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Carterio kabinetas
Pasirinkimas kabineto narių rodo busimojo prezidento savarankiškumą nuo politinių 
sluoksnių įtaigojimų
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Po to, kai Jimmy Carteris ge
rovės, sveikatos ir švietimo sek
retorium paskyrė Joseph Califa- 
no, naujoji vyriausybė sukomp
lektuota. Po inauguracijos Car
teris prašys Kongresą patvirtinti 
dar vieną steigiamą departamen
tą — Energijos. Manoma, kad jo 
sekretorium bus James Schles- 
singeris, jau paskirtas tokiai a- 
gentūrai vadovauti, kuri dar nė
ra departamento lygio.

Kaip vertinamas Carterio pa
rinkimas? “Chicago Tribūne” 
parinkimą vertina teigiamai. Tu
ri tik rezervą dėl pasirinkimo že
mės ūkio sekretorium Minneso- 
tos kongresmano Bob Berglando. 
Bergland jau -pasiūlė didelius fe-

lovalifikuota kitoms aukštoms pa
reigoms. Ji buvo delegato pava
duotoja Jungtinėse Tautose, am
basadore Liuksemburge. Ją la
biausiai kritikuoja didžiųjų mies
tų merai, kad ji su urbanistikos 
problemomis nėra susipažinusi.

Pasirinkimas kitų sekretorių 
sutinkamas palankiai. Ray Mar- 
shall, profesorių iš Texas univer
siteto, giria George Meany, AFL
— CIO prezidentas. Anksčiau 
Meany siūlė tam postui John 
Dunlopą, bet prieš jį -pasisakė 
moterų ir juodųjų grupės. Šilto j-

I vertinimo susilaukė Cyrus Vance
— valstybės sekretoriaus postui, 
Idaho gubernatorius Cecil Andrus

Į— vidaus reikalų sekretorium, į 
' Juanita Kreps — komercijos, Wa- 
shingtono kongresmanas Brack
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Griffin Bell, Carterio paskirtas 
ntatybės gynėju

deralinius primokėjimus už grū
dus, ir pieno produktus, numato' 
plačią valdžios kontrolę mėsai ir 
kitiems ūkio gaminiams, planuo
ja daryti didesnes grūdų atsargas. 
Visa tai suprantama kaip didelė 
valdžios kontrolė ir federalinė 
biurokratija. Laikraštis mano, 
jog -klaidingas kelias.

Griffin Bell pasirinkimas vals
tybės gynėju irgi sudaro kai ku
rių neaiškumų.Jis yra buvęs Geor 
gijos federaliniu apeliacinio teis
mo teisėju. Nebuvo nei labai ge
ru, nei peiktinu teisėju. Civilinių 
teisių klausimuose jo sprendimai 
būdavo gerokai sumaišyti ir ne
aiškūs. Niekad nebuvo žinoma, 
kokios linijos jis laikėsi, kokius 
potvarkius prilaikydavo dėl ma
žumų teisių. Kad jis iš trijų pri
vačių klubų, kur neįsileidžiami Adams — transportacijos, Mi
nei juodieji, nei žydai, išstojo, ge- chael Blumenthal — ižde 
rai. Kaip teisių saugotojui būtų; 
nelabai gerai su jais.

Yra abejonių ir dėl Haroldo 
Browno paskyrimo gynybos sek
retorium. Brown yra didelis ato
minių mokslų specialistas, dokto- 
gatą gavęs būdamas 23 metų. 
Baiminimąsi dėl jo tik, kad jis rai pažįsta ir žino, jog Jie toms 
pirmoj eilėj mokslininkas, bet ne pareigoms tinka. Kabineto pasi- 
strategas ir negalvoja pasauliniu 1 
mastu. Jis gali būti per minkštas dento savarankiškumą nuo di- 
derybose su sovietais. Į dėsnių įtaigojimų ir spaudimo iš

Patricija Roberts Harris būtų I politinių sluoksnių.

“Ch. Tribūne” atmeta kai kie- 
| no kritikas, kad per daug paskir
ta iš Georgijos. Salia sekretoriaus 

| Bell iš tos Valstijos yra ambasa
dorius Jungtinėms tautoms ir 
biudžeto direktorius. Tai paaiš- 

t kinama tuo, kad Carteris juos ge-

rinkimas rodo busimojo prezi-

tas

Peru grįžta į 
privatų ūkį
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Madeira, kur nėra šalčių, yra tik amžinas pavasaris

LENKIJOJE GALI BŪTI SPROGIMAS
Gyventojų nepasitenkinimas dėl maisto trukumo didėja

Varšuva. — Lenkijos režimas 
ir jo globėjai Maskvoje nerimau
ja, nujausdami gyventojų nepa
sitenkinimą, rašo ‘‘NYT”. Krem
lius neseniai lenkų bosui Gierekui 
suteikė 1.5 bil. dolerių paskolą 
svarbiausia maistui pirkti. Giere- 
kas visokiom progom prašo savo 
tautiečių kantrybės ir disciplinos, 
prašo neklausyti ir Vakarų pro
pagandos.

Prieš režimą susidarė stipri ko
alicija — Intelektualai, darbinin
kai, ūkininkai ir Bažnyčia^ Jų vie
ningumas tebėra nuo. .praėju
sio birželio riaušių, paskelbus 
maisto pabrangimą. Pajbrangi- j 
mą teko atšaukti, bet suimtieji 
maištininkai tebėra nepaleisti. 
Dabar intelektualai spaudžia vy
riausybę, kad darbininkai būtų 
amnestuoti, o atleistieji iš darbo 
Įdarbinti. Katalikų Bažnyčia net 
sudarė fondą pagelbėti nukenbė
jusiems darbininkams ir jų šei
moms. Įtempimui augant, nerei
kėtų stebėtis, jei Kremlius nutar
tų ir Giereką paaukoti, kaip tai 
padarė 1970 metais su Gomulka.

Kai patiems lenkams trūksta 
maisto, jie priversti mėsą ekspor-

Harold Brown
strategija

Sovietų raketų 
bazes Laose

tuoti, kitaip negali gauti stiprios 
užsienio valiutos, sako Andrėw 
Greeley, “Chicago Tribūne” ko* 
lumnistas. Žmonėse pįyktis didė
ja... Jie nori ir maisto, ir anglių 
(dabar racionuojami), ir' auto
mobilių, ir politinės laisvės. Ko 
galima tikėtis iš valdžios? Gali
mas dalykas, kad vieną iŠ tir rei
kalavimų ir patenkinu , suteiks 
daugiau laisvės. Tai būtų .pre
tekstu gauti didesnę Amerikos 
pagalbą. Rusai, aišku, politinės 
laisvės nenori matyti nei Lenki
joj, nei kur nors kitur Rytų Eu
ropoje. To paties norėtų ir jų pri
spausti sąjungininkai, reikaJavf- 
mai persinlėštų per sieną ir pas 
juos pačius. -

Jeigu lenkų arba rusų kariuo
menė galiihuš neramumus ar 
riaušes mėgintų nuslopinti jėga, 
susilauktų didėlio pasipriešini
mo iš visų sluoksnių. Rizika gink
luotos intervencijos čia yra di
desnė, nei buvo Vengrijoj ar Če
koslovakijoj. Konfliktas galėtų 
tęstis mėnesiais ar metais. Tą ži
no ir lenkų, ir rusų partijų vadai 
ir bijo, kad susidariusi situacija 
nebūtų paritko statinė, galinti 
sprogti kiekviefiū metu.

&S PASAKOJA 
KGB
tijoj,, Bemau mieste. Iš ten jatė 
pavyko pabėgti į Vakarų Berlyną. 
Jis dabar gyvena kažkur Vakanid 
se, žinoma, kita pavarde, kitaip 
KGB agentai jį surastų.

Dar jis minėjo, kad viėn So
vietų Sąjungos viduje KGB slap
tų agentų yra 110,000, o prane
šėjų, vadinamų “donoščiktj” yri 
nesuskaitoma daugybė, jų skai
čiaus niekas nežino. Didžiausio 
dėmesio KGB skiria tautinėms 
mažumoms, respublikoms ir žy
dams. Jo tiesioginis viršininkas 
pulk. Ivan Tarasovič šilenko apie 
gen. Piotr Grigorenko taip yta 
atsiliepęs: ‘$sj Grigorenko, tikrai 
yra sveikas, bet jei jis yra antiso- 
vietinis, vadinas,, laikytinas ne* 
noramliu ir tūri būti uždarytas i 
psichiatrinę ligoninę.” Grigoren
ko ‘ligoninėj buvo laikomas pen
kerius metus, iš jos 1974 įgrisęs tik* 
rai atrodė nesveikas

Londonas. — Buvęs KGB a- 
gentas Aleksėj Miagkov, pabėgęs 
į Vakarus 1974, parašė knygą 
apie sovietų slaptąją miliciją, pa
vadindamas ją “Tarp KGB sienų”. 
-Knygą išleido Foreign Affairs 
Publishing Co. Joje sako, kad va
dinamoji detante yra sovietų iš
galvotas triukas užmigdyti Vaka
rus, ko daugiausia iš jų išpešti.

Kai sovietai pasirašė draugiš
kumo sutartį su Vakarų Vokieti
ja, KGB šefas Juri Andropov įsa-l 
kė Vakarų Vokietijoje užverbuoti 
kaip galima daugiau naujų agen
tų. Agentų ten dabar yra 8,000. 
Miagkov sako, kad Prancūzijos 
■išstojimas iš NATO karinės ko
mandos buvo pasiektas irgi sovie 
tų subversijos dėka. Sovietų vadi
namieji laikraštininkai ir oficia
lūs asmenys, iš tikrųjų slapti 
agentai, paveikė prancūzus. 
Jiems į pagalbą atėjo ir prancū
zų — sovietų draugystės organi
zacija. Per juos jie įtikino aukštuo 
sius sluoksnius, kad prancūzų po
litinis nepriklausymas, nuo NA
TO yra naudingesnis, ir Paryžius 
tai padarė.

Kai Miagkov buvo 22 metų, 
1967 buvo mobilizuotas į agentų 
■mokyklą Novosibirske. -Pirmoji 
tarnybos vieta buvo Rytų Vokie-

Bangkokas. — Tajo užsienio 
politikos ekspertas Thanat Kho- 
man tvirtina, jog sovietai Laose 
turi įsirengę raketoms leisti plat-1 
formas. Jos įrengtos kalnuose ir 
nukreiptos į Kiniją arba Tąją. 
Kad būtų ir raketų, jis to negali 
pasakyti, nėra žinoma.

Kohman, buvęs (užsienio rei
kalų ministeris, sako, kad Kinija 
iki šiol buvo susirūpinusi tik 
šiaurės kaimynu, rusų pasieny 
stiprino -gynybą, o pietuose lyg 
ir nepastebėjo sovietų įsitvirtini
mų.

Pentagone buvo atsakyta, kad 
apie sovietų raketų bazes Laose 
nežinoma. Žinoma tik, kad sovie
tai į Laosą siunčia savo patarėjus 
ir teikia visokeriopą paramą, no
ri išlaikyti savo įtakoje.

Amerika negali įtikti

Belgradas. — Jugoslavijos ko
munistų partijos spauda piktai at
siliepė apie Ameriką, kaltindama, 
kad ji bando suardyti Trečiojo pa
saulio 80 kraštų vienybę. Kalti
nimai buvo suderinti su ambasa
doriaus Laurence Silbermano iš
vykimu. Fondo .paskirtas amba
sadorius neįtiko jugoslavams. Jį 
įtarinėjo, kad .jis ragino Washing- 
toną prieš Belgradą imtis griež
tesnių priemonių.

Keršys už Entebbe
Nairobi, Kenija — Palestinie

čių grupė aplankė 'Ugandos dik
tatorių Idi Aminą ir jį užtikrino, 
kad 1977 metai bus keršto me
tai. Jie, palestiniečiai, atsilygins 
už Izraelio užpuolimą ir iš \nteb- 
be įkaitų išgabenimą. Jų ranką 
pasieks visur, įskaitant ir Ameri
ką.

Maskvoje. —Vakarų diploma
tai nujaučia, kad Kremlius iš 
Washingtono atšauks dabartinį 
ambasadorių Anatoly Dobryni- 
ną. Jis tose pareigose nuo. 1961. 
Maskva nori pasiųsti jaunesnį; ga
lintį geriau susikalbėti su nau
juoju prezidentu Carteriu.

Washingtonas. — Busimojo 
gynybos sekretoriaus Haroldo 
Brown strategija, kaip nujaučia-- 
ma, būtų atsakyti užpuolikui vi
sa atomine galybe. Tai sulaiky
tų sovietus nuo staigaus užpuoli
mo. Abi didžiosios galybės neiš
drįstų atominiais ginklais pulti 
viena kitą, žinodamos, kad bus 
sunaikintas ir užpuolėjas. Buvu
sio sekretoriaus James Schlesinge- 
rio teorija, kurią paveldėjo ir da
bartinis gynybos šefas Donald 
Rumsfeldas, būtų kiek kitokia — 
atsakyti sovietams pasirenkant 
tik jų karinius taikinius, vadinas 
atominis karas vyktų mažesniu 
mastu.

Ir kinai bėga iš ūkių

Tokijo. — Kinijos žinių agen
tūra Hsinhua nusiskundė, kad 
kaimuose pastebėta tendencija 
palikti ūkiu? ir imtis pelninges
nio užsiėmimo — prekybos. Ū- 
kininkai taip pat netaupo, gyve
na su šia diena. Mažai ką padėjo 
ir į kaimus pasiųsti 1.6 mil. parti
nių agitatorių, kurie turėjo išaiš
kinti “buržuazinių elementų” da
romos įtakos žalą. -

Kinų revoliucija * 
buvo be šūvio

Hong Kongas. — Kinijos ko
munistų partijos pirmininkas 
Hua -Kuo-feng pasigyrė, kad da
bartinė revoliucija, pašalinimas 
radikalų, buvo įvykdyta be krau-l 
jo praliejimo ir be šūvio. Tai kiek 
prieštarauja ankstesnėms ži
nioms, kad, suimant Čiang Čing 
ir kitus radikalus, įvyko susišau
dymas, ir vienas suimtųjų buvo 
peršautas.

Mirė aktorius
Ste Petraitis

Vilnius. — Iš čia pranešama, 
kad mirė Stasys Petraitis, žino
mas -aktorius. 'Buvo gimęs 1905 m. 
1929 baigė Dramos studiją ir ligi 
1952 dirbo Valstybės teatre, Kau
ne vėliau (ligi 1965 m.) kituose 
teatruose. -Buvo ir konservatori
jos dėstytojas. Sukūrė daugelį ryš
kių vaidmenų, tarp jų ir Straz
delį J. Petrulio dramoje “Prieš 
srovę”.

Bukovski apie 
sovietų kalėjimus

Paryžius. — Vladimir Bukovs
ki, neseniai iškeistas į Čilės komu
nistų vadą Luis Corvalaną, pra
deda pasakoti apie sovietų kalė
jimus ir koncentracijos stovyklas. 
“Joks (politinis kalinys Sovietų 
Sąjungoje -tokiu nevadinamas, o 
juos (traktuoja kalėjimuose blo
giau nei kriminalinius nusikaltė
lius. Jokio politinio kalinio sta
tuso niekas neturi. Jeigu tokie ka
liniai rašo skundus į Maskvą, tai 
skundai toliau nenueina, kaip iki 
kalėjimo administracijos šefo, ir 
būna atsakymas: karceris, mais
to normos sumažinimas ar dar 
kas -blogiau”, sakė Bukovski, 
-trečdalį savo gyvenimo praleidęs 
koncentracijos stovyklose.

Varšuva. —-Partijos laikrašty 
“Trybuna Ludu” krikitikuojamas 
lenkų rašytojas Jerzy Andrzejews- 
ki už duotą pasikalbėjimą Vaka
rų Vokietijos -televizijos progra
mai. Pasikalbėjime rašytojas ne
palankiai atsiliepė apie represi
jas, taikomas demonstracijose da- 
yvavusiems darbininkams.

Roma. — Kino teatrai, kur 
rodomas filmas “Entebbe”, sau
gojami italų (policijos. Palestinie
čiai, filmą vadindami “sionizmo] 
propaganda”, kelis teatrus buvo; 
padegę.

Philadelphia. — Dar vienas. 
Liberijos tanklaivis nuskendo A- i 
merikos vandenyse, Delaware u- 
pėje, netoli Philadelphijos, ir pa
sipylė visa jo nafta, 130,000 ga
lionų.

Miami Beach. — Septynių di-i 
džiausiu viešbučių tarnautojai. 
streikuoja. Oras ta:<? pat šaltas, 
tai vasarotojams nekokios dienos.

Manila. -- Prezidentas Mar- 
cos paleido iš kalėjimų 1,527 as-' 
menis ir pažadėjo 13-je pietinių! 
provincijų pravesti plebiscitą a- 
pie numatomą autonomiją Fili- 
giąį} vditybss jįboia

Lima. — Peru karinė valdžia 
neturi iliuzijų su eksperimen
tais, nusivylė Trečiuoju pasauliu, 
socializmu ir-, pradeda vėl dairy
tis į kaimyninius kraštus, k-urie 
ūkiškai geriau tvarkosi. Paleng
vą grįžtama į privatų ūkį, rašo 
“NYT”. Dar nekalbama apie grį
žimą į “kapitalistinę” sistemą/ 
bet pradėdama organizuoti ko
operatyvus, nedidelių privačių į 
fflonių steigimą.
t Buvęs prezidentas Juan A Įva
romo, marksistas, 1972 buvo na- 
aonalizavęs žvejybą ir visą jos 
Pramonę. Rezultatai buvo blogi, 
vbl toji pramonė kasmet netek
davo po 100 mil. dolerių. Dabar
ties prezidentas Morales Bermu- 
dez, pernai nuvertęs Alvarado, 
bejybą vėl sugrąžino į privačias 
Rūkas. Prieš jį protestavo -tik kai- 

žvejų unijų vadai, bet ir tie 
forės nusileisti, kai labai svarbi 
Peru ūkio šaka atsigauna ir vals
tybei duoda pelno.

pr. Atėnai. — Garsiam graikų or- 
( fedoksų vienuolyne Athos kalne

-e i ®lo gaisras, ir žuvo vienas vie- 
Mis.

rininkę
Kuprio

"Beligion in Communist Landa”, 
< tomas, No. 3, 1976 ruduo. Ja- 
Ine ti’po ilgesnis straipsnis ‘ Lie- 

ir Vatikanas”, kurio auto- 
yra Marite Sapiets. Smulkiai 

aptašoma Lietuvos Bažnyčios 
nuo 1941 birželio 14. Straip 

M gausiai iliustruotas Lietu- 
vyskupų ir kunigų, koncent- 

stovyklų ir kalėjimų au- 
■ nuotraukomis. CituojamasyA , - — vizuojamos

^ttuvos kunigų laiškas kardi- 
1 r nuris oaigiamas

“Perduokit pasauliui 
?.v’8iems geros valios žmonėms 

šauksra^ pagelbėti Baž- 
i » ” At8Pausdintas ir Lietu

je I u kalikų atsišaukimas i po- 
' i .(£.}

Bengsch. kuris baigiamas 

^ visiems geros valios žmonėms

uVkatalikų atsišaukimas j po
Melburne, Australija, žiūrint nuo Yarra upės, šiame mieste dabar vyksta 
U. Lietuvių dienoj didys^ ^važiavimas.

Beiruto miesto centre. Gyvenimas 
darosi normalus, krautuvės vėl ati
darytos

Ir aktyvistai 
nusivylė Hanojum

Washingtofiaš. — Daniel Ellš* 
berg, Philip ir Daniel Berriganai 
ir kiti aktyvintai, advokatavę už 
Vietnamo karo sustabdymą, pro
testavę prieš Thieu represijas, nu
sivylė, kad ir naujas Vietnąmo 
režimas nei kiek negeresnis, prie
šingai, daug blogesnis. Jie pa
siuntė Hanojui raštą, reikalau
dami paleisti suimtuosius. Mini 
ir jų skaičių — apie 300,000. Pra 
šo taip pat leisti tarptautinėms 
organizacijoms juos aplankyti.

KALENDORIUS

Gruodžio 29: Tomas Beck, A* 
’gapė, Survilas, Gaja. *** . .

Gruodžio 30: Eugenijus, Sabi- 
ia, 'Augąs, -Audronė.

Saulė įteka 7:17a leidžias. 4:27

ORAS

Besikeičiantis debesuotumas, 
alta, naktį apie minus 5, dieną 
pie 15 laipsniu*



trečiadienis, 1976 m. gruodžio 29 d.

tituanfcdS tunto vyriausi ri- . broliai bendraus rate užbaigtą. tuąto sueigą. Nuotr. J. Tamulaičib

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVĖ;
Redaguoja akta. Ireną Regienė, 2652 W. 65tb St., Uhieago, Dlinois. 60629 
t ii 5C Telefonas 476-7089

BROLIAIĮR SESES!
{NAUJUOSIUS METUS ŽENKIME SU DAR STIPRESNIU
R^ŽT^bUMU ‘DIRBTI MUSŲ TAUTOŠ IR' LIETUVIŠKOSIOS

0EROVEI. ? r'
- • ........ ŠKAŲTYBĖS ̂ KELIAS

CHiČĄGGB SKAUTININKŲ^KIŲ RAMOVĖ
OtilOAGOS BKAUTININKIŲ DRAUGOVĖ

PRADĖKIME NUO SAVęS
Nauju vadovų angazavimas ir 

veiklos atnaujinimas yra gyvybi
nė mūsų egzistencijos problema, 
atsirandanti iš ryškėjančio pasy- 
,vunĮQ, abej’ingump. ^problema 
plati, .apimanti iSsą?, išeivijos 
bendruomenę.

Metams slenkant sustiprėjome 
ekonomiškai, -tiek „.pavieniai as
menys, tfek J r - įvajrįps. organiza
cijos. Tačiau ..ekonapounis gerbū
vis neatnešė veikloj sustiprėjimoj 
Susijpnėjemė •: jos kokybe
ir kiekybe. Mūsųogįįffl praretėjo 
visuose lietuviško darbo baruose. 
Kodėl? , ,

Ekonominis gerbūvis atima 
daug laiko. Visi teisinasi laiko 
stoką.. 'Nuotolius o^kūrėme dėl 
to ekonominio gerbūyio, kurda^ 
miesi kur kam geriau. Pagaliau, 

- dažnas galvoja: “sąyp atlikau”.
Tegul dabar jaunesni dirba.

Ąr yra, ir ar teisės būti 
lietuviškos kovos fronte jaunimas 
ar ■senimas? Ar vęikėjų gru
pavimas _yra tikslus?. Manau, kad 
ne. Verkios-baruose;-gali būti tik 
-aktyvūs ir pasyvūs* ■Į^e- amžius 
lemia,. b,et. noras . ir- pąjėgųmąs. 
Todėl. išpūsta \dUis> kad dabar 
ateisi-jauni ir viską perėmę ge
riau padarys yra tikdavęs ąpgąu 
dinėjimas?;^ ir: sudarymas progos 
kai kuriems trauktis per anksti. 
iš?vėiįlo$..!j.\.
' J@: mĮny, kad lfe-
tųyiško • darbo aktyvumui am
žiaus ribų negali būti, tai kaip 
ta(la suąĮdyyėti, kaip angažuoti 
vftdPVPS dąrbui, kuris laukią žmo- 
niųr, Pirmiausia — kai skėlbia- 
mės esą vądovąįs-vėmi$, kai turir 
mę teisę nujoti uniformą, būti 
renkami aukštoms pareigoms ir 
kitus joms. rinktU kaį turim® tei
sę kalbėti išeivjskgs ^ęąųtjjos yar-l 
dji, tųriine teisę <Šąjungos gerovę 
kreipti vienaip ąr . kitą^P “ rif’ 
retume, jau apie ^mkrecjas pa
reigas- nekalbėdami, ^pirmiausiai 
patikrinti patys sąyjį .

Ąr esu naudįngas ir pade-

esu broHs "'kitam skau-. I 
tui ir 'draugas ąrtfintH?'

^.-Ar esu paklusnus savo tė- 
vąms ir yyresnybeą?^^-

• — Ak esu .aštikijnĄs; Dievui ir. 
Tėvynei? Įr taip toliau. -

Tai mūsų pagrindai ąpt kurių 
statomi organizącįjriąi reikalai. 
Tai dvasią, kurioj^v^irėtų būti 
veikiama, dirbama^ rąšoma, dis- 
kųtuojaina, tariąmąsU Be šito 
mes niekad neprogręsuosime.

Mums būtina ską^škėti. Eida
mi tą linkme įveiksime bet ko-' 
kįąs kliūtis, kurias,dabar vadina- j 
mę “sunkiomis t ■< -problemomis”. 
Kas bandę savo veiklą remti ne 
skaiĮti^is. -pagrindais, tas nesu- 
pxąn{^ ;^ląŲtybes, kaip tokios, iš 
gynės ir, kad ir su gerais norais 
atėjęs, galį tik pakenkti.

arit ' Stipraus skau- 
tžko pagrindo, grįsime prie idea- 
liand, "be, kulio sunku įsipareįgo- 
ti vėrldai; Kdkįe gi yra tie šiąn- 

’di^n. gyvybiniai įsipareigojimai? 
Pi^iMUsi^i; turėtume padėti 

cjfavgnv®ns:z
: i^rdfūpti tautybę sąyo pa

vyzdžiu ir įtaka;
— dalintis savo žiniomis su 

jaunais draugininkais;
— rūpintis skiltininkais ir skil

čių sistemos geru veikjmų; *
■ siaurinti centrinius- štabus,

o juos didinti prie draugovių.

TflB UTHTOANIĄN WORLt>-WID|t DAIL?' T
SecoiMi čia* Ristage pua ai Ctecaga, Uilnots. Publlriiėš dafly, 
«xceepi Sundaya, Legal holidaya, daya aftcr Chitetmafl ond Eaater

t

SunecripaoD Katra S2O.00* — Čhicago <AXu)ty, onuuu
as®where tą USLA- $26.00; Canati*
CouBtries —• 329JML ;

Mte IfcSaT oi flNM pr«nuaar; j
retas DesiunCiami. Aift DRAUGO prie Uekvtano skaitytojo adrešoį j 
gavusi 11 jo rnokesų, at&mtma. Ori Ūda itadtariolas 'y|af ui«i.5
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6 'mėn,, -3 mėn.;^
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vy- 
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šęi-

Mūsų sąjungos ateitis priklau
sė nuo to, kaip mes dabar suge
bėsime padėti draugovėms, 
globoti, auginti, mokyti, būti 
resriiąis broliais ir sesėmis tų, 
rįe sudaro mūsų skautiškos 
tuos pagrindą.

Tat uždavinys būtų 'A- pla
čiausių niastti padaryti taip, kad 
prie- kiekvienos • draugovės; kaip 
tos draugovės ’dalis; dirbtų bent 
du patyrę vadovai-vėš ir Su drau- 
gininku-ke, -kurie šiuo metu yra 
dažniausiai iš jaunųjų tarpo, tu
rėtų artimus ir nuolatinius ry-i 
Sius. Čia siūlomą sistema yra ei-i 
lę metų išbandyta ir neša gerus 
rezultatus.

/Geresnės veiklos kokybės s.ie-j 
ki ant, reikėtų grįžti iš ramovių ir 
židinių į konkrečią talką .skau
tiškam judėjimui. Antra — rei
kėtų sąjunginių mastu skelbti 
haujų narių vajų, gal net varžy- 
biniu būdų; Reikią prisiminti ir 
tai, kad tėvai, leisdami sąvco vai
kus j draugoves, pirmiausiai žiū
rįs kas tp^is draugovėms,vadovau
ją ir stebi, kaip tie jų vaikai su
eigose .užimami. Užtai, kai neap
galvotai . skiriami per jauni ne- 
P&tylS vadovai-vės, užkertamas 
naujų narių .verbavimo kelias-- 
Nemaloni tėvų ar visuomenės 
pastabą;;kad skautų suėigps r—- 
tai tik Įajko gaišinimas, jei to
kios pastabos virstų plačiau išsi
plėtusiu nuomone, ką gi 
tų centrinių institųeijų 
posėdžiai Ir pastangos?

Manau, kad svarstant 
pagyvinimo klausimą, būtų ir ki
tokių siūlymų, kurie virstų gerais 
Sprėrfdimais. Mūsų tarpe yra 
daug ir įvairių — amžiaus, pa
siruošimo, pajėgumo ir būdo at
žvilgiais. Dėl to ir nuomonių 
Skirtumas, kartais, yra didesnis. 
Turėtume turėti galvo je, kad tų 
BLUomonių lyginimas dar nėra 
skautavimas. Pranašumo vienas 
prieš kitą rodymas dar nėra va- 
doYaviiTias; Kartais tarpusavio 
'trihtfs nėleĮdžia pažvelgti į 
kalų ėsmė — nebėtą laiko! Es
mės pamiršimas jūO‘ toliau, tuo 
bus zalingesnis.

Siūlau veiklos atdaųjinimą pra
dėti kiękvięYiam nup Savęs per
žiūrėjimo, galvo-jarit, kad; esi tiek 
Aaūdingas, kiek’ padedi sąyo jau
nesniam broliui — sesei.

v.s. Č. ^e^kėvičiys'

das pasėdėjom ir gi-jžom su mo-s 
|oru.

— Koks buvo vėjas? — teira-i 
vausi pas brolį Leopoldą.

— Iš ryto išplaukti užteko, oj 
po to putėm visi, —juokėsi kan-i 
didatai, be vėjo plūduriavę visą' 
popietę.

O visgi buvo ir puikių dieniį. 
Logas kalba apie saulėtas biržei 
lio, liepos, rugpjūčio dienas, kai- 
jachta pastoviai buriavo 5-6 maz
gų greičiu. Laike aštuoniolikos 
išplaukimų daug navigacijos ma
nevrų buyo padaryta, daug prak
tikos budžiai kandidatai įgavo, 
daug naujo patyrimo buvo gau-1 
ta. Tiesa, tų plaukimų būtų bu
vę-daug daugiau, jei ne stovykla 
Rakė, jei ne Tautinių šokių šven
tė su ruošos darbais, repeticijo
mis suėdusi visą vasarą. Gi sto
vyklos laivynas Rako ežere šią 
vasarą buvo labai gausus. Di
delis buriavimo entuziastas brolis 
Marius iš ryto lėkė per Rako 
ežerą su “Lightning” klasės “Vėt- 
ta”, o po pietų, pasigriebęs sesę, 
iau skrido per ežerėlį su “Šnipe” 
klasės burlaiviu “Banga”. O, vė
jas pūtė dvi savaites, kaip užsa
kytas. Broliui Nakučiui beburiuo- 
jant visi kojų skausmai praėjo. 
Įr. kas besuskaiciuos kiek ten my
lių buvo ntiburiuota. .

DALIOS M^aUNINKĖS 
kalėdos

—jTėyeĮi, tėveli.

^ąĮeabš jau čia..

Nukirsk man ^Iųtę
Gražiausią miške! -

p— Parnešk man medelį. 
Kvapnų ir žalių,
Spygliukais nuklotą! — 
Linksmai Dalia.

— Nustok kalbėti, —
Tarė, tėvas liūdnai, 
rr-.Uždrausto naikinti 
Eglutes, tu anai—

Pastatė tėvelis 
Metalinę eglutę,
D Dalią nusiminus
Ją puošia žvaigždute...

Gailė Aleksaitė,

f<Kemavės” tuntas

j KAS YRA -KALĖDŲ SENELIS

Kalėdų Senelis yra sapnas, ku
rį sapnavau, kai, buvau dar. jųą- 
za.‘

Kalėdų genelis yrą pasąka, ku
rią aš visada norėjau girdėti.

Kalėdų Senelis yra žmogus, ku
rio aš yisadą laukiau ateinant

Kalėdų. Senelis yra senas žmo
gelis, kuriam aš rašydavau. laiš
kus kartą į. metus,
, Ištiktųjų,. Kalėdų' Senelis yrą 
jausmas mano Širdyje, ir miųjįj. 
mano galvoje.. Nes kiekvieną 
gruodžio mėnesį as sapnuodavau 
ir pasakodavau apie jį.

Aš skaitau jam laiškus nuo' 
niano, mažos Sesutes, ir laukiu, 
kad jis apsilankytų pas visus ma
žus vaikučius.

Nes krikščionys laukiame Kris
taus ateinant Naujam Gyyėųj- 

Marytė Pociūtė

DRAUGO prenumgrat? jųokama iš anksto
... • . . jjystąpis

ChicagOf Cook apskr.
ir Kanadoje '
Kitur J.AV.

• Užsienyje ,
Savaitinis ' .

TeL PR 84229

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ,. NOSIES |R 

GERKLES LIGOS 
2858 West 63rd Street

Valandos pagal eusitarimą •

DA E G. BALUKAS
Ąip^eriją
Glnękolę^lnę Oblrurgija 

644^ Sa Pala£dd Road (Crawiąrd; 
tfedteal Bmlding). LU 5-6446 
Priima ligonius pagal. susitarimų 

Jei neatsiliepia, skambinti- 874-8004

•utį

$30X0
28.00 
31/$
20.00

b

suožianL Nesunaudotų scraipeaių ‘

so ąssitefiia, Redakcija už
x>ų turinį nėateako. Skelbizuų kai'.. " 
ios pririunčįaiDM g»vua ĖrąSym^. ’ 1 
llilllllllllllllllllllillllllliuiliuilllllllll;'

[stąlgos ir finto teL 652-1381^ r

DR. FERft VYT, KAIUU&
BENDROJI MĖDIONA:^ 

1407 S. 49th Coūrt. Gcero z?
Kasdien 10-J2 ir ^7

Išsprūs tręę. ir Sęšt.

TeL ofiso Ir buto: OLympic 24151

ORfP. KISIELIUS X
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS - 

1448 So. 50tb Ava, Gcere ;.
Kasdien 4-8 vaL Ir 6-8 vaL vak., 

išskyrus trečiad lepiu* ,
Šeštadieniais 12 iki 4 vaL‘ popiet

I 
I
t

bereiks- 
planai,

veiklos

rei-

VASAROS BURIAVIMUS 
PRISIMINUS

Nė vienas buriąvimo sezonas 
peatnešė tiek daug naujų jūrų 
budžių kaip praeitasis. Birželio 
28 d. naktį visa - “Prezidento 
Smetonos” jūrų budžių įgula su-1 
sirinko į uostą pakelti vimpiląi 
jūrų budžių įžodžiui. “Baltijos” 
jačhta buvo perlengvą išlaikyti 
20 . vyrų ant denio. Į įžodžio flo- 
tiliją įsijungė nauja 35 pėdų bro
lio Dičiaus jachta ir brolio Na- 
kučio motorvaltis. Budžio įžodį 
davė: A. Bobelis, J. Bobelis, P. 
.Bukayeckas, R. Dičius, P. Fabi
jonas, V. Kelmelis, V. Martinka, 
D. Siliūnas ir D. Vidžiūnas; Įžo
dį pravedė j.v.s. Br. Juodelis, glo
bėjas ps. T. Jovarauskas ir visus 
sveikino dabai prasminga kalba 
iš marių atplaukęs Neptūnas.

Liepos mėn. 8 d. “Baltijos” 
jachtą ant denio nešė naujus 
jkąndidątus jūrų budžių įžodžiui, 
Stiebe besisupant didžiajam vim- 
pilųi, budžįo įžodį davė; .K. Dap
kus, J. Jasiulaitis, L. Jučas ir L. 
;KūČas.

Artinantis rudenėliui, rugpiū- 
čio 31 d. įgula vėl . išplaukė su; 
“Baltijos” jachtą trečiajam jūrų 
budžių įžodžiui. Šį kartą jį davė 
du senjorai: ps. J. Kirvėlaitis ir 
R. Parakininkąs.

Praėjęs plaukiojimo sezonas 
'“Prezidento Smetonos” įgulai at- 
u^ė 16^naujų jūrų budžių, kad

Kai- burėmis lingavusį. Monroe 
uostą Chicagoje spaudžia žiemos 

‘ledai, kai vietoje žuvėdrų vėjas 
hęŠa boltųą snaigių sūkurius, ma- 
lųnu prip. 'Spragančio žįdinio pą^ 
vartyti ‘%altijoš?^ jachtos dieny-

, Pašėlusiai grėit prabėgo fa* 
vąįarėlė. fiirželio 9 į kartU1 su 
Linu ir Šarūnu- pąšijęidūs su 
“Baltiją^ f nrimąją ^edidnę' Mi- 
čhiganų 'atfede, kad Šimtus iiiy^ 
liti nubūriū6sTm, kad . “Baltija” 
kas dieną skraidys po mėlynus; 
vandens plotus. Deja, tas keistas 
Chicagos oras. Pučia, kad ban
gos baisiais kalnais virsta; arba 
visą savaitę nėm jokio vėjo?

—r Rąjį buvo vakarykštis- bu- ] 
riairimas? Idausiau broli VIa? 

d* L
Nebuvo vėjOo Dvi valan-Į

’’ĄųSros. Vartų.' tuntp "žęmai^s araupoves sicautes tunto sueigoje. • 
Draugininke (trečią.dl kairės) ps. Vida tSidukaitė. Nuotr.’ D. Vakarės

jūrinio . skaūfavimg veikla “Lifu- 
ąnicos” -tunte plėšiusi ir stiprėtų.

Spaigėpis šojęąųt lj^onręe ųps- 
te ir ledams ųžklpjųs mėlynas 
pakraptęs -“Baltijos” jachta po 
bfęappta dangą ilsisi krantinėje. 
Jos čia, lyg žąsy? sutūpę, ląųkią 
pąyąsąrjoj kad vėl jęsįlęidųs bal
tus sparnus, kad vėl nuskridus 
per mėlynus vąpdęjds. Juk iš
tirps žiemos ledai ir vėl atbėgs 
plaukiojimo sezonas. Vėl buriuos 
broliai, r įtartį paimdami Įr ^‘Ne
rijos” tunto seses. ' *

-rvJCaip ■ ■ J^phtqą fondas lai
kosi?

—Blogai, — purtė galvą įgu
los. vada? brolis Miėėęvičiūs. 

— Darom balių lėšoms .sutelkti.
Šauniai praėjo balius. įląųg sve 

čių prisirinko. Salės skliautuose 
lengvai suposį “Baltijos*’ špina- 
keris, visiems primindamas savo 
liūdną dalią.

— Jei bus pinigų, aš vėl pa-

kilsiu į stiebą, jei nebus, “Bal
tija” nėbeįlauks...

Baltijos balius pavyko, feus kuo 
mokėti už dokus, už uostą,- už 
draudimus, už dažus. “Baltija” 
vėl plauks': Ateis naujos jėgos ir 
pakeis senuosius būdžius. Keisis 
rankos, laikančios jachtos vairą, 
tik nesikeis kursas. Jis liks tas 
pats: Dievui, Tėvynei ir Artimui; 
mūsų- jūrinei Lietuvai; lietuvybės 
išlaikymui išeivijoje.

tikėjimo žmogus 
negali padaryti.

B.J.

nieko 
su jup

Be 
gero 
— viskas įmanomą;.

Sir William Osler

DR. VL BLAŽY?
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

ftfaręuette Medlcal Center 
6132 So. Kėdzte Avenue 

VaL: plrmad., antrad. ■ Ir ketvlrtad. 
6 Ik! 7:80 vai. vakaro. 

Bečtad. nuo 1 Iki 8 vai.
Pagal susitarimą , 

Ofiso telef. WA 5-2670 
RedA teL WAlbrook 5-8048

TęL REliance 5-1811
DR. WALTER į JnhiK 

(Lietuvio gydytojas) 
3925 West 59th Streęt, ' ' 

VaL: plrmad., antrad., ketvirtądL 
penktad. nuo 12-4- vai. popiet k 
vaL vak. Treč. ir. šeštad.,. AŽdarytI

TeL Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DU PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Stret
VaL pirm. ketv. ■ 1 > iki 6 V. popiet. 

Antrad-. penktad. 1-5, trefi. Ir Beėtad. 
tik BUflltarua.

DR.IRENA KŪRAI
GYDYTOJA IR ČHiRURgf 
KiBDIKip ią VAIKŲ 

BPE£IAI40ift s ' 5?<hi 
’ BĮKpiGAt BtJILDĮ^G, 
7166 South Wėstėxn AvCTiua.’-į;--' 

Valąndos: Kasdien nuo 16 vaL jįjį 
iki 1 valį popiet į i < 

Ofiso teL HE 7-1168; redd.

Dr. Ant. Rndokri kabinetą- perSmS
DR. EDMUND t C|ABA 

OPTOMĮBERĮSTAS 
2709 West 51st Street 

Tę^ — GR 6-2400
VaL: pagal susitarimų.: plrmad. 

ketv. 1-4 ;!r '7-9: 7“’
10-4: ieŠta. 10-8 vai

Ote. teL 735-4477; Rez. 246-2839

PR. L DECKYS
GYDYTOJA 1B CHIRURGa 

Bi»6cialyb6 — Nervų ir 
Emorin&i ligos . 

ORAWFORD MEDICAL BUILDING 
6440 Sa Pulaakl Eoad

Valandoa pagal .eusltarlmA'

_______ JHHHPlr 
i; antrad. ir penkt.

Oft. HE 4-1818; Rez. PR 
lffl. J, -

GTOTTOlAS^jtR CfflRTlĖjgj® - 
Specialybė vidaus -figos -^1 
24&1 West Vist Street 

(71>O0 ir XJampbelI Ava. kam|iM|>i 
VaL: plrmad., antrad., ketvirtad..k 
penktad. 8 f v. p. p.-Tik’ iusitaniJ

OPTJGAL STUrDial' 
VIOLETA KAROSAire

*<051 So. Waahtenaw. TeL 77&474I 
Pritaikoanl akinta! pagal gydstah 

receptus.’ “
Didelis akintų rSmų paslrlnklmi^-- 

Vąl: p|rm-. antr... penkt 
Ketv. 1-8 v. vak. Sešt iO-4 ▼. a, a 

Trečiadieniais uždaryta.

Berid. teL . Gi 8-6873
DR. W. M. EISI N-EISIN AS

akušerija IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 &>. Kedrie Ąve. WA 5-2670 
Valandos pagal snaltarlmą. 4el.
atalU£Dto« fifrnipftiyti; MI 1-.000J. j

Valandos pagal sušitarimą'

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL - BE 3-5893
Specialybė Akių ligos

8907 West 103rd Street

Telef. — 282-44Ž2

DR. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA J 

Ofisai:
111 Na WABASH AVĖ. Z*?} 

4200 NO. OENTRAL AVS“’^ 
Valandoe pagal susitarimu

Naujam Litūanieos paskautininkui Jųozui_;Įv4Pąuskui po įžodžio žaliąjį 
kaklaraištį užriša LS Brolijos vyriausias;skautininkas s. tfil. Sigitą^ Mk- 
naitis. Kairėje — Kernavės tunto tuntigjnkė pą. Rįtofig Ru'daitĮene ir 
buvęs Litūanieos tunto tuntininka8: j* KupclkėviČiUš.

* Nuotr. J. TatoulaiČio

SOPHIE BARDUS
RADIJO SEIMOS VALANDOS 

Visos progrmos 8 W0PA 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 12:30 —- 
1:00 vai. popiet — Seštadienj ir. 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryta

Telef: HEądock 4-2413
1490 A. M.

7159 So. MAPLEVVOOD ĄVE
CHICAGO. O-L 60629 .

Ofiso teL — PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
į O K 6 A

VAIKŲ LIGOS
2656 West 63rd Street

Plrmad., antrad., ketvirtai. ir penkt. 
nuo" 12 Iki 2 vai ir nuo 5 iki 8 vai 
vak. fteštad. nuo 1 Iki 4 vaL

DR. FRANK PLECKAŠ " 
OPTOMETRISTAS 
(Kal^Betavjškšij . ;.a 

2618 W. 7hiž gi. TeL 7S7-51tf 

Tikrina akla. Pritaiko akfarfiM f 
“Ctontact ^3

Yąj. pa«aj sualtartin^ Ųždąjyta;ti^

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR ~

PROSTATO CEūiRUR^Ui'.. 
2656 W. 63id Street

VaL antrad. nuo 1-4 popiet 
ir kety. nuo 5-7 ▼aĮoųv. -į

Ofiso teL 77&2880, nz. 4484Mb

ST, PETERSBURG BEACH, 
FLORIDA

Jeigu įdomąujatės įsigyti šioje 
apylinkėje nekilnojamo turto nuo
savybę, maloniai jums patarnaus 
Veronikos Jakušovienės vadovau
jama lietuviška .jstąiga. Darbo 
landos kasdien 9-4:30

GULF ASSOCIATES 
REAL ESTATE 
6705 Guli Blvd.,

St. Petersburg Beach, FE. 83706.

TeL 813-8G7-1791 dieną arba 
813-360744 vakare.

OUIIililIlIlIlUIIIIUIlIUIIUliUlIlIUlIilIlIlI

VSr

Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
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ĮLEuIngeno cUrEui vertinlfat

GAISRUS APGESINO, BET NEUŽGESINO
Pasaulyje nieko nėra amžino, taiką Europoje”. Bet nedaug kas 

klausia, kokia kaina. Dabar, pra
ėjus beveik 1,5 metų nuo pasira
šymo dienos, visiems aišku, kad 
vakariečiai ir jų 'politinis vado- 
vąs buvo sovietinių rusų apgau
ti: daug davė, o nieko negavo.

JAV-bės, ligi šiol -gynusios pa
saulio tautų'laisvės idėjas, už jas 
guldžiusios galvas ir mokėjusios 
gyvybės laukomis, padėjo savo 
parašą (po gėdingų , Helsinkio 
dokurne-ht u/,pr-a.!<tišk:ii.-. išduoda-: 
mos bolševikams jų- karo metu 
jėga pavergtas, valstybes ir už tai 
iš Sovietų iiegaudamos nė grašio. 
Negėriau atsitiko ir su moraliniu 
Autoritetu; Vatikano politikai pa
sirašė tą patį Helsinkio dokumen
tą, matyt, tikėdamiesi, kad So
vietai suteiks savo krašto ti-kin- 
itiesiėms 'bent šiokią tokią religi
jos išpažinimo .laisvę.. 'Deja, tie 
šiaip jau gudrus politikai santy- 
kiuoše su Sovietais apsigavo: ti
kinčiųjų persekiojimas po pakto 
pasirašymo tie tiktai nesustojo, 
bet dar padidėjo.

*

KARŲ PRIEŽASTYS

Įwt neteisybė, klasta, smurtas 
nėra amžini. Pranyskta garsiausi 
vadai, “nepakeičiamuosius” pa- 
keičia kiti, dažniausiai dar geres
ni, Taigi nereikia perdaug stebė
tis, kad ir JAV užsienio politikos 
vairuotojas dr. Henry Kissinge
ris turi pasitraukti iš šio savo 
pilsto: ateinančių metų sausio .20 
d.jo vietą užima-naujojo prezi- 
dęnto jimrny Carterio parinktas 
užsienio politikos vadovas;— Gy- 
raš Vanae., y > -s ./-i,
ĮL Kissingeris, Harvardo uni- 

versiteto politinių .mokslų profe
sorius, į aktyvią JAV užsienio .po- 
litiką įsitraukė 1969 metais. Iki 
1973 m., Jam-Kippur karo, jis 
buvo prezidento R. Nixono pata
rėjai' valstybinio saugumo reika
lams. Tuometinis prezidentas 
patarėjui patikėjo tokią. didelę 
gilią, kad užsienio reikalų sekre- 
troiui nebebuvo ką. veikti ir šiš 
po kurio laiko išėjo iš pareigų, 
kurias perėmė faktiškasis užsie
nio reikalų ministeris H. Kissin 
gerk

Naujasis prezidentas G. Fordas 
Kissin geri u buvo dar labiau susi
žavėjęs ir suteikė jam dar dides- 
nę valdžios galią.

*
Daug kas H. Kissingerį laiko 

“didžiausiu paskutinių laikų” po- 
litikitJjygina jį su vokiečių Bis- 
mitrcku, . anglų Gastlereaghu, 
Austrijos diplomatu Mettemichu. 
Tačiau lyginimas vargiai turi bet 
luti istorini pagrindą. Bismarkas 
iškėlė Vokietiją, Castlereaghas 
Angliją, Mattemichas susmugdė 
Napoleono galybę. O 'Kissinge
ris? Nuo jo dienų pradėjo 'Ameri
kos galybė smukti, o ne kilti.

’ Kissingeriui priskiriamas pasi- 
Sekimas JAV - Sovietų Sąjungos - 
Kinijos trikampio politikoje. Ta- 
ciau faktai rodo, kad Amerika li
ti Šiol čia dar nieko nėra laimė- 
jusi. “Kissingeris užbaigė Indo- 
kinijos karą”. Taip. Tačiau ko- 
kia-kaina? Amerikos pralaimėji- 
mu, kaštavusiu daugybę gy
vybių,. visišku politinio prestižo 
Įiraradimu.
^.-Vėl sakoma: “Kissingertui pa
vyko išspręsti pasaulio naftos 
klausimą”. Vėl —kuria kaina? 
Be galo dideliu šios pasaulinės 
prekės kainos pakilimu, visišku 
nusilenkimu arabų šalių diktatui. 
Arba: "Kissingeris sėkmingai iš
sprendęs Izraelio — arabų ginčą”. 
Bet ir čia jo “sprendimu.” nėra 
įtenkinti nei žydai, nei'arabai. -
Abi^ šalys-reošiati^ 
karo veiksmams. Gaisrą apge- - 
6ino, bet neužgesino.

Afrikoje kilo naujas gaisras. 
Vėl tėtį išskubėjo 'Kissingeris. Ar 
gaisrą užgesino? Vangiai, nes ke
liolika naujųjų Afrikos valstybių, 
didžiulę Angolą įskaitant, buvo 
perleista Sovietų įtakai.

Metų Afrikoje, Rodezijoje, Na
mibijoje ir gretimose srityse iški
lo ratinės kovos. Ten vėl mato
te ' Kissingerį. Skelbiama, kad 
kovos apstabdytos. Bet kuria kai
na? Baltieji pakuojasi lagami
nus;- bėga į Europą ir kitus kraš
tas.

,T)ar vienas gaisras Kipro saloje. 
Vėl jį gesina Kissingeris-Liepsnos 
Sustoja veržtis, tačiau abudu A- 
merikos partneriai — Turkija ir 
Graikija nusistoto prieš 'JAV-bes 
irvirsta bevelk jos priešais.

■ Derybos su Sovietais strategi 
nią ginklų apribojimo reikalu. 
Kalbama, kad rusai šioje srityje 
palenkę Ameriką. Klausimas 'lig 
Sol neišspręstas. Jis paliktas 
naujajai jAV-bių vyriausybei, 
lajįkur gi H. Kissingerio laimė- 
Itiiat Nuo kada pralaimėjimus 
kaitome laimėjimais?

*

'Kissingerio gerbėjai skelbia, 
tad didžiausias jų esąs “detente” 
ta s'Sovietais, Helsinkio paktas, 
prirašytas 1975.VUI.1. 'L. Brež
nevo ir Kissingerio nuopelnas e- 
!ts, kad šį paktą pasirašė 35 
talstybės tuo “užtikrindamos 

A' ‘V. , ■

Bet gal Kissingeris ką nors iš 
sovietinių tusu išsiderėjo, ką 
nors gavo? Vakarų Vokietijos 
spauda (Der Spiegei) nurodo, 
'kad Kissingeris, paruošdamas 
Ameriką ir spausdamas kitus 
kraštus pasirašyti Helsinkio do
kumentą, išsiderėjęs iš Sovietų, 
kad už bė galo dideles Amerikos 
it kitų kraštų nuolaidas Sovie
tams, už rusų pagrobtų šalių pri
pažinimą, šie sutikę išleisti iš 
Sovietų Sąjungos į Izraelį didesnį 
žydų .skaičių. Iš pradžių Sovietai 
pažado laikėsi. Išvažiavo dešim
tys tūkstančių žydų. Bet kai ant 
Helsinkio dokumento parašai 
nudžiūvo ir. jų veikimas įsigalio
jo.'— žydų emigrantų skaičių su
mažino iki minimumo. Tokiu 
būdu Sovietai vėl apgavo lais
vuosius kraštus, Ameriką, jos po
litikos vadovą H. Kissingerį ir 
net jo tautiečius Izraelyje.

*

Helsinkio dokumentas, iš vie
nos pusės L. Brežnevo, iš kitos — 
dr. H. Kissingerio, buvo .taip suk
tai suredaguotas, kad tariama jo 
“gena” valia kuri laiką tikėjo ne 
tiktai Amerikos, bet ir kai kurių 
kitų kraštų spauda. 'Nors “Drau
gas” dar prieš Helsinkio pakto 
pasi rašymą įspėjo skaitytojus dėl 
gresiančios nelaimės ir tuojau po 
pasirašymo atskleidė jo. apgaulę, 
dokumento “gera valia” ir nau- 

dąirus lietuvių veiksnys ir jo ofi
ciozas Chicagoje. Pastarasis Hel
sinkio paktą laikė šventu iki šiol, 
kol, atpasakodamas rusų disiden
to Vladimiro Bukovskio pareiš
kimą, pagaliau pripažino jo žo
džiais karčią tiesą, kad “po Hel
sinkio Sovietų valdžia dar labiau 
Suvaržė susisiekimą su užsie
niais”, toliau nurodė, kieno nau
dai iš tiesų detentė dirba.

Ar Šiaip ar taip, “genialaus” 
politiko Kissingerio era baigiasi. 
Lietuviai, kaip ir kiti pavergtieji, 
dėl jo pasitraukimo nė vienos a- 
šarėlės neriuliesime vien dėl to, 
kad jis svetimomis tautomis pre
kiavo kaip savo daiktais. Bet ar 
galime daug džiaugtis? Tuo tar
pu dar ne. JAVibių užsienio po
litiką nustato aukštesnės jėgos 
kaip Užsienio reikalų ministeris 
ar pats valstybės prezidentas, 
Tokia politika nustatoma il
giems laikams ir vedama net 
tuo atveju, kai kongresas ir sena
tas yra kitokios nuomonės. Bet 
faktai aiškiai įrodė, kad detentė 
su Sovietais be galo pražūtinga 
ne tik Amerikai; 'bet ir laisviems 
vakarams. Taigi, gal būt, atėjo 
laikas ją keisti. Pagrindinių .pasi
keitimų gali atsirasti kai kieno 
pranašaujamo šaltojo karo 'link
me. Pakeitimas gali 'ateiti ir iš 
kitos pusės: 'Helsinkyje Sovietai 
pąsiekė, ko norėjo, ir gali 
dar daugiau pareikalauti. Gal ta
da nauji JAV vadovai pasakys 
“ganai”

b.kv.

VAKARŲ EUROPOS SAUGUMAS
Sovietų apsiginklavimas kelia nerimą Vakarų Europoje

Reikia stebėtis, kad Šiaurinio 
Atlanto santarvė (NATO) tik 
dabar pabudo. Ją pabudino ne
paprastai spartus Sovietų apsi
ginklavimas per paskutinį dešimt
metį. Net ir pabudusi vakariečių 
santarvę neišmano, ko griebtis, 
kaip gelbėtis.

Jau įprasta vakariečiams vis 
svarstyti, ko Sovietai-siekia ap
siginklavimo persvaros.. Vakarų 
.Europost; užpuolimą jie. vadiną 
-nesąmone' ir vis -delsia7 Spręsti -že
myno saugumo klausimus.

Vakarų Europos’ ūkinis ato
slūgis, valstybių biudžeto karpy
mas, ypač Anglijoje, Italijoje ir 
Prancūzijoje, paliečia ir apsi
ginklavimą. O apsiginklavimo sri
tyje yra didelis padrikumas^ nes 
atskiri kraštai nesugeba ginklų 
suvienodinti, standartizuoti.

Politinis nesutarimas pažeidė 
Vakarų Europos saugumą. Tar
pusavio ginčai tarp Graikijos ir 
Turkijos nusilpnino pietrytinės 
Europos saugumą. Prancūzijos tik 
viena koja priklauso Šiaurinio At
lanto santarvei. Ji vis dar tebeke
lia įvairius klausimus Vakarų Eu
ropai apginkluoti.

Šiaurinio Atlanto santarvė per
gyvena sukmetį. Jos krašto ap
saugos ministerių pasitarime, 
įvykusiame gruodžio 6 — 8 die
nomis Briuselyje, stengtasi atvi
romis akimis, žvelgti, į tikrovę, 
bet jų nutarimai vargu bus įgy
vendinti.

įspėjimai

Santarvės vyriausias karo va
das-gen. Alex Haig jau prieš 
krašto apsaugos- ministerių pasi
tarimą skelbė: “Per paskutinį 
dešimtmetį Sovietai padidino 40 
proc. šarvuočių ir-50 proc. pa
trankų skaičių. Mes pergyvena
me grėsmės metą’.’. Jis nepritarė 
nuomonei amerikiečių -senatorių

GEDZM/A'AS GALVA

Detentės politiką puoselėjant. JAV prezidentas G. Ford ir Valstybės sek
retorius dr. Henry Kissingeris Vladivostoke 1974 metais. Per didelės nuo
laidos Sovietams

Dešimt tūkstančių km 
per Amazonijų

A. SATJLAHIS
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Rytą pasirodo pas ištekėjusią 'dukterį pabuvojusi 
Mačiulaitienė, paaiškindama, kaip buvo su laišku: vyras 
jau buvo išvykęs sergančios motinos aplankyti ir ne
buvo kas suprastų. Prie tradicinės braziliškos kavutės 
susipažįsti su dukterim, žentu, su sūnum. Abu vaikai 
lanko universitetą, kaip ir bendrai trečios kartos nariai; 
Klausinėja ir patys svarsto lietuviškus reikalus, apie ku
riuos tėvas vis pasakoja. Beveik pavydėdami vienas ki
tam griebia automobiliui vytukes ir lietuviškus raktinu- 
kus, kurių kelionėn daug vežtis negali.

Mato Grosse yra ir- daugiau lietuvių, dirbančių že
mės ūkyje, bent vienas turi palntito (palmių šerdžių) 
fabriką,, bet sunku juos surasti, nes nuotoliai dideli ir 
nėra ryšių. Buvęs mokytojas Simas Bakšys buvo 'paruo
šęs rankraštį apie tos valstijos lietuvius, bet jam mirus 
ta medžiaga, tur būt, amžinai dingo. Antrojo karo mė
tų kartu su kitais ieškojo laimės brangakmenių kasyk
lose. Kas rankraščio dalį matė ir nesugebėjo išprašyti, 
ypač pergyvena šios lietuvių istorijos dalies pražūtį.

AUKSO IEŠKOTOJŲ PĖDOMIS

Miegojęs užburtuose rūmuose ar pilies rūsyje, tur 
būt, jaustųsi kaip svetingų jėzuitų misionierių pa
guldytas šimtametės bažnyčios tamsiame sandėlyje, kur 
virš galvos palubėj šikšnosparniai šnekučiuoja, o po 

Javjįle it žUmbįr leoly gaadinus ąjui MiUj

S. Nunno ir D. Bartletto, priklau
sančių senato Kariniam komite
tui, kad Sovietai per 48 valandas 
gali pasiekti Reiną, bet jo prane
šimai' pasitarime buvo pesimisti
niai.

Panašios nuotaikos lydėjo ir 
santarvės Karinio komiteto pir
mininko adm. Peter Hill — Nor
tono -pranešimą: Sovietai jau pra
lenkė vakariečius;' ginklų pfetšva- 
ra ir kokybe-kai kuriose Srityse.' 
Jei santarvė ir toliau snūduriuos; 
ji- atsidurs labai nepalankioje pa
dėtyje; O jos atsikratyti suriku, 
kai politikai vengia įsigilinti į' 
esančią įvykių raidą.

Minėti įspėjimai neturėjo le
miančios įtakos stiprinti santar
vės karinį pajėgumą. Vakarti Eeu- 
ropoje tebesitęsia trintis.

NusiginKlavinįo derybos

Jau treji mėtai praslinko, kai 
Vienoje pradėtos derybos dėl nu
siginklavimo Europos žemyne. 
Jos buvo nesėkmingos ir paskati
no šalių apsiginklavimą. Šiauri
nio Atlanto santarvės duomeni
mis, Sovietai pagamina povande
ninį laivą kas kiekvieną, penktą 
savaitę. Šių.metų šarvuočių ga
myba Sovietuose sieksianti 2000, 
kai JAV tik 400. Varšuvos san
tarvės karių skaičius žyiųiai pa
didintas. Jos žinioje esą šarvuo
čiai, patrankos.,!! taktiniai karo 
lėktuvai toli pralenkia Šiaurinio 
Atlanto santarvės atitinkamų 
ginklų skaičių. Ypač ryški Var
šuvos santarvės patrankų šar
vuočių it karo lėktuvų, skai
čiaus persvara.'

Vakarų Europa turi pusantro 
karto daugiau žmonių už rytinę. 
Jos pramonė bent du kartus- pa
jėgesnė, bet tik branduolinių 
sprogmenų skaičiumi du kartūs

prašoka Varšuvos santarvę. 
Branduolinių ginklų panaudoji
mas gana painus. Sovietai gali 
pasistūmėti ligi Reino, kol JAV 
sutiks taktinius ir strateginius 
ginklus panaudoti. Jie gali būti 
ypatingai pavojingi priešui pasis
tūmėjus, nes jų naikinimo smū
gius tūrėtų patirti užimtųjų 
kraštų gyventojai.
.;Varšuvos santarvė yra tik So- 

vįetų iškabą. Ųž jos stovi milži
niška, it gerai apginkluota’ sovie
tinė kariuomenė. Ji gali žaibo 
greičiu smogti ir greitai pasiekti 
Prancūziją, kuri vieniša negalė
tų priešintis. Anglija ir Italija 
neturi rimtesnės pajėgos pasi
priešinti.

Vakariečių pakrikimas

Per 31 m. Vakarų Europa ne
sugebėjo politiškai jungtis. Kiek
vienas didesnis kraštas vedė savo 
politiką, siekė savo tikslų. Ūkinė 
bendrija jungė 9 valstybes, bet 
vėžlio , sparta sprendė ūkinius 
klausimus. Šiaurinio Atlanto san
tarvei priklauso 13 Europos kraš
tų, bet ir jie nesugebėjo išspręs
ti. svarbiausių karinių klausimų. 
Jų ginklai yra nestandartizuoti. 
Ten yra 6 šautuvų rūšys, 31 
prieštankinis skirtingas pabūk
las ir net 40 rūšių patrankų.

.•Apie ginklų standartizavimą 
daug kartų santarvė šnekėjo, net 
jai'nepriklausą kraštai — H vals
tybių XI 22 — 23 Romoje tarė
si; bet iki šio meto mažai ką te
padarė. i

Finansiniai rūpesčiai

Skirtingi ginklai-.trukdo Euro
pos gynybos organizavimą ir 30 
proc.- ją brangina. Šiaurinio At
lanto santarvės apsiginklavimas 
yra ne, tik silpnesnis, bet ir padri
kas. Geiiausias pavyzdys — šar
vuočiai.. Sovietų šarvuočiai T-62 
yra sunkesni, greitesni ir šaudy
mas tikslesnis už amerikiečių 
M-60, anglų Chieftain ar vokie
čių, Leopardus. .

Šiaurinio Atlanto santarvė vis. 
dar neturi, .visuotinės radaro siste
mos Europoje. Šis klausimas buvo 
keltas paskutiniame krašto apsau
gos .ministerių -pasitarime, bet 
: klausimas atsidaužė į kaštus, 
'šiam reikalui reikia išleisti 2,4 bil. 
dol. Iš kur imti šią sumą? Ang
lai, prancūzai ir vokiečiai ėmė iš
sisukinėti, delsti.

Dar 'didesnes painiavas' kelia 
santarvės finansiniai reikalai. 
•Svarbiatriias ■'* -ginklų- gamintojas' 
yra JAV, išvežančios 90 proc. 
ginklų į Europą ir tik 10 proc. 
iš ten {vežančios. Dėl atskirų rū
šių ginklų vyksta didelės varžy
bos. Amerikiečiai siūlo F-16 nai
kintuvus, prancūzai — Mirage,'

Kiekvienas kraštas riipinasi ne 
tiek Europos gynyba, bet savo ąp 
siginklavimo. pramonės .puoselė
jimu. Jau seniai vyksta kietos de
rybos, bet jos buvo nesėkmingos. 
Europiečiai perka ginklų iš JAV 
už 1 bil. dol. kasmet.

Santarvės padrikumas

Kiekvienas šaltinis skelbia skir
tingą; abiejų' santaryių apsigink
lavimo santykį, bet daugelyje 
atvejų.-jis nepalankus Šiaurinio 
Atlanto santarvei. Ji. reikalinga 
daugiau, patrankų, šarvuočių, 
raketų: ir karo- lėktuvų. .Vakarų 
Europa negalį būti .ginama, kai 
turi 7-rūšis šarvuočių, 22 -rūšis 
prieštankinių pabūklų, 36 rada
ro sistemas ir kitus skirtingus gink
lus. Jos ginklų -sandėliai- sutelkti 
prie Kaiserslautemo. Kariuome
nių paruoštis menka, o naujokų 
šaukimas sunkus, ..priklausąs nuo 
kiekvienos valstybės -.sprendimo.: 
Toks gynybinis pakrikimas nega
li tarnauti Vakarų Europos sau
gumui.

Vakarų Europa • buvo . palikta 
ramybėje dėl daugelio priežasčių. 
Sovietai pirmiausia siekė, apsi
ginkluoti, suvaldyti savo sateli
tus, susitarti su kinais ir pasiruošti 
ūkio srityje, stiprinti gamybą Si- 
birer-Dėlis tų klausimų -jau- iš* 
spręsti. Po Helsinkio susitarimo 
prasidėjo stipresnis politinis spau
dimas. Maskva nelietė padrikos 
Vakarų Europos, ries ten pradė
tas karas reikštų trečiojo pasau
linio karo pradžią.

Grosso valstijos sostinės Culaba steigėjų kaulai. Pasi- 
'ėmęs rankon bailiai mirksinčią žvakutę, eini per zakris
tiją, kurioj pagarbiai globojama beveik 400 metų senu
mo šv. Rožės Limiėtės statula, pro senoviškas-duris, at
rakinamas milžinišku raktu, į sandėlį, kuriame kunigai 
laiko grūdus'neturtingiesiems šelpti;

Rožančiaus bažnyčios šventinimo datos neįmano
ma surasti,- bet ji, tur būt, trečia amžiumi 1719 m'. įsteig
tame Cuiabos mieste, kuris nuo pat pradžios svarbus 
prekybos ir susižinojimo taškas gerai Amazonijos da
liai. Pirmieji gyventojai mirusius laidojo ant kalvos, ku
ri vėliau pasipuošė bažnyčia. Prieš keletą metų taisy
dami grindis kunigai atrado virš 50 vadinamų “ban- 
deirantes” (pionierių) griaučių. Pionieriai — tai iš'Sao 
Paulo iškeliavę drąsuoliai, prėtęsę Brazilijos žemės daug 
toliau už Šv. Tėvo nustatytą ribą tarp ispanų ir portu
galų žemių.

Miestas, tur būt, pati “negražiausia” Brazilijos vals
tijų sostinė, keistas naujų ir senų pastatų mišinys. Se
niausia bažnyčia, pirmoji katedra, buvo prieš penketą 
metų nugriauta, lyg nukirsta šaknis surišant: dabartį su 
įdomią praeitim. Tebestovi pirmasis miestą įsteigusių 
aukso ieškotojų šulinys, dar viena kita istorinė bažny
čia, pats miesto senamiestis siauromis gatvelėmis. Aukš
tai ant kalvos stovi trumpų bangų siųstuvas ir stato
ma antroji ar trečioji Brazilijos mečetė Didžiausia mo
kykla tėvų saleziečių, parūpinusių visą eilę vyskupų 
miestiečių ir indėnų apgyventiems plotams.

Vienas trijų Rožančiaus parapijos kunigų paveža po 
priemiesčius, kuriuose gyvena neturtingiausieji. Kas-tre
čiadienį iš kepyklų surenka atlikusią duoną, kurią as
tuoniose stotyse išdalina šeimoms tų bendruomenių va
dovai. Kai Brazilijos nepriklausomybės dieną 'turį gra- 

i feipjų di-ahažiy išąc ceBtsaa žinreti, kiffiigas

likusiems lūšnelėse išvežiojo sunkvežimį apelsinų. - Žvy
ruotos žemės apdengtos apylinkės kalvos turi ir tipiitr. 
gą kontrastą — valstijos valdžios naujai statomus rū
mus, kuriems sklypus pardavė miesto politikai.

E Cuiabos matyti aukštuma, vadinama “Chapada 
dos Guimaraes”, staiga pakylanti lyguma) taip .'pat 
ugusi kreivais, neaukštais krūmokšniais ir žolę- (žemei 
trūksta kai kurių mineralų — kitaip čia- irgi. būtų .trp-. 
pinis miškas). Čia 1716 m. prasidėjo Cuiabos istoriją; 
kai Coxipo dė Ouro upėje buvo rasti aukso gabalėliai. 
Netoli upės stovi- didžiulis kryžius, pažymįs prieš 250 
metų'švęstų, pirmųjų Mišių visoje valstijoje vietą,, Miėį. 
telio teliko senoji koplytėlė ir mokyklėlė, o upėję gėli 
visvą dieną1 ieškoti aukso — sunkiai surasi. Jau XVIII a. 
pradžioje- pradėjo baigtis, nes upių žvyro sijotojai, nu
lėkė į būsimos Cuiabos apylinkę, sužinoję apie naują- ra
dinį.

Kol laukėme išsišakojusiais medžiais apaugusioje 
pakrantėje ant žarijų kepamos mėsos, senas indėnų-jr 
brangakmenų ieškotojų misijonierius mielai klausan
tiems pasakoja apie savo nuotykius, kuris; tur būt,; nie
kad nepasikartos, nes gyventojai ir- modemiškesniš gy
venimas vis veržiasi krašto gflumon. Tais laikais apylin,- 
kės misionieriai buvo vokiečių kilmės iš pietų Brazilijos, 
paprastai nusiųsti griežtesniais laikais ūž vienuolijos, 
tvarkos laužynią. Mąžaį portugališkai mokąs broliukas 
suprasdavo jam šio misionieriaus sakomą išsireiškimą 
“po velnių” vokiškai, o ne portugališkai,— išeitų ne-, 
tinkamas išsireiškimas —ir atsisakydavo virti, palikda
mas jauną kunigą virtuvėje su visais darbais ir valgių 
bendrabučiui- Tokio nesųsiprątijno dėka išmoto'gerai 
virti, ir tai jam pravertė sunkiose misijose —-ir, Sa 
susėdus pavėsyje prie topinių.

į^įįS ifelSaiĮS

Kalbant apie karų priežastis, 
pirmiausia tenka klek paliesti ir 
bendrai karų esmę bei priežastis 
kurios yra bendros visiems ka
rams. Senoji praeitis byloja, kad 
karai atsirado kartu su žmogumi. 
Juk ir pats pirmasis'. karas Buvo 
trumpąs, žuvo tik vienas žmogus, 
nes nebuvo 'kam daugiau žūti: li- 
ko tik 'Kainas nužudęs savo brolį 
Abelį. Nūdien žemėje žmonės 
skaitomi bilijonais ir karo .lau
kuose žūna milijonai; Dėl to, Žmo
nijos istorija rašoma -kraigu — 
visi svarbieji žmonijos istorijos po 
sūkiai grindžiami daugybė .žmo
nių aukų. Ir .vargųar. beateis 'lai
škai,'kad'Žemėje įsiviešpatatis'am'- 
žiną taika.' kovos prądaj, žmogu
je yra įgimtas taipj kaip ir žemes
niuose gamtos padaruose, juk' vi
siems žinoma, 'kad augalai, -besi
stiebdami į saulę, vieni kitus 
stengiasi pralenkti, kad .paskui Sa
vo 'pavėsyje likusius Užslopintų ir 
turėtų savo šaknims daugiau 
maisto. Gyvūnijos gyvenime toji 
■kova dar ryškesnė ir reiškiasi dar 
žiauresniu būdu: vienos rūšies Šr 
klasės .gyvūnai -ryte ryja kitus 
silpnesnius už save. Gamtos- duo
tas savisaugos instinktas išugdo 
ir apsaugojimo priemones, o nuo
latinis budėjimas pavojuose apsi
gynimo priemones sustiprina —

padam Juos neišnaikinamu j ;lr 
lyg užtikrina jų padermės būtį. 
Šis koveis pradas yra daug kud pą- 
n alus ir žmonių prigimtyje^ At
rodo, kad kiekvienas žmoguj turi 
eilę savo savimylos reikalų if 
juos giria: kovoja, veržiasi 
turtų, garbės ir kitko. Kadangi vi
sa tai nėra taip lygiai visiems pa
dalyta, kaip oras.ir šviesa, iailr 
susidaro sąlygos varžyboms Įr. jttlk 
vai. Asmenų it net luomų santy
kiuose yra tarti tikros kovos ftip- 
moriiti ir metodų nonnidS;;-Ta* 
tai it įstatymai aiškiai nusako ir, 
reindarriosios teiširigUriiu; .atitirit 
■karilpš, įstaigos nut'ąna '.ir. įįrątl 
tiškil įgyvičndmiiLT’fięt. taptų 
ir valstybių nesusipratimams i ir 
kovai normuoti'ir teisti jstaigęs 
ligi šiol dar nepavyko sukurti., O 
■Jung. Tautų įnstitudja^ .ėtibdo; 
toj srity, kol'kas■ nepajėgi. Todėl 
tautos ir valstybės, savo reikaĮąraa 
ginti griebiasi jėgoj: vaoitlaįįi 
pradeda karą; kurį galima įįpųpt 
dinti, kaip baisų lošimą, kad£-k>- 
šiama iš visko ir į tirpdymo kręti- 
nį sumetama visos ir kraujd itipl*' 
nigų jėgos. \

Vargas toms tautoms ,ir ,-yąjs- 
tybėms, 'kurios pačiais kritiškiau
siais momentais neturi reŠtigap 
tautinio ir valstybinio susiprati
mo, vieningumo,- ryžtumo ir nė
ra pasiruošusios. Šie trūkumai 
duoda -liūdnų rezultatų-ir,bū
simoms kartoms visas tas negero
ves vargu,; kančiomis ir krauju 
reikia išpirkti. KariaujančidsJ'šą- 
lys, kaip visuose karuqšli; ;. grie
bėsi žiauriausių priėmonių, ikri- 
kių tik išgalvoja,- kad tik išsigd- 
bėtų. nuo; žlugimo. O kas buvo 
sukurta per ilgus metuSj-^rarA 
per kelias valandas: nyksta .Įpiifi- 
kiaiisi pastatai,- miestai, kairifai. 
Tūkstančiai kilometrų žemės pa
viršiaus paskęsta dūmuiKe, ,'dulj 
kėse ir spygliuotų vielų voratink 
liuose.ir žemė dreba nuo praga
riško trenksmo. Žemėje, lore tYir 
vandenyje, tarsi, virtęs lyg kėjtiii 
demonu, švaistosi žmogus 
ką naikina/visa aukodamas, "kad 
tik išgelbėtų savo kraštą nuo 
priešo...'

Atrodo, kad'visi buvę karai-su- . 
daro tarsi vieną' ilgą grandinę, 
sudėtą iŠ daugelio’ . grarid^s 
Kiekvienas anksčiau buvęs- karas 
daugiau ar mažiau yra priežastis 
kito.

J. AEks

NAŠLEI 475,000 DOL.1?

Apylinkės teismas piitSkaš 
vėžiu mirusio Raymond 
nes našlei, penkių vaikų moti
nai, Hickory HiŪs. gytenEėjUr 
456,00(>---d<!>l^^_kisiperisaįtiJ<te. 
Teismas rado, kad dr. Abram 
H. Cannon, Northivėsteni ligo
ninės buvęs vyriausias rądii^p- 
gas, buvo nepakankamai rū
pestingas įr nenustatė, kad R. 
Hynes turėjo plaučių vė^. /
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Cievelande įvykusios Akrono jį-to prof. dr. Jolitos Kavaliūnaitės pas
kaitos “I^ančūzaš sovietinės Lietuvos kalėjimuose arba Georgės Ma- 
torės romanas Antsnukis’' metu, matyti paskaitininke ir LB Clevelando 
apvi Valdybos vicepirmininkas ir kultūros reikalų vadovas Viktoras 
jŽinūhaA Nuotr. VI. Bacevičiaus

BOSTONO ŽINIOS
BENDROS KŪČIOS

Jairiieiha į madą rengti bend
ras kūčias. Žinoma, jos rengia
mos ne Kūčių vakarą, o kurį ki
tą vakarą. Taip šiais metais Lie
tuvių Moterų federacijos Bosto 
no .Įdubas surengė tokias kūčias 

■ ne tik savo narėms, bet- visiems, 
kas ątėjb. Po kelių dienų skau- 
tų-čių Žalgirio ir 
tai, o gruodžio 19 
Vyčiai.

ĮLietūvos Vyčių 
salėje po bažnyčia. Dalyvių buvo 
apie 100 asmenų. Šv. Petro pa
rapijos , klebonas kun. Antanas 
Baltrašiūnas -pasakė trumpą kalbą 
apie Kūčių reikšmę ir tradiciją, 
pašventino paplotkelius, kuriuos 
visi išsidalino ir lauždami dalijo
si tarp savęs. Buvo giedamos Ka
lėdų giesmės, na, žinoma, ir val
gomi kūčių valgiai.

Tokios kūčios žmones suartina. 
O mūsų dienomis- kada tarp 
žmonių yra nesutarimų ir ne
santaikos, kada žmogus žmogaus 
pradeda nekęsti, yra labai svar
bu, kad žmonės gyventų Kalėdų 
dvasioje ir krikščioniškoje męilė- 
ię.

MILIJONAI STEBĖJO
. SV. MIŽIĄŠ

Lietuvos Vyčiai buvo suorga
nizavę Šv. Mišias , per telėviziją, 
kurios buvo transliuojamos per 
7-tą televizijos stotį. Mišias turė
jo atnašauti kun. Ą. Mięiūnas iš 
Worcesterio, o jo parapijos cho
ras, turėjo giedoti.

Kadangi naktį lijo ir šalo, tai 
nebuvo galima važiuoti dėl sli
daus kelio, kun., Miciūnas ir jo 
choras neatvyko, 6 šv. Mišias at
našavo kun. Frąnces McFarland, 
Bostono vyskupijoj dabartinis te- 
leyįzjjos. direktorius. "Mišios buvo 
atnašaujamos už pavergtą ir per- 
sėKojąmą Lietuvą. Ęūn.. McEąr- 

pagirio visus žiūrovus pasi
melsti uŽ kęnčiąncią 'Lietuvą.

Koplyčioje, kur buvo atnašau
jamos Mišios, buyo apie 50 vyčių 
is So. Bostono' •Randolph, Bridgė- 
pčrt Conn. ir kitur. Jonas Norin- 
kevičiuš iš DorchesteHo skaitė lek
cijas per -Mišias. Jis yra dabartinis 
vyčių sendraugių pirmininfleas. 
Vincas .Lųžąitis ir Juozas Zarem
ba, jaunieji vyčiai, patarnavo 
Mišioms.

PAVYKUSI RŪBŲ 
RINKLIAVA

Amerikos vyskupų organizuo
jamoje rūbų rinkliavoje per lie
tuvių Šv. Petro parapiją So. Bos
tone buvo surinkta 2000 svarų ru
blį- Juos aukojo 45 ąsmenyš. Jur
gis Jurėnas, Petras Grinkevičius, 
Jonas Vąlehtukevičius, Juozas 
White, Stefanija Avėrkienė, Ona 
Vyšniauskienė, Julija Būrdulis, 
Elėna Simanavičienė, Urš. Drui- 
jetienė, Valerija Aukštikalnienė 
ir Ona Kamantauskienė labai 
nuoširdžiai rūbus surūšiavo ir su
pakavo.

MOKINIAI ATLIKO 
KANTATĄ

Gruodžio 18 d. Šv. Petro para
pijos. mokyklos mokiniai bažny- 
nyčioje, vadovaujant muzikos 
mokytojai AĮice (Pjėvokaitėi) 
Ruseckas, o vargonais grojant se-

Baltijos tun- 
d. ir Lietuvos

kūčios buvo

MOŠŲ KOLONIJOSE C L A S S I E1£.D,,G U. J £LI
■I

Klebonas kun. Baltrūšūnas pa
dėkojo rengėjams ir programos iš- 
pildytojams už jų gražų darbą. 

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
EGLUTĖ

Gruodžio 12 d. vyko Lituanis
tinės mokyklos eglutė parapijos 
salėje po bažnyčia. Buvo mokinių 
vaidinimėlis, kurį paruošė moky
toja Paulina Kalvaitienė, prie 
piano buvo Aldona Lingertaitie- 
nė. Komp. Juliaus Gaidelio ve
damas mokinių choras dainavo, 
Kalėdų senelis išdalino moki
niams dovanėles. Buvo ir moki
nių darbų parodėlė.

SKAUTŲ KŪČIOS
Bostono -lietuvių skautų Žal

girio ir Baltijos tuntai surengė 
lietuviškas kūčiaš Lietuvių Pilie
čių d-jos auditorijoj. Buvo susi
rinkę rie tik skautai, jų tėveliai, 
bet ir svečiai. Vienuolė Igne Ma- 
rijošiūtė kalbėjo apie Kūčių pap
ročius.

SERGA IN2. A. LAPŠYS
Inž. Aleksandras Lapšys guli 

New England Baptist ligoninėj. 
Jam buvo padaryta operacija.

Washington5 D. C.
člUKA A. A. DAMBRIŪNO 

ATMINIMUI

Washingtono lietuvių koloni
joje . a.a., Leonardo Dambriūno 

į atminimui įamžinti Vasarių ;16 
gimnazijai surinkta 965 doleriai-. 
Daugumai lietuvių .velionis buvo 
žinomas kaip, lituanistas moksli
ninkas. Tačiau Washingtono 116.- 
tuviai jį pažino k kaip žmogų, 
yisuomeninką, ipatrijotą, mylėju
sį tėvynę ne tik žodžiais, bet ir 
darbais. >Jis siekojosi amerikonė- 
jančiu lietuvių jaunimu. Jo šei
ma buvo lietuviško jaunimo ži
dinys.

A.s. Leonardo ir Elenos sūnus 
Antanas ir duktė Marytė, buvo 
Washingtonri 'lituanistinės, mo
kyklos mokiniai, vėliau mokyto
jai, būrė aplink save lietuviškai 
kalbantį Jaunimą., Jie abu daly
vauja lietuviško jaunimo suyąžia 
vimuose, stovyklose, pasireikšda- 
mi savo pokalbiais, susibūrimų 
aprašymais. Šiais mokslo metais 
•Matytė mokytojauja Vasario .16 
•gimnazijoje. Dambriūnui mirus, 
atėję su juo atsisveikinti į lai
dotuvių koplyčią, kiekvienas sky
rė jo atminimui savo auką Vasa
rio 16 vienintelei 'lietuvių gimna- 

pasaulyjė, kuri 
arti širdies. Tuo 
arika, iš kurios 
■per Balfą ir 25

ŠACHMATAI
—- Sovietai, norėdami išvengti ■ 

sunkių problemų, kurias suke
lia -Petrosijano — Korčnojaus 
susitikimas pasaulio kandidatų 
varžybose, dabar reikalauja iš 
FIDEs sušaukti nepaprstą FI- 
DEs kongresą sausio mėn. Kaip 
reaguos FIDEs vadovybė, dar . 
neturime žinių.

— Maskvoje dabar vyksta 
Sovietų S. pirmenybės. Jose 
rungiasi pačios stipriausios jė
gos. Jau sužaista 13 ratų. Pir
mauja tm Balašovas su 8y2 tš., 
seka pasaulio meisteris Karpo
vas 7y2 (I), dm Petrosijanas 
TYq, dm Polųgajevskis 7 tš. žy
mėtina, kad buv. pasaulio m Ta
lis teturi 5^4* o lentelės užbai
goj atsidūrręs dm Taimanovas 
4yz tš.

— Jfotem tarpzo^iines rung
tynes Olandijoje laimėjo Ach- 
mylovskaja iš Sov. S. ir Izraelio 
meisterė Kušnir, abi surinku
sios po 9^ taško. Dėl trečios 
vietos tebesivaržo bulgarė Le- 
maško su olande Mije Nokolau.

— Amerikietis dm P. Benko 
laimėjo tarptautinį turnyrą 
Sambor mieste, kadaise priklau 
susiam Vengrijai, dabar Jugo
slavijai. Štai pasekmės: 1-3. 
Benko (US), Jansa (Šks), Ka- 
vasevič (Jgs) po 9 tš., 4. Har- 
nandez (Kuba) 8, 5-6. Knesevič 
(Jgs) ir Plachetka (čks) po 
7%, 7-8 Commons (US ir Sze- 
kely (Vgr) po 7 tš.

— Tarpt, dm turnyras Ban- 
jaluka (Jugoslavija), belikus 
dviem ratam, buvo tokioj padė
ty: čekas Hort 9 tš., Vukič 
(Jgs) 8^, Parma (Jgs) 8, ame 
rikietis dm. W. Lombardy iy2, 
sovietų Bagirov ir jugoslavas 

■ Bugič po 7 (1), švedas Ander- 
son ir jugoslavas Hulak po 7, 

; šėkas Smejkal 6% kt. ma
žiau.

<«— — __ ____’ — Kazys ^kėma, buv. Bosto-
ffilei Čeleštinar/ Idiko 'kalėdų to, Detroito ir Michigano meis- 

—-' •■ -- toris, dėl darbo buvo pasitrau-
S Si bhvd šachtų varfybųjių
SS vM motlnUI » » »-

Švenčių muzikinę programą —-

solistai. Giedojo visi

žmonių.

zijai lai varne 
jam buvo taip 
būdu susidarė 
930 siunčiama 
tiesiogiai jo vardui .paminėti. Au
kų rinkimą ir visą laidotuvių bei 
kalbų tvarkymą pravedė jų šei
mai artimas dr. Romas Zalubas. 
Savo atisiveikinimo žodyje jis pri 
si minė, kad kelias dienas prieš 
mirtį 'besidžiaugdamas pas juos 
namuose, draugų ratelyje, Leo
nardas išsireiškė, jog, nežiūrint 
daugumai beartėjančio saulėlei
džio, dar daug kartų bus progos 
,suseiti, drauge pabuvoti. Deja, 
i tai buvo jo paskutinis žodis drau
gams.

Apie LCoųardo Dambriūno gy
venimą ir darbus buvo paryš
kinti kai kurie epizodai atsisvei
kinusiųjų tartuose iridžiuose.

Lietuvos atstovybės patarėjas 
ir einąs Lietuvos atstovo parei
gas dr. Stasys Backis savo žodyje 
pabrėžė plačią Dambriūno eru
diciją. Jis gražiai ir turtingai reiš
kėsi kaip .patriotas, (mokslininkas, 
visuameninkas ir publicistas 
ypač lietuvių institucijų, lietuvy
bės!, dietuviškų šeimų išlaikymo 
reikalais, jaunimo problemomis.

i “Amerikos Balso*9 -lietuvių, sky
riaus viršininkas Alfonsas Petru- 
tis,. 25 metus dirbęs toje įstaigo
je su Leonardu Dambriūnu siun
čiant žinias į Lietuvą, priminė 
jo rūpestį įvairiais visuomeninio 
gyvenimo klausimais, ypač lietu
vių kalba. Palietus Lietuvos by
lą auba lietuvybės išlaikymą, jis 
su užsidegimu gindavo savo nu
sistatymą.

Washingtano Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkė Rūta Pen-

■kiūnienė,, išreiškusi šeimai 
'Elenai Dambriūnienei, sūnui 
•tanui ir dukrai Marytei — užuo-1 
•jautą, paminėjo,^kad skausmo va-j 
•landos visuomet yra per ilgos, į 
nors greit bėga įą-ikas, ir kaip Jū
ros bangos viską sulygina. Lieka • 
tiik prisiminimai, kuriu niekas iš 
jūsų negali atimti, nei laikas, nei 
žmonės.

Ateitininkų sendraugių s-gos 
vardu atsišveiklhimo žodį, tarė Jo 
nas Vaitkus, pabrėždainaš, kad 
^Leonardas pasitraukė.-iš mūsų tar
po, tačiau jo pėdsakai (lieka gi- , 
liai įspausti, kaip lietuvio, kaip i 
ateitininko ir kaip paprasto žmo
gaus. Jis gyveno šūkiu visa* at- : 
naujinti Kristoje,-.tarnaujant Die- ; 
vui ir tėvynei. Teesei Tavo valia. ■

•Pnrf. dr. Vincas Maciūnaą kal
bėdamas Lituanistikos instituto 
•vaidu, - •.apibijdinp Damibriūną
•kaip, lituanistą, kultūrininką, vie
ną stambiųjų kalbininkų, jis ap
gailestavo, kad 'Leonardas nespė- , 
jo užbaigti savo’ numatytų dar- 
bų lituanistikos srityje. “Esą to
kio masto naujų-lituanistų kal
bininkų išeivijos sąlygomis mums 
.užsiauginti beveik neįmanoma”.

Leonardo jaunystės dienų įr,au
gąs Ignas Kazlauskas, buvęs 
•Mųenehęno lietuvių gimnazijos 
direktorius, per 50 metų gerai pa 
žino Danibriūną kaip gimnazis
tą, studentą Kaune,, kaip dėsty
toją, kaip plieno fabriiĮco darbi
ninką, paštininką, .lietuvių gim
nazijos Muenehehe vieną steigė
jų ir mokytoją, o taip pat kaip 
“Amerrkps Balso” lietuvių sky
riaus redaktorių it pagaliau kaip i 
pensininiką. Šis kalbininkas moks- 
lininkas. rūpinosi, kaip apsaugoti 

i liėtoyišką. jaunimą nuo nutau- 
timo. .Rožančių ir laidojimo pa
maldas atliko kum ij. Cekavičius.

Kai .gausi atlydėjusių a.a. L. 
Damibriūną į amžinojo atilsio 
vietą minią prie iškastos duobės 
giedojo Mariją, Marija, .Lietuvos 
himną, ir buvo leidžiamas į žemę 
karstas, lyg iš nežinių atūžė vė
jo ir $niego pūga. Ta nuožmi 
nuotaiką dar daugiau pabrėžė 
laidotuvių iškilmingumą.,

Gražina Krivickienė

•An- VYRAI IR MOVĖK YS R E A L E S T A T E M I 8 O E L L A N E O U 8,

s!l

‘-i Forembri & Selup MSn 
Experienoęd in setup, small press 
and benders.

tel. —384-6G38

užmokės už laidotuves

Mero Daley jaunimo fondas 
užmokės už palaidojimą 10 vai
kų ir 2 suaugusių, kurie žuvo 
gaisre Chicagos pietvakariuose 
kūčių vakare. Fondas po Da
ley mirties gavo 200 doL auką 
ir iš buvusio savo prezidento 
Daley.

PAIEŠKOJIMAS
Ięškomąs KAZIMIERAS GIZEVI- 

ČIUS, gyvenęs 9027 Prairie, Detroit, 
Mich. Jis, jo vaikai arba apie jį žinan
tys prašomi pranešti, jo sesers duk
rai adresu: L.T.S.R. 233036, Kaunas 
—36, Taikos Prosp. 79-20, Regina 
Burbidenfi, arba J. Ignatavičius, 18102 
Neff Rd., Cleveland Ohio 44119

!iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮiiiiiiiiiiiiiiuiiniiiĮiiiiiiiiiiiiiiiiuBiiiiiiiiiiti 
PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ IR KYTOJUS PROGOMS 

5V. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO
antra laida

-iSlaldo-^
LIETUVIŲ KUNIGŲ VIENYBE

Mecenatas — PreL Juozas Karalius
Naujaslfl Teetamantas yra p«tktlško fdrū»to Įrišta* Metais virte- ■ 

iAals. Vertimasi padarytas gražia lietuvių kalba. Mecenato dlk* laida 
parduodama prieinama Icalna'

Gaunama “DRAUGO” knygyno
Kaina -į ISjOO

Hllnote gyventojai p'-sšoml prldBtl 50 centų mokea^imna te per
siuntimui (kitur gyvenantieji prldfikit* 25 oentua).

i Gera proga visiems Įsigyti Naująjį Testaamtią. Blgsktt adteakymai Į 

DRAUGAS 
4545 tfest 63rd Street 

Chicftgo, Ulinou 60629
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiuiiiuimiHiiiiuiuiiiiiiiiiiiiHiiimiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniii'
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FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO HALSTED STREET TEL — CA 5-7253
RADIJO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZUŲ APARATŲ

SPALVOTOS TELEVUUOS APARATAI _
m n h o t r - jąn rai

VYRAI IR MOTERYS

SCHOOL BUS DRIVEl
To drive 15 passenger bus, 4 days 
a weėk, Mon. thru Thurs. approx- 
imately 3 to 3% hrs. daily.
Ąpplicaints’ with eurrėnt III. School 
Bus Drivėrs Permit vili be pręfėrrecl. 
Ali applicanfa mušt be able and wfll- 
ing to cjamplėto new x^quirementa 
for perini t, including 12 hr. training 
oo.ursė.

FOR APPOINTMENT
CALL MR. WADE 354-1082

School Dist. 102 LaGrange, IH.

SU SAVAIS APLINKUI
labui graži 2-jų aukštų režldęnčlja. 

1^ v<mio<'i84wrtj VPuĄtį beismontsa. 
Karpetal, virtuveš pečius. dau< prie
dą: Įmok&f-apie $7,000i00 ir galite 
keltis. Arti ?72-<x? ir. Kedsie. ? \ -

1 butu' mūras. S autb' mūro gara
žas. lį gerų ranku, priedais parka. 
Naujas giaau Mldytauu tf ' Slaktra.

-pajamų. : v«Had tM.OM.- '<»-
ljį aukšto mūras. 2 aūto mūr. ga

ražus.' OrtsMaif 25 Jtfi&fii’gėra siatybk. 
Erdvūs'2'butai. Senutd nepajėgia; 
tūri " parduot. Marauette Pke. Pigiai 
|32,000.'; - “ j *

YleuinteM , stilinga18 kainbartų • 
mėtų rausvo mūro 'režldėučlja'7'lr; '2 
auto garažas, puikus vidaus planas 
Marąuėttė Parite.. ' |2<.7CT.OO 4

MūMpis' - medijais npjamq nem—
2 butai. Pirkėjui tikrad' radiūre. Mar- , 
auette Psū^e? )3P NOD.OO*'rr ! I

17 metų, didelio 2-' ankštu inflntb 1 
ir 2' auto mūro garažas. 4<RadlanV’ 
šildymas." Marąuette Parke. 
$88,000.00.', " . ' ' ’ . ,

Platus lotas arti #v. Krjrflsai Mgo- 
nlnds. Pigus. j.

VALAIS REAL ESTATC
2tt5 Vest 71st Btraet

Tol 737-7200 arte 737-8934

SANDWICH PEOPLE
Experienced pieferred; 

also fountain help.

Call or apply

D. B. Kaplan's Deli
Watei Tower Place 

845 HL MicJilgan Avė.

Tel. —440-1484

•ooooooodooooootiooOoooeoooo 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namų plitimas .Pardavimas 
Valdymas 

Draudimai — Dusome Tai 
Notariatas — Vertimai

BELL REALTY
v J. BAOEVIOIŲB 4^ 

6465 So. Kedzie Avė. 778-22^ 
(XXXXX>OOQ090000009000AP<X>CK

M

NORI PIRKTI

WRNTED TO BŪT

HUMMEL FIGŪRINES
BEST PRICĖ

Call — 822-9472

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI

Išnuom, 2-jų miegamą liuksusinis 
batas naujame name, kampas Not- 
tingham ir Archer Avė. Arti Ste- 
venson Expre.ssway ir autobusų.
Kreiptis į Mr. Sarian tel. 586-8333.

Raukite tuos biznierius, ku 
rie skelbiasi “Drauge”.

Perskaitę “Draugą”, duokite 
ij lutiems pasiskaityti.

VAINA Real Estete
Pelningas Investavimas r— 10 apart- 

mentų prie jūros. Tik $38,000.00 įmo- 
kėt. ■■ 4,. .Mur-

23 gpartmentai ant pat jūros franto. 
$90,000.00 įmokė j imas. Geras pirki
nys.

Labai geram stovy • butą namas. 
$23,000.00 įmokėt Pirksit® nebrangiai.

l?F.*■ * '-rt • nT*
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. statome naujus namus 
IR DAROME SENU PAT1SYMUŠ

Bs kM atliekame krautuvių 
plėjoavimą ir jų įrengimus. 

pbtrAušĮcXs 
CONSJRtlČT^N^Cdį

TsL 847-7564. .Skambint po 6 k 

io% — 20% — »O “O®®
ui apdraus® nuo ugnies ir Butooc. 
Milo pas
F R A N K Z A P 0 11 $ 

8808M Wes8 Mttk Street 
iOlilcacOj Bl£note> 
Telef. ,04 - *>oe

OOOOppOOOOOOOOOOOCOOOOOOą  ̂

<0000000000000000000000000 

ii lo.hr
DLiMOS IR MLDli$ 
Pkumame ir;? vaškuojame 

visu rdfių a -
X BUBNYS —-TėL A 

CXXXXXXXXXXKK:OOOOOOOOOOOOį

»oooooooooooo<xx>ooooooooo<m 
TvstriQJ ytklą pniHiMrlerta aa 

hrangtui fg *—Eand^O., z 
C08MDS PARCELE 
SIlfflTINIAI Į UETIIVį 

8338 8; Hatotcd St. OdcsgalO. N|Šg 
3501 W. sotu St., CSiicaso, Hdj. NMM 

Telež. 925-2787 — 2&M©0 
-OZUA--V, Vateit&M

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOQ< 

<XXX><XX><XXXXXX>CH>O<X>O<XXK>0C

ŠERĖNAS perkrausto baldus teYk 
tus daiktus. Ir iŠ toli miesto i«u- 
mai dr pilna apdrauda.

TELEF. — WA JjM® M 
oooooooooooooooooooo<x>boo<N

SIUNTINIAI J UETŪV J 
Ir kitus kraštus

1

U

TUrime ir daugiau visokių namų.

. 711 85th SU Mlaad Beach, FL 
tel. (305) 864*3586

NEDZINNSKAS, 4065 Archer Av2, 
OMcago, m. 60632, tdef. 827-5880

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO- 
« Puikus 8 butų mūras. Arti ftv. Kry
žiaus ligoninį- Virš $19,000.00 paja
mų. Palikimas —« lengvai nuptrkstte.

Gerai išlaikytas mūrinis, t po F k. 
ir veikiantis biznis. Arti Campbell Ir 6S 
Clos .gf-Vfcac Virš $500.00 o&jannį m Su.

Tikrai gražus bUngalow. 3 mieg. ir 
valgomasis. Patogiu susisiekimas. J 
vakarus už CalUornia ir OB-Otoa.

SIMAITIS REALTY
Insurance —- Iuconie Tas •? 

2951 W. 63rd Street—436-7878 
oooooooooooooooooooooooooo

Savininkas parduoda Marąuette 
Parke mūr. 7 kamb. namą. 4 mieg., 
valgomasis. Visas namas moderniai 
Įruoštas, grindys išklotos kilimais, 
užuolaidos. 2 maš., didelis mūr. ga
ražas. Galima tuo} pat perimti namą. 

Skambint 920-Ū5S4

M. A. š I M K U S
N’OTARY PUBLIG * 

UfOOME TAI KKRVTCE 
4259 S. Maplewood, teL 254-74M 

Taip pat daromi VERTIMU 
DUflNIV gfcvietlmafc'iA pildomi 

PIUETYBea PRAfiTMAI te 
kitokį blankai

DĖMESIO !

TRADICINĖ MENO PARODA
ČIURLIONIO GALERIJOJ

Vasario 16-tos dienos proga Čiurlionio Galerija ruošia tradicinę meno 
parodą. Joje dalyvauti yra kviečiami visi Čikagoj ir apylinkėse gyveną 
lietuviai dailininkai. ... I

Kūrinių atrinkimui ir premijavimui yra kviečiamos jury komisijos. 
Premijos už geriausius kūrinius bus skiriamos nepaisant meninio stiliaus.

Dailininkai, suinteresuoti dalyvavimu šioje parodoje, užpildo žemiau 
paruoštą atkarpą ir ją pristato su darbų skaidrėmis, arba darbais iki 1977 
m. sausio 3 d. Čiurlionio Galerijai šiuo adresu:

čIUBLIONld GALERIJA

5620 South Claremont Avenue
Chicago, Illinois 60636

Siunčiama nedaugiau 5 darbų skaidres, arba darbus, ant kurių pa
žymima dailininko pavardė, kūrinio pavadinimas (angliškai ir lietuviškai), 
technika ir kaina, jei parduodamas (skaidres sunumeruoti). Prisiunčiant 
dalyvavimo atkarpą, pageidaujama įdėti kūrinių juoda-balta nuotraukas, 
kurios bus naudojamos spaudai ir katalogui.

Dalyvaujantieji parodoje prisiunčia $5.00, negrąžinamą registracijos 
mokestį.

Dalyvausiu Čiurlionio Galerijos ruošiamoje parodoje 1977 roetų”^ 

I vasario mėn. 4-1» O. |

I Dailininko pavardė ir vardas —_______ - - Tr’"' I

I Adresas — l

Telefonas

Pristatau:
_______ rt,iiHiWį

. darbų skaičius,

_______ skaidres grąžinti autoriui.

_______ skaidres aukoju foto archyvui

pristatau darbus, 

darbų skaičius.

Siunčiu -- juoda-balta nuotraukas.
Atkarpą Ir skaidre* <r darbus pristato ne vėliau sausio 3 d.

lllllllllllllllllllllllllllilIlIHIUIIUlIlIlIUffl

P L U M B I N G
Vonių, virtuvės, sinkų ir vandeni 

šildytuvų specialistas. Virtuvės . ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir R 
plytelės. Glass blocks. Sinkus vana
džiai išvalomi elektra. Kreiptis nuo 
7 iki 8 vaL ryto arba po 5, vai valu

SERAPINAS — 778-0205 
niiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiniiiiiiiĮitiiiiiHiimiitt

MARIJA NOREIKEENfi 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

SIUNTINIAI j LIETUVI
peefcBa. Maistas iš Europą santiu*

Labai pageidaujamai,sero* rvM 
2008 W. 80th St, Chicago, TU.

TEL. — WA 5-3787.

i«iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuuEiii
NAMŲ APŠILDYMAS 

Taisau senus Ir sudedu naujus 
<5toa. Pigiai išvalau taipgi aljvtMN 
ir perdirbu dO dujų. įdedu vandeor 
šildytuvus. Kreipus

A. BANYS — teL 447-8806 
IIIUIIIIIilIlIlIlIlinilllllilinillllHIHIIHIIHl 
jiiiiiifiiiiimiiittfflimimraimuMHiS

HEATING < $
AIR OONDTTIONING

O. ŽMhaualmff

4444 S. Westeni Aveaae 
.j.■■Jj <.TbL -w UMMLmima 

inifminiuiifinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffliiiitig 
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NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir naujai įrengiu 
rfctuveu imaujaa kubas. Jrec^0 
kambarius rūsy. Dažau. » 
Zigmas, M. 7764882 P®4 ja 
►OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^I 
iiniiiiiiiiiHiiiuniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuni^

TELEVIZIJOS
MIGLINAS TY^

Spalvotos ir Paprastos. RndU1* 
Stereo ir Oro Vėsintuvai 
rantirtissn Ir TalsymaN

MIGLINAS
2346 W. GOth St, teL 776-1 
IUIUIIIUIUIIUIlMIIIUIHIimHIUH61UUW

A- VILIMAS 
M O VI N G

Spa-L—poli MM J 
(vaMf atstumų

TELEF.r SNrtSB art*
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LIETUVIŠKA EGLUTĖ IR 
Į LĖLĖ VIETOS MUZIEJUJE

Cass gatvėje nedidelė, akme- 
I ūinė su bokštu graži bažnytėlė, 

naudojama, kaip Lemonto mięs- 
! telio “Historical Society” muzie- 
I jos,. Viduje niekas nepakeista: 
i viskas kaip bažnyčioje, tik vie

ton šventųjų paveikslų, matyti 
istoriniai eksponatai. Priešakyje 
dar stovi paaukštinimas, atit
vertas groteliais, tai altoriaus 
vieta, pats altorius išardytas įp 
išneštas. Viduje palikti ir suo
lai, kaip buvę anksčiau. Anks- 
čiau čia buvusi evangelikų baž
nyčia, bet, daugėjant parapiečįų, 
buvę per maža vietos, tai jie 
toliau toje pačioje gatvėje pa- 

I sistatę ddūg didesnę ir eųdves- 
4

i Eksponatų nedaug. Nežinau, 
nei .koks lankytojų skaičius šį 
muziejų lanko. Gal nedidelis, nes 
publikai atidarąs tik sekmadie- 

I S nuo. ijį yaį p. p. Kai aš jį 
i lantįjan kitų lankytojų nebuvę. 
I Jaunas vyras atrakinęs duris ir

gi kur tai prapuolė.

Į Prieš Kalėdas, tos šventės 
nuotaikos ir mušėjuje. Ant pa
langių pristatinėta mažu, gal 
vienos pėdos didumo eglaičių, 
papuoštų kalėdiniais papuoša- 

I lais. Po kiekviena eglaite para- 
*1 šaš: Vokietija, Lenkija, Rusija, 

Prancūzija, Norvegija, Švediją 
ir Italija.

Ant paaukštinimą, už grote
lį dar 4 papuoštos eglutės, bet 
jau didesnės, gal .6 pėdų, Jokio 
parašo, -kurios .tautos papuoša
lais kuri eglutė, papuošta. Ret 
teatre, lietuvis lengvai atpažins 
savąją. Po. eglute padėta V tau
tinių šokių šventės leidinys. O 
šalia eglutės stovi gal 2į4> pėdos 
didumo, apvilkta lietuviškais rū
beliais, lėlė. Prie krūtinės net 
prisisegusi V tautinių šokių šven 

Į tės ženklelį. Netoli nuo šios eg- 
lutės. ant stalo dar stovi kita 
lietuviškais rūbeliais aprengta 
lėlė, tik mažesnė, gal 1% pėdos 
didumo, bet taip pat labai graži 
taip ir pirmoji.

DAR NESUSITVARKYTA

.... Praeito birželio m. 13 d. tor- 
nado sugriautasis rytinis kvar
talas. dar vis nebaigtas atstaty
ti. Nors'kai kurie namai jau at
statyti, bet aplink juos dar te
bėra šiukšlynai.

Iš lietuvių daugiausiai nuken
tėjęs, Kąiręiįų' šeimos namas 
jau tiek atstatytas, kad jie jau 
galėję į juos įsikraustyti. Kelis 
mėnesius gyveno susigrūdę trai- 
leryję (name ant ratų) šalia 
namą. Įsikrąustymu džiaugiasi 
jų sūnus Viktoras ir dukra Kris
tina, nes juodu galės normaliai 
mokytis. Viktoras jau . trečius 
metus studijuoja industrijos in
žineriją ir jau dirba toje specia
lybėje. O Kristina — kalbas, be 
anglų dar vokiečių, rusų ir is
panų. Abu gana gerai kalba ir 
lietuviškai. Abu yra gabūs, 
darbštūs, tvarkingi ir gerai mo
kosi.

Tornado Kaireliams padaręs 
apie 40 tūkstančių dolerių nuos
tolių. Turėję ąpdraudą, tai gal 
nedaug teks patiems pridėti.

Audrius Laukaitis

Cambridge, Mass.

MIRĖ Ą.Ą. VINCAS 
NARKEVIČIUS

Gruodžio 8 d. -naktį mirė tau
rus lietuvis ą.ą. Vincas Markevi
čius. Jį ištiko širdies smūgis ir 
pastangos Vincą atgaivinti, ligo
ninėje nedavė rezultatų. Jis buyo 
vięųas iš .gąusįos Narkevičių šei
mos, palikęs sayo gimtąją žemę 
bėgdamas nuo baisaus komuniz
mo. Atvykęs į Ameriką, jis ir jo 
žmoną sunkai dirbo, leido vai-1 
!kus Į Nekalto Prasidėjimo pąr. 
į mokyklą ir buvo ištikimas savo 
[ parapijos narys. Kas sekmadienį 
Vincas lankė šv. Mišias.

v Ą.a. Vincas buvo .pašarvotas 
laidotuvių direktoriaus Vaitkaus 
namuose. Gruodžio 10 d., 7 .va-1. 
yakare rožančių atkalbėjo kun. 
S. Saulėnas ir kun. J. Gurinskas. 
Šeštadienį, Gruodžio 11 d. Ne
kalto .Prasidėjimo bažnyčioje pa
maldas laikė .trys kunigai: kun. 
Simeonas SaųĮęnąs, $y. Petro pa
rapijos* 'klebonas, kun. Antanas 
Baltrušiūrias ir kun. Jurgis Gu
rinskas, (kuris pasakė.ir pamoks
lą. Lietuvoje Gurinskai ir Nar- 
kevičiai buvę kaimynai. Kun. 
Gurinsko dvi seserys ištekėjo už 
dviejų Narkevičių. Abudu broliai 
ir jų žmonos yra jau mirę. Kun. 
Gurinskas pabrėžė ą.ą. Vinco 
vargus, bėgant iš Lietuvos, ir jo 
įsikūrimo sunkumus. Bažnyčioje, 
buvo susirinkę ganą daug žmo
nių. Amerikoje velionis paliko du 
brolius: Petrą Narkevičių, gyve
nantį Cambridge, Mąss., su šei
mą, Joną Narkų, įgyvenantį Law- 
ręnce, Mąss., seserį Kušlįkįęnę, 
gyvenančią Kanadoje su šeima, 
daug giminių. Iš šeimos liko žino 
na Kątąrina Narkėvičienė, sūnus 
Aloyzas Narkevičius, gyv. Nor- 
woode, dukterys Danguolė Nar
kevičiūtė, Cambridge, Marytė 
1 Heenan ir Onutė Keąm.

Velionis buvo -palaidotas Mt. 
Aųbum kapinėse. Paskutines 
maldąs atkalbėjo kun. S. Sąulė- 
nąs ir kun. J. Gurinskas, Viešpa
ties Angelą sugiedojo ^ųsiriiikę 
lietuviai. Laidotuvių dįręktoriųš 
Vaitkus pakvietė visus, vaišėms, 
kurios buvo pąr. svetainėje., Te,-, 
guĮ bus lengva svetimojį žemelę, 
Vincai. Ę.y,,

Vasyliūnai koncertuoja
New Yorke ir Bostone

.gavo metiniam koncertui smui 
lūriinkas Izidorius Vatsyliūnas ir 
pianistas Vytenis įt. Vąsylįūnas 
pasirinko Joh'n ĘuViėchi Sonatą 
Ęaritažiją lietuvį1! liaudies melo
dijomis, Moząrto Sonatą D dur 
K. V. 306 ir flfolf-Ferrari Sona
tą C moli opus 1.

New Yorke koncertas įvyks • r ' vafnį įic peniau-
penktadienį sausio 7 dieną, 8 v. Jr' tiksi,
vak. Carnegie Recital Hali salė-, • - -• -f -r' -
je. Koncertą rengia Norman Se-‘ 
a'man, žinoma# New York kon
certų rengėjas. Vasyliūnai nuo
širdžiai kviečia New Yorko lie
tuvius Atsilankyti į jų koncertą.

Bostono koncertas bus sek
madienį, sausio 9 ^ieną, 3 vai. 
po piet mažoje Jordan Hali sa
lėję, New Engląnd konservatori
joje, Hungtington Ąve. Bostono 
ir jo apylinkių lietuviai kviečia
mi pasiklausyti savų menininkų.

— Užvis geriausia premija, 
kurią teikia gyvęnūnas, yra ga
limybė sunkiai dirbti prie verto 
dirbti darbo.

ĮVięodore Rosevelt

a
n

M

iue
nuiHnĮį 

0000** 

iŠ

p5

10

a.

Jau daugelis metu, kai Le
mento LB apylinkės valdybą, 
prieš.Kalėdų šventęs, tame mu- 

| tiejuje papuošia eglutę lietuviš- 
j kjia šiaudinukais. Eglutę parū- 
piaa’muziejus, o šiaudinukus ir 
Pajuosimus — LB apylinkės 
valdyba.

Šiais metais šiaudinukus pa
gamino ir eglutę papuošė papra
sta Mėta Langaitė-Burbienė. 
Jjį talkininkavo, jos vadovauja
mos "Šatrijos” draugovės skau
tu. Ji prie, papuoštos eglutės 
PJdovanojo tą didelę lietuvišką 
A. kuri stovi prie eglutės. Mė- 
tos įangaitės-Burbienės lietu- 

po Kalėdų švenčių pa- 
, 8®Wvisam laikui stovėti mu- 

Oojuje — bus jau jų nuosavybė, 
l*t visada primins lankytojams, 

išblaškytos po platųjį pa- 
MblĮ lietuvių tautos vaikai kū- 

ir gyveno Remonte ir jos
apylinkė

r* ■ i k-

klausomasi kalbos įDRĄnfeĄB, jgfų m, grue&io 29 a. ’
■Neseniai Japonij'oj’e buvo pra

dėta gaiyiįiĮtį priętaisus, kurįe_p_a- 
dędą klausytis žuvų “pokalbių”. 
Specialūs įtaisai sustipriną silp
nus garsus, kuriuos skleidžia, jų 
ežerų ir upių gyventojai. Visų 
pirma tie prietaisai buvo skirti 
meškeriotojams — jie padeda su
rasti vietas, kur ,^uvų yrą $ąu- 
giaųsią. Tačiau prieš pačių apa
ratu gamintoji! valią jie panau-

lams. Daūjg meškeriotojų tiesiog 
pamiršta savo meškęręs ir išti
sas, valandas klausosi žuvų “po
kalbių” arba ieško vietų, kur tie 
“pokalbiai” visų įdomiausi.

Taigi, yra pagrindo teigti, kad 
naujasis pomėgis gali -tapti na
cionaliniu japonų pomėgiu, tokiu1 
pat, kaip ir garsiosios ikebanos, j 
— sako japonai riemeškeriotojai. I

300 M. KALĖTOJO

L. Fulton, 25 m., nuteistas 
kalėti nuo 100 iki 300 metų už 
tai, kad Gunthrop-Warren 
spaustuvėje, 123 N. Wącker Dr.. 
Chicagoje nužudė ir apiplėšė 
darbininką Th. Dolce, 62 m., nu
ėjusį atsiimti čekio.

Jaunam

A. t A. Kęstučiui Aleksandrui Kazickui 
tragiškai minis Indijoje, jo tėvams dr, JUOZUI ir 
ALEKSANDRAI KAZICKAMS ir jų visai šeimai nuo
širdžią užuojautą reiškia

Lietuvių Fondo Taryba ir Valdyba

Dr. Juozui ir Aleksandrui Kazickams 
ir Jų šeiin<3i, 

staiga netekus sūnaus ALEKSANDRO KĘSTUČIO, 
nuoširdžią užuojautą reiškią

J. A. Vi. ir Kanados L. F. B, Centro Valdyba

A. -f Ą.
Komp. VLADUI JAKLIBĖNUI mirus, 

jo žmonai OLGAIJ AKUBENIENEI ir jo artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Mielam
■a

A. f A.

VYTUI NAKUI 
netikėtai mirus; jo motinai Onai, tėvui 
Antanui ir artimiesiems Marytei, Jurgiui ir 
Kaziui Kasakaičiams reiškiame nuoširdžia
užuojauta it kWlMne.

JULIJA BIČIUNIENE

1111111111111111111111111111111111111111111111111111
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai 
nos yra visiems prieinamos.
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Lietuvių Opera

• . A. f A.

Aleksandrui Kęstučiui Kazickui 
staiga unitus, jo teviuns dr. JUOZUI ir ALEKSANDRAI 
KAZICKAMS, jo seseriai ir broliams ir kitiems arti
miesiems gilią užuojautą reiškia

Marija ir Kazys Ambrozalčial

N £

1
ONAI IR AN 1 ANUI NAKAMS 
reiškiame giliausią užuojautą dėl mūsų visų myli
mo jų sūnaus VYTAUTO tragiškos mirties ir kartu 
liūdime-

Juzė Ir Jonas Žebrauskai 
Kristina ir Jonas Gintautai

Dr. Juozą ir Aleksandrą Kazickus 
ir jų šeimgr 

sūnui ir broliui ALEKSANDRUI KĘSTUČIUI mirus, 
nuoširdžiai užjaučia

• t*-.-y
L. F, B. Vyriausioji Taryba

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1976 m. 
gtuodžio .27 d., 1:30 vai, ryto stąigiai mirė mūsų mylimas vyras, 
tėvas ir brolis, sulaukęs 59 m. amžiaus,

A. f A.
JONAS BLEKYS

Gyveno 7231 S. Sacraniento Avenuę, Chicago, IUinoJs.
Gimę Lietuvoje, Zarasų apskrityje, Salako parapijoje, GrybiS- 

kių kaiinę.
Amerikoje išgyveno 22 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Josephine, sūnus Algirdas, 

3 broliai Petras su šeima, Alfonsas ir Bronius, Lietavoje sesuo 
Anelė su Šeima, Vokietijoje žmonos sesuo Anita su šeima, Lietuvo
je pusbroliai ir pusseserės ir kiti giminės.

priklausė Zarasiškių klubui ir Maręuette Parko Namų Savininkų 
dr-jai.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marųiiette koplyčioje, 2533 West 
71 Štrėėt.

Ląidotųvėš įvyks ketv., gruod. 30 d. iš koplyčioos 9 vai. ryto 
bus atlydėtas ,į švč. M. .Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

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

Nuliūdę: žnioria, sOjį^ broliai ir sesuo.

Laid. dirėkt. Donald Ą. Petkus. TeL 476-23^5

0

Laidotuvių Direktoriai 

6845 SO. WESTERN fiVENŪE 
įbes modeeniskos 

AIB-OONDITIONED KOPLYČIOS

HAMNOin VIETA

BEpublic 7-8600 REpublic 7-8601

K'

PETKUS : 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNŪS

TBY8 MODEBNIAKOO KOPLYČIOS:

2533 West 7|ųt St. Tol. GRovenhlll 6-2345-5 
1410 So. 50th Avę., Cicero T0wnh_aĮĮ 3-2108^9

ĄIKSTB AUTOMOBILIAMS STATYTI

EUDĖIKIS
i LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

i DOVYDAS P. GAIDAS Ir GERALDAS F, DAlMĮD
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS ,

4330 - 34 South CaOfonįla Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 Į

. 4505 - 07 South Hermitage Avenue
Telefoną; — YArds 7-1741-2 1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Uetuvly Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS

IN7 SO. UTUANICA AVĖ. TeL YArds 7-S40I

STEPONAS C, LAOK (LACKAWIČZ) ir SŪNŪS
2314 W. 23id PLAOE TeL Vlrginto 7-60n
U24 W. M STREET TeL REpubUc 7-1213
11020 Southveet Hlg&vay. Peloe HlHe, UL TeL 87*441*

PETRAS BIELIŪNAS

<Sffi SO. CALIFORNU AVĖ. TeL LAfayette MS71

POVILAS L RIDIKAS

HM 80. HALSTED STREET

JURGIS F. RUDMIN

SS1S SO. UTUANICA AVĖ.

TeL Y Arde 7-I8U

TeL TAids 1-1138-39

VASAITIS - BUTKUS

TeL OLYmpic
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IŠ ART!
IR TOL!
T. A. VALSTYBĖSE

- .Dairius Bakunas, Denver, 
Ccdorado, eilę metų tarnaująs 
Amerikos karo Aviacijoje, šio- 
mi*~difarinmfa buvo pakeltas į 

įtevood, Dl. Susirinkime sky-'aviacijos pulkininko leitenanto 
riąiis yeiklos apžvalgą padalys laipsnį. Los Angeles mieste gy- 
vĄldybos narini ir rev.. kom. | vėlią ^Dariaus tėvai žurnalistas 
pirm. Aldona Gtoeriė.'; 'Bo>^>,'Į Olga Bakūnai. Jie
platesnės apimties apie B^oliš^^.<dąlyvauti sūnaus pakėli- 
veiklą pranešimą padarys Balfo P>o ceremonijose, šiuo jauno 
C. y. pirm. Marija Rudienė. Po lietuvio įvertinimu gali pagrį- 
to bus diskusijos, valdybos -ir štai didžiuotis visa lietuviška 
rėv. komisijos rinkimai-- Viši išeivija, jies pulk. Įeit. D. Baku- 
Chicagos pietų priemiesčių Bal- nas, nors ir neturėjo progos 
fo? nariai ir rėmėjai kviečiami jaunystėje plačiau dalyvauti 
suvirinkime dalyvauti. Atskiri lietuviškame gyvenime, iš tėvų 
kvietimai nesiunčiamL

X Vladas Rask - Rasčiaus- 
kas, American Travel Bųršau ■ 
Vadovas, gruodžio 28 d. išskri- i 
do į Buenos Aires, Argentinoje, 
kur žadą aplankyti savo džaii- į

X Pietinių priemiesčių Balfo 
57 fik. metinis susirinkimas įvyks 
Bausio 9 d. 2 vai. sk. pirm, bu
te, 18620 Gottschalk Avė., Ho-

gus ir pažįstamus ir praleĮsti 
Naujuosius Metu3. Po t<f da£' 
sustos kelioms dienoms Sao Pati
lo, Brazilijoje, aplankys ten gy- 
venaučius lietuvius ir po N&ųjų 
Metų grįš atgal į Chicagą.

; X Patikslinimas. “Draugo”! 
gruodžio 15 d. 'laidoje, paskuti-1. 
niame puslapyje, buvo klaidiri- 
gai paskelbta Jonas Juras, o 
tfirėjo būti 7 doL aukojo: Jonas 
Žuras, Rochester, N. Y. Už 
korektūros klaidą atsiprašome. į 

_ X Kun. r* " ~
Nbrth Bend, mums atsiuntė mą- 
lonius Naujųjų Metų sveikini
mus ir 10 dol, auką. Ačiū.
į X “Ačiū už gerą dienraštį 
įr-linkiu toliau geriausios sėk- 
mės” ■— rašo mums skaitytojas 
E. Reingoldas iš Worcesterio, 
Siųsdamas 10 dol. auką. Labai . 
ačiū.

X Veronika Grebas, Chicago, 
Dl., mus pasveikino, atsiųsdama 
10 dol. auką. Nuoširdžiai dČko- 
j&he.

’X KI. Kuprėna^ Croton on 
Hudson, N. Y., palinkėjo “Drau- 
g^ii” Naujųjų Metu proga Dievo 
palaimos ir atsiuntė 10 dol. au
ką; Labai ačiū.

X Vaclovas Džigas, Omaha, 
Nebr., dėkodamas už “Draugo” 
kalendorių, atsiuntė 10 dol. au
ką. Labai ačiū.

X Jonas Našliūnas, Chicago, 
DU žinomas teisininkas, pasvei- 
kirio savo dienraštį švenčių pro
gą ir atsiuntė auką. Dėkui.

'. X Pranas Zaranka, Detroit, 
Mich., žinomas pedagogas ir mu
zikas, sveikindamas mus su 
Šventėmis, atsiuntė didesnę au
ką. Ačiū.

< -X Aukų po 3 doL atsiuntė: 
Bronė Kovienė, James ir Graži
na Liautaud, Vytautas Radikas, 
J. Bekeris, V. Bieliauskas; 2 dol. 
-— L Jokubka. Labai ačiū.

X Vienos savaitės ekskursiją 
| Lietuvą, balandžio mėn. 15 d., 
1977 m. Rezervacijoms ir in
formacijai kreiptis į: Heger 
Travel Bureau, Ine., 6118 
Cermak Road, Cicero, Ui. 60650, 
teL: 242-3590 ir 863-4774. (sk.).

- X A. a. Aleksas Balčiūnas, 
gyy, 6916 S. Arteslan Avė., Chi- 
cagoje, mirė gruodžio 27 d. Ieš
komi jo giminės. Prašome 
skambinti 737-1213.

v A* patenka skaito LKM
Pijus Brazauskas, į akademijos suvažiavime paskaitą.

Nuotr. J. Urbono

^perėmęs Mpnontosi Meto- 
viškumą ir puikiai Itidb^ lietu- 
viškat

— Šen. Alan Cranston iš Ca- 
lifornijog yra parodęs didelio 
susidomėjimo Prano ir Algirdo 
Bražinskų byla. Atsakydamas 
į LB Santa Monicos apylinkės 
pirmininko Algio Trasikio laiš
ką, senatorius telefonu iš Wa- 
shingtono paprašė daugiau in- 

i formacijų. Už kelių dienų vėl 
kreipėsi laišku, prašydamas 
Bražinskų užvestų imigracijos 
bylų numerių. Apylinkės pir
mininkas telefonu susisiekė su 
Bražinskais, gavo reikiamas in
formacijas ir jas vėl telefonu 
perdavė senatoriui Cranstonui. 
Į LB Canta Monicos .apylinkės 
akciją palankiai-atsiliepė: ir kiti 
kongresmanai, į kuriuos buvo 
kreiptasi. Kongresmanas Al- 
phonzo Bell apylinkės pirminin
kui prisiuntė nuorašą laiško, 
kuriuo jis Bražinskų reikalu 
kreipėsi į. valstybės sekretorių 
Kissingerį.

BRAZILIJOJ
— Sesuo Uncija Mnziliaus- 

kaitė po kojos, operacijos Belo 
Horizonte mieste. grįžta prie -li
goninės.: vedėjos; pareigų Fonte 
Boa vietovėje prie Šolimoes 
upės, Amazonės aukštupio. 
Prančiškietė seselė jau 25 me
tus dirba Amūžonijos ligoninė
se.

— Hda Dominaitė lapkričio 
26 - gruodžio 5 dalyvavo aukš- 

I tesnės meno mokyklos tapybos 
parodoje Osasco mieste prie 

j Sao Paulo.
— “Palangos” skautų ir skau

čių vienetas lapkričio 20-21 sto
vyklavo pajūryje netoli Sao 
Paulo. Lapkričio 6 d. sueigos 
metu narių skaičius padidėjo iki 
40, kurių dauguma lanko litua
nistinę mokyklą ir šoka “Rūte
lėje”. Kun. H. Šulco prieš 4 me
tus įsteigtam vienetui, vadovau
ja Eugenija Bacevičienė.

, Uetuvių sąjįmga Brazili
joje, įsteigta prieš. 45 metus, 
lapkričio 21 savo rūmuose, bu
vusioje dr. Vinco Kudirkos mo
kykloje, paminėjo mirusiuosius 
ypatingose šv. Mišiose, kurias 
laikė prel. Pijus Ragažinskas ir 
kurių metu giedojo Viktoro Ta- 
tarūno diriguojamas Liet Kat. 
Bendruomenės choras.

I

* įsteigta* Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos ■kyrlau*
Redaguoja J. Plačaa. Medžiagą aiųati. 7045 So. Claremont Avenue, Chicago, Ūlinola 60636

Teatneša Naujieji Metai visiems Tšvynšs žvaigždutės, 
bendradarbiams ir skaitytojams sveikatos, džiaugsme, o 
mūšy Tėvynei laisvę!

REDAKTORIUS
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DANTISTAS AR FIZIKAS

Kai aš būsiu užaugęs, norė
čiau būti dantistas. Mano kabi
nėtas būtų . Lietuvių namuose. 
Man patiktų būti dantistu, nes 
man patinka, žmonėms padėti.

Mane dar domina fizika ir bio
logija. Jei nebūsiu dantistu, tai 
būsiu rizikų.

Linas Vyšnioms, 
Cleyeląrido Šv. Kazimiero lit. 

; r m-10s 8 sk. mokinys. 
“Pavasario derlius”

SNIEGAS

kalėdų sraigė

Miške buvo skruzdėlių mies
tas. Jame gyveno daug mažų, 
rudų skruzdėlių. Artėjo Kalėdos. 
Skruzdėlės puošė savo namus ir 
ruošė valgius. Joms labai reikė
jo eglutės, bet tą naktį labai 
daug snigo. Buvo tiek daug snie
go, kad jos negalėjo išeiti iš na
mų. Visoms buvo labai liūdna. 
Staiga jos pamate sraigę, kuri 
šliaužė per miestą ir padarė ta
kus.

— Valio ! Valio ! Kalėdų srai
gė! — . šaukė visos Skruzdėlės. 
—Ji bus mūsų draugė Visada.

Paulius Bindokas, H sk. i 
K. Donėlaičio lit. iri-la

Sniegas yra baltas ir šaltas. 
Jo galima rasti daugelyje vietų 
pasaulyje. Sniegas yra sušalęs 

| vanduo.Net ir ten, kur oras šil-1 
1 tesnis, sniego gali rasti aukštai 
kalnuose, kaip pvz. Kalifornijo-1 
X .

Kai yra daug sniego, gali tu- 
rėti malonumo sportuodamas:

' *

SVINTES

5: .X Romas Pąulėnas, naujas 
brokeris padedą nupirkti, par
duoti stakus, options, bonus ir 
fondus. Reikalui esant kreiptis 
Rodman & Renshavv, (312)

(ak.)832-0560.

X Pardavimui — Baltic ke
pyklos ūkyje auginti: antys, žą
sys, jauni paršiukai, kiaulės — 
gyvi arba šviežiai papjauti. Pa
geidaujant visi mėsos produk
tai išrūkomi. Užsakymams 
skambinti telef. 523-1510 arba. 
3*74781 ___

IL A. Kasakaitis, Chicago, 
UI., maloniu laišku palinkėjo sa- 
vo dienraščiui laimingų Naujųjų 
Metų, atsiuntė prėnumeratoš 
mokestį ir didesnę auką. Dėko
jame. 
, J X Sveikindami Naujųjų Metų' 
proga, aukų po 5 dol. atsiuntė: 

Kun. B. Ivanauskas, Cleve- 
į lipd, , 
A. Lisauskas, Toledo, 
Riniaritas Gražulis, Hazel 

Crest,
A. BeleMca, Chicago, 
Julius Gaidelis, Holbrook, 
X Simokaitis, Chicago. 

į Nuoširdžiai dėkojame.
x Dėkodami už 1977 m.

tendorius, aukų po 5 dol. atsiun
tė:

Stefa Juodikienė, Forest Pk., 
Pranas Naris, Chicago, 
Juozas Rupius, Los Angelės, 
Leonas Juodikis, Chicago. 
Visiems maloniai dėkojame.

: X Aukų po 5 doL atsiuntė: 
. J. Domanskis, APO, 
; A. Rauckinas, Chicago, 
: S. Palubeckas, Chicago, 
į Ą. Lembergas, Chicago, 
Visiems maloniai dėkojame.

X Aplankykite Intemational 
Meat Market, Atvykę rasite 
mūsų gamyboš produktų ge
riausią kokybę ir pasirinkimą, 
kaip skilandžiai, rūkyti įvairūs 
kumpiai, palengticos, medžiokli
nės dešrelės, rūkytos ir šviežios' 
dešros, jauni paršiukai, šoninės j 
ruledoms, veršiena, jautiena, 
aviena ir kita. Tai mūsų ilgų 
mėtų specialybė! Rūkytus pro
duktus, pagal užsakymą, siun
čiame paštu ir į kitus Amerikos 
miestus. Parengimams ir ba- 
fiams duodame nuolaidas. Savi- 
ftlnVrtl' Izabelė įr Petras Bur- 
kauskąi,’ tėl. 436-4337, Intemą- 
tiona! Meat Markėj 2913 W. 

s€,^Chicago, III. 60629.
; (sk.);

X fiy, Antano parapijos biu- _ _ _  r___ _____
letenyje ‘buvo paskelbta Lietu- bėjo įvairių tikybų vadovau- 
vių Bendruomenės registracija. I jantieji asmenys,. -jų. tarpe ir. 
Pranešaine, kad jau Lietuvių kard. Cody.

ka- CHICAGOS 
ŽINIOS

DALEY AIKŠTĖ

Chicagos miesto taryba, 
gerbdama mirusį merą, Cįyic 
centrą ir aikštę pavadino Daley 
vardu.

PERŠAUTAS KUNIGAS

Po Kalėdų Mišių nakčia kun. 
Francis Dilia iš Švč. širdies baž
nyčios, 721 N. Okley, Chicagoje, 
lydėjo tris moteris. Užpuolė du 
plėšikai. Pagrobė vienos mo
ters rankinuką su 30 dol. ir 
peršovė kunigą, kuris buvo 
nugabentas į Švč. Marijos ligo
ninę.

DUOBKASIŲ STREIKAS

Chicagos kapinių duobkasiai 
ir krematoriumų tarnautojai 
gruodžio 27 d. pradėjo streiką. 
Jie gauna už valandą 5.96 dol., 
Unijos nori dar priedo po 1.25 
dol. Dėl streiko uždarytos 25 
kapinės, ■ 7 .

MALDOS UŽ DALEY;

Apie 1000 įžymių Chicagos 
žmonių 
rinkę į 
mirusio 
ir už jį pasimelsti. Maldas k,al-

pa-

Bendruomenės Cicero Apylinkė 
jokios narių registracijos neda
ro ir Bendruomenės vardas var
tojamas nelegaliai.

KNYGOS SKUNDAS

Vieną kartą buvo labai Spal
vota knyga. Ji- buvo Jorio kny
ga. Ta knyga buvo nelaiminga, 
nes Jonas į ją rašo, humeta ant 
grindų, plėšo ir supurvina. Viė- pvz. slidinėjimas, čiuožimas, ro- 
ną kartą Jonas ją tyčia numėtė gutėiriis važinėjimas ir 1.1. 2ie- 
į pūrvą ir atsistojo ant jos. Se- mą taip pat labai gražu, foto- 
kančią dieną jis net norėjo dažy- grafai turi daug progų padaryti 
ti ją žaliai, bet neturėjo žalių gražių nuotraukų.
dažų. Jis klasėje meta tą knygą | Sniegas gali sudaryti ir nema- 
draugui ir draugas ją jam atgal lonųinų. Jei gyveni, kur jo yra, 

’ * daug, būną, kartais labai šalta,- 
sunku ir pavojinga važiuoti ma
šina, daug nukenčia augalai.

Paulius Kontrimas, i

Dengia sniegelis rudens lapei j,
Bena sniegulės taką, kelelį,
Kloja žemelei patalą baltą,
Tiesia ant upių ledelį šaltą.

Žiema, žiemuže, kas gi išmokė,
Šokti sniegulių baltąjį šokį?
Eglių šakelės sniegulėm baltos,
O ant berželių pakibę šaltos.

Puošia jos namą, gatvę, bažnyčią,
Blizgantį kryžių ir varpinyčią.
Kloja ir kloja taką Kalėdų,
Jau ir senelis į roges sėdo.

Greitai jis žengė per sniegą baltą, 
Suveržė diržą, užsegė paltą. 
Pridėjo maišą dovanų pilną, 
Paglostė barzdą švelnią, kaip vilną.

Sako bus linksma visiems be galo, 
Stovės eglutė ant aukšto stalo. 
O po eglute žaislai visokį, 
Spindės žvaigždelėm, bus vis kitoki.

Kalėdų švenčių visi juk laukia,
Senelis atnešęs dovanas traukia.
Dovanas duoda, jas išdalina,
Ir per sniegelį takelį mina.

Jį lydi nykštukai, jį seka kiškeliai,
Prie lango jo laukia vaikučių veideliai.
Kalėdos, Kalėdos, visi linksmai sako,
Ir krinta sniegelis seneliui ant tako.

Alb. Kašiubiępė

Jonas ėmė klausinėti: “Kur aš žmonių būrius, kurie visada bus 
esu? Kaip aš čia atsiradau? prieš juos.
Kas jūs esate?” L ' I — Tad kodėl kariauti, kodą

— Nebijok manęs, aš esu kitus pavergti ? Gyvenimas ta- 
Audrius, 
žmogus. — Tu esi toje pačioje 
vietoje, kurioje parko suolas 
buvo. Vieta nepasikeitė, tik lai
kas! Dabar yra du-tūkstančiai 
du šimtai septyniasdešimt šeš- 

Į tieji metai. Aš čia gyvenu ir 
Į tave įtraukiau į šiuos laikus su 
naujai išrasta laiko kelionės 
mašina.

— Bet kodėl mane? Juk 
yra daug, daug kitų žmonių... 
Kodėl aš turėjau būti čia at
siųstas?

— Mes tave pasirinkome rie
dėdami perduoti ramybės žodį 
tavo laiko žmonėms.

Toliau Jonas tik klausėsi ir 
leido Audriui kalbėti:

■— Mes šiais laikais gyvena
me tik cementiniuose namuose. 
Nėra jokios gyvūnijos, išskyrus 
žmones. Žinai kodėl? — Todėl, 
kad jūsų laikų žmonės nepa
stebėjo, kad karai ir atominiai 
ginklai turėjo būti sustabdyti. 
Kam jums reikia kitų žemės? 
Ar neužtektų mažesnio ploto 
žemės, kurioje jūs galėtumėt 
ramiai gyventi? Žmonės užpuo
la “priešus” (tuos pačius žmo
nes), juos apiplėšia,- sprogdin
dami žemę apnuodija. Ką “lai
mėtojai” turi? — Jie turi že
mės, kurios negalima ūkio rei
kalams naudoti, turi pavergtų

i

meta. Jis išplėšia lapus, ir kai 
mokytojas nežiūri, jis padaro 
popierinius lėktuvus, kurie 
skrenda per klasę. Kai Jonas t 
pamato veidą paveiksluose, jis Los Angelės lit. m-los mokinys 
piešia ūsus ir barzdą ant jų J 
Kartą jis knygą apipylė karštų 
vandeniu. Jonas net įmetė kny
gą į džiovintuvą, kuriame lapai 
beveik pradėjo degti. Vargšė 
knyga mūsų prašo laisvės, ji
nai prašo, kad mes ją atimtu- 

! mėm iš Jono. Jihai prašo gero 
gyvenimo ,nes ji jau vistiek ilgai 
nebegyvens.

Rimas Rekašius, 8 sk. 
Dariaus Girėno lit. m-la

MEDŽIAI
Pažiūrėjęs pro langą, matau' 

namą, gatvę, ąžuolą ir obelį. Tie 
medžiai1 pavasarį-* žaliuoja ir va
sarą gražiai žali. Rudenį nusida
žė visokiom spalvom: geltonai, 
raudonai, truputį žaliai, mels
vai ir apelsinų spalvos. Obelies 
medis pavasarį žiedais pasipuo
šęs ,0 vasarą obuoliai užauga. 
Rudenį obuoliai krenta ir lapai 
krenta. Žiemą nieko nėra, tik 
medis be lapų.

Paulius Sands, 
Marąuette Parko lit. in-los 6 sk.

mokinys

PRAŠAU PERDUOTI 
RAMYBĖS ŽODĮ

Jonas jau seniai parke 
vaikščioja, jis taip pavargęs, 
jo kojos, tokios1 sunkios, lyg 
dviejų šimtų svarų. Pamatęs 
suolą, prie-jo nuskubėjo ir, riet 
nekvėpųodąiriaš, lėtai atsisėdo. 
Po kęlętos sekundžių į savo 
plaučius įtraukė šviežio pavasa
rio oro; ir iš karto pasijuto 
šimtą kartų geriau.

Nuostabi naktis. Jonas savo 
žvilgsnį nukreipė į žvaigždes, 
jų nepaprastą daugybę ir švie-

Bėt kas čia? Staiga pra
dėjo drebėti žemė ir plyšo tie
siai po jo kojom. Kai išsigan
dęs Jonas atmerkė akis, jis te
matė įvairių spalvų pynę. Vė
liau, kai šviesa susilpnėjo, pa
matė bestovintį prieš jį žmogų, 
baltu apsiaustu apsisiautusį. 
Abu tylėdami stovėjo vienas 
prieš antrą.

Kiek atsipeikėjęs, nustebęs, 
suspaudęs savo galvą rankose,

lėtai atsakė baltasis rėtų būti daug ramesnis ir 
linksmesnis! Dabar mes siun
čiame tave į jūsų laikus, ir pra
šau perduoti šį ramybės žodį!

Po akimirkos šviesos su
grįžta ir Jonas atranda save 
besėdintį ant to pačio suolo; Po 
jo kojomiis nėra jokios duobės 
žymės. Jis vėl atmeta galvą 
j dangų ir vėl mato tas pačias 
nuostabiai žėrinčias žvaigždes.

Dabar belieka jam pagalvoti, 
kas atsitiko.

Ar tai buvo tik sapnas, ar 
'tikrovė — rašytojas neatsakys. 
Jis prašo skaitytojus pagalvoti 
ir — atsakyti.

Arūnas Lapinas, 
Rocesterio lituanistinės mo
kyklos mokinys. “Plunksna”.

pirmadienį buvo susi- 
miesto- rotušę pagerbti 
mero Daley atminimą

ŠELPIAMIEJI

Cook apskrity, į kurį įeina ir 
____ Chicaga, 753,504 asmenys gau- 

Liet B-nės Cicero Apylinkės na šalpą. Šelpiamos 161,488 šei- 
Valdyba I mos 413,575 vaikai, 62,899 se-

A. Venclovas * neliai, akli ir invalidai ir šiaip 
netumn^.
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AŠ KANADIETĖ LIETUVAITI:

Aš tik dabar pradedu įvertinti, 
kokia aš laiminga, kad moku lie
tuvių kalbą. Jau kelios mano 
draugės yra man pasakiusios, kaip 
gerai mokėti svetimą kalbą. Daug 
vaikų turi svetimtaučius tėvus, 
bet daugumas jų nesistengia sa
vo vaikus gimtosios kalbos išmo
kyti. Vėliau tėvai ir vaikai dėl to 
gailisi.

Atsimenu, kai aš buvau jau
nesnė, daug kartų buvau nepa
tenkinta, kad turėjau eiti i lietu
vių mokyklą, nes šeštadieniais 
nenorėdavau anksti keltis. Dar ir 
dabar kartais taip pagalvoju, bet 
žinau, kad aš noriu lietuvių kal
bos mokytis, nes aš didžiuojuosi 
savo tėvų kalba.

Aš dalyvauju lietuvių chore, 
nes man labai patinka dainuoti 
ir kitus linksminti. Kai aš apsi* 
velku tautinius drabužius, aš jau
čiuosi labai išdidi. Tikiu, kad vie
ną dieną Lietuva bus laisva. Ta
da aš tikrai norėsiu nuvažiuoti u 
pamatyti tą kraštą, kalbėti ta di
dinga kalba, kurią aš taip sten
giuosi išmokti.

Ramutė Kvedarai* 
Hamiltono vysk. M. Valan

čiaus lit. m-los mokina 
Kanada “Naujos mintys”

GALVOSŪKIŲ NR. 10 
ATSAKYMAI

Dantys burnoje.
m G ir A = gira
IV Afrikoje
V Aušra — mergaitės vardas, 
aušra — ankstyvas rytas. ‘Auš
ra” - laikraščio, mokyklos ar 
ko nors kito gasadinknaa.

Los A 
Jžio 26 i 
ca, Cal. 
garbės 
Julius B 
imlaus, 
aliejuje 
atvežtas 
A a;

I89ksai 
samųjį 
iur, užs: 
Hąrtford 
taropątip 
Bau dar 
tanę,Ne\ 
veisįtete 
Miplor 

, Nuo js 
tišuomen 
Mietu l 
Amerikoj 

leg 
plikiau 
įfeno ij 

• ta 
Mįetm 
Mbinkas. 
fe dar 
fejste 
Muvo 

fevon
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