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Kieno kreivas veidrodis?
Dar vienas atsakymas rašytojui Juozui Baltuliui į jo straipsnį "Tiesoje"

(Tęsinys iš šeštadienio)

0 jeigu visi taip vieningai pri
tarė Lietuvos įjungimui į TSRS 
tautų sandraugą, tai kas buvo 
buvo tie, — gal Jus galėtumėte 
paaiškinti, — dešimt tūkstančių, 
kurie pirmaisiais tarybiniais me
tais buvo sukišti į kalėjimus? Kas 
buvo tie' trisdešimt tūkstančių, 
kurie 1941 birželio 14-15 d.d. bu
vo suvaryti į gyvulinius vagonus 
ir išvežti į tolimus rytus? Ir kas 
būvą tie šimtas tūkstančių *‘}>al- 
tara ščių”, kurie pirmosiomis ka
ro dienomis griebėsi ginklo ir jį 
nukreipė prieš Raudonąją armi
ją? Ir kas buvo tie du šimtai 
tūkstančių, kurie 1944 pabaigoje 
pasitraukė' į Vakarus? Ir kas bu
vo tie dešimtys tūkstančių, kurie 
1945-1949 meta’s ėjo į miškus ir 
su ginklu kovojo prieš tarybinės 
santvarkos įgyvendinimą Lietu

voje? Ir kas buvo tie kiti du 
Šimtai tūkstančių lietuvių, kurie 
1944-1952 M. Suslovo dirigavi
mu, M. Gedvilo ir A. Sniečkaus 
nurodymais buvo išgabenti, kur 
baltos meškos mauroja, ir dau
gumas jų buvo nukankinti Vor
kutos, Karagandos, Igarkos, Ma
gadano ir kitose garsiose Berijos 
ir Stalino “sanatorijose’*? Tai gal 
tie daugiau kaip pusė miljono 
aktyviausių lietuvių taip pat vie
ningai pritarė 40-jų metų spren
dimui? Žinoma, po tokių skau
džių operacijų nedaug l'ko drą
suolių, drįstančių viešai pasaky
ti, kad jie nepritaria 1940 spren
dimui. Bet jų yra! Net ir Jūsų 
draugo Antano Venclovos, vieno 
aktyviausių 1940 metų vasaros 
įvykių dalyvio, sūnus Tomas iš
drįso v’ešai pasakyti tokį žodį.

Toliau Jūs savo straipsnyje aiš
kinate, kodėl lietuviai turį džiaug

tis tuo sprendimu. Apjuodinęs ne
priklausomos Lietuvos gyvenimą 
(jei tai girdėtų Jūsų motina, pa
sakytų: blogas paukštis, kuris sa
vo l’zdą teršia), Jūs anam gyve
nimui priešpastatot dabartinį, 
jį taip nulakuodamas; kaip nesu
gebėjo lakuoti ir Žymiausieji Sta
lino laikų lakavimo specialistai. 
Pirmiausia Jūs dž:augiatės, kad 
Vilnius ir Klaipėda sugrąžinti 
Lietuvai. Bet jau 1939 sąmonin
gesni lietuviai suprato, kad Vil
nius mūsų, o mes rusų, o po 1940 
metų įvykių tuo įsit'kino visi. Jūs 
sakote, kad visos lietuvių žemės 
buvo sujungtos į vieną respubli
ką. Netiesą sakote: ne vįsos. Be 
to, Jūs užmiršote vieną “mažytį” 
dalyką, būtent, kad tuo pačiu 
Lietuvos vardas buvo išbrauktas 
iš pasaulio žemėlapio!...

(Bus daugiau)

Prieškarinė nuotrauka)Pasvalys. Medinis tiltas per Svalios upę

YRA IR RUSŲ
Mogadishu. — Kubietis karei

vis Orlando Carlos, somaliečių 
paimtas į nelaisvę, pasakojo V. 
Vokietijos, Britanijos, Sudano ir 
Skandinavų kraštų laikraštinin
kams, jog etiopų eilėse yra ne tik 
kubiečių, bet ir sovietų karių. Jis 
pats priklausė vienam artilerijos 
daliniui. Paimtas į nelaisvę prieš 
savaitę prie Harar miesto.

Etiopija vis dar neigia kubiečių

ir rusų kareivių buvimą. Neigia 
ir ofenzyvą, apie kurią kalba So- 
malija. Somalija teigia, jog Etio
pijoj jau yra 30,000 kubiečių ir 
sovietų, bet Vakarai skaičių ma
žina, sako, daugiausia yra 3,000.

Carlos dar sakė, jog juos į Af
riką pasiuntė Kubos komunistų 
partija įsakymo keliu, jie nėra sa
vanoriai. Visas išlaidas moka 
Etiopija.

DIDŽIOJI KINIJOS BEDA Sadatas atvyksta 
į Ameriką

Kaip aprūpinti 900 milijonų gyventojų

Pekinas. — Ros Munro, “To
ronto Globė and Mail” korespon
dentas Pekine, kuriam kinai vizos 
daugiau nepratęsė ir nuo lapk
ričio 22 jis turėjo išvažiuoti,’ ra
šo, kaip yra sunku aprūpinti ki
nus būtinom prekėm. 900 mili
jonų gyventojų (Kinija taip smar
kiai priauga, kad jau neoperuo- 
jama 800 milijonų) beveik viską 
perka kortelėmis, pradedant grū
dais, baigiant muilu. MVilo kiek
vienas pilietis gali pirkti per me
tus du gabalus, o skalbimo mil
telių praktiškai kaip ir nėra. Ki
nijoj pagaminama iper metus 6

Kinų vaikai vakarieniauja

vertinami rekomendaciniai laiš
kai, išduodami iš darboviečių, 
kad tam ir tam piliečiui tikrai 
reikia, pvz. dviračio ar siuvamos 
mašinos.

Paskutiniuoju metu bent pusė 
darbininkų gavo atlyginimo pa-, 
kėlimus. Perkamoji galia jų pa
didėjo, bet prekių kiekis — ne. 
Spėjama, kad naujoji valdžia rū
pinasi ir produktų daugiau pa
gaminti, kitaip tik prisidėtų prie 
juodosios rinkos klestėjimo.

Normavimas pasireiškia ir ki
tu būdu: dantų pastos galima 
gauti, jei atneši tuščią, suvarto
tą tūbą. Tas pats su elektros lem
putėmis, baterijomis1 ir kt

Šildymas namų galimas Cik į 
šiaurę nuo Jangze upės ir tai tik 
nuo lapkričio 15.

Pekine mėsa normuojama po 
1 unciją dienai, bet kitose vie
tose nei pusės to nėra. Toleruo
jama laisva prekyba tik vištiena 
ir kiaušiniais. Daržovės ir vai
siai, jei jų yra, nenormuojami.

Kiekvienas kinas gali pirkti 
per metus 6 jardus labai vieno
dos rūšies medvilnės. Kaimuo
se žmonės dėvi tiesiog skarma
lais, o gautas medžiagas parduo
da juodojoj rinkoj. Televizijos 
aparatai/ baldai sunkiai gauna
mi ir su kuponais. Kai jų atve
ža į krautuvę, apgula pirkėjai, 
bet visvien visiems neužtenka ir 
krautuvės languose iškabina ku
ponų numerius. Jei numeris ati
tinka, parduoda.

Kinijoj dar toli iki to, kad įė
jęs į krautuvę galėtum nusipirkti 
tai, kas išstatyta.

Ulijonai dviračių. Tai tik maža 
’kfelė to, kiek jų pareikalauja- 
J** o privačius automobilius ga- 
• laikyti tik užsieniečiai.

Kortelės, kuponai pazidarė 
^Jgesni už pinigą. Viskam jų 

Gali turėti pinigų didelę 
bet be kortelių nenupirk- 

i baldų, nei drabužių, nei 
JJjrodžio. Prasidėjo kortelių pa- 
.Jbinėjimas, bet padirbėjus bau- 
t4 mirties bausme.
bangiau už korteles, labiau

Su balionu virš 
kalnų

Mendoza, Argentina. — Du a- 
merikiečiai šilto oro balionu per
skrido snieguotų Andų kalnų gran 
dinę iš Čilės į Argentiną, viso 170 
mylių. Tai buvo tik antras toks 
pasisekęs perskridimas. Pirmą kar 
tą du žmonės perskrido 1916 me
tais.

Washingtonas. — Šią savaitę 
į Washingtoną atvyksta Egipto 
.prezidentas Sadatas. Su Carteriu 
išvyks į Camp David ir svarstys 
Egipto - Izraelio taikos derybų 
atnaujinimą.

Valstybės sekretoriaus asisten
tas Alfred Atherton, kuris iki šiol 
dalyvavo Egipto ir Izraelio dery
bose, są.tfo, kad premjeras Begin 
sutinka su kai kuriom sugesti
jom padaryti nuolaidas, ypač Pa
lestinos atkūrimu. Taip pat tiki
si, j°g 1 derybas įsijungs ir Jor
danijos karalius Husseinas.

Ir šernus trems 
į Sibirą

Maskva. — “Pravda” skun
džiasi, kad aplink Maskvą priviso 
per daug šernų. 35,000 šernų la
bai gadina laukus. Yra leista jų 
kasmet sumedžioti nuo 15 iki 20 
procentų, bet šį sezoną nušauta 
tik 5 proc. Ko gero šernai pasiro-: 
dys ir Maskvos gatvėse, rašo laik
raštis, panašiai, kaip netoli sosti
nės parkuose atsirado jau ir vilkų. 
“Pravda” siūlo ir su šernais taip 
padaryti, kaip rusai daro ir su 
žmonėmis — didelį jų procentą 
išvežti į Sibirą.

Prašo išlaikyti 
centro koaliciją

Paryžius. — Prezidentas Vale- 
ry Giscard d’Estaing, kalbėdamas 
į prancūzų tautą, sakė, kad jei 
laimės kairysis blokas, jis negalė; 
sulaikyti jų paskelbtos ekonomi
nės programos, pramonės suvals- 
tybinimo. Prašė balsuotojų ir to
liau palikti valdžią centro ir de
šiniųjų partijų rankose.

Giscard prezidentavimo termi
nas baigiasi 1981. Politiniai ste
bėtojai tvirtina, jog laimėjus kai
riesiems, prezidentas iki termino 
negalės išbūti.

Kansas City. — Gaisras sunai
kino istorini, seną Costes House 
viešbutį, ir jame užtroško 9 žmo
nės, bet po griuvėsiais gali būti 
ir daugiau aukų. Tam viešbuty 

Į sustodavo ir prezidentai.

Gruzijoj negalima 
nei protestuoti

Tunise užmušta
40 žmonių

Išgelbėjo iš nusken
dusio laivo

New Orleans. — Nuskendusio 
prekinio laivo Eva Maria įgulą 
pavyko užtikti gelbėjimosi laive
liuose ir buvo išgelbėta. 492 pė
dų ilgio laivas vežė 6,000 svarų 
sprogstamosios medžiagos, ji spro
go ir nuskandino laivą.

Rūpinasi rašytojais 
kaliniais

Jokios bėdos iš 
sudegusio satelito

Maskva. — Žmogaus teisių gy
nėjas, Helsinkio grupės steigėjas 
Armėnijoj šagin Arutunjan kiek 
anksčiau buvo suimtas, dabar tre- 
jiem metam nuteistas “už pasi
priešinimą suimti”.

Viktor Rtrchiladze, 37 metų, 
Gruzijos Helsinkio grupės narys, 
žinomas meno ^istorikas, dirbąs 
Gruzijos Kultūros ministerijoj, 
buvo iškviestas į KGB ir iš ten 
daugiau negrįžo. Vėliau milicija 
padarė kratą jo bute ir pas gimi
nes. Kuo jis kaltinamas, nesako
ma, bet žinoma, kad jis, kaip kul
tūros paminklų apsaugojimo spe
cialistas, protestavo, kad buvo su
naikintas istorinis vienuolynas, 
kai prireikė kariuomenei šaudymo 
lauko.

Tunisas. — Tumzijos sostinėje 
ramu, kai policija ir kariuomenė 
užėmė darbininkų unijos įstaigas, 
o kiti kariai su automatiniais 
ginklais patruliuoja gatvėse. Pa
skelbus 24 valandų streiką ir ki
lus riaušėms, buvo užmušta 40 
žmonių.

Koks likimas darbininkijos va
do Habib Achour, dėl kurio su
ėmimo ir kilo streikas, dar neži
noma.

Nuo šalčio mine

90 žmonių

Didžiosios firmos 

mokesčių nemoka
4

Washingtonas. — Kongresma- 
nas Charies Vanik (D., Ohio) 
sakė, kad 17 didžiųjų firmų 1976 
nesumokėjo mokesčių valstybei. 
Štai jų sąrašas: U. S. Steel, Beth- 
lehem Steel, LTV, Armco Steel, 
National Steel, Singer, Phelps 
Dodge, Texąs Gulf, American 
Airlines, Eastern Airlines, Pan 
American, Manhatten
Corp ir kt.

PARYŽIUS. — Tarptautinės 
rašytojų organizacijos Pen klu
bo skyrius Prancūzijoje telegra
ma sovietų komunistų partijos 
sekretoriui Brežnevui paragino 
išlaisvinti rašytoją Vladimirą 
Ossipovą. Ossipovas, Pen klu
bo skyriaus Prancūzijoje narys, 
dviejų disidentinių leidinių auto 
rius, 1975 už . vadinamą "prieš- 
sovietinę veiklą”* buvo nuteis
tas aštuoneriems metams kalėti 
griežto režimo lageryje

Kita telegrama, adresuota 
Gruzijos Aukščiausiojo sovieto! 
pirmininkui, reikalauja išlais
vinti du suimtus Gruzijos Hel
sinkio grupės narius — Zviad 
Gamsachurdia ir Merab Kosta- 
va. Abu gruzinai buvo suimti 
praėjusių metų pavasarį už žmo 
gaus teisių gynimą.

Ten klubo telegramas dėl Os- 
sipovo ir dviejų gruzinų pasira
šė ir žymusis rašytojas, Prancū 
zijos Akademijos narys Pierre 
Emmanuel ir buvęs Pranccūzi- 
jos ministeris pirmininkas Pier
re Mendes-France.

Belgradas. — I Ameriką netru
kus žada skristi Jugoslavijos pre
zidentas Tito, sakoma Užsienio 
reikalų ministerijoj.

Pittsburgli. — Bethlehem Steel 
1977 turėjo nuostolių 440J2 mil. 
dolerių, rašo “Monitor”.

Ottawa. — Kanados gynimo 
štabo šefas adm. Robert Falls sa
kė, kad sovietų satelitas ‘Kosmos’ 
954 krisdamas visas sudegė, ir jo
kių pavojingų radiacijų nėra. 
Prieš kelias dienas buvę spėlioji
mai, jog Kanados Northwestem 
teritorijoje esama pavojingų me
džiagų likučių, nepasitvirtino, bu
vo tik matavimo instrumentų 
klaida. Falls dar sakė, kad sovie
tai kooperavo ir suteikė visas ži
nias.

Prezidentas Carteris taip pat 
laiko reikalą laimingai pasibai
gusių, ir iš to prašė nedaryti jokių 
istorijų ir nenaudoti propagan
dai.

Rusiškas ir nerusiškas

gripas

Atlanta. — Užkrečiamųjų ligų 
kontrolės centro žiniomis, sausio 
mėnesį Amerikoj nuo gripo mirė 
801 žmogus. Daugiausia mirčių 
buvo Illinojuje, Indianoje ir Wis- 
consine.

Cheyenne, Wyo. — Pirmasis 
susirgimas rusiškuoju gripu Ame
rikoj užregistruotas Cheyenne. Po 
kelių savaičių liga gali išsiplėsti 
ir kitose valstijose.

Bainbridge, Ind. — Iš Chica
gos į Floridą einąs Amtrak Flori- 
dian traukinys netoli Bainbridge 
buvo ‘užpustytas, ir 64 keleiviai 
laukė 15 su puse valandos, iki 
buvo išgelbėti ir nugabenti į me
todistų bažnyčią. Blogiausia, kad 
po kurio laiko nustojo veikusi 
traukinio apšildymo sistema.Columbus, Ohio. — Iki šešta

dienio dienos dėl sniego ir šalčio 
Amerikos vidurio vakarų valstijo
se mirė 90 žmonių.

Europos, ypač pramoninių miestų, padangės taip užterštos, kad astronomams'tyrinėti žvaigždes ir kitus dangaus 
kūnus daros neįmanoma. Vakarų Vokietijos vyriausybė susitarė su Čile ir savo astronomines laboratorijas bei 
didžiulius teleskopus perkėlė į šio krašto kalnų sritį. Nuotraukoj vokiečių baigiamos įrengti astronominės observa

torijos Andy kalnuos©

Washingtonas. — Beveik 300,- 
000 bedarbių 41-oj valstijoj, įskai
tant Illinojų, Indianą, Michiganą 
pratęstos bedarbių pašalpos ne
galės gauti, nes tose valstijose be
darbių procentas mažesnis negu 
4.5 proc. Pašalpą gaus tik 26 sa
vaites.

Springfield, III. — Illinojaus 
valstijos sekretorius Alan Dixon 
pratęsė terminą prie automobilių 
pridėti 1978 metų lentelę iki va
sario 15. Dėl sniego ir šalčio ir 
Chicagos miestas dviem savaitėm 
pratęsė naujo registracijos lapelio 
automobilio languose įklijavimą.

Sausio 30: Ipolitas, Jacintą, 
Milgaudas, Žibonė.

Sausio 31: Jonas Bosco, Marce
lė, Skirmantas, Jaunė.

Saulė teka 7:06, leidžias 5:02.

ORAS

Daugiausia apsiniaukę, šalta, 
40 proc. galimybė sniego, apie 18 

laipsnįy.



1 DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. sausio mėn. 30 d.

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
VLADAS RAMOJUS

MARQUETTE PARKO I konsule Chicagofe J. DauŽvardie- 
IŠLIKIMAS rA D----- JAb-' x:--------------

Vasara? praėjus, Marąuette Par-14 
ke ir Jo apylinkėse žymiai ra
miau, nors gal dalis gyventojų j 
vis išsikelia į priemiesčius ar ki- 
tus . rajonus. Jaunųjų lietuvių ; 
Jęisininkų sukurta Organizacija ! 
Ėdime Community Serviceš; glo
bojamą advt P. ŽūmbąkTo/ praė
jusią vasarą pravedė tyrinėjimus 
prekybininkų1 tarpe Buvo ap
klausinėti t fė' ptekybtamkai, kta- 
rių prekybos yra tarp 67, 71, 
Westem ir Califomijos gatvių, 
taigi pačioje lietuviško Marųuet- ■ 
te Parko širdyje. Apklaūsmėjus. 
100 prekybininkų, paaiškėjo, 
kad pusė jų šioje apylinkėje pre- 
kiauja 10 ar daugiau metų, 32. 
procentai čia atidarė savas preky
bas per paskutinius 3 metus. Pa
klausus,, ar jie tiki, kad Marąuette 

. Parkas ekonomiškai ir socialiniu 
požiūriu išliks stiprus per atei
nančius, penkerius metus, 73 pro-. 

.centai: prekybininkų atsakė “taip”, 
16 procentų — “gal” ir 8 pro
centai —; “ne”. 89 procentai ap
klausinėtų prekybininkų pasisa- > 
■kė, kad jie ir toliau pasiliks šia
me rajone. Iš tų, kurie turi nuo
savybes, 92 procentai pasisakė, 
kad jie planuoja pasilikti ir 80 pro
centų jaučia, kad rajonas dar yra 
saugus.

Šie skaičiai rodo, kad Marąuet- 
te Parko rajonas bent per 5 atei
nančius metus turėtų pasilikti 
toks, koks dabar yra. Praėjusį rū- 
denį lietuvių jaunųjų' teisininkų 
surinktas žinias apie Maręįūėtte- 
Parką paskelbė “Soutbw'est' Ecb-< 
nomist —-Herai d”.

DĖL ATEITININKŲ NAMU

Šeštadieniais “Drauge” spaus-; 
dinamame ateitirtirikų -skyriuje! 
vedamos diskusijos Ateitininkų 
namų-Statymo ar Įsigijimo rei
kalu. Pradžioje balsai buvo už 
•tokius namus, vėliau, ypač jau-i 
nesniosios ateitininkų kartos at-: 
stovai realiau- pažvelgė į iškeltą 
mintį-ir suabejojo, ar tie namai: 
bus užpildyti gyvosios ateitiniriki- 
josir ar aplamai jūė reikalingi. 
Namams pastatyti- a!r įsigyti "gal 
sudės pinigus pasiturintieji ir ide- 

. alistiškaį nusiteikę ateitininką ir 
jų rėmėja. 'Bet kiek atseina dides- 
nų, namų - išlaikymas, ; apytik- 
irfus'dūdinėmis galime sūžfhbtF ir 
iŠ' Jaunimo - ų6htxo..7vįidoyybės. 
faųpimo^eeritro ."metirfė*. išlaidų 

. ŠįiŠ5av-sūI^sT-ai)Ye -W^'50,GCf0 
dol.Vien apšildymas žiemos metu 
per mėnesį atsieina 2,000 dol. 
Elektros ir Įvairių pataisymų iš
laidos taip pat milžiniškos. Gerai, 
kad Jaunimo centras turi mielą 
Antaną Vaičaitį, septynias dienas 
dšrbaiTtį Jaunimo centre be
veik už dyką. Jei ir jam bū
tų mokama’ alga, išlaidų sąma
ta dar labiau pakiltų.' Taigi, na
mus pastatyti ar-nusipirkti gal ir 
hė taip sunku, bet reikia pagai-

’ voti ir apie jų išlaikymą. Neti- 
(kiu-, kad -busimieji Ateitininkų na- 
tma'i turėtų barą su geru pelnu. 
Tad- iš kur atsirastų- pajamos na
mų .išlaikymui? Antra vertus, kol 
^laūdžiamės prie Jaunimo cent
ro, kur vietos dar visiems užten
ka, padedam tvirčiau išsilaikyti 
lietuviškiems MaTąuette Parko, 
Gage Parko ir Brighton Parko 
prįėtilčiams; Vietoj planavus naif- 
jaš- statybas; ar nevertėtų tvir- 
Sau paremti 'Jaunimo centrą, ku
rio aplinka palyginus dar 
saugi/

JAUNIMAS LIKO 
TURTINGESNIS

Su gražiausiu pasisekimu 
ėjo Vll-sis spaudos; balius Chica
goje, paskutiųi kartą -rengtas Chi- 
oagpje Lietuvių žurnalistų s-gos 
icv. Gal pati pagrindinė baliaus 
atrakcija šalia trumpos linksmos 
programos ir šaunių vaišių bu
vo 2<6 jaunuolių apdovanojimas 
premįjomk; .iš. ’Dn P. Daužvar- 
dįiG.'foddo. 'premijas. Įteikė nė. kas 
kitas/ o įmrusio Lietuvei, konsu
lo uašlėa dabartinė LiŠtuvdi' ger^

nė. Premijų dėka ir šiais metais 
26 jaunuoliai Įvairiose laisvojo . 
pasaulio dalyse liko kiek turtin
gesni ir-svarbiausia paskatinti to
liau darbuotis lietuviškos spaudos, 
radijo ir TV srityse. Daugeliui gal 
Įdomu kas pristatė premijoms vė
liau apdovanotus jaunuolius. Štai 
jų sąrašas:

‘‘Mūsų žinios” pristatė R. Stri- 
įką, “Lietuvos- aidų” radijo pro
grama —K. Brazdžionytę ir A. 
Motušytę, “Laiškai lietuviams” 
— R. Lukdševičiūtę, “Lietuviai 

i televizijoje” (JC programos) — 
E. Būtėną, “Darbininkas” — A. 
Gečytę, R. Bobetytę, R. Ivaškai- 
tę, “Tėviškės žiburiai”' — R. O. 
Siūlytį “Keleivis” —M.Dfungą, 
“Draugas” —- S. Kuprį R. Janu- 

ilęvičiūtę, J. Kuprį, O. BarŠkėty- 
tę. K, Vesęlkaitę, “Ateitis” — P. 
'•Kirielių, V. Naką, V. Kuprytę, 
“Tėviškės aidai” (Australija) — 

.B. Saulytė, T. Baltu®, J. Rukšė
ną, “Pasaulio lietuvis” — E. 
Juodvalkytę, M. Dambriūnaitę, 
K. V. Slotkų (Kolumbija), N. ir 

. L. Burbaites. (Argentina).

PLB PIRMININKO PADĖKA

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės pirm. inž. Br. Nainys dvi 
kadencijas baigusios LŽS čv 
pirm. kun. J. Vaišniui atsiuntė 
padėkos laišką: '“Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdybės 
Vardu nuoširdžiai dėkoju Jums 
ir Jūsų vadovaujamai valdybai 
už išskirtinai ir pasigėrėtinai at
liktą sąjungos Jums patikėtą dar
bą. Jūsų vadovybėje sąjunga la
bai sustiprėjo ir ' jos veikla žy
miai pagyvėjo. Ypač dėkoju Jū
sų valdybai, už suorganizavimą 
įr. Petro ĮĮąūzvardžio fondo ir 
■Įsteigimą premijų ? jauniesiems 
spaudos bendradarbiams. Šis Jū- 

,sų valdybos pradėtas darbas pa
liks .didėlius pėdsakus’, nes pa
skatins jaunimą daugiau domėtis 
spaudos darbu ir pratęs išeivijos 
spausdinto žodžio gyvybę'.. Taip 
pat nuoširdžiai' dėkoju už labai' 

rgražių fr kultūringų balių suruo
šimą Juosė CKicagbs ir kitų ar- 
rimėsnlų apylinkių lietuviškoji 
visuomenė-turėjo ne vieną progą 
maloniai praleisti vakarą1 bėi pa- 
sidžiaugti aukšto lygio’ ir’laBai 
ėkdriofūiškai tvarkomu riudtaj- 
•kfngu pramogihiū ip^rėngirnu,”i’

Užbaigę, šešėrių , metų''; darbą, 
į'ąuČiąibeŠ?.tfkrąi-' Jąjmmgi, Būda
mi7 taip *grąziai įvertinti. LŽS 
centro valdyboje sudarę įvairių 
pažiūrų koaliciją,,’ mes. visada šū- 

. radom bendrą kalbą ir to išda
vioje sugebėjom įvykdyti visus už
sibrėžtus uždavinius, ideologinių 
įsitikinimų įvairumas -mūsų ne
skaldė, o kaip tik dar labiau 
'Jungė bendram darbui, nors iš 
šalies buvo žmonių, kurie labai 
norėjo mus suskaldyti. Todėl ir 

’ aš dar ilgai ilgai su pagarba mi
nėsiu kun. J. Vaismo, J. Janu- 
šaičio, V. Ka’sniūno', E. Sakadols- 
.kienės, A. Pužausko ir D. Vaka
rės pavardes. Minimos dvi po
nios į cv Įsijungė' antroje kaden
cijoje, radušibš jau vieningai su- 
cėmlėntūotą penkių vyrų bran- 
dublf.

"višdi

pra-

NAUJA UKRAINIEČIŲ 
BAŽNYČIA

Amerikos ukrainiečių katali
kų pastangomis' Johnson City 
mieste, New Yorko valstijoje, 
yra pastatyta nauja ukrainiečių 
bažnyčia. Bažnyčia yra iŠ me
džio, primenanti Karpatų kal
nuose buvusias ateistų sunaikin
tas užrainiėčių bažnyčias. Nau
jasis Philadelphijos ukrainiečių 
katalikų bendruomenės arkivys
kupas Schmondiuk, šventinda
mas naująją bažnyčią, priminė 
užsienyje gyvenančių ukrainie
čių pareigą išlaikyt! gyvą, tikė
jimą, dėl kurio milijonai jų bro
lių tėvynėje yra peroekiojar.ii,
ir be* ugdyti
Ityjo tautinę kultūrą.

Liet. Ėendi'uOmėnės Los Angeles apylinkės valdyba. IŠ kaires: Danutė 
Žygaitė, Ona Razutiėnė, Vincas Skirius, Rymantė Barauskaitė, pirm. 
Vladas Šimoliūnas ir Asta Grakau’skaJtė^ Nuotraukoje trūksta Litos 
Žilevičiūtės ir Danos Barauskaitės

ŽUVŲ ŪKIO UŽTEKTINUMO PROBLEMOS
Pasaulinė vandenų produkcija 

pastaraisiais metais sūdaro apie 
pusę gaunamo visam pasauly 
mėsos kiekio. Senovėj1 visos ’ žit- 
Vyš buVo gaūdoinos upėse, eŽė- 
rtibše, jųrų:ir vari'dehyfitirpąki§n- 
tęše. TačiaŪ augant ir tobulė
jant žvejybai, laivybai ir: ’žuvų 
gaudymo technikai, žhiogjis; ’ėmė 
gaudyti žilvis vis toliau niro krah

Dąbar gi pagrindiniu žiivįerioš 
tįekėjū f pašYdarė Vafiileriyh'aĖ 
Smarkiai padidėję vaiideiiyrfudsė 
sugaunamų žuvų lajmįkiaf buvo 
viėna iŠ priežasčių, kad vįduram- 
ziaįk: išsiplėtusi tvėnkihinkystė 
XIX šimtrtiėČio pradžioje- gerbkaĮ 
sm uko. .

godžiu, keitėsi ir žuvininkavi- 
mo būdas tuose pačiuose * vande
nyse' Tiesa, nors XX šimtmety 

■ žuvų sugavimas jurose ir vande
nynuose, pagal staristikoš' dįioimė- 
nims, nepaprastai padidėjo., Pažy
mėtina, kad pastaraisiais mėtaiš’ 
vis daugiau* kreipiama dėmesio į 
vidaus' vandenynus.

Šiuo laikinė . žvejyba Vandeny t- 
nuošė — tai galingi 'laivai,1 šal
dytuvai/ gausybė tralerių Su įyaj- 
riausioms'elektroninėiriš mašino-, 
mis, kilorifėtriniai tinklai, žval
gybos lėktuvai ir net povandeni
niai laivai. O vis dėlto šių laikų 
moderni žvejyba iš ’esmės maŽūi 
skiriasi nuo pirmykščio žmogaus 
žvejybos, kada jis stengęsi pasi
grobti gamtos išaugintą produk
tą. Žinoma, taip pasisavinta pro
dukcija buvo ir yra pati pigiausia. 
Žuvų pagaunama daug tik dėl 
to, kad vandenynų, plotai labai 
dideli. Apie . trečdalis sugautos 
šiuose vandenynuose žuvies su- 
vartojamą žuvų , miltų bei kįtų 
techninių, produktu gamybai., 
•• .Tačiau ir vandenynų- plotai jęię- 
x^7neišsępiiainj.;;ŽmQma> kąi; ku-, 
rie žūklės rajonai dar nėra kaip 
reikiant ištyrinėti ir eksploatuo
jami. Nustatyta, kad daugiausia 
žuvies sugaunama pakrančių šel
fuose,1 kuriuos žvejų, trailai ..gero
kai pėrkosė. Taigi, kad sugauti tą 
žuvies kiekį, žvejybos laivai kas
met turi nuplaukti vis didesnius 
atstumus. Bet tai nerodo, kad 
žuvies ištekliai didėtų, atvirkščiai; 
beatodairiškai gaudant, visai nė-1 
sunku’ suardyti atskirų rūsių žu
vų augimo struktūrą, sutrukdyti 
jų reprodukciją ir net kartais vi
sai jas išnaikinti, prityrę žinovai, 
stebėtojai taip 'Urirtirią. Pavyz
džių turima daug. Japonai dar vi
sai nešetiiai taip gaudydami bu
vo iki minimumo sumažinę laši
šų išteklius. Tolimųjų Rytų van
denyse, beveik išnaikinta kai ku
rios banginių — didžrausių pla
netos žinduolių rūsys. Pavyz
džiui, pastaraisiais"mėtaiš katas
trofiškai suinažejo silkių ištėkliai, 
kurios šiuo metu labai braiigios 
ir ne visur jų" galima :gaiitf. ge
niau neturtingieji žmonės dau
giausia silkemiš ir maitihoši. Taip 
pat 'sumažėjo 'žuvų? kiekis daūgė^ 
lio kitų rūšių laimikiūoše.

Patymėtina, kar kai kurios* žu
vų rūšys vidaus vandenyse ėmė 
nykti dar seniau. Mat, čia, be ne
saikingos žūklės; prisidėjo ir kitos 
priežastys. Vidaus vandenys jau 
seniai pradėti teršti buitiniais ir 
pramoniniais nutėkaniaišiaiš 
vatidemmib. Žmogus, pirmiau, 
pradėjus juose žukliauti, greičiau 

' pastebėjo'žūvū" My
kimą, ėmėsi tam tikrų- apsaugos-

Jeigu žuvies sugavimas juroje 
ir toliau didės tokiais tempais 
kaip per paskutinį dešimtmetį, 
tai iau ateinančiame dešimtme- 
bus pasiekta maksimumo riba, 
ity

Prognozuojama, kad žemės gy
ventojų skaičius 2000 m. padidės 
dvigubai. Taigi žuvies produktų 
kiekis vienam žmogui sumažės.

Žodžiu, intensyvios žuvininkys
tės klausimą natūraliuose vande
nyse galima spręsti tik kartu su 
gėlo vandens ir gyventojų kultū
rinio poilsio klausimais. Ežerai, 
upės, vandens saugyklos — tai 
gėlo vandens atsargos ir rezervas. 
Įvairiomis ūkio šakomis vis dau
giau reikia gėlo vandens. Pasta
ruoju metu vis opesnė vandenų 
apsaugos nūo užteršimo' proble
ma.
• Atrodo, kad viena pagrindinių 
žuvininkystės intensyvinimo są
lygų yra vandens apsauga nuo. 

kuriuos0 1 užteršimo. Deja, ši problema la- 
, Į bai sunkiai sprendžiama. Daugu- 

iilvyš; būtent: sakinės, erškėtinės, < Europos ir JAV di-
topinės ir kitos, inkų- ; d?lų«„uP!? .Sav0 Pa‘

buojąm’r jtį ikrai, paauginamos 
ir' išleidžiamos į natūralius van-

Ištirta-, lcąd' vidaus varidynys 
duoda žymiai- [didesnę produkciją 

pioto ‘Vieneto,., negu jūros ir 
Van$ffiynaĮ. Čia iŠ hektaro gau
nama keliolika ar keliasdešimt 
kilogramų. Upės ir ežerai sėkles- 
m, juose geresnės sąlygos veistis 
įvairiems organizmams, kuriais 
minta žuvys- Was sužvejojama ne
maža vertingų žuvų rūšių. Ta 
Črau vidaus vandenyse dažniau
siai negalima panaudoti galin
gos technikos, neš vandenų plo
tai’ mažesni. Todėl žuvies savi- 

į kafinŠi’dažnai aukštesnė, negu jū
rinės.

Ištirta; kad daugiausia žuvies 
iŠ ploto vieneto duoda tvenkinių 
žuvininkystė. Pavyzdžiui, vieno 
tvenkinių hektaro produkcija 
skaičiuojama šimtais' kilogramų 
iir cnet tpndrtiis. Bet derliui gauti 
reikia kapitalinių įdėjimų: tven
kinių statybai, jų priežiūrai, žuvų 

' šėrimui fr kt,‘
OkeanOlogai, apskaičiavo, kad 

Pašauliniamė vandenyne žvejy
bos; Tairtriknis galima daugiau
siai padidinti 80-90 mil. torių’per 
metus.

prjemonių. Taigi, pastatyta daug j 
žuvivaisos įmonių bei neršto ir ■ 
auginimo tvenkinių, ,
dįtHiriai nėrsihamos vertingos J

virto dideliais nutekamaisiais ka
nalais, kuriuose nei jokia žuvis 
negali gyventi. Prie tokių upių, 
žiočių teršiami ir nemaži jūrų plo 
tai. Pasak tyrinėtojų, vis labiau 
pastebimas vandenynų užterši
mas, daugiausia naftos produk
tais. Tuo labiau užsikrečia van-. 
denynų ir jūrų įvairios žuvys.

J. Mškn

— Britanijos vegetarų drau
gija skelbia, kad britas per sa
vo gyvenimą vidutiniškai suval
go 56 avis, 36 kiaules, 8 jau
čius ir 550 paukščių.

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAr
TėKC — S3T-1285 

AKIŲ LIGOS ■ CHIRURGIJA
Of&aat

700 Nortii Mlchigan, Saite 409 
Valandos pagal susitarimą

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS
GAŪVOfe IR STUBURO ŽIGOS

2858 West 63rd Street 
Cicago, Illinois 60629

Tel — 476-3409
Valandos pagal susitarimą

vasario mėnesį išeis 
iš SPAUSTUVĖS 

GAUSIAI ILIUSTRUOTA 
“KONNERSREUTO TERESĖ”

• Kaina $5.00. Jau galima ųžsisakytj. 
Tai' naujas'■ iš daugelio kun.' Jono 
Buriča^;’’vęikMUs~' V' '*•’ ; ■ '• :'T *r'e'i

Prieš metus jis pateikę “Du dva
sinių būtybių pasauliai”. Kaina 
$8.50. Tai labai platus filosofinis vei
kalas, apie geruosius ir bloguosius 
angelus, žmones, egzortus, sapnus, 
astrologiją ir kitus reiškinius.

Trečioji knyga “Pragos Komen
dantas Kodet”. Ją galite įsigyti už 
$7.00.

Visos trys kainomis atžymėtos 
knygos gaunamos pas — “Sūduva”, 
809 Ramblė Street, Hot Springs, 
Ark. 71901.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui
A D VOKATAI

G H A R L E S P. KAL
& ASSOCIATES

Ofe. tel. 776-5162; rez. 737-5047 
2649 W. 63rd Ši., Cicago/Dl.

Darbo’ vaL nuo 9’ iki "5 vai. .vak. 
Trečiadieniais uždary-ta.

... šeštad. .atdara pusę dienos.
' Mes duodame įvairius teisinius 

r?*''A’į-r '
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S 0 P H I E BARČUS
RADIO

Visos
Lietuvių 1 
madienio i 
3:30 vai.
sekmad. nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto.

Telef.: HEmlock 4-2423 
1490 A. M. 

7159 S. MAPLEWOOD AVĖ.
CHICAGO, LLL. 60629

eHillillilUlilillIHlinuilllUUUUlililimuimutiituiiuuiniumumumMinnnnMimHflnnmmmB

► ŠEIMOS VALANDOS 
programos iš WOPA 
kalba: kasdien nuo pir- 
iki penktadienio 3:00 — 
popiet. — Šeštadienį ir

ĮDOMIOS KNYGOS MŪSŲ MAŽIESIEMS
DU BROLIUKAI, Anatolijus Kairys 
DIENA PRIE EŽERO, A.. Baronas. Pasakaite 
DU DRAUGAI, V. Frankienė-Vaitkevičienė. Apysaka 
GABRIUKO1 UŽRAŠAI, J. švabaitė-Gylienė. Apysaka 
KALNUOSE, Milda Kvietytė. Pasakos. 

KIŠKUdlO'VARDINES, St. Džiugas. H-ji laida.. Eilėraščiai 
KETURI VALDOVAI, St Džiugas. Pasaka

_ KAIP ALGIUKAS VĖJO IEŠKOJO, N. Jankutė. Pasakojimai $2.50 
O: LABAS RYTAS, VOVERE, J. Minelga. EUėrašČiai
□ LAUME DAUME, St. Petersoniene. Pasaka
□ MAŽI ŽINGSNIAI, Pr. Naujokaitis. Pasakojimai
□ MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS, Vytė Nemunėlis. Eit pasaka
□ PARŠAS ANAPUS GATVES, D. Bindokienė. Apysaka 
>□ PUPUČIO PASAULIUKAS; Ona Mikailaitė. Pasakos 
“ SAULUTE- DEBESELIUOS, L. Žitkevičius. Eilėraščiai

VYSKUPO KATINAS, č. Grincevičiua. Pasakos 
NYKŠTUKŲ MOKYKLA, Adelė Jonušaitė-Abromaitienė 
PELIUKAI IR PLAŠTAKĖS, B. Pūkelevačiūte 
SKRAIDANTIS PARŠIUKAS, B. Pūkelevičiūtė 
KLEMENTINA IR VALENTINA, B. Pūkelevičiūtė 
RIMAS PAS KĘSTUTĮ, B. Pūkelevičiiltė

□□□□
□ 
□. 
H□

SS□□□□

$2.50 
$3.00 
$4.00 
$3.00 
$3.00 
$2.50 
$3.50

$1.50
$2.50
$3.00
$1.50 
$1.50 
$1.56
$1JO

OR/tUGAS
H1E LITHUAN1AN WORLI>-WIDE DAfl-Y

M
Second clasa postage paid at Chicago, M. Publf&hed dafjy 
ezcept Sundays, Legal Holidays, days after Chrirtaai 

and Easter by the Lithuanlan Catholic Press Sodtty,

Subscription Rates: $33.00 — Chicago, Cook Coonty, 
Illinois and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $31.00, Foreign 
countries $34.00.

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas preaume- 
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad 
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima iki kada yra užsimokėję.

DRAUGO prenumerata mokama U Anksto 
metams

Chicago ir Cook apskr. $33.00. 
Kitur JAV ......... 31.00 
Kanadoje .......... 33.00
Užsienyje .......... 34.00
Savaitinis 25.00

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:00, šeštadieniais 
8:30 — 1:00.

6 mėn. 3 m£n.
$19.00 315.00

18.00 1300
19.00 15.00
20.00 15.00
15.00 MO

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnį 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anfa 
to susitarus. Redakcija už skelbi, 
mų turinį neatsako. Skelbimą 
kainos prisiunčiamos gavus pt?. 
tymą.

Telef. — PR 8=3229

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GERKLES JLIGOS 
2868 West 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

TeL ofiso Ir buto: OLympic 54^

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CfflRURGAg 

1443 So. 50th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 5-3 vii n. 

ičakyrus trečiadieniui 
flečtadtenlala 11 Iki « wil popiet

H“

'ok0ina!

(fr.*-/ 

notnB^.P* 

tento 
spartėta]* 
O kaiti reik 
redofeM la 
vyriau?'^ 
nalo *^er 
Rytų Berlyne, i 
nal4 Wijim

įvieją neprilda 
feriišu valstybi

DR. K. G. BALUKAS
tr moterų Ilgo* 

Ginekologing Chirurgija 
6449 So. Polaski Rd. (Črawford 
Medical Building) TeL LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, akamblntl 874-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą

DR. VL BLAŽYS
plaučių ir Vidaus ligos

Medical Oenter
8189 So. Kedzle Avenue

Vai: plrmad., antrad. Ir ketvirtai
6 Iki 7:80 vaL vakaro.

Aeūtad. nuo .1 iki B vai.
Pagal misltarlmą.

Ofiso telef. WA 8-9870
Bezld. teL WAlbrook 6-8048

Tel ofiso HE 4^5849; rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
VAU: pirm., antr., ketv. ir penkt 
1:00 - 5:00 rak popiet, treč ir iefit 
tik susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perSmS

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 West Kist Street
•TbL — GE 6-2400

VaL: pagal susitarimą: plrmad. 
kety. 1-4 ir 7-9: antrad. ’ * *"
10-4: teitad. 10-8 yal

t
Ir penki

Ofis. teL 735-4477; Rez. 246-2839
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Specialybg — Nervų tr 

Emocdiififl ligos
CRAW0ED MERICAL BLDG. 

6449 So. Pnlaski Road 
vateundoe pašai misltarimą.

RezM. teL — GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EIŠINAS

AKUSERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGUA

6181 fio. Kedrie Avė. WA 5-2670 
Val&ndoa pasai sualtartinų. 4el ne 

atsiliepia skambinti: m 9-0001.

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

M. - BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street
Valandos pa^l Busltarlmą

Ofiso teL =- PE 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKIA 

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 68H Stieet

Pirtnad., antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai 
vak. šeštad. nuo 1 11d 4 ve!

Ofe. PO 7-6000 Bes. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. JUČAS
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
6214 No. Westem Avenue 
1002 No. Western Avenue 
Tel. atmkama 12 valandų 
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FI VOKIETIJOJE ESĄS PAKARTAS
Rytų Vokietijos demokratinių kalbos žodžio “dača” ____

Komunistą sąjungos memoran- namis) ir nurodoma, kad “ge- 
dumas, hirio ilgą tekstą ištisai riausiai gyvena tie, kurie nedir- 
paskęlbė Hamburge ■ leidžiamas ba”. Valdančioji komunistu kla- 
politife Sudaląs “Der Spiegei” sė nugyvenusi kraštą, kurio žmo- 
Š. m. nr. i ii 2 vis dar yra Vaka- nes pralenkę visus kitus kraštus 

• rų į Europos spaudos 'dėmesio 
entre, nors Amerikos spauda 

rnažiau juo domisi. Šio svarbaus 
dokumento pirmąją dalį mes esa
me komentavę “Draugo” nr. 8 
( žr. str. “Atsirado dvi komunis- 
tinėš benMėmęnės). Šiomis die
nomis mus pasiekė ir manifesto 
antroji dalis, prie kurios minčių darbo savaitę jie praktiškai ne
tenka vėl sustoti, nes Europos galį ir svajoti. Blogai sutvarky- 
spauda teikia jam didelę reikšmę, tas naktinių pamainų darbas at- 
0 kad ta reikšmė nėra menka# skiriąs tėvus -nuo vaikų, kuriuos 
rodo faktas, kad Rytų Vokietijos auklėjanti gatvė. Laisvalaikis taip 
vyriausj’bė tuojau uždarė žur- pat nesąs darbininkų asmeniš- 

pnalo “Der Spiegei” atstovybę koje žinioje, nes tada Jie esą va- 
Rytę Berlyne, apkaltindama žur- romi į agitacinius susirinkimus, 

►nafa “nuodijimu šulinio” (Brun- “komunistinės kovos būrius”, 
nenvergiftung), kuris esąs “tarp sporto ir technikos pratybas. La- 
dvieją nepriklausomų bei suve- bai blogas ūkininkavimas, koks 

dabar esąs R. Vokietijoje, prives
tu prie bankroto ir labai gerai

— vasar-

skyiybų, savižudystės, alkoho
lizmo ir kitose srityse. Gamybos 
planai fabrikuose esą tiktai pieš
tukais išpildomi, nuostoliai siekią 
milijonus markių. Darbininkai 
turį dirbti dažniausiai neapmoka
mą viršlaiki, sekmadieniais ir ki
tomis dienomis. Apie 40 valandų

“komunistinės kovos būrius”,

reninių valstybių”.
*

Vakarinių vokiečių spauda kapitalistiniais pagrindais sutvar- 
ielbia, kad minėtas manifestas kytą šalį.

. ikeKkia nuomonę ne tiktai So
vietų pavergtų rytinių vokie-

♦
o. “Ar Vokietijos darbininkai del

čių, bet, ir visų kitų satelitinių to kovojo, kad užsiaugintų ant 
tautų, o taip pat Sovietu pa- savo galvos didžiulę armiją ne
vergtų kraštų žmonių. Doku- naudingų parazitų partijos apa- 
mentas esąs ne kas kita, kaip vi- rate, administraęijoje, profesinė- 
so Sovietų režimo ir jų politikos se sąjungose ir kitose darbininkų 
kritika. Komunistų paskelbtos organizacijose?” — klausia ma- 
konstitudjos bei programos esan- nifesto autoriai ir toliau aiškina: 
Sos tiktai žmonių apgaulė, o po- “Ši valdžios viršūnėse stovinti 
įpierius, ant'kurio tie “dokumen- klika komunizmo idėjai kenkia 
tai” surašyti, teturįs makulatū- daugiau, kaip priešo propagan- 
rinę vertę, da... Užmušąma bet kokia darbo

“Suedd^tsche Zeitung” pa- žmogaus iniciatyva, atsakomybės 
. brffia, kad į tai, ką bolševikai j . ”
. žada jų užimtiems kraštams, jau kavertiskumui, netvarkai, 
1 r ................................

da... Užmušąma bet kokia darbo
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DERYBŲ NESĖKME
Egipto ir Izraelio nutrauktos derybos padidino įtampą

Egipto ir Izraelio užsienio rei
kalų ministerių derybos, prasidė
jusios L 17, kitą dieną buvo nu
trauktos. Egipto prezidentas at
šaukė savo užsienio reikalų mi- 
nisterį M. L Kamelį iš pasitarimų 
Jeruzalėje. Sausio 18 d. prasidėju
si ipolitinė griūtis sukėlė vis didė
jantį triukšmą. Trims dienoms 
praslinkus, Egipto prezidentas I. 
21 parlamente pasakė griežtą ir 
piktoką kalbą Izraeliui pakaltinti. 
Ten buvo aptartos nutrauktų po
litinių derybų priežastys, bet su
tiko tęsti krašto apsaugos minis
terių pasitarimus, jei šiam reika
lui pritars Izraelis. Kitą dieną Iz
raelio vyriausybė nutarė nutrauk
ti bet kurias derybas su Egiptu. 
Tokiu dramatiniu mostu palaido
tos Egipto prezidento taikos pa
stangos.

'Minėtų kraštų derybų nesėkmė 
atneš sunkią naštą Washingto- 
nui, kuris abiem šalims .taiksty
masis, pataikavimas ir tarpinin
kavimas buvo nesėkmingas.

Derybų priešininkai džiaugia
si. Džiūgauja Sovietai JAV. tarpi
ninkavimo nesėkme. Kai kurios 
arabų valstybės, ypač Lybija, Si
rija ir Palestinos laisvinimo or
ganizacija, patenkintos Egipto 
prezidento A. Sadato paslydimu, 
nes jis dėl politinių nuomonių 
skirtumo nutraukė su jomis net 
diplomatinius santykius.

GEDIMINAS GALVA

jausmas, atidaromas kelias men- 

niekas netiki ir net tie komunis- vojimams, vagystėms, stabdoma 
tai, kurie rusų duoną valgą, ne- bet kuri pažanga”.
norį ie bolševikinę Rusiją mirti:

Tiesa, Rytų Vokietija esanti R. Vokietijoje nesą ir ko kalbėti, 
'pasiekusi aukščiausią gyvenimo i ‘ _
'lygį iš visų komunistinių kraš- Helsinkio dokumente. Komunis- 
'tų, pačią Sovietų sąjungą įskai- C__2 £ =*--
!tan^ tačiau žmonių gyvenimas mis patikrinanti tiktai žmogaus 
t SJeesąs žymiai blogesnis, kaip beteisiškumą... Argi galima 17 

kuriame civilizuotame kapi- milijonų tautą uždaryti į kalė- 
‘alistiniame krašte. Vis dėlto so
diniai rusai, nežiūrint jų siste
mos nesėkmės, norį savo sistemą 
pratęsti iš Rytų į Vakarų kraš
tus, nors ir esą save apsitvėrę 
mūrine siena. Tačiau nei Berly- gamybą ir kitas pramonės sritis, 
no murai, nei luti pasienio ap- investuodami milijardus markių, 
saugos įrengimai neapsaugosią Tačiau Sovietai konkurencijos 
bolševizmo, nes tiek Vakarų tiek sumetimais šias vokiečių pastan- 
Rytų kraštų žmonės gerai žino, gas esą pavertę niekais, ir todėl 
** ’ * * * -rytiniai vokiečiai ir šioje srityje

esą atsilikę toli nuo vakarinių vo
kiečių, nors vieni ir kiti esanti ta 
pati tauta.

Apie bet kurias žmogaus teises

nors jos esančios garantuotos

tinė vyriausybė, visomis išgalė-

jimą?”
Pramonės srityje, tiesa, rytiniai 

vokiečiai esą išplėtę įvairių su
sisiekimo priemonių gamybą, 
elektroninę pramonę, mašinų

e ' f*
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kad “komunistai yra komunistai 
Ir lieka komunistais”. “Šiuo ma
nifestu Marksas buvo Rytų Vo
kietijoje pakartas”, rašo ■ vienas 
“Spiegelio” skaitytojas.

•

Komunistai niekad nenorį pri- jai viskuo aprūpinti, tai rytiniams 
sipazinti prie savo sistemos men- vokiečiams visko trūksta. Jei Ul- 
kystės ir todėl jų valdomuose brichto valdymo metu šeima bu- 
kraŠtuose valdančioji klasė ir to- to turėjusi laukti ketverius me- 
liau naudosianti griežtas Jėgos tus, tai dabar, Honeckeriui kraš- 
priemones prieš darbo klasę, ku- tą administruojant, reikią laukti 
<i ir toliau skursianti. aštuoneris metus. Tiesa, esą sta-

Rytą Vokietijos spauda viso- tomą nemaža naujų butų, ta
ftomis išgalėmis steigiasi šunie- čiau Jie pirmoje eilėje tenką aukš

lį tiems komunistų pareigūnams.
Negeriau ir medicinos srityje, 

kurios “geru sutvarkymu” komu
nistai stengiasi didžiuotis: Berly
no klinikose vėžiu sergąs ligonis 
operacijos turįs laukti net ketver
tą metų, žinoma, jeigu per tą lai
ką nenumiršta, o lovą ligoninė
je pacientas galįs gauti pirkti tik 
didesnę pinigų sumą už ją sumo
kėdamas. Ilgai reikią laukti ir chi
rurginių operacijų, ko pasėkoje 
daugelis ligonių belaukdami nu
miršta. Tuo tarpu “komunisti
niai bonzos”, turi savo reikalams 
specialias klinikas ir specialias 
krautuves. Manifesto pabaigoje 
reikalaujama iŠ pagrindų refor
muoti komunistų valdžios apara
tą, atiduoti teismui kai kuriuos 
vadus, sutvarkyti karjeristus, nu
imti spaudęs cenzūrą, eiti prie de
mokratinio komunizmo įgyven- 

f dinimo.

Rytų Vokietijos komunistinė vy
riausybė, keršydama “Der Spiegei” 
žurnalui už paskelbimą Demokrati
nių komunistų s-gos memorandumo, 
uždarė žurnalo atstovybę R. Berly
ne. Čia matome sargybinį, pastatytą 
prie atstovybės durų.

Kai Vakarų Vokietijos gyven-

Keistas mostas

Praėjusių metų lapkričio mėn. 
A Sadato skridimas į Jeruzalę bu
vo drąsus, bet paremtas tik gera 
Viltimi, jausmais, ne protu. Jis 
norėjo tapti svarbiausiu vaidila 
Artimųjų Rytų dramoje, visai ne
įsigilinęs į priešininkų ir net savo 
vaidmenį. Jo mosto svarbiausias 
uždavinys —- padaryti psichologi
nį persilaužimą, susitaikyti su 
priešu, visai nesirūpinant prieši
ninkų psichologiniu nusiteikimu, 
jų visai kitokia taikos samprata. 
Jis skrido į Jeruzalę ir tuo mostu 
pripažino Izraelio sostinę, nors 
siekė to miesto dalį grąžinti ara
bams.

A. Sadatas praėjusiais metais 
iki rugsėjo mėn. buvo įsitikinęs, 
kad Egiptui neįmanoma pradėti 
taikos derybas su Izraeliu, bet 
bent vienas jo kareivis bus Sina
juje. O ten buvo ne tik Izraelio 
kareiviai, kariniai įrengimai, bet 
ir 19 žydų gyvenviečių, turinčių 
tikslą kraštą kolonizuoti.

Galima suprasti A Sadato ne
pasitikėjimą Izraeliu pergyvenus 
1948,1956,1967 ir 1973 metų ne
sėkmingus karus, kai kurių sričių, 
miestų sunaikinimą ir karuose žu
vims daugiau kaip 30,000 karių.

Staigus posūkis

Kas paveikė A. Sadatą daryti 
staigų, posūkį ir vykti į Izraelį? 
Galėjo būti daugelis priežasčių: 
Egipto ūkinis sunkmetis* apsi
ginklavimo našta, noras atgauti 
arabų prarastas žemes, garbė ir 
JAV įtaka.

A. Sadatas linko daryti politi
koje staigų posūkį rugsėjo mėn., 
kai jis gavo prezidento J. Carterio 
laišką. Laiško tarinys nepaskelb
tas, todėl nežinome, ką JAV įsipa
reigojo. Lapkričio mėn. pirmoje 
pusėje kai kurie amerikiečiai, net 
televizijos tarnybų bendradarbiai, 
Jeruzalėje ruošė dirvą A. Sadato 
atsilankymui.

A. Sadatas gerai žinojo Izraelio 
vairuotojų nuotaikas ir jų politi
ką užimtuose kraštuose. . Žydų gy
venvietės atabų žemėje stiprina
mos ir net nusistatyta, paująs 
steigti, nežiūrint į Washingtono 
nepalankaus nusiteikimo. Jo pa
stangos Jeruzalėje gauti įsiparei- 

I gojimus be sąlygų grąžinti arabų 
žemes, Vakariniame Jordano 

Į krante ir Gazoje tikėtis gyvento
jams laisvo apsisprendimo rodė 
tarpininkų visišką politinį nesusi
gaudymą. Jo nustebimas yiešna- 
gės metu Jeruzalėje, Šaukimasis 
prez. J. Carterio pagalbos, pasta
rojo I. 4 nenumatyta kelionė į 
Asuanąi staigus derybų nutrau
kimas, nepaprastas išpuolis kal
tinti Izraelį ir L 22 Valstybės de-

MUŠKIT BŪGNUS

t

knti manifestą, vadindama 
“provokacija” ar “Vakarų Vo- 
ldetijos saugumo agentų parašy- ] 
tu popiergaliu”. Daroma viskas, j 

nepasikartotu įvykiai, kurie J 
iškilo 1953 m. Rytų Vokietijoje, 1 
1^56 m. Vengrijoje, 1968 m. Ce- • 
Slovakijoje Komunistų saugu- i 
010 policijos agentai deda pastan- 

' išaiškinti opozicines celes, 
Šios atsiradusios R Vokietijos 

l fS?st’n^e “Socialistinės vie- 
partijoje, kuriai 

o aliai priklauso 2 milijonai 
ir kurios narių pati- 

™*^labai abejotinas.

kurini?1'5 ^ar Košime prie kai 
^estolyį3?* n’ani‘

I L y’ ,o Pa^aiS°“
auklM^5'® kalbama apie 
jos HįS j^®tmistų aristokrati- 

■> bo fe.' isnaudojanti dar- 
* vadinai’ Manifeste ši klasė 

.^kištais” (nuo rusų 

I ’ 
spaudos agentūra
Varžuvos Karinės 

.kaina- 
Urbams pagaminta 

medžiaga

JUBG1S JANKUS
14

to

b. kv.

teks”, šį sprogstamoji medžia
ga turi daug privalumų — ją 
nepavojinga transportuoti, ne
didelis užtaiso kritinis skers
muo. paprasto jį susprogdinu,

— Ir daugiau nieko?
—Nieko.

— Ligi dabar?
—Ligi. Ne keleri metai, tik du mėnesiai. Bet po 

kitą šeštadienį tame pačiame restorane gavau pa
davėjo darbą, o po kelių dienų iš brolių Konkų mergai
tė paskambino, kad, jeigu darbo tebeieškau, galiu gau-» 
ti pas juos. Keikiau, nepalaukęs dar vienos savaitės. 
Būtų gal dar sykį pagrasinęs, pamatęs, kad neišsigąs
tu, ir palikęs, o dabar įsisegė, kaip erkė šuniui į pa
uodegį. Laižykis nesilaižęs. Dabar jau nebesiderėjo, 
bet pasakė, kad padaryčiau. Kai pasiunčiau po velnių, 
jis nė kiek nesupyko, bet labai ramiai išaiškino, jog 
Mek Bušer kiekvieną akimirksnį gali pažinti, kas šovė. 
“Tai kas, kad buvo naktis, jis atskirs tave nors ir iŠ 

į šimtinės panašių.” Kas man beliko? Dar mėginu spirtis. 
Į “Su kuo šausiu?” pasakiau. “Kur aną padėjai? Parda
vei?” “Ar kvailas savo pėdsakus paleisti į kažin kieno 
rankas?” klausimu atmečiau į klausimą “Ne kvailas. 
Toli gali nueiti,” pagyrė ir prižadėjo atsiųsti kitą.

Bet kai pasakė tamstos pavardę, taip ir nuėjo 
šiurpas per nugarą. Lietuvis lietuvį. Keista. Daug metų 
nieko bendra su lietuviais neturėjau. Kai po kraštą 
trankiaus, net susitikti niekur neteko. Ir susitikti ne
norėjau. Viduj susisukęs toks negerumas stūmė nuo 
lietuvio į šalį. Lyg sarmata kokia, lyg būčiau iš jo ką 
pasiskolinęs ir grąžinti atsisakęs. Tą patį jaučiau ir 
čia atėjęs. Kai nuėjai į virtuvę, norėjau išbėgti Bet 
vėl... Nežinau... Vistiek nepaaiškinsiu taip, bu-

■

partamento sekretoriaus C. Vance 
raminimas, kad derybos bus tęsia
mos, rodo jį buvus suvedžiotą 
lengva ranka taikos laurus skinti.

Prez. J. Carterio prieštaravimai

'Nežinia, kas įtaigojo prez. J. 
Carterį daryti, užsienio politikos 
prieštaraujančius sprendimus. Jis 
-tarė, 'kad visos arabų žemės turi 
būti grąžintos, o palestiniečiai 
patys spręsti savo likimą. Kuriam* 
metui praslinkus Jau kalbėjo apie 
arabų žemių grąžinimą tam tik
romis sąlygomis, paisant Izraelio 
saugumo. Gruodžio 28 d. televizi
jos atstovams Jis pareiškė nepri
tariąs sukurti palestiniečių vals
tybę Artimųjų Rytų širdyje.

. JAV prezidentas gerai žinojo A. 
Sadato ir M. Begino XIĮJ, 25 pa
sitarimų nesėkmę, bet Jis tikėjo 
taikos mostu ir skatino Jį tęsti. 
Artimųjų 'Rytų klausimo savo ke
lionių metu Jis Jis nenorėjo liesti. 
Kai A. Sadatas ėmė Šauktis pagal
bos Izraeliui suvaldyti, prašė Ira
no, Jordano ir Saudi Arabijos’vai- . 
dovus remti Egipto taikos pastan
gas. Tuo metu išryškėjo skirtingi 
valdovų polėkiai. Irano Palehrvi 
nenorėjo painiotis į arabų ginčą.

■ Jordano Huseinas ir Saudi Ara
bijos halidas laikėsi nuošaliai, 
bet kėlė Palestinos klausimą.' To
kiomis sąlygomis J. Carteris ta
rėsi su Sadatu ir I. 4 paskelbė, 
kad palestiniečiams turi būti su
teikta apsisprendimo teisė. Kai 
šią nuomonę pranešė Izraelio mi- 
nisteriui pirmininkui, sulaukė jo 
atsakymo: “Palestinos valstybės 
įkūrimas susietas su mirtinu pa- ' 
vojunii Izraeliui ir Jo vyriausybė 
priešinsis’ toms pastangoms”. • *

J. Carterio svyravimai ir prieš
taravimai pastūmėjo į derybų ne
sėkmę, palietė ir JAV užsienio 
politiką. A Sadatas buvo pri
verstas jas sustabdyti, o Izraelis 
— nutraukti. Artimųjų Rytų ne
sutarimas visu svoriu vėl užgulė 
J. Carterį.

Nesutarimų priežastys

Šiuo metu Egiptas ir Izraelis 
nesutaria pagrindiniais klausi
mais. Egiptas reikalauja grąžinti 
visas Izraelio užimtas žemes, Izra
elis teigia, kad niekada nebus at
statytos sienos, buvusios prieš 
1967 m. karą.

Egiptas žada palestiniečiams 
apsisprendimo teises, kai Izraelis 
tenkinąsi savivalda ir nori palikti 
savo kariuomenę palestiniečių 

[ srityje.
.'Egiptas užsimojo panaikinti 

96 žydų gyvenvietes arabų žemė- 
' se, kai Izraelis yra nusistatęs Jas 
palikti net Sinajuje ir laikyti ka
rius savo piliečių apsaugai.

Egiptas reikalauja ’ rytinės Je
ruzalės grąžinimo, kai Izraelis tik

deja, daugiausia gyvenam šia die
na. Pagal garsųjį Prancūzijos 
karaliaus Liudviko XV defetisti- 
nį posakį: “po mūsų nors ir tva
nas” (apres nous le deluge). Ma
tom, kaip vieni iš gyvenimo 
traukiamės, o kiti laipsniškai de- 
graduojamės, stingstame bei siau-1 
rėjame, tačiau. daugelis vis slen
kame seniai praminta vaga, nes 
taip kai kam patogiau ir leng- 
viau. Kaip teisingai pastebi *Tė-i 
viškės žiburiai’ vedamajame, esa-l 
me linkę vis verstis deklamaci-! 
jomis. Gražus tai dalykas, tai pa-, 
dilgina jausmus, tačiau regim, [ 
kad to neužtenka: “Nemažai de- 
klamačinio elemento yra ir mū
sų politinių viršūnių veikloje. 
Jos amžinai posėdžiauja, šven
čių progomis rašo atsišaukimus, 
ginčijasi dėl savo kompetencijų 
ir kitokių tik joms težinomų plo
nybių, bet konkrečių darbų ne
daug tematyti” (sausio 12 nr.). 
Jei ne JAV LB kasmet leidžiami 
“Violations”, ne “Lietuvos Kat 
Bažnyčios Kronikos” vertimai, iš 
•tikrųjų atsidurtume, ‘Sėjos’ žo
džiais, 'tremties dykumose’ (1977 
Nr. 2).

O turim du pagrindinius tiks-, 
lūs — taf išlaikyti gyvą lietuvy
bę svetur ir atgauti Lietuvai lais
vę tėvynėj. Įpareigojimus lietu
vybės sąžinei yra davusi Lietu
vių charta: lietuvis lieka lietu
viu ir savo tautos gyvybę per
duoda ateities kartoms, kuria lie
tuvišką šeimą, sudaro sąlygas 
tautinei kultūrai, remia liętuvis- 
ką mokyklą, palaiko lietuvių 
draugijas,; remia spausdintą lie
tuvišką žodį, brangina savo tau
tos praeitį ir tautinius papročius, 
ugdo tautinį solidarumą- ir t. t. 
Taigi Lietuvių charta turėtų 
būti kiekvieno lietuvio ryto ir va
karo malda. O ar yra? Kiek ji 
vietos randa mūsų Šeimose, mo
kyklose, organizacijose, parapi
jose, spaudoje? Kai (pametame, 
kelią dėl takelių, nėra ko stebė
tis, kad neturime nė norimų vai
sių. Jų duotų vieningos vicų 
pastangos ir . sutartinis darbas. 
Kiek, pavyzdžiui, jau. *Tęyynės 
varpuose’ dr. Vmcas Kudirka bu
vo prirašęs, kad didžiųjų tauti
nių tikslų reikia siekti bendro
mis visų jėgomis (viribus unitiš),

šaiposi, sakydamas, kad Jeruzalė 
yra žydų valstybės sostinė.

Tokios yra esminės nėsutari- 
mų priežastys. JAV tarpininkavi
mas buvo nesėkmingas joms pa
šalinti, nes G. Vance nepavyko 
paruošti net darbotvarkės, kurią 
priimtų derybų šalys. Derybų ne
sėkmė tarnauja Izraeliui įsitvir
tinti užimtose žemėse, bet 3,5 
mil. palestiniečių skatina panau
doti kraštutines priemones savo 
teisėms ginti.

ųe populiaresnis “darbų pasida
linimo” principas: “ne mano 
kiaulės, ne mano pupos —žino
kitės!”

•Lietuvių charta taip pat mums 
rodo ir valstybinį tautos idealą 
— darbu, mokslu, turtu ir pasi
aukojimu lietuvis kovoja dėl ne
priklausomos Lietuvos. Bet Šią 
kovą esam susiaurinę iki eilinių 
dienos žygių. Tad labai gerai, 
kad jau pasigirsta balsų praplės
ti Lietuvos laisvinimo sampratą. 
Dėmesio nusipelno ypačiai du 
balsai.

Pirmasis balsas —tai dr. Alek
sandro Štromo pasisakymas Eu
ropos studijų 1977 metų savai
tėj. Dr. Štromas ten siūlė: “Ry
šium su tuo aktualus išeivijos už
davinys yra silpninti tą sovieti
nio bukinimo efektą visomis įma
nomomis priemonėmis ir būdais. 
Ne tik per spaudą, radiją' ir as
meninius kontaktus. Tam reikia 
sutelkti išeivijos intelektualines 
bei kultūrines jėgas Lietuvos po
litinėms, socialinėms ir ūkinėms 
problemoms nagrinėti, Lietuvos 
istorijai studijuoti, literatūri
niam ir aplamai kultūriniam pa
veldėjimui bei dabarties procesui 
analizuoti. Ir šio darbo vaisiai 
pirmoje eilėje turi pasiekti pa
čią tautą jReikia tvirtai įsisąmo
nintų kad sovietų vienašališkų 
informacijų bukinama tauta sa
vo dvasinės funkcijas gali atlik
ti tik labai ribotai. Išeivijai Čia 
priklauso labai svarbus vaidmuo” 
(‘Į Laisvę’, 1977 gruodžio mėn. 
nr.).

Antrasis balsas —tai ‘Sėjos’ re
daktoriaus Liudviko Šmulkščio, 
iniciatyva išdiskutuoti ir suda
ryti Lietuvos nepriklausomybinę 
programą. Matydamas lenkų po
grindžio šios rūšies pastangas, 
red. Šmulkštys vedamajame rašė: ' 
“Atėjo laikas telkti geriausias 
ir politines jėgas, rinkti reikalin
gus duomenis tiek čia išeivijoje, 
tiek dabartinėje Lietuvoje; pa
ruošti rimtą Lietuvos-laisvinimo 
programą, ją svarstyti-pagrindi
niuose lietuvių išeivijos veiks-, 
niuose, spaudoje bei visuomenė
je, patvirtinti; skelbti visiems lais
vės savo tautai siekiantiems tau
tiečiams ir tuoj pradėti ją 'vykdy
ti (1976 Nr. 2).. Į anketą progra
mos reikalu yra-atsakę: V. Jungė- 
nas, B r. Kviklys, V-. Vaitiekūnas, 
J. Audėnas, Br. Raila, St. Barzdu- 
kąs, V. Rastenis (‘Sėja’, 1977 Nr. 
L), K. Karvelis, P. Čiabis, A Bar- 
čius, pats red. Šmulkšys (‘Sėja’, 
1977 Nr; 2) , Vieni teigiamai, ki
ti kritiškai ir'net neigiamai. ‘Sė
ją’ yrą nusiteikusi programos idė
jai apaštalauti ypačiai dviem 
motyvais: “1. Visi susipraturieji 
lietuviai tiek dabartinėje Tėvy
nėje, tiek ištimėtę laisvoje išeivi-

(Nukeltą į 5 pusi.)

prastum, nors ir labai norėčiau. Yra dalykų, kurių nega
li paaiškinti.

Nutilo, vėl suspaudė sunertas rankas taip kelių ir 
įsmeigė į jas akis. Tik galvos nebejudino į šalis.

Juozas žiūrėjo į vyrą, per tuos kelis akimirksnius 
taip sugarmėjusį, beveik vaiku tapusį ir šaukte šau
kiantį pagalbos. Kai paminėjo, kad iš Konkų buvo at
leistas ir vėl pašauktas, tokia paprasta procedūra A- 
merikoj, Juozui tuoj kilo įtarimas. Niekas kitas netu
rėję jokio intereso jį iš čia pagąsdinti. Kas žino, kiek ir 
kokiais būdais jie anksčiau yra ką gąsdinę ir ko tuo 
[pasiekę. Aną dieną laikrašty matė, kad čia jau bus 
I septynioliktoji Konkų plaza. Kas žino, kokių kombina
cijų reikėjo tam pasiekti. Staiga panorėjo sužinoti ne
sužinomo: kaip jie pradėjo ir kaip to pasiekė, bet gar
siai pasakė:

— Jeigu nebūtum sutikęs, galiu tvirtinti, kad dar
bo ir šiandien neturėtum.

Vytautas pakėlė nustebusias akis, lyg sakytų:
“Ką žinai, ko aš nežinau”.

—Aš tik spėju. Bet esu tikras, kad patį jie ruo
šia didesniems darbams.

— Bet jis man užtikrino, kad dabar tikrai pasku
tinis sykis.

- Juozas nusijuokė.
— Neseniai šnekėjai apie erkę, bet čia dar blo

giau. Tos ištraukęs nenumesi. To paties balso gal ir 
nebegirdėsi, paskambins kitas. Pasakys: “Brolau, tu du 
sykius didelį gerą padarei mano draugui, o dabar esi 
labai reikalingas man.” Pasiusi po velnių? Nieko ne
bus. Sakys, kad jis turi puskapį liudininkų, kurie matė 
ir kaip šovei ir kur ginką numetei Sakys, pasirink ar
ba pinigus arba policiją ir visam laikui sudarkyta gy
venimą. Lieps porą dienų pagalvoti. Dar pridės, kad ne- 

| mėgintum išvažiuoti, nes ji| pirštai visur pasieks. Ir ką

tada darytum?
— Nežinau, eičiau pasikarti, — pamėgino nusi

šypsoti Vytautas, bet šypsena išėjo nemaloniai kreiva.
— Velniškai gudriai sugalvota, —savo rėžtu tęsė 

Juozas. — Tam reikalui jie dažniausiai prisitraukia bu
vusius kalinius. Kai panašūs dalykai atsitinka, policija 
irgi tuoj buvusius kalinius sijoja. Kam ateis į galvą įtar
ti studentą. Ypač dar tokį, kuris iŠ paskutiniųjų sie
kia mokslo.

- Bet kodėl tamstą, — jau kiek atsigavęs, visiškai 
ramiAi paklausė Vytautas.

— Spėju. Tik spėju, bet spėjimas gali būti ir tikra 
teisybė.

Ir papasakojo visą namo derybų eigą ir baimę, kad 
gali būti paleistas dūmais.

— Dabar matau, kad anais gaisro galimybės primi
nimas tebuvo tik pirmas gąsdinimo laipsnis. Dabar 
antras, stipresnis. Kas žino, koks bus trečias.

— Sunku tikėti, — lyg sau įterpė Vytautas, — Kas 
jam tie keli tūkstančiai, kai visą gatvę veltui išpirko. 
Ir apskritai, juk tą rajoną turėjo pakeisti iš reziden
cinio į komercinį? Ar ne?

— Nebuvo girdėti, bet turėjo.
— Komerciniuose rajonuose ir nuosavybė daug 

brangesnė. Tiek jau ir aš jau numanau, nors ir ne ko
mercinius mokslus studijuoju.

—-Žinai, kad ir sunku ne sunku. Logiškai galvo
jant, atrodo, kad būtų sunku, bet iŠ tikėjimo pusės pa
tikėti visiškai lengva. Matai, Vytautai, kai pinigas ir 
turtas tampa žmogui vieninteliu tikėjimu, religija, jis 
dėl nieko, logiškai galvojant, dėl nieko gali pačius bai
siausius dalykus padaryti. Net ir tikintieji sugeba patį 
pievą ir šventuosius į savo komercijos ratukus pasi
kinkyti.

S*
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GANDAI IR STAIGMENOS ŠACHMATU VARŽYBOSE
POVILAS TAUTVAI ŠAS

Kandidatų buvo astuoni, liko 
vienas Viktoras Korčnojus, įvei 
kse Snaskį

Meskime žvilgsnį j maču ei
gą. Jau pirmame rate turime 
netikėtumą, kai brazilietis 
Mickineas pralošia prieš Polu- 
gaievskį. Tiesa, vienas pralai
mėjimas ir devynios lygiosios 
nėra perdau?. Tačiau Meckin- 
gas buvo laikomas favoritu lai
mėti visus persižaidimus. Per- 
žvelgres mačo partijas, priėjau 
išvądos, kad eis talentingas jau 
nuolis turi rimtą pakrikusių 
nervų problemą.

v Kitas nelauktumas įvyko 
vengro Portišo mače su danu 
Larsenu. Tai ne todėl, kad Por- 
tišas laimėjo, bet kad pasekmė 
.6^4 aiškiai per aukšta. Ten
ka pastebėti, kad Larsenas, lai
mėjęs tiek tarptautinių turny
rų, žaidžia šachmatų mačus 
žymiai žemiau savo įprasto pa
jėgumo. Spaskis vos ne vos iš
krapštė taško persvarą • prieš 
Hortą ir tik po dviejų pratęsi
mų. Korčnojaus _ 'Petrosiano
mačas praėjo kraštutinėje įtam
poje, lydimas stambių klaidų iš, 
abiejų pusių. Paskutinėje 12-jej 
partijoje Korčnojus turėjo pės
tininką viršaus. Jis ramiausiai 
pasiūlė lygiąsias, užbaigdamas 
mačą, parodydamas, kad ir jam 
nesvetimas saugumo jausmas.

.Pusfinaliuose Spaskis turėjo 
sunkumų prieš Portišą maco 
pradžioje. Tačiau baigminę ma
čo fazę jis pravedė tvirtai, pa
siekdamas dviejų taškų persva
rą! Taigi Tikrą staig
meną tačiau sudarė tas būdas, 
kuriuo Korčnojus šluote nušla
vė Polugajevskį. Pradžiai Korč
nojus laimi tris partijas iš eilės. 
Toliau dvi lygiosios. Po to Korč 
nojus laimi 6-tąją ir 7-tąją. Pa 
sėkmė 6:1. Šitokio skandalo Po- 
lugajevskis nebuvo išgyvenęs 
niekada. Mačo gale Koršnojus 
kiek atleidžia, tačiau galutinė 
pasekmė 8^ :4^ nepaprastai 
ryški.

Įdomu pastebėti, kad šiuose 
mačuose iš aštuonių žaidėjų 
trys atstovavo Sov. Sąjungai. 
Ir likimas paskyrė bėglį Korč- 
nojų kaip tik išmušti visus tris 
iš rikiuotės.

Finalinio mačo pradžioje at
rodė, kad Korčnojus atskaitys 
Spaskiui panašią pamoką, kaip 
jį buvo atskaitytą Polugajęvs- 
kįui. Iš pirmų astuonių partijų 
Korčnojus laimi keturias, kai 
vėl keturios baigiasi lygiomis. 
Tik dabar Spaskis pasiekia pir
mą pergalę, kuri tučtuojau pa- 
njaikinama Korčnojaus laimėji
mu. Po vienuolikos žaidimų pa
sekmė 7^:3^. Šitokio sutram
dymo Spaskis niekad nebuvo 
patyręs, net ir prieš B. Fišerį. 
Matomai mačas praktiškai baig 
tas, nes Korčnojui bereikia 3-jų 
taškų iš likusių devynių parti
jų. Bet staiga Spaskis laimi tris 
partijas iš eilės. Sekanti partija 
nutraukiama ir vėl Spaskio per 
švaroje. Nejaugi Spaskis išly
gins mačą 7%’:7%?!

Bet ir vėl nelauktas 180 laips 
nių posūkis. Korčnojus apgina 
nepalankią poziciją, seka dar 
vienos lygiosios, ir dabar jis lai 
mi dvi iš eilės, nutraukdamas 
finalo virvutę. Taigi Viktoras 
ištesėjo savo pažadą ir su kau
pu, nes prieš mačą jis buvo pa- 
žadėjęs laimėti 10^ :8Vfe. Ir taip 
turime gan normalų mačo rezul
tatą. Tačiau žvilgterėjęs giliau, 
neturiu jokios abejonės, kad čia 
buvo pats sensaciškiausias ma
čas, kurį man teko sekti per 
pastaruosius 50 metų, įskaitant 
ir visus tuos, kurie įvyko prieš 
tai, analizuojant šachmatų ar
chyvus.

Kai šachmatų ekspertai ana
litikai vertino prasidedantį 
Korčnojaus — Spaskio susikir
tima, absoliučiai dominuojanti 
nuomonė buvo viena. Atsižvel
giant į abiejų žaidėjų stilių, 
mačas turėjo būtį nusėtas ly
giąją BSŠįoDĖS, įterpiant yien^

kitą laimėjimą, taigi ir pralai
mėjimą. Daugelio Korčnojus 
buvo laikomas favoritu, bet ne 
per aukštai.

Kas įvyko? Vienuolika rezul- 
tatyvinių partijų ir vos 7 ly
giosios! Drįstu tvirtinti, kad nė 
viena pranašė to neišpranaša-i 
vo!

Stabtelėsiu prie išvedžioji-l 
mų matomai pigiame šveicarų 
dienraštyje “Blick”. Kalba eina 
apie paslaptingus spindulius 
(Kodėl ne? Mes žinome,. kad 
USA ambasada Maskvoje turi 
rimtų bėdų), toliau parapsicho
loginius fenomenus ir dar net 
Indijos hipnozę. Matomai ne ku
ris “Blick” žurnalistas bus 
kiek persižiūrėjęs (ar persiskai- 
tęs) tų filmų su James Bond, 
specialiu agentu 007.

Esu priverstas tarti žodį, pa
remtą daugelio metų patyrimu 
tautinėse ir tarptautinėse šach
matų varžybose.

Pirmiausia šachmatų laikro
džių rodyklės labai dažnai krin
ta išloštose padėtyse. Toliau, 
net ir šachmatų didmeisteriai 
.neretai pastato kirtimui figū
ras, kartkartėmis ir valdoves. 
O jau dėl vengrų didmeisterio 
Portišo, tai jau seniai yra žino
ma, kad jis pasiduoda pagundai 
sutikti lygiomis pranašesnėse 
pozicijose.

Paieškojęs rasčiau geresnių 
iliustracijų šiems tvirtinimams 
paremti. Bet greitosiomis stab
telėsiu ties aštuntąja Korčno
jaus — Petrosiano mačo parti
ja. Po 32 ėjimo Petrosianas turi 
aiškų pozicinį pranašumą. Bet 
štai 33-čiu jis stumia centrinį 
pėstininką, nesuprantamu aklu
mu nematydamas, kad jis išsta
to savo bokštą Korčnojaus rikio 
mušimui. Bet štai ir Korčnojus 
atsilygina stambiu žioptelėjimu. 
Dabar jau Petrosianas gali at 
silošti prarastą kvalitetą ir su- 

i vesti visa tai į laimėtą baigmę. 
Tačiau ir vietoje kad kirstų 
Korčnojaus bokštą, Petrosianas 
daro visai nesuprantamą ėjimą 
savo bokštu 37-me ėjime ir jau 
gali pasiduoti 38-me.

Čia susigundysiu pateikti pa
ties Korčnojaus komentarą. 
“The Piggybank of chess curio- 
sities received another pontri- 
bųtionv; Būtina 'paminėti, kad 
pats Korčnojus tvirtina, kad 
viso mačo išdava buvo nulem
ta . kaip tik šioje partijoje 
(Chess Life & RėView, Jan., 
1978). Todėl būtų įdomu išgirs
ti čia “Blitz”, šveicarų dienraš- 
čio komentarą. Nejaugi šiuo at
veju buvo Korčnojus, kuris pa
naudojo taip vadinamą Indijos 
hipnozą?

Visai nesuprantama, kodėl pa 
mirštamas faktas, kad Spaskio 
santykiai su SoV. Sąjungos val
džia buvo įtempti per eilę metų. 
Toliau, kad nuo 1972 metų tie 
santykiai tapo kritiški. Tad ko
dėl Sov. Sąjunga turėtų grieb
tis kokių nors fantastiškų prie
monių prieš čekoslovaką Hortą 
ir vengrą Portišą?. O reikėjo 
tik šiek tiek spindulių, kad pa
keistų eigą vienoje Korčnojaus- 
Petrosiano partijoje, ir pirma
sis jau būtų išmuštas iš rikiuo
tės.

Sakyčiau, kad “Blitz” sam
protavimai nerimti, nurašytini 
į nevykusio humoro sritį. Deja, 
Čia kai kas atsiduoda blogu kva 
pu. Boris Spaskis yra pagarsė
jęs kaip visapusiškas džentel
menas privatiškame gyvenime, 
lygiai išskirtinas sportininkas 
šachmatų kovose. Dažnai mini
ma, kad šiuose požiūriuose jis 
yra mirusio ėstų didmeisterio P. 
Kereso įpėdinis. Ir taip yra to- 
tališkai atmestina, kad jis ga
lėtų turėti bet kokį ryšį su ko
kia nors sovietiška konspiraci
ja. Taigi turime reikalą, su gru
bios formos Šmeižtu. Iš tiesų tai 
palieka nteaelbnų/ckonį. Netu
rime aiškių kiek pats
Korčnojus dalyvavo Žiu pasakų 
iHūatoję, Sūfcį tiisai gąha, jei

toks žaidėjas, kaip V. Korčno
jus, išvystytų paranoidišką 
kompleksą ir nužengtų beviltiš
kais B. Fišerio pėdsakais.

Beje, prisiminus Fišerį. mes 
ir vėl persikeliame į gandų pa
saulį. Ir taip jis įsiveržia į na
mus reporterės, kuri pavadino 
jį “sionistišku fanatiku” ir 
ją fiziškai aplamdo. Jis ilgai 
slapstėsi užsiauginęs didžiulę 
barzdą, per trečią asmenį jis 
duoda žinoti, kad jis žais su nie 
ku kitu, bet su pasaulio čempio
nu. Jeigu ir kada Fišeris pasi
ryžtų sugrįžti į šachmatų areną, 
yra daug sunkiau išpranašauti, 
negu kada sniegas vėl užvers 
Chicagą. “

Laikas grįžti prie konkrečių 
faktų. Karpovo — Korčnojaus 
mačas turi prasidėti gegužės 
mėnesį. Dėl sudelsimų persižai-- 
dimuose data gali būti nukelta. 
Reikia laukti įtampos ir ginčų 
dėl žaidimo vietos. Sena tradi
cija reikalavo, kad pusė mačo 
turi būti žaidžiama krašte to, 
kuris turi pasaulio meisterio 
vardą. Tačiau Fišerio mačas su 
Spaskiu buvo žaidžiamas neut
raliame krašte ištisai, 
kad Korčnojhs 
paties. Neturiu 
jo reikalavimas 
tas.

Aišku, 
pareikalaus to 
abejonės, kad 
bus patenkin-

kuriomis busDėl taisyklių, 
pravesta kova dėl pasaulio šach 
matų karūnos, būta tiek ginčų 
ir kovų, kad pravartu paci
tuoti galutinę formulę, pagal 
kurią bus vykdomas Karpovo 
— Korčnojaus mačas: “žaidė
jas, kuris laimės šešias parti
jas, laimi mačą ir pasaulinį vy
rų čempionatą. Lygiosios nesi
skaito, ir nėra ribos, kiek parti- 
.jų gali būti sužaista. Jeigu pa
saulio meisteris praloštų mačą, 
atsigriebimo mačas bus suruoš
tas per 12-15 mėnesių po pir
mojo mačo baigmės, tomis pa
čiomis sąlygomis, kaip pirma
sis mačas”.

Taigi matome, kad B. Fišerio

KUPRANUGARIŲ 
PAJĖGUMO PASLAPTIS

Atrodo, kad kupranugarius 
ne veltui vadina dykumos lai
vais. Jie pakelia sunkumus, 
kurių nepakeltų nei žmogus, nei 
joks gyvulys. Pavyzdžiui, ku
pranugario organizmas gali ne
tekti 30% Vandens ir šį trūku
mą atstatyti per labai trumpą 
laiką. Tai visiškai nekenkia 
kupranugario sveikatai. Austra
lijos mokslininkai ištyrė šią 
fiziologinę išimtį ir nustatė jos 
priežastį. Mat, kupranugario 
raudonųjų kraujo kūnelių mem
brana sudaryta iš proteino, ku
rio molekulinis svoris didesnis, 
negu kitų gyvūnų. Tokie rau
donieji kraujo kūneliai yra daug 
atsparesni ir staigiai didinant 
osmosinį slėgį, ne taip greit 
plyšta.’ jm.

CLASSIFIED G U 10 E
MI8CELLANEOES REA1 ĖSTATE HELP tfAURfe

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo Ir Oro Vėsintuvai.
Pardavimas Ir Taisymas 

MIGLINAS TV 
2346 W 69tb St., tel. 776-1486 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiimiiiiiiiiiiiiimiiiin

PACKAGE EXPRE88 AGENaT”

MARIJA NOREIKIENĖ
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ

Labai pageidaujamo® geros rfliiea 
prekės. Maistas H Europos sandėlių. 
MOS W. 69 St., Chicago, UL SO699 

TEL. — WA 5-9787

MŪr. 6 hutai po 5 kamb. Geras 
lnyestavlinaa. Marąuette Parka 
442,900. -

Medinis. 2 butai po S kamb. Ma
žas įmokėjimas.. Marąuette Parke. į 
I20.9Ū0.

Mūras 4 vienetų ir garažas. Mar
ąuette Parke. Pigua '|8 0.600. ''4 '5

Miami B*ach. 4 kamb. namas 
parduodfi.maa dėl ligos. 585,060. .- ■

Mes turime pardavimui Floridoj į 
visokių -namų. Norintieji pirkti, par
duoti ar mainyti, skambinkit mums.

VAINA REAL ĖST ATE
Tel, — 925-6565

GENERAL OFFi( 
Neat penoa to 

pkoae.
Take care d 

rf typto, 
guirei If interested

W - 737-MN 

&A ior ML £ML)

sąlyga dėl 10-ties laimėjimų ta
po atmesta. Tačiau jo sąlyga, 
kad- lygiosios nesiskaito ir nėra 
nustatytos partijų skaičiaus 
ribos, yra priimta. Toliau anks- 
tybesnė formulė, kad prie pasek 
mes penkios pergalės prieš pen
kias esamasis čempionas palai
ko titulą, tapo atmesta. Revan 
šo mačo teisė pralaimėjusiam' 
pasaulio meisteriui tapo atsta-l

REMODELING
Atlieku įvairius namų taisymo 

darbus.
»HJOZAS VENCKAUSKAS 

Skambinti vakarais — 582-7606

M L s
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P L U M B I N G
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens j 
šildytuvų specialistai. Virtuvės ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Sinkos 

_____ __ vamzdžiai išvalomi elektra. Ga- 
tyta, pirmą, kartą nuo 1963 me-l ut? kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
tų. Įdomus ir naujas kompromi
sas, pasiūlytas paties Karpovo. 
k Susilaikysiu nuo prognozo 
būsimam mačui. Tam dar yra 
laiko. Neiškęsiu tačiau nepaste
bėjęs, kad jei Fišerio — Spaskio 
susikirtimas buvo pavadintas 
šimtmečio maču”, tai dėl įvai
rių, įskaitant ir politinių, sume 
rimų ateinantis Karpovo — 
Korčnojaus mačas užsitarnau
ja dar skambesnio pavadinimo.

arba po 5 vai. vakaro.
SERAPINAS — 636-2960

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHniiniiifli

A. VILIMAS 
M O V I N G

Apdraustas perti austyi— 
įvairių atstumų

M — 376-1882 arta 
876-5996

siJiiiiiiiHtiiiiiuiiiiiiiiiiMuaiMMammv

. Cape Cod stiliaus mūras. 28 metų, 
senumo. 2 miegami su įrengta pasto
ge trečiam miegamam. Įrengtas rūsys, 
baras. maš. garažas. Salia tuščias 
sklypas. Tik $31,200. Apyl. 76 — 
ir Maplewool

2-jų butų medinis. Po 4 kamb. (2 
mięg.). Apyl. 42 ir CampbelL $21,000.

2-jų butų medinis po 5 kamb. (3 
mieg.), 2 maš. garažas. $21,000. ApyL1 
50 ir Washtenaw.

Atnaujintas 3-jų butų medinis. La^. 
bai geram stovy. 2 po 3*4 kamb6 vir
šuj 5^ kamb. (3 mieg.). Pilnai iš
nuomotas. Prie 46 ir Washtenaw.

Mūrinis. 2 butai po 4 kamb. Už
dengti porčiai. Pilna pastogė. Rūsys. 
Gazo Šiluma. Garažas. $41,500. Prie 
43 ir Sacramento.

4-rių butų mūrinis. Pilnai išnuomo-' 
tas. Rūšys. Garažas. $52,000. ApyL 34 
ir Hermitage.

Marąuette Parke pardavimui mflri-. 
niai 4 —- 5 — 6 — 6 arba 13 butų 
pajamų namai. Interesuoti prašomi! 
kreiptis į

Budraitis Realty Co.
7674(600 arte 778-3971

H08SEKEUEI
Doetoris horiie in Wheatta 3 
Bve in Housekeeper. Privatu 
tere available, Large 
emali coildren. Some Engliiį 
cessary.

Call Nancy •— 654-0^

VYRAI IB MOTĖJ

COOKS AND KTTCHEN Sl> 
Full time. Good benefits audt 
tion. Modem facifity. Ezceifeij 
ry. Coritact Mr. Schideman j 
996-2389 from 8:00 a.m. to 4^

SAGA FOOD SERVia'
Equal Opportunity Employs

JANITORLA
Nėed part time help in Eik < 

area. Mušt start at 5:30 pjn. 
thru Friday. Starting at 3,00 J

Mušt spėak some Eng^
CALL JIM: 824-2009 1

HELP WANTED — VHJ

panau- 
chemi- 
paska-

— Maisto gamintojai 
doja daugiau kaip 2.500 
kalų savo gaminiams 
ninti, išlaikyti, kad negestų, nu
dažyti ir kitokiais sumetimais.

uiiniiiiiiiiiiiiimiiiiiiiniiiiiiimiiiHiiuii

VALOME
KILIMUS IR BALDUS
Plauname Ir vaškuojame 

visų rūšių grindis.
BUBNYS — Tel. RE 7-5168

VIENOS AISTROS ISTORIJA
Šis romanas yra garsaus ispanų rašytojo M. Unamuno. 
Pradėjus romaną skaityti — nenorisi sustoti. Tikrai 
intriguojantis. Išvertė iš ispanų kalbos Povilas Gau- 
čys. Išleido Rūtos leidykla 1977. Knyga gaunama: 
Draugas 4545 W. 63rd St., Chicago, UI. 60629. Kai
na su persiuntimu — $4.25

J. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiD

fiiiiiiiiiiiĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiii
Įvairių prekių paafrinUnias nebe**, 

etai 1A mūsų mnd6Ho.
OOSMOS PAROELS EKPRESS

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
tsss 8. Halsted St., Chicago, HL S0MS 

9501 W. «Oth St., Chicago, UL 60S9S
Telef.: 925-3787 — 254-3820

Vytautas Valantinas 
iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiimiiniiniuiiB

10% —** 20% —- S0% pigiau mokėsit 
už apdraudė nuo ugnies ir automo
bilio pits

FRANK ZAPOLIS
3208J6 Wcst »5tn Street - 

Chicago, IUinois
TeL — G A 4-8654

Nuo 
1914 Metų

Midland SavingB ap
tarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalais 
visas mūsų apylinkes.

Dėkojame Jums už 
mumis parodytą pasiti
kėjimą. Mes norėtume 
būti Jums naudingi ir 
ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
fld $40.000.00 

FRANK ZOG AS,
President

2657 W. 69th Street 
Chicago, DL 60628 

Pbooe 925-7400

& LOAN ASSOCIATION 
4040 Archer Avenue 

Chicago, m. 60682 
Phone: 254-4470

8929 S. Harlem Avenue 
Bridgeview, DI. 60455 

TeL 598-9400

pald ądarter ly 
4 Year Savings 

Certificates 
Mtnlmum $5,000

Al! accoants ©om- 
potmded daily — 
Pagąbook Ssvtngs

2S

■'Draugo’"’ adrcirifc- 
paažials roŪrsląfa

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet rinka ir visų luo
mų atstovams 
tinęs korteles.

Kreipkite® į 
traclją visais ,
Būsite patenkinti mūsų pataraavi- 
•n*> ‘ J-

MARQŪETW AGlO ČLINIC
6655-59 8o. California Avė. — Tel. 471-0233

* 476-8872 
Užsienio ir Amerikos automobiliai.

Tune up ir vėsinimas (AIR OONDITIONING) 

STABDŽIAI 6 mėnesių ar 6,000 mylių garantija 
už mūsų darbą (pataisymus). Atdara nuo 7 v. ryto, 
’ki 10 vai. vakaro Savininkas Norbertas Langys

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiin
SIUNTINIAI Į LIETDV4 

ir kitas kraštas 
NEDflNSKAK 4065 AgajĮy AVUb 
Chicago, DL 60682, tetef. 907-066 
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiiiHi 
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NAMU APŠILDYMAS
Taisau senus tr sudedu nantue pe

čius. Pigiai išvalau taipgi alyvinius tr 
perdirbu dėl dujų, (dedu vandene tS- 
dytuvua Kreiptis —

A BANYS — Tel. 447-8806 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiuiiiiiiuiiuiinini
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M O V I N G 
SERENAS perkrausto baldus Ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

TEL. — WA 5-8065 
įiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii 

^^mTaTTim ku t" 
KOTAM PUBIAC 

DfOOMfi TAX SERVIGB 
4259 8o. Maplewood, M* SI4-7483 

Taių pat daromi YSKtaOL 
GIMINIŲ ^kvietimai, pildomi
PILIETTB8S PRAŠYMAI tr 

kitokie hiankat

Baltas Sniego Parkas
4 vienetų mūras ir garažas. Mar

ąuette Pke. Naujas gazu šildymas. 
Našlė atiduoda už $38,800.

Palikimas. 5 kamb. 18 metų mūras 
ir garažas. Centr. oro šildymas ir vė
sinimas. Įrengtas beismentas ir kiti 
priedai. Tuoj galima užimti. Gražioje, 
gatvėje. Marąuette Pke. $29,900. ’•

Gražus platus sklypas ir' garažas 
Marąuette Pke. Vertingas pirkėjui. '

Liuksus “ranch”. Beveik naujas 
romėnų mūras. 3 mieg. Radiant šil
dymo dvi kontrolės. 2. auto mūro 
garažas. Daug priedų. Tik pamatę 
nu pirksi te už $40,000.

Gražus 5 kamb. apie 26 metų mū
ras. Pušų medžio beismentas. 2 auto; 
garažas. Marųuette Pke. Tuoj galite 
užimti. $27,900. •’

Tvirtas 2-jų aukštų mūras. 2 butai 
ir maloni biznio patalpa. auto 
garažas. ^ Sayintnkaę nusileido .fld 
$38,500.

Valdis 
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534

MAŽAM JACHTKLUBE 
RETKAIJNGAfl

Nagingas pensini
pora) prizas 
kiemą t t .j

Atlyginimas ir priedai
Strajnbmt po 6 V. TlfcUI

4 9 9 -2 466

(arba vedusių 
tvarkyti namą,

ĮSIGYKITE DABA

iiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiinnni

JONIŠKĖLIO APSKRITI
PARTIZANAI

19

MULAM] 
SAVINBS

E !V
Kama

aP!

virai:
yra *idi 
kių o 
latviai

TVJ

6 fcamb. mūr. 3 miegami. 65 ir Tal- 
mftn . $27.500.

Gražus bungalov — 6 kamb. 2 židi
niai. 83 h Kedzie. $64,200.

15 metų senumo. 5% kamb. 3 mie
gami. Daug rūbinių. 2% maž- garažas. 
63 ir Narragansett. $54,000.

2-jų aukštų — 2 po 6 kamb. mūr. 
65 ir Talman. $32,500.

50 akrų žemės Lemonte. $10,000 
už akrą*

ŠIMAITIS REALTY
Insnnmce Encome Tax

2951 W. 63ri St, 436-7879

I dalis
Jų organizavimas Ir slaptoj’ 
prieė bolševikus. Knygą pafs 
joras Petras Gudelis. 32 
Spausdinta Romoje 1975. 
gauta. Kaina $6.00.

j Ufeakymu8 siųsti:
Draugas, 4545 W. 6M*

ĮUinojaus gyventojai prik 
mokestį.
iiiiiiiMHiiiiiiiimiiuiiiininunHj 
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Lln karnai nustteiktite 
iį humoristinį eilių rton

joje, pi 
stipri 
rieprik 
jie turi 
hnoriit 
kalai i 
ina tva 
fių, iš

savo-V 
dann?jt 
tos dari 
Ma? tų 
kurti**

Kaip 
tjvosJi 
\alu nt 
laimėti 
Cttįlu. 
Tnešir 
plano, i 
birbus : 
Irtėmis 
dainai s 

kovi 
į sv 

Valštybi: 
kėliai 
^uklfti

Apalmaka skelbtis meu. DRAUGM 

nes jto plačiausiai tkn torsas tto 
tc^ų dtaaražtta ji tzf-
ms yra

Knygos autorius Ar. & 4 
88 pal. knygoje pateigs®1 
mų eilėraščių.

Eiliuotą linksmą Jvadą 
etas Ant. Gustaitis. 
2.25 doL, Lietuviškos knyfl* 
nariams trečdaliu plgtat

Užsakymus siųsti “Driįį 
resu. niinois valstijos ĮT* 
prideda 5% mokesčių.

miiimiiuiiiiiniiiiHiiimii

MABQUETTE PARKE
2-jų batų mūrinis po 5 kamb.

Gazu šildymas. Mūr. garažas. Arti 
66-os ir Talman. žemiau $34,000.

BUTŲ NUOMAVIMAS
Namų piridmas — niiltfHmitil

Valdymas
Draudimai — Income Tas

Notarlatas Vertimai

BELL REALTY
J. BAOEVIOIU8

6455 8o. Kodais Ava. M 778-2288



LATVIŲ IŠEIVIJOS JAUNIMAS
Pergyvena konfliktą tarp gimtojo krašto ir tėvynes

AL. TENISONAS

>T8j

praeitų metų 
^•gimnazijoje 
Vokietijoje, buvo 
vių studiją seminaras, kurio tiks
las BsisKkiMti, kiek dar yra pat- 
riotiŠkas latvių jaunimas. Svars
tytose dalyvavo jaunimas nuo 
16"® 21 metų amžiaus iš sep
tynių saliu- Pirmą referatą skai
tė V, Lubinskis iš Vokietijos. Dis
kutuojant kpiė Vokietijoje gyve
nanti tartių jaunimą nusiskųs
ta, kad latviai Vokietijoje yra pla
kai Esišldaidę po įvairius mies
tui, kada lieka tik vienas ar pora 
jaunuolių ir todėl skatinama asi- 
miliacija.

Spėliojama, kad iš 2000 — 
3000 Vokietijoje gimusių lat
vių tik apie 400 geriau ar blo
giau kalba lietuviškai. Vokietijos 
litvių* jaunimą galima paskirsty
ti į keturias kategorijas: 1) asimi
liavęs jaunimas, 2) jaunimas, ku
ris kalba ir jaučiasi latviškas, 3) 
kalba, bet nesijaučia latviu ir 4) 
jaunimas, kuris nekalba lietuviš
kai, tačiau jaučiasi latvių^ Nusta
tyta,.kad prie tokios būklės priei
ta dėl to, kad senesnioji karta ne-

pabaigoje Įąt- 
Muensteiyje, 

suruoštas Tat-

EN

tš anį, 
jcceilea 
lenftn i
•

erviq
flTnginn- .jaunimo telkti į lątviš- 

R T A Jus jaunimo centrus. Dažnai da-
A.' .Jnnnmia mLcfO OrVTZPTl ft.C 1ž)t_

in Bilų

it 3.00į

op
•4-2009

latviu, o latvių jaunimo sueigo- - 
je vadina save amerikiečiu, vo- 
kieč u ir kitos valstybės piliečiu. 
Visi jie yra latviai, tačiau tarp 
jų tuo pačiu laiku yra dar kažkas 
kita.

JAV latvių jaunimas

K. Streips iš JAV: “Patriotiz
mas yra sunkiai apibrėžiama są
voka. Aš nenoriu į ją. įsipainioti 
ir todėl kalbėsiu apie gimtąjį kraš
tą bei tėvynę ir po to apie visuo
menines pareigas. Amerikoje jau 
nebėra Latvijoje gimusių latvių, 
kuriuos galėtumėme vadinti jau
nimu. Todėl Amerikos latvių 
jaūnimas, gimęs Amerikoje, kaip 

(ir jaunimas kitur pasaulyje, per
gyvena konfliktą tarp dviejų są
vokų — gimtojo krašto ir tėvy
nės. Konflikto klausimas yra aiš
kus: ar tėvų prisiminimai ir idė
jos skiepijamos vaikams gali stoti 
.greta gimtojo krašto patrauklu
mo jaunimo sieloje?

Negalima pane:gti, kad Ameri
ka turi patrauklumo. Amerika 
vi? dar yra daugybės galimybių 
kraštas. Didžioji dalis jaunimo, 
galį pasiekti tai, ko jis nori. Lat
vių jaunimas studijuoja med:ci- 

Iną, politiką, teisę ir kitus moks
lūs jr jų ateitis Amerikoje yra]

— Vita

TKLUB[ 
JGAS 

tnsinH 

a) prižiffli 
įą, 11 

r priedai 
; v. vahfi

4(6

bar viename mieste gyvenąs lat
vių jaunimas nepažįsta vienas ki
to. Vokietijoje yra trys miestai 
- Koelnas, Stufgard — Ludwigs- 
burgas ir Miunchenas, kur latvių 
jaunimas susitinka reguliariai.

Anglijos laivių jaunimas

Is M. Dalės referato buvo lau
kiama daug žadančių informaci
jų apie Anglijbs latvių jaūni- 
mą.Tačiau rėferentas kalbėjo at
virai: “Anglijoje mūsų reikalai 
yra !kitoki; negu Vokietijoje. To
kių centrų, kokių pageidauja 
latviai Vokietijoje, Anglijoje ne-

RŪKYMAS SOV. SĄJUNGOJE
Kaip Vakaruose, taip ir Sov. 

Sąjungoje, nežiūrint įspėjimų a- 
pie rūkymo žalą, tabako sunau
dojimas vis didėja. Ypač smar
kai pradėjo rūkyti jaunimas. Vy
riausybė ėmėsi šią gaivališką ne
gandą prislopinti. Visų pirma ji 
nori priversti rūkorius neberūky
ti viešose vietose.

Sveikatos ministerija yra už
draudusi visiems daktarams ir 
medicinos personalui rūkyti pa
cientams matant. Ligoninėse rū
kymas uždraustas, leidžiama rūky
ti tik*rūkymo kambariuose.

Švietimo ministerija paragino 
visus mokytojus nustoti rūkyti, 
kad tuo parodytų gerą pavyzdį sa
vo mokiniams.

Taip pat uždrausta rūkyti 
skrendant Aerofloto lėktuvais, 
jei skridimas yra trumpesnis kaip 
5 valandos. Važiuojant trauki
niu uždrausta rūkyti vagonų res
toranuose. Taip pat uždrausta rū
kyti sporto salėse ir maudyklose. 

“Literatumaja Gazeta” išspaus. 
dino visą eilę straipsnių apie ta
bako - nikotino žalą rūkant eiga-• 
retes. Reikalaujama sumažin
ti nikotino nuošimtį cigaretėse] 
ir agituoja uždrausti cigarečių I 
pardavimą kioskuose ir vaisių bei 
daržovių parduotuvėse.

Tačiau Maskvos autoritetai ne
atveju. Bet kalbant apie grįžimą suvaržė tabako pramonės. Taip 

t ir prekybos sektorius yra už-

trūksta. Yra ir gan sveika visuo
menė, bet jos jaunimas savo kas
dieniškame gyvenime nėra jau! 
toks stiprus. Anglijoje gyvena apie 
10.000 latvių, bet jos visuomenė

je matomi tik apie 400 latvių 
jaunuolių. Iš jų ne visi kalba 
latviškai^ gerai, įei- tokių yra pu-'

;„Ncįrs^ pątys; lątyiai Ang
lijoje-tūri sąyo centrus ir savo na
mais, kur susiėirtą, bet jaunimas 
mažai draugauja ir nesištehgia iš
moksti latviškai. Dauguvos Vana
gų Fondas stengiasi suįdominti 
jaunimą latviškųmu, šelpia mo
kyklas, šelpia kursantus, bet tąi 
mažai padeda, mokyklose moki
nių nuolat mažėja. Dabar tik 
apie 100 jaunuolių aktyviai vei
kia latviškame gyvenime. Ir pats 
jaunimas pripažino, kad latvių 
jaunimas iki tam tikrų metų 
amžiaus tarp savęs kalbasi ang
liškai. Tas pats yra ir kituose 
kraštuose.

Kanados latmų jaunimas

Kanados J?ityi^ jaunimą manau, kad jam būtų j
studijų seminare kalbėjo R-sunku šiuos ryšius nutraukti, sa
manis. Kanadoje daug latvių, kySiu> Latvijos nepriklausomybės! 
daugrausia jų Ontario srityje, ma-1 u - o.3Uv
žįau Vancouve^je. Montrealyje atgai negalima pasakyti, kad tai pat jr prekybos sektorius yra už
gyvena apie 5000: latvių, bet akty- į į,us jaunimas, kuris pasiliks i interesuotas parduoti daugiau ci- 
viai latviškame gyvenime daly- Amerikoje. Yra ir senesnioji kar-------- « - .--------

koks tūkstantis. Iš jų ,ma- L kuri nenorės palikti AmeYikos.

Dabartinis penkmetis baigiasi 
1980 metais ir jame numatytų ci
garečių pajamų negalima žlugdy
ti. Tame penkmečio plane už
planuotą cigarečių produkciją 
padidinti 16 proc,, o tabako au
ginimą padidinti riet 50 proc. Ta
bakas auginamas Azerbeidžiane, 
Moldavijoje ir Uzbekistane,

Kad rūkymas nepakentų svei
katai, sumažinama stiprių papi
rosų su dideliu nikotino turiniu' 
gamyba ir skatinamas nikotino.į 
filtras. Pagaliau kalbama, Vakarų 
pavyzdžiu, tabaką iŠ dalies pa
keisti kitais pakaitalais. (t)

DRAUGAS, pirmadienis, 1578 m. flausio mėn. 30 d.

ja, kuri yra visų į Kristų tikin
čiųjų Motina, padėtų krikščio
nim atsiekti pilną vienybę Kris
tuje Jėzuje”.

LEDYNMEČIO GYVIAI

Prancūzijos vietovėse Sandra 

buvo aptiktos permatomos ak
los krevetės. Tyrimai parodė,

E DABA

TVIRTESNĖS ATRAMOS 

(Atkeltą iš 3 psl.) 

joje privalo jau dabar žinoti ir 
suprasti, kuriais kėliais Lietuvos 
nepriklausomybės siekiama, ką 
jie tūri atlikti ‘ir kaip jų, kaip 
žmonių ir Lietirvos ^piliečių, rei- 
kalaF mūsų valstybėje numato
ma tvarkyti- 2. -Daugumą tautie- 
čių, iš anksto žinodami, ką jie 
toiUuO atveju dirbti ir kokios 
savo-Valstybės riekti, neatidėlio- 
daihi-jungsis i bendrąjį-visos tau
tos darbą, daugiau aiįęosis ir skirs 
lesąs nepriįląūsortĮai Lfe&ivąĮ.gt- 
kurti” U977 Nr. 2).

Kaip iš tikrųjų reikėtų Lie- 
tuvosdaisvinimo programos rei
kalu nusiteikti? Nieko negalima 
laimėti nei defetįznfū,. nei skepti- 
ci2mu. Ir red. Šmulkštys pastebi: 
“Priešingai, dirbdami be jokio 
plano, atlikdami tik atsitiktinius 
darbus ir besivadovaudami bend- 
lybėmis, daug kas negalį pakan- 

' karnai suprasti mūsų tautos lais- 
; vės kovos ir dažnai numoja ran- 
i ka į svarbiausius tautinius bei* k ka į svarbiausius iauųnius bei

tafc dr. valsgrbinius reikalus” '(ten' pat), 
pateik^' 

litis. 
n£kos 
iu p!gte«- j 

Lųstt 
ralstijO r 
kkesfių- J 
IlilUUllH^y

Didelram ti-kslui -reikia ir pa
trauklių' vižijįj ir konkrečių 
planų. Taigi šalia Lietuvių 
chj^įš taip pat reikia Lietuvos 
laisvinimo chartoš. Abiem’ atve- 

išnykti “darbų pasida- 
linįpąs”, nes- lietuvybe remiasi 
Lietuvos laisvės kova, 6 ši kova 
^0 pat turi keiti bei ugdyti mū
sų lietuvybę. Dirbtinis skirsty- 

nenaudingas' lietuvybei, nei 
laisvės kovai, neš skaldo.. ir. -taip 
^gausias mūsų, jėgas.

Kas ir kaip Lietuvos laisvini- 
?? Ubartą tūrėtų rengti, jau at- 
^raieina. Tuo turėtų visų pir- 
’Pį1 domėtis Vilkas ir Pasaulio 

'Bendruomenė. Bend- 
gera proga — šiemet 

lvyWtrs .PLB seimas.
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kad jų biologinis amžius yra 15 
tūkstančių metų, L y. jos dar 
ledynmečio palikuonės. Kreve
tės gyvena .šulinyje 30 m gylyje. 
Patekę į šviesą, jos tučtuojau 
žūva. Prancūzų mokai minkai 
mano, kad krevetės galinčios 
gyventi tik dėl' to, kad šulinio 
dugne išlikęs ledynmečio mikro. 
klimatas. jm.

Brangiai sesutei R. t A. KLEOPAI Lietuvoje 
mirus,

ZUZANAI PUPIENEI
ir kitiems giminėms gilią užuojautą reiškia

UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ

Įprastiniame susitikime su ti
kinčiaisiais Popiežius Paulius VI 
priminė apie visame pasaulyje 
kiekvienais metais pravedamą 
Maldos Oktavą už krikščionių 
vienybę. Šventasis Tėvas para
gino tikinčiuosius įsijungti į šį i 
maldos sąjūdį, prašant Dievą, 
kad palaimintų visas pastangas, 
kuriomis yra siekiama atkurti 
pilną katalikų Bažnyčios vieny
bę su kitomis atsiskyrusiomis 
krikščioniškomis Bažnyčiomis ir 
religinėmis bendruomenėmis. 
Katalikų Bažnyčia nuoširdžiai 
trokšta, kad mistinis Kristaus 
Kūnas jungtų visus žmones, ku
rie yra gavę krikščionių vardą. 
Pasaulyje išsiplėtęs ekumeninis 
sąjūdis siėkia palaipsniui šalinti j 
krikščioniškųjų bažnyčių susi- Į 
skaldymo priežastis, tačiau pil
nai krikščionių vienybei atsiekti 
nepakanka vien žmonių pastan
gų: reikia ir Dievo pagalbos. 
“Melskime tad”, — ragino 
Šventasis Tėvas tikinčiuosius, 

telių bei kt/ išlaidų padengi-“melskimės, kad Visagalis 
mu£ 1 Dievas ir Švenč. Mergelė Mari-

Pufnamo Seselių Rėmėjai

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS Ir GERALDAS F. DAIMID '
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4330-34 So. California Ayenue

Telefonai LA 3-0440 ii LA 3-9852

4605-07 Souih Hermitąge Aveniie
Telefonas — YArds 7-1741-2

garečių. Dėl tos priežasties ne
praėjo ir pasiūlymas spausdin
ti ant cigarečių pakelių įspėjimą 
nerūkyti.

žąs nuošimtis latviško jaunimo, 
tačiau jis labai aktyvus. Hamil
tone apie 2000 latvių, bet propor
cingai jie aktyvesni. Torontas yra 
didžiausias latvių centras išeivi-1 

Į joję, bet padėtis kaip ir Montre- 
alyje.

Kalbėdamas apie latvių mo
kyklas', R. Frėimanis pasakė, kad Į tas nepriklauso nuo žemės, kur 
90 proc. latvių mokinių kalbasi tu gyveni, tas nepriklauso nuo ta- 
tarp savęs angliškai! Į klausimą, yo pilietybės, 
kiek patriotiškas yra jaunimas, 
kuris kalba latviškai, dalyvauja' 
parengimuose, skaito save latviu, * 
manau, daug Kanados jaunimo 1 
paklausti negalėtų atsakyti esą ’ 
latviai. Per diskusijas paaiškėjo, 
kad toks reiškinys pastebimas pas 
jaunuolius iki 18 metų amžiaus.

Viena vasaros stovyklų aukle- ’ 
toja Kanadoje pasakė:, “Buvau 1 
mergaičių iki 1'1 metų amžiaus 
stovyklos vedėja. Buvo nuostabu, 1 
•kad pradžioje visi stovykloje kai- : 
bėjo angliškai. Bet po dviejų savai- ' 
čių pradėjo sektis daug geriau. 
Tačiau kai atvažiavo vaikų tė
vai? męrgartės • vėl pradėjo- kalbė
ti' ąn^U^ąi, ^Yąi kttlįėį) Arig-1 
1 iškai, Tačfaų,.stebuklas,’ kada tė- 

« išvyko/ vą-ikąi kalbėjo’ -latviš
kai,. kai vėl atvyko, vėl kalbėjo 
angliškai”... Toks papasakojimas 
seminare iššaukė spontaniškas 
pastabas: “Taip yra kone visame 
pasaulyje! Stabėjąu tai čia pat 
Muensteryje. Mūsų “mažieji” I 
kalbėtojai kalbėjo gerai latviškai, 
bet kada jie išvažiavo namo per 
bulvąkasio laisvadienius ir sugrį
žo, dvi savaites jie nebekalbėjo: 

-latviškai”...
Australijos latvių jaunimas
Australijoje per šeštą dešimt

metį buvo panaši padėtis kaip 
Kanadoje ir Anglijoje, pareiškė 
V. Brenneris. Daugelis latvių 
jau buvo tarytum asimiliavę, bet 
į sugrįžo. Atsirado nauji galimu
mai, pav. Melboume, Adelaidėj 
Tr Sydriėfūj galima studijuoti lat
vių kalbą kaipo abitūros daly
ką. Melboume atidarytas latvių 
vaikų darželis. Latviai yra susi
rietę Melboume, Sydnėjuje ir 
- Adelaidėje. Jaunimas dalyvauja 
choruose, šokių, teatrų grupėse, 
sporte! Kasmet ruošiamos pla
čios kultūrinės dienos, jaunimo 
dienos. Europoje latviai koncent
ruojasi į politiką ir satyrą, Ameri
koje gyvena taip vadinamieji pir
maujantieji latviai, bet Australi
joje latviai rūpinasi kultūrą... Kal
bėtoją Ronė papildė: “Jaunimas 
Australijoje turi mažai ryšių su 
Latvija ir jie apie ją mažai žino”...

jaumYrias P. Amerikoje
G. Gedulis sako, kad Ver.ecue- 

I6s lątSrių. jiūniriuą dV.patr 
suteikusioje 

Wšto yisuomeriėjė vadmt ’šąvž

Ir aš turiu pasakyti, kad aš tik
rai nebegrįžčiau. Manau, kad 
taip galvoja didelis nuošimtis 
Amerikos latvių jaunimo. Kas 
liečia visuomenines pareigas, tai 
referentas sako, kad kiekvienas 
žmogus turi išlaikyti savo tauty
bę! Svarbiausia, kad tu esi latvis;

siniai vyresnės kartos atstovų, 
ypatingai įsigijimui naujų plokš-

■I
...

| Ir čia latvių jaunimas JAV-bė- 
še yra aktyvesnis. Jis Amerikoje 
pradeda grįžti prie savo visuo
meninių pareigų, prie savos 
latvybės. Netrūko ir klausimų 

Į kas yra latvis, bet tolimesnės dis
kusijos nukrypo prie patriotizmo 
definicijos: jausmai ar nusistaty- 

[. mas prieš vieną valstybę ar tau- 
. tą. Koks yra nusistatymas prieš 

dabartinę Latviją, ką žino, ką, 
' skaito ir ką daro? Atsakymas: Į 
. apie Latviją įdomaujasi mažas I 

branduolys. Yra tokia apmirusi 
’ karta (60 mėtų jaunimas), bet 
■ jaųųėsiiįęj'i.^18. — 2Q metų am- 
t ^ąušYyraąkt^ūš’ir yei.klūš. '' , ’

Mažeika S/Evans

KANADOS ŽINIOS

u-to

A. f Ą.
JURGIS DRULIS

Gyveno Marųuette Park apylinkėje.
Mirė sausio 28 <L, 1978 m., 7:00 vai. vakare, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoj*, Pakuoniu parrapijoje, Lėkščių kaime. Ameri- 

koie išgyveno 65 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Mary, po tėvais Mitchell 

ir po pirmo vyro Gandrimas; podukra Lorraine Gandrim. švogerkos 
Frances Mitchell, Auna Marshall su šeima; Lietuvoje liko sesuo 
Marijona Bojavienė su šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė švento Vardo Draugijai.
Kūnas bus pašarvotas antradienį 3 vai. popiet Lack-Lackawicz 

koplyčioje, 2424 West 69th Street. Laidotuvės įvyks trečiadienį 
vasario 1 d. iš- koplyčios 9:00 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo 
Švč. Mergelės Marijos parap. bažnyčią, kuriojee įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazi
miero lietuvių kapines.

. NpoMnlžlą!"kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dhiyvaūti 'šįbse laidotuvėse.

Nuliūdę: 'Žmona, podukra, švogerkos ir visi kiti giminės.

- ~ Ląidotuvių’ direkt. Steponas Lack ir'Sūnūs—- Tel. 737-1213.

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUT1IV/ESTERN AVĖ.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tek 737-8601

P E T K U S
' TĖVAS IR Sū NOS”^

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 St. Tel. GRovenhilI 6-2345-6 
1410 So. 50th Avė.* Cicero T0wnhall 3-2168-9 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTIKATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
1940-1944 Meteis

Parašė vysk. VINCENTAS BRIZGYS

Knygoj aprašoma raudonųjų ir rudųjų okupantų me
todai suniekinti ar panaudoti savo tikslams Katalikų Baž
nyčios vadovus ir Jos narius.

Kaina su persiuntimu $4.30. 102 pusi. Illinois gyven
tojai prideda 5% mokesčių.

Hamilton, Ontario
LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

Hamiltono McMaster
radijo stotyje bendradarbiavo stud. 
Edv. Šturigevičius, paruošdamas 
daugiausiai u-to ir- Hamiltono 
žinias. Tačiau nuo 1978 m. radi
jo stotis buvo sustiprinta ir gero
kai praplėsta, oro bangomis pa
siekiant plačias Hamiltono mies
to ir ap. ribas. Atsiradus daugiau 
laiko ir vietos tautinėms u-to stu
dentų grupėms, vadovybė pasiū
lė stud. Edv. Stungevičiui vieną 
valandą lietuviškai programai. 
Nors jau Hamiltone gimęs, ta
čiau puikiai lietuviškai kalbąs Ed 
vardas, universiteto vadovybės 
pasiūlymą priėmė ir pirmą lie
tuvišką radijo valandėlę jis trans
liavo sausio 22 d. Jaunas lietuvis 
puikiai pasiruošė pirmai progra
mai, pradėdamas ją trumpa Lie
tuvos apžvalga angliškai! vėliau 
lietuviškom ir pasaulinėm ži
niom įpindamas tautinę ir estra
dinę muziką. Reikia džiaugtis 
Edv. Stungevičiaus iniciatyva, pa- 

. sihviečiant į talką gimnazijos mo-1 
kinę Aušrą Pleinytę, Hamiltono 
lietuviška programa girdima kiek
vieną, sekmadienį 2 vaL p. p. ban
ga FM 93,3. Malonu, kad mūsų 
jaunimas, jąų gimęs už Lietuvos 
.ribų, dirbą gražu i* didingą, tau- 
.tipĮ. dąrhą.. bųtų, kąd ši

1 programa būtu paremta firian

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 63rd St., 
Chicago, DL 60629.

■fr-—■ O
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Vienos Kardinolas Arkivyskupas
FRANZ KOEHIG

apie V. Bagdanavičiaus knygą

The Culfural Wellsprings of Folkfales
rašo.

“Kaip religijoa istorijos specialistas aš galiu paliudyti apie 
šio rinkinio įdomumą ir svarbą moksliniam šios srities darbui 
Jūsų aiškinimai yra išimtinės vertės."

Si knyga yra vertinga priemonė supažindinti kitataučius su 
senąją lietuviška kultūra.

Apie tai Kardinolas rašo:

“Žvalgydamasis po jūsų knygą, kiekvienas ras. kad Mlrcea 
Baisde^s pareiškisiea jog lietuviška tautosaka yra turtingiausia 
Ehacępąjft pasitvirtisiii.’’

Knise gaunamą Drauge. Ji kainuoja $6.00

f
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS

2307 SO. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

STEPONAS CC. LACK (LACKAWICZ) Ir SOMOS
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6671
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
11029 Southwest Highway, Palos Hills, UI. TeL 974-4410

K
's
S

POVILAS J. RIDIKAS
3319 SO. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-113S-39

visoms progoms
HILLS GĖLINYČIA 

TeI j443 WEST 63rd STREET 
p* *4833 j*

P»2 ?3Ujoji ^arborcs & 
Drishiiį krautuvė

DASSY store
Oak 

laa-uia

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. e Tel. LAfayette 3-3S72

JURGIS F. RUDMIN
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
11440 SO. 50th Ave^ CICERO, HX. TeL >4008
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grupių parodaEtninių
šeštadienį, vasario 4 d., 
p. p. 2828 N. Clark St

įvyks 
1 vaL 
Dalyvaus ir lietuviai.

X Cicero LB Vasario 16-ją 
mini vasario 19 d. Po sumos 
bažnyčioje minėjimas įvyks pa
rapijos salėje. Paskaitą skai
tys Valdas Adamkus, meninę 

< programą atliks aktoriai Stasė 
Kielaitė ir Jonas Kelečius. Iš
vakarėse, šeštadienį, 12 
liavos pakėlimas prie 
rotušės.

X PreL dr. Vytautas 
nas, Thompson, Conn., 
jindamag prenumeratą, atsiuntė 
20 dolerių auką. Jis skelbiamas 
“Draugo” Garbės prenumerato
rium. Už paramą dėkojame.

X Algirdas Karaitis, “Ginta
ro” vasarvietės savininkas, 
Union Pier, Mich., apmokėda
mas sąskaitas ir atsilygindamas 
už jam nusiųstas lietuviškas 
knygas, atsiuntė 20 dolerių au
ką ir tuo dosniai parėmė mūsų 
spaudos darbus. Labai ačiū.

X Vincas Ankus, Oak Lawn, 
DL, nusipirko “Drauge” įvairių 
lietuviškų knygų už didesnę su
mą ir tuo parėmė knygos leidi
mo darbus.

X Liucija 
DL, parėmė 
Ačiū.
/ X Juozas 
lifee, Ohio, 
vyčių veikėjas, artimas “Drau
go” bendradarbis, savo laiške 
nusiskundė blogu pašto patarna
vimu ir patarė imtis šiuo rei
kalu kai kurių priemonių. Kar
tu atsiuntė dienraščio leidė
jams sveikinimus ir auką. Ačiū.

X Lietuvos Atsiminimų ban
ketas Chicagos Vyčių ruošia
mas Lietuvos Nepriklausomy
bei paminėti bus vasario 5 f 
Martiniąue salėje, 2500 W. 94 j tvarka: 
Place, Evergreen Parka Svečių Į 
susipažinimas prasidės 4:30 vaL, 4 
vakarienė 5:30 vaL Bus pa- ‘ 
gerbtas sol. Algirdas Brazis. ■ 
Pagerbime dalyvaus daug gar- - 
bingų asmenų. Meninę progra- 1 
mą atliks solistai, iškilmėms 
vadovaus Marija Rudienė. Bus 
šokiai Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti Vietą užsisakykite 
skambindami Jonui Evans teL 
737-8600. (pr.).

X Lietuvių Opera kviečia vi
sus dalyvauti Verdi “Nabucco” 
operos spektakliuose, kurie šie
met įvyksta balandžio 1 d., 8 vaL 
vak., balandžio 2 d., 3 vaL po 
pietų ir balandžio 8 d., 8 vaL 
vak., Marijos mokyklos audito
rijoje.

Operą diriguos muz. Alvydas 
Vasaitis, režisierius — David 
Hicks. Chormeisteriai: Alfon
sas Gečas, Emilija SakadoLkie- 
nė. Akompaniatorius — Arūnas 
Kaminskas,

Dainuoja: Dana Stankaitytė, 
Margarita Momkienė, Katerina 
Kogutaitė, Algirdas Brazis, Ste- 
fan VVicik, Rimas Strimaitis, — 
m spektaklyje, Jonas Varnelis, j 
Bernardas Prapuolenis, Julius i 
Savrimas ir Operos Choras. 

Bilietai gaunami: Giits inter- 
national: 2501 W. 71st St Var
nelių krautuvė atidaryta kas
dien nuo 10 vaL ryto iki 6 vaL 
vak., pirmadieniais ir ketvirta
dieniais nuo 10 vai. ryto iki 8 
vaL vak., o sekmadieniais nuo 
11 vaL ryto iki 3 vaL po pietų. 
Telefonas: 471-1424.

Bilietų kainos: parteryje — 
15, 13, 10 ir 7 doL; balkone — 
13, 9 ir 5 dol.

Paštu bilietai užsakomi, bū
tinai pažymint spektaklio datą, 
bilietų kainas ir siunčiant Čekį 
šiuo pavadinimu ir adresu: 
Lithuanian Opera Co^ 6905 So. 
Artesian Avė., Chicago, DL 
60629.

vaL vė-
miesto

Balčiū- 
atnau-

Ačiū.
Kairienė, Chicago,
“Draugą” auka^

X Dr. H. Brazaitis, Willaugh- 
by, Ohio, siųsdamas prenume
ratos mokestį, atsiuntė ir 10 do
lerių auką. Labai ačiū.

X Zenonas Krasauskas. Chi
cago, UI., aukojo 7 dolerius. 
Ačiū.

X Bronius Sliažas, čikagiš- 
kis, parėmė savo dienraštį 7 doL 
auka. Dėkui.

X Angelė Grigelienė, Uųion, 
Kanadoje, užsisakė “Drauge” 
knygų už didesnę sumą ir at
siuntė 7 doL auką. Ačiū.

X Ona Narusevičienė, Chica
go, DL, dėkodama už kalendo
rių, paskyrė 10 dol. auką. Ačiū.

X Romas Ugia/nskis, Willing- 
boro, N. J., padėkojo už kalen
dorių ir atsiuntė 10 doL auką. 
Maloniai dėkojame.

X DaiL Lijolė M. Židonytė, 
gyv. New Haven, Conn., atsiun
tė 15 dol. auką savo dienraščiui 
paremti. Dėkojame.
' X Aukų po 4 dol. atsiuntė: 
Sofija ir Balys Holiušai, Alb. 
Parulis, VI/Židžiūnas, Bronius 
Zakarka, Uršulė Vitas; po 3 doL 
— AP. Jasas, J. Pusdešris, J. 
Ramoška, Jadvyga Zableckas; 
po 2 doL — Jadvyga Markus, 
Pr. Zakarka, B. Skablauskas. 
Visiems maloniai dėkojame.

.X Aukų atsiuntė: 3 dol. — 
Kęstutis Jėčius; po 2 dol. — K. 
EL Gudinskas, Ant. Plaušinai- 
tis, Ant. Kripas; 1 dol. — M. 
Yakaitis. Dėkojame.

X Reikalingas patikimas' 
naktinis sargas, kuriam bus 
geros sąlygos už gerą patama- 

> vimą. Kreiptis tik laišlcu šiuo 
' adr.: Draugas, adv. 5678, 4545

Sadauskas, Wick-' W. 63 r d St., Chicago, U 62619 
žinomas Lietuvos

Adelaidės Lietuvių choras Lituania. Viduryje dirigentė Genovaitė Vasiliauskienė. Jai iš dešinės pianistė 
N emyrą Masiulytė

J. A. VALSTYBĖSE
— Kiekvienerių metų pradžio

je Valstybės departamentas iš
leidžia leidinį vardu “Back- 
ground Notės on the USSR”. 
Leidinyje paliečiama 
va, tekste paminint 
valstybių okupaciją, 
niųjų metų bėgyje 
valstybės leidinio žemėlapyje 
atskirai nepažymimos (anksčiau 
žymėtos kaip sovietinės respu
blikos) ir Vilniaus vardas rašo
mas rusiškuoju vertimu Vil- 
nyus. Sausio 3 d. JAV LB ry
šininkas Washingtone Alg. Gu- 
reckas laišku kreipėsi į Valsty
bės departamentą, prašydamas 
žemėlapyje žymėti Pabaltijo 
valstybių sienas, sostinių Vil
niaus ir Talino kaidingą rašymą 
.atitaisyti ir į žemėlapį įtrauk
ti pastabą, kad JAV-ės nepri
pažįstančios Pabaltijo valstybių 
į Sov. Sąjungą inkorporacijos. 
Argumentuojant paskutinįjį 
punktą, pateikta JAV LB kraš- 

i to valdybos su JAV geografo 
įstaiga vestų’ susirašinėjimų do
kumentai

■ — Lietuvos nepriklausomybės
Alfos Cicero skyrius Lietuvos §ventfe nlinima vasario '19 d. 

nepriklausomybės atkūrimo 60 a. Kultūros židiny Brooklyne. 
Ciceroje minė3 Kalbės J. Nasyytis iš Clęvęląn- 

l Vasario 11 d.’ 12 vaL prie Ci- 
čero miesto valdybos (50 West 
•25 So.) Šauliai iškilmingai pa
kels Lietuvos tautinę vėliavą.. 
ĖSlbėš Cicero miesto prez. 
Christy jBęrkos, klebonas kun. 
Stankevičius, o JAV ir Lietu
vos himnus giedos solistė šaulė 
Irena Petrauskienė.

Vasario 12 d. 10:30 vai. iš
kilmingos pamaldos Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje. 11:30 vai. 
minėjimas parapijos salėje.

* Kalbės kongresmanas Henry 
Hyde ir Alfos valdybos narys' 
Petras Bučas.

Meninėje dalyje, muzikai Alo
yzui Jurgučiui akompanuojant, 
dainuos šaulės sesutės Bilitavi- 
čiūtės ir 
mokiniai, 
palydint akordeonu, tautinių1 
šokių pašoks, Sofijos Palionie
nės paruošta jaunųjų tautinių 
šokių grupė “Ratelis”. Po mi
nėjimo kavutė.

S. Paulauskas

(sk.)

CHICAGO J E 
IR APYLINKĖSE
ALTA RUOŠIA VASARIO

16-TOSIOS MINĖJIMĄ 
CICERO

R T! IR TOL!

CHICAGOS ŽINIOS
NUMERIAI IKI VASARIO 15 DRAMOS VAMOKOS

Illinois valstybės sekretorius 
Dixon paskelbė, kad pratęsiamas 
iki vasario 15 d. terminas įsigyti 
naujus automobilių numerius.

LENGVATA SU 
AUTOMOBILIAIS

Nuo vasario 6 d. kiekvieną 
darbo dieną nuo 6:49 vai. ryto 
iki 7:59 vai. vakaro eis greitieji 
autobusai nuo Midway aerodro- 
mi iki miesto centro. Važiuo
dami greitkeliu, jie nuveš kelei
vius per 32 minutes. Automo
bilius bus galima palikti Mid- 
way aerodromo 
gali tilpti 1,200 
Laukti autobuso 
pastogėj. Didžiojo 
metu autobusai eis kas 10 min. 
ryte ir vakare.

DARBAI BEDARBIAMS

Lincoln parko teatre, 2021N 
Stockton Dr., Chicagoje vag* 
rio 7 ir 8 <L nuo 7:30 vaL ryto 
iki 10 vai. vak. bus priima^ 
vaidinti norį vyrai ir moteryj 
25—60 m. amžiaus. Teatras 
priklauso Chicagos parkų dis- 
trik tuL j

GUDRUS POLICININKAS

aikštėje, kur 
automobilių, 
bus galima 

judėjimo

Pensijon išėjęs polidnkfe 
Thomas McNamara pradėjo su
silaukti telefoninių skambinimų 
į kuriuos jam atsiliepus nieka< 
iš anos pusės nešnekėja Jau 
atėjo mintis, kad čia plėšiką 
tikrina, kada jis yra namie. 
Tada pradėjo nebeatsiliepti( 
telefono skambutį ir užgeshy 
šviesas lūkuriavo.' Plėšikai & 
brovė. McNamara tuoj pašau, 
kė policiją, kuriai atvykus U 
vo suimti įsibrovėliai D. Phflli^ 
21 m., ir W. Cowan, 20 m.

a
Damauskas, o darbo organizato
rius — L. Pūras. Jame bendra- 

Salės papuoši- darbiavo

kaukių balius
Kultūros židi-

— Užgavėnių 
bus vasario 4 d. 
ny Brooklyne.
imi
Jos dekoracijos kasmet papil-, 
do baliaus linksmą nuotaiką. : 
Jaunoji menininkė savo didžiu
liams spalvingiems plakatams 
yra pasirinkusi temą — paša- i 
ką. Balių rengia. New Yorko 
ateitininkai.

— Lietuvių kalbos ktlrsų pa- : 
vasario semestras N. Y. univer- : 
sitete prasideda vasario 2 d. 
Lietuvių kalbą dėsto aktorius : 
Vitalis Žukauskas.

— Los Angeles LB ansamb- : 
lis “Spindulys” sparčiai veikia. 
Vasario 4 d. šv. Kazimiero pa
rapijos salėje įvyksta jo tradi
cinis “Blynų balius” su įvairia 
programa: chorų dainos, tauti- 1 
niai šokiai ir vaidinimas “Gry- 1 
bų karas”. Vasario 12 d. daly
vauja Vasario 16-tos minėjime, 
kuris įvyks John Marshall Hgh. ' 
Vasario 18 ir 19 dienomis — iš- ; 
vyka į Arizoną, kur Vasario 
16-tos minėjime atliks dainų, 
giesmių ir tautinių šokių pro- 

į gramą. Išvykoj dalyvauja per 
40 jaunimo, vadovės Ona Razu- 
tienė ir 1 
pianistė Ona Barauskienė ir į 
akordeonistas Rimas Polikai- 
tis.!s

■ . PĄV.LB Visuom. reik, ta
ryba Vasario 16- jai atžymėti 
yra paruošusi radijo programas 
anglų kalba. Iš viso paruoštos 
trys programos — dvi po 27 
minutes ir viena 15 minučių 
programa. Visos trys progra
mos paįvairintos lie ‘ .uvių liau- 

l dies muzika ar lietuvių kompo
tą 40 East 30 St., Manhatten,. zitorių kūriniais. Programų 
N. York. turinys skirtas amerikiečiui

usytojui. Norintieji gauti 
gnetofono juostelėse įrašytas 
•gramas, yra prašomi kreip- 
į Visuom. reik, tarybos pirm, 
šrą Zerr (708 Custis 
mside, Pa, 19038). šias 
imas ruošiant talkino 
Kezicnė, Ant. Mažeika, 

tė ir Juozas Gailos, Aušra 
marles Zerr, Rasa Ardytė 
ist, Pliuškonis.

ir Lietu* 
Pabaltijo 
Paskuti- 

Pabaltijo

I do. Koncertinę programos da
lį atlieka pianistė-Aldona Kepa- 
laitė ir solistas Kazys Yakutis. 
Tautinius Šokius, šoka Į4ew Xoį-

• ko tautinių šokių ansamblis 
Tryptinis, vadovaujamas Jad
vygos Matulaitienės.

— Dr. Daiva Bajorūnaitė, en- 
doktrinologijos (liaukų ligų), 
specialistė, atidarė savo kabine-

eilėraščius deklamuos
Kristinai Griniūtei

TENISO PAMOKOS

Chicagos 23-se parkuose kovo 
ir balandžio mėnesiais bus te
niso pamokos būstinių patalpo
se. Marąuette Parke pamokos! 
vyks trečiadieniais. Registraci
ja prasidės vasario 20 d. Pen
sininkam? — nemokamai, ki
tiems po 5 doL

Jonas Mulokas

VILNIUS
LENKŲ OKUPACIJOJE

• • • -
8f "knyga tik dabar gauta. Kle 

tais viršeliais. 116 pus) 
Melbourne, Australijoje Kaina s v 
persiuntimu $4.30.

Užsakymus siųsti: DRAUGAS 
11545 West 63rd St, Chicago, III 

60629

šiaurinėje Anglijoje 
rūpinasi Daina Jurkutė, ir kitur gyvenančių darbščių 

tautiečių, kurie be vietos žinių 
yra parašę biuleteniui apie 200 
straipsnių. Biuletenį nuo pat 
pradžios leidžia Manchesteryje | 
sudarytas Lietuvių Kultūrinis 
ratelis. Šiuo metu jį redaguoja 
D. Damauskas ir S. Lauruvė
nas. Leidiniu rūpinasi kun. V. 
Kamaitis ir L. Pūras. Kronikos 
skyrių tvarko A Podvoiskis, o 
filatelines apžvalgas paruošia 
V. Zdanavičius. Rotatorium 
spausdinamas biuletenis išeina 
tris kartus per metus.

— L. K. V. S-gos “Ramovės” 
Manchesterio skyrius M. L. S. 
klube surengė Naujųjų Metų 
sutikimą, kuriame dalyvavo apie 
80 žmonių, 
pravedė 
rauskas.
sutinkant 
sveikino 
Kupstys, L. F. R. vieneto pirm. 
V Bernatavičius, ramovėnų c. v. 
raštu, kurį perskaitė skyriaus 
sekr. A. Podvoiskis, S. A. L. 
Biuletenio vardu S. Lauruvėnas

I

N. Metų sutikimą 
skyr. pirm. K. Mu- 
Palydint senuosius ir 

Naujuosius metus, 
liet, klubo pirm. V.

J, VU.UVVCB vrua. JTVŽLZiU.-

Danguolė Razutytė, ir ramovėnų vardu skyr. pirm, 
"ina Murauskas.

► — Bradfordo lietuviu “Vyčio”
Į klubo valdyba 1978 m. sausio 
i 29 cL savo patalpose šaukia na- 
1 rių visuotinį metinį susirinkimą.

Meras Bilandic pranešė, kad 
apie pabaigą vasario mėnesio 
daugiau kaip 11,000 ankstyves
nių bedarbių bus paimta vie
šiesiems darbams Chicagoje.

GĖLIŲ PARODA

Didžioji gėlių ir sodelių paro
da Chicagoje įvyks balandžio 
1—-9 d. McCormick parodų rū
muose 22-roj gatvei prie ežero. 
Paroda užims septynis akrus.

SPORTAS IR ATOSTOGOS
Sporto ir atostogų paroda 

įvyks vasario 17—26 dL Inter- 
national Amphitheatre Chica
goje.

Los Angeles prie Šv. Kazimiero 
par. bažnyčios stovi iš kaires: gen. 
konsulas A. Simutis iš New Yorko, 
boL J. Oekanauskienė ir gen. kon
sulas V. Čekanauskas

Nuotr. L. Briedžio

SUVAŽINĖJO 3 VAIKUS
Traukinys prie 14 gatvės j 

Robery Road Chicagoje sorai 
nėjo .tris Wiggins šeimos 
kus 14 ir 13 metų, o trečią 
tik 4 mėnesių. Traukinys jį 
taikė į pravažiuojantį autom-, 
bilį. Jį vairavusi motina, 32 c, 
ir jos duktė sužeistos.

MIRĖ SNIEGYNUOS
Jauna pora — Judy Lottich/ 

m., ir John Sorencen, 24 m., U 
virtadienį mirė netoli Kankaka 
57 greitkely, kai jų automobi: 
įstrigo pusny. Dukart jienjs.buii 
pasiūlyta išsigelbėti, bet jie nori 
jo laukti automobily ir vėliau ra 
ti negyvi. Abvųiš La Grange prie 
miesČio. Spėjama, kad jie uždus 
nuo automobilio garų.

NUFOTOGRAFUOTA
VIDINEI ATOMO STEUKTCE

D. Britanijos karalienes Elzbietos 
D dekretu Australijos karo laivyno 
leitenantas inž. Algis Dičiūnas pakel- 
seund ouypjo <ąp •snuvu 1
vardas — Member of the Mosi Ex> 
cellent Order of the British Empire. 
Tai pirmas lietuvis, gavęs tokį aukš
tą Australijos ordiną. Algis yra gimęs
1941 m. Kaune. Su tėvais emigravęs „,

I Australijon, kartu su savo dvyniu .eIU ,

Japonijoje Osakos uiūversh 
to profesorius Hacusiras Hai 
motas elektroniniu mikroekotc 
kurio skiriamoji galia 2,4 anp 
tremo, nufotografavo ridi* 
atomo struktūrą. Jis padarė i 
750 tūkstančių kartų padids 
aukso kristalo, esančio 18 
angstremų storio lapą, 2000 fo 
tografi jų. Atrinkęs pačias ii 
klausias nuotraukas ir atskirs1 
jų dalis, profesorius gavo 4 
aukso atomų atvaizdų. Vien 
me jų matyti juoda dėmė te 
tre ir šviesios dėmės, panaši: 

I į debesis.

PAS LATVIUS
— Australijos latvių dienos 

buvo suruoštos Melbourne. Bu
vo paskaitos kultūrinėmis te
momis, darbų parodos, tautinių 
šokių šventė, kurioje dalyvavo 
350 tautiniais drabužiais pasi
puošusių šokėjų. Šventės ati
daryme dalyvavo Australijos 
Imigracijos ministeris MacKel- 
ler, Viktorijos premjeras Ha- 
mer, keletas parlamentarų. 
Drauge su jais buvo pakviesti 
lietuvių ir estų bendruomenių 
"pirmininkai. Ta pačia proga 
suruoštoje latvių dainų šventė
je dalyvavo
Dainų šventę atidarė Austrai! 

ir

Rd„ 
pro-
Dai-

Bi- 350 dainininkų.

jos užsienio
A. Peacock.

DIDŽ. BRITANIJOJ
Manchesteryje veikianti 

Lietuvių filatelistų draugija i 
“Vilnius” išleido 20-ies puslapių : 
rotatorium spausdintą patrauk- • 
lų biuletenį Nr. 1. Biuletenį su
redagavo A. H. Vaines ir S. 
Lauruvėnas. Administratoriai 
— kun. V. Kamaitis ir L. Pūras. 
Adresas: Biuletenis “Vilnius”, 

į 79 Victoria Cres., Eccles, Man- 
Lchester, M30 9AN.
I — Per LB krašto valdybą šio 
krašto lietuvius Naujų Metų 

j proga pasveikino Latvijos char- 
ge de* Affaires T. V. Ozolinš ir 
Estijos pasiuntinybės vedėja 
Auna Tarų. Taip pat sveikini
mus prisiuntė iš Airijos Com- < 
munity Communication Centro 
vedėjas T. C. G. O’Mahony.

— “Siaurinės Anglijos Lietu- 
j”, leidžiamas Man

chesteryje, 33-Čiuoju numeriu 
paminėjo 10-ties metų sukaktį. 
Biuletenis pradėtas leisti 1967 
I metais. Kaip rašoma sukaktu-

I

kienė (1926), Viktorija Motie
jūnienė (1926), Aleksandras Ka-
1 ainis (1926), Magdalena Sadu- 
kienė (1926), Jonas Jankūnas 
(1926), Adomas Paliulis (1926), 
Juozas Palšis (1920), Stasė Mer
kienė (1924) , Antanas Šleko- 
nis (1926), Elžbieta Petrauskie
nė (1925), Anastazija Braziū
nienė (1926), Stasys Rinkevi
čius (19253, Viso 39.

Atomo branduolys yra 3 
stremų skersmens ir aiški 
matomas tik mikroskopu, kur. 
skiriamoji galia 0,3 angstreit

M

reikalų ministeris

ARGENTINOJ
— Kordobos lietuviai* išgyve- I 

nę Argentinoje ne mažiau 50 j 
metų, gauna iš valdžios (institu- Į 
cijų pagerbimo diplomus: Kaži- | 
mieras Jablonskis (1910), Ma
rija Dulksnienė (1914), Marija 
Cirbulėnienė (1925), Ona Tuy- 
nilienė (1926), Ona Židonienė 
(1926), Petras Meilutis (1926),. 
Bolis Toločka (1926), Pranas 
Savickas (1926), Antanina Mo
tiejūnienė (1926), Bruną Motie
jūnienė (1926), Monika Kalai- 
nienė (1926), Kazimieras Sadu- 
kas, jr. (1926), Jonas Tumosa _ 

. (1926), Antanas Tumas (1926),Įg 
- Pranas Merkis (1925), Marija = 

Garunkštienė (1924), Juozas E 
Petrauskas (1925), Katalina E 
įTurauskienė (1925), Dna Gra- = 
bijolienė (1926), Dovydas Ma- H 
čiulis (1926), Antanina Janu- > § 
lienė (1912), Juozas Cirbulėnas £ 
(1925), Antanas Tuynila (1926), S 
Juozas Toločka (1926), Juozas s 
Žiūkas (1926), Katalina Meilu- § 

1 tienė (1926), Kazimieras Tele- i g 
iniciatorius buvęs uioUyt DJčėnas 11926), Apoloniją Saric-|į

JURGIS MATULAITIS
Stasys Yla

“Biografinė apybraiža, pirmoji tokios apimties— Autorių 
į skaitytojams pažįstamas, nes jis savo raštais pririša skaitytoje 
g verčia mąstyti, gyvai ir vaizdžiai charakterizuoja asmenis...

Šioje knygoje autorius susikaupia ties vienu asmeniu —
Jurgiu Matulaičiu ir jį ryškina įvykiais, pokalbiais, dienraščių h 
laiškų ištraukomis, buvusių mokinių ir bendradarbių liudijimai" 
— Valdemaras Cukuras.

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

DRAUGAS, 4545 W. 63nd SU, Chięago, DL 60629
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Išleist & Į broliu pasirinko karo jūrininko pro
fesiją. Ordiną jis gavo už labai svar
bų išradimą, kuris patobulino moto
rą. Nuotraukoje matome Ir jo žmo
ną Kristiną Marganavičiūtę. Abu-. , , - . . . . < . . .
du veiklūs lietuviškose organizacijo- straipsnyje, pirmasis jo tienė (1926), Kazimieras Tele-

lifi. • . ------ -- _ -------- --

naujas žodynas studentams 
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS ŽODYNAS i

Išleistas minkštais viršeliais
kaina tik $8.00

Kai kurios kolegijos dabar mokina lietuvių kalbų tr
studentams reikia lietuviškai angliško žodyno pamokoma 
Draugas išleido studentams papigintą laidą Šio žodyno, kurį b®* 
dagavo VIUiia Pėteraltis. Kietais viršeliais šis žodynas kainui 
$10.00.

Rašykite: DRAUGAS, 4545 W. 63rd SU I 

Chicago, III. 60625
(Malonėkite pridėti 45 centus paėto l&laldoma, ir ■okesHaa* r 
gyvenate Ullnoia valstybėje). 


