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Kambodijoje veikia 
nauja vyriausybė 

Sihanoukas už paramą komunistams laimėjo laisvę 
Kambodijos vai Bangkokas. 

džiai pabėgus į šiaurės vakarų 
provincijas, sostinėje buvo sudary
ta nauja vyriausybė, kurios va
das Heng Samrin, 44 m., buvęs 
kariuomenės bataliono vadas, jau 
pasiuntė raštą į Jungtines Tautas, 
kurias įspėja nesikišti į kambo-
diečių vidaus reikalus. Naujos 
valdžios užsienio reikalų minis
tras Hun Sen, buvęs Raudonųjų 
Kmerų kariuomenės pulko va
do pavaduotojas. Paskelbtoje val
džioje yra vienas budistų vienuo
lis, vienas gydytojas, moteris žur
nalistė. 

K Kambodijos j kaimyninę Tai
landiją pirmadienį atbėgo daug 
kinu ir diplomatinis korpusas, 
kuriame buvo ir Jugoslavijos am
basadorius Kambodijoje Mihai-
lov Lompar. Jis pasmerkė Kambo
dijos užpuolikus vietnamiečius. 

Hanojaus radijas paskelbė, kad 
Kambodijos sukilėlių jėgos iš
laisvino beveik visą Kambodiją, 
tačiau iš Tailandijos pranešama, į 
kad vietnamiečių ir sukilėlių jė
gos, skubėdamos į sostinę Phnom 
Penhą, daug Kambodijos karei
vių paliko atskirtų fronto užpa
kalyje. Nors daug kambodiečių 
perbėgo į naujos vyriausybės pu
sę, kiti lieka džiunglėse ir tęsia ko
vas. Senoji Pol Poto valdžia or
ganizuoja partizaninį karą. "Ka
ras vos prasidėjo'' pasakė Tai
landijos premjeras. Senoji valdžia 

spaudos konferencijoje princas 
pasakč nusivylęs valstybiniais rū
pesčiais ir politika. Jis norįs va
žiuoti i Rivierą ir ten ramiai gy
venti. Jis pasmerkė Vietnamo puo
limą, kuris primena Hitlerio die
nas. Apetitas bevalgant didėja, 
pasakė princas. Vietnamas užė
męs Kambodiją tuo nepasiten
kins bet praris Tailandiją, suval
gys Malaiziją ir Singapūrą. Jei 
Vietnamo ir SovietŲ Sąjungos 
partnerystė laimės Pietryčių Azi
joje, viso pasaulio jėgų balansas 
pasikeis sovietų naudai ir atsiras 
grėsmė Amerikai ir visam pasau
liui. 

Antradienį princas Sihanoukas 
iš Pekino išskrido į Japoniją, o 
iš ten į New Yorką, kur perduos 
Jungtinėms Tautoms Kambodijos 
skundą prieš Vietnamą. Jis pra
našavo Vietnamui ilgą ir sunkų 
partizaninį karą, nes kambodie-
čiai nepakęs vietnamiečių savo 
žemėje. 

Sihanoukas konferencijoje ap
siverkė, kai papasakojo, kaip dvi 
jc dukterys buvo komunistų iš
siųstos su šeimomis į kažkurį že
mės ūkio kooperatyvą dirbti ir jis 
iki šiol nežino, ar jos liko gyvos. 
Nors jis nepritarė komunistų 
darbams, jis turėjo juos paremti, 
jei norėjo likti gyvas, pasakė Si
hanoukas. 

Non. Vietnamas pastatė Kam
bodijoje naują sau palankią vy-

Sovietų Sąjungos prezidentas Brežnevas šiltai sveikina r iuią Afganis
tano diktatorių Moharr.mad Taraki. Nors jo šalyje jau daug rusų "pa
tarėjų", kalnuose pasklidusios afganų gentys nepasiduoda komunizmui 
ir tęsia ginkluotą pasipriešinimą. 

VIETNAMO PABĖGĖUA/ 
NERANDA NAUJŲ NAMŲ 

Malaizija nenori daugiau kinų 

jau seniai tikėjosi Vietnamo ofen- ! riausybę, karo aviacija dar bom-
zyvos; todėl į vakarinius rajonus 
privežė daug ginklų ir amunici
jos. Iš ten bus vadovaujama par
tizaniniam karui. 

Japonija paskelbė, kad ji sustab
do pažadėtą Vietnamui ekonomi
nę paramą. Valstybės departa
mentas išreiškė susirūpinimą kad 
šis konfliktas gali išsiplėsti. Viet
namas kaltas agresija. 

Buvęs Kambodijos karalius Si
hanoukas Pekine atidengė spau
dos konferencijoje, kad jis trejus 
metus buvo laikomas namų areš
te, iš kurio senasis Kambodijos 
premjeras Pol Pot pažadėjo jį iš
leisti, jei jis vyktų į Jungtines 
Tautas ir protestuotų ten prieš 
Vietnamo invaziją. Sihanoukas 
pasakė, kad jis negali pritarti kai 
kuriems Kambodijos valdžios 
veiksmams ir žmogaus teisių lau
žymui, tačiau jie visi buvę patrio
tai n nacionalistai kambodiečiai. 
Penkias valandas užtrukusioje 

Sovietų; politika 
ir SALT sutartis 

Maskva. — Amerikos senatorių 
delegacija Maskvoje studijuoja, 
ar numatoma SALT sutartis su 
Sovietų Sąjunga bus Amerikai 
naudinga. Sen. Baker pareiškė, 
jog senatoriai šią sutartį vertins 
stebėdami sovietų vyriausybės el
gesį pasaulinėje politikoje: Afri
koje. Viduriniuose Rytuose ir ki
tur. Sutartis turės gauti du trečda
lius senatorių balsų, kuriuos bus 
nelengva prikalbinti ratifikuoti 
ginki v apribojimo sutartį, jei 

Maskva toliau plės "laisvinimo ka
rus" ir agituos prieš pasaulinę 
taiką. 

Kremliaus valdžia ne kartą 
įspėjo, kad nėra pagrindo jungti 
ginklų apribojimo klausimus su 
kitais tarptautiniais klausimais, 
tačiau demokratinėje sistemoje 
politikai turi žiūrėti, ką mano jų 
balsuotojai, kaip jie žiūri į svars
tomą sutartį. Amerikoje Maskvai 
ir detantei daug pakenkė įsivėli-
mas Afrikoje ir savo įtakos plėti
mas trečiojo pasaulio valstybėse. 

barduoja kai kurias vietoves, o tas 
rodo, kad kambodiečių pasiprie
šinimas dar nesibaigė. 

Vakar Jakartcje prasidėjo ACE-
AN valstybių užsienio reikalų 
ministrų konferencija, kuri turės 
nustatyti darbotvarkę ir datą 
valstybių galvų suvažiavimui. 
Šios nekomunistinės Pietryčių 
Azijos valstybės susirūpinusios se
ka Vietnamo žygius Kambodijo
je. Tailandijos premjeras Kriang 
sak Chomanan pareiškė, kad Tai
landiją toliau remia Kambodijos 
Pol Pot vyriausybę. Tailandiją 
sustiprino karines jėgas prie Kam-
bodijcs sienos. Premjeras pasakė, 
kad "kaimyno namui degant, mes 
turime griebtis atsargumo prie
monių". 

Daugumas Pietryčių Azijos 
valstybių nepritaria Vietnamo 
žygiui. Japonija irgi išreiškė "gilų 
susirūpinimą" Kambodijos įvy
kiais Vietnamiečių puolimas ne 
tik gali užtęsti ilgesniam laikui 
santykių su Amerika užmezgimą, 
bet gali pakenkti ir ryšiams su Ja
ponija, kuri buvo pažadėjusi Viet
namui ekonominę paramą, o da
bar tą nutarimą persvarsto. 

Kuala Lumpur. — Šiuo metui 
banguota, audringa jūra kiek su
mažino Vietnamo pabėgėlių lai
vų skaičių prie Malaizijos kran
tų. Netoli rytinio Malaizijos kran
to yra nedidelė, dviejų kvadrati
nių mylių Pulau Besar sala, ku
rioje laikinai gyvena apie 3,100 
vietnamiečių. Kai kurie jų čia 
laukia jau 14 mėnesių. Salos gy
ventojams vadovauja "stovyklos 
viršininkas", 30 metų Le Thanh 
Huong, baigęs universitetą Ame
rikoje ekonomistas, buvęs Saigo-
no valdininkas. Jis saloje jau 12 
mėnesių. 

Pabėgėlių mėgiamiausias dar
bas klausyti radijo žinių apie pa
saulio įvykius. Jie laukia, kuri vy
riausybė paskelbs priimanti pabė-
bėgėlius. Jie gyvena iš palmių la
pų pastatytose palapinėse, mais
tą gauna iš JT Pabėgėlių komi
sariato įstaigos. Pabėgėliai pasis
tatę mokyklos palapinę, budistų 
šventyklą ir katalikų koplyčią. 
Apie 60 nuoš. šios salos gyven
tojų yra kinų kilmės, Malaizija jų 
nenori priimti, nes ji ir taip sun
kiai išlaiko savo gyventojų rasi
nį balansą. 

Malaizijos vidaus rekalų mi-
Amerikai 

pabėgė

liams kokią Ramiojo vandenyno 

nistras Ghazali siūlo 
duoti vietnamiečiams 

Generolas Haig 
geras kandidatas 

Washingtonas. — Generolui 
Alexandrui Haig paskelbus, kad 
jis birželio mėn. pasitrauks iš NA
TO kariuomenės vado pareigų, 
spaudoje imta spėlioti apie jo po
litinius planus. Prezidento Nixo-
no laikais Haig buvo labai greit 
iškilęs jaunas generolas, nuo pul
kininko leitenanto per 3 metus 
pakilęs iki keturių žvaigždžių ge
nerolo laipsnio. Prie to kilimo ne
mažai prisidėjo jo tarnyba Henry 
Kissingerio vadovautoje Tautinio 
Saugumo taryboje. Haig 1973 m. 
tapo Baltųjų Rūmų štabo virši
ninku. 

NATO vadovybėje gen. Haig 
irgi užsitarnavo gerą vardą tarp 
sąjungininkų ir Europos vyriau
sybių. Jis laikomas konservato-
riun ir geru kandidatu į preziden
to vietą. Kai kurie respublikonų 

Daug vokiečiu 
sugrįžo namo 

Bona. — Pemai į Vakarų Vo
kietija iš Rytų Europos sugrįžo 
58,000 vokiečių, kai kurių jų tė
vų tėvai išbuvo svetimose šalyse 
tris šimtmečius. Salia 8,500 vo
kiečių iš Sovietų Sąjungos, su
grįžo 36,000 vokiečių iš Lenki
jos ir 12,000 iš Rumunijos. 

Šalia tų oficialiai emigravusių 
iš komunistinių valstybių vo
kiečių, apie 12,000 atvyko iš Ry
tų Vokietijos, jų tarpe valdžios 
išleisti pensininkai, šeimų nariai 
ir nelegalūs pabėgėliai per gerai 
saugomą Geležinę sieną. 

Visi etniniai vokiečiai, atvykę 
į V. Vokietiją, automatiškai gau
na vokiečių pilietybę ir paramą 
iš valstijų, kuriose jie nutaria ap
sigyventi. 

salą, kaip Guamą, kur būtų ga
lima pabėgėlius laikinai apgyven
dinti, kol kuri nors valstybė ati
darytų jiems savo duris. 

Komentatoriai nurodo į Malai
zijos sunkumus. M '-ajai yra išdi
dūs ir šovinistiškai nusiteikę žmo
nės. Jie Malaizijoje sudaro tik 45 
nuoš. gyventojų, kinų yra 35 
nuoš., indų — 10 nuoš. ir kitų 
tautybių 10 nuoš. — kadazanų, 
dusunsų, dajakų ir kt. Tos gen
tys turi savo kalbas ir papročius. 
Valstybės valdytojai yra malajai. 
Vietiniai kitų rasių žmonės kal
tina malajus rasizmu. Sakoma, 
kad švietimo ministerijos slapti 
nuostatai leidžia iš penkių stipen-
dujų tik vieną duoti kitų rasių 
žmonėms, o keturios turi tekti ma 
lajams. Keturios iš penkių valsty
binių vietų turi tekti malajams. 

Tokiose aplinkybėse iš Viet
namo atplaukiantiems kinams 
mažai vilčių įsikurti Malaizijoje, 
nors čia jau laukia apie 50,000 pa

bėgėlių. Dar daugiau, apie 134,000 
bėglių gyvena stovyklose Tailan-
dijoje Čia ne tiek daug žmonių 
iš Vietnamo ar Kambodijos, kiek 
įvairių kalnų genčių iš komu
nistų pagrobto Laoso. Jie vargsta 
perpildytose pabėgėlių stovyklo
se. 

Vakarams svarbi 
Irano nafta 

VVashingtonas. — Irano įvykiai 
gali skaudžiai paliesti Vakarų 
valstybes. Nafta, kuri tekėjo iš 
Irano šaltinių po 5.5 mil. stati-
tinių kasdien, sekmadienį davė 
260,000 statinių. Daug užsienie
čių technikų išvažiavo namo, 
daug įrengimų sugadinta. Pasi
reiškęs trūkumas užpildomas pa
didinta produkcija iš Saudi Ara
bijos ir Kuvaito laukų. 

Didžiausią nuošimtį Irano naf
tos gauna Pietų Afrika, kur Ira
no nafta sudaro 90 nuoš. sunau
dojamos naftos. Izraeliui ji suda
ro 70 nuoš. Olandijai — 37 nuoš. 
Graikijai — 23 nuoš. Ispanijai — 
18 nuoš., V. Vokietijai ir Brita
nijai Irano nafta — 12 nuoš., o 
Amerikai — 4.8 nuoš. 

Pietų Afrika ir Izraelis jau iš
girdo premjero Bachtiaro grasini
mą, jos naftos negaus. P. Afrika 
daug savo naudojamos energijos 
gauna iš vandens užtvankų ir 
akmens anglių, tačiau nafta, ku
ri sudaro 20 nuoš. energijos šal
tinių, reikalinga susisiekimui. Jau 
įvestos gazolino kortelės. P. Afri
ka numatė sunkumus ir sudarė se
nose aukso kasyklose požemines 
naftom atsargas, kurių užteks 2 — 
3 metams. Blogiau Rodezijai, ku
ri naftą gaudavo per P. Afriką. 
Nutrūkus gazolino produktų tie
kimui, tektų sustabdyti karo lėk
tuvų ir šarvuočių naudojimą. 

Izraelis deda pastangų gauti 
naftos iš Meksikos ir Norvegijos. 
Be to, krizės atveju Amerika yra 
pažadėjusi padėti. Japonija sunau
doja nemažai naftos, 15 nuoš. jos 
eidavo iš Irano. Ji turi atsargų 
84 dienoms, tačiau bijo kainų pa 
kėlimo. Daug priklausys nuo to, 
kaip bus išspręsta krizė ir kaip il
gai bus uždaryti Irano šaltiniai. 

Irane gali įvykti 
karinis perversmas 
Ar Iraną valdys "Kerenskis" ai '"KasenV? 

Peru unijos 
pradėjo streiką 

Lima. — Karinė Peru vyriau
sybė suėmė apie 100 darbo unijų 
vadų, kurie paskelbė generalinį 
streiką. Unijos reikalauja didelių 
algų pakėlimų, nes infliacija Pe
ru pernai siekė 75 nuoš. Valdžia 
pasiūlė 10 dol. per mėnesį algų 
pakėlimus, kuriuos unijos atme
tė, kaip "juokingus". Vyriausybė 
paskelbė pavojaus padėtį ir at
šaukė konstitucines teises. 

Pavedė ištirti 

Teheranas. — Irane pirmadie
nį buvo "gedulo diena", kada lai
dojami anksčiau demonstracijose 
žuvę. Laidotuvių procesijos pap
rastai virsta keršto riaušėmis, ku
riose vėl žūva naujų aukų, ku
rias vėl, už kelių dienų, reikia 
laidoti. 

Naujos vyriausybės šansai su
mažėjo, kada paskirtas gynybos 
ministru generolas Jam atsisakė 
užimti tas pareigas. Šis atsisaky
mas padidina karinio perversmo 
galimybes. Premjeras Bachtiar pa
sakė davęs sau du mėnesius su
daryti vyriausybę ir arba įvesti 
tvarką arba — pasitraukti. 

Ypatingai kruvinos riaušės įvy
ko Tabrizo mieste, kur minia 
sudegino daug viešųjų pastatų: 
mokyklų, bibliotekų, teatrų, par
duotuvių. Valstybės radijas pra
nešė, kad pirmadienį visas mies
tas degė. Tabrizas yra netoli so
vietų sienos. 

Netoli Teherano, Qarchake. 
minia pagavo du vagis — afga
nus it perdavė juos policijai. Ši 
atsakė: "Kreipkitės į Khomeinį, 
tegu jis juos sutvarko". Tuomet 
minia vagis pakorė. 

Iš Bandar Abbas išvyko apie 
1,00C italų darbininkų. Šią sa
vaitę planuojama išvežti visus ita
lus, kurių Irane buvo apie 15,000. j 

Iraniečiai laukia šacho išvy
kimo tačiau religinių vadų rei
kalavimai toliau trukdys įvesti 
tvarką ir normalų gyvenimą. 
Dvasinis vadas Khomeini reika
lauja "islamo respublikos", nors 
niekas nežino, kokia ji bus ir kaip 
tvarkysis. Šachui išvykus, bus su
daroma regentų taryba iš aštuo
nių asmenų. Taryboje būtų: 
premjeras, abiejų parlamentų rū
mų pirmininkai, Apeliacijos teis
mo teisėjas ir keturi vyriausybės 
paskirti asmenys, kurie valdytų 

kol orincas Rėza sueitų 21 

Spėliojama, kokią liniją galėtų 
užimti ateities karinės vyriausy
bės. Jau turima pavyzdžių: Pakis
taną ir Libiją valdo islamiškos 
karinės jėgos. Ten valdžias pa
grobė aukšti generolai ar pulki
ninkai, tačiau galimas ir kitas va
riantai — Egipto jaunų karinin
kų sukilimas prieš karalių Fa-
rouką. Ten iškilo Gamai Abdel 
Nasser ir jo bendradarbis Sadat, 
dabartinis Egipto prezidentas. 

Iraniečių visuomenėje labai 
mėgiama pramoga spėlioti, kokia 
bus vyriausybė ir kas ją sudarys. 
Iki dabartinio šacho tėvo Iranas 
buvo pasidalinęs į pusiau nepri
klausomus genčių rajonus. Val
džia valdė tik didesnius miestus. 
Šachas turėjo savo žinioje ka
zokų pulką ir britų organi
zuotus Pietinės Persijos šaulius. 
Rėza Sach parsivežė švedų ir vo
kiečiu karinius specialistus ir su
kūrė kariuomenę, kuri per ilges
nį laiką suvienijo tautą. Dar nese
niai Iranas atsisakė prūsiškų ka
reivių uniformų, tačiau pasiliko 
prūsų treniravimo metodus ir pa
radinį "žąsies žingsnį". 

Kariuomenė įsitikinusi, kad tik 
ji, kartu su šachu, sudaro jėgą, 
kuri prilaiko valstybę nuo suby
rėjimo. 

TRUMPAI 
I* VISUR 

Azijon sugrįžo 
u ?? 

politikai mano, kad ryšiai su pre
zidentu Nixonu ir VVatergate by
la gali jo kandidatūrai pakenkti. 
Kai kurie respublikonai pataria 
54 metų generolui kandidatuoti 
į senatą, o vėliau tik tapti kandi
datu į prezidento vietą. 

avies metai 
Tokijo. — Daugelyje Azijos ša

lių 1979 m. vadinami "avies me
tais". Šis pavadinimas yra susijęs 
su senoviniu Rytų kalendoriumi, 
kuris buvo sudarytas prieš tris 
tūkstančius metų. Jo pagrinde 
—12 metų ciklas, kurio kiekvie

ni metai pavadinti atskiro gyvū
no — jaučio, tigro, šuns, gyva
tės ir kt vardais. Pernykščiai 1978 
m. buvo laikomi "arklio metais", 
jie vėl pasikartos po dvylikos me
tų. Paskutinieji "avies metai" bu
vo 1967 m. 

Daugelyje Azijos šalių galio
ja kel- kalendoriai. Kitose Azijos 
šalyse laikomasi "Mėnulio ka
lendoriaus". Jo pasekėjai Nau
juosius metus švęs sausio 28 die
ną, tai "Tet" šventė. 

Ženevoje veikianti Tarptautinė 
Darbo Organizacija pavedė spe
cialiai komisijai ištirti šią organi
zaciją pasiekusias žinias apie Če
koslovakijos valdžios susidoroji J " 
mus su 1977 Metų Chartos sąjū
džio nariais. Šiame sąjūdyje daly
vauja taip pat nemažai čekoslo-
vakų darbininkų, kurie, kaip ir 
visi kiti sąjūdžio nariai — studen
tai, akademikai, intelektualai, — 
už žmogaus teisių gynybą yra gru
biai persekiojami, suimami ir bau
džiami sunkiomis kalėjimo baus
mėmis. 

saii, Koi princas 
metus. 

Kai kurie stebėtojai įsitikinę, 
kad Irane neišvengiama karinė 
vyriausybė. Dabartinis premjeras 
Bachtiaras daug kam primena 
Rusijos priešrevoliucinę Kerens
kio vyriausybę, kurios nepakęs ka
rininkai. Šachui pasitraukus, dėl 
Irano valdžios pradėtų varžytis 
įvairūs elementai: fanatiški mu
sulmonai, komunistai, nacionalis
tai, liberalai ir kiti. Jų visų už
davinys būtų patraukti į savo pu-

stiprias kariuomenės jėgas. 

—Du Pont bendrovė sustab
dė darbą Irano dirbtinio pluoš
to fabrike, kuriame dirbo apie 
2,000 darbininkų. Įmonės vado
vybė paskelbė, kad gamyba bus 
vėl pradėta, kai aplinkybės leis. 

— Sekmadienį JAV karinės jė
gos pradėjo naują penkerių me
tų valdymą dviejose Filipinų ka-
-inėse bazėse — Clark aviacijos! 
bazėje ir Subic Bay jūrų laivyno 
uoste. 

— Vengrija pakėlė gazolino, 
tabako, alaus, laikraščių kainas. 
Ypač pabrangs ryžiai. 

— Praėjusią savaitę Amerika im
portavo po 7.9 mil. statinių naf
tos kasdien, kai anksčiau buvo 
importuojama po 6.3 mil statinių. 

— Šalpos karalienė, kurį ap
gavo įstaigas, imdama šalpą iš ke
liolikos įstaigų, teisme gavo 2 me
tus kalėjimo. 

Tautinės Kinijos (Taivano) prezi
dentas gen. Chiang-kuo atsisako 
palaikyti su JAV kitokius, kaip tik 
"vyriausybe su vyriausybe" santy
kius. Neoficialūs ryšiai neįmanomi, 
pareiškė Taivano vyriausybė. Ant į 

— 2ymus palestiniečių veikė
jas pareiškė prancūzų spaudai, 
kad Izraeliui sutikus įsteigti Pa
lestinos valstybę okupuotuose Jor
dano žemėse, palestiniečiai su
stabdytų visą kovą prieš Izraelį. 
Kada tektų rūpintis išlaikyti ir 
stiprinti valstybę, palestiniečiai 
nepultų Izraelio, pareiškė Abu 
Iyad, AlFatah organizacijos vice
pirmininkas. 

— Prie Airijos krantinės spro
go prancūzų tanklaivis ir nusken
do. 2uvo 42 įgulos nariai ir 7 uos
to darbininkai. 

— Nikaragvos karinis praneši
mas skelbia, jog susišaudyme su 
sandinistų partizanais žuvo trys 
kareiviai ir 33 partizanai. Prezi
dentas Somoza kaltina penkias 
kaimynines valstybes, kad jos 
kursto teroristų veiklą prieš jo vy
riausybę. 

— Zambijoje Rodezijos sukilė
liai paskelbė, kad jiems pavyko 
susprogdinti didelius Rodezijos 
ginklų sandėlius, kur žuvo 19 ka
reivių ir 13 buvo sužeisti. 

— Amerikoje streikuoti pradė
jo naftos, chemikalų ir atomo 
darbininkų unija. 

— Buvęs prezidentas Fordas 
kritikavo prezidentą Carterį, kad 
jo laikysena pakenkė Irano ša
chui ir padrąsino opozicijos jėgas. 

— Libano vyriausybė sudarė 
penkerių metų planą Libanui at
statyti. Visi darbai kainuos apie 
7 bil. dol. 

— Egipto vyriausybė pranešė 
JAV valstybės sekretoriui Cyrus 
Vance, kad ji pasiruošusi atgai
vinti derybas su Izraeliu. 

KAl£NDORIUS 

Sausio 10 d.: Vilhelmas, Juta, 
Gražulis, Rimgailė. 

Sausio 11d.: Higinas, Honora-
ta, Audris, Gintė. 

Saulė teka 7al7, leidžiasi 4:38. 

— Britanijoje prasidėjo sunkve" jgienos kabo Taivano įkūrėjo gene-
žimių vairuotojų streikas. rolo Chiang Km Sheko portretas. 

ORAS 
Debesuota, su pragiedrėjimais, 

temperatūra dieną 18 1., naktį 3 1. 
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BALSUOKIME 
Pastarosiomis dienomis visus 

užsiregistravusius dalyvauti LSS 
korespondenciniame suvažiavi
me pasiekė suvažiavimo biulete
nis nr. 2 ir visi balsavimams rei
kalingi sąrašai. Raginame visus 
nedelsiant atlikti savo pareigą — 
balsuoti ir neatidėliojant išsiųsti 
užpildytus balsavimo lapus. Kad 
jūsų balsas būtų užskaitytas tei
sėtu, raginame visus gerai įsiskai
tyti balsavimo tvarką ir tik tada 
užklijuoti voką. 

Bakvaimo tvarka 
Kartu su biuleteniu yra siun

čiama rinkimų į Vyr. LSS vado
vybės organus slapto balsavimo 
lapai su reikalinagis vokais, taip 
pat Nutarimų k-jos paruoštas 
nutarimų atviro balsavimo lapas. 

Slapto balsavimo lapuose 
(bendrojo sąrašo, dalyvio suei
gos ir rajono sueigos) kiekvienas 
dalyvis atžymi pasirinktus kan
didatus, dėdamas "x" prie kan
didato pavardės esančiame lange
lyje. Ten, kur yra tik vienas kan
didatas kurioms pareigoms, bal
suojama pasisakant ir atžymint 
atitinkamuose langeliuose "už5', 
"prieš" ar "susilaiko". 

I LSS Tarybą bendruoju sąra
šu kiekvienas suvaž. dalyvis ren
ka ne daugiau kaip 6 asmenis 
(galima balsuoti už mažiau). 
Šis balsavimo lapas, jei atžymė
tas su daugiau negu 6 asmeni
mis, bus laikomas negaliojančiu. 

Į LSS Tarybą šakų sąrašais 
kiekvienas suv. dalyvis renka ne 
daugiau kaip 4 asmenis. Ir vėl, 
jei šis balsavimo lapas bus at
žymėtas su daugiau negu 4 as
menimis, bus laikomas negalio
jančiu. 

Taip pat šakų sueigose Vyr. 
Skautininko ir vyr. sktn. pavad. 
pareigoms balsuojama už porą, 
kurių pavardės surašytos lygia
grečiai balsavimo lape. Balsavi
mas, kada Vyr. Sktn. parenka
mas iš vienos poros, o jo pava
duotojas iš kitos, bus laikomas 
negaliojančiu. O, kur yra tik vie
na pora kandidatų, balsuojama 
*už", "prieš" ar "susilaiko". 

I LSS Garbės teismą ir LSS 
Kontrolės komisiją balsuojama 
ne daugiau, kaip už 3 asmenis. 

Atžymėtus balsavimo lapus 
(bendrojo sąrašo, sueigų ir ra
jono) suv. dalyviai deda į at
siustą mažą voką ir jį užlipdo. 
Jokių įrašų ant to voko neturi 
būti. Šis vokas dedamas į didelį, 
atsiųstą ir adresuotą suv. prezi
diumo pirmininkui voką. 

Nutarimų balsavimas yra vie
šas. Kiekvienas dalyvis atžymi 
savo atsakymus nutarimų atviro 
balsavimo lape, pasirašo ir įde
da į tą patį atsiųstą didelį vo
ką, kur jau anksčiau buvo įdėtas 
mažas vokas su balsavimo la
pais. Jokių kitų dalyvio laiškų 
prezidiumui (pasisakymų ar kita 
forma) tame voke neturi būti. 

Dabar šis vokas su slapto bal
savimo lapais mažajame voke ir 
įdėtu nutarimų atviro balsavimo 
lapu užlipdomas ir, uždėjus rei
kiamą pašto ženklą, išsiunčia
mas "First class" arba "Air mail". 
Visi suvaž. dalyviai yra prašomi 
kaip galima anksčiau grąžinti at
žymėtus balsavimo lapus, nelau
kiant paskutinės dienos. 

Balsų skaičiavimas prasideda 
penktą dieną nuo paskutinės bal
savimo datos (pašto antspaudo 
data), ir jokių pratesimų nebe
bus. Paskutinė balsavimo vo
kams grąžinti pašto antspaudo 
data yra: 1979 m. sausio 22 d. 

NERIJOS TUNTO KALĖDINĖ 
SUEIGA 

Nerijos jūrų skaučių tunto se
sės ir jų tėveliai kalėdinei suei
gai susirinko gruodžio 17 d. ryte, 
Jaunimo centro erdviame 203 
kambaryje. Sueigon atsilankė ir 
Vidurio rajono vadeivė j.v.s. Al
dona Gasnerienė, LS Seserijos 
vadijos narė j.s. Dalė Bylaitienė 
ir j.ps. Bronė Stravinskienė, ta
čiau šioje sueigoje jos buvo mū
sų jūrinės šeimos narės — mū
sų sesės, o ne savo einamų Se
serijoje pareigų pareigūnės. Kalė-
dinėn sueigon Nerijos sesės ne-
kviečia svečių-atstovų, bet šau
kia "į namus šventėms sugrįžti" 
visas savo seses — jaunas ir vy
resnes, aktyvias ir šiuo metu ne-
skautaujančias. Aišku, kaip ir 
kiekvienoje didelėje šeimoje, da-
lydamosios kalėdine plotkele ir 
mes pasigedome kai kurių mums 
brangių savo jūr-skautiškos šei
mos narių. 

Visoms sesėms ir tėveliams ra
tu susėdus, Nerijos tunto tunti-
ninkė j.ps. Aldona Veselkienė 
trumpu sveikinimu pradėjo suei
gą, kurios tolimesnei eigai pa
kvietė tunto laužavedę g.v.v. Ly
dą Bakaitytę. 

Jūrų skautei Alvydei Eitutytei 
jausmingai deklamuojant Bem. 
Brazdžionio "Tėvų sodybos žibu 

Pirmosios Kernavės tunto jaun. 
skaučių draugovės Dubysos sesės, 
vadovaujamos vyr. sk. J. Budels-
kytės ir vyr. sk. S. Kerelytės, 
sklandžiai ir jautriai atliko tra
dicinę žvakių uždegimo ceremo
niją, o LSS dvasios vadas, v.s. 
J. Vaišnys, pasveikino kemavie-
tes prasmingu žodžiu apie didžią
ją Kalėdų reikšmę kiekvienam 
žmogui. 

Vyr. sk. R. Lintakaitė parodė 
labai gerai parinktų, meniškų 
kalėdinės minties skaidrių mon
tažą, kurį paruošė vyr. skaučių 
"Živilės" būrelis. 

Po bendrai sugiedotų kalėdi
nių giesmių ir evangelikių dva
sios vado kun. A. Trakio žodžio 
apie pagarbą ir meilę kiekvie
nam žmogui — Dievo tvariniui 
— kemavietės laužė plotkele 
su savo tėvais, vadovėmis ir sve
čiais. 

Šventiškoje nuotaikoje, besi-
vaišinant pačių skaučių ir išti
kimosios Mamunėlės gamintais 
skanumynais bei tradiciniais šli-
žikais su aguonų pienu, prabė
go malonus vakaras. 

Kernaviečių kūčiose, be dvasios 
vadovų bei tėvelių, dalyvavo ii 
Vyr. Skautininke L Kerelienė, 
pirmoji Kernavės tuntininkė v.s. 
H. Plaušinaitienė, Aušros Vartų 
tunt. s. N. Balzarienė, Nerijos 
tunt. s. A. Veselkienė, mieloji 
Mamunėlė v.s. O. Siliūnienė ir 
tunto tėvų komiteto pirm. L. Vė-
žienė. 

Kernavietė 

LSS ]AV RAMIOJO 
VANDENYNO RAJONO 

VADO PRANEŠIMAS 

Torontiečiai, v. s. Stepono Kairio muzikinio ansamblio nariai, atlieka 
programą Detro i to L S S šeš iasdeš imtmečio sukakt ie s minėjime. 

N u o t r . V . Bacevičiaus 

čias, Kalėdų laiku lanko prieglau
dose esančius senelius, jiems pa
gieda ir apdovanoja. 

Jūrų skautai iškylauja buriuo
dami, turi nuosavą laivą. 

Akademinio skautų sąjūdžio 
skyrius kasmet iškilmingai mini 
savo šventę, ruošia sueigas - išky
las į kalnus ir mielai prisideda 
prie rajono veiklos. Taip pat 

tį ir būtinai guminę plaukiojimo 
kepuraitę. Registruotis pas savo 
vadoves. 

SLIDINĖJIMO ĮSKYLA 

2idi-
vyr. 

akademikai skautai suruošia ką hey. 

Pulk. J. šarausko s. v. 
nio kandidatai kviečia 
skautes h* gintarės dalyvaut sli 
dinėjimo iškyloje sekmadienį, 

į 1979 m. vasario 4 d. Alpine vai 

rėlis", kalėdines žvakes uždegė 

Ramiojo Vandenyno rajonas 
susideda iš "Palangos" skaučių 
tunto (ps. B. Prasauskienė — 
tuntininkė), "Kalniškių" skautų 
tunto (ps. K. Mikėnas — tunti-

" ninkas), "Kuršių marių" jūrų 
skautų vietininkuos (valt. V. Nar-

udrytė, j . skautė, gintare ir j . b u t a s _ vįetininkas), Akademi-
skautininke. Sugiedota "Kaip grįž 
tančius namo paukščius". Plaz 
dant Kalėdų žvakės liepsnelei, 
susimąstyta prisimenant seses, ku
rių ilgimės gyvenimo aplinkybių 
išskirtos. Ilgesys išreikštas sesės 
Rasos Veselkaitės deklamacija — 
"Kur tu?". Mūsų jauniausios, jau 
svečiose šalyse gimusios sesytės to 
ilgesio nejaučia, jos džiaugiasi 

nio skautų sąjūdžio Los Angeles 
skyriaus (s.Fil. P. Abelkis — pir
mininkas), Skautininkų-ių Ra
movės) s. fil- D. Basiulienė — 
seniūnė) ir Skautų-čių "Židinio" 
(s. J. Pažėra — seniūnas). 

Mūsų tuntai, palyginus, nėra 
gausūs narių skaičiumi. Todėl jų 
platesnė veikla (bendros sueigos 

pačiomis Kalėdomis ir šviesiai I šventės, minėjimai ir kt.) vyksta 
spindinčiomis žvakutėmis. Jų j rajono ribose. Bendras rajono 
džiaugsmą eilėraščiu "Dekite, j skautų-čių skaičius, ^ įskaitant 

' skautininkus ir židiniečius, siekia 
350. 

žvakutės" išreiškė sesės Lisa Bart
kutė, T. Rudaitytė ir Vita 
Bartkutė. 

Vyresnės sesės žino, kad lietu
viškumui išlaikyti yra svarbu 
laikytis savo tautinių-religinių 
papročių. Sesė Rasa Valaitytė su
glaustai papasakojo apie Kalėdų 
papročius Lietuvoje, o jūrų jau
nė Alytė Gražytė visus linksmai 
nuteikė trumpu rašinėliu apie 
pasiruošimą Kūčioms ir tradici
nius šios šventiškos vakarienės 
valgius. 

Dvi jauniausios udrytės kandi
datės — Laimutė Pauliūtė ir Dai-
vutė Maurukaitė taip nuoširdžiai 
deklamavo "Bėgsiu pas Jėzulį", 
jog visų dalyvių veidai pasipuo
šė šypsenom. 

Sesei Alvydei Eitutytei piani
nu pritariant, visos bendrai sugie
dojome "Tyliąją naktį". Dalino
mės kalėdinėm plotkelėm, linkė
jome linksmų ir laimingų šven
čių, vaišinomės kava ir pyragai
čiais. 

Kalėdinė sueiga buvo neilga; 
jos tikslas — kalėdinėje dvasioje 
pabendrauti ir įsijausti į jos tik
rąją prasmę. Tokioje nuotaikoje 
skirstėmės švęsti Viešpaties Gi
mimo šventės. 

DVIDEŠIMTOSIOS KCCIOS 
KERNAVĖJE 

Gruodžio 17 d. į Jaunimo cent
ro kavinę susirinko Kernavės 
tunto skautės, tėveliai ir bičiu
liai tradicinėms kūčioms. Šven
tišką, šeimynišką vakarą pradė
jo tuntininkė ps. K. Bukaveckai-
tė, primindama, kad jau 20-tą 
kartą, jungiamos lietuviškų ir 
skautiškų tradicijų, kemavietės 
sėda prie bendro Kūčių stalo. 

Rajono vadija kasmet organi
zuoja sekančius renginius: Va
sario 16 — iškilmingą sueigą; 
Kaziuko mugę — kovo mėn.; Šv. 
Jurgio iškylą — balandžio-gegu
žės mėn. Paukštyčių-vilkiukų 
stovyklą — 1 sav. liepos mėn.; 
skautų-čių stovyklą — 2 sav. 
rugpiūčio mėn.; Jūrų skautų sto
vyklą prie vandenyno — 10 d. 
rugpiūčio mėn.; rajono iškilmin
gą sueigą — lapkričio mėn. 

Šios kadencijos metu mus ap
lankė LSB BS v.s. fil. S. Miknai-
tis ir LSS VS v.s. Irena Kerelie
nė. Šiais sąjungos sukaktuviniais 
metais rajonas pasiuntė į abi 
Tautines stovyklas — Australijo 
je ir Atlanto rajone — repre
zentacinius vienetus. 

Rajonas turi nuosavą stovyk
lavietę, įsigytą 1966 m. Stovyk
lavietė randasi San Bernardino 
kalnuose, virš 12 akrų gražaus 
pušyno, 8000 pėdų aukštumoje, 
netoli Didžiojo Lokio ežero, 120 
mylių -nuo Los Angeles. Tyras 
kalnų pušyno oras, greta besitę
siantis valdiškas miškas sudaro ge
ras sąlygas stovyklautojams. Sto
vyklavietė turi įvestą elektrą, vir
tuvės ir ligonines pastatą, ūkio 
sandėlio pastatą, vandens šulinį. 
Stovyklų metu atvyksta sto
vyklautojų ir iš kitų tolimesnių 
JAV vietovių. Visi mielai laukia
mi. 

Tuntų veikla vyksta draugovių 
ir skilčių sueigose. Skilčių suei
gos vyksta kas antrą šeštadienį, 
draugovių sueigos ar iškylos — 
kas 4 savaitės. Tuntai dar suren
gia po vieną metinę sueigą. 

Sesės suruošia tradicines kū-

nors įdomaus visuomenei: kny
gų pristatymą, meno parodas, vai
dinimus. 

Šiais metais mūsų rajono skau
tai ir skautės turėjo progos pa
bendrauti su broliais ir sesėmis 
iŠ Australijos, kai tie svečiavosi 
pas mus prieš grįždami namo iš 
Vl-tosios T. S. Paxton, Mass. 

s.fil. V. Vidugiris 
Ramiojo Vandenyno raj. vadas 

KLAIPĖDOS DIENOS SUEIGA 

Nerijos tunto jūrų skaučių ir 
Lituanicos tunto jūrų skautų 
bendra metinė Klaipėdos dienos 
sueiga įvyks sausio 14 d., 9:30 
vai. ryto Jaunimo centro didžio
joje salėje. Visos Nerijos tunto 
udrytės, jūrų jaunės, jūrų skau
tės ir gintarės, bei Lituanicos tun
to bebrai, j . jauniai, j . skautai 
ir j . budžiai renkasi 9:15 vai. ry
to. Dėvime pilnomis uniformo
mis. Sueiga bus pradėta švento
mis mišiomis, kurios yra pačios 
sueigos dalimi ir visiems priva
loma dalyvauti. 

Sueigoje bus paminėta Klaipė
dos atvadavimo 56-toji sukaktis, 
vyks brolių sesių įžodžiai ir k t 
Po sueigos bus daromos oficialios 
vienetų nuotraukos. 

Tėveliai ir svečiai, o ypatingai 
šiuo metu aktyvioje stovykloje ne
dalyvaują j . skautininkai-kės, j . 
budžiai ir gintarės, kviečiami da
lyvauti. 

Tėveliai prašomi jaunimą lai
ku šion iškilmingon sueigon at
gabenti ir leisti išbūti iki suei
gos pabaigos. 

PLAUKIMO PAMOKOS 

Nerijos tunto udrytėms plau
kiojimo pamokos prasidės sekma
dienį, sausio 14 d. Visos sesės 
raginamos pamokas lankyti ir iš
mokti plaukti. Pamokos vyks sek
madieniais 12:15 va i — 1:00 
vai. p.p., 62 Str. ir Homan gat
vės sankryžoje esančiame YMCA 
plaukimo baseine. Pamokos kai
na 25 centai. Visos turi turėti 
maudymosi kostiumą, rankšluos-

Važiuojam autobusu: 6:30 v. 
r. nuo Jaunimo centro, 8:00 v. 
v. prie Jaunimo centro. 

Kelionės išlaidos: ski lift 11 
dol., ski rentai 8 dol., rentai 
deposit 5 dol., autobusas 5 dol., 
draudimas 2 dol. I š viso 31 dol. 

Taip pat kiekvienas pasi
ima sumuštinius priešpiečiams, 
vakarienei i r pinigų pietums. 
Pradedantiems bus duodamos 
slidinėjimo pamokos. Visi pri
valo iki sausio 21 d. užsiregist 
ruoti pas s. v. R, Fabijoną. Tel. 
737-0770. 

EUROPOJE 
TURIZMO ANTPLŪDIS 

Miestų augimas sukėlė didžiu
lį turizmo antplūdį. Daugiausia 
turistų lanko Italiją, Ispaniją, 
Prancūziją, Vak. Vokietiją. Va
karų Europoje poilsiui užmies
tyje, kaimo vietose skiriama ne 
taip daug laiko. Atsižvelgiant 
į klimatą ir kitas sąlygas, kin
ta ir poilsiavimo gamtoje for
mos. Pastaraisiais metais daug 
poilsiautojų praleidžia atosto
gas palapinėse, pastovaus sau
so klimato zonose. Tokia poil
siavimo forma smarkiai plinta 
Danijoje. 

Tačiau Anglijoje atostogas ir 
švenčių dienas tokiu būdu pra
leidžia tik 4%. Švedijoje — 
13%, Prancūzijoje — 14% 

oi 
S 0 P H I E B A R Č U S 
RADH) ŠEIMOS V A L A N D O S 

Visos p r o g r a m o s B W O P A 
Lietuvių k a l b a : kasdien nuo pir
madienio ik i penktadienio 3:00 — 
3:30 v a i popiet . — šeštadienį ir 
s tkmad. n u o 8:30 iki 93<) v. r y t o . 

Tė te i . 434-2413 
1 4 8 0 A . M. 

7150 S. M A F L E W O D D A VE. 
CH1CAOO, U J U 60639 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FTRESTONE TIRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. L*ibrication. 
Change of oil and filters. 

I 
Į 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 W«tt 59th Strttt — T t l . M 8-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS ČESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet. 
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žmonių, čia labiau populiarus 
nameliai — furgonai. Daugely 
šalių iškilo rimta "antrojo na
mo" problema. Anglijoje tik 
vienas gyventojų procentas turi 
savo "antrąjį namą". Švedijoje 
net 25% gyventojų turi nuosa
vą arba nuomoja "antrąjį na
mą". Be to, trečdalis gyvento

jų naudojasi tuo antruoju namu 
laikinai, atostogų metu. Nor* 
vegijoje per pastaruosius dvide
šimt metų kasmet išdygsta 
penkiolika tūkstančių "antrųjų 
namų". Dabar Danijoje tokių 
namų turi per 165 tūkstančiai, 
Norvegijoje — 200, Švedijoje 

į — 460 tūkstančių. jm. 
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Turkestanas — klasiokas • • • 

SOVIETINIO KOLONIALIZMO PAVYZDYS 
Ar kolonializmo galybė po II Bay Baymirza Hayt, yra pajung-

pasatilinio karo pasibaigė? Taigi ti vietinius gyventojus rusams, 
kad" ne. Tiesa, senosios kolonia- nustelbti jų kultūrą, nureliginti 
linės šalys — D. Britanija, Pran- (turkestaniečiai yra islamo tiky-
cūzija, Ispanija, Portugalija, Vo- bos), kolonizuoti rusais ir iš-
kietija, Italija, Olandija, Belgija naudoti ekonomiškai, štai kaip 
atsisakė savo kolonijų arba buvo tas daroma, 
priverstos tai padaryti. Jų vietoje Visame plačiame krašte iške-
susikūrė dešimtys naujų valsty- liama rusų kalba kaip valstybinė. 
bių„ Nepriklausomybės teises ga- Labai didelė dalis vietovių ir kitų 
vo ne tiktai labiau išprususios geografinių vardų pavadinti ru-
taulos, [bet ir visiškai atsilikę siškais vardais. Daroma viskas, 
kaštai, net gentys, nesugeban- kad vietinės kalbos bei tarmės 
čios ramiai tvarkytis. Tačiau ko- kuo greičiau išmirtų, kad jų vie-
lonializmo neatsisakė Sovietų Są- tą tuojau užimtų rusų kalba, 
junga, senosios Rusijos imperijos Turkestano kolonizacija buvo 
įpėdinė. Vienokia ar kitokia for- pradėta jau cariniais laikais. 
ma" sovietinėmis kolonijomis bu- 1917 m. čia buvo jau 1,950,000 
vo išlaikytos ne tiktai carinės rusų. 1926 m. jų skaičius buvo 
Rusijos pagrobtos sritys, bet ir nukritęs ligi 1,718,000, tačiau so-
prijungta daugiau kitų žemių. vietams pradėjus vykdyti krašto 

Šiandien niekas (arba beveik supramoninimą bei sukolchozi-
niekas* tarptautiniame forume n i m a > 1 9 2 7 " 1 9 5 p "£ įvažiavo 
nekelia sovietinių rusų pavergtų daugiau kaip 4,547,000 rusų. 
žemių bei tautų kolonializ- 1 9 7 Q m - k e d r a s kolonistų rusų 
mo panaikinimo bei tautų apsis- skaičius buvo pasiekęs 8,409,000. 
prendimo klausimo. Retkarčiais Leninas carinę Rusiją vadino 
tai vfėriur, tai kitur labai atsar- " t a u t u kalėjimu tačiau jo su-
giar.tka'd nebūtų užgauti sovie- **** j į * * " Sąjunga, yra ir 
tiniai rusai) užsimenama apie š i u o Pfžiunu žymiai blogesne: 
žmogaus teises, bet ir dėl jų rim- t a u t u koncentracijos stovykla ir 
tai nekovojamą. Netgi pasauli- *u suvirinimo katilas. Kad tai yra 
nėję" spaudoje labai maža teskel- t i e s a ' IiudiJ*» » Turkestaną rvež-
biama"duomenu, kaip dabarti- *» i v a i r i u t a u t u **?** skaičius, 
niai rusai kolonizuoja pavergtas k u r i u 1 9 7 0 , m - surašymo duome-
l a u t a s nimis čia buvo: ukrainiečių — 

Taigi labai gerai daro paverg- U32,000, totorių - 1,038,000, 
tieji, patys apie savo vargus, į ? * ? * — 2 2 9 ' 0 0 ? ' «"*» ~ 
šmo. atveju jiems taikomą kolo- 1 9 8 ' 0 0 0 ' a r m e n . u ~ 2 * * £ . J 5 
nializmą, primindami pasauliui, tautybių kolonistų — 1,946,000, 
Šiuo atveju mums įdomus dr. Al- i u t & ^ apie milijoną vokiečių 
berto Geručio ir Hans Rychener i r P° k e l e t a tūkstančių estų, be
redaguotas leidinys 'Tautos re- tuvių l a t ^ K r y m o t o t o n ų . Tai-
težiuose" (Voelker ir Ketten), & 4,744,000 ivamų pavergtų 
išlesta^pereitų metų gale Švei- t a u t u į*?** T™ n e toktai P?*? 
carijole rusinami, bet ir pnversti rusinti 

Minėtame laidinyje (51-65p.) turkestaniečius. K viso Turkes-
turkestanietis politikas dr. Boy- * » * kolonistų (rusų ir nerusų) 
mirza Hayt yra pateikęs platės- 1970m. buvo 12137,000 

BANDYMAS PERLIPTI KINIJOS SIENA 

nę studiją apie Turkestaną, jo Kazachstane 1970 m. buvo jau 
gyvenimą sovietinėj okupacijoje £**. ^ proc. kazachų. La-
ir kolonizaciją rusais, £u kai ku- b i a u . s , a , ¥ 0 n . 1 2 ^ ? i a m i . " !**?» 
r i a i s S k S s ir. skaičiais pravartu m a z i a u ****• Neziunnt rvainų 
ir mums susipažinti: pažvelkime P™moniq, vietiniai gyventojai 
į Turkestaną ir pamatysime, kuo nefusill

1
e^ . w " " ^ j n * 1 0 8 v e" 

sovietiniai rusai pavers okupuotą * ? » , « į " į *S%2S* f 1 5 ®" 
Lietuvą ir kitus kraštus, jeigu jie CIJa. Ypač kietai laikosi mahome-
ilgiau juos pavaldvs. f ™ * t

m o t e ^ - . **«*#>** ? į * 
.-,.-... , 7 " kad "komunizmas — socializ-

_. £ £ ' . , . . mas" tiktai rusams!.. 
Pirmiausia keletas duomenų * 

apie Turkestano sritį Tai Cent- ^ ^ Į Į Į Į Į Į , ..ĮĮ, ty^ J o e -
rmes Azijos dalis, 3,994,000 kv k o n o m i š k a s apiplėšimas. Keletas 
kilometrų ploto su 35 milijonais s k a i ? i u ^ f a k t ų^ Šiandieninis 
gyventojų. Nors jame gyvena tos T u r k e s t a n a s Sovietų Sąjungai 
pačios rases ir beveik vienos tau- t e i ] d a t o k i u s } o s ̂ ^ procentus; 
tos žmonės, Sovietai geresnio iš- m ^ a _ 26,7, alyvos — 32 
naudojimo sumetimais čia suda- p r o c ^ v a r i o _ 76> g y ^ ridab_ 
rė penkias 'respublikas': Ka- r o _ ggį d n o ^ a k v o _ ^ 
zachstaną, Tadžikiją, Kirkiziją, 8 6 procentus, vismuto — 100, 
Turkmėniją ir Uzbekiją. Turkes- c n r o m o a p i e 90, u r a n 0 — 90 
tano istorija siekia VI a. po Kr. p r o c e n t ų , sieros — 95. Prie to 

Rusijos pradėtas Turkestano reikia p r i d e t i l a b a i didelius med 
užkariavimas prasidėjo 1714 me- ^Inės, ^ ^ 1 ^ ^ kailių, šilko, 
tais. Pirmasis karo periodas bai- ž e m e s ^do p r oduktų kiekius, 
gėsi 1852 m. Tačiau turkestanie- S i u 0 m e t u okupantai iš Turkes-
čiai atkakliai priešinosi ir rusams t m o g a u n a n e t 92 proc savo 
reikėjo 182 metų Turkestanui u- k r a š t 0 medvilnės produkcijos. 
z i m t I - Beveik viskas išvežama, nes tiktai 

1918 - 1924 m. turkestaniečiai 5 j 2 p r o c . medvilnės derliaus ap-
vėl atkakliai prieSinosi rusams dirbama vietoje 
bolševikams. 1919 m. prieš ru- S t a i klasiškas kolonialinio api-
sus buvo sukurtas 'Turkestano pigimo pavyzdys. Turkestano 
frontas", bet rusams vel pavyko d u } o s s iu nčiamos į visus Sovietų 
turkestaniečius pavergti. Toli- kraštus, net i Vokietiją, bet tik-
mesnes kovos pogrindžio sąlygo- ^i 7,3 proc turkmėnų butų ap-
se tęsėsi ligi 1934 metų ir 1918- rūpinama dujomis. Sovietai pri-
1934 m. laikotarpyje jos kaštavo v e r t e Turkestano gyventojus ke-
daugiau kaip 6 milijonus žmo- l i s kartus padidinti medvilnės 
nių gyvybių. Bet ir tiek daug au- l a u k ų p l o t u s > jjnoma, javų laukų 
kų sudėję turkestaniečiai laisves sąskaiton. Išdavoje ėmė trukti 
negavo. duonos, kurią turi iš rusų pirk

tis. Arba vėl — okupantai mo-
Po tokių kruvinų "laimėjimų" k a turkestaniečiams už toną 

sovietiniai rusai gavo galimybę medvilnės 210 rublių, kai užsie-
Turkestano koloniją valdyti. ny]-e pardavimo kaina 1389 rb. 

Turkestano administracija bu- Yra ir be galo daug kitų eksploa-
vo daug kartų pertvarkyta, tacijos būdų, tokių šlyskščių ir 
kuriant rusams naudingas "au- rafinuotų, kurių nežinojo Vaka-
toncmines sritis" ir "respublikas", rų Europos kraštų kolonizatoriai 
1924 m. panaikintas ir Turkes- Nežiūrint fakto, kad beveik 
tano vardas. Pažymėtina, kad niekas Vakarų kraštuose Turkes-
Turkestano vardo neatstatę nė tano žmonių vargų neprisimena, 
šiaip jau pavergtųjų teises ginąs turkestaniečiai tvirtai laikosi ir 
ir jų kalbomis šnekąs "Laisvės" už savo laisvę kovoja tiek krašto 
(Liberty) radijas, vietoje tikrojo viduje, tiek užsienyje Jie tad — 
krašto vardą vartojąs "Centri- mūsų priešo priešai, yra tikriausi 
nės Azijos ir Kazachstano" geo- mūsų draugai. Reiktų jų pastan-
grafines sąvokas, gas paremti, bent jau sueinant 

* į glaudesnius ryšius su turkesta-
Rusijos puoselėjamos koloni- niečių kovos vadais išeivijoje, 

zacrfos tikslas, kaip pastebi dr. b. kv. 

Didžioji Kinijos siena buvo pa
statyta atsitverti nuo priešų dar 
trečiame amž. pr. Kristų, ši Hu-
andi dinastijos įkūrėjo Cien, nuo 
kurio vardo, svetimųjų iškraipy
to, jo sukurtoji imperija buvo pa
vadinta Kinija, siena per ištisus 
šimtmečius buvo lopoma ir taiso
ma. Ji išliko iki mūsų dienu, ste
bėdama, kaip keičiasi pasaulio 
žemėlapis, išnyksta tautos ir val-
tybės ir žmogaus pastangos re
formuoti tikybas ir socialines 
santvarkas. 

Šiandien JAV prezidentas užsi
mojo pro didžiosios sienos vartus 
išvesti kiniečiŲ tautą į pasauli
nės politikos areną, pranešda
mas, kad Amerikos ir Kinijos san
tykiai sunormuojami ir JAV am
basados durys Taivane uždaro
mos. Formozos arba Tavano sa
loje po 1949 m. revoliucijos Ki
nijoje ąsikūrė buvusioji naciona
listinė vyriausybė, su kuria Ame
rika palaikė diplomatinius san
tykius, nepripažindama žemyne 
sukurtos komunistinės vyriausy
bės. 

Netikėtas šuolis 

Daugeliui netikėtas prezidento 
pranešimas, kad užmezgami ry 
šiai su komunistiniu režimu ir 
kad nutraukiami diplomatiniai 
santykiai su Taivanu, buvo di
delė staigmena. Dabar Taivanas 
lyg tampa tolima Kinijos provin
cija, su kuria Amerikos piliečiai 
skatinami palaikyti kultūrinius 
ir prekybinius santykius, bet be 
jokios vyriausybės globos. Neti
kėtos žinios paveiktas Taivano 
prezidentas Chiang Ching-kuo 
metė Amerikos vyriausybei skau
dų priekaištą, kad jos vyriausybė 
užsitraukė istorijos kaltinimą, 
kaip didžiausio nusikaltėlio, pa
liekant draugus, išsižadant savo 
iškilmingų pažadų ginti žmo
gaus teises ir užtarti komunizmo 
engiamas tautas. Jei JAV prezi
dentas taip troško užmegzti dip
lomatinius santykius su kom. 
Kinija5 tai galėjo pripažinti dvi 
Kinijas, pasinaudojant pripažini
mu dviejų Vokietijų ar Korėjų, 
bet neatsižadėti ištikimų draugų. 

Santykių atšildymas su komu
nistine Kinija prasidėjo ping-
pong žaidynėmis dar R. Nixon 
prezidentavimo metu. Jie bu
vo mezgami G. Fordo vizitais di
džiosios sienos, o prezidentas J. 
Carteris jau išdrįso duoti įsaky
mą Tapei mieste esančiam JAV 
ambasadoriui Lenard Unger nu
traukti kalėdinį balių ir skubiai 
vykti pas prez. Chiang Ching-
kuo jam pranešti apie santykių 

nutraukimą. 
Kraštai nutraukę diplomati-

Ekanomine nauda nugalėjo morales politiką 

P. INDREIKA 

nius ryšius su Taivano vyriausy
be vis dėlto randa būdų, kaip su 
juo santykiauti. Vak. Vokietija 
bendrauja per Kulturzentrum or
ganizaciją, Anglija palaiko ryšius 
per Anglo-Tai\van Society, Ispa
nija - per Cervantes draugiją. A-
merikos •dabartiniuose rūmuose 
Taivane įsikurs Azijos — Ame
rikos prekybos korporacija, per 
kurią bus palaikomi ryšiai ir tei
kiama tolimesnė pagalba, ku
rią atsisveikinant L. Ungeris pa
žadėjo būsiant 225 mil. dol. vertės 
ginklais, kurie užtikrintų dabarti 
nę Taivano padėtį. 

Diplomatinių santykių užmez
gima.0 ir vyriausybės pripažini
mas visada sukelia visuomenėje 
tam tikrų atgarsių, nes valstybės 
išnykimas ar jos atsiradimas ga
li būti atžymėtas de facto ir de 
jure. D. Britanija Pabaltijo kraš
tų įjungimą į Sovietų S-gą pri
pažįsta tik de facto, bet ne de 
jure, kaip ir JAV. Tačiau Kini
jos vyriausybės pripažinimas su
kėlė didesnių sunkumų, nes ji y-
ra kilusi iš socialinės revoliuci
jos, kaip ir Sovietu, kuriuos JAV 
tepripažino tik 1982 m. Roosevel-
to laikais. 

Visuomenės reakcija 

Baltieji rūmai jau paskelbė, 
kad, vos pranešus visuomenei šį 
istorinį žingsnį, buvo susilaukta 
4630 laiškų ir telegramų, santy
kiu vienas prieš keturis smer
kiant prezidento padarytą spren
dimą. Tuo tarpu Sovietų S-gos dik 
tatorius L. Brežnevas atsiuntė te
legramą, pabrėždamas, kad prez 
J. Carterio padarytas žingsnis pri
sidės prie pasaulinės taikos sus
tiprinimo ir jos išlaikymo. Tuo 
pačiu metu sovietinė spauda ne
sigaili Amerikos smerkimo, kad 
santykių užmezgimas su Pekino 
vyriausybe padės įvykdyti jos 
troškimus — tapti vyraujančia 
galybe. Ji galės gauti iš Ameri
kos modemiškus ginklus ir pasi
naudoti technologiniais išradi
mais, kurie pakels Kinijos kari
nį pajėgumą ir sudarys didesnę 
grėsmę taikai. Ne veltui rusai 
susilaikė nuo beveik pasiekto su
sitarimo Meksikos mieste dėl kon 
vencinių ginklų pardavinėjimo 
atsilikusiems kraštams. Izraelis 
atsisakė pasirašyti taikos sutartį 
su Egiptu, pabrėždamas, kad 
Amerika turi prisipažinti prie 
daromu klaidų, išsižadant 
savo draugų, ir nesilpninti 
Izraelio valstybės savo spaudimu 
apleisti okupuotas teritorijas, vie-
nažališkai remiant Egipto reika
lavimus. Juk Izraelis esąs svarbus 

veiksnys Viduriniųjų Ryty taikos 
išlaikyme. 

Visi žinome istorijos tragišką 
galą, kai pasiuntinys, karaliui at-
nešą^ blogą žinią, buvo pasmerk
tas mirti. JAV kongresas irgi suju
do, kad prezidentas peržengė sa
vo galią ir teises, nutraukdamas 
1954 m. sudarytą su Taivanu savi 
tarpinės pagalbos sutartį, nes ji 
buvo patvirtinta senato ir tik jo 
pritarimu ji galėjo būti panai
kinta. Dabar užteko tik preziden
to plunksnos brūkštelėjimo, pri
pažįstant kom. Kiniją su dabarti
nėmis jos sienomis ir okupuotu 
Tibetu. Tibetiečiai atkakliai prie
šinosi prieš okupantus kinus, bet 
po nelygios kovos buvo įveikti. 
Okupantas įvedė visuotinį terorą 
paga' sovietų Rusijos pavyzdį: 
trėmimus, žudymus ir tautos ge
nocidą, o į žuvusiųjų vietą at
siųsdamas kinus. Panašus įvykis 
ir Helsinkyje, kai prez. Fordas ir 
dar trisdešimt valstybių pasira
šė susitarimą su Sovietų Rusija, 
pripažįstant jos dabartines sienas. 

Naujų rinkų laimėjimas 

Nežiūrint to, kad santykių nu
traukimas su bet kokia valstybe 
yra jautrus dalykas, o už jų visa
da kas nors slepiasi —karas ar 
savanaudiški išskaičiavimai. Da
bartinio prezidento Carterio žings 
nis politiniu požiūriu grindžia
mas Roosevelto pripažinimu So
vietų S-gos, nors buvo delsiama 
net iki 1932 m. Iškilęs klausimas 
apie prezidento galią, aišku, su
silauks įvairių aiškinimų, bet jis 
greit bus užmirštas numatomos 
prekybos ir iš jos naudos kraštui. 

New Yorko birža buvo sukrėsta' 
žinios, kad arabai pakėlė kainas 
už naftą, bet greit atsigavo, kai 
išgirdo apie santykių užmezgi
mą st jomunistine Kinija. Čia pat 
PanAmerican World Ainvays pa
skelbė, kad jau turi pasiūlymus 
pastatyti Kinijoje 500 milijonų 
dol. vertės viešbučių turistams, 
Fluor Corp. pranešė 10 mil. dol. 
investavimą į vario kasyklas, o 
Coca Cola bendrovė jau pradės 
pardavinėti savo produktus atei
nanti mėnesį U. S. Steel tikisi pa
sirašyti kontraktą 1 bilijono su
mai plieno fabrikams įrengti. At
rodo, kad Amerikos biznieriams 
atsidaro naujos durys ir kartu su
mažės bedarbių skaičius krašte. 
Pekine vyriausybės atstovas jau 
suskubo pasigirti, kad Amerika 
yra pasižadėjusi keliasdešimt bi
lijonų dol. Kinijos pramonės su-
moderninimui ir žemės ūkio na
šumui pakelti. 

Kas daugiau laimės 
Kinai yra paskelbę krašto su-

moderninimo programą, siekian-

JAV LB tarybos sesijos metu įvykusio banketo metu matomi ii k. į d.: 
T. Gečienė, JAV LB k. v. pirm. i n l A. Gečys. Pabaltijo skyriaus virši
ninkas Valst. dept. Thomas Longc. 

NYKSTA SAKALAI 
KELEIVIAI 

Dėl aplinkos užteršimo pesti
cidais ir automobilių išmetamo
mis dujomis septintojo dešimt
mečio pradžioje sakalai kelei
viai (Falco peregrinus) visaš-
kai išnyko JAV į ry tus nuo 
Missisipės upės. 

Dž. Keido iš Kornelio univer
siteto (Niujorko valstijos) va
dovaujama ornitologų grupė 
1973 metais ryžosi a tkurt i vie-

čią net 120 didžiulių projektų: 
pastatyti 10 plieno fabriku, ati
daryti S akmens anglių kasyklas, 
pastatyti 30 elektros jėgainių, 
nutiesti per kraštą 6 linijas ge
ležinkelio bėgių ir įrengti bent 1 
penkis naujus uostus ir senus pa
tobulinti. Užsienio reikalų mi-
nisteris Li Ching besilankančiai 
amerikiečių prekybos delegacijai 
Pekine yra aiškiai pabrėžęs, kad 
minėtų planų įvykdymui reika
linga Amerikos pagalba ir jos tech 
nologiia. Juokais dar pridėjo: pa
žiūrėsime, kaip amerikiečiai suge- , t i n? s a k a J l * keleivių populiaciją, 
bės perlipti didžiąją kinų sieną, I B u v ° sudaryta paukščių augi
nes laiko yra mažai. Planai turi n i m o nelaisvėje, įmokant įgū-
būti įvykdyti iki 1985 m. į džių gyventi vėliau laisvai, me-

Užsienio prekybos departamen- todika. panaši į senovės me
tas yra susirūpinęs, kaip kiniečiai 
gale: apmokėti už importuojamas 

džioklinių sakalų treniruotes. 
Be to, buvo daromos ir dirbti-

gėrybes, neturėdami svetimų kraš- i nės lizdavietės. 
tų valiutos. Atsakymas ryškėjai Iki 1976 metų trisdešimt ne
jau dabar, nes, nebūnant tarp-! laisvėje išaugintų sakalų kelei-
valstybinių ryšių, prekyba vyko vių buvo išleista Niujorko, Niu-
ir 1978 m. Jos apyvarta siekė ne 1 genpširdo, Pennsylvanijos, Niu-
mažiau kaip bilijoną dol. ir Kini-j džersio, Merilando ir Kolorado 
ja buvo vienintelis kraštas, ku-j valstijose, kur anksčiau jie bu-
riame Amerikos pirkliai sugebė-, Vo labai paplitę ir ku r dar &-
jo daugiau parduoti prekių, ne-'iįko dešimt anksčiau į laisvę 
gu iš jo įsivežti. Ateityje pake-; išleistų paukščių. Kadangi 
lus naftos produkciją, Kinija ga-! anksčiau išleistų paukščių daug 
lės atsilyginti alyva, nes arabųįsunaiicjpo brakonieriai, daba^ 
šeika pasidarė nepasotinami, v i s į t i k s l i o s j ų p a i e T d i m o ^ t o g ne_ 
keldami alyvos kainas ir varžyda- j skelbiamos 
mi jos eksportą. Z - . 

Milijonams kiniečiu jau įgri-1 Eksperimento sėkme daug pa
so politinės kovos. Jie trokšta pa- i reJ° n u o t o- a r Paukščiai mi-
stovies valdžios ir aukštesnio gy- j š™ 0 8 i L o ^ ų Amerikos kraš-
venimo lygio ir anot jų priežodžio, * 5 *** d a r P l a č i a i naudojami 
nesvarbu, kokios spalvos bebūtų Į pesticidai. Tačiau, ar tėjant He-
katė, svarbu, kad ji sugebėtų pa- į m a i - sakalai keleiviai pasuko j 
gauti pelę. I JAV rytines pakrantes, kur jie 

j galėjo medžioti vandens paukš
čius. Mšk. ŽYDŲ EMIGRACIJA 

1978 metais 28,000 žydų ga
vo leidimus išvykti iš Sovietų "Krikščioniškosios šeimos 
Sąjungos, šiuos duomenis pa- uždaviniai šiuolaikiniame pasau-
skelbė Tarptautinis Europos | l y j e " , _ tai tema, kurią Po-
Migracijos komitetas, kurio \ piežius Jonas Paulius II-sis pa-
centras veikia Ženevoje. Komi- j rinko vyskupų Sinodo penkto-
teto žiniomis kiti 24.000 žydų j šios generalinės asamblėjos dar-
išvyks iš Sovietų Sąjungos 1979 
metais. 

bam. Asamblėjos da ta bus nu
statyta vėliau. 

LANGAS I SAULĖLEIDI 
Romanas 
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Jis nujautė ją, bet dar nežinojo. Jo galva buvo 
pilna Lomarų su juodom atleidimų knygom, Novakų, 
kurie jam į akis nežiūrėjo, Dorų, kurios kažką jam 
rengė, ir jos pasiutimo. Ji nesupras ir kada nors tai 
bus pervėhj. Bet ką padarysi. 

— Manai tik tu viena pasaulyje egzistuoji ? 
Ji tylėjo. 
— Aš turiu pakankamai vargo ir be tavęs, — jis 

pakartojo. 
- K o k i ų ? 
— Pradėjau. Bet tu negirdi. 
Ji atsikėlė ir dingo kažkur, o jis valgė tyloje prie 

didelio stalo vienas, apsuptas tuštėjančių lėkščių. Pik
tas jis nusprendė jai po kojom nesimaišyti. Jis girdė
jo tik savo šakutes ir peilio tarkšėjimą valgomajame ir 
Viktorijos žingsnius kažkur namuose. J i kažką viršu
je tvarkė, po to grįžo ir žiūrėjo j televizijos aparatą 
aptemdytam salione. 

Pavalgęs jis įėjo ten, bet ji atsikėlė ir vėl dingo 
dideliuose namuose. Pavargęs ir mieguistas jis sėdėjo 
vienas prieš ekraną, girdėdamas jos šmėkliškus žings
nius tai virtuvėj, tai rūsyje, tai vėl miegamuose vir
šuj. Tie tvarkymosi garsai jį slėgė. Ji buvo čia, kažkur 
namuose, bet jis jos nematė ir nedrįso ieškoti. 

Ką jis daugiau galėjo jai pasakyti? 
Jis vis suko galvą. Gal prieiti, papasakoti dar kai 

ką apie bendrovę ? Apie nujaučiamus dalykus ten ? Apie 
mažinimą tarnautojų? Ar apie Dorą? Ne. Tai bus vėl 
daugiau apie neištikimybę. 

Televizijoj jis matė didesnę už jo tragediją. Ten, 
toli nuo jų namų, Vietname, vyko nesibaigiantis judė

jimas. Ten pabėgėliai traukėsi pėsti, su vežimėliais, a r 
prikimštuose sunkvežimiuose, kaip marios. Vis kaž
kur į apačią, vis į pietus, tarsi bėgdami nuo potvynio. 
Mieguistom akim stebint, jam atrodė, kad ir jis tai j 
kažkadė darė. Ir jis bėgo, bet labai seniai. Vokietijoj 
tampė savo lagaminus iš vieno pristojusio traukinio j 
kitą, paruošto ant sekančių bėgių. Jis kažkaip spėjo pa
sitraukti. Ir atsidūrė čia. Ir ekrane judantys rytiečiai, 
jam atrodė, jei tik paskubės, paspės tai padaryti. Kol 
nebus kur trauktis... 

Keliais kibirais nešina moteris skubėjo ekranu. 
Fotografas, atrodė, labai stengėsi prailginti šį vaizdą. 
Tarsi tame buvo jo visas meniškas pasisekimas. Jis vis 
sugrįždavo prie jos. Kiti žmonės retkarčiais užgriūdavo 
vaizdo pirmą planą ir tada jo studijuojama moteris 
dingdavo iš objektyvo. Pravažiavo kariškų sunkveži
mių kolona, keli dviratininkai, vaikai... Praėjo lėti se
niai. Nesirišantys vaizdai buvo chaotiški. Nepajėgė 
sukelti pilnos desperacijos. Ir koks likimas laukia tų 
žmonių, neturinčių beveik jokios pagalbos ? 

Fotografas ieškojo kažkokio ryšio. Kažkokios jun
giančios idėjos, bet nepastebėjo, kad jo darbas nety
čiom buvo komiškas ir kartu žiaurus. Jo žmonės judė
jo tarsi ant voratinklio. Voro dar nesimatė —bėgan
tys tik jį girdėjo — jo slinkimą jautė kažkokiu savi
saugos būdu. Ar tokia buvo fotografo idėja? Ar jis i 
taip jautė ją, kaip Andrius? Ir, kiek mažai yra ryšio 
tarp fotografo ir bėglių, tiek pat tarp Rytų ir Vakarų 
kultūrų. Tie išdžiūvę bėgliai ekrane atrodė beviltiškai 
rytietiški. 

Kaip jautėsi žiūrėdami į šias scenas poetiško, jaus
mingo temperamento žmogus, išdidūs vakariečiai a r ' 
vietinis praktiškas amerikietis? Juk šiuos vaizdus žiū-j 
rėjo milijonai net piršto nepajudindami. Patogiai sėdė
dami, kaip Andrius, prieš ekraną, gal visi galvojo, kad 
šiems vaizdams trūko kažko. Žmoniškumo, lygsvaros, 
prie kurių nebuvimo šių dienų žmogus jau buvo pri

pratęs. 
Juk jos jau taip ilgai nebuvo. Nebuvo ta rp materi

jos ir idealo. Tarp žmogaus trapumo ir kito jėgos. Tarp 
pažadų — ir jų išpildymo. Pagalbos ir apleidimo... 

Senukai, vaikai ir moterys... Jie apatiškais veidais 
judėjo užgrūstais keliais, kaip skruzdės. Gal nevalgę ir 
išsekę... Gal nenustatę kur. tikėdamiesi ki tur jiems bus 
geriau. Tarsi pasiekus tikslą nebus pralaimėjimo, kurio 
jie nesuprato. Atrodė, ekrane žygiavo žmogaus asme
niška pilka vėliava, kartu su budistų purpurine, tur
tingųjų auksine ir raudona... Matėsi, kad niekas iš tų 
grupių nepadės. Net jokios kovos nebuvo ir pergalė 
tik suktumu laimėta. 

Tegyvuoja pilko žmogaus vėliava. 
Merkiantis akims, atėjo kita — žaidimų — prog

rama. Po to vėl kažkas. Laike filmo į salioną, tur būt, 
negirdimai įslinko Viktorija? Jis jau buvo užsnūdęs. 

Kai pabudo, salionas vėl buvo tuščias. Ekrane va
karo žinioms trumpai vėl buvo parodyti tie patys ry
tiečiai. Seniai, moterys ir vaikai vėl judėjo tais pačiais 
užgrūstais keliais. . . 

Andrius sunkiai pasikėlė, išjungė televizorių ir 
pasirąžęs nuėjo gulti. Viktorija savo kambary, tu r 
būt, jau miegojo. Jis tyliai nusirengė, pakėlė žadintu
vo mygtuką, bet gulęs negalėjo užmigti. Tai nusimi
nęs Novako veidas, tai jo rankos mostas Andriui tei
sinantis dėl Doros švysteldavo tamsoj. Andrius teisi- -
nosi, kad buvo pas Dorą. bet Novakas tik sklaidė po- ' 
pierius, vis burbteldamas panosėj "aha, aha, geraL.. 
tai užtrukai pas Dorą... bet a r ne ji yra tavo žmona?" 
Andrius jam aiškino, kad yra ne taip, kad jis užėjo 
pas Dorą ir, kad daugiau to nebus. Bet Novakas jį per
traukė, sakydamas "okey, okey", numojo ranka tarsi 
tas jo neliestų. Lyg didesni ir svarbūs įvykiai slėptųsi 
už jo ilgo veido. Ir dingo už miegamojo didelių stiklo 
langų. 

(Bus daugiau) 
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BOSTONO 
ŽINIOS 

GRAIAI PRADĖJOM 
1979 METUS 

MOŠŲ KOLONIJOSE 

Kai didelė dalis Amerikos ir 
net visa Europa skęsta sniege ir 
dreba nuo šalčio, tai rytinis Ame
rikos pakraštys ir Kalėdas ir Nau
juosius Metus pasitiko su lietum 
ir rekordine šilumos temperatū
ra. Sausio 2 d. Bostone buvo 60 
laipsnių ir per visą dieną ir nak
tį labai smarkiai lijo. 

Kalėdos buvo ramios, o Nau
juosius metus dauguma sutiko 
mažesniais būriais privačiai. Tik 
Lietuvių Piliečių d-ja So. Bostone 
surengė iškilmingą Naujų metų 
sutikimą. Naujai atremontuota 
salė buvo išpuošta gėlėmis, vai
nikais ir besisukančiomis krista
linėmis šviesomis. Orkestrui bu
vo padaryta speciali pratforma 
salės šone. Stalai buvo sustaty
ti aplink visą salę, o vidurys sa
lės paliktas šokiam. Šeimininkės, 
vadovaujamos Plevokienės, aptar
navo stalus ir skaniai vaišino. 
Šampanas liejosi iš fontano ir vi
si gėrė, kas kiek norėjo. Latvių 
jaunimo orkestras grojo net iki 
po 3-čios valandis ryto. Mote
rims buvo išdalintos gražios ka
rūnos, o vyrams specialios kepu
raitės. Prieš pat 12-tą valandą 
buvo ant kiekvieno stalo padėta 
po butelį šampano. Suskambėjus 
12-tai valandai pasigirdo Happy 
New Year ir Laimingų Naujų 
metų dainos. Klubo pirm. inž. 
Čaplikas trumpu žodžiu pasveiki
no su naujais metais ir palinkėjo 
visiem laimingu ir gražių 1979-
-jų metų. 

Visas šis Naujų Metų sutiki
mas praėjo labai jaukioje ir gra
žioje nuotaikoje visiem labai 
daug šokant. Tik išėjus į lauką, 
visus pasitiko smarkus lietus. 

BUS PASKAITA APIE 
AOCUPANCTURĄ 

Melroee Park, 111. 
LB VALDYBOS POSĖDIS 

LB apylinkės valdybos posėdis 
įvyko 1978 m. gruodžio 16 d. 
Posėdyje dalyvauti svečio teisė
mis buvo pakviestas ir dalyvavo 
JAV LB Vidurio Vakarų apygar
dos pirmininkas Kazys Laukaitis. 
Kadangi pastarasis valdybos po
sėdis 1978 m. turėjo būti pasku
tinis, tad daugiau ar mažiau, be 
eilinių apyl. vald. darbų, buvo 
apžvelgta ir apylinkės metinė 
veikla. Posėdyje dalyvavo visi 
apyl. vald. nariai ir Revizijos ko
misijos atstovas. Tad šis posėdis 
buvo ne tik darbo posėdis, bet 
ir metų veiklos apyskaitinis. Po
sėdžio metu buvo skaitomi ir 
svarstomi JAV LB krašto ir Vid. 
Vakarų apygardos valdybos 
bendiaraščiai ir apyl. valdybos 
reagavimas į juos bei priežastys 
teigiamos ar neigiamos reakci
jos. Šio posėdžio metu apyg. pirm. 
galėjo susidaryti bendrą vaizdą, 
kur apyl valdyba "sušlubavo" 
ir ką padarė pagal buvusias ga
limybes. 

Vidurio Vakarų apyg. pirmi
ninko dalyvavimas valdybos po
sėdyje, be abejonės, abipusiškai 
buvo naudingas. Nuoširdžiai a-
čiū apyg. pirmininkui Kaziui Lau
kaičiui už parodytą dėmesį Mel-

CHEM1KALA1 RIBOJAMI 

Kanados spaudoje buvo pa
skelbta, kad priimtu vyriausy
bės a k t u dėl aplinkos užteršimo 
numatoma dar labiau apriboti 
polichlorbifenilų vartojimą, ku
rie šioje šalyje sau vietą žemės 
ūkio praktikoje j au buvo išsi
kovoję prieš keturiasdešimt 
metų. 

Paaiškėjo, kad šie nuodai ke
lia didelį pavojų gyviesiems or
ganizmams. Daug metų buvo 

Stasys Vidmantas į atliekami tyrimai Didžiųjų eže
rų apylinkėse ir daug šių nuo
dų apt ik ta žuvyse ir jomis 
mintančiuose paukščiuose, ypač 
kiruose. Dėl to kr inta šių 
paukščių vislumas. Kaip nu
s t a ty t a aplinkoje šie nuodai lie
ka patvaresni už chloro organi
nius junginius — pesticidus, 
pvz., DDT. 

Sutinkamai su paskelbtu vy-

C L A S S I F I E D G U I D E 
kuris išplatino 500 egz. auto
riaus Prano Čepėno "Naujųjų lai
kų Lietuvos istorijos" I-jo tomo. 
Tiesa, reikia pripažinti tai nebu
vo apylinkės valdybos nuopelnai , 
bet Juozas Urbelis yra ilgametis 
apyl. valdybos narys ir gyvena 
Melrcse Parke. 

Washington, D. C. 
IŠ MOTERŲ K L U B O 

V E I K L O S 

Šį rudenį moterų k lubas išsi
rinko naują valdybą, k u r i parei
gomis pasiskirstė sekančiai : 
Jū ra t ė Miciutaitė — pirm., Ro
ma Aidienė — iždininkė ir Ge-

M I S C E L L A N E O U S 

nė Vasaitienė — sekre to rė . Nau- :. r iausybės aktu dėl aplinkos už-' 
jas klubo a d r e s a s : J ū r a t ė Mi
ciutaitė, 2300 N. T r e n t o n St., 
Arlington, V a . 22207. 

Naujoji valdyba t u r i sekan
čius užsimojimus: R o m o Viesu
lo paroda sausio mėnesį , yra ga
vusi parodos sut ikimą iš Nijolės 

teršimo, uždrausta vartot i po-
lichlorbifenilus, išskyrus die
lektrinius skysčius transforma
tor iams i r kondensatoriams, 
žodžiu, Kanados gamtos apsau
gos tarnybai pavesta užkirsti 
kelią visiems galimiems šių 

Vedegytės - Palūbinskienės pa - ! nuodų paplitimo šaltiniams, nuo-
vasariui, p r a m a t o kankl ių kon- dugniai ištiriant nutekamuosius 
certą, sujungtą su g in ta ro pa- vandenis i r atliekų sukaupimo 
rodą Amerikos mo te rų klu-1 vietas. jm. 
bams ir 1979 metų rudenį šiau- i 
dinukų kursus . Be talento, Romas Viesulą.. 

ROMO VIESULO PARODA ! ̂ P * a t P a s i ž y m i ****** d a r b 6 ' 

Balt imorės ir 
tumu. Savo vieno parodas y ra 

Wash ing tono j suruošęs visoje eilėje Amerikos 
rose Parko LB apylinkei. (Šiuo i apylinkių lietuviai t u r ė s re tą į miestų ir šiuose pasaulio did-

Moterų Federacijos Bostono 
klubas yra pakvietęs dr. Joną 
Skardžių paskaitai, kuri įvyks va
sario 3 d. 7 vai. vakare Taut i 
nės s-gos namuose, 484 E. 4-j i 
gatvė, So. Bostone. Paskaita bus 
labai įdomi, nes bus kalbama 
apie Tol imų Rytų mediciną — 
accupancturą. Paskaita bus iliust
ruojama skaidrėmis. Paskaitinin
kas atsakys į klausimus ir disku
sijas. Dr . Jonas Skardžius yra na
rys Massachusetts Institute of 
Accupuncture. Po paskaitos bus 
laisvi pašnekesiai ir kavutė su 
vaišėmis. Į ją yra kviečiami visi, 
ne tik klubo narės. Ir reikia tikė
tis, kad paskaita tikrai bus įdo
mi, nes ši medicinos šaka mažai 
mums pažįstama. 

NAUJA KLUBO VALDYBA 

Didžiausia lietuvių organizaci
ja Naujojoj Anglijoj — Lietuvių 
Piilečių d-ja So. Bostone išrinko 
1979 metam valdybą: pirm. Alek
sandras Čaplikas, vicepirm. Da
nielius Averka, sekr. Antanas 
Matjoška, fin. sekr. Adomas 
Druzdis, ižd. Algis Mitkus, marš. 
Vytautas Ivaška; direktoriai: A. 
Plevokas, Gediminas Ivaška, Bi
rutė Mitkienė, St. Griganavie-
čius, Antanas Andriulionis, Vy
tautas Jurgėla, Juozas Lubinas. Į 
Kontrolės komisiją: Lionginas 
Svelnis, Antanas Januška ir And
rius Keturakis. 

Seniau į klubo valdybą bu
vo daug varžovų. Šį kartą buvo 

atžvilgiu korespondentas mano 
turjs moralę teisę kalbėti apyl. 
valdybos varduS.V.) 

Metinį apylinkės nariu susirin
kimą nutarta sukviesti 1979 m. 
sausio 21 d., sekmadienį, 2 vai. 
p.p. Eagle's salėje, 145 Braodway, 
Melrose Park, 111. Svarbiausias 
darbotvarkės punktas — valdy
bos rinkimai. Š.m. kadenciją bai
gia apyl. vald. pirmininkas Sta
sys Vidmantas, soc. ir parengimų 
reikal. vicepirm. Algis Sinkevi
čius ir jaun. reik. bei sekr. ang
lų kalba Teresė Slotkutė-Baraus-
kiene. Sekančių metų kadencijai 
valdyboje lieka vykd. vicepirm. 
Jonas Rugelis, kasininkas Juozas 
Urbelis ir sekretorė Regina Ba
rauskaitė. 

Tad metinio susirinkimo metu 
apylinkės narių susirinkimui teks 
pasvarstyti, su kokia apyl. valdy
ba jie norės bendradarbiauti. 

Labai jau norėtųsi praeitų me
tų valdybai viešai "per petį pa
tapšnoti". Taip pat lyg nepato
gu pasakyti, kad galėjo ir dau
giau padaryti, o nepadarė. Bet, 
atrodo, valdyba stengėsi padary
ti kiek įmanoma LB labui. 

Kai buvo telkiamos lėšos Pa
saulio Lietuvių dienoms Toronte, 
išpildė Melrose Parko apylinkei 
kvotą su mažu kaupeliu. Rugsė
jo mėn. švietimo ir kultūros reik. 
telkė lėšas, "sukrapštė" 60 dol. 
Lietuvių Mindaugo namams Be-
risso, Argentinoje, 30 dol. spau
dos platinimo vajaus proga iš 
apylinkės kasos paskyrė spaudai, 
radijo valandėlėms bei "Lietuviai 
televizijoje" 65 dol. Ta pat pro
ga buvo nupirkta porą knygų ir 
surasta porai žurnalų naujų pre
numeratorių. Nėra jau toks džiu
ginantis vaizdas, bet vargu ar 
galime, daug daugiau padaryti 
prie esamų sąlygų ir aplinkybių. 

Spaudos platinime didžiausi 
nuopelnai tenka Juozui Urbeliui, 

progą pamatyt i R o m o Viesulo Į miesčiuose: Londone, Venecijo-
grafikos bei t apybos kūrinius. 
Parodos a t i d a r y m a s sausio 20 
d., šeštadienį, 6 vai . vak. latvių 
namuose, 400 Hur l ey Ave., 
Rockville, Maryiand. 

Romas Viesulas y r a baigęs 
meno mokyklą Fre iburge . Ga
vęs Prancūzijos valdžios stipen
diją, s tudijas gilino Paryžiuje. 
Gavęs visą eilę Amerikos sti
pendijų bei fellowship, turė jo 
progos savo ta lentą vystyti se
kančiuose Eu ropos meno cent
ruose : Romoje, Venecijoje, Bar-
celonoje ir Paryžiu je . 

je, Sidnėjuje, Tokijo, Krokuvo
je ir Paryžiuje. 

Šiuo metu R. Viesulas y r a 
grafikos profesorius Tyler me
no mokykloje, Temple univer
sitete, Philadelpbijoje. 

Parodą ruošia Wasbingtono 
Moterų klubo valdyba. 

Tą pačią dieną latvių na
muose po parodos atidarymo 
įvyks Nerijos Linkevičiūtės ir 
Bernardo Prapuolenio koncer
tas . Koncerto rengėjai LB Wa-
Bbingtono apyL valdyba. 

Genė Vasaitienė 

lllllllllllllllllllllllllllllllItlIlIlMIlIlIlIlIlII 
{vairių prekių pasirinkimas nebran

giai iš mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
2501 W. 69 S t , Chieago, Dl. 60629 

Telef. — 925-2737 
Vytautas Valantinas 

lllllilllllliuillllllllllllllllllllllllilllllllllli 

illlMMIUiilIlIlIlIlIlHllllllimilllllllllimm: 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
UHHiniiimtnimniiimimiinimniiumt 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii 

Lietuvos atsiminimai 
• 

Radijo Valanda jau 38 metus tar
nauja New Jersey, N>w York ir Con-
necticut lietuviams ! 
Kas šeštadienį nuo i iki 5 vai. po
piet iš WEVD Stoties New Yorke 
1J30 kil., AM ir nuo 7 iki 8 vai. 
vak. 97.9 meg. PM. 

Direkt. Dr. Jokūbas 4. Stuluu 
1467 Force Drive 

Mountainside, X. J. 07092 
Tel. 232-5585 (code) 201 

Kviečiame taip pat klausi Lietu
viškų kultūrinių valandų ai kalba 
is Seton Hali Universiteto r sto
ties ( \ e w Jersey WSOU, !> me*\ 
FM) Pirmad. 7 :30-8 :30 v : akaro. 

(Vadovauja prof. J. -tas) 

HHiiiiiiiiiiiimiiiinniiHiit numini 
i i i i i i imiii i i i i i i i i iuii i i i i i i i i i . .miiti i i i i i i i 

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

visų rūsio grindis. 
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
lllllllllllllllllllllllllUlUUJIIIIIIIIIIIUIIIIIII 

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

F R A N K Z A P 0 L I S 
S208į£ West *5th Street 

Chieago, rUinoLs . . . . < . . . . 
Telef. GA 4-8654 

B E A L E 8 T A T E I 

0 GERIAUSIA CIA 
Labai Svaru* 2-jų butų namas ir ga

ražas. Elektrines durys. Atskiri gazo 
šildymai. Brighton Parke. $37,000.00. 

Švarus kaip stiklas 7 kamb. mūras. 
Centr. šildymas - vėsinimas. Liuksus 
naujų namų apylinkėje. $53,9OCTO0. 

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

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

Modernus 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette 
Parke. Aukšta kokybė. $50,000.00. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Vaidis Real Estate 
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

94-ta ir St. Louis. Giminingom arba 
didelei šeimai 4 miegamų, VĄ aukš
to namas. Pilnas rūsys, 2 šildy
mai. Šoninis į važiavimas. Garažas. 
$45,000.00. 

46-ta ir Albany. Visiškai tuščias 
2-.: aukšto po 3 miegamus medinis 
namas. Gazo šiluma. Naujai atremon
tuotas. $40,900.00, arba geriausias 
pasiūlymas. 

66-ta ir Washtenaw. Pelningas in
vestavimas. 8 butų mūr. namas. 
$17,000.00 metinių pajamų. Prašo 6 
kartus metinių pajamų. 

Midway apyL Taverna ir 3 butai. 
Puiki proga investuoti arba pasida
ryti padorų pragyvenimą Tik — 
$85,000.00. 

Budraitis Realty Go. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

D Ė M E S I O 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiimiii 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

— O -..,-

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vai
rines korteles. 

• 
Kreipkitės į "Draugo" adminis

traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite pateckinti mūsų patarnavi
mu. 

Yra išėjusi nauja knyga 

ZAMAVYKUA, I t. ' 

A. t A. IEVA UGIANSKIENĖ 
GRICIŪTĖ 

Gyveno 700 W. 31st St_, Chieago, Illinois. 
Mirė sausio 8 d., 1979, 6 vai. vak.. sulaukus 81 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 28 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Stasė Viščius, žentas 

Steponas, 5 anūkai, 4 proanūkai, Lietuvoje sūnus Vincas su šei
ma, giminės Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje. 

Kūnas bus pašarvotas trečiadieni, 1 vai. popiet Jurgio F. 
Rudmino koplyčioje, 3319 S. Lituanica Avenue. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 12 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė, žentas, anūkai ir proanūkai. 

Laid. direkt. Jurgis F. Rudminas, tel. 927-1138. 

iiiiiimiuiiiiiiiiiisuiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii 
' P A C K A G t E i P R F S S AGKNCY 

MARMA NOREIKIENE 
SIUNTINIAI I LIETUVA 

Red. Alicija Rūgytė, spaudė Drau
go spaustuvė. Pirmame tome ap
rašoma Zanavykijos istorija, kraš
tas, ūkis, papročiai, šnekta ir kai 
kurios vietovės. Knyga turi 368 
psl. Gale yra vietovardžių ir as
menvardžių rodyklė. Iliustruota. 
Knyga gaunama Drauge. Kaina su 
persiuntimu $13.41. EI. gyventojai 
prideda 5% valstijos mokesčių. 

O N A 
Vytautas F. BELIAJUS 

įvairu* pasakojimai surišti su lie
tuviškais papročiais. Anglų kalboje. 
Autoriaus leidinys, 100 pusi. 1977 
m. Kaina su persiuntimu $5.30. 
Užsakymu* siųsti: 

Mes turime kompiuterį ir esame 
nariu M.L.S., kas palengvina parda
vimą bei pirkimą. 

iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiimiiiiiiiiiimi 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

ir kitus kraštas 
NEDZINSKAS, 4065 Aroher Ave, 
Chieago, 111. 60632, telef. »?7-5980 

Dranga*, 4645 W. 6Srd 81. 
Chkmgo, DL 60629 . , 

5 

HELP WANTED — MOTERYS 

Uįbal p a g e i d a u j a m a *e™'*&£> \ i 111111111 (1111111111111 i 11111 Iltllf llllllllf III 
prekes. Maistas k Kuropos sandellą. ; 
J6O8 w^ 69^ st^. ^cago.^ni . oo«2». „nnijnnnnunmnnHninmHMnmmin 

gatvė. So. Bostone. 
Vasario 3 d. 7 vai. vakare dr 

Jono Skardžiaus paskaita apie 
apsieita" be didesnės kovos, nes Accupuncturą Tautinės s-gos na-
tik 1 direktorius buvo keli dau- muose, 484 E. 4-ji gatvė, So. Bos-

ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS 
STUDENTO DIENORAŠTIS, 284 pusi., Chieago 1978 . . . $500 
ŽEMAIČIAI. Etnografija. 184 pusi., Chieago $400 
METAI PRAEITYJE. Prisiminimai, 296 pusi., Chieago $5.00 

MES GRĮŽTAME. Jauno žmogaus dienoraštis. 368 p. 1974 . . $500 
Užsakymus siųsti "DRAUGO" adresu. Elinojaus gyv. dar pri

deda 5% valstijos mokesčių. 

— 
giau negu reikėjo, o kitur tik po 
vieną. Draugija turi arti 1500 
narių, bet šį kartą balsavimuo
se dalyvavo tik 216 narių. Argi 
IT čia apatija, kaip ir daug kur 
kitur? 

PARENGIMAI 
Saus io 13 d. 7 vai. vakaro va

karas su akt. Juozu KeleČium Lie
tuvių Piliečių d-jos salėje, So. 
Bostone. 

Sausio 27 d. 7:30 vai. vakare 
Kul tū ros klubo susirinkimas Tau
tinės s-gos namuose, 484 E. 4-ji 

tone. 
Vasario 18 d. 2 vai. p.p. Lie

tuvos nepriklausomybės minėji
mas Lietuvių Piliečiu d-jos salėje 
So. Bostone. 

Kovo 4 d. tradicinė skautų ren
giama Kaziuko mugė Liet. Piliečių 
d-jos salėje So. Bostone. 

Kovo 25 d. Minkų radijo va
landėlės 45 metų sukakties ren
ginys Liet. Piliečių d-jos salėje So. 
Bostone. 

Balandžio 22 d. Laisvės Varpo 
pavasarinis renginys Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje So. Bostone. 

iiiiiimimiiiiimiiiHUHiiiiiiiimiiiiiiiimi 

IŠNUOMOJAMA — FOR B E N T 

Marąuette Park — Large 1 bed-
room apt. for rent. Carpeting, stove 
& refrig. No pets. $195.00 mon. 

778-3935 

Išnuomojamas 5 kamb. b u t a s 
Marąuet te Parke. Suaugusiems. 
Galima užimti vasario 1 d. Tel. 
476-7540. 

I 8 I U Y K I T E *..« V B \ l 

iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif 
ANATOLIJAUS KAIRIO 

LAISYIS SONATA 
Simo Kudirkos šuo'.is poetinėje 

vizijoje. Iliustravo dail. D. Kiziaus-
kienė. Didelis formatas^,kieti vir
šeliai, kaina su persiuntimu S6.73. 
Poema skiriama mūsų , jaunimui. 
Puiki dovana kiekviena" proga! 

Užsakymus siųsti "Draugo" ad
resu. 111. gyventojai prideda 5% 
mokesčių. 
iiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiimminiiiiimiiiiiH! 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iuiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iHiiiHiii i i i i i i i i i i imiii i i i i i i i i imiimiiii i i i i i imiiĮ 

Į Sportas Nepriklausomoje Lietuvoje i 
I JONAS NARBUTAS 1 

5 P IRMOJI dalis apima nuo 1919-1936, 432 pusi. Kaina s 
I su pe r s iun t imu $9.50. = 
= A N T R O J I dalis — įvykiai aprašomi nuo 1937-1940 § 

iiiiiiiiiiimiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiniimiim 
DAUGYBfc LIETUVOS MIESTfc 
LIŲ- aprašoma dr. J. Vaišnoros, MIC 
knygoje: 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

• 
Knyga yra tik teologinė, ji d*I Jao. 

mių vietovių apraSymo ir dėl jo* 
gausios istorinės medžiagos tinka pa 
<ri*kaityti kiekvienam lietuviui, besi 
dominčiam Lietuvos istorija ar vie 
jovėrais Knyga didelio formato, 44( 
psl — kaina $3.00 Galima ja įsigyt 
"Drauge". 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiinti 

M. A. Š I M K U S 
.NOTARY PUBLIC 

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

kitokie blankai 
l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l iuiiuil i l l l l l l l l l i 
i i i i i i i i it i i i i it i i i iutii i i i i i i i i i iMiimiiiimiii; 

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 S t . telef. 776-1486 
llllllllllinillllllllllilinilllllllllltllllllllllt 

iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiin 

M O V I N G 
š£R£NAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei-
iimai ir pilna apdrauda. 

I ei. — \VA 5-8063 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIUUIlIlII 

D A T A P R O C E S S I N G 
K- E Y P U N C H H 

• * «• • * * - T i r , f ' JL 
Minimumefc-ears exper|§»<ĮBf-|vutl 
time, days. Part time days/nlghts. 

7200 North — 2800 Weat 
TEL. 973-5520 

TYPIST / WORD PROCESSOB 
International Associatioa io -Park 

Ridge, has an immediate openiog for 
a word processor. or a n ' ^teettent 
typist who wants to learn an ezeiting 
new field. Eąuipment is new Xerox 
800 Dual Tapė System. 

This is a permanent, full time posi-
tion. We offer exceilent starting aa-
laiy. Plūs very good benefits and 
pleasant working conditlona. 

Call: R. Burton 825-8124 

T S — ^ 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGI. 
aes jis plačiausiai skaitomas lia-
cuvlų, dienraštis, gi skelbimu kai 
aos yra visiems prieinamos 

~ ^ ~ - t - - & ^ — 

V Y KAI IK MOTERYS 

R E S T A U B A N T H E L P 
VVaitresses and bar maids needed 
for late evening. Opening soon: 
DEVON HOUSE RESTAURANT 
Corner of Devon & Elmhurst Rds. 

Eik Grove Village, Illinois 
Call 595-9417 or 593-8274 

HELP WANTED — VYRAI 

F A C T O R Y H E L P 
We are m need of plastic injection 
molding machine operatore on all 
3 shifts. Please Apply In Person. 
BLUE ISLAND PLASTICS, INC. 
1141 W. Vermont, Calumet Park 
Applicants Mušt Be Able To Speak 
And Understand English. 
Reikalingas 

NCR MACHINE OPLRATOR 
South Water Market apylinkėje. 

Dirbti pilną laiką nuo 7 iki 2:30 vai. 
Kreiptis j Craig 

TeL 829-6097 

H E L P W A X T E D — F E M A L B 

k'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinillllllllHNII*: 

I 

= Perskai tę "Draugą" duokite 'Draogmfl'% 4545 W. 6Srd S I , Chkmgo, DL 60829. 
s Dlinojau* gyventojai prideda extra 45 et. taksų. 
s -> f kitiems pasiskaityti. 
^iiiittiiiiiiiiiiiiitHMiictiuHiNtjnuiiiiiiiiiiiiniiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiinii^: J< *~ 

K E Y P U N C H OPERATOR 
TOP STARTDfG SALARY 

Excellent opportunity for Keypunch Operator skilled on 9610 key-
pimch machines. Speed and aceuracy important. We offer a highly 
competitive aalary along with an outstanding benefit package. 
all in modern pleasant offices. 

C0NTACT TOM ENRIGHT 
6 4 7 - 7 8 0 0 

for immediate consideration 

I DLM, INCX>RPORATED 
I 7440 N. NATCHEZ —NILES, ILLINOIS 
r An Kqual Opportunlty Employsr M/F _ 
'~llll|IIIMIIIIIIIIIIIII1IIIIIIUIIIIIIIUIIIIIHaUtniMHINIIHIIIIIIIIIIIIUIMHIUJIHMHnill̂  
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LIETUVIŠKOJI SPAUDA 
PRANYS ALSĖNAS 

Kokia tai miela ir, tuo labiau, 
brangi turėtų būti mums, lietu
viams, ypač svetur gyvenantiems, 
lietuviškoji spauda, tad sunku ir 
apsakyti, gal dar sunkiau trum
pais žodžiais ir sakiniais aprašy
ti. 

Siuc rašiniu norisi konkrečiai 
užsiminti apie mūsų lietuviškai 
spausdintą žodį - laikraščius ir 
žurnalus svetur. 

Apie netektą (priešo pa
vergtą) tėvynę, tiesa, dažnas dar 
pakalbame, pasiskundžiame jos 
pasiilgę, nostalgijos liga besergą 
ir -Lt., nes tai lyg ir mados daly-

Atrodo, lietuviška spauda — 
paprastas dalykas. Nors svetur 
gyvenam — ją gaunam, skaitom, 
lygiai taip pat, kaip ir Lietuvoj -
gaudavom ir skaitydavom. Dar 
pridėkim — pramokom ir anglis 
kai paskaityti, tad prisiduriam ir 
angliškos spaudos, ir pasijuntam 
dar gudresni, negu buvom savo 
tėvynėj. 

Bet kartais, esti ir kitaip, štai 
kanadiečiai lietuviai, vykstant to
taliniam pašto streikui, kurį lai
ką prabuvo be jokio susirašinėji
mo, taip pat — ir be jokios lietu
viškos spaudos. O tada buvo 

pirkti. Taigi, nuo politinio gyve
nimo žinių — neteko atsilikti,'o 
dargi — radijas, TV ir t.t., bet 
be lietuviškosios spaudos, nuošir 
džiai pasakysiu, vis dėlto, labai 
klaikiai pasijutom. 

Ir po to, kai gavau glėbį laik
raščių ir žurnalų, varčiau juos, 
džiaugiausi ir mano akys š'.itėte 
Švitėjo. Vien laikraščių antras-į 
tės — jau mano širdžiai ir sielai 
daug ką bylojo, daug pasakė. 

Tai vis nūdienė (ilgai laukta), 
pradėjusio pulsuoti pašto dova
na ir labai didelė dovana! Todėl, 
parafrazuojant A. Mickevičių, ir 
norisi- man entuziastingai tarti: 
Laikraščiai, jūs lietuviški laikraš
čiai, jūs — kaip sveikata, tik tas 
jus įvertinti gali, kas jūsų neteko. 
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kas ir, gal svarbiau todėl, kad jos i tikrai nemaloni savijauta. 
netekome, bet niekas, arba retas, 
kas, teužsimena apie lietuviško 
žodžio (sakytinio ir rašytinio) iš
laikymą svetur. Atrodo, ir kam 
gi mums sielotis tuo? Lietuviš
kai kalbėti dar neužmiršome, o 
lietuviški laikraščiai —gi eina 
pilnu tempu ir, rodos, nė negal
voja sustoti ėję. 

Ar tie laikraščiai turi pakan
kamai lėšų 'būti leidžiami, ar 
spaudos žmonės, nekalbant jau 
apie pripuolamus bendradarbius, 
bet nuolatos prie laikraščių dir
bančius, yra pakankamai atlygi
nami, kad iš to bent padoriai ga
lėtų pragyventi, kam čia gali 
galvą skaudėti. 

Taip lygiai tiems lietuviškos 
spaudos skaitytojams (bent ne
mažam jų skaičiui) nesvarbu nei 
kiek tie spaudos žmonės valan
dų dirba per parą ir tai — už! 
mažiausi atlyginimą (tik iš pa-f 
siaukojimo lietuviškam žodžiui). 
Galimas dalykas, kad dėl šių, ne 
dėl kitų, priežasčių nemažai yra 
tokių, kurie ne tik kad nepaauko-
ja lietuviškam laikraščiui nei do 
lerio, bet, netgi prenumeratos 
mokesčio neprisiruošia apsimo
kėti. 

MŪSŲ kolonijose 
Maspeth, N. Y. 

KALĖDINĖS NUOTAIKOS 

Lietuvos vyčių 110 kuopa jau 
ketvirtą kartą turėjo Kūčias. Pe
reitais metais — gruodžio 17 d. 
vyčiai ir jų svečiai pripildė baž
nyčią, visi priėmė komuniją ir po 
šv. Mišių ėjo į kūčias pagal lie
tuvių papročius. Jaunieji vyčiai 
parengė specialią kūčių progra
mą lietuviškai. Pasidalijo plotke-
lėmis ir sveikinimais. Atsimainy
mo parapijos klebonas kun. Pra
nas Bulovas globojo kūčias ir vi
sus parveikino. Vyčių kuopos dva-
sio vadovas kun. Stasys Raila pa
laimino plotkeles, kūčių valgius 
ir visiems palinkėjo nuotaikingų 
švenčių. Kūčiose dalyvavęs kun. 
Kazimieras Pugevičius priminė, 
kad kūčios yra prie vieno stalo 
ir vienos dvasios visų lietuvių 
šventė. Vyčių centro valdybos 
pirm. P. Skabeikis pasveikino vi
sų vyčių vardu. Kuopos pirrn^ Jo
nas Adomėnas pravedė kūčių 
šventės programą. Be to, jaunie
ji vyčiai buvo parengę gražių 
rankdarbių, kurių pelnas buvo 
skirtas jaunųjų vyčių nuvykimui 
i sekantį seimą Chicagoje. 

Naujieji metai sutikti parapi
jos bažnyčioje vakarinėmis pa
maldomis ir vėliau salėje 220 
žmonių gražiai sutiko Naujus 
metus. Kun. Pr. Bulovas pasveiki
no susirinkusius ir palinkėjo sėk
mingų Naujų metų. Sutikimą ren
gė parapijos draugijų komitetas. 

Vyčių susirinkime sausio 3 d. 
buvo u misijų veiklos kun. Pi
jaus Sarpnicko paskaita. Pažymė
tina, kad Vyčiai visuomet turi 
parinktą kalbėtoją ir svarbesnę 
minti savo susirinkimuose. Atei
nančiuose susirinkimuose bus 
svarstomi vyčių uždaviniai, ku
riuos dėstys centro valdybos 
pirm. P. Skabeikis. 

Vasario 16 — Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėjimą 
vyčiai rengia sekmadienį, vasario 
18 d. Atsimainymo parapijos baž-

Streiko metu angliškus laik
raščius galėjome ir gatvėje nusi-

— Iš Chicagos į Honolulu yra 
4246 mylios. 

nyčioje ir salėje 
S.R. 

A. f A, IDA BAKŪNAS 
Gyveno 7222 & Whipple Street, Chicago, Illinois. 
Mire sausio 8 4, 1979, 1230 vai. popiet, sulaukus 86 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Suvalkų apskrityje, Gražiškių kaime. 
Amerikoje išgyveno 28 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Irena Šilingas, sūnus Vytas 

Bakūnas, marti Albina, anūkai: Violeta Taus su vyru Raymond, Jur
gis Bakūnas su žmona Esther ir Irena Jeromeson su vyru Jeffrey, 
sesuo Olga Menezes. gyv. Brazilijoje, ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. 

Kūnas pašarvotas Ijbck-Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69 Street 
Trečiadieni 5 vai. popiet bus perkeltas į Lietuvių Evangelikų-Liu-

teronų Tėviškes bažnyčią. Budetuvės įvyks 7 vaL vak. 
Laidotuves įvyks ketvirtad., sausio 11 d., 10 vai. ryto po pa

maldų bus nulydėta į Bethania kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę Diictė, sfinus, marti Ir anūkai. 

Laidotuvių dSrekt Steponas C. Lack ir Sūnus, Tel. 737-1213 

A. t A. BERNIGE SKURKIS 
Gyveno 7200 S. Washtenaw Ave., Chkago, m. 
Mirė 1979 m. sausio 7 d., 5:17 vai. popiet, sulaukus 78 m. 
Gimė Lietuvoje, Grinkiškio mieste. 
Amerikoje išgyveno 90 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Albert, marti Marion. 

7 anūkai: David. Barry, Pamela. Cheri, Bruce, Brian ir Chad, 
proanūkė Kristin. sesuo Jean Oksas su vyru Peter ir jų sūnus 
Donald, sūnėnas Robert Kareckas, dukterėčia Jean Kareckas, 
Lietuvoje sesuo Jadvyga Ančerienė su šeima ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį, 5 va!, popiet Petkaus 
Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 

Laidotuvės įvyks penktad., sausio 12 d. iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į Lietuvių Tautines kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, marti, anūkai ir proanūke. 
Laid. direkt. Donald A. Petkus, tel. 476-2345 

PADĖKA 
MA. 

KOSTAS JUCEVIČIUS 
Mūsų mylimas vyras, tėvas ir brolis mirė 1978 m. gruodžio 6 

d. ir buvo palaidotas gruodžio 9 d. šv. Kazimiero Lietuvių kapinė
se, Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo į amžiną poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kan. Vaclovui Zakarauskui, kuris atlaikė 
gedulingas pamaldas už jo sielą ir palydėjo velionį į kapines. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sielą. 
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, pareiškė mums 
toje valandoje užuojautą. 

Dėkojame grabo nešėjams ir laidotuvių direktoriui Donald Pet
kui už malonų patarnavimą. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atski
rai neturime galimybės padėkoti. 

visiems, visiems nuoširdus dėkui. 
Palieka nuliūdę, žmona, duktė, žentas ir anūkai, seserys ir brolis 

A. t A. GRA2INAI JUODELtENEI mirus, 
jos vyrui, L B. Švietimo tarybos pirmininkui, 
BRONIUI JUODELIUI nuoširdžią užuojautą reiškia 

, 
Kr. Donelaičio Li tuaniste Mokyilu 
Mokytoju Taryba ir Tėvu Komitetas 

A.fA. 
GRAŽINAI JUODELtENEI mirus, 

įos vyrui BRONIUI JUODELIUI ir artimiesiems reiš
kiame nuoširdžią užuojautą. 

St. Petersbnrg, Fla. 

KftSnlTrS ungMTIS 
Angele ir Albinas Karniai 
Antonija ir Bronius K t brėš 
Vale ir Kazys Palciauskai 

A . t A . IRENfl RUSECKIEMEI miras, 
dukras DANGUOLĘ BANEVIČIENĘ ir GIEDRĘ MIC
KUVIENĘ ir jų šeimas giliai užjaučiame. 

Antanas ir Aniceta Januškos 

A. t A. LIUDAS NORUS 
Ba talijono vado adjutantą* 

Gyveno 8216 W. Holly Court, Palos ffills, Illinois. 
Mirė sausio 8 d., 1979, sulaukęs 66 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Mažeikių apskrityje, Skuodo vsisč. 
Amerikoje išgyveno 28 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Lucy, Lietuvoje sūnus 

Liudas, duktė Gražina, sesuo Ona Vilimienė bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Priklausė Cicero Liet. Medžiotojų-2uvautojų klubui. 
Kūnas bus pašarvotas treč., 6 vai. vak. Lack-Lackawicz 

koplyčioje, 2424 W. 69 St. 
Atsisveikinimas bus ketvirtadienį 8 vaL vak. 
Laidotuves įvyks penktad., sausio 12 d. iš kopi. 9 vai. ryto 

bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurio
je įvyks ged. pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, suuos ir duktė. 
Laki. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs, tel. 737-1213 

Mūsų brangiam prieteliui 

A. t A. VYTAUTUI BIČKUI mirus, 
mielai PRUDENCIJAI ir GIMINĖMS reiškiame gilią 
užuojautą. 

Anastasia ir Jurgis Bukšnlal 

STEPONAS GERVfi 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyi. 
Mirė sausio 7 d., 1979. 2:20 vai. ry ta sulaukęs 66 

m. amž. 
Gimė Lietuvoje- Amerikoje išgyveno 28 m. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 

2533 W. 71 Street. 
Laidotuvės įvyks ketv, sausio 11 d. Iš koplyčios 

9 vai. ryto bus atlydėtas į švč M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Ka
zimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Giminės ir draugai, 
Laid. direkt Donald A. Petkus — Tel. 476-2345 

Mylimai žmonai 

A. i A. GRAŽINAI JUODELIENEI mirus, 
Lemonto Maironio Lituanistines mokyklos mokyto
ją BRONIŲ JUODELĮ ir gimines nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime. 

Lemonto Maironio Lituanistine Mokykla 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I A I 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4330-34 So. Cal i forn ia A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Telefonas — Y A r d s 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 VVest 71 St., C h i c a g o 
1410 So. 50th Av„ Cice ro 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SONOs 
2314 VV 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 
2424 VV. 6Qth STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southvvest Highvsay. Palos Hills, 111. Tel. 974-4410 

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

JURGIS F. RUDMIN 
331* SO. t ITL'AMC A AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

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

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th A*e., CICERO, III.. Tel. OLympic 2-1003 
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x PLB valdybos posėdis įvy
ko sausio 9 d. Jaunimo centre, 
Chicagoje. Svarstyti įvairūs 
Jaunimo ir kongreso rengimo 

x Onos Algminienės kūrybą 
perduos aktorius Alfas Brinką 
Lietuvio sodybos pažmonyje šį 
sekmadienį, nuo 2 vai. po pietų. 
3 u s ir užkandis. Visi laukiami. 

x K. Butkevičius, nuoširdus 
1 ir lėšų telkimo reikalai. Jauni- j "Draugo' ' prenumeratorius Ka-
mo kongreso atstovų, dalyvių nadoje, pakeitė adresą, pratęsė 
ir turistų registracija, gavus prenumeratą dvejiems metams 

X lietuvių kalbos pasitobuU-
ir atsiuntė 6 dol. auką. Dėkui. 

x l ietuvių Opera šiemet sta-
papildomų žinių iš Europos ir 
esant dideliam susidomėjimui 

niiio ""seminarai suaugusiems S. Amerikos lietuvių tarpe, pra- j to labai gražia muzika pasižy 
vyks Jaunimo centre vasario ir | tęsiama iki 1979 m. vasario 16įminčią Donizetti trijų veiksmų 

fll&k ŽVAIGŽDUTE 
^fc^^SL^. *• 4 * * * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J, Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 63th Plaoe, Chicago, IL 60629 

ĮSPŪDŽIAI 

Registracija ir seminaro pra 
džia — sausio mėn. 25 d. 7:30 

kovo mėn. kartą per savaitę p o i * F i n a n s u komitetas jau pasi- |operą "Lucia iš Lammermoor",j 
dvi valandas Kviečiami visi ^ u o š e s a u k u v a N - Siame posė-s kurios spektakliai bus balandžio ( » VOKIETIJOS GYVENOM) 
suaugusieji, norintieji patobu- dyJe dalyvavo IV PLJ kongreso 21, 22 ir 28 dienomis Chica-j Beskaitydama "Draugą", at-
linti savo kalbą bei rašybą, rengimo komiteto pirm. Andrius goję. Į randu savo draugų rašytų raši-

šmitas iš Vokietijos, P U S ; x L. M. K. F . Waterburioį n ė l i ų kuriuose giriamas gyveni-
pirm. Gabija Juozapavičiūtė iš klubas, įvertindamas sunkius! m a s Vokietijoje. 

vaT vak^Tau^imo" centre." Da-1 Kanados. PLB valdybos pirm.! mūsų spaudos darbus, per iždi-1 _ 
r__Lt imri svai tės Vytautas Kamantas, nariai V.; ninkę J. Bajonmenę atsiuntė Kai mūsų moKinių grupe įsejo 
^ S : bus oatISau" i Kleiza, A. Juodvalkis, D. Ko- ! 20 dolerių auką. Už paramą į * Luxemburgo aerodromo, dau-
diena daugelnn bus patogiau-1 . ^ . > ^ ^ . ^ R S a k a d o l s . . m a l o n i a i d ė k o j a m e . | guma jau tavo išsikeitė savo 

kis, A. Saulaitis, M. šilkaitis, i x Jonas Veselka, Evergreen \ dolerius į Vokietijos markes. 
reikalų vedėjai D. Korzonienė i r ;Pk . , JJL, atsiuntė auką. Ačiū. ; Tačiau aš nekeičiau. Aš lektu-
S. Girnius. Vlikorj'šininkas prie; x Paulius Maslokas, Chica-įv e girdėjau, kad dabar visos 
PLB valdvbos VI. Šoliūnas ir go. 111., prie prenumeratos mo- Europos sostinė bus Belgijoje, 
finansų komisijos nariai A. | kesčio pridėjo 11 dol. auką. 1 t a l ^ l g ų f rankai yra Europos 

pinigai. Taigi, geriau būtų do
lerius pakeisti frankais ir ke
liauti. Aš visai nepagalvojus ir 

daryti dovanas. 
Kalėdų dieną visi nueina į 

bažnyčią, o paskui svečiuojasi. 
Mamytėms vėl tenka ilgai sto
vėti virtuvėje ir gaminti mais
tą. . 

Danutė Pranskevičiūtė, 
Kr. Donelaičio lit. mokyklos 

VU B kl. mokinė. 

PRIE TĖVIŠKES KELIO 

sia 

kitiems taip sakiau, bet jų lai-

X Šv. Kryžiaus ligoninė ren
gia specialius kursus jauniems 
tėvams, laukiantiems naujagi
mio. Kursai bus vasario 14 ir 
21 d., balandžio 11 ir 18 d., bir 
želio 6 ir 13 d. Registruotis rei- Kuraitis ir L. Stcnciūte. j Ačiū. 
kia iš anksto, skambinant tele-i x A. a. gen. Porilo Pleehavi-į x Lydija Pakalenkienė, Eu-
fonu 434-6700. ext. 441, tarp 8 % u s m i r t i e s penkerių metų (ne j gene, Oregon, aukojo 10 dolerių. 
M 1 ™7+rt ir ^ voi nr> niotii I ^> metų, kaip buvo per klaidą Labai ačiū. 

v V ^ « n « i ? w ™ ? S L i a l ' ! ' « « « v t a sausio d. laidoje), x Gintautas A, Taoras, St. Į m e i n i e k a s m a n e s neklausė. 
l l L S ^ S ^ S ^ « ^ ^ « - * - - Cbicago-:Louis,Mo., aukojo 10 dolerių, j Norinčių patekti į autobusą 
^ £ ^ a S £ f £ £ * ^ i P Pat bus paminėta ir . D ė k o j a m . " • i T S S L . S S t L ^ 
Rico, Guaya^bo vietovėje (San monografija apie gen. P. Ple- x Mykolas Bajorūnas, Cm- ; " ^ ^ ^ k e ^ 
T , „ n - j ^ A - r f - i T*,™ a^oi chavičių. cago, UI., apmokėdamas vieną marKem uz Kenonę. j^ai as pa 
s ^ S t A l g i o ^ t ų K D >< « . * • » MarkvaldasJ sa lk^ tė l ę aukojo 10 dolerių, i daviau autobuso vairuotoju: 
S £ M j L ^ r S S S 0 ^ ^ P ^ ė "Draugo" , Ačiū. b T ^ o ' S . l ' ^ 

į prenumeratą trejiems metams ir x P . V. Vygantai, Great j J° * P ^ g u s , o paskiau j mane 

Prakartėlė 
Piešė Lidija Viržinskaite, K. Done
laičio lit. m-los 2 sk. mokinė. 

EŽERAS, KURIS DINGO 

Vieną dieną mes atsikraus-
tėm į naują vietą. Aš ėjau į 
mišką ir pamačiau mišką, ku
ris neturėjo jokių medžių. Tai 
buvo krūmų miškas. Miške bu 

PUSĖ 
Mokytojas sako savo klasės j AŠ pasiilgau baltojo berželio, 

mokiniams: Kurs vis siūbavo prie tėviškės ke-
- Kiek sykių reikia j u m s U ^ g ^ ^ ^ bodėjo; 

kartoti, kad nebūna nei didės-1 V i e n a s ^turo, kitas išlydėjo. 
nės, nei mažesnės pusės, 
visada lygios. 

Pusės; 

Flmakoloeiiosbendrovės vice-!dar P r i d ė ^ 45 dolerių auką • Neck, N . Y., padėkojo už kor- į Tada pradėjo labai greitai kaž-• v 0 ežeras. Aš nubėgau mamai 
- d ' *~ 'savo dienraščiui stiprinti. Už \ teles ir šia proga aukoja 10 do- k ^ * * • • vokiškai. Aš labai j papasakoti. O mama netikėjo. 
prezidentas. 

v "T.ni£i?n fiotuviflnu" «troin«.: didelę paramą mielam Rėmėjui lerių. Labai ačiū. 
niT V ^ ^ T Y ^ ^ l ^ r t ' ^ ^ ^ i dėkojame ir skelbiame i X Aukų atsiuntė: 4 dol. _ ; s a k ^ " ™ " ir "ah", manyda-; n o r ė jau parodyti. Tik niekaip 
! L i T i ? E T™ I Garbės prenumeratorium. Gr. Balsys; 3 dol. _ E lena į m a s - k a d 3** tinkamas laikas j n e g a l ė jau surasti ežero. Man 
men. i a. K.omcurso tema., v k M M n****m Im^u lv r* - iv, du d o 1 _ ^ taip išsireikšti. Aš taip klau-1 b u v o keista, o mama buvo 
Geras draugas — retas paukš 

tis". Galima rašyti ir beletris tinę forma. Skiriamos 4 premi-į 
jos: 1 — 150 dol., H — 1001 
dol., m — 75 doL, IV — 50; 
dol. Laimėtojams premijos bus| 
įteiktos koncerte - vakarienėje 
kovo mėn. 10 d., 7 vai. vak. 
Jaunimo centre. Koncertinę da
lį atliks mūsų žymiausios ba
lerinos Birutė Barodicaitė ir 
Violeta Karosaitė. 

X Brighton Parko LB apy
linkės kasmet ruošiamas ben
drai su lituanistine mokykla; 
Vasario 16-sios minėjimas įvyks 
vasario 18 d. Kalbą pasakys^ 
adv. P. Zumbakis. 

X Stepo Paulausko gausiai1; 
iliustruoti atsiminimai "Gyveni-i 
mo Kelias" baigiami spausdinti 
"Draugo" spaustuvėje. 

X Vincas Sakas. Hamilton, į Blandytė; po du dol. — A. 
Ont., Kanadoje, atsiuntė "Drau- : Vaitkus, Juozas Budrys, Bar-
gui" Garbės prenumeratoriaus j bcra Juodis. Visiems dėko-

atidžiai klausiaus ir retkarčiais j Tada atsivedžiau mamą ir jai 

Iš paskutinio suolo pasigirsta 
balsas: 

— Pone, mokytojau, pakar
tokite garsiau, nes didesnė kla
sės pusė jūsų negirdėjo. 

LIETUVIU TAUTOSAKA 

Vilniaus krašto seni žmonės 
kalakutą taip pamėgdžiodavo: 

"Gul, gul, gul, 
Šuldu buldu, 
Gul, kul, gul. 
Kiti apie kalakutą taip sa

kydavo: "Iš kur tu, iš kur t u?" 
Arba "Kur, kur, kur čia, kur tu 
čia?" 

vmm 

siaus gal dvi ar tris mnutes ir 
tiktai, supratau du žodžius 
"raus" ir "schnell". Aišku, ma
no pinigai jam nepatiko! 

Kai jis pamatė, kad aš jo ne
klausau ir neinu laukan iš au-

\ tobuso, jis mane mėgino jėga 
išstumti laukan. Bet aš, būda
mas gerokai platus, įsirėžiau 
duryse ir jis manęs negalėjo 

pikta. 
Jonas Tauras, 

Dariaus - Girėno lit. m-los 
4 skyr. mokinys. 

DIENA PRIE EŽERO 

Vieną kartą mes ėjom prie 
ežero. Buvo labai šaltas van
duo, negalėjom maudytis. Mes 
tik žaidėm smėlyje. Aš iškasiau 

išstumti. Aš ten tol stovėjau,; didelę duobę, o mano sesutė at
sigulė joje. Aš ją užkasiau su 
smėliu. Mes padarėm smėlio 
pilį. Vanduo jau buvo šiltesnis, 
tai mes ėjom maudytis. Tada aš, 
mano sesutė ir mama grįžom 
namo dviračiais. 

Vilija Vedegytė, 
šv. Kazimiero lit. m-los 6 skyr. 

mokinė, Clevelande. 

kol jis mane vadino "Dumm 
kopf" (kvailas) ir kitais nema
loniais žodžiais. O visi kiti vo
kiečiai į mane žiūrėjo ir šyp
sojosi. 

Mano laimei viena mano ben
drakeleivė mane išgelbėjo iš 
keblios padėties. J i man pada
vė savo markes už mano fran
kus. Kai vairuotojas pamatė 
mano rankose šimtą markių, 
nustojo saukti. Jis tuoj nuri-X Algis RaunnaHis Burbank •^urSis Kiaunė (kairėje) įteikia Lietuvių kultūros muziejaus savininkui 

Calif.. Žinomas lietuviškų orga-; S t ' B * ' f į n i . *r Uetuvos kariuomenės planšetę muziejuje yeiėiančiam ! m 0 i r m a n ^ „ ė gr^. Da 
nizaciju darbuotojas ir LuS- K t į ^ S S S " "" *""" " h a r - * " " " " * " ' ^ ^ " 

Aš nemačiau — mtfuna man kalbė
jo: 

| 5 smotkelį senelis įdėjo, 
Baltų lentelių aptvėrė tvorelę, 
Senelė papuošus kalbėjo maldelę. 
Slinko daug metų, laikai pakitėjo, 
Į mūsų salį pikti žmonės ėjo; 
Naikino, griovė visiką kaip įnirtę — 
Smūtkelį sulaužė, berželi nukirto. 

Juozas Slavėnas 
RAŠALAS 

— Tu blogas vaike! Kodėl 
tu muši savo mažą broliuką? 

— Todėl, kad jis gėrė rašalą, 
o dabar nevalgo sugeriamojo 
popieriaus, kurį aš jam duodu. 

"Ateities žingsniai'. Australija. 
GALVOSŪKIŲ NR. 11 

ATSAKYMAI 

I. Malūnsparnis (helikop
teris). 

H. Pauliukas, Algimantėlis, 
Viktutė, Bernardėlis, Katriutė. 

TJJ. Kaušas valstybėje buvo 
automobilis registruotas. 

GALVISCHAI NB. 14 

I (mįslė) 
Eina eina — niekur nenuei

na, muša muša — nieko neuž
muša, rodo — vis į save. (10 
taškų). n. 

Tamsiame kambaryje stovėjo 
dėžė su trijų rūšių obuoliais. 
Kiek obuolių reikia paimti iš 
dėžės, norint, kad a) du obuo
liai būtų vienodos rūšies, b) 
trys obualiai būtų vienodos rū
šies? (10 taškų). 

m 
(Žiūrėkite piešinį). Mergai-

JAV — didžiausias kontra-1 tės ir stirniuko vaizdelį nuspal-

Piešė Vincas Burneikis, Z]Ą m., 
Southfield, Mich. 

KONTRABANDININKAI 
BIZNIAUJA GYVŪNAIS 

KŪČIOS 

Per Kūčias, gruodžio 24 die-

bandinių gyvūnų, sugautų įvai
riuose pasaulio kraštuose, pirkė
jas. Pavyzdžiui, 1976 metais 
vien nelegaliu būdu į Ameriką 
buvo įvežta daugiau kaip 300 
milijonų žuvų, paukščių, viso
kiausių žinduolių ir roplių bei 

kų reikalų rėmėjas, pratęsda 
mas prenumeratą, atsiuntė 65 
dolerių auką ir tokiu būdu su
teikė savo dienraščiui didelę 
paramą. Dėkodami už pastan
gas mums padėti, skelbiame A. 
Raulinaitį Garbės prenumera
torium. 

CHICAGOS ŽINIOS 
MOKYKLŲ BIUDŽETAS NUŠOVĖ UŽPUOLĖJĄ 

Keturiolikos metų mergaitė 
nušovė Santo Lopez, 49 m., jo 

bar aš jau galėjau atsisėsti vo
kiečių autobuse. Mano galvo
je ir dabar skamba klausimas 
"Kodėl"? 

Važiuojant į Vasario šešio
liktosios gimnaziją, mane ang
liškai užkalbino du žmonės. 
Vienas jų, gal norėdamas iš-

Į pirkti vokiečio kasininko nege
rą elgesį, man rodė gražias vie-

Chicagos miesto mokyklų su-
| perintendentas Hannon įsakė 

x Ses. Gabrielė, dirbanti S v į m o k y k l 5<~ s u m a ž i n t i s a v o į — - - — Z T T * ZJTL^V^m pakeliui. Antras - pa~ 
šeimos viloje. Lemonte, iš s a v o į ^ u k u s i a m m o k s l o m e_ bute 2351 \ V Shakespeare gat-; n a š u g 
globojamų mamių surinko 5 dol. ^ T ą v e r č i a s u s i d a r ą s ! ve> P i g o j e , kai jis taikstėsi, m e r g a i t e s ir patarė, 
ir pasiuntė "Draugui" už * } | gUQ ? ^ d o l . ą

d e f i c i t a s . j f - ^ « p a r s i v e s } savo bu-: k a g vokiškai keiktis, 
metų kalendorius, kad jų pakan- tą. Ji nudavė staiga susirgu-- p

H
 v a i a n d u autobusas 

karnai turėtų visi norintieji tu-; APKALTINO 7 NUŽUDYMAIS sią, prisitaikstė prie jo ̂ ^ ^ ^ ^ S S S V ^ Z 
rėti lietuvišką kalendorių. Se-j Cook apskr. prisiekusieji t » - no ir JJ nušovė. 1 ^ i š ] i p o m JyAJ^ J ^ 
selei ir jos globotiniams nuošir-! sėjai apkaltino homoseksualą į p R T T R r K O K R A U J O I kad visi blogi įspūdžiai jau pa
dus ačiū. ;JohnCacy septyniais nu žudy- " O l K l K O KKALJO i ^ ^ w ? ^ P^ 

mais. Jis pats pasisakė nuzu- j Dėl švenčių, sniego ir šalčio i buvo prasidėję! 
Giedrius AmbrozaltK 

Vasario 16-sios gimnazijos 

X Kas turi ir gali perleisti 
metraštį "Mūsų Metai" 1972 j d ę S 3 2 ' į Chicagos ligoninėse mažiau au-j 
m. ir "Žiemos Žiedai" 1974 m j NUVEŽA AUTOMOBILIUS | kojama kraujo ir ima jo trūktil 
prašomi skambinti po 3 vai. '< Chicagos miesto darbininkai; operacijoms, 
popiet tel. 776-1938. (sk.). j su 400 mašinų uoliai valo gat-Į ENERGIJOS REKORDAS 

X Dr. Kazys Ir Marytė Am
brazaičiai Ateitininkų centro 
statybai paaukojo 1,000 dol. 

fpr.). 

X NAMAMS pniKTl PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 

. Mutual Federel Savings. 2212 
West Cermak Road — TeW 
VI 7-7747. (sk.) 

X Albinu* Kurknlio akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 

;ves. Neleistinai pastatyti auto-
• mobiliai, kurie trukdo valyti, 
nuvežami tolyn j specialias aikš
tes. 

VĖL TEIS KROATUS 

r v klasės mokinys. 

APIE KALĖDAS 

Žmonės bėgioja po visas Nuo gruodžio 31 d. iki sausio 
7 d. dėl šalčių Chicagoje buvo j krautuves, dovanų ieškodami, 
sunaudotas rekordinis kiekis Dairosi ir vis neranda, ko nori. 
kūrenamų dujų ir elektros Jie visai neturi laiko namuose 
energijos. pabūti. Važinėja visur. 
ATNAUJINS SOLDTER F I E L D Š ™ k a i ^ ^ ^ n V i s k ą " " ^ 

jų nuteisime. 

RŪMAI SU 384 BUTAIS 

Planuojama Dearborn ir Chi-

ną, giminės susirenka ir valgo į giįužų. Be to, dar 100 milijonų 
Kūčių vakarienę, šioje vaka- j dirbinių, padarytų iš įvairių 
rienėje yra 12 valgių: 2 ar dau- j gyvūnų kailių, kaulų, Učių. Žo-
giau rūšių silkių, kepta žuvis, į džįU) vįen iegaU prekyba retai-
daržovių mišrainė, baravykai, j sį^s gyvūnais JAV duoda kas-
šližikai su aguonų pienu, vaisių L ^ t daugiau kaip bilijoną do-
kompotas, burokėlių sriuba su i e r j ų pelno. Tačiau, pasirodo, 
grybų auselėmis, spanguolių ki
sielius, bruknės, avižinis kisie
lius, šokoladinis kisielius, įvai
rūs pyragai (iš aguonų, obuo
lių ir kitų vaisių). 

Kai Kūčias pradeda, žmonės 
laužia ir dalinasi plotkelėmis. 

Gytis Uulevicras, 
Marąuette Parko lit. m-los 

5 skyr. mokinys. 

MES MOKOMĖS 

Mes mokomės apie Vilnių ir 
bažnyčias, kurios yra Vilniuje. 
Aš išmokau, kaip piešti Lietu
vos žemėlapį. Man gaila, kad 
šįmet neturėsim vaidinimo Ka
lėdų eglutės metu. Man patin
ka vaidinti. 

Arūnas čypas 

MAN PATINKA 

Man patinka geras mokyto
jas. Taip pat patinka rašyti 
lentoje. Man patinka ir kitos 
klasės, ir sužinoti apie Lietuvą. 

Aušra Letytė 
Abu Rochesterio lit. m-los 6 sk. 

mokiniai 'Tlunksna". 

kad kur kas didesni pelnai gau
nami iš nelegalios kontraban
dos, riors kasmet prieš teis
mą stoja keli šimtai žmonių, 
kurie kaltinami neleistinu būdu 
įvežę gyvūnus į JAV terito
riją. 

Kasmet kyla ir nelegaliai įve
žamų gyvūnų kainos. Pavyz
džiui, uŽ retą ir baikščią mek-
sikietišką papūgėlę mokama 
nuo 1000—2500 dolerių. O štai, 
oceloto — vidutinio šuns dydžio 
kailinių šeimos žvėries — kurį 
ypač sunku nepastebimai įvež
ti, kaina siekia net tris tūks
tančius dolerių. 

vokite. Gausite (5 taškus). Kas 
sukurs trumpą pasakėlę apie šį 
vaizdelį, gaus papildomai (5 
taškus). 

XV. 
Išrinkite ir išrašykite daugis

kaitinius daiktavardžius (to
kius, kurie nevartojami vienas
kaitoje) : miltai, grudai, pelenai, 
išrūgos, nuosėdos, barščiai, ko
pūstai, morkos, marškiniai, ko
jinės, švarkai, akiniai, akys, 
smegenys, plaukai. Už kiekvie
ną teisingai parašytą žodį, gau
site po vieną tašką. 

V. 
Šis eilėraštis yra sukurtas 

vieno gerai žinomo jaunimo po
eto. Kas parašys to poeto var
dą ir pavardę, gaus (10 taš
kų) : 

ŽIEMA UETUVOIE 

Baltavo pirkelės medinės, 
Baltavo pusnynas už vartų. 
Supylė jį vėjas ledinis, 
Čia žaidęs gal tūkstantį kartų. 
Kas naktį iš apsnigto šilo 
Atsliuogdavo kiškis į kluoną. 
O dūmai iš kamino kilo, 
Kvepėdami beržu ir duona. 

Nustatyta leisti peržiūrėti by
lą dviejų kroatų, kurie b a v O i x ~ ' " " " " " ^ ' ' "~—'"*"-• m'"*""""Hka ir sutvarko, puošia eglutę, 
nuteisti už įsiveržimą į Vokie-Į Chicagos parkų distrikto ta-į Visi vaikai džiaugiasi ir jų tė
ti jos konsulatą Chicagoje. Su- , ryba patvirtino planą už 3.51 veliams smagu. Kai artėja Kū-
sekta klaida ankstyvesniame į mil. dol. atnaujinti Soldier Field j čios. mama daug laiko pr&lei-

stadioną. Darbus pradėti nu- džia virtuvėje, gamina Kūčių 
matoma liepos 1 d. vakarienei maistą. Vaikai ap

stoja aplinkui ir trukdo mamy
tei, nes viskas taip kvepia ir į vaikystė, vaikystė — lyg senat-

Remhaw, Inc^ patarnauja ak- cago gatvių sankryžoje statyti Chicagą 1978 m. aplankė apie skanu. Kai maistas paruoštas, vė; tai yra — tencbūnie nei 
d jų bonų, fondų bei kitų verty- 32 aukštų rūmus su 384 apar-, 7.9 mil. turistų ir suvažiavimų, visi sėda prie stalo ir sukalba 
bių pirkime ir -ar- -jme. Susi-! tamentais. Kainuos 21 mil. dol. dalyvių. Apskaičiuojama, kad, maldą. Visi laužo plotkeles ir 

SUVAŽIAVIMAI IR TURISTAI 

PAGALVOJIMUI 
Lai jūsų senatvė būna lyg 

domėję skambinkit* 977-7916. ; Tą planuoja McHugh - Levin , jie mieste išleido apie 1 bil. 30 
(•k) 1 bendrovė Chicagoje. | mil. dolerių. 

sveikinasi, bučiuojasi, linki svei
katos. Pavalgę vaikai bėga ati-

jusų išmintis surišta su puiky
be, nei jūsų nuolankumas te-
nebūnie be išminties. 

9v. Augustinas 


	Chicago IL Draugas 1979 00030_2
	Chicago IL Draugas 1979 00031_1
	Chicago IL Draugas 1979 00031_2
	Chicago IL Draugas 1979 00032_1
	Chicago IL Draugas 1979 00032_2
	Chicago IL Draugas 1979 00033_1

