusios vadovės ir 
š iuo metu neakt ingos sesės ma
loniai kviečiamos dalyvauti. 

FILISTERIŲ SUEIGA 

Filisterių skautų kalėdinėje su
eigoje, kuri įvyks šį šeštadienį 
7:00 v. v. Jaunimo centro kavi
nėje. Sueigos programą at
liks Romas Bartuška, parody
damas savo meniškas skaidres. 

į Po programos bufetas ir pasi-
Visus Chicagos akademikus' svečiavimas. Dalyvavimo kaina 

skautus, jų šeimos narius ir ar- \ svečiavims. Dalyvavimo ka ina 
Ūmuosius kviečiame dalyvauti \ 05.00. F . S. S. valdyba 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija Ir moterų ligos 
Ginekoloirinė Chirurgija. 

6449 So. Polaski Rd. (Crawford 
Medical Bnilding) Tel LU 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

' TeL ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th A ve.. Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 Iki 4 vai. popiet. 

j ką-c skiria LSB VS. Skaučių lavi- į de, Schweinfurt, Wuerzburg, 

vas) ir kiekvieno vadovo įsiparei
gojimą šios kadencijos metu 
t rumpai apibūdinsiu: V. S. pa
vaduotojas tvarkė ir koordinavo 
visų skyrių darbo planus, sekė jų 
progresą ir, kartu su VS, nustatė 
pagrindinį Brolijos darbo planą; 
rekomendavo prityrusių skautų 
programų dalis, paruošė Vl-sios 
T. S. bendrų programų planus 
ir, su kviestais pagalbininkais, 
jas pravedė stovyklos metu. 

— R. katalikų ir evangeliku 
dvasios vadovai rūpinosi atitinka
mais skautų religiniais reikalais, 
patarė programų sudaryme ir 
pra vedime. 

— Garbės gynėjas aktyviai da
lyvavo LSB vadijos posėdžiuose, 
padėjo patikslinti Brolijos kryp
tį ir stebėjo skautišką šakos veiklą. 

— Sekretorius dokumentavo po
sėdžiu ir pasitarimų eigą, tvar
kė ir katalogavo įvairius raštus, 
bei sudarė nuostatų komisiją ir 
jai pirmininkavo. 

— Iždininkas tvarkė piniginę 
apyvartą, vedė metines apyskai
tas ir registracijas. Talkindamas 
Sk. Aidui, išsiuntinėjo prenume
ratorių sąrašus vienetams, ragin
damas, kad kiekviena skautų šei
ma užsisakytų mūsų žurnalą. 

muose su skautais vyčiais. Vl-je 

nimo iniormaciją tokiems viene- j Wiebaden, Freiburg. Tuebingen, 
tams siunčia ir Seserija. Šiame: Unterlenningen. 

, .vienete jau įsteigtas sk. vyčių Į Paikutiniu rnetu s. O. Gešven-
T. S. paruošė ir vedė jūrų SK. pa- • būreli: ir kiti skautiški vienetai, j tas daug medžiagos atsiuntė apie 
stovyklę bei jos programas, gra- "Aušros" t u n u 

igenstadt, Schvvaebisch Gmuen- į karonė įvyks gruodžio 17 d-, 7 
vai. vak. Jaunimo centro kavi-l v a i : 
nėję. Sesės kernavietės daly-1 

vauja uniformuotos. Plotkelį 
kar tu su mumis laužti kviečia
mi tėveliai ir bičiuliai. Iki raa'.o-

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ JR VIDAUS LIGOS 

Marąnette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenoe. 

1 .. ; 

5-1811 .-, 

žiai koordinuodamas jaunųjų va
dovų sugebėjimus ir entuziazmą 
vadovauti įaunesniesiams. 

— Skautų vyčių skyriaus ve
dėjas su pavaduotojo pagalba pra
vedė sk. vyčių, budžių su sesė
mis suvažiavimus, kurie įvyko 
kiekvienais šios kadencijos metais. 
Vl-je T. S. vadovavo sk. vyčių 
pastovyklei, kuri pasireiškė dide
liu sk. vyčių kandidatų skaičiu
mi, bei gerai paruošta bei pra
vesta programa. 

— Skautų skyriaus vedėjas pa 
ruošė gausiai skautiško lavinimo 
medžiagos, daugelį kartų kreipė
si į vienetų vadovus sk. lavinimo 
reikalais. Siuntinėjo paties suda
rytus skiltininkų kursų konspek
tus, dr-kų lavinimo medžiagą ir 
pararė priedinių specialybių pro
gramas. Dalyvavo skautų pat. 
laips. ruošimo komisijoje ir reko
mendavo lavinimo metodus nau
joms programoms. 

— Vilkiukų skyriaus vedėjas 
paruošė ir pristatė vadijai nau
jas patyrimo laipsnių progra
mas vilkiukams. 

— Vadijos nariai atliko dau
gelį kitų uždavinių, susietų su 

- T i e k i m o skyriaus vedėjas11
BroI l> s kasdienine veiklą, o kai 

-I-A „i •;?!,.. 5 a r ,u„ u » „ | w m e tęsė darbą vietovių skau
tiškuose vienetuose. 

— Palangos vienetui (Sao Pau
lo, Brazilija) išaugus virš 40-ties 
skautų-čių, rajono vadeiva pa
siūlė suteikti vietininkijos statu
lą ir Brolijos vadija patvirtino šios 
vietininkijos įsteigiimą. Mišrūs vie 

skautų tarpmiestinis 

S. Makare- i t ė v -

— Jūrų 
vienetas Grandis buvo įsteigtas 
žemiau išvardintų 
inici.ityva ir jie buvo išrinkti į 
vieneto vadiją: j . v. s. _ . 
vičius — vedėjas; j . v. s. V. Petu- | * * • " § « 
kauskas — sekretorius; j . v. s 
Knoptmileris— iždininkas. 

— Brolijos tuntininkų ir vyres
niųjų vadovų suvažiavimą su 
ruošėme Clevelande 1977 m 

pirmad.. antrad ir ketvirtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro, 
šeštad. nuo 1 Iki J vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2S70. 

Rezid. tel. WAlbroo* 5-3048. 

| Taip pat apie patį atsikūrimą pa- į 
i stabu ir nuotraukų iš to laiko-
| tarpio skautiškos veiklos atsiun-

Vokietijojc. j naus pasimatymo! 
Kernavės tunto vadija \ 

TUNTO VADUOS POSĖDIS 
St. Jakštas, net iš tolimos 

t Į Kai kuriuos atsikūrimo įvykius 
į paryškino v.s. K. Palčiauskas. 

Apie skautišką veiklą pokario 
. į metais Anglijoje plačią apžvalgą 

į atsiuntė v.s. J. Maslauskas. Žadė-

tvarkė skautiškų ženklų, knygų 
ir kt. inventorių, telkė reikmenis 
ir išsiuntinėjo vienetų ar asmenų 
užsakymus. Vedė ir raportavo 
metines apyskaitas. Brolijos iždo 
ir tiekimo skyriaus lėšomis rėmė 
P. Amerikos ir Anglijos skautiš
ką veiklą ir Sk. Aidą. 

—Spaudos ir informacijos skyr. 

dalyvavo apie 50 vadovų. 
— Draugininkų sąskrydis įvy

ko Dainavoje 1976 m., dalyvavo 
apie i 00 jaunų vadovų. 

— Trys skautų vyčių — bu
džių ru sesėmis sąskrydžiai įvyko 
1976 m. Beaumont, 1977 m. Dai
navoje ir 1978 m. prie Chicagos. 

— Ąžuolo mokyklos buvo pra
vestos 1977 m. Rakė ir 1978 m. Vl-
je Tautinėje Stovykloje, Paxton, 
Mavs. 

— Gilvvellio kursuose dalyvavo 
Brolijos atstovai 1977 m. prie 
Chicagos ir didesnė grupė prie 
Bostono. 

— Tarybos akivaizdinis posė
dis įvyko 1977 m. Chicagoje ir 
1978 m. Tautinės stovyklos metu, 
kuriuose pristačiau Brolijai rūpi
mus reikalus. 

— Brolijoje buvo įsteigtos ko
misijos skautų, jūrų skautų pat. 
laipsniams bei nuostatams per-
žiūrėii. 

— Šeštojo Tautinėje Stovykloje 
Australijoje su dideliu pasiseki
mu dalyvavo 36 Brolijos vadovai. 
Mus maloniai priėmė miestuose, 
smagiai stovyklavome kartu su 

jo atsiųsti ir iliustracijos. 
Atlanto rajonas su vietovių ap

žvalgomis tik viduryje kelio iki 
užbaigos. 

Australijos rajono apžvalgą pa
ruošė v.s. Br. Žaly?. 

Kanados rajone medžiagą 
kruopščiai teikia v, s. Č. Senke
vičius: jau taip pat prie galuti
nio apipavidalinimo. 

P. Amerikos skautišką veiklą 
apžvelgs iš jau turimos medžia
gos v.s. kun. A. Saulaitis. 

R. Vandenyno rajone medžia
gą knygai ruošia s. VI. Pažiūra. 

Pačio didžiausio rajono - JAV 
Vidurio rajono apžvalgai medžia
gą telkia ir šį skyrių redaguo 
ja v.s. A:ė Namikienė. 

Jau redaguojami ir kiti sky
riai, kaip centrinė vadovybė, di
džiosios stovyklos, šventės, są
skrydžiai, spauda, vadovų lavini-

Antradienį, gruodžio 19 d., 
7 vai. vak. Jaunimo centre 
įvyks Lituanicos t u n t o vadijos 
posėdis. Visi vadovai dalyvau
j a ' 

NERIJOS TUNTO SUEIGA 

Nerijos tunto kalėdinė sueiga 
įvyks sekmadienį, gruodžio 17 
d., 10 vai. ryto, J an imo centro 
203 kamb. Visos sesės, pilnose 
uniformose renkas bent penkio
lika minučių prieš dešimtą va
landą. Pr ieš tai visos ragina-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
DAUGYBE LIETUVOS MIESTE 
LIU aprašoma dr. J. Vaišnoros. MIC 
knygoje: 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Knyga yra tik teologinė, ji dėl t JO 
mių vietovių aprašymo ir dėl jos 
gausios istorinės medžiagos tinka pa
siskaityti kiekvienam lietuviui, besi
dominčiam Lietuvos istorija ar vie 
tovėmis. Knyga didelio formato, 440 
psl. — kaina $3.00 Galima ją įsigyti 
"Drauge". 

iiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. 
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir Sešt. 

tik susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. Ir 
ketv. 1-4 Ir 7-9; antrad. Ir penkt 
10-4: Šeštad. 10-3 vai. 

Ofis. teL 7354477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — JJervtj tr 
Emocines ligos. 

CBAWPORD MEDICAL BJLDG. 
6449 So. Polasfci Road 

^IIIIHIIIIIIIUIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlililMIlinillllllilIlIlIlIlIlIlIlIiiillliiiiii^ 

| "LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTIENES BIRUTES | 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JACEVIČIUS 
J O K 6 A 

V A I K Ų L I G O S 
2866 West 6Srd Street 

Pirmad.. antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 2 vai. Ir nuo 5 Iki 8 vai 
vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

Tel. REliso.ce 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 West 59tn Street 

Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. Ir šeštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHLRLFRGar. 
K f 1)1 K U TR VAI K V LIGOS 

SPKClAI,I9Tfi 
MEDICAL BUI£DT\<3 

3200 W. 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

Iki 1 vai. nopiet 
Ofs. tel 737.1168, rez. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2434 Weet 71st Street 
71-os-ir Campbell Ave. kamp. 

Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir 
penktad 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

ARO, LIGOS — CHIRURGI.IA 
Ofisai: 

111 JTO. WABASH AVE. 
NO. CENTRAI* AVE. 

pasai susitarimą. 
4200 
Valandos 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius tr 
"Contact lenset" 

2618 W, 71st S t — TeL 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treC 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 6Srd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso tel. 776-2886, rezid. 448-5545 

netai administraciniai priklauso broliais ir sesėmis šeimininkais. 
Brolijai, todėl Palangos vietinin- (Bus daugiau) 
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Lietuvių skautų sąjungos 60 metų jubiliejaus minėjimo metu Detroite Nuotr. VI. Bacevičiaus' 

ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS 
STUDENTO DIENORAŠTIS, 284 pusi., Chicago 1978 . . . . $5.00 
2EMAICIAI. Etnografija. 184 pusi., Chicago $4.00 
METAI PRAEITYJE. Prisiminimai. 296 pusi.. Chicago $5.00 

MES GRJ2TAME. Jauno žmogaus dienoraštis. 368 p. 1974 . . $5.00 
Užsakymus siųsti "DRAUGO" adresu. Illinojaua gyv. dar pri

deda 5% valstijos mokesčių. 

Ofs. PO 7-6660 Rez. GA 3-7278 

DR. A. iENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

1002 N. Western Ava, Chicago 
Tel. 489-4441 

Dr. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7110 W 127 Si., Palos Heigfcts 
TeL 361-0730 

Valandos pagal susitarimą 

DR. i. J. SIMONAITIS 
GV D Y T O J A S 

Adresas 4255 W. 6Srd Street 
Ofiso telef. R E 5-4410 

Rezidencijos telef. G R C-OfllT 
Ofiso vai pirm. ir ketvirtad. nuo 
1 ligi 3 v. popiet pagal susitanrną. 
Oft.%r 

Vai.: 
2-5 

> tel. HK 4-212*. \ » m i j ( . l M 1 M 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

pirm., antrad.. ketv. Ir penktad 
Ir 6-7 — 15 anksto susitarus. 

Įstaigos Ir boto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1467 vSo.49th Ooort, Cicero, III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Otkyros tr*£ ir ieiUd 

TeL ofiso PR 6-6446 
F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3197 West 71st Street 

Valandos: 1-6 vai. popiet 
Tre«S. ir iefttad. pag-al susitarimą. 

Ofs. teL 586-3166: namų 381-8772 
DR. PETRAS ŽU0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 West 63rd Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą. 



Okupuotoji Lietuva 

SOVIETINĖS STATISTIKOS SKAIČIUOSE 
Kiekvieneriais metais okupaci

nis įstaigos Lietuvoje išleidžia 
savo statistikos metraščius "Lie
tuvos TSR ekonomika ir kultū
ra'*. Paskutinis mus pasiekęs šios 
rūšies leidinys yra 284 puslapiu 
išleistas šiais metais, bet pažymė
tas 1977 metų data. 

Sovietų valdžios bei statistikom 
įstaigos niekad nepasižymėjo 

skaičių bei faktų objektyvu
mu* nešališkumu. Jų statistika, 
kaip žinia, visada yra surišta su 
pasigyrimais, propaganda. Taigi, 
skaitant šios rūšies leidinius, rei
kia juos atsargiai stebėti ir kri
tiškai vertinti. 

Vis dėlto yra dalykų, kuriais 
galima patikėti. Prie tokių teks ir 
sustoti. Nors eilinio skaitytojo 
skaičiai bei statistika dažniausiai 
nedomina, vis dėlto yra žmonių, 
kurie tokius dalykus seka, lygina 
su kitais duomenimis, daro išva
das. Su kai kuriais skaičiais susi-

LKB Kronika Nr. 34 

pažinsime ir mes. 
* 

Pirmiausia Lietuvos gyventojų 
problemos. Metraštis skelbia, 
kad 1976 m. Lietuvoje buvo 
3,335,000 gyventojų. 1959 me
tais tebuvę 2,711,000. Taigi per 
17 metų 600,000 paaugo. 

Kaip žinome, gyventojų skai
čius didėjo ne vien tiktai natūra
laus prieauglio būdu — padėjo 
"broliškosios respublikos, ypač 
didžioji rusų tauta". Vyko Lietu
vos kolonizacija slavų tautų žmo
nėmis. Tuo tarpu natūralus gy
ventojų prieauglis (gimimai -
mirimai) mažėjo. 1940 metais 
kiekvienam tūkstančiui gyvento
jų teko 23 gimimai, 13 mirimų. 
Natūralūs prieauglis buvo 10,0 
promilių. 1975 m. buvo 15,7 
prom. gimimų, 9,5 prom. miri
mų, natūralus gyventojų prie
auglis — tik 6,2 promilės. 

* 

šia proga pažvelkime į natūra
lu, gyyeatojų-prieauglį atskirose 
sovietinėse respublikose ir visoje 
Sovietų Sąjungoje. Įdomu bus 
pastebėti, kad labai sumažėjo ru
sų tautos natūralus prieauglis 
1940 metais jis siekė 12,4 promi
les, o 1975 m. jau tiktai 5.9 prom. 
Dar mažesnį už Lietuvą natūra
lų gyventojų prieauglį turi Uk
raina — '5.1 prom., Estija — 3,3 
prom., o mūsų broliškosios Lat
vijos prieauglis siekia tiktai 1,9 
prom. Tai žemiausias Sovietų Są
jungoje. Užtat nenuostabu, kad 
latviams gresia labai rimtas pa
vojus. 

Visoje gyventojų statistikoje 
pavergtosioms tautoms yra du 
džiugūs faktai: gerokai sumažė
jo pačių rusų natūralus gyvento
jų prieauglis ir nepaprastai paki
lo aziatiškų tautų prieauglis. 

* 
1940 metais Sovietų Rusijos 

natūralus gyventojų prieauglis 
siekė net 12,4 promiles, 1975 m. 
statistikos duomenimis nukrito 
ligi 5,9 promilių. Šiuo kritimu 
bandoma aiškinti ir šiek tiek 
pristabdyta pavergtųjų tautų ko
lonizacija rusais. 

Tuo tarpu didžiausią gyvento
jų prieauglį turi (promilėmis) 
rusų valdomos Azijos kraštų res
publikos: Tadžikija — 29, Turk
mėnija — 26,6, Uzbekija — 27,3, 
Kirgizija — 22,3, Kazachija — 
17. Nemažas yra ir Kaukazo tau
tų prieauglis: Azerbaidžano — 
18,1, Armėnijos — 16,9, Gruzi 
jos — 10,2 promilės. 

Imant visos Sovietų Sąjungos 
vidurkį, jis dabar siekia 8,8, nors 
1940 m. jis siekė 13,2 promiles. 

1977 metais iš 3,342,000 Lie
tuvos gyventojų miestuose gyve
no 1,952,400 gyventojų. Vadina
si, 58,4 procentai visų Lietuvos 
gyventojų gyveno miestuose ir 
tik 41,6 proc. kaimuose (kolcho
zuose bei sovchozuose). 

Kalbant apie miestus, penki 
didžiausi Lietuvos miestai, 1977 
metų duomenimis, rikiuojasi to
kia tvarka (skliausteliuose jų gyv. 
skaičius 1959 metais): Vilnius — 
458,400 (236,100), Kaunas — 
358,000 (219,300), Klaipėda — 
172,500 (89.900), Šiauliai — 
115,200 (59,700), Panevėžys — 
96,90 0(41,100). 

Okup. Lietuvos gyventojų pa
siskirstymas tautybėmis minėta
me metraštyje nėra paskelbtas. 
Jį, gal būt, paskelbs ateinančiais 
metais, įvykdžius visuotinį Sovie
tų Sąjungos gyventojų surašymą. 

* 
Iš statisinių duomenų matyti, 

kad okup. Lietuvoje vyksta sov-
chozų (komunistinių dvani) 
skaičiaus augimas. 1950 m. tebu
vo 113 sovchozų, 1960 m. 228, 
1965 m. 316. Vėliau, prie sovcho
zų priskyrus kitus valstybinius 
ūkius, jų skaičių, 1976 m. pasie
kė 343. Pagal specialybes jie taip 
skirstomi: mėsos - pieno - 227, 
kiaulininkystės — 1 , paukštinin
kystės —28, daržininkystės — 
10, kitų specialybių (nepažymė
ta kurių) — 77. 

Kolchozai nuolat stambinami, 
o jų skaičius visą laiką mažina
mas. Baigus prievartinę kolekty
vizaciją, 1950 metais buvo 4514 
kolchozų. 1960 - 1915, 1965 -
1530, 1970 - 1428, 1975 — 967, 
zai. 

Lygiagrečiai vyko ir ūkininkų 
bei valstiečių kiemų bei sodybų 
naikinimas. 1950 m. Lietuvoje 
buvo 326,500 kiemai, 1965 m. 
259,600, 1976 metais tik 246, 
000 kiemų. Atrodo, kad sodybų 
bei kiemų skaičius bus ir toliau 
mažinamas. Kaip žinoma, tai 
vykdoma "melioracijos" priedan 
ga, prievartiniu būdu specialio
mis mašinomis nugriaunant so
dybas, išraujant jų medžius su 
šaknimis, kad neliktų ir sodybų 
ženklo. 

Metraščio 232 puslapyje pateik
tas Švietimo ministerijos dieni
nių bendrojo lavinimo mokyklų 
moksleivių paskirstymas pagal 
mokymo kalbą. Iš duomenų ma
tyti, kad 1976-7 mokslo metais 
buvo iš viso šios kategorijos 538. 
000 moksleivių. 

Iš jų mokėsi lietuvių kalba — 
457,000, rusų kalba — 65,000, 
lenkų kalba 16,000 moksleivių. 
Procentais tai išreiškiama ati
tinkamai: 85; 12; 3 proc. Kadan
gi lietuvių okup. Lietuvoje yra 
apie 80 proc., tai aiškėja, kad 
dėstomąja lietuvių kalba mokyk
las lanko ir kai kurie (apie 5 
proc.) nelietuvių tautybės gyven
tojų. Iš kitos pusės rusų Lietuvo
je yra apie 8,5 proc., o mokyk
las rusų kalba lanko 12 procen
tų gyventojų. Atrodo, kad ru
sams čia daug "padeda" ki
tos slaviškos tautos, ypač lenkai. 
Jų Lietuvoje yra apie 8,5 procen
tų, o lenkiškas mokyklas iš 
jų vaikų telanko vos 3 procentai. 

Pabaigai keli žodžiai apie so
vietų statistikos paruošėjus okup. 
Lietuvoje. Statistikos įstaiga yra 
rusiška, jos viršininkai valdinin
kų daugumą sudaro rusai. Ir mū
sų aptarto metraščio vyriausias 
paruošėjas yra V. Komijenkovas. 

h. kv. 

Naujoji vaikų subedievinimo 
ir nutautinimo akcija Lietuvoje 

Spaudoj ir gyvenime 

(Tęsinys) 

•10. Sistemingai kontroliuoti 
bendrojo lavinimo mokyklų ir 
užmokyklinių vaikų įstaigų už
klasinę ir užmokyklinę veiklą, 
analizuoti organizuojamų rengi
nių efektyvumą ir jų poveikį 
moksleivių ateistiniam auklėji
mui. 

Nuolat — Užmokyklinio ir 
užklasinio darbo skyrius, respub
likinės užmokyklinės vaikų įstai
gos, rajonų, miestų liaudies 
švietimo skyriai. 

11. Užklasinėje veikloje kryp
tingai skiepyti materialistinę pa
saulėžiūrą, remiantis dėstomųjų 
dalykų pagrindais. Kiekvienas 
mokyklos būrelis, ypač ateistų, 
turi propaguoti mokslines ateisti
nes žinias, demaskuoti reakcingą 
religijos vaidmenį mokslo raidos 
istorijoje, atskleisti materialistinio 
pasaulio supratimo reikšmę visuo
menės pažangai. 

Nuolat — Užmokyklinio ir už
klasinio darbo skyrius, rajonų, 
miestų liaudies švietimo skyriai. 

12. Siekti, kad bendrojo lavini
mo mokyklos nuosekliai dirbtų 
su mokinių tėvais. Sistemingai 
tirti šeimas, jų auklėjimo povei
kį vaikams. Didelį dėmesį skirti 
individualiam darbui su tikin
čiaisiais mokinių tėvais. Pedago
gikos fakultetuose mokinių tė
vams nagrinėti mokinių moksli
nės ateistinės pasaulėžiūros for
mavimo problemas. 

Nuolat — Rajonų, miestų 
liaudies švietimo skyriai. 

13. Sustiprinti idėjinį, politinį 
vadovėlių kryptingumą, pakelti 
jų mokslinį ir metodinį lygį, jų 
turinyje išryškinti mokslinius 
ateistinius akcentus, kurie sudary
tų pagrindą moksleivių mater
ialistinei pasaulėžiūrai ugdyti 
per kiekvieno dalyko pamokas. 

1977 — 1980 m. — Mokymo 
metodinis skyrius, PMTI (Peda
gogikos mokslinio tyrimo institu
tas). 

14. Parengti ir išleisti peda
goginius — metodinius leidinius 
ateistine tematika: 

D. Poneris, L. Krotova, Moksli
nis ateistinis auklėjimas, mokant 
fizikos; J. Kundrotas, Praregėji
mas; A. Certkovas, V. Komaro-
vas, Pokalbiai apie religiją ir ate-

dytą politinį nusistatymą ir kom
jaunuolio aktyvumą. 

Reikšminga, kad valstybinės eg
zaminų komisijos darbą tvarkęs 
atsiųstas prižiūrėtojas ir vertinto
jas buvo rusas prof. Jons Kuzmins-
kis. A. T. 

izmą; L Zaksas, Kas sukūrė pa
saulio tvarką. V. Nečajevas, T. 
Markovą, Dorovinio auklėjimo 
vaikų darželyje metodika; V. 
Gladutis, Iš klasės vadovo darbo 
patirties; Z. Bajorūnas, Vaikų auk
lėjimas šeimoje; A. Urbonas, 
Mokslas apie žmogų. 

1977 — 1980 m. — Mokymo 
metodinis skyrius. 

15. Parengti metodinį laišką 
apie moksleiviu ateistinį auklėji
mą šiuolaikinėmis sąlygomis. 

1978 m. — PMTI 
16. Organizuoti mokslinę prak

tinę konferenciją moksleivių ma
terialinės pasaulėžiūros formavi
mo ir ateistinio auklėjimo klausi
mais. 

>1979 m. — PMTI, RMTI (Res
publikinis mokytojų tobulinimo
si institutas — aut.). 

17. Organizuojant respubliki
nius pedagoginius skaitymus, nu
matyti pranešimus mokinių mark 
sistinės — lenininės pasaulėžiū
ros ir ateistinio auklėjimo tema
tika. 

1978 m. — (tie patys — aut.). 
18. Respublikos mokytojų kva

lifikacijos kėlimo kursuose, daly
kinių metodinių ratelių pirmi
ninkų seminaruose plačiau at
skleisti materialistinės pasaulėžiū
ros formavimo, ateistinio švieti
mo ir ateistinio auklėjimo galimy
bes, dėstant mokymo disciplinas. 

Kasmet - PMTI 
19. Jaunųjų gamtininkų, che

mikų, fizikų ir kitų dalykinių 
būrelių vadovams organizuoti se
minarą materialistinės pasau
lėžiūros formavimo ir ateistinio 
auklėjimo klausimais. 

1979 m. — RMTI 
20. Miestų ir rajonu centruose 

paruošti ilgai veikiančias ateisti
nės literatūros parodas mokslinės 
ateistinės literatūros" propagavi
mui. 

1978 — 1979 m. — Respubli
kinė mokyklų biblioteka. 

21. "Tarybinio mokytojo", "Ta
rybinės mokyklos", "Moksleivio", 
leidinio "Šeima" redakcijoms pla
čiau nušviesti ateistinio auklėji
mo mokyklose ir šeimose klausi
mus. Paskelbti straipsnių ciklą 
apie mokslinės pasaulėžiūros, ate
istinių įsitikinimų formavimą per 
lietuvių literatūros, rusų litera
tūros, istorijos, visuomenės moks
lo, biologijos, chemijos, fizikos ir 
kt. dalykų pamokas. Nušviesti 
mokyklų užklasinio darbo siste
mą, ugdant mokinių mokslinę 
ateistinę pasaulėžiūrą. Pateikti 
mokytojams teorinių ir metodi
nių straipsnių ciklą jaunimo 

mokslinės pasaulėžiūros, ateisti
nių įsitikinimų formavimo klau
simais. 

1977 — 1980 m. - 'Tarybinio 
mokytojo", 'Tarybinės mokyk
los", "Šeimos", '̂ Moksleivio" re
dakcijos. 

Mokyklų valdyba 
3. Nutautinimo programa 

mokykloms 
Lietuvos TSR Švietimo minis

terijos kolegijos 1977 m. gegužės 
27 d. nutarimu Nr. 88 buvo 
patvirtintas "perspektyvinis prie
monių planas tolesniam interna
cionaliniam ir patriotiniam moks
leivių auklėjimui bendrojo lavi
nimo mokyklose ir kitose švieti
mo įstaigose gerinti". Žemiau pa
teikiamas šis lietuvių vaikų nu
tautinimo planas su kai kuriais 
mažais sutrumpinimais: 

L Mokymo auklėjimo darbas 
1. Svarbiausiu bendrojo lavi

nimo mokyklų, ikimokyklinių ir 
užmokyklinių įstaigų uždaviniu 
laikyti jaunosios kartos auklėji
mą proletarinio, socialistinio in
ternacionalizmo tarybinio patrio
tizmo ir bendranacionalinio pasi
didžiavimo dvasia, vadovaujan
tis TSKP XXV suvažiavimo nuta
rimais. Tuo tikslu užtikrinti dar
nią, kryptingą ir vieningą moks
leivių patriotinio ir internaciona
linio auklėjimo sistemą, komplek
siškai ją siejant su bendru idėji
nio politinio, estetinio, dorovi
nio ir ateistinio auklėjimo pro
cesu. 

Nuolat — Ministerijos. valdy
bos ir skyriai, Respublikinio pa
valdumo įstaigos, Rajonų, miestų 
liaudies švietimo skyriai 

2. Mokyklų ir kitų švietimo 
įstaigų pedagogų kolektyvams žy
miai veiksmingiau panaudoti 
mokymo medžiagą auklėjimo 
tikslams. Visų mokymo dalykų, 
ypač humanitarinio profilio, mo
kyme procese stiprinti marksisti
nės lenininės teorijos aiškinimą 
apie nacijas ir tautų santykius, 
apie TSRS nacionalinės politikos 
laimėjimus ( pavyzdžiui, nutau
tinant Baltarusijoje ir kitose 
TSRS respublikose gyvenančius 
lietuvius, dedant visas pastangas, 
kad Vilniaus krašto gyventojai, 
nutautėję to krašto lietuvių pa
likuonys vėl neatlietuvėtų -aut.). 
Ypač svarbu išaiškinti naujos 
istorinės žmonių bendrijos (tau
tiškai beveidės - aut.) — tarybi-

[ nės liaudies sąvoką, atskleidžiant 
objektyvius tolesnės tarybinės vi
suomenės internacionalizacijos, 
mūsų šalies socialistinių nacijų 

Apaštalas šv. Petras, nežinomo lietuvių liaudies menininko kūrinys 

ir tautybių visapusiško vystymo
si ir laipsniško suartėjimo (nu
tautėjimo, t.y. surusėjimo -aut.) 
procesų dėsningumus. 

Nuolat — Mokyklų valdyba, 
Rajonų, miesty liaudies švietimo 
skyriai. 

3. Stiprinti mokymo dalykų po
veikį ateistiniam auklėjimui, for
muojant moksleivių ateistinę pa
saulėžiūrą; įtaigiau išryškinti re
akcinę religijos esmę, religinės 
pasaulėžiūros ir išnaudotojiškų 
klasių interesų sutapimą^ Laiku 
duoti veiksmingą atkirtį įvai
riems reakcinės dvasiškijos išpuo
liams, demaskuoti jų ketinimus 
platinti jaunimo tarpe buržuazi
nę nacionalistinę ideologiją. 

Nuolat —(tie patys -aut.) 
II. Užklasinis ir užmokyklinis 

darbas 
1. Per švietimo įstaigų užkla

sinį ir užmokyklinį darbą prak
tiškai įtvirtinti mokinių tarpusa
vio internacionalinio pobūdžio 
santykius. Tuo tikslu aktyvinti 
mokyklinių internacionalinės 
draugystės klubų veiklą, plačiau 
praktikuoti bendrus renginius 
mokyklose, kuriose dėstoma skir
tinga kalba, komplektuoti būre
lių, gamybinių brigadų ir kitų 
moksleivių kolektyvų įvairiu tau
tybių vaikų kontingentus. Akty
viai įtraukti mokinius į praktinę 
veiklą, organizuojant proletari

nio solidarumo renginius, kaip 
pavyzdžiui pasiruošimas Tauti
niam jaunimo ir studentų festiva
liui Havanoje, Tarptautiniam 
vaikų festivaliui Tarybų Sąjun
goje, respublikiniam konkursui 
"Mažųjų planeta" ir kitiems. 

Nuolat — Užmokyklinio ir už
klasinio darbo skyrius, Mokyklų 
valdyba, Ikimokyklinio auklėjimo 
skyrius, Rajonų, miestų liaudies 
švietimo skyriai. 

2. Stiprinti mokinių karinį-pa-
triotinį auklėjimą. Užtikrin
ti, kad jie aktyviai dalyvautų 
masinio gynybinio darbo rengi
niuose: plačiau praktikuoti mo
kyklose vyriškumo pamokas, tri
jų kartų sąskrydžius — susitiki
mus, karinės parengties apžiūras 
konkursus, žygius revoliucinės, 
kovinės ir darbo šlovės keliais, 
karinius sportinius žaidimus "Žai
bas", "Ereliukas", taip pat užtik
rinti dalyvavimą komjaunimo-
-jaunimo estafetėje išilgai TSRS 
valstybės sienos. Aktyvinti SDA 
ALR veiklą. Toliau stiprinti 
moksleivių ryšius su Tarybinės 
Armijos kariais, vykdyti sistemin
gą aukštesniųjų klasių moks
leivių profesinio orientavimo dar
bą, propaguojant karybos profe
sijas. Siekti, kad moksleivių ži
nios iš pradinio karinio rengimo 
būtų tvirtos ir gilios. 

(Bus daugiau) 

LATVIŲ MENAS RUSŲ KONTROLĖJE 
Rygoje leidžiamas savaitraštis 

"Literatūra un maksla" pranešė. 
kad neseniai Rygos meno akademi
ją baigė 55 įvairių sričių dailinin 
kai. 18 jų es* du "stajmenininkai" 
("stajgleznotaji" — įvesta nauja 
meno kryptis). 4 monumentalios 
tapybos menininkai. 3 scenogrrafai-
dekoratoriai, 7 grafikai. 3 tapyto
jai vaizdlninkai, 6 prtaikomojo de
koratyvinio meno menininkai. 11 
internietai — butų vidaus įrengi

mo menininkai, 9 dizainieriai — 
naujas medžio, plastikos, metalo 
apdirbimo būdas. 6 tekstilės meni
ninkai. 16 piešimo mokytojai ir 5 
meno kritikai. Kad jaunieji meni
ninkai gautų iš valstybės užsaky
mus, svarbi yra kuratoriaus — po
litinio auklėtojo rekomendacija. 
Nurodant menininką valstybes už
sakymo darbams, komisija ne vi
suomet atsižvelgia į menininko 
kvalifikaciją, bet į partijos nuro-

LANGAS | SAULĖLEIDI 
Romanas 
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Nežiūrint to, jis Ją užšnekino. Ji varžėsi ir jis. 
Rodos, ir ant jos naktinio staliuko, kaip pas Dorą, iš 
rėmų į ji su priekaištu žiūrėjo žmogus. Dažais spal
vom retušuotoj nuotraukoj energingas veidas su svei
kais rausvais skruostais atrodė gėdijos savo žmonos. 
Andrius varžėsi, bet žvilgterėjęs kelis kartus, suprato, 
kad žmogus nieko jam nepadarys. Per didelis laiko ats
tumas jį skyrė nuo jo. Nuotrauka nelietė jo asmeniš
kai. Ji buvo tik atminimui, kaip senos, pageltusios fo
tografijos kokioj nors aludėj, ar birštubėj Bavarijos 
kalnuose... Jos buvo getevos, mirusios, negyvos, nes 
žmonės juose gyvenime jau neegzistavo. 

Gyvi tik egzistavo, ar ne?... Ir nors jis pirmąkart 
taip buvo neištikimas Viktorijai, vėliau buvo daugiau... 
laisva dvasia ir kažkokia jėga, kuri jam kenkė ir vi
suomet viliojo, jį gundė laive per Atlantą ir Amerikoj... 
Tie nuotykiai buvo net neįtikėtini, o atmintyje vis 
daugiau pagražinami. Jo praeitis taip buvo nudažyta. 

Galvodamas "kodėl?" jis stengėsi dažnai save su
prasti, bet klausimo nepajėgė, gal nenorėjo niekada iš
spręsti? 

Ar jis gerai darė? žymėdamas statybos progreso 
grafoj brūkšnelius galvojo. Kas žino ? Jis šito nežinojo. 
Jis tarsi keršijo kažkam, suteikdamas sau malonumus. 
Jis darė tai, kas jam atrodė pasiekiama, geriausia. Iš 
savo sukulto bastūno gyvenimo jis graibė sveikesnes 
šukes, jei jos atlėkdavo ir krisdavo po kojm. 

Namuose linksmai nusiteikusios Viktorijos šyps-
nis jį nustebino. 

Ji sau linksmai judėjo virtuvėj, pietūs buvo jam 
ant stalo išdėlioti ir ji pati buvo išsipuošusi, meili. 
Taip retai būdavo. To mažo džiaugsmo jis galėjo jai ir 
pavydėti. Jos linksmumas jį ir nuginkluodavo, nors ir 
matėsi, kad jos pakilęs ūpas buvo kiek dirbtinis. 

Kas jai atsitiko? 
Bet Andrius leidosi būt pralinksminamas. Jis 

džiaugėsi, kad ji nebuvo nusiminus. Jau kelios savaitės 
kaip naujų namų pirkimu ji buvo užsiėmus ir jų ieš
kojimas, atrodė, jai davė šiokį tokį tikslą, ir tai buvo 
jam labai gerai. 

Atsisėdus prie stalo, laike pietų ir pavalgius ji vis 
entuziastiškai šnekėjo apie laikraštyje matytus dides
nius už jų namus. 

— Žiūrėk, — ji jam rodė. —Kaina kiek didoka, 
bet kokie patogumai. 

— Atrodo neblogai. 
— Dabar tiek patogumų. Ir priedų! 
— Parodyk. 
— O gal šie senesni namai patiktų tau? — Ji rodė. 

— Žiūrėk čia. 
Matėsi gotiko ir renesanso imitacijos. Plačios vi

los kiek senesnėse apylinkėse. Andriui buvo malonu 
paganyti akis tų namų iškiliuose įėjimuose, dideliuose 
languose, stuko ir stogų įmantriuose išsikišmuose. 
Laikraštyje buvo visokių namų. Modernių — kompak
tiškų ir klasikos imitacijos didelių turtingai atrodančių 
rezidencijų. Jie abu gyveno jau ilgai gan paprastame 
ekonomiškame trijų miegamųjų neblogai išplanuotame 
name. Tokių jų apylinkėj buvo šimtai. Name — nedide
lis salionas, virtuvė, kurioj stovėjo valgomasis stalas, 
sutalpinantis vos šešis žmones. Jei sueidavo daugiau 
svečių, būdavo nemaža problema. 

Didesnių namų reikėjo! Reikėjo. Nors vasarą bu

vo vartojamos ir plačios stiklo durys į platų patio su 
didesniu stalu, kur susėdavo didesnė grupė pakviestų 
svečių. Jie kartais ten ir valgydavo atvirame ore. Vai
kai bėgiodavo po sodą, o Maura, Tomas, Stankus ir Žu
lys su žmonom plepėdavo prie didžiulio stalo apie tai, 
kas vyksta pasaulyje, kaip kruta ekonomija, kas deda
si Lietuvoj ir kokie subuvimai ar kultūriniai įvykiai 
dominuoja Lietuvių namuose. Tokiais momentais jie 
užmiršdavo net kad gyvena čia. Amerikoj, ir tik Vikto
rijos brolis Tomas kiek išgėręs pradėdavo keistai kal
bėti apie šį kraštą, kabintis prie visų, ir tuo pagadin
davo tuos retus susitikimus. Visi neapkentė šių Tomo 
išsišokimų. Bet Viktorija tylėdavo ir niekas neišdrįs
davo jos brolio sutramdyti. 

Taip. Atrodo, atėjo laikas ir jam. Žulys ir Stan
kus jau turi didesnius namus. Nuo kurio laiko ir And
rius tikrai galėjo įsitaisyti pagal padėtį puošnesnę, sti-
lingesnę erdvesnę buveinę. Nors kažkas jį vis laikė 
pririšęs prie šios ir jis deisė, tarsi laukdamas čia savo 
galo, tarsi būtų netiesa, kurią Stankus jam vis karto
davo "žmogau, juk gyveni tik vieną kartą..." 

Jei tik tą vieną kartą, tai reikia. Reikia gyventi su 
visu platumu. 

O dėl neištikimybės reik ir Viktorijai įtikti, ir ką 
nors gero jai padaryti, jo sąžinė šnibždėjo. Nauji na
mai jai būtų atsinaujinimas. Naujas ir pilnesnis gyve
nimas. Į darbą ji3 važiuoja su vienintele gera mašina. 
Antroji dažnai tupi pas mechaniką — ji beveik jo at
sarginis susisiekimas ir taip palieka jis ją kaip kalinę 
namie. Seniau su maža Maura. Su telefonu. Ir televiri-
ja. Ir tai viskas... Ir, ar ne dėl to tokia moteris tampa 
iš lėto neįdomi? Ji tokia ir liks, kaip kalinys namuose 
uždaryta. Net tuomet, kai ir negalėjimas judėti bos 
pašalintas kada. 

Net tuomet. 

(Bus daugiau) 
. 
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BOSTONO ŽINIOS 
Pavakarieniavus, buvo sveikini
mai raštu ir žodžiu. Pirmuoju 
kalbėjo Kanados lietuvių vardu 

E N C I K L O P E D I J Ų 

U 2 B A I G T U V Ė S 

Vieno iš didžiųjų lietuvių iš
eivijos darbų — Lietuvių Enci
klopedijos ir Encyklopedija Litu-
anica išleidimo užbaigtuvių 
vakaras b u v o surengtas So. Bosto
n e 1978 m. gruodžio 3 d. Lietu
v i ų Pil iečių dr-jos auditorijoj . 

Šias iškilmes pradėjo rengimo 
komiteto pirm. inž. Juozas Dačys. 
Jis pakvietė rašytoją Stasį Santva
rą vadovauti š i om užbaigtuvėm. inst i tuto pir. J. Gimbutas, Vliko 
Pradėdamas vakaro programą, pirm. Valiūnas, Pasaulio Liet 
Santvaras prisiminė lietuvišką 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Palm Beach, F la . 

kun. dr. Pranas Gaida, nes jis tu- Be&ch apylinkės valdybos posė-
rėjo išvykti.Tada Santvaras pami- &s vicepirm. 1 
nėjo visus sveikinusius raštu: kar
dinolas Madeiros net pažadėjo spe
cialias pamaldas už Lietuvą, vysk. 
Rrizgys, išrinktas Mass gubernato
rius E. King, dabartinis gubern. 
M. Dukakis, miesto meras K. 
W h i t e , kongr. J. J. Moakley, mi-
nisteri: Lozoraitis, dr. Bačkis, kon i ger Island, gruodžio 31 d. Pra-
sulai: Simutis, Žmuidzinas, Lit. j džia 9 v. v. Šokiams g r o s Chi-

cagoj pagarsėjęs orkes tras "Vy 
tis", vadovaujamas J o n o Šal
nos. Jau yra i š s iųs ta kel i šim
tai pakvietimų. D a u g i š j ų jau 

: y ra pranešė apie dalyvavimą. 

nare, k i ek tai liečia Lietuvių 
fondą. Todėl v is i yra prašomi 
Lietuvių fondo reikalais kreip
t is i Aušrot ienę , gyv. 411 Apol-
lo Drive , Juno Beach, Fla' 
33408, telef. 305 626-3817.. 
Pirm- Strazdui prašant, Julija 
Šalkauskienė. S t a s y s Pažėra ir 

Pirm. Z. Strazdas, a t idaręs po- j V y t a u t a s Bi l iūnas sut iko suda-
sėdį ir pateikęs darbotvarkę, ' ryti š i o s apylinkes rinkiminę 
pareiškė, kad valdybos rengia- komisiją, kuri praves L B DC ta-

LEETUVTŲ B E N D R U O M E N Ė S 

VEIKLA 

Gruodžio 7 d. įvyko L B Palm 

C L A S S I Fl E D G U ! D E 
Ml>Ofc,l.L^>fcjUls 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

B £ A L E S T A X t 

munnmHUiHUUui 

m a m naujųjų 1979 metų sutiki
mui nėra jokių pakeit imų. Su
t ik imas įvyks Colonnades vieš
bučio gražioje balių salėje, Sin-

raštą n u o Martyno Mažvydo lai
kų iki š ių dienų. Kalbėjo apie 
mūsų enciklopedijų pradžią, jos 
leidėją Juozą Kapočių, apie redak
torius, kad jų dalis jau mirę. Mi
rusieji b u v o pagerbti atsistojus su 
sikaupimo minute. Buvo pristaty
ti šiose užbaigtuvėse dalyvau
jantieji redaktoriai: Pranas Čepė
nas, Juozas Girnius ir Simas Su
žiedėlis. Dar kalbėjo apie kitus 
enciklopedijų bendradarbius ir 
ypatingai apie Ritą Kapoeiutę, ku
ri labai daug padėjo leidėjui ir 
redaktoriams kaip administrato
rė, vertėja ir leidėjo pagelbinin-
kė, apie skyrių redaktorius. O ta
da pakvietė paskaitininką prof. 
dr. Antaną Klimą. 

Prof. Klimas, pradėjęs paskaitą, 
klausė: — Ar tai miražas? Ir pats 
atsakė: — Taip, ačiū Dievui , tai 
ne miražas, o tikrovė. Kalbėjo 
apie užmojus dar aname šimtme
tyje išleisti l ietuvių enciklopedi
ją, bet jos nebuvusios išleistos. Ši 
išleistoji esanti pagrindinis žinių 
šaltinis. Okup. Lietuvoj buvusi iš
leista "Mažoji tarybinė enciklo
pedija" 3 tomų ir dabar leidžiama 
"Didžioji" kelių tomų. Jos esan
čios ant marksistinio pagrindo. 

Visa kas lietuviška, esą iškarpy- Enciklopedijų leidėjas Juozas 
• ta ir rašoma neigiamai, kaip apie j Kapočius labai dėkojo už šį už-

buržuazinius nacionalistus ir antį- baigtuvių surengimą, redaktoriam 
tarybininkus. Kapočiaus išleistoji Į i r v i s i e m bendradarbiam už jų 
esanti vienas geriausių šios rū- d l d e l , ; i r k r u o p š t u d a r b ą , v i s i em 
sies leidinių, ne s joje esąs objek
tyvumas. Žinoma, jeigu kur pasi
taikė kokia klaidelė, tai be jų ne-
apseina ir jokie raštai. Vienas Ja 

B-nės pirm. Kamantas, St. Barz-
dukas, Amer. LB pirm. A. Gečys, 
Kultūros tarybos pirm. A. Ra-
džius, ALTo pirm. Bobelis, inž. ir 
arch. s-gos pirm. Izbickas, Rašy
tojų d-jos pirm. Andriekus,2uma-
listu s-gos pirm. J. Kuprionis, 
Skautų — L. Milukienė, prel. 
Balčiūnas, rašyt. St. Zobars-
kas, prel. Jūras, dr. Sruogienė, D . 
Cibas, prof. J. Žilevičius, Br. Po
vilaitis, Laučka, Kubiliūnas, Da-
bušis, Kriaučiūnas, "Alka". N . 
P. Marijos seselės, Pr. Garšva, A. 
Benkus, E. Gorodickienė, Ed. Jan
sonas, Pabedinskas (jeigu ką pra
leidome ar netiksliai užrašėme pa
vardes ir pan. iš anksto atsipra
šome, nes skubos užrašai). Tada 
žodžiu dar sveikino: Vliko pirm., 
dr. Kęstutis Valiūnas, JAV LB 
pirm. A. Gečys, LB Tarybos pirm. 
A. Radžius, Inž. ir arch. s-gos 
vardu R. Bričkus, Lietuvos Lais 

rybos rinkimus. Tarybos rinki
mų d a t a ir v i e ta bus paskelbta 
vėliau. 

Va ldyba nutarė rengti Vasa
rio 1 6 d. minėjimą vasario 11 
d. ir Užgavėn ių blynus vasario 
25 d. Rašy to jas , poetas S tasys 
Santvaras yra sutikęs būti Va
sario 16 d. paskaitininku ir me
ninės dalies at l ikėju 

N . METŲ SUTIKIMAS 

LINKSMU ŠVENČIŲ 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Insurance — Income T a x 

Vizitinių kortelių naudojimas yra į 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla- Į 
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo-
mų atstovams turėti gražias vizi- j 
tinęs korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis- i 2 9 5 1 W . 6 3 r d S t . . 4 3 6 - 7 8 7 8 
traciją visais panašiais reikalais. Į 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi-! 
mu. 

Dal i s jų teiraujasi, ar ir š ių 
naujų metų sut ik imas y r a ren-

. , _* _ J . L B P a l m Beach, Fla,, apylin-
g iamas kartu s u P o m p a n o Auk , . , , . . . . . 

Tr T T, i - i x>_ k e s valdyba rengia Nauiųjų mes i m o Kranto L B apylinke. Pra- . . . . . . . . 0į J* ~ , , . , . , , . tų sut ikimą gruodžio 31 d- Col- , 
nesama, kad nors ir labai gra- , . . ? ». , .. . . . ; , . ,. , . lonadest viešbučio balių salėje, 
ziai š i o s abi apvhnkes sugyve- „. T , - _-_ T ^ v . »" . 7TZ Suiger Island. Uz 1 6 dol. bus na — visados vieni k i tų paren- ! , , _.-_ . 

i i ^ * „» - f , - duodami p ie tus ir šampanas, s o 
g imus lanko, bet Naujųjų Mė- , . ~ . k iams g r o s Chicagoje 

i l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l iu i l l l 

M. A. Š I M K U S 
NOTARY PCBLIC 

l.NCOMK TAX SERVICE 
4259 So. Maplewood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai 
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Į S I G Y K I T E U A B A lt 
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VIZITINIU KORTELIŲ 

REIKALU 
Vizitinių korteliu naudojimas yra 

gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi-
Ines korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

tų sutikimą abi apyl inkės ren
g i a atskirai, nes kel ių metų 
bendri parengimai parodė, kad 
negalima sutalpinti v i s ų norin
čių dalyvauti. Yra užklausimų, 
kodėl mūsų apyl inkės valdyba 
i škvietė iš ta ip toli, i š Chicagos 
orkes trą "Vytis". Pranešama, 
k a d š i s orkestras y r a iškvies
t a s ypač dėl jaunimo, kuris at
važ iuoja kartu su t ė v a i s čia pra 
le is t i atostogų, ka i j i e m s nebū-

zmo-
mas jaunimo orkestras "Vytis". 

P. Mikšys 

vės kovotojų s-gos pirm. P. Žič- j * • » šokiams gero orkestro, tai 
kus, Pabedinskas iš Chicagos, uk- jie , palikę tėvus, i š lakstydavo j 
mergiskių vardu inž. J. Miką- k i t a t a u č i u Parengimus. Malo-
lauskas, VVorcesterio . radijo va
landėlės vedėjas Ed. Meilus, o 
rengimo komiteto pirm. inž. J. 
Dačy£ įteikė leidėjui Juozui Kapo
čiui rengimo komiteto vardu ad
resą. 

n ia i kviečiami vis i dalyvauti 
L B Palm Beach apyl inkės val
dybos rengiamam Naujųjų 1979 
m. sutikime. Norint iej i dalyvau 
t i prašomi nedels iant padaryti 
rezervacijas, skambint i pirm. 
Strazdui 305 — 626-7406 arba 
sekr. A . Pil ipavičiui 305-626-
0128. 

A I D E R M A N Ų ALGŲ 
KEITIMAS 

Meras Bilandic susitarė s u 
Carterio vyriausybe dėl Chica
gos aldermanų algų. Ilgainiui 
jie g a u s maždaug tą, ko siekė, 
bet pakėlimai bus išdėstyti per 
keletą metų. 

/Uoyzo Barono vaikams 
knygute 

DIENA PRIE EŽERO 

iHiiiiiiiiiimimiiimiimniiiimiiiimiiiiii 
(vairių prekių pasirinkimas nebran

giai iš mūsų sandeUo. 
COSMOS PARCELE EXPRESS 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

S333 h. Halsted St., Chicago, IU. 6060* 
2501 \V. OVlh St., Cnicago, UI. 00829 

Telet.: 925-2737 — 254-3320 
Vytautas Valantinas 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Uli . i l l l l l l i 
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PACKAGE EXPRESS A .SCY 

MARI J A IMI r r u i m 
SIUNTINIAI I TUVĄ 
Labai pageidaujami ros nišiea 

prekes. Maistas iš Ku; sandėlių. 
•MOS W. «9 St., Chicafc . Ui. 0062». 
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M O V I N G 
&&R.ENAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

Tel. — \VA 5-8063 
iliiilllllllllllllllllllIlHlllllllllimillllllllll 

Sekr. 

nariai jau! 
y r a sumokėję už š i u o s metus 

prenumeratoriam, be kurių para
mos enciklopedijos nebūtų išleis
tos, o ypatingai ir labai susijau-

. dinęs dėkojo savo žmonai ir visai 
ponijos prof. Iki Murata Į ™ « ^ - 8 / - ^ Į J 8 j - t e - ^ - ^ ' I T - J I ^ Į iiiTlilii • • I I I ' mifci nlj Lie 
ir pavardę uzrasem pagal ista-i i n a š u i r p a s k a t i n i m u ke i s t i tas tuv ių kolonijoj Miami dar ne-
rimą), išmokęs lietuviškai ir pra- enciklopedijas. 2 m o n a dirbusi net i gant L B apylinkės, ke le tas iš 
dėjęs versti lietuviškus rastus , ja- , t r i s d a r b u s ? k a d i o š l a i k y t u ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ 

K n U , £ bą;.1Is
1
V:f,rtęs

 v
B a r a n

T
a u f 0 jis dirbtų prie enciklopedijų. I reiškę ^ t u n o r ą ^ j ] m ū s ų 

Anykščių šileli ir kita. Jis la- L ^ 
bai gražiai atsiliepiąs apie lietu-

10% — 20% — 30% pigiau mokėsite 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208 H West 95tb Street 

Chlcafo. Illinois 
Telet. GA 4-W54 

vių kalbą. Jam buvusi padovano
ta Lietuvių Enciklopediją. Jis la
bai apsidžiaugęs gavęs ją ir labai 
vertinęs. Šios mūsų enciklopedi
jos esančios pagrindinių žinių 
šalt iniu rašto žmonėms. Be jų ne
begalima apsieti. 

Miisų žymusis aktorius Henri
kas Kačinskas paskaitė Jurgio Ble-
kaičio rašinį "Mūsų didžiajam 
iškiliajam dainiui "Maironiui" ir 
ištrauką iš Justino Marcinkevi
čiaus rašinio apie Martyną Maž
vydą. 

B u v o parodytas Algimanto Ke-
zio, SJ, filmuotas Paul iaus Jas iu 
konio redaguotas enciklopedijų 
leidinio garsinis dokumentuotas 
filmas. Filmas labai gerai paruoš
tas. P o to Stasys Santvaras klausi
nėja, o leidėjas Juozas Kapočius 
atsakinėja apie enciklopedijų at
siradimo istoriją, rūpesčius ją or
ganizuojant, ieškant redaktorių 
h* v i sus kitus vargus ir džiaugs
mus ją išleidžiant ir užbaigus. 
F i lme kalba redaktoriai: Pranas 
Čepėnas, Juozas Girnius, Simas 
Sužiedėlis, parodomi ir kiti re
daktoriai bei enciklopedijos ad
ministracija ir spaustuvė su jos vi
sais darbininkais. IŠ filmo sužino
me, kad enciklopedijų išleidime 
dalyvavo apie 1200 asmenų, tai 
yra redaktoriai, bendradarbiai ir 

talkininkai . Sis filmas, kaip ir 
pačio? enciklopedijos, yra istori
nis dokumentas , kuris parodo, 
kaip tas didysis lietuviško rašto 
ir ž in ių paminklas — enciklope
dijos buvo išleistos. 

Pc pertraukos, žemutinėje salė
je, vis i vėl sugrįžo į pagrindinę, 

Drąsiai galima tvirtinti, kad ; apylinkę. Pirm. S trazdas prane-
encik:opedijų išleidimas buvo la-! **» k a d P r i e m ū s U apyl inkės Lie 
bai sunkus, labai vertingas ir la
bai reikalingas. Tai didysis mūsų 
lietuviško žodžio, kurį rusas Mu
ravjovas, vadinamas koriku, buvo 
uždraudęs, o kurį rusas komunis
tas nori ir visai palaidoti, gyvas
tingumo įrodymas, kad joks oku
pantas nepajėgs jo palaidoti. 

Padėka Juozui Kapočiui, visiems 
redrktoriam ir bendradarbiam, 
kvrr sugebėjo išleisti tą istorinį 
žinių šaltinį. 

PARENGIMAI 

Gruodžio 17 d. sekmadienį, 
Moterų federacijos ruošiama ka
lėdinė vakaronė įvyks Tautinės 
s-gos namuose So. Bostone, 484 

yra pati geriausia dovana šioje 
puikiai Nijotfe Vedegytė* Palabins-
kieoė« spalvotais piešiniais ilius
truotoje knygoje "Mšlynų karve-

Pihpavic ius perskaitė į ̂  a u t o r i U B p a l i e f t i a S i u o l a i l r i n i 0 

praėjusio posėdžio protokolą, į miesto Taiko kyvenimą. Knyga vi-
kuris buvo pr i imtas be pataisų.; sų recenzentų buvo labai šiltai su-
Ižd. A . Šalkauskas pranešė kad i &***• l^*1* i k i e t , M viršelius. Tin-
v is i š i o s apyl inkės nariai jau i * T * * ™ « * " « • J a u d a b a r * i , , , , r " 2 T r . H . r \ m ? ™ . u , r i 

nupirkite savo pažįstamam vaiku' \ S IUNTINIAI Į LIETUVA 
! d £ » * S * » 3 dol Gaunama . , ^ j ^ j a ^ 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, IU. 60632, telef. »?~-5980 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiimiiimiiiiiii 

iiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiimiimiiirniitiiiiiiii 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visa rūšių grindis. 
J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIIJIIIIIIIIIIIUIIIIIII 

tuvių fondo įgal iot ine sut iko bū 
ti Veronika Aušrot ienė . Ji l a i 
k o m a šios apyl inkės valdybos 

Apsimoka gk«lbtii dien DRAUGE, 
nea jia plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimu kai 
uos yra rlaiama prieinamo* 

ĮS •*?• —— *y "• 

CARMEN - MANON - LESCACT - PAGUAOCI 

S T A S Y S B A R A S , tenoras § 
S t u t t g a r t o Simfoninis orkestras = 
Dirigentas DARIUS L A P I N S K A S \ 

Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina su persiunti- 5 
mu $7.30 Amerikoje. Užsakymus siųsti: i 

OBAUGAS. 4545 W. 63rd St.. Chicago. II! 60fi29 | 

D Ė M E S I O 

E. 4th Street. Programą atliks so- Į riiinDuiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiMiiiMiHiiiiiiiiiiiMimmmin 
Kstas Povilavičius. Pradžia 4 vai. 
p.p. Visi yra kviečiami. 

Nepriklausomybės šventės — 
Vasario 16-sios minėjimas įvyks 
vasario 18d. 2 vai. p.p. Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje. 

Kovo 25 d. Minkų radijo va
landėlės 45 metų sukakties mi
nėjimas Liet. Pil. d-jos salėje So. 
Bostone. 

iiimmimiiimiimiiiiiimi;mmiiimiM»* 

S 0 P H I E BARČUS 
RADIO &E1M0S VALANDOS 

Visos programos iŠ WOPA 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vai popiet. — Šeštadienį ir 
sekmad. nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto. 

Telef. 454-2413 
1490 A. M 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 

0 GERIAUSIA ČIA 
Labai švarus 2-jų butų namas ir ga

ražas. Elektrinės durys. Atskiri gazo 
Šildymai. Brighton Parke. $37,000.00. 

svarus kaip stiklas 7 kamb. niūras. 
Centr. šildymas - vėsinimas. Liuksus 
naujų namų apylinkėje. $53,900.00. 

Modernus 2-jų aukštą mūro namas. 
Apie $18,000.00 pajamų. Geros sąly
gos nupirkti Marąuette Parke. 

2-jų aukštų mūro namas ir 2 au
to garažas. Apie $6000.00 pajamų. 
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum. langai. 
Galite pirkti už $41,800.00. 

Modernas 15 metų muro namai. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette 
Parke. Aukšta kokybė. $50,000.00. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estate 
2625 West 7 i st Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 
liimimiiiitmmiiiiHiiiiiiiimiiiiiiiiiMiiii 

U U K S I ^ K l 6 B U T Ų 
RIDGEMONT S Q U A R E 

.APARTMENTIN1AI N A M A I 

Liuksus f butų namai su butu 
savininkui 

"'Face brick" tvirtas mūras. Pil
nas rūsys su apšildomom grindim 
ir vonia. Visi pilnai įrengti su "ap-
pliances" įskaitant ir indams plauti 
mašiną. Pilnai įrengtas skalbimui 
kamb. 

Nuo sienos iki sienos kilimai. 
Galima pasirinkti pilnai "improved" 

sklypą. 
Potvynio kontroles projektas, pir

mas Cook County rajone. 

Pageidaujant galima gauti paskola. 

Atdara kiekvieną dieną 
nuo l t v. r. iki 7 v. v. 

105th Street & Major A v e . 
( 2 blokai | vafc. už Centra l ) 

S k a m b i n t 
422-2565 arba 725-5550 

HiininiiiiiminiiiiiiiHimiiiiiiiiiiiiiiiim 
DĖMESIO! 
Leiskite mums priminti, kad 

BUDRAIČIO REALTY 
namų pardavimo įstaiga tapo priimta 

į National Association of Reaitors. 

Tuo pačiu išplečia nuosavybių pirki
mą bei pardavimą ir tolimuose prie
miesčiuose. 

Taip pat žinotina, norintiems per 
mus pirkti bei parduoti, jums patar
naus ne vienas ar du asmenys, bet 
virš tūkstančio profesionaliai toje sri
tyje paruoštų pardavėjų su 250 įstai
gų-

Taigi j mus kreipdamiesi i sutaupy 
site laiko ir pinigo. Norintieji pirkti 
rasite platų namų pasirinkimą, o par-
duodantieji greitą ir teisingą patarna
vimą. 

Budraitis Realty Co 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

MMi iu i i i i i i i i i i i i i im i i i im i iHHt i i iM i i t i i r t 

Puiki dovana — bet kuria 
proga! 

Popular Lithuanian 

R E C I P E S 
P A T I K S L I N T A m P A G R A Ž I N I A 

L A I D A 

Suredagavo 
Juozapina Daužvardienf 

Šiom dienom Draugo spaustuvė 
lileido septintą laidą ftioa pupha 
rioa virimo knygoa. J. Daužvaidie 
nė vėl patikslino u* pagražino 6ią 
laida naujaia paruosimais 

Tai geriausia dovana naujom 
žmonom ax marčiom. Daugelis ap
dovanoja kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
viriniu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose Ir organiza
cijose. 

Knyga yra. labai gražiai jrtata ir 
su spalvotomis iliustraci k>mi» L* 
Sai patogi vartojimui 

Užaakymua s iųst i : 
D R A U G A S , K n y g ų Skyr ius 

4 5 4 5 W . 63rd S tree t « 
Chicago , Il l inois 6 0 6 2 9 

Kaina su persiuntimu $4.75 

Illinois gyventojai pridekite 20 
centų mokesčiams. 
iHiimiiiiiiiiiKiiiiiiimiiiiiMiiimiiuimi 

N O R I P I R K T I 

N O R I M E P I R K T I V A R T O T Ą 
P I A N I N Ą . 

S k a m b i n t 476-4637. 

D fi M E S 1 O 1 

iiiimiiiiiiiiiimimmiuiifiiiiHiiinimiiii: 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69th S t , telef. 776-14S6 
imimimiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiuiimiit 

CHICAGO, ILL 60629 
kurioje vyko visos tos iškilme- miiillllliliilllllllllllllillllllillllllllHum» te 

Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
t i pataisymai. FTRESTONE TIRES. 
Wheei al ignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Muiflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil a n d filters. 

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 W«st 591h Street Tel. « 6-7771 

Veikia nuo 7:00 vai. r y t o iki 8 : 0 0 vai. vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS ČESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ry to iki 4 vai. popiet. 

VA mažiaus madona (paveiksiąs 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand 
National Award Amerikos dailinin 
kų profesinėje sąjungoje New Yor 
ke. Tai puotai dail. POVILO PUZ1 
NO monografija, kuri yra didelit 
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX amžiaup 
Madona. Kaina 25 dol. Puiki dova 
st Ir tinka bent kuriomis progo 
mis įteikti bent kam- avetfantau 
čjui ar lietuviui 

Gaunama DRAUGE, 4545 West 
63rd St.. Chicago, TL. 60029 U* 
sakant pridėti 50 centu ui persiūti 
Urna niinojaua jrrventoia: mok» 
S proc mokesniu. 

Remkit tuos biznierius, knrie 
skelbiasi "Dnuigt". 

MARQVETTE P ARK 
23 metų, 5% kamb. mur. 3 miega

mi. 40 p. sklypas. Gazu šildymas. 2 
maš. garažas. Arti 71-os ir Lawn-
dale. Prieinama kaina. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Narna oirkbnts — Pmrdavtssa* 

Valdytaas 
Oraudimal — Income Tas 

Notarlatas — Vertimai 

BELL REALTY 
l. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie A v . — 778-2233 

iiiiitiiimimiiiimniiiitumiiiimiiiiiiiiiH 

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

Apdraustas peikraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 

miiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiHiiimii 

iiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimm 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo Valanda j;iu 3S metus tar
nauja N>\v Jersey. NPW York ir Con-
neetieut liptuvinms ! 
Kas šeštadieni nuo • iki ", vai. po
piet iŠ WEVD Stoties N>w Yorke 
1330 kil., AM ir nuo T iki S vai. 
vak. 97.9 meg. FM. 

I'irekt l>r. Jokūhas J. stuka-. 
1407 Foroe Drlve 

Mouiitainskk-. X. ,|. UTOS'i 
*v... ! - i o o i (COąle) 201 

Kviečiame taip pat klausytis Lietu
višku kultūrinių valandų anglų kalba 
ift Seton Hali Universiteto radijo sto
t a s iNew Jersey WSOU. 89.5 mec-
FM) Pirmad. 7:30 - 8 30 vai. vakaro. 

(Vadovauja prof. J. Štokas) 

miiiiiiiiiiiiHiiiiiimiiimiiimiiiiiiiHiiiiiii 

O N A 
Vytautas F. BELIAjūS 

Įvairūs pasakojimai suristi su lie
tuviškais papročiais. Anglų kalboje. 
Autoriaus leidinys, 100 pusi. 1977 
m. Kaina su persiuntimu $5.30. 
Užsakymus siųsti: 

Draagas, 4645 W. 6Srd St^ 
Chicago, m. 60629 

Perskaitę''Drauge', duokite kitiems pasiskaityt 



lam^i^MMfcar.* i^^m^w^^m!s&mči!>^įm^s&j^^^^smsm^^^m&^::.^m^^&^ ..fi.įĮįS^Į^ĮĮLV-1 

MOSU KOLONIJOSE 
Hot Springs, Ark. 

BENDRAS KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ POBOVIS 

Arkansas valstiją galima pava
dinti pušynų ir vandenynų kraš
tu. Per 60 proc. valstijos žemės 
ploto užima miškai (95 proc iš 
jų pušynai), 2.5 milijonų akrų 
miškų yra valstybiniai Valstijo
je yra 9,000 mylių ilgumo upių 
ir upelių ir 675,000 akrų ežerų. 

Arkansas valstija taip pat api
ma Ozarks ir Ouchitas pušimis 
apaugusias kalnų virtines. Hot 
Springs miestas randasi valstybi 
niame miške Ouchitas kalnų 
virtinėje, kurie iš visų pusių ap
supa miestą. Vakarinėje miesto 
pusėje yra "Mid-Amerika Park". 
Tame parke yra Community 
College,Ųuapaw Vocational Tech-
nical School, Mokslo ir meno mu
ziejus ir amfiteatras. Rytinėje 
miesto pusėje yra "Magic Springs" 
šeimų parkas, kur gali rasti sau 
pramogų įvairaus amžiaus žmo
nės. Miesto artimoje apylinkėje 
yra nemažai mažesnių parkų, 
kur žmonės gali pasigrožėti gam
ta ir pramogauti 

Arkansas valstijoje gyvenantiems 
pensininkams bendrą Kalėdų 
švenčių pobūvį. Tais metais po
būvyje dalyvavo 1300 žmonių, o 
1977 metais — 2000. Atrodo, kad 
bendras Kalėdų švenčių minė
jimas Arkansas valstijoje bus įves
tas kaip tradicija paįvairinti pen
sininkų gyvenimą. Toks minėji
mas yra ruošiamas ir šiais me
tais. 

Tie Kalėdų švenčių parengi
mai yra ruošiami su aukštų vals-
rimu ir pagalba. Jų tar
pe paminėtini: David Pryor, 
valstijos generalinis prokuroras 
Bill Clinton ir Hot Springs mies
to meras Tom Ellsworth. Pasku-

pagrindinę kalbą 

Hot Springs, Ark., visuomenės atstovų delegacija. Kalėdų švenčių parengimo reikalu, pas Arkansas valsti
jos gubernatorių David Pryor, kuris dabar yra išrinktas j JA'V senatą. Iš kairės: Luce Gudelienė, Judy 
Gay, Esther McKeever, gub. David Prayor, Janet Mosley, Lois Simpson, Carolyn Ellison, Sheila Sims, Lo-

įreta Tamošaitienė.'Antroje eilėje: James McKeever. dr. Lamar Smith, Don Pittman, Chief John Wood, Joe 
timuose rinkimuose David Pryor Boh p , , , , , J a k T h i e i e . 
buvo išrinktas į federalinį sena
tą ir Bill Clinton — Arkansas 
valstijos guberantoriumi, abu % 
balsų dauguma. Meras Tom Ells-
worth nugalėjo stiprią 4rių kan
didatų opoziciją ir buvo išrink
tas Hot Springs miesto meru tre
čiam terminui. Linkime jiems 
sėkmės ir ypatingai naujai išrink
tam sekretoriui David Pryor, ne
prisidėti prie grupės senatorių, 
kurie neįsigilinę pataikauja ko-

Hot Springs miesto gyvento-! munistinės Rusijos užmaskuotiems 
jams yra lengvai pasiekiami šie 
ežerai: Catherine, Hamilton, Ou-
chita ir De Gray. 

Pačiame Hot Springs mieste 
yra 47 karšto-mineralinio vandens 
srovės trykštančios iš Ouchitas 
kalnų virtinės. Tas sroves atra
do 1541 metais Ispanų nukariau
tojas (conąuistador) ir tyrinėto
jas DeSoto, pirmas baltasis žmo
gus aplankęs šią apylinkę. Šios 
srovės šiandien yra sujungtos ir 
nukreiptos į karšto-mineralinio 
vandens vonių pastatus, kur žmo
nės ima vonias ir masažus svei
katai pagerinti. Šiuos vandenis, iš 
tam tikslui įrengtų vietų, žmo
nės gali pasiimti savo naudoji
mui, nes šie vandenys yra krista
liniai švarūs ir neturi nei chlori
no TKi fluorino, kurie žmogaus 
kūnui nėra reikalingi ir kai ka
da gali būti ir žalingi. 

Hot Springs mieste yra 37,000 
gyventojų, apie 25 proc iš jų 
yra pensininkai. Jų tarpe yra apie 
300 lietuvių. Žmonėms, norin
tiems ramiai poilsiauti, Hot 
Springs yra ideali vieta. 

Pensininkus į Hot Springs pa
traukia ne vien tik gamtos grožis. 
Juos čia patraukia ir palankios 
medžiaginės bei socialinės sąly
gos. Pav., Arkansas valstijoje 
yra žemi valstijos ir savivaldybių 
mokesčiai. Hot Springs mieste 
veikia "Senior Community Ser
vice Employment Program" įstai
ga, kur norintiems ir pajėgian
tiems dirbti senesnio amžiaus 
žmonėms parūpina laikiną dar
bą. Programai vadovauja Mrs. 
Esther M. M. McKeever. "Home 
Health Service" institucijos nepa
jėgiantiems pilnai save aptarnau
ti asmenims suteikia pagalbą na
muose net iki to laipsnio, kad ati
tinkami asmenys pasiunčiami į į 
namus ir paruošia net valgius. Ir 
visa tai yra nemokamai, jei pavie
nio asmens metinės pajamos ne-
prašoka 5,690.36 ir poros — 
7,441.24. Paskutiniu laiku, čia 
įsteigta institucija "Service Ma
nagement Program", kurios tiks
las yra sudaryti senyvo amžiaus 
žmonėms sąlygas praleisti senat
vę savo namuose, suteikiant jiems 
reikalingą pagalbą, kad nereikė
tų eiti į prieglaudas. Tam tiks
lui gubernatorius David Pryor 
iš Valstijos iždo paskyrė 2 mil. 
ir Federalinė valdžia — 0.5 mil. 

Patarlė sako — žmogus gyve
na ne vien duona. Tas ypatingai 
tinka daug laiko turintiems pen
sininkams — retkarčiais jiems rei
kalingas ir dvasinis penas, nors 
jų neužmirštant Arkansas vals
tija, čia gyvenančių pensininkų 
skaičiumi, yra antra po Floridos. 

"NARTĄ / AARP Senior Com
munity Service Employment 
Program") direktorė Mrs. Esther 
M. McKeever, jauna, energinga, 
suprantanti ir sugebanti pa
traukti žmones, kolegijos išsilavi
nimo "Sočiai Service" srityje, 
1976 metais sugalvojo paruošti 

siekiams užvaldyti pasaulį. 

Be aukščiau paminėtų parei
gūnų, Kalėdų švenčių pobūvio 
parengime, dalyvauja daugelis 
Hot Springs ir apylinkės prekybos 
ir pramonės atstovų, visuomeni
nės organizacijos ir pavieniai as

menys, prisidėdami savo darbu, Į vention Auditorium pagrindinė- į vyje pasakys 
patarnavimais, gėrybėmis ir va-lje salėje. Į pobūvį atvyksta; Ar-į ir kiti. 
karo programos išpildyme. Hot j kansas valstijos gubernatorius, da-
Springs meras Tom Ellsworth lei-į bar išrinktas į senatą, David 

DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m. gruodžio mėn. 13 d. 

A. + A. 
MARU/U GERULA1TIENEI mirus, 

jos dukrai VALENTINAI MAŽEIKIENEI, jos šeimai 
bei kitiems giminėms nuoširdžiai gilią užuojautą 
reiškia 

Lietuviy Opera 

A. t A. Dr. ALFONSUI PAREIGIUI mirus, 
jo žmoną, mielą DANUTĘ, sūnus h" dukras bei visą RIM
KŲ šeimą giliai užjaučiame ir jungiamės liūdesyje. 

Z. ir T. Misauskai 
R. ir S. Misauskai 
J. Cižausideoė 

do nemokamai naudotis pagrin
dine Convention Auditorium sa
le, Hot Springs Prekybos ir Pra
monės rūmai paaukojo 250 dol. ir 
t t, 

Kalėdų švenčių pobūvio pa
rengime dalyvauja ir lietuviai. 
Jie yra paprašyti papuošti kalė
dinę eglutę. Ją lietuviškai papuoš 
LB Hot Springs apylinkės narių 
grupė vadovaujama J. iž V. Šklė
riams, L. Gudelienei ir L. Tamo
šaitienei. 

Pobūvis įvyks gruodžio 17 d., 
sekmadienį, 2 vai. po pietų Con-

Prior, generalinis prokuroras — 
išrinktas gubernatorius — Bill 
Clinton, NRTA/AARP adminis-
tratyviniams reikalams direkto
riaus pavaduotojas Wayne F. Har-
fer iš Washingtono, kuris pobū-

Pobūvio programą atliks: dvie
jų gimnazijų chorai, du orkest
rai, solistė Judy Garman, bus pa

rkai tyta apysaka iš Biblijos ir po 
to seks vaišės. Programai vado
vaus Jim Randall . 

T. Dambrauskas 

A. f A, 
Danutei Bielkevičienei-Kamarauskaitei 

mirus, vyrui dr. ALGIMANTUI, dukterims REGINAI ir 
VIRGINIJAI, tėvams SOFIJAI ir ADOLFUI KAMARAUS
KAMS, seseriai JUDITAI BYRKE su šeima reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Aldona Vasontene ir Sūnūs 

A. t A. ADOLFUI ORVIDUI mirus, 
jo žmoną VACLOVE, mūsų mokytoją, ir visus arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Cicero Lituanistiniu Mokyklų 
Mokytojai, Mokiniai ir Mokiniu Tėvai 

Buv. Tautos Fondo valdybos pirrnininkui 

A. + A. IGNUI GASillONUI mirus, 
velionies NAŠLEI, SŪNUI, DUKRAI bei artimiesiems 
didžio skausmo valandoje reiškiu giliausią užuo
jautą. 

Mielas Ignai, dirbai ir rūpinaisi Tėvynės atei
tim — su viltimi laukei laisvės ryto Lietuvos že
melei Ilsėkis ramybėje, lietuvių tautos sūnau. 

Tautos Fondo Toronto Apylinkės Atstovybė 
Antanas Firinavičius, pirmininkas 

Mūsų mielam prieteliui 

A. t A. Dr. BRONIUI RADZIV ANUI mirus, 
jo mylimus žmoną APOLONIJA, sūnų VYT RŪTĄ su 
šeima ir kitus artimuosius giliai užjaučiame ir 
drauge liūdime. 

Aniceta ir Jurgis Mažeikai 
Bronė ir Petras Mažeikai 
Veronika ir Jurgis Janušaieiai 
Jonas llčiukas 

Brangiam vyrui ir tėvui 
• . A . f A . 

K O S T U I J U C E V I Č I U I m i r u s , 
didelio sielvarto prislėgtus žmoną ELENĄ, dukrą 
DANUTĘ, anūkus DARIŲ ir RRIMUNDĄ bei gimines, 
kartu liūdėdami, nuoširdžiai užjaučiame. 

Greta Dobrovalskienė 
Rita ir Leonas Mickevičiai 

Brangiai mamytei 

A. t A. MARIJAI GERULAITIENEI mirus, 
dukrą VALENTINĄ MAŽEIKIENE, jos šeimą, gimi
nes ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi 

Vanda ir Gediminas Balukai 

A.f A. 
ALFONSAS KRIAUČELIONAS 

Savanoris • Kūrėjas 
Mirė 1978 m. gruodžio 11 dieną, 10:30 vai. ryto, sulaukęs 80 

metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 29 metus. 
Lietuvoje liko sesuo Stasė Galiūnienė, brolis Antanas ir kiti 

giminės Lietuvoje ir Amerikoje. 
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, 2 vai. popiet Oleskos kop

lyčioje, 3934 Elm Street, East Chicago, Indiana. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, gruod. 15 d. I§ koplyčios 9:30 

vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Pranciškaus bažnyčią, kurioje įvyks 
gedular^os pamaldos už veKanies sielą. Po pamaldų bus palaido
tas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse Chicagoje. 

Laidotuvėmis rūpinasi draugai. 
Nuoširdžiai kviečiame visus draugus ir pažįstamus dalyvauti 

šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę DRAUGAI. 

Laid. direkt. Oleska — Tei. (219į 398-0938 

A. f A. JOHN SHAUKLES 
Gyveno Hickory Hills, 

Marąuette Parko apyl. 
Illinois. Anksčiau gyv. Chicago, 111., 

A. t A. Dr. BRONIUI RADZIVANUI mirus, 
jo žmoną APOLONIJA sūnų VYTAUTJį su Seimą ir 
kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Ona ir Juozas žiHomai 

Mirg gruodžio 11 d, 1978, 11:3D vai. ryto, sulaukęs 91 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskrityje, Girkalnio parapijoje, Ro-

žaičių kaime. Amerikoje išgyveno 71 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime brolio duktė Anna Kassautski su 

vyru Otto, jų sūnus Ronald su žmona MarceHa ir jų vaikai Pam 
ir Ken, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks penktad., gruodžio 15 d. 1$ koplyčios 10 vai 
ryto bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines. 

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

Nuliūdę: GIMINES. 

Laidotuvių direkt Donald A. Petkus, Tel. 476-2345 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

', Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir S0N0S 
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 
2424* VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southwest Highvvay, Palos Hills, 111. 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 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th Ave.. C KERO. ILU. Tel. OLympic 2-1003 



x Vaclovas Momkus, Chica-
go, JJ1, padėkojo už korteles ir 
įteikė 10 dol. auką. Dėkojame. 

, . . . . ^ „ . . . » , ,. x Jonas Mezginis, Chicago, 
džio 10 d. laidoje išspausdino' , . . . . .,_. .„ 

L . - , , , . . « , . - , . . UI., savo sveikinimus "Draugui" 
palydėjo 10 dol. auka. Labai 
ačiū. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m. gruodžio rnėn. 13 d 

x "Chicago Tribūne" gruo-

X Kun. V. Rimšelio, kuris pri
klauso Chicagos arkivyskupijos 
kunigų senatui, pranešimas 
apie persekiojimus ok. Lietuvo
je, ypač V. Petkaus ir B. Ga
jausko reikalus, gražiai pami
nėtas senato biuleteny "Re-
port". 

x Kun. Adolfas Stasys gruo
džio 11 d. posėdyje buvo išrink
tas Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdybos pirmininku. 

x LDK Birutės draugijos ka-

Michael McCabe straipsnį apiei 
Lietuvos gen. konsule J. Dauž-
vardienę. Straipsnyje primena-

j ma generalinės konsulės veik-
1 la, taip pat ir trijų Pabaltijo 
tautų — Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos — okupacija ir perse
kiojimai. 

x Cicero Liet. namu savinin-
kų susirinkimas įvyks gruodžio j 
13 d., trečiadienį, 7 vai. vak. 
parapijos mažojoje salėje. Pa- j 
sikalbėjimą praves teisininkas 
Jonas Vasaitis. Visi kviečiami' 
atsilankyti. 

X Irena ir Eugenijos Vilkai, 
Elena ir Petras Starevičiai, Va-j 
lencia, Calif., sveikina visus sa
vo draugus bei pažįstamus, lin- j 

x Dr. Antanas Stankus, 
Lincoln, UI., aukojo 10 dol. Ačiū. 

x A. K. špakauskas, Phila-
delphia, Pa., atsiuntė 10 doL 
auką. Dėkui. 

X P. Janušonis, Dosman, 
Wis., savo sveikinime "Drau
gui" išreiškė pasitenkinimą dien
raščiu ir atsiuntė 20 dolerių au
ką. Esame labai dėkingi. 

x Antanas Kukšta, Chicago, 
BĮ., padėkojo už korteles, pa
prašė išsiųsti kalendorių ir at
siuntė 10 dol. auką Ačiū. 

x Aldona Umbrasienė, Chi
cago, Dl., pratęsė "Draugo" pre
numeratą trims asmenims ir at
siuntė 9 dol. auką. Labai ačiū. 

x Fr . Vmcent Radvina, For
tūna, Calif. .pratęsdamas pre
numeratą, aukojo 10 dol. Dėko
jame. 

x Aukų po 5 doL atsiuntė: 
R. Misevičienė, J. Sugintas, J. 
Šliažienė, K. Česnauskas, Ele
na Wait, J. Gelumbauskas, A. 

y*K 
Redaguoja J. Plakas. Medžiagą siųsti: 

ŽVAIGŽDUTĖ 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

S206 W. 65th Pbice, Chicago, IL 60628 

kėdami daug džiaugsmo Šv. Ka
lėdinis susirinkimas įvyks gruo- j iėd ų šventėse ir stiprybės bei 
džio 17 d., sekmadienį, 12 vai. i vilties Naujuose Metuose. 
Jaunimo centro posėdžių kam- ; x Lietuvių televizijos progra-
baryje. Programoje einamieji; moj praėjusį sekmadienį daly-
reikalai, mažųjų lietuviukų p a - i v a v o poetas Bern. Brazdžionis 
sirodymas ir kavutė. Kviečia- į i r jo kūrinių komp. dr. J. Brie-
mos narės dalyvauti. <įįs ^ z m 0 n a . Poetas pasikal-

X Solistai Nerija Linkevičiūtė ' bėjimo metu paskaitė savo nau- __ __ _ 
ir Bernardas Prapuolenis i šp i l - !** poezijos, o J. Briedis padai- | į į ^ į ^ ' A^Naumanienė, dr! 
dys meninę programos dalj spau-i n a v o s a v o kurinį. Programai 
dos baliuje, kuris įvyks ateinan-' vadovavo Jonas Talandis. 
čių metų sausio 27 d., Martini- Į x FSS kalėdinė sueiga ir va-
que salėje. karienė įvyks gruodžio 16 d., 

! šeštadienį, 7 vai. vak. Jaunimo 
x Stasys Lūšys pereitą sa-į c e n t r o k a v i n ė j e . Sueigos metu 

vaitgalį buvo atvykęs į Vliko R o m a s Bartuška rodys savo 
seimą ir šiuo metu Chicagoje j m e n i š k a s skaidres, 
lanko lietuviškas įstaigas ir savo | x zarasišliių klubo Chicagoje 
pažįstamus. Svečias buvo užė-1 pirmininkas p e tras Blekys lan-
jęs į "Draugo" redakciją, pasi-; k ė s i » D r a u g e " , pasveikino spau-
kalbėjo su redaktoriais lietuvis- \ d o s darbuotojus artėjančių šven-
kos veiklos, ypač Vliko ateities ; č i ų p r o g a ? p adėkojo už gerą in-
klausimais, painformavo apie 

St. Žmuidzinas, Vincas Brazys, 
dr. B. Zelbienė, J. Vidimantas, 
V. F. Beliajus; po 3 dol. auko
jo — B. Endriukaitis, J. Aniu-
kevičius, J. Samaitis, V. Mamai-
tis, J. Kanavolas, Lietuvos gen. 
konsulatas New Yorke. Visiems | džių 

LAIŠKAS Į TĖVYNĘ 

Miela Diana, ačiū už sveikini-
mą gimtadienio proga. Kaip' 
tau sekasi? Man gerai Atsi
prašau, kad taip ilgai nerašiau. 

Man labai patinka mokykla. 
Iki dabar aš gavau tik "A". 
Noriu paaiškinti, kokius Ameri
koje gaunam pažymius. A reiš
kia labai gerai, kaip penketu
kas. B reiškia tik gerai. C 
reiškia patenkinamai. D reiškia 
blogai. F reiškia, kad reikia 
pasilikti tame pačiame skyriuje. 
A š mokausi skaitymą, matema
tiką, socialoginius mokslus, hi-J 
gieną, muziką (groju mandoli
na), gimnastiką; dainuoju cho
re. Turime užsiėmimus, kaip 
mezgimą, siuvinėjimą. 

Kaip dėdės Albino sveikata? 
Koks oras Lietuvoje? Pas mus 
dabar jau atšalo. Sninga, šalta 
— geriausia prie krosnies sė
dėti. 

Aš nusipirkau porutę balan-
Ne karvelių, bet balan-

dėkojame. j džių. Angliškai karveliai vadi-1 s e ^ dalyvaus 
x P o 5 doL aukojo: U. Lip-! naši "pigeons". o balandžiai 

Mama — aukšta, juodais ilgais 
plaukais moteris. Tėvas — ži
las, griežtas ir rimtas vyras. 
Abudu mėgo mokytis ir baigė 
universitetus su daktaro laips
niais. Todėl jie nesuprato Rugi-
lės noro greitai baigti gimnazi
ją ir gauti darbą. 

Jos ambicija buvo būti arklių 
lenktynių jojike. Iš pat ma
žens, kai Rugilės teta Viktorija 
ją išvežė į kaimą, Rugilė pami
lo arklius. Ta meilė pasiliko. 
Net pati užsidirbus slapta pini
gų, nuvažiuodavo autobusu į 
kaimą ir užsimokėdavo už joji
mo pamokas. 

Pabudusi iš svajonių, Rugilė 
atsisveikino su draugais ir nu
ėjo namo. Namuose nieko 
dienos metu nebūdavo, tai Ru
gilė buvo viena. Namai buvo 
dideli, švarūs ir gražūs, bet Ru
gilė jų nemėgo, nes galvojo, 
kad buvo pastatyti gražumui, 
o ne gyvenimui. 

Popietę ji praleido pasiruoš-
dama arklių lenktynėms, kurio-

Jos jojimo mo
kytojas, ponas Anutanas, ją 

Nuo kalniuko. Piešė Aldutė Jacobs, K. Donelaičio lit. m-los 
4 sk. mokinė 

čienė, Eugenija Mališauskienė.: "doves". Jie man labai gražus, j z—x£ i r paskolino arklį 

formaciją ir įteikė 25 dolerių 
| auką. Už viską nuoširdžiai 

čiais. Ketvirtadienį jis išvyks
ta namo. 

veiklą Bostone ir New Yorke ir 
susipažino su spaudos rūpės-1 dėkoiame 

x "Chicago Tribūne" vakar 
dienos laidoje išspausdino Algio 

x Melrose Parko lituanistinė: Regio laišką, kuriame jis pasi-
mokykla kalėdinę eglutę rengia džiaugia, kad gerai, kad iškelia-
rengia šį šeštadienį, gruodžio nii lenkų nuopelnai, tačiau blo-
16 d., 11 vai. ryto Sacred Heart gai, kad užmirštamos kitos tau-
parapijos mokyklos patalpose, tos, pavyzdžiui praleidžiami lie-
Apylinkių lietuviai kviečiami tuviai, o lietuvis Vytautas kar
šioje šventėje kartu su savo tu su Jogaila laimėjo 2algirio 

mūšį. 
T B. Palm Beach apylin

kės valdyba padėkojo "Drau
gui" už gerą informaciją, palin
kėjo linksmų švenčių ir per apy-

„, . , . linkės darbuotoją Povilą Mikšį 
gą n dalyvavo PLR Tikrytoos j ^ ^ ^ 1 Q d o l e r i ų a u k ą ^ 

kojame. 
x Juozas Giedraitis iš N e w 

Vladas Vaišvila, A. Uknevičius, Aš juos net savo kambaryje' 
Vincas Gelgudas, Stasys Jasu- laikau — ten, kur dėdė Albinas 
tis, Vytautas Vanagas, Balys '• miegojo. Prieš kiek laiko tėtė 
Raugas, Z. Šmulkštys, J. Čer- į su Linu pagavo karvelį. Mes jį 
nius, K. Račiūnas, Juzė pa-; laikėme lauke, narvelyje. Vieną 
alksnienė, Katherine Didžiulie- į dieną jis tėtei išlėkė iš rankų, ir 
nė, Kazimieras Špakauskas, Ri-1 buvo po karvelio. Visur ieškojau 

— Kad tik šeštadienis grei-

gilę ir visai nejudėjo. 
— Kas čia dabar? 
Rugilė visa savo jėga mėgi

na sustoti, bet "Juodoji naktis" 
neklausė. Rugilė tada nujojo 
prie sienos ir prisispaudė tarp 
arklio ir sienos. "Juodoji nak
tis" vėl pradėjo greitai bėgti ir 
perbėgo per spalvuotą raikštį. 

Rūta Stroputė, 
Kr. Donelaičio lit. m-los VI kL 

mokinė. 

vaikučiais dalyvauti. 

x Jonas R. Simanavičius, Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
vald. pirmininkas, pereitą sa
vaitgalį buvo atvykęs į Chica-

tonė Rudaitienė, V. Ploplys. Vi 
š iems maloniai dėkojame. 

x Aukų po 3 dol. atsiuntė: 
Milda Shreckengost, St. Baniu
lis, St. Drevinskas, L. Kabas, 
V. Andrušaitis, A. Jesūnas, Eva 

kito nusipirkti, bet niekur nega
vau. Paaiškėjo, kad krautuvė 
turėjo balandžių, bet ne karve
lių. Tada po poros dienų nu
važiavome į krautuvę ir nupir
kome du balandžius. Grįžę na-

aciu. 

Eringienė, Marion Smilgius, D. I mo, atsisėdom valgyti, o tėvu-
Krivickas, E. Žilinskas, K Ja- i kas sako, kad jis mato karvelį 
nuška, F. Breimeris. Labai į vaikščiojantį po kiemą. Subė-

; gome prie lango ir žiūrime, kad 
j tas karvelis vėl sugrįžo. Įsivijo-
' me mudu su Linu jį į garažą 
Į ir pasigavome. Dabar Linas turi 
I karvelį o aš — du balandžius. 
į Kaip gerai išėjo man ir Linui! 

Šį kartą užteks. Vėl para-

CHICAGOS 
Ž IN IOS posėdyje, o paskiau pokoncerti-

niame priėmime pas L ir dr. L. 
Kriaučeliūnus, kur turėjo pro-1 Y c i ^ ^ t o T f o n d T p M n t o - 1 D A ™ W * SUVAŽIAVIMŲI J į * man. Aš lauksiu. Neuž 

susipa- i Chicagoje vyksta daugiau su 
žino su dienraščio darbais. Įver- i važiavimų, kaip bet kuriame ki 
tindamas nelengvą spaudos dar- į tame JAV mieste. Šiemet Chi 

Ruduo. PieSė Petras Ramanauskas, Marquette Parko lit. m-los 
2 sk. mokinys 

gą susitikti su kitais lietuviųi * - ^ ' " { ^ ^ ..jy^nge 
suomenes atstovais. Gruodžio 
11 d. svečias iš Toronto aplan
kė "Draugo" redakciją ir admi
nistraciją ir painformavo apie į T**! 
Dainų šventės plokštelės išleidi
mą. Plokštelė pasirodys atei
nančių metų pradžioje. 

bą. paliko 20 dolerių auką. La-
ačiū. 

X Salomėja Vidžiūnienė, Bloo-
mington, Dl., maloniu laiškeliu 
padėkojo "Draugui" už gerus 

x Lemonto Maironio Litua-1 rašinius, puikią informaciją, 
nistinės Mokyklos Kalėdų Eg-[ palinkėjo sėkmės ir atsiuntė 
lutė įvyks gruodžio 17 d., j auką. Ačiū. 
1978 m., mokyklos patalpose,' x Adolfas Bagdonas iš Flo-
410 McCarthy Road, Lemont,' ridos atsiuntė "Draugo" Gar-
111., 2 vai. p. p. Programą at- bės prenumeratoriaus mokestį. 

Už paramą esame labai dė
kingi. 

x Stasys Žukauskas. Chicago, 
UI., aukojo 13 dol. Labai ačiū. 

x Juozas Briedis, Chicago, 
BĮ., paskyrė "Draugui" 10 dol. 
auką. Ačiū. 

X Dr. Jurgis ir Stasė Gimbu-
atsiun-

tė sveikinimus ir auką. Ačiū. 

liks mokyklos mokiniai ir at- į 
vyks Kalėdų senelis. Kviečia
mi visi apylinkės svečiai. <pr.).; 

X Union Pier. Michigan, Lie- i 
tuvių draugija rengia Naujųjų: 

Metų sutikimą "Fireside" ręsto-; 
rane. US 12 HWY, į pietus nuo 
New Buffalo. Kas nori daly- i ^ T £ £ £ £ Mass. 
vauti — nariai ar svečiai, pra
šomi būtinai užsiregistruoti j 
pas kurį nors valdybos narį iki 
gruodžio 25 d. (pr.). 

X Vaznelių — Gifts Interna
tional prekybos darbo valandos: 
kasdien 10—8, šeštad. 9:30— 
5:30, sekmad. 11—5. Adr.: 
2501 W. 71 St , tel. 471-1424. 

(sk.). 

X Terros Dovanų prekyba iki 

X Stasys Vanagūnas, Tuscon, 
Ariz., padėkojo už korteles ir 
atsiuntė 10 dolerių. Dėkojame. 

x Stasys Žymantas. Tinley 
Park, UI., atsiuntė Garbės pre
numeratoriaus mokestį. Už 
'Draugo" parėmimą maloniai 

dėkojame. 

X Alfa Lauraitis, La Grange 

cagoje įregistruoti 1,203 suva
žiavimai su 2.4 miL dalyvių, ku
rie, numatoma bus išleidę 515 
mil. dol. Antrą vietą užima New 
Yorkas su 875 suvažiavimais. 
Iš viso JAV-se suvažiavimai j i^og ateina. Visi mėgsta Ka-
miestų gyventojams atneša 151 lį^a, n e s m e s gaunam dova-

miršk visiems pasakyti labas 
nuo manęs ir mūsų visų. 

Tavo pusseserė Lasą, 
(Vyšnionytė, 6 sk.) 

Clevelando Šv. Kazimiero l i t 
mokyklos mokinė. "Atspindžiai". 

ŽIEMA 

Man patinka žiema, nes Ka-

bil. dol. pajamų per metus. 

TELEFONAS SKUNDAMS 

Vartotojai, jausdamiesi esą 
skriaudžiami, gali pasiskusti 
nauju telefonu 800 — 972-5563, 
kuriuo šaukiant nereikia mo
kėti. 

TELEFONŲ MOKESČIAI 

Cook apylinkės teismas nu
sprendė, kad Illinois Bell tele
fonų bendrovė perdaug ėmė iš 
savo vartotojų mokesčių reika
lams ir gali būti priversta per
mokėjimus grąžinti. 

SUNKIAI SUŽEIDfi 

nų. Aš ir mano sesutė laukiam 
Kalėdų. 

Aldutė Jacobs, 
Kr. Donelaičio lit. m-los 4 sk. 

mokinė. 

GRAŽUS RUDENĖLIS 
BAIGĖS 

Lapai krenta, medžiai džiūsta, 
Eglės žaliuoja, pušelės sapnuoja, 
Gražus rudenėlis, kaip žiburėlis, 
Kaip žiedas tyrų vakarą. 

Kritiškai sužeistas L 
man, 42 m. Chicagos sanitari
nio distrikto statybų darbinin
kas. Jam bedirbant kanaliza
cijos tunely iš viršaus krito 

Pučia vėjelis, šaltas vėjelis, 
Vaikams nudažo nosis ir ausis 

l raudonai, 
I Tuojau bus žiemelė, balta 

žiemelė, 
New- j Ir šalsiu kas r y t 

G. Draugelis, 
Rochesterio N. Y. 4 sk. mokinys 

ir lit. mok. 4 kl. mokinys. 

RUGILĖS LAIMĖJrMAS 

Kalėdų kasdien atdara nuo 10 į Park. 111., savo sveikinimus pa
iki 8 vai. vak. Šeštadieniais \ rėmė 10 dol. auka. Labai ačiū. 
nuo 10 iki 6 vai. vak.. sekma
dieniais — nuo 12 iki 4 vai. p. 
p. Dovanų pasirinkimas didelis, 
visos brangenybės nepakelto-' 
mis kainomis. Terros adresas: 
3235-37 West 63rd Street Chi
cago. m. 60629. telefonas 312-
434-4660. / a k * . - 1 

x Aleksas Beresnevičius 

rių. Esame labai dėkingi. 

y Stasys Čenkos, Howard 
Beach, N. Y., įvertindamas mū-

MIRTINA KLAIDA 

įrankis ir įsmigo į galvą. 
Rugilė sėdėjo su savo drau 

gaiš pievoje šnekėdama. Visi 
Nuteistas už nužudymą V. Ro-! jos draugai buvo už ją vyresni 

. . binson, 26 m. čikagietis. Jis j ir daugiau sufr *ndę. 
\vebster, N. Y., aukojo 1 0 d o l e - | b u v o t e i a i a m a s u ž a p i p l ė š i m ą R u g i l ė g ^ o susimąsčiusi 

Norėdamas nušauti prieš jį liu- apie savo gyvenimą. O, kaip'sėsk, stok, greičiau, pamaliau! 
dysiantį žmogų, jis nužudė ne j būtų gerai, kad mokytis būtų Neužilgo ji jojo pirmoje vie
tą, o St. Taylor, 50 m. Kai tik- j lengva, tėvai negriežti ir galėtų toje. "Juodoji naktis" puikiai 

čiau ateitų! — sušuko RugiK. 
Tėvai nežinojo, kad Rugilė 

1 pernakvos pas draugę Rožę ir 
antrą rytą ji jos arklių lenkty
nėse. . 

— Rože, ar tikrai galiu pas 
tave pernakvoti? 

— Nebijok, rytoj dalyvausi 
lenktynėse. Mano- tėvai išva
žiuoja žuvauti. Dabar miegok! 
— liepė Rožė. 

Atėjo rytas ir Rugilė buvo 
labai nerami. 

— Rože, greičiau! Jau tavo 
tėvai išvažiavo, o tu dar guli. 

— Gerai, gerai, atsikelsiu, dar 
turime laiko. 

Mergaitės apsirengė ir išva
žiavo. Rožė jau buvo septynio
likos metų ir turėjo savo maši
ną, tai nebuvo pavojaus. 

Nuvažiavo į kaimą. Rugilė 
stebėjosi gamtos gražumu. Jau 
ne pirmą kartą čia buvo, bet vis 
atrodė gražiau. 

— Rugilė! — patraukė ją už 
rankos Rožė ir abidvi nubėgo 
pas arklius. 

— Lenktynių dalyviai, prašo
me į vietas l — kartojo užkimu
siu balsu pranešėjas. 

— Rugilė sėdėjo ant gražaus 
juodo arklio. Šalia jos sėdėjo 
Antanas ant plačios kėdės ir 
šalia po Rožė. 

— Turi laimėti! Tu mano ge
riausia mokinė! 

— Ačiū, Antanai, ir tau 
Rože! 

Pranešėjo balsas vėl pradėjo 
tarti: — Ar jojikai pasiruošę? 
Vienas, du, trys! 

Rugilės širdis smarkiai plakė, 
kol ji jojo. Tyliai ji kartojo: 

GALVOSŪKIAI NR. 10 

I (mįslė). 
Juoda višta ant raudonų 

kiaušinių sėdi (10 taškų). 
n. 

mame sakinyje trečioji raidė ne
reikalinga. Ji pabraukta dviem 
brūkšneliais. (5 taškai). 

HDL 
(Žiūrėkite brėžinį). Voras 

pasidarė tinklą. Įskrido dide
lis vabalas ir sugadino jo tink
lą. Voras nusiminęs žiūri, nes 
reikės daug dirbti, kol tinklą 
sutaisys. Padėkite vorui išeiti 
iš centro, kad pradėtų darbą. 
(5 taškai). 

IV. J 
Koks bus angliškas pavadini

mas sukapotų agurkų su gars
tyčių (mustard) padažą. (5 
taškai). 

V. 
Vieno kurortinio miesto, esan

čio Juodosios jūros pakraštyje, 
pavadinimas susideda iš penkių 
raidžių: trys jų — vienodos 
balsės. Koks tai miestas? (5 
taškai). 

GALVOSŪKIU NR. 7 
ATSAKYMAI 

I. šautuvas. 
JJ. Berniukas joja ant arklio, 

m . 10 paukščių ir 20 žvė
rių. 

TV. 32 dantys. 
V. Drąsa, kūryba, jaunimas, 

liaudis, elgesys, keliavimas. 

f ?vat(iij.oa.s. 

h S D f H IK L M NO p R **Ta% 

<f[n Hkn nnn. 
mumim^tnnz: » 

(Žiūrėkite raidyną). Daug 
kas galvoja, kad Ameriką pir
mieji pasiekė vikingai, (dabarti
niai norvegai). Jie turėjo savo 
alfabetą, kuris buvo rastas iš
kirstas akmenyse. Jūs galite 
naudotis šiuo alfabetu slap
tiems pranešimams. Kaip mato
te nemažai raidžių trūksta, jas 
galima pakeisti mūsų raidynu. 
Perskaitykite tuos du sakinius 
ir parašykite mūsų abėcėle. Pir-

EUROPOiE 

Į viešo naudojimosi tualetą 
įeina škotas. 

— Nusipirkite bilietą! — 
šaukia jam iš kasos. 

— Abonementas! — atsako 
šis ir įeina į kabinetą. 

ŽALIOJI BE2D2IONČ 

Žalioji beždžionė neturi ža
lių plaukų. Jos plaukai yra juo
di, maišyti su geltonais. 

sų spaudos reikšmę, atsiuntė 25 ! rasis liudininkas pasirodė teis- i eiti į valdžios gimnaziją, o ne, bėgo ir Rugilė galėjo matyti 
dolerių auką. Už didelę para-
•~~ « w m J*hai (tekinei.._. 

me, žudikas prasitarė, kad jis : mergaičių mokyklą. lenktynių galą. Staiga kitas 
l « a p a i » j k A . ,._ . Į Rugilė pagafroio apie tėvus. Į arklys jąstojo t te įą i priei Ra-


