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ETIOPIJOS KARO JĖC0S 
SUMUŠĖ ERITRĖJIEČIUS 

Mūšį rmleme Maskvos generolai ir Kubos kareiviai 
Nairobi. — Etiopija skelbia 

nugalėjusi eritrėjiečius separatis
tus ir atsiėmusi paskutinį jų val
domą Keren miestą. Lemiamas 
puolimas įvyko lapkričio 29 d. 
Eritrėjos laisvės kovotojai Suda
ne pripažino gavę didelį smūgį. 
Paskutinėse kovose sovietų gene
rolai sutraukė apie 30,000 ka
reivių, dideles artilerijos ir šar
vuočių jėgas. Mūšyje žuvo ar bu
vo sužeisti apie 5,000 žmonių. 
Keren miesto gyventojai masinė
mis grupėmis pasitraukė į kal
nus, iš kur žada tęsti partizani
nį karą. Daug pabėgėlių žuvo, 
kai kelius puolė Etiopijos avia
cija. 

Prarado sostinę 
Keren buvo eritrėjiečių cent

ras ir jų judėjimo "sostinė". Mies
te buvo apie 35,000 gyventojų. 
Jie dieną miegodavo, o naktį 
dirbdavo, nes tik naktimis mies
to nepuldavo Etiopijos aviacija. 
•Naktimis teveikė ir miesto elekt
ros generatoriai, veikė mokyklos. 
Miestas palaikė reguliarų susisie
kimą su Port Sudan miestu. Iš 
Sudano eritrėjiečiai gaudavo ir 
savo ginklus, amuniciją ir kitą 
paramą. Sudane apsigyveno apie 
250,000 pabėgėlių iš Etiopijos. 

Lapkričio 20 d. Etiopijos va
das pulkininkas Mengistu Heile 
Mariam buvo Maskvoje ir pasi
rašė draugystės sutartį. Mengis
tu Etiopijos revoliucijoje daly
vauja nuo pat pradžių. Kai ka
rininkai nuvertė imperatorių 
Haile Selassie 1974 m. Mengistu, 
kaip jaunas karininkas, liko už
kulisyje, tačiau jis iškilo, kai bu
vo nužudytas generolas Aman 
Andom. Etiopijoje kalbama, kad 
Mengistu buvo vienas to nužudy
mo dalyvis. Jo laimėjimas prieš 
eritrėjiečius pakėlė Etiopijoje jo 
autoritetą, tačiau visi žino, kad 
laimėjimą atnešė tik sovietų ir 
Kubos parama. Sovietai prisiun
tė daugybę ginklų, o kubiečiai 
aktyviai dalyvauja kovose. Kada 
į frontą prie Keren miesto buvo 

atsiųsta 10-ji Milicijos divizija su 
10,000 vyrų, ji pakeitė 1,500 ku
biečių, kurie dalyvavo kovose. 
Kubos kareiviai buvo išsiųsti į 
Ogadcno dykumą, kur dar tebe
veikia somaliečiai partizanai. 

Pakeitė ambasadorius 

Nors pulk. Mengistu kalba bol
ševikiniu žargonu, Etiopijos dip
lomatai pramato nemažai sunku
mų tarp jo ir sovietų patarėjų. 
Šiuo metu Etiopijoje yra apie 
1.500 rusų patarėjų, karininkų ir 
civilių. Jie padėjo Etiopijos kari
nei valdžiai išlaikyti jų pagrob 
tą imperiją, nes jai grėsė suski-

l limas į kelias dalis. Ogadeną 
nori prisijungti kaimyninė So-
malija. Eritrėjiečiai siekia savos 
valstybės ir žada dar nepadėti 

į ginklo. Sovietai iki imperatoriaus 
nuvertimo rėmė sukilėlius ir So-
malijos prezidentą Siad Barre. 
Vėliau Maskva pamatė, kad, jei 
iau įsitvirtinti toje pasaulio da
lyje, tai verčiau didelėje Etiopi
joje, negu Somalijoje. Tačiau 
Mengiitu pasirodė turįs ir savo 
planų. Jis atmetė Maskvos ir Ku
bo? patarimus "perorganizuoti" 
Etiopijos politines partijas, įstei
giant komunistų "liaudies parti
ją". Mengistu nesutiko. Maskva 
jau buvo numačiusi ir kandida
tą, radikalų komunistą Negede 
Gobeze, kuris gyvena Adene. 
Pulk. Mengistu, sužinojęs Mask
vos planus, pareikalavo pakeisti 
ambasadorių. Maskva ir Havana 
abi pakeitė savo ambasadorius ir 
jų patarėjus. Mengistu pradėjo 
ieškoti ryšių su Vakarais. Ilgą 
laiką Amerikos ambasadai vado
vavo charge d'affaires, dabar jau 
yra ambasadorius. Etiopijos de
legacija neseniai lankėsi Paryžiu
je. Dar yra vilčių, kad Etiopijos 
valdžia neparsiduos sovietams už 
jų duotą paramą ir ginklus. Ta
čiau tos viltys visai pranyktų, jei 
Maskvai pavyktų pašalinti Men
gistu ir pastatyti jo vieton Go
beze. 

Įprastas vaizdas Irano miestų gatvėse. Kariuomenė palaiko tvarką ir 
saugo svarbesnes įstaigas ir kryžkeles. 

Pabėgėlių kančios 
Ženeva. — Jungtinių Tautų 

konferencija pabėgėlių reikalams 
pasibaigė pažadais ir didesnių lė
šų paskyrimu. Amerika ateinan
čiais metais duos 15 mil. dol. Viet
namu! atstovavo Vietnamo am
basadorius Prancūzijoje Vo. Van 
Sung. Jis nepaneigė gandų, kad 
jo vyriausybė padeda pabėgė
liams išvažiuoti. Jis nusiskundė, 
kad ii Vietnamui nelengva pri
glausti 150,000 pabėgėlių iš Kam-
bodijos, jų tarpe yra 20,000 ki
nų, kurie norėtų važiuoti į Ki
niją, bet Pekino valdžia jų ne
priima. 

Konferencijoje paaiškėjo, kad 
kai kurie Pietryčių Azijos bėgliai 
gyvena "laikinose stovykloje" jau 
virš metų. Iš Malaizijos stovyk
lų ateinančios žinios kalba apie 
Vietnamo valdžios kainas už lei
dimą "pabėgti". Bėgliai sumoka 
apie 3,000 dol. už tei.rę išvykti, 
vėliau juos apiplėšia vietnamie
čiai policininkai lipant į laivus, 
o jūroje užpuola piratų, daugiau
sia ii Tailandijos, laivai. Stovyk
lose apie 60 nuoš. bėglių yra ki
nų kilmės. Hanojaus valdžia pa
tenkinta, kad kinai išvyksta. 
Daug vyremio amžiaus pabėgė
lių niekad savo gyvenime nėra 
gyvenę taikoje. Po japonų oku
pacijos prasidėjo Indokinijos ka

ras su kolonistais prancūzais, vė
liau tęsėsi komunistų puolimas ir 
Amerikos įsivėlimas Vietname, o 
dabar vyksta karas tarp komunis
tų: Kambodijos ir Vietnamo. 

Konferencijoje paaiškėjo ir daug 
pabėgėlių laivų nelaimių. Ma
noma, kad apie 100,000 paskendo, 
plaukdami nesaugiais laiveliais į 
laisvę. Taivane 34 bėgliai, kuriuos 
išgelbėjo Taivano žvejų laivas, 
papasakojo, kad laivas išplaukė su 
120 pabėgėlių, kurie sumokėjo 
auksu už leidimą išvykti. Laivo 
motorai sugedo ir vėjas atnešė 
laivą prie nedidelės salelės Sprat-
key salų grupėje. Pasibaigus van
deniui ir maistui, žmonės ėmė 
mirti. Liko 64, kai pasirodė Tai
vano žvejų laivas. Badaujantieji 
tapo kanibalais, šešių mirusių 
lavonai buvo likusių suvalgyti. 
Žvej&ms paėmus gyvuosius, pa
keliui į Taivaną mirė dar 30 pa
bėgėlių. Kelionė Vietname prasi
dėjo spalio 1 d., baigėsi Taivano 
ligoninėje tik šią savaitę. Taiva-
nas nuo šių metų kovo mėn. 
priėmė 829 pabėgėlius iš Indoki
nijos. 

Irane pasireiškė 
ir šacho rėmėjai 

Prez. Carteris remia šachą 
Teheranas. — Irano įvykiai į 

antradieni dar užėmė žymią da
lį užsienio žinių. Labai suakty
vėjo šacho rėmėjų veikla. Wa-
shir.jrton Post reporteris Vviliam 
Branigin rašo apie gandus ir 
klaidingas žinias, kurias gauna 
skaitytojai. Jis buvęs Istafane, kur 
pirmadienio demonstracijos buvo 
labai išpūstos ne tik šacho prie
šų, bei ir AP ar UPI agentūrų. 
Nebuvę nė tiek deginimų, nė žu
vusių ar sužeistų, kaip agentū
ros skelbė. Priešingai, jis matęs 
šimtus šacho rėmėjų, suvažiavu
sių iš kaimų. Apie 2,000 žacho 
rėmėjų nešiojo jo portretus, šau
kė: "Ilgiausių metų šachui!" 
Policija ir kareiviai net turėję sun
kumų su šacho draugais, nes jie 
ėmė puldinėti šacho priešus. 
Reporteris matė savo akimis, kaip 
šacho draugai plėšė žemyn gat
vėse iškabinėtus religinio vado 
Khomeini portretus. 

Prezidentas Carteris antra
dienio spaudos konferencijoje pa_ 
iciškė viltį, kad Irano šachas nu
galės dabartinius sunkumus ir 
išsilaikys vyriausybėje. Šachas tu
ri mūsų pasitikėjimą, pareiškė 
prezidentas, pridėjęs, kad "mes 
neturime intencijų kištis į Irano 
vidaus reikalus ir mes neturime 
intencijų leisti kitiems kištis į 
Irano reikalus". Sunki Irano pa
dėtis buvo apsunkinta neatsakin
gų pareiškimų iš svetimų kraš
tų, raginančių smurtą ir krau
jo praliejimą, pareiškė preziden
tas. 

Žurnalistė Georgie Anne Geycr 
Prancūzijoje turėjo pasimatymą 
su ištremtu Irano religiniu vadu 
Khomeiniu. Ji gavo įspūdį, kad 
šis religinis vadas yra svajoto
jas. Ji* sugeba per labai trumpą 
laiką pasiekti savo rėmėjus Ira
ne, perduoda jiems savo įsaky
mus, tačiau, kalbėdamas apie 
Irano ateitį, jis palieka daug ne
aiškių vietų. Jo propaguojama 
valstybė būsianti "islamiška, nei 

socialistinė, nei kapitalistinė, ne
būsianti panaši nei į Libiją nei į 
Saudi Arabiją". Nors islamas ne
pripažįsta bankų procentų ar 
palūkanų, bankai veiksią ir be jų, 
a'škino Khomeini. 

Irano šachas bando surasti po
litikų, kurie galėtų sudaryti nau
ją vyriausybę. Labai daug iranie
čių, kurie turi ekonominį, politi
nį mokslinimą ir patyrimą, atsisa
ko eiti į vyriausybę ir "sėdi ant 
tvorosv. Korespeftientai rašo, 
kad pusė Irano viduriniosios kla
sės žmonių serga politinėmis li
gomis. Pasiūlius užimti aukštas 
pareigas, jie aiškinasi sergą, ne
galį-

Teherano karinės įgulos vadas 
gen. Oveissi atidengė, kad sekma
dienio ir pirmadienio demonstra
cijom žuvo vienas policininkas ir 
keli kareiviai. Jis pridėjo, kad jie 
žuvo nuo išdavikų rankų. Tie 
išdavikai vykdo nusikaltimus, 
įsakyti svetimų jėgų, pasakė ge
nerolas. 

Sugrįžta kariai 
iš P. Korėjos 

Seoulas. — Iš Pietų Korėjos iš
vyko 219 amerikiečių, 2-sios pėsti, 
ninku divizijos kareivių. Per Ja
poniją ir Aliaską jie grįžta namo. 
Prezidentas Carteris nutarė 
sumažinti JAV karo jėgas Korė
joje, kur buvo 43,000 amerikie
čių. Bus paliktos aviacijos jėgos. 

Ne visi skurdžiai 
turi Kadilakus 

Washingtonas. — Žemės ūkio 
departamentas paneigė spaudo
je pasirodžiusias žinias, kad šalpą 
ar maisto korteles gaunantieji 
amerikiečiai "važinėja Kadila-
kais". Statistika rodanti, kad iš 
4.78 milijonų žmonių, kurie 
gauna maistui pirkti kuponus, 
net 3.05 milijonai visai neturi au
tomobilių. 

SALT derybose 
gera pažanga 

Washingtanas. — SALT dery
bos dėl strateginių ginklų apri
bojimo eina prie galo. Dar lieka 
susitarti dėl Amerikos sparnuotų 
raketų "eruise missle" ir dėl skai
čiaus sprogdiklių ant kai kurių 
raketų tipų. Sovietų daugiagal
vė SS — 18 raketa galinti nešti 
net 10 atskirų sprogdiklių. Dar 
ne visai aiškus ir sovietų naujo 
"Backfire" bombonešio, kuris ga
lėtų būti paverstas strateginiu 
bombonešiu, klausimas. 

Prezidentas Carteris antradie
nio spaudos konferencijoje pa
tvirtino, kad derybose padaryta 
gera pažanga. 

Dega Rodezijos 
/stas kuras 

Vietnamas plečia 
puolimą Kambodijoje 

Sunkūs k*1+""*nAi Phnom Penho režimui 

skys 

— Gudijos ilgametis premje
ras Tichon Kiselev buvo paskir
tas vienu iš 11 Sovietų Sąjungos 
premjero pavaduotojų. 

Daugiau vyru eina 
pensijon prieš 65 m» 
Washmgt;onas, — Vis daugiau 

amerikiečių išeina pensijon, ne
sulaukę 65 m., skelbia darbo de
partamento statistika. Kada 
1957 m. vyrai tarp 60 — 64 metų 
sudarė 83 nuoš. visos darbo jėgos, 
tai 1977 m. tokių darbininkų 
liko tik 63 proc. Šis palinkimas 
anksčiau pasitraukti iš darbų aiš
kinamas geresnėmis pensijomis. 
Tačiau tai apsunkina socialinio 
draudimo lėšas ir privačių pen
sijų fondus, nes tenka mokėti 
didesniam skaičiui ir ilgesnį lai-
ką. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Jordano karalius Husseinas 
su karaliene Noor keliauja po Eu
ropą. Jis bando paaiškinti Jorda
no nusistatymą Izraelio — Egipto 
derybų reikalu. 

— Čilės policija suėmė 30 as
menų, kurie demonstavo Santia-
go gatvėse reikalaudami įgyven
dinti Čilėje žmogaus teises. Čilės 
katalikų Bažnyčia kaltina Čilės 
saugumą dėl kelių šimtų pilie
čiu "dingimo". Manoma, kad 
651 asmuo žuvo kalėjimuose ir 
stovyklose nuo saugumo rankos. 

— Komunikacijos darbinin
kų unijos prezidentas Glenn 
Wat.s kritikavo darbo federacijos 
prez. George Meany, kad jis ne
remia prezidento Carterio pa
stangų sumažinti infliaciją. Si 
kritika pakenkė visoms unijoms, 
kurioms dabar sunkiau susikal
bėti su vyriausybe, pareiškė 
Watts. 

— Sen. Frank Church, nauja
sis senato užsienio reikalų komi
teto pirmininkas pareiškė, kad 
Amerika turi sustiprinti savo eko
nominį lygį namie ir užsieniuo
se. 9b lygis nusmukęs nuo 1945 m. 
kai JAV vyriausybė pradėjo glo
balines varžybas su sovietais. Se
natoriaus manymu, Amerika per 
daug skyrė dėmesio lenktynėms su 
rusais. 

— Japonijoje pradėjo veikti, po 
23 m. pertraukos, Hokkaido sa
los ugniakalnis. 

Salisburis. — Rodezijoje juodie
siems teroristams pavyko paleis
ti iš minosvaidžio šūvį į skysto 
kuro tankus netoli Salisburio 
miesto centro. Po kelių sprogimų 
gaisras išsiplėtė į kitus tankus ir 
ugnis liepsnoja jau dvi dienos. Iš 
Zambijos juodųjų partizanų va
das Nkomo pasigyrė šiuo laimėji
mu, kuris Rodeziją atves prie eko
nominės krizės, nes dega 15 tankų, 
kurių kiekvienas laikė 750,000 
galionų skysto kuro. 

— Vakar valstybės sekr. Vance 
iš Egipto atskrido į Izraelį su nau
jais Egipto pasiūlymais. Jis pla
nuoja visą savaitę praleisti tarpi
ninkaudamas derybose. 

— Rodezijos juodieji teroristai 
grasinimais privertė uždaryti kur. 
čių vaikų mokyklą, kurioje mo
kėsi 200 juodų vaikų. 

— Šiaurės Airijoje teroristai iš
siuntinėjo daug siuntinėlių, ku
riuos? buvo paslėptos bombos. 
Vienuolika tokių bombų buvo 
pastebėtos ir išardytos, tačiau ke-
turio* sprogo, sužeisdamos 5 as
menis. 

— Pietų Korėjos rinkimuose 
prezidento Park partija išlaikė 
daugumą parlamente, tačiau opo
zicija laimėjo daug naujų atsto
vų. 

— Fordo automobilių bend
rovė pakėlė kainas didesniems 
1979 m. modelio automobiliams 
tarp 122 dol. ir 267 dol. 

— Meksikoje buvo suimti ketu
ri narkotikų pirkliai, kurie vežė 
70 svarų kokaino į Ameriką. Nar
kotikai verti 35 mil. dol. 

— Clevelando miesto meras 
Kucinnich planuoja pakelti mies
to mokesčius, nes miestas bankru
tuoja. Meras yra jauniausias viso
je Amerikoje, tik 32 metų. 

— Chryslerio automobilių 
bendrovė paskelbė, kad trijuo
se fabrikuose bus atleisti iš darbo 
15,000 darbininkų, nes prigamin
ta p c daug mašinų. 

Bangkokas. — Vietnamiečių 
karo jėgos Kambodijoje tęsia puo
limą Kratie miesto kryptimi. Ge
rai informuoti diplomatiniai 
sluoksniai Tailandijoje kalba, 
kad, pasibaigus lietaus sezonui, 
pradžiūvus keliams, kurių šioje 
Kambodijos provincijoje beveik 
nėra, vietnamiečiai, turėdami 
daugiau šarvuočių ir tankų, pra
dės greičiau žygiuoti pirmyn. Kra
tie miestas tuo svarbus, kad 
stovi ant upės kranto. Upe atei
na Kambodijos kariuomenės tie
kimas. Žmonių šioje šiaurės ry
tų provincijoje gyvena mažai, 
kambodiečiarns bus nelengva pri
statyti kareiviams amunicijos ar 
maisto. 

Kiti vietnamiečių karo veiks
mai eina "papūgos snapo" regio
ne, kur eina svarbus kelias, jun
giąs Phnom Penhą su Ho Chi 
Minh miestu, buv. Saigonu. Ma
noma, kad Vietnamas atkirtęs 
Kratie miestą ir apylinkes, pa
statys ten kambodiečių laikiną 
vyriausybę, kuri sieks nuversti 
dabartinę Kambodijos valdžią. 
Sustiprėjo Vietnamo apginkluo
tų to* valdžios priešų partizani
nė veikla Kambodijos pietuose, 
prie svarbaus kelio, kuris jungia 
Phncm Penhą su Kambodijos uos
tu Kampong Som. 

Pikta deklaracija 
Vietname įsteigtas Jungtinis 

Kambodijos Frontas Kambodijos 
Išganymui paskelbė plačią de
klaraciją. Sudarytas 14 asmenų 
centro komitetas, tačiau pavar
dės vakariečiams ar kaimyninių 
valstybių diplomatams nežino
mos. Deklaracijoje visi kambodie-
čiai raginami iš užsienio grįžti 
namo ir įsijungti į kovą prieš 
premjero Pol Poto režimą. 

Per praėjusius trejus metus 
Vakarų spaudoje buvo daug Kam
bodijos žudynių ir smurto apra
šymų, tačiau ši pačių Kambodi
jos komunistų deklaracija pralen
kia ir Vakarų žinias. Dabartinė 
vyriausybė Phnom Penhe esanti 
karinė, fašistinė diktatūra, savo 
žiaurumais pralenkianti Viduram
žius ir net Hitlerio laikus. Pol 
Pot ir jo padėjėjas Ieng Sary va
dinami revoliucijos išdavikais, 
kurie išnaikino Kambodijos mies
tų gyventojus, išskyrė šeimas, su
kūrė komunas, panaikino preky
bą, įvedė vergiją visai tautai, ją 
išnaudodami savo ir savo šeimų 
naudai. Valdžia išžudė tūkstan
čius tautiečių, nesigailėdami dar 
negimusių kūdikių. 

Toliau deklaracijoje sakoma* 
kad Kambodijos valdžia uždrau

dė religiją, įvedė vedybas per 
prievartą, panaikino tautos tradi
cijas ir papročius. Sunaikintos is
torinės budistų pagodos, išžudy
ti vienuoliai, sunaikintas tautos 
švietimas. Valdžia padariusi iš 
patriotinių karinių jėgų Kinijos 
tarnus ir savo žmonių pavergė
jus, sakoma Jungtinio Kambodi
jos fronto deklaracijoje. 

Tailandijos rūpestis 
Vietnamo puolimas Kambodi

joje rūpi visoms Pietryčių Azijos 
vyriausybėms. Šią savaitę Wa-
shingtone lankėsi Tailandijos ka-

į riuomenės vadas gen. Serm Na 
Nakcrn. Jis patvirtino korespon
dentams, kad vietnamiečių įgu
los Laose, kur yra apie 40,000 
Vietnamo kareivių, buvo perkel
tos prie Kambodijos sienos. Tai
landijoje bijoma padėties, kurio
je Vietnamas įsistiprinių Kambo
dijoje ir Laose ir sujungtų tas ša
lis į vieną, Sovietų Sąjungos kon
troliuojamą galybę. 

Ką darys Kinija? 
Dar neaišku, kaip į Kambodi

jos puolimą pažiūrės Vietnamo 
kaimynė Kinija. Japonijos Kyodo 
žinių agentūra antradienį iš Pe
kino paskelbė, kad kinų aukšti 
vyriausybės nariai įspėjo Vietna
mą, jog Kinija negailestingai at
muš bet kokį vietnamiečių puo
limą ir sunaikins bet kurį Kinijos 
priešą. Vietnamas tapo Azijos 
Kuba, pareiškė kinų pareigūnai, 
pasmerkdami Hanojaus veiksmus. 

Vietname paskelbtam kambo
diečių frontui vadovauja du bu
vę Phnom Penho valdžios artimi 
rėmėjai, vėliau susipykę su vy
riausybe. Fronto pirmininku skel
biamas Heng Samrin, jo padėjė
ju Chea Sim. Frontas žada refor
muoti dabartinės Kambodijos val
džios politiką: bus suteikta laisvė 
važinėti po kraštą, religinės lais
vės, būsianti panaikinta komunų 
sistema, atgaivinti bankai, pa
naikintos priverstinos vedybos. 

Ruhollah Khomeini. musulmonų 
muftis arba "mullah", turįs "di
džiojo ayatollah" titulą. Musulmo
nų šiitų sektos pasaulyje yra apie 
1.200 "ayatollų", tačiau tik šeši tu
ri "didžiojo ayatolios" titulą. Jų 
populiariausias yra Irano šacho 
priešas Khomeini. Kiti penki gyve 
na Irane ir laikosi nuosaikiai. "Ay-
atoUa" reiškia "Alacho atspindys." 

McGovern moko 
Pietų Afriką 

Joharmesburgas. — Senatorius 
George McGovem Pietų Afrikoje 
pasmerkė aparteidą ir pranašą 
vo sunkias dienas Pietų Afrikai, 
jei ji nekeis savo politikos. Jis pa
siūlė P. Afrikos režimui organi
zuoti juodiesiems geresnį švieti 
mą, duoti daugiau teisių, geresnių 
darbų, įjungti juos į politinį proce
są ir leisti pirkti žemę. 

Kiek divizijų? 
THE NEW YORK TIMES ko

respondentas Paul Hoffmann (10. 
29.78) cituoja vienos Vakarų vals
tybės ambasadorių Vatikane: 
"Jūs atsimenate Stalino garsųjį 
klausimą, kiek divizijų turi po
piežius? Dabar Maskva gal pa
tirs, kad popiežinės divizijos tik
rai ten yra — Lenkijoje, Veng
rijoje, Čekoslovakijoje, gal Lietu
voje ir Ukrainoje, bet kur Ry
tų Europoje, kur katalikai gyve
na komunistinių režimų prie
spaudoje". 

KALENDORIUS 
Gruodžio 14 d.: Jonas nuo 

Kryž., Otilija, Trainaitis, Žvan
gutė. 

Gruodžio 15 d.: Celinas, Kris
tijoną. Kovotas, Vingilė. 

Saulė teka 7:09, leidžiasi 4:20. 
ORAS 

Saulėta, vėjuota, temperatūra: 
dieną 35 1., naktį 20 L 
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GAVO VYČIŲ STIPENDIJAS 
Lietuvos vyčiai šiais metais pi-;kiuosi per ateinančius keturis me-

niginę pašalpą mokslui eiti pa-;tus jame mokytis. Noriu studi-
skyrė keturiems savo jaunuoliams. į juoti gailestingųjų seserų moks-

t 

1. Viljamas Aleksandras Sul
tis, 17 metų amžiaus. Tai jau
niausias vicepirmininkas Atlanto 
pakrančių apygardoje. Keletą me
tų buvo vietos jaunųjų kuopos 
pirmininku, o dabar yra regulia
rios Maspetho vyčių kuopos na
rys, jos jaunųjų globėjas. Yra la
bai veiklus vytis nuo 1973 metų. 
Padeda paruošti Lietuvos reika
lų biuletenius, vesti "Vyčio" kar
toteką, prisideda prie darbo or
ganizuojant Sv. Kazimiero dienos 
minėjimus kuopoje arba apygar
doje. Randa dar laiko padėti sa
vo parapijai. Žada studijuoti socio
logiją Sv. Juozapo kolegijoje Bro-
oklyne. Apie savo veiklą vyčiuose 
jis rašo: "Vyčiai yra esminė ma
no gyvenimo dalis. Pradžia buvo 
prieš penkis metus, kai įstojau į 
jaunuosius vyčius. Noriu padėti 
jaunųjų kuopoms, nes jos yra ne
atimama mūsų organizacijos da
lis ir jos ateitis. Manau, kad, veik
dami jaunųjų vyčių kuopose, 
jaunuoliai pergyvens tą patį, ką 
aš pergyvenau ir tebepergyvenu 
šiandien. Noriu dirbti su vyčiais 
ir ateityje ir duoti organizacijai 
ką tik galėsiu". 

U". 
Iš "Vyčio", išvertė 

A. Pakalniškis 

RUOŠIASI SEIMUI 

Ateinančią vasarą Chicagoje 
bus Lietuvos vyčių seimas. Chi-
cagos vyčiai jau planuoja, posė
džiauja, rūpinasi. Negali juk lauk
ti paskutinės valandos. Darbų 
daugybė. 

Brighton bei Marąuette Parkų 
Chicagoje lietuviai pajus vyčių 
antplūdį tomis seimo dienomis. 
Marąuette Parko parapijos salė
je bus meno paroda ir meninė 
programa. Brighton Parke bus 
havajietiški šokiai Vyčių salėje. 
Sekmadienį Marąuette Parko 
bažnyčioje bus iškilmingos pa
maldos. 

Privažiuos daug ir jaunųjų 
vyčių. Aplankys jie Mokslo ir 
pramonės muziejų. Turės mau
dymosi popietę. Visur bus globo
jami vyresniųjų. 

Netik linksmintis ir melstis 
suvažiuos vyčiai. Keturias dienas 
jie posėdžiaus ir klausysis paskai
tų. 

Chicagos vyčiai dabar sunkiai 

PAREIŠKIMAS 
JAV LB Detroito apylinkės vai 

dyba per paskutinius 4 mėnesius 
ieškojo galimybių ir būdų tartis 
su Detroito Lietuvių organizacijų 
centru dėl bendro, gal būt, kiek 
skirtingo — netrafaretinio — Va
sario 16 minėjimo. Susitarti, gai
la, nepavyko: DLOC atstovai 
griežtai" atmetė bendro minėji
mo mintį ir atsisakė toliau tuo 
reikalu kalbėtis. 

Lietuviškoj spaudoj, radijo 
pranešimuose, susirinkimų disku
sijose pasirodė įvairių komentarų 
— teigiamų ir neigiamų — dirgi
nančių mūsų kolonijos nuotaikas. 

LB Detroito apylinkės valdy
ba, kad išsklaidytų tuos gandus, 
pareiškia, kad ji, Bendruomenė 
atskiro Vasario 16 minėjimo 
1979 metais neruošia. Norima 
tik specialiu kultūriniu renginiu 
paryškinti Vasario 16 prasmę. 

LB apylinkės valdyba ir to
liau lieka nuomonės, kad Vasa
rio 16 yra VISŲ lietuvių tautinė 
švente ir dėl to jos rengimas ne
turėtų būti monopolizuojamas. 
Tikėkim, jog ateity DLOC 
supras savo įsipareigojimus ir at
sakomybę savajai kolonijai ir su
švelnins ligšiolines bekompro-
misines pozicijas. 

LB Detroito 
apylinkės valdyba 

IŠ BENDRUOMENĖS 
GYVENIMO 

2. Ona Marija Statkutė. Tre
jus metus buvo Brocktono jaunų-. ,. , _ „ . . 
juryčių kuopos vicepirmininkė, dirba Užtat seimas bus gražus ir 
o dabar yra reguliarios to miesto I R i n g a s . Pnes devynis metus 
kuopos finansų sekretorė. Mokyk- P ™ 0 ? * • seimas Chicago] e Ar 
z * ' I — .1 • •• — J:~ »/.S<ie7 Cic Kiic Har m u 
lą ba igė aš tuntąja iš 5 2 5 skai-

I nebuvo'jis gražus? Šis bus dar pui-

Čiaus. Dalyvavo mokyklos orkes
tre. Padeda Bostono kurčiųjų 
mokykloje. Dirba patarėja YMCA 
vasaros stovykloje. Jau septynerius 
metus dalyvauja tautinių šokių 
grupėje. Yra priimta į Providence 
kolegiją, kur ją globos kun. A 
Jurgelaitis. Nori tapti veterinari
jos gydytoja. Apie savo ateitį ji ra
šo: "Gyvuliai mane visuomet desj 
mino ir intrigavo, todėl noriu stu
dijuoti biologiją ir gyvulių moks
lą, kad galėčiau būti veterinore. 
Noriu padėti gyvuliams, kurie 

kesnis. 
E. Pakalniškienė 

CHORO VAKARAS 
CHICAGOJE 

Chicagoje sausio 27 d. ruošia
mas Lietuvos vyčių choro meti
nis banketas. Bus karšta ir šalta 
vakarienė, trumpa meninė progra
ma, šokiai. Bus ir "laimės šuli
nys". Vakaras Vyčių salėje, prie 
47 ir Campbell gatvių. Prasidės 
7 vai. vakare. Visi lietuviai mie-

Apygardos suvažiavimas 

Gruodžio 2 d. 12:20 vai. Die
vo Apvaizdos parapijos Kultūros 
centre įvyko Michigano apygar
dos suvažiavimas, kuriame daly
vavo 22 atstovai, nes atstovai iš 
Grand Rapids dėl blogo oro ne
galėje atvažiuoti-

Apygardos suvažiavimą atida
rė ir jam vadovavo apygardos 
pirm. Jurgis Mikaila. 

Pereito 1976 m. birželio 20 d. 
protokolą perskaitė Vita Memė-
nienė. 

Savo pranešime Jurgis Mikai
la minėjo, kad dabar Michigane 
veikia tik dvi apylinkės. Per Jūra
tę Pečiūrienę jis bandė suorgani
zuoti apylinkę Ann Arbore, bet 
nepavyko. Taipgi jo pranešimu 
apygardos valdybos sekr. Pranas 

Turūta kontaktavo Muskegene 
veikiantį klubą, kad jis eitų ir a-
pylinkės pareigas, bet ir jie tuo 
nesidomėjo. 

Pats pirmininkas dalyvavo JA 
V. LB tarybos suvažiavimuose 
Chicagoje ir VVashingtone bei P 
LB Seime Toronte. 

Iždininkė Vita Memėnienė da
vė finansinę apyskaitą. Dabar a-
pygardos kasoje yra 72.60 dol. 

Kontrolės komisijos pirm. Čes
lovas Staniulis perskaitė Kontro
lės komisijos aktą. Visi dokumen 
tai ir finansinė atskaitomybė ve
dami tvarkingai. 

Pi i m. Jurgis Mikaila pranešė, 
kad iš apygardos valdybos atsi
statydina, nes netrukus, ilgesniam 
laikui išvyksta į Floridą. Kandi
datai į apygardos valdybą pagal 
gautų balsų skai^i'! yra Asta Ba
nionytė ir Vytas Petrulis. 

Diskusijų metu pasisakyta už 
apygardos suvažiavimų šaukimą 
bent vieną kartą metuose, kaip 
to reikalauja JAV LB įstatai. 
Taipgi buvo prašoma, kad apy
gardos valdyba ir ateityje dėtų 
pastangas suorganizuoti apylin
kes Ann Arbore, Muskegene h* 
kitose vietose, kur gyvena 
bent 10 lietuvių. 

Kun. Algimanto Kezio filmas 
ir šokiai jaunimui 

1978 m. gruodžio 16 d. 7:30 
vai. v ak. Dievo Apvaizdos Kul
tūros centre JAV LB Detroito a-
pylinkės valdyba ruošia šio sezo
no antrą vakaronę, kurios metu 
kun. Algimantas Kezys rodys sa
vo filmą iš žymiųjų lietuvių gy
venimo. 

Tuo pat metu apylinkės val
dyba ruošia jaunimo šokius, į 
kuriuos kviečiami visi lietuviai 
jaunuoliai, nežiūrint kokiai orga
nizacijai priklauso, ar visai ne
priklauso. 

Stalai Naujiems Metams 
I JAV LB Detroito apylinkės 

rengiamą Naujų Metų sutikimą 
stalus rezervuoti pas Vytą Petru
lį, telef. 255-5222. 

B sportininkų, suvažiavimo 
CLevelande 

1978 m. gruodžio 2 ir 3 die
nomis Clevelande įvyko Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Fizinio auklė

jimo ir sporto sąjungos suvažia
vimas, kuriame dalyvavo ir Det
roito sporto klubo "Kovas" atsto
vai. Suvažiavimas išrinko ŠAL-
FASS valdybą Toronte, revizijos 
komisiją Clevelande, o garbės 
teismą - Detroite. Taipgi suvažia
vimas galutinai patvirtino Šiau
rės Amerikos ir Australijos spor
tininku apjungimą į Pasaulio 
Lietuvių fizinio auklėjimo ir spor 
to sąjungą — sutrumpintai 
PLFASS. 

Be to, suvažiavimas nutarė Šiau
rės Amerikos Žiemos sporto žai
dynes 1980 m. ruošti Detroite 
balandžio mėn. 

PLB Konstitucijos keitimo 
komisijos posėdis 

1978 m. gruodžio 7 d. 8 vai. 
vak. Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros centre įvyko pirmas Pa
saulio Lietuvių bendruomenės 
konstitucijos keitimo komisijos 
posėdis, kuriame dalyvavo Viole
ta Abariūtė, Vytautas Kutkus ir 
Jonas Urbonas. Komisija priėmė 
pirmą preliminarinį projektą tai 
konstitucijai pakeisti, kad Pasau
lio Jaunimo sąjunga konstituci
niai būtų įjungta į Pasaulio Lie
tuvių bendruomenę. 

Šis projektas bus siunčiamas 
PLB ir PLJS valdyboms ir PLB 
garbės teismui, kad je pareikštų 
savo nuomones ir pastabas, prieš 
siunčiant visiems V-jo PLB Seimo 
nariams. 

Vytautas Kutkus 

NAUJAS TĖVU KOMITETAS 
Mergaičių choro tėvų visuoti

nio susirinkimo išrinktasis komi
tetas pareigomis pasiskirstė taip: 
Danguolė Jurgutienė pirmininkė, 
Alė Butkūnienė sekretorė, Stasė 
Smalinskienė iždininkė, Kazys 
Gogelis ir Vacius Lelis nariai. 
Choro kvietimas atlikti Vasario 
16-tosios meninę programą 1979 
m. vasario 17 d. šeštadienį Til-
sonburge, Kanadoje ir vokalinio 
ansamblio pakvietimas atlikti va
karo programą 'Tėviškės Žibu
rių" bankete 1979 m. balandžio 
21 d. šeštadienį netoli Toronto, 
Anapilio lietuvių parapijos pa
talpose priimtas palankiai ir nu
tarta galutinai susitarti dėl sąly-
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vyks autobusu ir kelionei vado
vaus tėvų komiteto atstovai. Ke
lionė? išlaidas padengs rengėjai. 
Kai bus galutinai susitarta, visi 
tėvai gaus reikiamas informaci
jas. Dar kartą tėvams primena
ma, kad būtų laikomasi punktu
alumo repeticijų lankyme. 

S. Sližys 

PASIKLAUSYKIME IR 
PAMATYKIME 

Inž. Jurgis Mikaila neseniai 
skaitė įdomią paskaitą, pailius
truodamas filmu apie tolimuo
sius kraštus: Egiptą, Siriją, Liba
ną. Antrą pranešimą padarys šių 
mėty gruodžio mėn. 17 d., sekma 

(Nukelta | 4 psi) 

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

6449 So. P a t e š k i Rd. (Crswford 
Medical Boilding) Tel. LL 5-64461 
Jei neatsil iepia skambint 374-8004; 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

TeL ofiso Ir boto: OLympie 2-4189 
DR. P. KISIELIUS 

G Y D Y T O J A S I R CHIRURGAS 
144S S o . 5 0 t h A ve. , Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 
išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIU IR V I D A U S LIGOS 

Marųuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue. 

Vai.: pirmad., antrad ir ketvirtad 
6 iki 7:30 vai; vakaro. 
Seštad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. \VA 5-2670. 

Rezid. tel. WAlbrootk 5-3048. 

gu-
Tėvams žinotina, kad choras 

tiek daug duoda žmogui ir tiek i lai kviečiami, kartu ir prašomi 
mažai už tai teprašo. Daug užsi- į savo atsilankymu padėti vyčių 
mojau, bet ir žinau, kad su savo i chorui. Prie stalo vietas užsisakyti 
užsispyrimu ir kietu darbu pa
sieksiu ko noriu". 

3. Marija Agnė Mikalauskaitė. 
Dvejus metus buvo Daytono jau
nųjų vyčių kuopos pirmininkė, 
o dabar yra 96 kuopos narė. Yra 
buvusi kuopos korespondentė 
"Vyčiui". Mokykloje lošė tinkli
nį ir krepšini. Nuo 1973 metų 
dalyvauja Daytono lietuvių tau
tinių šokių grupėje. Nori studi
juoti chemiją. Apie savo ateitį ra
šo šitaip: "Kai baigiau vidurinę 
mokyklą, atsidarė man durys į gy
venimą ir aš pradedu turėti aiš
kius savo ateities tikslus. Noriu 
studijuoti griežtuosius mokslus. 
Kiekvienas mūsų naudojamas 
gaminys pradžioje yra buvęs tik
tai mintis kieno nors galvoje. 
Skirtingų medžiagų jungimo 
mokslas, chemija, leidžia atideng
ti realiąją tikrovę. Žmogui yra tik
tai vienas kelias —pirmyn, ir aš 
žadu tomis kopėčiomis lipti". 

4. Marcilla Kreicioch, Padėjo 
suorganizuoti Providence jaunų
jų vyčių kuopą ir dvejus metus 
buvo jos pirmininkė. Randa laiko 
veikti parapijoje, gieda jos chore. 
Jau dešimtį metų yra skautė. 
Per paskutini vyčių seimą padėjo 
priimti jaunuosius ir pirmininka
vo jų posėdžiui, kuris buvo šešta
dienio rytą.Apie savo ateiti ji rašo: 
"šių metų rudenį esu priimta į 

prašomi telefonu HE 4 — 7785. 

"VYČIO' REDAKCIJA 

"Vyčio" žurnalo vyriausia re
daktorė yra Loreta Stukienė. Jos 
adresas: 1467 Force Drive, Moun-
tainside N. J. 07092. Vyriausiai 
redaktorei padeda kuopų veiklos 
aprašymų redaktorė Juozapina 
2ukienė, naujienų iŠ lietuvių 
gyvenimo redaktoriai — Pilypas 
ir Marija Skabeikiai, redaktorės 
pavaduotojas Antanas Juknys, 
apipavidalintoja Regina Mals-
kienė, lietuviškosios dalies redak
torius Balys Vyliaudas. Išsiunti
nėjimą tvarko Liucija Kilkuvienė. 

B A L T I C H O L I D A Y S 
COME TO L I T H U A N I A IN 1979 

JOM US A » FULFILL A DREAM THAT WIU HAVE ENDLESS MEMORIES 
C O S T 

CITIES AND NIGHTS 

Rhode Islando universitetą ir ti- uumium 

— Vienos šeimos narna* Ame
rikoje kainuoja vidutiniškai jau 
64,000 dol. 

iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiifiiif 
DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTE 
U Ų aprašoma dr. i . Vaišnoro*. MIC. 
knygeje: 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Knyga yra tik teologinė, ji dėl lao 
mių vietovių aprašymo ir dėl jo* 
gausios Istorinės medžiagos tinka pa
siskaityti kiekvienam lietuviui, besi
dominčiam Lietuvos istorija ar vie
tovėmis Knyga didelio formato, 446 
t*l — ksdoa $3.00. GsUma ją įsigyti 
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Vikiius 5, Riga 3, Leungrad 3, 
Mušuos* 2, Copenhagen 1 

Vilnius. 5, Rome S. Moscosr 3 

Vilnius 5. Riga 3, Leningrad 3. 
Moscow 2, Copenhagen 1 

Vilnius 5. Warsaw 5. Kiev 3. 
Copenhagen 1 

Vilnius 5, Moscow 2. Copenhagen 1 

Vilnius 5 Moscow 2. Copenhagen 1 

Vilnius 5, Warsaw 2 

TeL of iso H E 4-5849; rez. 3S8-2233 I 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

24S4 W e s t 71st Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. Ir penkt. 
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. Ir Sešt. 

tik susitarus. 

TeL BEUaoce 5-1811 
DR. VVALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
S925 West SOth Street 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHJRt^Gfe 
K f D i K r v IR V A I K I ; U G o s 

SPECIALISTĄ 
MEDICAL BLELDIva 

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

lkl i vai. nopiet 
Of s. teL 737-1168 , rez. 238-291S 

Dr. A n t Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EŪMUHD L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

7709 W e s t o l s t Street 
Tel. — G E 6-2400 

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

TOURS INCLUDE FULL DAY EXCURSION TO KAUNAS AND HALF DAY TRiP TO TRAKAI 

CONTACT: JONAS ADOMĖNAS 
Tour M a M f t r 

Group 30 fare 

TRANS INTERNATIONAL TOURS. LTD. 
5S5 Flftti ATMNM 

««w York, M. Y. 10017 
212-697-7257 

have 3 0 or more participanU 

Ofis. teL 7S5-44T7; Rez. 246-! 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SpeciaSybS — .Verrų te 
EmodneS Ugos. 

CRAWFX>RD MEDICAL RLDG. 
6449 S o . Pula-ski Boad 

Ofs . H E 4 - 1 8 1 8 ; rez . PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

G Y D Y T O J A S I R CHIRURGAS 
S p e c i a l y b ė v idaus l igos 

2 4 5 4 W e s t 7 1 s t Street 
71-os i r Campbel l A ve. kamp. 

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

DR. A. B. GLEVECKAS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

TeL — B E 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 W e s t lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ O G O S — CHTJRTJKGUA 
Ofisai: 

111 NO. WABASH A V E. 
4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

Ofiso te l . — P R 8-2220 

DR. JANINA JAKEVItlUS 
J O K g A 

V A I K Ų L I G Q S 
2606 W e s t 6Srd Street 

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt. 
nuo 12 Iki 2 vai. Ir nuo 5 lkl S vai 
vak. Seštad. nuo 1 iki 4 vai. 

DR. FRANK PLECKAS 
( K a l b a l ietuviškai) 
O P T O M E T R I S T A S 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Coatect i — a " 

2618 W. 71st St. — TeL 787-5148 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

Ofs . PO 7-6000 Rez. GA 3-72781 

DR. A. IENKINS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

3844 W e s t 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

1002 N. Western Ave. Chicago 
Tel. 489-4441 

Dr. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7116 W. 127 St., Palos H H g i t s 
TeL 341-4739 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, POSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 6Srd Street 

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

Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545 

įstaigos Ir boto teL 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

B E N D R O J I &rnDICTNA 
1467 8o .49th Oovrt, Cicero. TJL 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
Išskyrus tre* ir aeftad 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

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

FUridendJos telef. OR 6-0617 
Ofiso vai. pirm. ir ketvirtad. nuo 
1 Ugi 3 v. popiet pagal susitarimą. 
Ofiso teL HF, 1-2123. N«mų GT S-S1M 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Vai.: pirm., antrad.. ketv. ir penktad 
2-6 Ir 8-7 — U anksto susitarus. 

TeL o f i so P R 6-6446 

F. C. WINSKURAS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

3 1 0 7 W e « t 71 s t Street 
Valandos: l -« ral. popiet 

Treč. Ir Seštad. patai susitarimą. 

Ofs. teL 586-3166. mamą S81-ST72 
DR. PETRAS tUOBA 

G Y D Y T O J A S I R CHIRURGAS 
6 7 4 5 W e s t 6 8 r d Street 

Va i . : p i r m , antr . , ketv. ir penkt. 
2 -7; š e š tad ien ia i s pagal susitarimą. 



PasauHnis garsas ir 

TAUTINES TEMOS 
• 

Praėjusį Šeštadienį Stockhol- tus, kuriem įkvėpimo jis ėmėsi 
i. me> • • ***** premijų, buvo įteikta žydų - lenkų kultūros tradicijoje 

premija ir Amerikoje gyvenan- ir kuriuose atsispindi visa žmo-
čiam žydų tautybės rašytojui, i- giškoji buitis. Laureatas yra ne 
migrantui iŠ Lenkijos, Isaacui kartą pabrėžęs, kad tikėjimas ir 
Bashevis Singer. įdomiausia, kad malda jam yra didelis įkvėpimas. 

iį 1» jidiš (senovės žydų) kalba pa- Laureatas pasisakė, kad jis pre-
raše visas savo trisdešimts kny- mijos įteikimo iškilmėse kalbė-
gų, kurios išverstos į anglų ir ki- siąs paprastai, nes kai kalbėjęs 
tas kalbas. Pastebėtina, kad auto- anksčiau amerikietis Nobelio 
rius daugiausia lietė žydų gyveni- premijos laureatas, taip pat žydų 

l nią kilmės čikagietis Bellov, tos kal-
Nobelio premijos laureatas ne- bos niekas nesupratęs, tačiau 

ieškojo kokių pasaulinių temų. Solženicyno kalbą supratę visi. 
Jis rašė paprastai apie savo tautą, Ir laureatas pažymėjo, kad jis 
apie tas vietas, kurias jis žinojo, skaitąs ir kitų autorių kalbas, ku-
Šįmetinis Nobelio premijos lau- rios pilnos didelių frazių, o ta-
reatas ir savo prakalbą, atsiimda- čiau yra tuščios. Rašytojas savo 
mas Nobelio premiją, pasakė ji- kalboje priminė, kad vis daugiau 
diš kalba, korespondentams pa- jaunimo auga be Dievo, be tikė-
stebėdamas, kad nors šią kalbą jimo. Pasisakė nesigėdinąs tvir-
laiko išnykstančia, ji tebeegzis- tinti, kad literatūrą gali atverti 
tuoja. Esą buvo laikoma išnyks- naujus horizontus filosofijos, re-
tančia ir hebrajų kalbą, o dabar ligijos, estetikos ir sociologijos 
po ?-jų tūkstančių metų atėjo jos srityse. Taip pat pastebėjo, kad 
atgimimas. Nobelio premijos senojoj žydų poezijoj tarp poeto 
laureatas liko savo tautos ribose ir pranašo beveik nebuvo skirtu-
ir tas apsiribojimas sava tauta mo. Baigiamajame sakiny laure-
kaip tik jį iškelia iš savo tautos atas pastebėjo, kad jidiš yra iš-
ribų. Panašiai atsitiko ir su kitu mintingųjų ir pažemintųjų kalba, 
iš Lenkijos kilusiu žydu rašyto- kad tai yra išsigandusių, tačiau 
ju, taip pat Nobelio premijos viltį turinčių tarmė. Taip apie 
laureatu, S.Y. Agnon, kurio kū- sudarytą iš Jceletos kalbų jidiš 
rinių buvo spausdinta ir "Drau- kalbą sako laureatas, o tai verta 
ge". Apsiribodami tik tautine te- prisiminti ir mums lietuviams, 
matika žydai kaip tik atnešė sa- nes mūsų kalba viena seniausių 

ŠUOLIAI KINIJOJE 
Demokratiški šūkiai dar nereiškia demokratines santvarkos įvedimo 

GEDIMINAS GALVA 

> 

..... vo tautai daugiausia garso. ir gryniausių. 

Kalbama, kad lietuvis rašyto- Viename iš savo didelės apim-
jas, dailininkas ar kompozitorius t i e s o m a n ų " y ^ M a n o r » ( D v a . 
turi imtis didelių temų, liesti pa- r a s ) ra§0 a p i e feima ^ 1 8 6 3 m 
saulines problemas, tai tada ir į s u s k i l i m o ir beveik visame roma-
mūsų kūrinius bus atkreiptas di- n e išreiškiama mintis, kas ištin-
desnis dėmesys. Tačiau faktai ro- k a įyfa^ ^ r f i š t e k a u ž n e <&_ 

<&$& k a i p t i k l i e t u v i § k °J i t e m a vo tautybės asmens, šiuo atveju 
daugiau sužavi svetimuosius, o l e n k o dvarininko, turinčio bėgti 
ne kokie tarptautiniai įvykiai, i š ^ ^ tėvynės. Nors ne įkyriai, 
nes apie tuos įvykius rašo dau- ^ skeliamas šeimos svarba ir 
gybė autorių, o apie lietuvis- m e i l ė . G i kit0]- ktorfjoj "Belais-
kąjį Žmogų, jo išgyvenimus, a- vįs>^ šerias v e i k ė j a s kalba: "Aš 
pie lietuviškus papročius ir įvy- e ^ įsimylėjęs Izraeli Mane žavi 
k^teijašo tik keletas. ž emė. Kadaise aš laikiausi abe-
."Mūsų .yįncas Krėve o>ugiau j m g u r n o filosofijos. Bet Čia nega-

galimybių turėjo būti atžymėtas l i m a b G t i a b e J i n g u N a k t į > k a i 

už savo kūrinius apie Lietuvos mėnuo šviečia ir aš einu siaurio-
kaimą, negu už kitus kūrinius, m i s gatvelėmis, būnu tiesiog ap-
įskaitnat "Pagundą" ar "Dan- žavėtas. Jei išsikeičiau į kitą 
gaus ir žemės sūnų". Be abejo, 1 ^ ^ t a i numirčiau iš ilgesio, 
svarbu^ gerai parašyti, bet lies- Kai bastausi prie jūros, girdžiu 

svisam pasauliui aktualias pranašų žodžius. Žinau tai ma-
temas kūrėjas atsiduria vienoj n o įsivaizdavimas, bet apie ma-
plotmėj su daugybe kitų autorių ir n e susirenka senieji izraelitai ir 
sunku konkurenciją teišlaikyti. n e t kanananiečiai ir kitos tautos, 
Lietuviškosios temos autorius vi- kurios gyveno prieš Jošua". 

• sada liks saugesnis originalumo 
prasme, nes kitų tautų rašytojai to • ****> matome gilus patriotiz-
nepajėgs apie lietuvį pasakyti į m a s i r s a v o teuta liečiančios te-
bettfvfo" dvasia pažvelgti, kaip mo* neužtverė rašytojui kelio į 
sugeba lietuvis kūrėjas. Juk praė- Nobelio premiją Tiesa, žydui į 
jo daug metų ir šiandien mūsų *a s aukštumas kelias lengvesnis, 
Donelaitis dar tebėra didelis, ra- |** 3™ pavyzdžių, kur taip pat 
šes ne apie pasaulio sukūrimą, į " J premijuoti rašytojai pa-
b * apie varganą lietuvį, bėdžių S l r . m k e t a u j m e s tematikas, kad ir 
baudžiauninką. Nobelio premi- t a i P PaĮ l 9 6 1 m e t ^ Nobelio pre-
jos paskyrimas rašiusiam apie sa- mijos laureatas jugoslavas Ivo 
vo tautą asmeniui, kaip tik rodo, Andnc, gavės premiją uz Dn-
kad nereikia vengti tautinių te- n o s t i l t ą " ' 
mų, kad taip galima daugiau pa- Visi faktai rodo, kad patriotiz-
sitamauti ne tik pačiai tautai, mas mene ne tik nėra nusikalti-
bet ir visos žmonijos kultūrai, mas, bet kaip tik labai vertina-
nes geriau sukurti gerą kūrinį a- mas. Ne tarptautiniais vardais kū-
pie mažus dalykus, negu bloga rinių pavadinimai, didelės reikš-
apie didelius. mes tematikos, bet paprastas tau-

* tinis kelias veda į laimėjimus. Be 
Sįmetinis Nobelio premijos abejo, tautinė tema negali pri-

" laureatas jau ne kartą pasisakė, dengti blogos kokybės kūrinių, 
kad reikia rašyti paprastai ir tik priešingai, ji labiau kūrėją ver-
apie tai, ką žinai. Vos tik pasky- čia pasitempti, kad netaptu pla-
rus premiją, jis jau pabrėžė, kad karininkas, tačiau tos tautinės 
jis nerašąs romanų apie Ameri- temos mums reikšmingos, nes 
kos jaunimą, nes jos nepažįstąs, niekas kitas mūsų nepavaizduos, 
Nobelio premija laureatui pa- kaip tik mes patys. 

* skirta už jo įtampos kupinus ras- M. B. 

Žemės rutulio didžiausia ir vie-
nalytiškiausia 900 mil. kiny tau
ta, teturinti tik € proc. kitataučių, 
jau seniai pasižymi keistokais 
šuoliais. 1956 m. kinai komunis
tai paskelbė "šimto gėlių" šūkį, 
nes žadėtas tarpimas įvairioms 
pažiūroms. 1958 m. skelbtas "di
dysis šuolis" netrukus tapo nuos-
smūkiu. 1966 — 69 m. daryta 
"kultūrinė revoliucija" pasižymė
jo laukiniu siautėjimu, smuk
džiusiu ne tik krašto kultūrą, bet 
ir ūkį. 1974 m. vasario mėnesi 
vėl buvo atgaivintas naujas "kul
tūrinis" dvelkimas kovoti prieš 
kinų filosofą Konfucijų (551 — 
179 pr. Kr.), skelbusį kinams nau
jus dorovinius pradus. 

Kinų komunistinės revoliuci
jos vadas Mao Tse-tungas, Mark
so ir Lenino sekėjas, įgyvendino 
ganėtinai priešingą socialistinę 
santvarką, kuri nepasižymėjo pa
žanga. Komunistų partija rėmė
si ūkininkais, bet jų teises susiau
rino dar labiau, kaip Sovietuose. 
Darbininkai skurdo. Mao valdy

mo metu kuo mažiausiai tesirūpin
ta žemės kolektyvinių ūkių ir 
pramonės įmonių darbininkų ge
rove. Krašte vyravo priespauda 
ir skurdas. 1975 m. gyventojo pa
jamos tesiekė 320 dol. per metus. 
Žmogaus teisių pažeidimai 

Komunisainė santvarka įgyven
dino labai lėtą pažangą, apvaldė 
badr.ečius, bet pasižymėjo ne
paprasta gyventojų priespauda, 
kuri nutylėta Vakaruose. Net 
praėjusį vasario mėnesį mokyto
jas Ho Cun-šu buvo pasmerktas 
mirti už lapelio parašymą ir 
skleidimą. Tūkstančiai kinų kali
nami už nepalankų žodį apie par
tiją ir vyriausybę. Teismai slapti. 
Dažnai išsiverčiamą be teismų, 
tik milicijos pakaltinimu. Milici
ja dažnokai piliečius suima ir 

VABZDŽIŲ MUZIEJUS 
IŠ visų žemėje gyvenančių 

gyvūnų rūšių 94% tenka bestu
buriams. Iš jų 33% priklauso 
naruotakojams — vabzdžiams, 
vėžiagyviams, daugiakojams, 
voragyviams. 

JAV gamtos istorijos muzie
jus prie Smitsonian instituto 
Washingtone atidarė naują sky
rių, kurį užpildė mėgėjiška gy
vų „vabzdžių kolekcija — iš vi
so keti tūkstančiai vabzdžių, 
priklausančių daugiau šimtui 
rūšių. Tarp jų — nemaža žio-
gų, tarakonų, bičių rūšių, taip 
pat daug egzotinių vabzdžių rū

šių: atogrąžų vabalų, drugių, 
termitų ir kitokių. Jie laikomi 
patogiose, permatomų sienų pa
talpose. Cia jiems sąlygos ma
žai kuo skiriasi nuo natūralių. 

Muziejuje įrengtas teriumas 
su tvenkiniu, medžiais, krūmais, 
veja, kur gyvena visokiausi 
vabzdžiai. Didelė diorama at
kurta akmens anglies periodo 
landšaftą (apie 300 milijonų 
metų prieš mūsų erą) su milži
nišku kiekiu laumžirgių, daugia
kojų ir kitų nariuotakojų, gyve
nusių toje tolimoje epochoje. 

Muziejus labai įdomus ir gau
siai lankomas. Jm. 

siunčia į privalomo darbo stovyk
las ar kalėjimus. 

Kalinių fizinis kankinimas už
draustas, bet kai kurie kaliniai 
grandimis surakinti. Persekioja
miems duodama mažai maisto ir 
negydomi. 

Londone veikianti Tarptauti
nės amnestijos organizacija, atli
kusi kom. Kinijoje išsamius žmo
gaus teisių pažeidimų tyrimus, 
siūlė bent politinius kalinius vie
šai teisti ir jiems mirties bausmę 
panaikinti. Minėta organizacija, 
1978 m., birželio mėnesį įtei
kusi savo siūlymus, net iki šio 
meto nesulaukė Kinijos vyriausy
bės stsakymo. Toks yra teisingu
mas dabartinėje kom. Kinijoje. 

Demokratiniai šūkiai Pekine 
Cu En-lajus mirė 1976. I. 8. Jo 

pavaduotojo Teng Hsiao-pingo 
teisės buvo susiaurintos, o IV. 5 
ministeriu pirmininku paskirtas 
provincijos partinis darbuotojas. 
Hua Kuo-fengas. Po šio pasky
rimo Tengas pašalintas iš visų 
jo eitųjų pareigų. Politinė padė
tis Kinijoje pakito 1976. LX, mi
rus Mao Tse-tungui, komunistų 
partijos rikiuotojui. Hua stvėrė
si valstybei ir partijai vadovauti. 
Jis pasirinko minėtą Tengą savo 
pavaduotoju. Jie yra skirtingos 
taktikos šalininkai, bet Tengas 
yra žymiai sumanesnis, turi di
desnę patirtį ir veiklesnis, nors 
jau 74 m. sulaukęs. 

Lapkričio antroje pusėje Peki
no aikštėse jaunuoliai viešai kal
bėjo: "Mes reikalaujame tikros de
mokratijos, laisvės ir žmogaus tei
sių gerbimo. Tegyvuoja demok
ratija- Mes nedarysime nuolai
dų". 

Sienose atsirado rašiniai ir atsi
šaukimai, reikalaują demokrati
nės santvarkos ir smerkia Mao. 
Tengas ten keliamas į aukštybes, 
atvirai šnekėta apie jo vadova
vimą Kinijoje. Mao skirtasis Hua 
tik užuolankomis tebuvo pultas. 

Kai kuriuose sienos atsišauki
muose, kurie buvo plačiai nau
dojami Manču dinastijos valdy
mo metu (1644 — 1911), peikia
mas krašto ūkinis atsilikimas ir 
net giriama pažanga Taivane. 

Tengo vaidmuo 
Nėra jokios abejonės, kad mi

nėtas kinų bruzdėjimas neatsitik
tinis. Jį rėmė Tengas, šiuo metu 
pasitenkinęs antraeilėmis parei
gomis. Nors minia šaukė "Mes 
norime Tengo ministerio pirmi
ninko pareigose", bet jis dėl am
žiaus sakėsi nenorįs atsakinges-
nių pareigų. Tengo ir Hua san
tykiai nepakito. 

Kuriam tikslui Tengas skatino 
sukelti tokį triukšmą? Visa tai 
sunku suprasti, naudojant vaka
rietišką vertikalią logiką, kai prie
žastis lemia pasėkas. Kinai remia
si horizontalia logika, nes remia
si daugelio veiksnių sąveiksmiu. 

Dabartinis Kinijos vadovas 
Hua iki šio meto pasižymėjo pa 
mažu atsisakyti Mao galvosenos 
pagrindinių teiginių ir atsargiai 
veikti. 

Tengas padarė kelis rimtus 
šuolius. Jis tapo svarbiausių Ki
nijos užsienio politikos sprendė
ju, nes pasirašė ūkinę sutartį su 
Japonija ir užmezgė glaudžius 
ryšius su svarbiausiomis Europos 
valstybėmis. Didelį šuolį jis pa
darė ir krašto ūkio politikoje, ska-
tindsrnas žemės ūkį, pramonę, 
mokslą ir vakarietišką kultūrą. 
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VAIKŲ SUBEDIEVINIMAS 

Komunistinė Kinija vis labiau ir tvirčiau mecga ryšius su Vakarų kraš
tais. Kinijos liaudies respublikos bankad Hongkonge. per kurį Kinija 
atlieka daugelį finansinių operacijų. 

Kinijos ateitis. 
Kinijos vyriausybė paruošė pla

nus ūkiui spartinti. Geriausiu at
veju šio amžiaus pabaigoje kom. 
Kinijos ūkiškas pajėgumas pa
sieks tik pusę dabartinio JAV ūki
nio lygmens. 

Kinijai prieš akis labai svar
bus žemės ūkio gamybos skatini
mas išmaitinti spartu gyventojų 
prieauglį, siekiantį 1,7 proc. per 
metus. Kitas didelės apimties klau
simas sunkiai sprendžiamas. Šioje 
srityje kinai yra toli atsilikę. Po 
1985 m. Pekinas numatė žemės 
ūkio gamybą kasmet didinti 4 
proc, vietoje 2,5 proc., o pramo
nės metinę gamybą pakelti net 

¥ ! iki 10 proc. Bet tai tik planų nu
matymas, kuris gali būti pažei
džiamas tikrovėje 

Šių ūkio klausimų sprendi
mas priklausys nuo krašto apsi-

(Pabaiga) 
Nuolat — Pradinio karinio 

rengimo skyrius, rajonų, miestų 
liaudies švietimo skyriai. 

3 pagerinti vadovavimą ir kont
rolę kraštotyros ir turizmo veik
lai. Siekti, kad jaunieji krašto
tyrininkai tirtų darbininkų revo
liucinio judėjimo istoriją, jo in
ternacionalines ištakas; įamžintų 
komunistų, komjaunuolių, pir
mųjų tarybų valdžios aktyvistų, 
žuvusių nuo buržuazinių nacio
nalistų rankos, atminimą, tirtų 
kolūkių, tarybinių ūkių, įmonių 
istoriją, išryškindami jų veiklos 
ir darbo internacionalinį pobūdį. 
Užkirsti kelią praeities idealiza
vimui, neklasiniam požiūriui, ver
tinant ikitarybinio laikotarpio is
torijos įvykius. Plačiau atskleisti 
Tarybų Lietuvos socialinio politi
nio vystymosi laimėjimus, visa 
tai išryškinant kaip visų tarybi
nių tautų vienybės, susitelkimo 
ir tarpusavio pagalbos rezultatą. 

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

4. Siekti, kad bendrojo lavini
mo mokyklų fizinio lavinimo ko
lektyvai, vaikų ir jaunimo sporto 
mokyklos gerintų su broliškų res
publikų moksleiviais organizuoja
mų sportinių renginių internacio
nalinį turinį... 

5. Organizuojant su mokiniais 
internacionalinį ir patriotinį auk
lėjimo darbą, užtikrinti, kad bū
tų plačiai naudojamos masinės 
informacijos priemonės... 
III. Mokymo-metodinis darbas 

ir jo kontrolė 
1... Ruošiant naujus vadovė

lius ir mokymo priemones, gerin 
ti jų internacionalinį ir patrioti
nį turinį... 

2 Į pedagoginių kadrų kvalifi
kacijos kėlimo kursų programas 
įtraukti temas apie TSKP nacio
nalinės politikos teoriją ir prak
tiką, apie mokiniu internaciona
linį ir patriotinį auklėjimą TSKP 
XXV suvažiavimo nutarimų švie
soje. Ruošiant metodines reko
mendacijas, organizuojant semi
narus ir konferencijas, sklei
džiant gerąją patirtį, padėti pe
dagogams teoriškai suvokti fak
tinę medžiagą, geriau įvaldyti 
internacionalinio ir patriotinio 
darbo metodiką. 

Nuolat — RMTI, FPR, Rajo
nų, miestų liaudies švietimo .sky
riai. 

3. Plačiau skelbti spąpudoje 
moksleivių internacionalinio ir 
patriotinio auklėjimo darbo pa
tirtį, spausdinti straipsnius apie 
TSKP lenininę nacionalinę poli
tiką, tarybinio gyvenimo pavyz
džius, tarybinių tautų draugystę. 
Stiprinti kūrybinius ryžius su 
Baltarusijos, Latvijos, RTFSR ir 
kitų broliškųjų sąjunginių respub
likų redakcijomis ir pedagoginė
mis leidyklomis. Dažniau keistis 
švietimo įstaigų internacionali
nio darbo patirties medžiaga. . 

Nuolat —Redakcijos "Tarybi
nis mokytojas", "Tarybinė mokyk
la", "Moksleivis", leidinys "Šei
ma". 

4. Ištirti bendrojo lavinimo 
mokyklose internacionalinio . ir 
patriotinio darbo patirtį ir imtis 
priemonių šiam darbui toliau to
bulinti, keliant kiekvienos moky
mo įstaigos vadovo, kiekvieno 
pedagogo asmeninę atsakomybę 
už auklėjimo darbo kokybę, už 
sveiką moralinę-politinę būklę 
vietose, rodant maksimalų atidu
mą ir jautrumą daugianacionali
niams kolektyvams. 

Visuose liaudies švietimo įstai
gų pedagogų kolektyvuose svars
tyti šį klausimą, numatyti kelius 
ir priemones internacionaliniam 
ir patriotiniam darbui tobulinti, 
jo planavimui ir koordinavimui 
gerinti, kontrolei stiprinti. 
1977-1978 m. — Rajonų, miestų 

liaudies švietimo skyriai 

5. Sistemingai analizuoti liau
dies švietimo skyrių, švietimo 

_ ' įstaigų darbą, organizuojant mo
kyklinio jaunimo ir ikimokykli
nio amžiaus vaikų internaciona
linį ir patriotinį auklėjimą. 

1978-1980 m. — Ministerijos 
valdybos ir skyriai 
Mokyklų valdyba 

ginklavimo sprendimo. Net ir ge
riausiu atveju, 2,000 m. sulaukus, 
Kinijos žemės ūkio ir pramonės 
gamyba pašoks nuo dabartinių 
6,7 proc. ligi 14 proc., lyginant 
su pasaulio penkiomis svarbiau
siomis ūkinėmis galybėmis. To
dėl nereikia perdėti Kinijos ūkinio 
ir politinio pajėgumo ateityje. 

n si-; 
SENOVĖS G Y V Ū N M r : 

INDIKATORIAI 
Estijos MA Geologijos institu-

to darbuotojai, panaudoję mate
matinius metodus, apibendrino 
turimas žinias apie savo krašto 
senovės fauną. Jie priėjo išva
dą, kad gyvūnai, kurie gyveno 
žemėje daugiau kaip prieš 450 
milijonų metų, gali būti naudin
gųjų iškasenų indikatoriai (liu
dininkai). Tai senoviniai mo
liuskai, koralai, dygiaodždai ir 
kiti panašūs, šiuo pagrindu 
Estijos geologai parengė Balti
jos ordoviko geologinio perijodo 
modelį. Pagal jį senoviniuose 
kloduose galima aptikti naftos, 
deglųjų skalūnų ir kit. jm. 

L A N G A S ! SAULĖLEIDĮ 
Romanas 

P. MELNIKAS 
' 
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Amerikoj Viktorijos padėtis automatiškai siauri

no draugysčių ratą. Ir vis didino Andriaus kaltės jaus
mą jai. Juk ji buvo beveik jo privati nuosavybė. Ar 
nejuokinga? Ji buvo virėja, šlavėja ir buhalterė, o jis 
traktavo ją kaip baldą. Ar tai jai nebuvo baisu! Kas 
būtų, jei ji sukiltų? Jei ji eitų dirbti? Vien dėl savo au
tonomijos. Dėl išsiblaškymo! Bet, ar ji būtų laimin
gesnė? Viešpatie, ar ji jau gali būti laiminga, jei jis jos 
nemyli? Aišku, ji gal atrastų tik nuobodų darbą, nes 
visi geresni užimti ir suprofesinti. Ji nebūtų patenkin
ta dirbdama menkutį, šiaudinį darbą, stumdoma drą
sesnių ir įžūlių moterų. 

— Tai pavažiuosim ? — Viktorija ragino. 
Jis linktelėjo galva ir jam atrodė, kad ji būtinai 

ieškos ką nors pridurti prie apmąstytų problemų. Ji 

— Toloka, — jis jai pasakė, bet, jei jau taip nori... 
_ Ir kur čia nenorėsi. Tik pailsėk kiek, Andriau. 

Pasidairysime po to šiek tiek. 
Jis visai nesistengė jai prieštarauti, sutiko tų na

mų pasidairyti. Linktelėjęs galva, jis sulenkė laikraštį, 
nuėjo į salioną ir sklaidydamas laikraščio lapus ant 
sofos, girdėjo ją nuimančią lėkštes. Girdėjo kaip ji 
tvarkėsi dar virtuvėj, po to miegamajame ilgai ruošėsi 
kelionei. Ji kažką niūniavo, o jį ėmė snaudulys. 

Ji yra materialiste, jis galvojo. Kitaip negali būti. 
Jos linksmume ir gyvume prieš važiuojant pasidairyti 
dėl naujų didesnių namų jis įžiūrėję jos silpnybę. Bet, 
ar kitaip galėjo būti? Jis buvo jai šaltokas. Ir ji tai jau
tė... Kuri žmona nejaustų vyro atšalimo? Jei jis prieš 
kelis metus mylėjo ją, jei ir ne labai audringai, tai 
bent reguliariai, ar ji savęs neklausė, kas jį tokiu 
snaudališkumu, apatiškumu apgaubė? Ar ji neįtarė, 
kad jis gal smaguriavimo ieškojo kur kitur? Jei ji tai 
nujautė, tai tik daiktai ir jos materializmas turėjo tap
ti jai geriausiu vaistu. Nauji namai. Baldai. Virtuvės 
rakandai. Papuošalai ir rūbai. Visa tai dabar po nelem
tos ligos ji vis daugiau norėjo. Tarsi nujausdama kaž
ką blogo, prie žemiškų dalykų ji buvo vis daugiau ir 
daugiau traukiama. Ir tai prasidėjo nuo jo atšalimo. 

vis ieškos iš supančio nepasitenkinimo kaip nors išeiti. | N u o t o l a i k ° . k a i aplankius jai jos brolį, kaip kokia ne 
Pabėgti iš veriančio jo neištikimybės lanko ir naminių; išvengiamybę, jis sutiko Dorą. 
problemų. Moterys tur gerą intuiciją — jis žinojo — 
nepaisydamos vyro darbo nepastovumo jos moka iš
sisukti, užkraudamos ant vyro pečių dar ir savas. Ar 
jai sakyti apie pasikalbėjimą Novako kabinete? Dar 
ne... Ne laikas tam dabar. 

— Dabar norėtum pavažiuoti? —Andrius pa
klausė. 

—Kaip tau atrodo ši vieta? — Viktorija rodė ad
resą. — Ar ji jau taip toli? 

Andrius dirstelėjo į nekilnojamo turto biuro ad
resą. Vieta atrodė nežinoma. 

Ironiška, Viktorija rengėsi dainuodama, tarsi nie
ko blogo tarp jų nebūtų atsitikę. Toj jam keistoj links
moj dainoj jautėsi tvirtumas, ryžtas. Ne taip, kaip se
niau. Ji pasikeitė. Ji nebuvo jau bejėgė, apgauta ir nie
ko negalinti daryti moteris. Ji buvo jau kita, atgijusi 
ir žinanti ko nori iš gyvenimo, žmona 

Saulė žarsto džiaugsmo ugnį, 
plakas drobės baltos burės — 
plinta laisvė be krantų. 
Prie šalies merga jaunoji 
meilę žydinčią dainuoja. 

Atrodė ji buvo net pritaikiusi melodiją kažkur 
girdėtom eilėm. Ironiškai skambėjo "laisvė be 
krantų..." ir ta "prie šalies merga jaunoji..." Nauji na
mai, atrodė, suteikia jai tą linksmumą, jis galvojo. Ir, 
jei taip yra, ar jam nereikia bent tame būti jai geru ir 
jai padėti? 

Ji juk vėl bus namų puošimu labai užsiėmus. J i 
vėl lakstys, bėgios, pirks, taikys baldus prie kitokių 
spalvų kambarių ir sienų. Keliems metams atsiras de
koratyvinė, nors ir išlaidi, gyvenimo stadija. Ir gal ji 
užmirš bent laikinai, kas vedybiniame gyvenime atsi
tiko? 

Praeis tokiu būdu nemaža laiko. Ji gyvens antrąjį 
gyvenimo etapą, tarsi pirmą laimingesnį jau būtų iš
gyvenusi, tą gražiausią "meilę žydinčią" užbaigusi po 
jo susitikimo su "merga jaunąja"... Iš jos dainavimo 
jis jautė, kad praeitis negali būti pakeista, atgaivinta 
ar sulopyta ir gal tik taip ji apsisaugos nuo palūžimo. 
Jos naujoj nuotaikoj slėpėsi pasiryžimas dar kibti į gy
venimą pagerinti jos santykius su juo ir daryti tai kas 
liko sau. 

Kai išsipuošusi, su naujais kailiniais, ji įėjo į sa
loną, jis negalėjo atitraukt akių nuo rjasiryžimu tvis
kančio veido. Matėsi naujas tvirtumas ir ryžtingos li
nijos prie lūpų. Buvo tai gal amžiaus linijos? Jose jis 
matė ir kažkokią grėsmę ir drąsų iššūkį jam. 

— Tai jau ir pasirengusi? — pasakė. 
—Tai, kaip matai. 

Jis padėjo laikraštį, pakilo. Iš lėto užsirišo kakla
raištį ir užmetęs paltą ant pečių atidarė jai duria Jai 
praeinant šalia jo, jis stebėjosi, kad jos tvirti žingsniai 
ir kvepalai dar dirgino jį kaip seniau. 

Po kojom jai trakštelėjo žvyras. Keli akmenukai 
aukštų kulnų batuko buvo nuspirti — vienas nuriedė
jo net prie mašinos, į kurią lipo Andrius. Įtraukusi 
oro į plaučius, Viktorija jautėsi stipriai stovinti ant 
kojų — jos klastingas planas pildėsi. 

(Bus daugiau) -

« 
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MOSU KOLONIJOSE 
Putnam, Conn, 

RUDENS ĮVYKIAI 

— Kun. St. Yla dalyvavo sa 
vo knygos "Šeimos tradicijos" 
pristatyme Chicagoje, bet po to 
atsidūrė ten ligoninėje, kur jam 
buvo padaryta operacija. Putna 
man grįžo lapkričio 14 d. ir bai 
gia pasveikti. 

— Prof. Ant. Kučas buvo iš
vykęs į Clevelandą, kur jam pa
darė nesudėtingą operaciją. Grį
žo pasveikęs. Jo knyga apie ar-
kiv. Jurgi Matulaitį jau renkama 
"Draugo" spaustuvėje. 

— Lapkričio 2 d. — Vėliniu, 
dieną — seselės ir visa lietuviu 

PREMIJA 
JAUNIMUI 

tuvių Jaunimo sąjunga, o du ats
tovus paskiria Kriaučeliūnų šei- j 
ma; 

4. Jury komisija, aptarusi as-
C L A S S I F I E D G U I D E 

Amerikos Lietuvių Kultūros ar
chyve — "Alkoj" dr. Ant. Matukas, 
statybos darbų prižiūrėtojas, prie 
muziejaus "lietuvaitės." 

Nuotr. J. Kriaučiūno 

bendruomenė ir keletas svečių, 
kuriu šeimos nariai ar giminės 
palaidoti vienuolyno kapinėse, 
suruošė mirusiųjų paminėjimą. 
Vakare 7:15 vai. visi susirinko 
kapinėse. Čia su uždegtomis žva
kutėmis rankoje pasimeldė ir pa
giedojo giesmių už mirusius, va
dovaujant prel. Vyt. Balčiūnui. 

tik, kad daugiau lietuvių tą pa
remtų (Alka, P.O.Box 608, Put
nam, Conn. 06260). Aukos nu
rašomos nuo pajamų mokesčių. 

— Prof. Ant. Vasaitis, redaga
vęs šeštąjį "Encyclopedia Litu-
anica" tomą, baigęs darbą džiau
giasi poilsiu. 

— Putnamiečiai paremia ir 
apylinkės lietuvių kolonijas savo 
dalyvavimu. Neseniai Cleve-
lando "Grandinėlės" lankymo
si metu Providence, R.I., putna
miečiai išplatino daugiau kaip 
50 bilietų, tas įvyko rugsėjo mėn. 
Gruodžio 3 d. Enciklopedijų už
baigimo ir jos leidėjo pasišventė
lio Juozo Kapočiaus pagerbimo 
šventėje, Bostone, dalyvavo bent 
12 asmenų. 

J. Kr. 

DETROITO 
ŽINIOS 

(Atkelta iš 2 psl.) 

dienį, po pamaldų, apie dvyliktą 
valandą, šv. Antano parapijos 
kavinėje. Šį kartą pasidalins patir
tais įspūdžiais apie Izraelį ir Grai
kiją. Artėjant Kristaus gimimo 
šventei, įdomu bus išgirsti ir pa
matyti Kristaus gyvenimo kraš
tą - Izraelį ir Jeruzalę. 

Detroito Lietuvių kultūros klu
bas maloniai kviečia visus at
vykti į labai įdomų pranešimą, 
paįvairintą ilmu. 

A. Musteikis 

JŪRŲ ŠAULIAI 

mens ar vieneto tinkamumą pre- J 
mijai, ją skiria balsų dauguma 

Dr. Leono ir Irenos Kriauče 
liūnų šeima savo mirusiam su 
nui ir broliui prisiminti skiria! 
kasmetinę Eugenijaus Kriauče-ilki sekančių metų vasario 15 d. 
liūno premiją. * į t a r i a ™ Kriaučeliūnų šei-

ma dėl premijos įteikimo laiko 

>U2>Ct&lXA.Ni!X>U»t 

ir pobūdžio; 
Premijai skirti sąlygos yra 

tokios: 
1. Eugenijaus Kriaučeliūno i 5. Premijai asmenys ar vie-

1000 dolerių premija skiriama j netai siūlomi raštu, nurodant 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai j tiksliai premijai tinkamumo mo-
pasireiškusiam raštais (lietuvių, I tyvus, ir siunčiami: Eugenijaus 

Kriaučeliūno Premijos Komisi
jai, 12500 Pavvnee Road, Palos 

anglų ar kita kalba), veikla, or
ganizaciniu veiklumu, ar jauni 
mo vienetui (sambūriui, tautinių Į Park, Illinois 60464 
šokių grupei, jaunimo chorui, 
sporto būreliui), geriausiai re
prezentavusiam lietuvius ir Lie
tuvą vienerių metų bėgyje; 

2. Premijai gauti asmenis ar 
vienetus raštu pasiūlo jaunimo 
organizacijų vadovybės, jauni
mo grupės, vyresniųjų organi
zacijos ar paskiri asmenys iki 
kiekvienerių metų gruodžio 31 
d. (pašto antspaudas): 

3. Premijuotino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma Jury komisi
ja, kurion po vieną atstovą ski
ria Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės jaunimo reikalams vado
vas, Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjungos valdyba ir JAV Lie-

Jūrų šaulių •'švyturio" kuo-
Po to eisena, kalbėdami rožinį irjpos šaulės tradicines bendras 
nešdamiesi degančias žvakutes, kūčias ruošia šeštadienį, g r u o 
nuėjo į vienuolyno koplyčią ir 
dalyvavo mišparuose ir Šv. Sak
ramento pagarbinime. 

NAUJAS PARAPIJOS 
ADMINISTRATORIUS 

St. Butkaus šaulių kuopos 
kapelionas kun. Alfonsas Babo-
nas paskirtas šv. Antano para
pijos administratoriumi. Parei
gas perims 1979 m. sausio 4 d. 
Buvęs parapijos administrato
rius kun. Kazimieras Simaitis, 
perdavęs parapiją, vyks atosto
gų- Po atostogų grįš ir gyvens 
klebonijoje. Gyvendamas klebo-

Prlstatoma bet kur 
JAV-bese nemokamai. 

1327 No. Milwaukee 
Tel. 276-62*0 

4645 So. Archer 
Tel. 52:1-1323 

\fes taip pat atnaujiname senas 
antklodes. 

Visa/Master Charge honored. 
Layaw&y3 accepted. 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

B E A L E S T A T E 

tumumi.. . . . . . . . . . . .J 

LINKSMŲ ŠVENČIŲ 
Vizitinių kortelių naudojimas yra 

gražus paprotys. Biznieriai jas pla-1 i a • T i C D c A I T V 
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo- S I m A I I I o n L A L I T 
mų atstovams turėti gražias viri- | Insurance — Income Ta* 
tinęs korteles. 

Kreipkitės j "Draugo" adminis- j 2951 W.63rdSt., 436-7878 
traciją visais panašiais reikalais, i . . . . . . . 
Būsite patenkinti mūsų patamavi- • § 4 f l i i f l t l l l l l l l l l l l l l l l l l 
mu 
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M. A. Š I M K U S 
NOTARY PUBLIC 

INCOME TAX SERVICE 
4291 So. Mapiewood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 

PILIETYBES PRAŠYMAI ir 
kitokie blankai 

IIIIIIIIIIIIIIIIUUIlUIIIIIMIIiUMIlIUlIlIlMIli 

IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIimilIlUlIHUIIIIIHI' 
įvairių prekių pasirinkimas nebran

giai U mūšy sandelio. 
OOSMOS PARCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
S333 S. Halsted St., I hieago. 111. 6060? 
2501 W. 6»tb St., ChicaKO. 11!. 60639 

THet . : S26-27S7 — 254-3320 
Vytautas Valantinas 

IIIIUIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU l l . l l l l l l l l 

HELP WANTED —VYRAI 

MAINTENANCE MAN 
Our maintenance department has an 
opening for exper. person familiar 
with general plant and machine main
tenance. We convert paper and viny! 
for a wide variety of uses. This posi-
tion offers talent, pleasant work envi-
ronment and outstanding employee 
benefits. Come in or call 593-0447. 

SUN PROCESS 
495 Bonnie Lane Eik Grove. III. 

džio 23 d. 7 v. v. Šv. Antano pa
rapijos kavinėje. Norintieji kū-
čiose dalyvauti registruojasi 

- Prel. Pr. Juras savaitę pra- j P*s ***** moterų sekcijos va-
• dovę Angelę Šukienę tel. 382-

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie-

nijoje, savaitgaliais pagelbės i tuvių dienraštis, gi skelbimų kai-
naujajam administratoriui. n<» y™ įsiems prieinamos. 

A. Gr.' 

SEIGAN'S 
leidc vietos ligoninėje. Pagerėjęs, 
lapkričio 10 d. grįžo į Matulai
čio namus, kur nuolat gyvena. 

— Kun. J. Vaišnora iš Romos, 
kur jis yra postulatorius arkiv. 
Jurgio Matulaičio šventuoju pa- j 
skelbimo byloje, lankėsi Putna-1 
me ir lapkričio 6 d. su kun. V. i 
Dabušiu bei kitais kunigais aptarė 
metinio mišiolo, kurį ruošia kun. 
Vyt. Zakaras, Matulaičio namų 
kapelionas, reikalus. 

— Diliauskai, praleidę dalį 
vasaros ir rudens Putname, išsi
kėlė į Yellow Springs, Ohio, kur 
gyvena jų duktė ir žentas, vie
tos universiteto profesorius. 

— Putname pasistatė namus 
ir atsikėlė nuolatiniam apsigyve
nimui vienuolyno seselės Liuci
jos dvi seserys — našlės Ada 
Petraitis ir Elena Behring. 

— Alkos — Amerikos Lietu
vių Kultūros archyvo — naujas 
priestatas jau po stogu ir prade
dami vidaus įrengimai. Reikia 

5730-
Jūrų šaulių "švyturio" kuo- Į 

pos svarbus, kas dveji metai i 
šaukiamas susirinkimas įvyks 
1979 m. sausio 7 d. 12 vai., tuo
jau po Mišių šv. Antano parapi- j 
jos kavinėje. Valdybos nariai 
pateiks pranešimus ir bus ap-
tartos ateities veiklos gairės. 
Po to bus renkama dvejiem me j 
tams nauja kuopos valdyba. Su j 
surinkimas labai svarbus, ir v is i ; 
kuopos nariai kviečiami jame 
dalyvauti. 

NAUJŲ ME^TJ SUTIKIMAS 

Dariaus-Girėno klubas savo j 
svetainėje 1978 m. gruodžio 31 
d. ruošia naujų metų sutikimą. 
Bus teikiami skanūs užkandžiai 
ir įvairūs gėrimai Vietos užsa
komos klubo svetainėje tel. 
894-9775. Pradžia 9 vai. Įėjimas 
veltui. 

iiiiiiiiiiimiiiimiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo Valanda Jau 38 metus tar
nauja N«w Jersey, New York ir Con-
neetieut lietuviams ! 
Kas SeStadienį nuo i iki S vai. po
piet I* WEVD Stoties New York* 
1330 kll.. AM ir nuo 7 lki 8 vai 
rak. »7 9 meg. FM. 

Dlrekt. Dr. Jokūbas J. Stnka* 
1467 Force DrtT* 

Mountainslde. N. t. 070*3 
Tel. 232-556S (oode) 301 

Kviečiame taip pat klausytis Lietu
višku kultūriniu valandų ančių kalba 
ii Set»« Hali Universiteto radijo sto
ties (N«w Jers«y WSOt". '.9.5 me* 
FM) Pirmod. 7:30-8:30 vai. vakaro 

(Vadovauja prof. J. Štokas) 

——M1IIIII1IIIII1I1IIIIIIIIHIII1IHIIIIIIHII1 

FELIKSAS BREIMER1S 

SKAMBANTIS LAIKAS 
Lenktynes ir šypsenos. Gyvenimo 
bangose. Veidu į Lietuvą. Eilėraš
čiai svetimomis kalbomis. 72 pusi. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $3 48. 

Uisakymus siųsti "DRAUGO" 

Aloyzo Barono vaikams 
knygute 

DIENA PRIE EŽERO 
yra pati geriausia dovana. Šioje' 
puikiai Nijole* Vedegytes Palabins- i 
Menes spalvotais piešiniais ilius-1 
traotoje knygoje "Mėlynų karve-
Ui" niūrius paKečia Šiuolaikinio 
miesto vaiko kyvenimą. Knyga vi
sų recenasntų buvo labai šiltai su-
tikta {rišta J kietus viršelius. Tin
ka vaikams ligi 12 m. Jau dabar ją 
aaptrkrte savo pašjatamam vaikui 
dovanų. Kaina 3 dol Gaunama 
"Drangs". 

iiiiiiimiHiiHMitfiiiiiiiimifiiiiiiimtiiiHi 

P L U M B I N G 
Licensed. bonded, msured. 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt 
plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro 

SERAPINAS — 836-2960 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIHIIIIIIII 

STORE FOR MEN AND BOYS 
FEATURING CLOTHSNG FOR THE 

HUSKY 
MANANDBOY 

VVeFHThemAII 
The Short and Tali The Big and Smal 

For the 
Husky Boy 

• Hooded Winter Ccats 
By Chips 'n Twigs 

• 3-Piece Vested 
Suits by Calvin In 

the Newest Stripes 
ftPUfc 

• Corduroy. Wool 
and Polyester Sport 

Coats 
• Slacks • Jeans 

• Shirts • Pajamas 
• Knit Shirts 

^ 

m 
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MARIJA NOKEI***... £ 
SIUNTINIAI Į l UVĄ 
u b a i pageidaujamos >s rūšies 

prekės. Maistas iš turo jtndėllų. 
2«OS \V. 0S St.. Chicagi .U. <S062». 

TE1>. — WA 5-278; 
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M O V I N G 
SCKĖ.NAS perkrausto baidus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei-
limai :r pilna apdrauda. 

lel. - i \A 5-8063 
illltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

10% — 20% — SO% pigiau mokėsite 
už apdrauda nuo ugnie-, ir automo
bilio pas mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
32081£ West 85th Street 

Chicago, Illinois 
Telef. GA 4-8654 

Labai svarus 2-ju. butų namas ir ga
ražas. Elektrinės durys. Atskiri gazo 
šildymai. Brighton Parke. $37,000.00. 

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

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

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

Modernus 1S metų muro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marųuette 
Parke. Aukšta kokybė. $50,000.00. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estate 
2625 VVest 71 si Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 
iimiiiiiiiimiiiiiiiitiiiiiiitiiiiiiiiiiiHuiiMi 

UUKSISK1 6 BUTŲ 
RIDGEMONi SQUARE 

APARTMENTINIAI NAMAI 
Liuksus 6 butų namai su bsss 

7S 

• iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4065 Archer A ve. 
Chicago, m. 60682, telef. 9*7-5980 

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

visų rūsių grindis. 
4. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
lllllllllllllllilllllllliuiuuilllllllllliuillllll 

"Faoe brick" tvirtas mūras. Wę 
nas rūsys su apšildomom grlnslsf 
ir vonia. Visi pilnai {rengti su "Uf 
pliances" įskaitant ir indams plauti 
mašiną. Pilnai įrengtas skalbimui 
kamb. 

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

sklypą. 
Potvynio kontrolės projektas, pir

mas Cook County rajone. 
Pageidaujant galima gauti paskolą. 

Atdara kiekvieną dieną 
nuo 10 v. r. iki 7 v. v. 

105t h Street & Ma jor A ve. 
(2 blokai j vak. už Central) 

Skambint 
422-2565 arba 725-555« 
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MAINTENANCE MECHANIC 
3rd shift. Exper. requires vvelding 

and buming. Some English reųuired. 
Apply in person. 

COREY STEEL COMPANY 
2800 S. 61st CC, Cicero, I1L 

An Eąual Opportunity Employe-

DIE CAST OPERATORS 
3RD SHŪTFT 

I Experience on prints and B. T. die 
oasting machine necessary-

Ali Positions Offer Esccellent Sala-
rtes. Job Security an<l a Full Frinye 

Benefits Packag'e. 
APPLY OR CALL 

W. R. BROVYN CORP. 
2701 No. Normandy 

Chicago.. m — 622-3300 
An Equai Opportunity Employer M/F 
iiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

BODY SHOP FOREMAN 
Garfield Chrysler Plymouth, Chi-
cagoland's largest body shop, 5711 
S. VVestern Ave., has an immediate 
opening for a Body Shop Foreman. 
We also have immediate opening 
for Auto Painter with 5 yrs. exp. 
These positions offer excellent sa-
lary and benefits as well as oppor
tunity for advancement. Individu-
aie mast have experience.«r?7» 

D fi M E S I O 

O I 

CU 

Nice Selection Of 
3 Pc. Vested Suits 

For Slims 

i 

FOR MEN 
• Slacks to Size 80 Waist 
• Shirts to Size 20 Neck 
• Sport Shirts to Size 4X 
• Undemear to Size 60 Watst 
Beautiful Selection of Clothes 

For the Average Sized Man 
W« Honor Muttr Ch»rg«. Vtsa * Bank Amvrieard 

NO CHARGE FOR LAYAWAY 
NO CHARGE FOR ALTER ATIONS 

SEIGAN'S 
4640 S. Ashland s.nce 1912 YA7-1272 

(s> 

DĖMESIO! 
Leiskite mums priminti, kad 

BUDRAIČIO REALTY 
namų pardavimo ištaiga tapo priimta 

i National Association of Realtors. 
Tuo pačiu išplečia nuosavybių pirki

mą bei pardavimą ir tolimuose prie
miesčiuose. 

Taip pat žinotina, norintiem? 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 sutaupy
site laiko ir pinigo. Norintieji pirkti 
rasite platų namų pasirinkimą, o par
duodamieji greitą ir teisingą patarna
vimą. 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

Zi ąualified, apply in person to: 

MR. MANCARI 
An £qual Opportunity Employer M/F 
nmiiiniiiiiiiiHiiiniiniiiiiiiHiniiiim'iii 

PHOTO TYPE SEflING 
C0MP. 7700 — PAŠTE ŪP. 

Strippers 1, 2, 3, 4 Color. Newspa-
per Display — Ad Work. 4 day 
work week. 

SCHAUMBURG LOCATION 

Tel. — 843-8333 ; 

WELDER 
Needed At Once 

Experienced — capable to do FIT 
UP and CAN CERTTFY for Tank 
Fabrication. GOOD WAGES. Btcel-
lent working conditions and bene
fits. (Eik Grove Area) 

CALL: 437-7400 

MOUNTHt & FTMIŠHER 
Display mfg. needs exp. person for 
hand mounting and glueing. Salary 
based on experience. 
MR BURNRIGHT 326-1744 

Graphic Converting Inc. 

N O R I P 1 h R "V V " 

Ieškau pirkti senus medinius baldus 
gamintus prieš 1930 m.: Komodas 
italus, kedro skrynias kj*des t l . 
"Oiiental kilimą, už pttėįmimmK 
kainai :U2-89l ZZiU 

XX amžiaus madona (paveikslas; 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno tęsti 
ralyje Los Angeles, Ca. ir Grand 
National Award Amerikos daiUnin 
kų profesinėje sąjungoje New Yor 
ke. Tai puošni dail. POVILO PUZ1 
NO monografija, kuri yra didelio 
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX amžiaus 
Madona. Kaina 25 dol. Puiki dova 
sa tr tinka bent kuriomis progo 
mis įteikti bent kam: avetimtau-
čhti ar lietuviui 

Gaunama DRAUGE, 4545 West 
63rd St.. Chicago. IL. 80629. Ui 
sakant pridėti 50 centų ui peronui 
Ifmą. (Ilinojaus gyventojai mokr 

mnkeaciu 

NORIME PIRKTI VARTOTĄ 
P I A N I N E . 

Skambint 476-4637. 

v i 
Remkit tuos biznierius, knrie 

skelbiasi "Drauge". 

MARQUETTE PARK 
23 metų, 5 Vi kamb. mOr. 3 miega

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Nunu pirktam — Pardavunat 

Valdymu 
Draudimai — Income Tas 

Notarlatat — Vertimai 

REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Av. — T78-SM 

o e M E s i o t 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiimniiiitim:.. niii.mi. 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69th St., telef. 776-1486 
itmmmiiiniimiiuiiiiiiiiiimiimmiiiui 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Jvairių atstumų 

T»L 376-1882 arba 376-5996 

intmimiiiiitiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiL 

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt 



CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
VILIAUS BRAŽĖNO 

PASKAITA 

Vilius Bražėnas, spaudos dar 
buotojas, rašytojas, buvęs skau
tų organizacijos veikėjas, šiuo 
meta gyvenąs Floridoje, pasta
rųjų keliolikos metų bėgyje yra 
aktyviai įsitraukęs į amerikiečių 
politinį gyvenimą. Birch drau
gijos remiamas, su savo paskai
tomis yra jau aplankęs apie 30 
valstijų, kelis šimtus kartų 
skaitęs paskaitas politinėmis te
momis. 

Pereito sekmadienio vakarą 
jo paskaitos pasiklausyti Jauni
mo centre susirinko apie 150 
lietuvių. Ruošėjų — Liet. atgi
mimo sąjūdžio vardu jį pristatė 
inž. K. Oželis. Pirmininkavo 
kun. J. Prunskis. Paskaitos 
tema "Mūsų pagrindinių veiks
nių sankryžos ir Lietuvos byla 
pasaulinėj plotmėj". 

Ilgoje paskaitoje prelegentas 
iškėlė naujų minčių, kurios ge
rokai skyrėsi nuo mums ligi šiol 
įprastų amerikiečių politikų 
liaupsinimo ir jų politinių įstaigų 
adoravimo. V. Bražėfcas pasa
kė, kad JAV-bės ir Sovietų 
Sąjunga šiuo metu lenktyniau
jančios, kuri pirmiau s u g r i u s . . . 
Komunizmas Sovietų Sąjungoje, 
jeigu jis nebūtų Amerikos ma
teriališkai ir kitais būdais re
miamas, būtų jau seniai sugriu
vęs. Kalbėdamas apie abiejų 
šalių ginklavimosi lenktynes, 
jis paklausė, kokios galinčios 
būti lenktynės, kai Amerika, 
duodama Sovietams įvairias 
medžiagas, mašinas ir fabrikų 
įreigimus, tuo pačiu stiprina jų 
ginkluotą galią, 
pat teikiančios Sovietams ilga 
laikės paskolas bei kreditus, už 
juos imdamos tik 3—6 proc. 
palūkanų, kai iš savo piliečių 
Amerika ima 9—12 proc 

— Toliau kalbėdamas ji» pasisa
kė prieš be galo didelį krašto 
liberalizavimą, teikiamas įvai
rias laisves, kurios yra neatsa
kingų asmenų naudojamos pa
čiai Amerikai griauti. Ypač 
Čia blogai pasitarnaujančios te
levizijos programos, daugybė 
įtakingų laikraščių, 
amerikiečiai iš esmės nesą blogi, 
tik nežino, ką daro. Nežino tiek, 
kiek mes nežinojome nepatyrę 
bolševikų okupacijos. 

Kalbėdamas apie lietuviškus' 
reikalus, j is suabejojo, kažin ar 
esą tikslu siuntinėti lietuvių de
legacijas į Baltuosius rūmus 
nusifotografavimui. Nesą di
desnio reikalo h* labai aktyviai 
kovoti ^prezidento rinkimuose, 
nes vis tiek būsią tas pats, vie
ną ar kitą kandidatą išrinks. 
Užtat esą būtinas reikalas viso
mis išgalėmis stengtis, kad bū
tų išrinkta daugiau konservaty
vių, tuo pačiu ir prieš bolševiz
mą nusistačiusių kongresmanų 
bei senatorių. 

Amerikiečių masėms tūksta 
balševizmo pažinimo ir todėl 
esąs būtinas reikalas lietuviams 
apie jį daugiau kalbėti.' Jei bū
tų daugiau konservatyvių atsto
vų, jie tuo pačiu energingiau 
gintų ir Lietuvos laisvės rei
kalus. 

Toliau jis, pateikdamas pa
grįstus argumentus, pasmerkė | 
JAV-bių vedamą užsienio politi-1 
ką — nieko nedaryti, kas gale- j 
tų Sovietus ar jų satelitus įs- | 
kaudintt Šia proga jis pagyrė' 
"Draugą", kuris neseniai veda
majame rašinyje atspausdino 
Latvių tautinio komiteto pirmi
ninko dr. Spilnerio pareiškimo 
santykių su Amerikos politi
kais komentarus. 

Kas liečia lietuvišką politinę 
akciją, kvietė tautiečius akty
viai jungtis į kovą prieš žmoni
jos priešą. Nesmerkė ir mūsų 
veiksnių, kurie esamomis sąly
gomis, esą, šį tą padarę, ypač 
po to, kai okup. Lietuvoje R. 
Kalanta, S. Kudirka. N. Sadū-

naitė ir kiti kovotojai jdavę 
išeivijos lietuviams ginklą į ran
kas. Reikią nustoti remti lie
tuvių priešus. Baigdamas iš
reiškė viltį, kad sutelktomis jė
gomis ir skaičiumi negausi lie
tuvių grupė galėtų savo kraštui 
nemažai laimėti. 

Po paskaitos V. Bražėnas at
sakinėjo į iškeltus klausimus ir 
tuo būdu dar labiau išryškino 
savo mintis. (bk). 

CICERO ATEITININKU 
ADVENTINIS 

SUSIKAUPIMAS 

Vysk. M. Valančiaus ateiti
ninkų kuopos ruoštas adventinis 
susikaupimas pradėtas šv. Mi-
šiomis parapijos bažnyčioje. 
Giedojo parapijos shoras, vado
vaujamas muz. A. Skridulio, ir 
ateitininkai, vadovaujami muz. 
Aid. Prapuolenytės. Šv. Mišias 
atnašavo ir giliai prasmingą, 
nevengdamas dabarties aktuali
jų, pamokslą pasakė kun. K 
Trimakas. 

Po šv. Mišių salėje įvyko 
agape, kurią pradėdamas tėvų 
kpmiteto vardu visus pasveiki
no J. Končius. Dėkojo visiems 
talkininkams, ypač kuopos glo
bėjai Aid. Prapuolenytei. Maldą 
prieš pusryčius sukalbėjo kun. 
K. Trimakas. Kuopos pirm. 
Vida Kuprytė pasveikino sve
čius ir pakvietė žodžiui federa
cijos vadą dr. P. Kisielių, ku
ris savo kalboj pastebėjo, kad, 
laukiant Išganytojo, lietuvių 
tauta laukia taikos, tikros tai
kos, o ne įamžinančios neteisy
bę. Dėkojo visiems at-kų glo-

JAV-bės taip į bėjams, tėvams ir talkininkams, 
remiantiems ateitininkiškąjį jau
nimą. Kvietė liudyti tautą ir 
Dievj, linkėjo sėkmės kuopai ir 
visiems linksmų Kalėdų šven
čių. 

Dr. Adolfas ir Marija Deltai, paskyrę Lolitai Kudirkaitei visą išlaiky
mą Vasario 16 gimnazijoje. 

CHICAGOS ŽINIOS 

nuomai gali gauti 4 asmenų šei- Į DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. gruodžio mėn. 14 d. 
ma, jeigu šeimos metinės paja- , 
mos neprašoka 15,900 doL, tri
jų asmenų šeima — jei jų pa
jamos nedidesnės kaip 14,350 Į 

PARKAMS 160 M1L DOL. 

Chicagos parkų distrikto 
naujas 1979 m. biudžetas sie
kia 160 mil. dol., taigi kiek 
mažesnis, bet vistiek reikės 
mokesčius pakelti. 

SURADO MILIJONĄ 

Valdžios tikrintojai peržiūrė
jo 225 restoranų, tavernų, alko
holio parduotuvių mokesčių la
pus ir surado, kad jų dar neį
nešta 1,146,681 dol. Didžiausia 
užsilikusių mokesčių suma vie
noj vietoj rasta 50,000 dol. 
Tikrinimais rūpinosi Illinois pa
jamų departamentas. 

MUZIEJAI PARAMA NUOMAI 
PRIEŠ STADIONĄ 

,__ . Pagal naujus potvarkius, jei 
seimą gyvena apartamente, ku-Fiekl muziejaus, 

ir planetariumo vadovybės pa
sisakė prieš planą statyti nau
ją stadioną kitoj kelio pusėj 
nuo Soldier Field stadiono — 
prie ežero, nes žmonių plūdimas 
į naują stadioną kliudytų lan
kyti tuos muziejus. 

10 MINUČIŲ MILIJONIERIUS 

Tik 10 minučių Jeff Janizek, 
Merriville, Ind., gyventojas bu
vo milijonierius. Jis nuėjo į 
banką iš savo taupmenų išsiim
ti 10 dol. Kalėdų dovanoms. 
Kai išėmė, jo banko knygutė 
rodė, kad dar liko 9,999,000 dol. 
Tačiau kasininkas pastebėjo, 
kad tai kompiuterio klaida ir 
greit atitaisė. 

VEDYBŲ NUOSTATAI 

Chicagos kunigų senatas pri
ėmė eilę naujų nuostatų, lie
čiančių vedybas. Bus paruošta 
spaudinių moterysčių tvarkyto-

rio nuoma apie 600 doL mene-! jams, kunigai turės kursus, 
siui ir j iems sunku išsimokėti,. kaip paruošti žmones moterys-
jie gaus paramos iš valstybinio Į tei, bus paruošta informacijų 
iždo savo nuomai. ParamąI pasauliečiams. 

žas buvo pailiustruotas religinio 
ir kitokio pobūdžio skaidrėmis. 
Tekste buvo panaudota "Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kroni
ka". Žodis, muzika ir skaidrės 
sudarė gražios nuotaikos mo
zaiką. Gausiai susirinkusieji 

Apie Kūčių papročius l ietu- montažą išklausė giliai susikau-
voje skaitė Tamošiūnaitė, Su- pę. Kuopos globėja A Pra-
laitis ir šulaitytė. Jaunučiai' pUolenytė dėkojo jaunosioms 
ateitininkai, paruošti Kuprytės kuopos globėjoms už talką ir 
ir Masonytės, atliko kalėdinį. visiems svečiams. Pakvietė į 
montažėlį. Kalėdinį montažą, pa-; kuopos šventę, kuri įvyks kovo 
ruoštą Aid. Prapuolenytės, tai-Į mėnesį. Salė kalėdinėm nuotai-

Tačiau 1 kriokaujant J. Kupriui ir Aid. kom buvo išpuošta pačių moks-
Zailskaitei, atliko vyresnieji leivių, vadovaujant Rūtai Nor-
moksleiviai ateitininkai Monta-' kūtei. P. Svilins 

Švėkšniškių draugijos nariui 

A . t A . Dr. ALFONSUI PAREIGIU! mirus, 
2MONA, SŪNUS ir DUKTERIS su šeimomis ir RLMKŲ 
šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime. 

Švėkšniškių Draugijos 
Valdyba ir Nariai 

A.fA. 
O N A I N A V I C K I E N E I m i r u s , 
vyrą Petrę ir visą seime nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Laima ir Petras Aleksas Teodora ir Janas Tamuliai 
Apolinaras Bagdonas Valerija ir Janas Žadeikiai 
Janina Petrošienė Juozas žadeikis 
Algi ir Adolfas štežai 

Kerą proga įsigyti šias papigintas knygas 
LIETUVOS UNIVERSITETAS. Red. P. Oepėnas. Kietais virše
liais. 396 pusi. Buvo $15.00. Dabar su persiuntimu $13.27 
ANGLŲ NOVELE. Anglų rašytojų novelių antalogija Sudarė 
P. Gaučys. 460 pusi. Buvo $7.00. Dabar su persiuntimu $4.46 
LIETUVOS POLICIJA, {statymų ir tvarkos tarnyboje. Kietais 
viršeliais. Red. A. Bagdonas, 446 pusi. Buvo $8.00 Dabar su per
siuntimu $6.09 

Užsakymu* siusti: 

DRAUGAS 4545 W. 63rd St„ Chicago, III. 60629 

PADE 

Ona Juodvalkiene-Gudaviciūtė 
Mūsų mylima žmona, motina ir sesuo mirė 1978 m. lapkri

čio mėn. 20 d. ir buvo palydėta lapkričio men. 24 d. j Mount 
Hope kapines Chicagoje. 

Dėkojame Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
klebonui Rev. Msgr. D. A. Mozeriui ir kun. T. Kaspučiui už 
maldas, Lietuvių Gailestingųjų Seserų D-jos pirm. L. Stasiū
nienei ir B.P.L.N. Sav. D-jos atstovui V. Galeckui už taip nuo
širdžius paskutinio atsisveikinimo žodžius koplyčioje. 

Dėkojame kun. T. Kaspučiui už gedulingas pamaldas už 
mirusios sielą švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje. 
Kun. A. Keziui, S.J., nuoširdi padėka už maldas ir paskutinį 
atsisveikinimą kapinėse. 

Dėkojame visiems, kurie užprašė šv. MĮJJU UŽ Jos sielą, 
kurie prisiuntė gelių, apsilankė koplyčioje ir pareiškė užuojau
tą asmeniškai ir per spaudą mums toje didelio liūdesio valan
doje. 

Dėkojame visiems, 
kelionėje. 

kurie palydėjo Ją paskutinėje žemės 

VYRAS, SŪNŪS. DUKTĖ IR SESUO 

A. t A. JUSTINA KRIPAS 
MOTUŽTTfi 

Gyveno 6421 S. Waehtenaw Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirė gruodžio 12 d., 1978, 5:35 vai. vak., sulaukus 53 m. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 29 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Justinas, sūnus Anta

nas, duktė Dalia Mosch. žentas Hans, 6 anūkai ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 South 
Western Avenue. 

Laidotuvės įvyks penktad,, gruodžio 15 d. iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, sunūs, duktė, žentas ir anūkai. 
Laid. direkt. J Evans Jr., ir S. Evans, tel. 737-8600. 

A. t A. KOSTUI JUCEVIČIUI 
staiga minis, gilią užuojautą reiškiu: jo žmonai 
ELENAI, dukrai DANUTEI KAUNIENEI, seseriai 
ONAI NUTAUTIENEI ir seseriai ALEKSANDRAI 
MORKŪNIENEI, o taip pat ir kitiems giminėms. 

Valeras Petrauskas 

Netekus motinos 

L t A. IRENOS RUSECKIENĖS, 
dukras DANGUOLĘ BANEVIČIENĘ ir GIEDRĘ MIC
KUVIENĘ su šeimomis nuoširdžiausiai užjaučiame. 

Reda, Juozas Ardžiai ir seimą 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVL 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 West 7 1 S t . , C h i c a g o 
1 4 1 0 So . 5 0 t h A v . , C i c e r o 

Te l . 4 7 6 - 2 3 4 5 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS S T A 1 Y U 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITUANICA A VE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SONOS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-««72 
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

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

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

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

POVILAS J. 
3354 SO. HALSTED STREET 

RIDIKAS 
Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
144« So. 5«th A ve.. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 

Į > 
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x Akademinei* skautijos lei- : 
dykla šiomis dienomis išleido 
naują knygą — M. Radzevičių- ! 
tės (1863-1944) parašytą apy- Į 
saką jaunimui "Baisusis sene- j 
lis". Pirmoji šio vertimo laida ' 
buvo išleista Kaune 1931 me- j 
tais "Sakalo" knygų leidyklos. ; 
Abiejų laidų vertimą iš lenkų* 
į lietuvių kalbą atliko Jonas į 
Damauskas. Pažymėtina, kad 
šis veikalas visais laikais jau- Į 

cagą, aktyviai dalyvavo VLIKo j R i m o buvo mėgiamas, susilaukė į 
seimo darbuose, pateikė vieną iš: nemaža vertimų j svetimas kai-; 
pagrindinių pranešimų mūsų bas ir daugelio laidų, 
politinės veiklos bei Lietuvos x K u n > J o n a s Kuzinskas (ne i 
laisvinimo bylos klausimais. Ki-j Kuzminskas, kaip buvo klaidin-i 
tomis dienomis lankė s a v o g i - ! g a i p a s k e l b t a "Draugo" gruo-! 
minės, bičiulius. Užsukęs ųčiio 1 2 ± laidoje), Šv. Baltrą-i 
•Draugą", tarėsi su dienraščio : Nejaus parapijos klebonas! 
redaktoriais, susipažino su i Waukegane, yra Chicagos ar- j 
spaudos darbais, domėjosi LTS k i v y s k u p į j o S skyrybų teismo tei- j 
leidžiamos knygos "Tautinės ^ ^ u ž korektūros klaidą; 
minties keliu" spaudos darbais.' n u 0 Š i r d 2 a i atsiprašome. 
Į "Draugą" svečią atlydėjo joj 
brolis Romualdas Nemickas iš! x a c e r o lituanistinės mo- j 
Highland, Ind. Dr. Nemickas i tykios eglutė įvyks šį šeštadie- j 
j New Yorką grįžta giandien. į nJ 1 2 v a l - dieną mažojoj parapi- į 

X Prof. dr. Bronius Nemie 
kas, VLIKo pirmininko pava
duotojas, pereitą savaitgalį bu 
vo iš New Yorko atvykęs į Chi 

x Poetas Bernardas 
jos salėje. Bus Kalėdų sene- j 

*»raz- | lis ir tėvai prašomi atnešti sa-
džionis po jo^ eilėraščių, sukom- v o v a i k a m s įpakuotas dovanė- j K a I ė d l u t ė p ^ N a t i c n a l B ^ o f Evergreen Park, 3101 W. 95 st., 
ponuotų dr. J. Briedžio, koncer- w Kviečiami tėvai su vaikais I ZZiZ. 
to lankosi pas savo pažįstamus, 
ypač susitinka su rašytojais, 
gyvenančiais Chicagoje. Šia 
proga poetas iš Vista, Calif.. 
lydimas kun. J. Belecko, aplan
kė "Draugo" redakciją, pasikal
bėjo spaudos ir kultūriniais rei
kalais. Šiandien poetas B. Braz-

les. Kviečiami tėvai su vaikais 
atsilankyti. 

x Jurgis Mikaila, Troy, i 
Mich., sveikina savo draugus 
ir pažįstamus Kalėdų švenčių 
proga ir linki visiems laimingų 
Naujųjų Metų. 

x Aldona ir Bernardas Braz-

patalpose. Eglutę dekoruoja Marija Krauchunienė ir Paulina Vaitaitienš. 

X Petronėlė ir Julius Staniš- X Petronilla Machulones, Ar-
kiai, gyv. Baltimorėj, MD, Ka- vada, Co., maloniai nudžiugino 
ledų švenčių ir Naujų Metų "Draugo" darbuotojus. Maloniu: 
proga sveikina savo vaikus, ^.iškeliu ji išreiškė pasitenkini-
vaikaičius. kitus gimines, drau- mą dienraščio informacija, pa-
gus ir pažįstamus ir linki links- dėkojo už atsiųstas korteles ir 

x Kun. Juozas Venckus, SJ, 
'.išvažiuoja į Los Angeles Kalė
doms ir Naujiems Metams pa
dėti prel. Jonui Kučingiui pa
rapijos darbe. 

X Chicagos vyčiu sendrau
giu kuopa (pirmininkas Juozas 
Laurinaitis ir vicepirm. Juozas 
Stanaitis) pasveikino '"Draugą" 
švenčių proga, palinkėjo ilgai 
darbuotis ir atsiuntė 10 dolerių 
auką. Dėkui. 

X "National Cathotic Regis-
ter" savaitraščio gruodžio 17 d. 
laidoje išspausdinta išskirtinė 
žinia, kad kun. Alfonsas Sva
rinskas davė pareiškimą užsie
nio korespondentams apie įkūri
mą krikščionių teisėms ginti 
organizacijos, kurios vardu jis 
kreipiasi į visą pasauli, ypač į 
pop. Joną Paulių U, kad jis už
tartų persekiojamus okupuotos 
Lietuvos krikščionius. 

x Sol Danos Stankaitytės 
dainų plokštelei leisti komitetas 
praneša, kad į šį kultūrinių 
laimėjimų darbą įsijungė dr. 
Kazys ir Marija Ambrozaičiai 
su dviem šimtinėmis, su šimti
nėmis — Jadzė ir Kostas Doč-
kai, Birutė Bagdonienė, dr. 
Antanas ir Alina Lipskiai, su 
penkiasdešimt — Vytas ir Ire
na Radžiai ir su dvidešimtine 
— Juozas ir Aldona Šulaičiai. 
Komitetas laukia ir daugiau 
prisidedančių. 

X Ses. Marlyn Petrushka, Šv. 

IŠ ARTI IR TOLI 
KAftADOJE 

— KLK Moterų dr-jos prisi
kėlimo parap. Toronte ak. ren
gta "vyno ir sūrio" popietė pra
ėjo pakilioje nuotaikoje. Daly
vavo evangelikų liuteronų Išga
nytojo parapijos, Lietuvių Kan
kinių parapijos ir Prisikėlimo 

su: Bernardas Brazdžionis, 1106 j parapijos moterys. Popietę pra-

J. A. VALSTYBĖSE 
— L i e t Rašytoja Draugijos 

premija. Sudarius Liet. Rašyt, 
draugijos premijos komisiją 
Californijoje, nuo šiol autoriai 
bei leidėjai prašomi 1978 m. li
teratūrinių knygų po 5 egz. siųs
ti premijos komisijai šiuo adre-

Lime Place, Vista, CA 92083. 
Pagal LRD valdybos posėdžio 
(š. m. gegužes 13 d.) nutari
mą, pavasarį paskelbtą spaudo
je, premijai knygos turi būti 
gautos iki 1979 m. sausio 31 d. 
(ne iki 1978 m. gruodžio 31 
d., kaip klaidingai spaudoje bu
vo paskelbta šį rudenį). Premi
ja bus paskirta iki ateinančių 
metų kovo 10 d. 

dėjo skyriaus pirm. B. Biretie-
nė, sveikindama Išganytojo par. 
moteris, kurios šiais metais 
švenčia savo veiklos 25-metį. A. 
Sungailienė vadovavo programai 
ir skaitė kelias ištraukas iš Do
nelaičio "Metų". J. Adomavičie
nė skaitė paskaitą "Evangelikai 
Lietuvoje". "Gintaro" ansamb
lio mergaičių oktetas, kuriam 
vadovauja G. Paulionienė, pa-

— Kun. dr. Viktoras Paval- i dainavo septynias dainas. Išga-
kis, vietinės parapijos klebo- į nytojo parapijos moterų pirmi-
nas Miliptas, Calif., mieste, ne
toli San Francisco, buvo sunkiai 

ninkė Dambarienė padėkojo už 
pakvietimą, pageidaudama, kad 

sužeistas neatsargaus prava-įtokių popiečių būtų daugiau 
žiuojančio ir gydosi ligoninėje. 

— F. J. Simokaitis, jau į at
sargą išėjęs maj. generolas, gy
nybos departamento pakviestas 
krašto erdvių administracijos 
įstaigoj aukštom pareigom. Nuo 
1973 metų, kada gen. Simokai
tis pasitraukė į atsargą, buvo 
oro jėgų technologijos institu
to komendantas ir taip pat ė jo 

džionis dar dalyvaus "Šatrijos" džioniai, Vista, Calif., Kalėdų j mų švenčių, geros sveikatos ir : prisiuntė šimto dolerių auką 
Korp! susirinkime. švenčių proga sveikina savo ar- • visokios Dievo palaimos. Mielai Rėmėjai esame labai dė-

x Artūras A. Mičiūdas, s v e - ' t i m u s i r tolimus draugus ir pa- j x šv . Kalėdų ir Naujųjų Me-: kingi. 
ėias iš Argentinos' lankęsis Chi- i ^ a m u s ir vietoje kortelių pri-1 tų proga sveikiname visus mū-1 
cagoje, gruodžio 13 d. išvyko į | d e d a a u k a "Daugui". 

Jurgio par. mokyklos vedėja, Į daug kitų atsakingų pareigų, 
vadovauja keturiasdešimties Šv. į Simokaitis yra gimęs 1922 m. 
Kazimiero seserų vienuolijos; St. Louis, Mo. 
būriui, rengiant kalėdines šven-

X Kun. prof. dr. P. Ragažins-

Los Angeles, o iš ten grįš tie- Veterin. dr. Adolfas ir Ma-
?iog į New Yorką. iš kur išskris j rija Deltos, gyv. Chicagoje, yra 
atgal į Argentiną. Jis jau ap- į paskyrę Lolitai Kudirkaitei. 
lankė Washingtoną ir kitas Simo ir Eugenijos Kudirkų duk-
svarbesnes vietose. , relei, pilną stipendiją 1978-1979 

. ., _ . . . - z- . mokslo metais mokytis Vasario x Amerikos Lietuvių Inziiue- 1 C _. ._._._ ^ . J : . 

tes ligoninėse ir Šv. Šeimos vi
loje. Dainoms ir muzikai va
dovauja ses. Mary Therese Ma
cys, kuri yra muzikos specialis- j jame. 

x Jurgis Mikaila, 
Mich., užsisakė "Drauge' 

X Dr. Ad. ir S. Baltrukėnai, 
Akron, Ohio, atsiuntė sveikini
mus ir 10 dol. auką. Dėko-

sų mielus artimuosius ir bičių- k a s Central, NM, yra vienas 
liūs. Linkime sveikatos ir į iš "Draugo" nuolatinių rėmėjų. \te i r dirba Dievo Apvaizdos par. 
džiaugsmo. Vieton sveikinimo I Ir dabar, siųsdamas dienraščio j mokykloje kaip mokytoja. I i - _ — 
korteuų, aukojame spaudos rei-: darbuotojams šventinius sveiki- tf»iii * g e l i a i seselių lietu- tunų kortehų ir atsiuntė 20 do-

Troy, 
šven-

kalams. 
meriai. 

Nadė ir Zigmas Lirga- nimus, atsiuntė 50 dolerių auką.!viSkomta. angliškomis ir loty-

x Vet. gyd. Juozas ir Salomė-

Už didelę auką esame labai dė
kingi. 

X Standard FederaI Savings 

niškomis kalėdinėmis giesmėmis 
yra sužavėti. 

X Filatelistu dr-jos "Lietuva" 
metinis narių susirinkimas rių ir Architektu Sąjungos Chi- 1 6 ^ m n a z i 3 0 J e - šiomis dieno- ja Skaudžiai iš Omahos. Neb., I teupynio i r "skolinimo į s ta igoj , 

cagos skyriaus ir Moterų Pagel- " " Ja u a n t r o 3 i stipendijos da- sveikina gimines, draugus ir pa-; 4 1 9 2 A r c h g r g į j gruodžio 16 \*** gruodžio 17 d., 2 vaL p 
hinio vieneto prieškalėdinis su- 15s *™ P ^ ^ t * 8*™»^J«» * 
•brinkimas įvyks gruodžio 151 
dieną, penktadienį, 7 vai. vak. 

žjstamus su Šv. Kalėdom ir ir gruodžio 23 d. nuo 9 vai. ligi | P- Jaunimo centre, kamb._ 104 

Lietuvių Tautiniuose namuose, j giausiai sveikina gimines, vien-

kaita. 

rektoriui. j Naujais Metais. Linki sveikatos į ° y J ^ l a n k y s i KalMųj®113 renkama nauja valdyba. 
Antanas Balč>tis širdm-• j r D i e v o

 T
p a į i m o s - _ ^ ° j ^ į | senelis", vaikai gaus dovanėlių į N a r i ų dalyvavimas būtinas. x kinimo kortelių, skiria ' i r galės su seneliu nusifotogra-į x Aleksandras Atutis. nese-

6422 S. Kedzie Ave. Progra- j minčius, draugus ir pažįstamus D r a u ^ u i • fuoti. Gruodžio 23 d. 10:30 vai. 1 ,^: apieidęs Chicagą ir apsigy-
moje skaidrėmis iliustruota pas- į Šv. Kalėdų ir Naujų Metų pro-! x Skirdami "Draugui" auką, ryte choristai giedos giesmes. • v e n e s pleasant Hffl, Calif., at-

Zurnalistas Zigmas Um-' ga ir linki visiems daug šventiš- Marija ir Algimantas Bikiniai X Heien Schanel, Wood Dale, s įUntė "Draugui" sveikinimus 
bražūnas parodys Senosios Ki- ko džiaugsmo ir sėkmės. Vie- sveikina draugus ir pažįstamus 111., atsiuntė "Draugui" malonų 'Į j r auką. Ta pačia proga jis Į , . . . , 
n l i n c « r « K 5 4 - / » l r * - S » . * v o S a i l a i i n i c ! t ^ - i . ^ o U i . ^ n A . n . I . - U J : _ : . . 1 X _ . T r . U J . . J _ XT l f « * . . — ~ ~ * » ' l l l i į l l i » H £ . T « » » » ; » , ; « . * . m m i U i ^ J ^ n a - . . . . . . . . „ Į K a T i e n e Į V y K S tujos architektūros šedevrus, toje siuntinėjimo kalėdinių kor 
Po programos bus vaišės, ku- '• telių per Vytauto Didžiojo Šau-
rias paruoš Moterų Pagelbinis į lių rinktinę paaukojo 50 dol. R. 
vienetas. Visi skyriaus nariai, ^Kalantos Paminklo fondui, (sv.). 
šeimos ir svečiai maloniai kvie-į x N A M A M S p m K n p A _ 
ciami dalyvauti. (pr.). = S K O L Q S d u o d a m o s m a ž a i s m ė . 

x Vietoj sveikinimo kortelių, aesiniais įmokėjimais ir priei-
siunčiam "Draugas" dienraščiui r.amais nuošimčiais, 
auką ir sveikinam visus savo Mutual FederaI Savings. 2212 
draugus ir pažįstamus Kalėdų \ ft est Cermak Road — Telef. 

lerių. Labai ačiū 
x Po 5 dol. aukojo: Povilas 

Plikšnys. Stasys Razauskas, 
W. Kaupas, Albinas Beinorius, 
Mrs. Stanley Mesec, J. Valaus-
kas. Jonas Milašius, Ona Meki-
šienė, kun. V. Karalevičius, po 
4 dol. — Al. Pakalka, J. Skuo- i 
das; 3 dol. — G. Žukovskis. 
Maloniai dėkojame. 

X Chicagos jūrų šaulių Gen. 
T. Daukanto kuopos nariams, 
šeimoms ir rėmėjams tradicinis 
kalėdinis suėjimas — kūčių va-

gruodžio 16 d., 
sa-Šv. Kalėdų ir N. Metų proga, i laiškelį, šventinius sveikinimus! p r a š o patikslinti, k a d i " D n i u g o ' ' ] ^ ^ f J 1
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Kartu praneša ir gyvenamosios i ir auką. Labai ačiū. j l a p k r . ^ d . ^do je , skyriuje ^ R ^ V ^ ^ i S ? ! 
vietos pasikeituną: 431 Pebble j x A. ir J. Musteikiai, Lanat! Lietuviai x r - , - ' e —"--- " 

švenčių proga ir linkime laimin
gų Naujų Metų. 

**tasė ir Antanas Zaparackai 
(sv.). 

VI 7-7747 (sk.) 

Jei SKJLANB2IŲ tan tik 

Beach Circle, Park Forest I Motei, Fallon, Nevada, Loriat 
• motelio savininkai, atsiuntė 
i malonius sveikinimus ir 20 dole-
• rių auką. Už didelę paramą 
esame labai dėkingi. 

x Aukų po 5 dol. atsiuntė: 
__ . . . . . . , Antanas Tumosa, I. Medžiukas. 

piybes. Vietoje sveikinimo kor- . —̂ -
. . . . „_ Aldona Buivydiene. Charles 

South, Dl. 60466, tel. 672-7455. 

x Bronė Dikmienė iš Chica
gos Šv. Kalėdų ir Naujųjų Me
tų proga sveikina savo artimuo
sius ir linki sveikatos bei sti-

telių. skiria auką "Draugui' Norville, 
Buivydienė, 

Vincas Uramavičius. 
x Vytautas Vizgirda iš Au- dr. Jonas Žemaitis, Leonas Kiz-

reik, tuoj pas PETRĄ ir užeik !į roros, TU., Šv. Kalėdų ir Nau- lauskas. Linas Gylys, Vyt. Gir-
INTERNATIONAL MEAT i J'lj'4 Metų proga sveikina per nius. Ona Čenkus, Aleksas Sa-

x Denius ir Gražina Varnai-; MARTTFTT Medžioklinės dešre- 'Draugą" visus savo artimuo- dauskas, Vincas Ankus. Vi
riai sveikina visus savo drau-; ]es kumpiai, aviena, veršiena,' sius ir pažįstamus, linkėdamas šiems maloniai dėkojame, 
gus ir pažįstamus ir linki links- dešros ir t. t. 2918 West 63rd geriausios sėkmės. Vietoje kor- X A. Gylienė, Olympia, 
mų Šv. Kalėdų ir laimingų Nau-; St., Chicago, TU Tel. 4S6-4337. i telių skiria auką spaudai. Wash., palinkėjo "Draugo" dar-

(ak) _. _ , . . . . T buotojams stiprybės spaudos 
\sK.t. x Y . Bagdanaviciene, Le- , , J

 A - A. nn o , • 
_, . T. , . , . — .. darbuose ir atsiuntė 20 dolerių 

• * * « i , m ~ • I X P O V U a S i r G I C d r ė ž n m b a - i m ° n 5 f* ŠV" K a , 6 d \ i r ^ T * auką. Nuoširdžiai dėkojame 
ir restoranas, 2617 VV. 4 lst St. kiai, Chicago, 111., Šv. Kalėdų JU Metų proga sveikina visus J 

Šeimininkės yra pasiruošusios švenčių ir Naujųjų 1979 Metų savo bičiulius bei pažįstamus. x Dafl. Janina Marks, Chica-
aprūpinti Jus ateinančių Kūčių proga sveikina savo draugus bei Vietoje kalėdinių kortelių, ski-. go, 111., parėmė savo sveikini-
ir Kalėdų stalui įvairiais vai-1 pažįstamus ir vieton kalėdinių ria auką spaudai. į mus "Draugui" 10 dol. auka. 

sveikinimo kųrtelių skiria aukas j. x K m u T > P a , i s > pittsburg, 1 *** a č i ū" 
"Draugui". "Darbininkui" ir C a l i f ^ ^ sveikinimus "Drau- x Prel. K. Gečys parėmė mū-

gui" parėmė 10 dol. auka. Labai sų dienraštį 20 dolerių auka. 

jųjų Metų. (sv.) 

x Nida Delikatesų krautuvė 

giais. kepsniais ir kitais skanu
mynais. 

Be visų įvairių kepsnių, stalo j Margučio radijo programai 
papuošimui kepama iš Lietuvos1 (sv.) 
gautu receptu Kalėdų eglutes, 
baravykus ir kita. 

ačiū. Labai ačiū. 
x Dafl. Juozas Pautienius į 

Tel. 476-7675. Savininkai A ir 
K. Lietuvninkai. (ak.) 

x Terros Dovanų prekyba iki 

Jūsų patogumui turėsime at- Į d ė l l i ? o s negalėdamas aplankyti 
darytą ir sekmadieni prieš Ka-: su kalėdiniais sveikinimais, 
ledas nuo 8 vai. r. iki 5 vai. p. p. j drauge su žmona Stase sveiki-
Priimame užsakymus iš anksto.r n a v i s u s gimines, prietelius ir 

draugus linkėdamas jiems Šv. 
Kalėdų bei Naujųjų 1979 Metų 
proga Dievo palaimos visuose 
jų darbuose. Vieton atvirukų 

Kalėdų kasdien atdara nuo 1 0 ; a u k o j a « D r a u g u i » paremti. 
(sv.). 

x Ateitininkų šalpos Fondo 
apyskaitiniai metai baigiasi 
gruodžio 3l d. Įnašai padaryti 
iki tos datos gali būti atskaity
ti nuo federal. pajamų mokes-

Kalifornijoje kores
pondencijoje, aprašant rudeninį 
balių, korespondento paminėtas 
jo titulas nesąs tikslus. 

x Anthony Poškus, Du Bois, 
Pa., maloniu laiškeliu palinkėjo 
"Draugui" sėkmės, Dievo palai
mos ir atsiuntė 10 dolerių au
ką. Dėkojame. 

x Valeria A. Shanles, Coun-
try Club Hts., UI., palinkėjo 
"Draugui" sėkmės ir atsiuntė 
25 dolerių auką. Esame labai 
dėkingi. 

X Gen. Stasys Raštikis, Los 
Angeles, Calif., atsiuntė malo
nius šventinius sveikinimus ir 
auką. Dėkui. 

X Dr. Alvydas Koncė, Mili 
Valley, Calif., atsiųsdamas pre
numeratos mokestį, atsiuntė I 
25 dol. auką. Jis skelbiamas i 
Garbės prenumeratorium. Labai i 
ačiū. 

Bus tradicinės Kūčių apei-
! gos, kalėdinės giesmės, vaka
rienė ir Kalėdų senelis su dova
nomis. 

Viešnios ir narės buvo pavaišin
tos vynu, sūriu ir pyragais. 

AUSTRALIJOJE 
— Melbourno ramovėnai Lie

tuvos kariuomenės dieną minėjo 
lapkričio 19 d. Buvo atlaiky
tos pamaldos už žuvusius Lie
tuvos karius. Gražiai giedojo 
parapijos choras, muziko Petro 
Morkūno vedamas. Gražų pa
mokslą pasakė kun. Pranas 
Dauknys. Iškilmingas minėjimo 
aktas vyko Melbourno lietuvių 
namuose. Savanoriai - kūrėjai 
pagerbė žuvusius. Paskaitą 
skaitė Juozas Petraitis. Kon
certinę dalį atliko vietinės me
no pajėgos. 

Advokatas JONAS SIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenne 

TeL — 776-1225 
Chicago, THinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak 
Šeštad. 9 ^al. iki 1 vaL d. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIlllll 
ANATOLIJArS KAIRIO 

LAISVES SONATA 
Simo Kudirkos šuolis poetinėje 

vizijoje. Iliustravo dail. D. Kizlaus-
kienė. Didelis formatas, kieti vir
šeliai, kaina su persiuntimu $6.73. 
Poema skiriama mūsų jaunimui. 
Puiki dovana kiekviena proga! 

Užsakymus siųsti "Draugo" ad
resu. 111. gyventojai prideda 5% 
mokesčių, 
iiiimiiitiinuimimiiiiiiiiiimiiiinimiiiii 

Jr ^ 

iki 8 vai. vak. Šeštadieniais 
ruo 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, C h i - , ^ „ ^ ^ S o m i s d i e 

rago, III. 60629, telefonas 312- nomis jau aukojo. 
434-4660. (eV > <4AV "s *~rnek 

Lietuvių reprezentacinės Kalėdų eglutės renpčjai Chicagos Mokslo ir 
nuširdžiai | pramonės muziejaus salėje. Iš kairės: Lietuvos gen. konsule J. Daui-

(pr.V .vardw»nė F Zapolis ir EI, Zapolienė. Eglutė stovės iki sausio 7 d. 

D O V A N O S J Ū S Ų 
M Y L I M I E S I E M S 
Baltijos gintaras, itališkas 
18 k. ir 14 k. auksas, ko-
raliai, kultūriniai perlai ir 
kitos brangenybės. Llad-
ros iš Ispanijos, Anri me
džio drožiniai, "Dresdens", 
šveicariškos muzikinės dė
žutės ir kristalas iš viso 
pasaulio. Kalėdiniai šiau
dinukai ir daug, daug kt. 
Romas ir Dalė Daukšai 
kviečia visus atsilankyti ir 
apsipirkti — Avalon GaJ-
leries, 4243 S. Archer Ave. 
teL 247-6969. Atd. kasdien 
ir sekmad. iki kalėdų. 

* 

VISI KVIEČIAMI ĮSIJUNGTI \ 
šv. Kalėdų Oktavos meta ruošiamas 

Sv. Mišių 

PADĖKOS IR PRAŠYMO 
PAMALDAS, 

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

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

MARIA1Y FATHERS 
6336 So. KUbonm Ave. 

Chicago. R 60629 

Notiu dalyvauti Kalėdų Oktavos iv. Mišiose ir mal
dose ir prašau melstis ir atnašauti Sv. Mišias šiomis inten
cijomis: 

• Padėka Dievui už 1978 metus £ Prašant sveikatos 
] Prašant ramybes šeimoje 
j Prašant Lietuvai laisvės 

• Prašant tikėjimo laisvės 
Rusijoje 

• Prašant antgamtinės pagalbos 
jaunimui 

• Prašant pasveikimo nuo 
alkohdizmo 

Q Padėka Marijai už globą 
• Padėka Dievui ui ypatingas 

malones 
O UZ lietuvius Sibire 

j VI persekiojamus tikinčiuosius 
Lietuvoje 

• UI vaikus 
f j Ypatinga intencija 

• Prašant laimingų 1979 metų 

Vardas, pavardė 

Oktavai pridedu auką % 

J 

' t 


