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Perskaitęs duoli kitam! 
Eina nuo 1972 m.

y* •Žinios is
(Tęsmyi)

KATALIKAI TARYBŲ
SĄJUNGOJE

Kišiniovas. Kišiniovo koplytė- 
lė mažutė ir vienintelė katalikų 
pnebcga Moldavijoje. Sekmadie 
niais ir šventadieniais ji pilnutė
lė žmonių, kurie alpsta nuo tvan
kos ir ankštumo. Dažnai tenka 
kviesti greitąją pagalbą, tačiau ši, 
kelis kartus atvykusi, atsisako su
teikti pagalbą. Kartą paskambi
nus taip atsakė

— Dievui meldžiatės, tegul 
dievas ir gydol

Žmonės renkasi melstis iš visos 
Moldavijos. Važiuoja autobusais 
su persėdimais po 100-200 km ir 
atvykę negali atlikti išpažinties, 
nes vienas kunigas nepajėgia ap
tarnauti visos Moldavijos katali
ku Tikintieji nekartą kreipėsi i 
Religijų reikalų tarybos įgaliotini 
Vikonskį, prašydami leidimo,' 
kad Moldavijoje galėtų dirbti dar 
bent vienas . katalikų kunigas, 
įgaliotinis apie tai nenorėjo ir 
girdėti, atseit, ir su tuo vieninte
liu kunigu tarybų valdžia turin
ti daug vargo, o kas būsią, jei 
Moldavijoje bus du kunigai.

Moldavijoje yra apie 40.000 
katalikų. Dauguma jų, dėl kuni
gą trūkumo,'jau apmiršę religi
nę praktiką, nors su pasididžia
vimu laiko save katalikais.

1978 m. tikinčiųjų prašomas 
kun. V. Zavalniuk kreipėsi į Ry
gos vyskupą, prašydamas, jį su
teikti Sutvirtinimo sakramentą 
Moldavijos katalikams. Moldavi
jos įgaliotinis Vikonskis sutiko 
leisti vyskupui teikti sutvirtinimo 
sakramentą, jei tik neprieštarau
sianti Maskva. Buvo nutarta ši iš-

Kinijos sausros 
pakenkė derliui

Hong Kongas. — Kinija pra
dėjo moderninti savo pramonę ir 
kariuomenę labai nepatogiu lai
ku, tvirtina Kinijos stebėtojai. 
Šiais metais dėl sausros laukiama 
labai prasto j a vii derliaus. Iš 29 
Kinijos provincijų jau 16 paskel
bė apie vandens stoką, labai nu
kentėjo ryžių ir kviečių augini
mo rajonai. Anhwei provincija 
tokios sausros neturėjusi jau 120 
metų.Kiąkngsu valdininkai kal
ba apie blogiausią derlių per 100 
metų.

Kada Kinijoje lankėsi JAV že
mės ūkio sekr. Bergland, kinai jį 
kalbino ir apie javų pardavimą 
patogiomis sąlygomis. Pernai Ki
nija importavo 7 mil. tonų kvie
čių iš JAV, Kanados, Australijos 
ir Argentinos. Atrodo, kad šiais 
metais teks importuoti dar dau-, 
giau. Kinija planuoja reformuoti 
savo žemės ūkį ir iki>1985 m. pri
auginti pakankamai javų, tačiau. 
Iki to laiko teks pirkti .maisto ka
pitalistinėse šalyse.

Maskvoj prekybos 
konferencija

Maskva. — Amerikos-Sovietų 
Sąjungos prekybos ir ekonominė 
taryba pradėjo posėdžius. Preky
bos sekretorė Juani ta Kreps pa
skelbė leidimą sovietams pirkti 
įvairių naftos pramonės įrengi
mų už 65 mil. dol. Konferencijo
je dalyvauja iždo sekretorius 
Michael Blumenthal. Jis ilgai 
kalbėjosi su premjeru. Kosyginu 
ir su sovietų prekybos viceminist
ru Kuzminu. Ministras Patoličevas 
serga.

vyskupijų
kilmė būsianti birželio 4 d. Visi 
katalikai su džiaugsmu ruošėsi 
sutikti savo ganytoją. Kun. Za
valniuk išskrido į Rygą palydėt 
vysk, i. Kišiniovą, bet paaiškėjo, 
kad Rygos religijų reikalų tarybos 
įgaliotinis apie tai “nieko neži
nąs”. Paskambinus į Maskvą, Reli
gijų reikalų tarybos pirmininko 
pavaduotojas Tarasovas atsakė, 
jog Maskva šitų reikalų nespren- 
džianti.

Kai Kišiniovo bažnytinio ko
miteto pirmininkas Faiglevičius 
vėl nuėjo pas Vikonskį išsiaiš
kinti, šis pareiškė, kad jokio vys
kupo jis nenorįs matyti ir jokio 
leidime jam atvykti neduosiąs. 
Tą patį Vilkonskis pakartojo ir ti
kintiesiems, kurie būriais ataka
vo įgaliotinio būstinę. Pasirodo, 
kad tarybų-valdžios atstovai tik 
vieną darbą sugeba gerai atlikti, 
meluoti ir apgaudinėti.

1978 m. birželio 27 d. (šv. Vla
dislovo diena) pasveikinti kuni
gą. atvyko keli kunigai ir daug ti
kinčiųjų, kurie tikėjosi, esant dau 
giau kunigų, atsilikti ir išpažintį. 
Deja. Valdžios atstovai uždraudė 
svečiams kunigams viešai koply
čioje laikyti Mišias ir klausyti iš
pažinčių. Lenino rajono komite
to sekretorė Trofanova stebėjo 
pamaldas ir po to išbarė bažny
tinio komiteto atstovus, kodėl pa
maldose buvę daug-vaikų ir jau
ni vaikinai patarnavę Mišiose.

Amoralų filmą žiūrėti Tarybų 
Sąjungoje leidžiama nuo 16 m., o 
Mišiose patarnauti — tik nuo, 18 
metų!?

(Bus daugiau)

Prancūzai įspėjo 
religinį vadę

Teheranas. — Irano sostinėje 
pirmą kartą demonstrantai pa
vartojo ginklus. Dviem automo
biliais atvažiavę teroristai, už
blokavo gatvę ir pradėjo šaudyti 
į policijos įstaigą. Vienas polici
ninkas žuvo, du sužeisti. Po susi
šaudymo užpuolikai pabėgo.

Prancūzijos vyriausybė paskel
bė jau trečią įspėjimą iš Irano iš
tremtam religiniam šiitų sektos 
vadui, ayatolai Khomeini. Jis 
gruodžio 3 d. paskelbė atsišauki
mą į Irano kareivius neklausyti 
vadų ir bėgti iš kariuomenės. 
Prancūzų užsienio reikalų mi
nisterija priminė musulmonų va
dui, kad jis yra užsienio svečias 
ir turi laikytis nuosaikiai.

Prieš dvi savaites Prancūzijos 
prezidentas spaudos " konferenci
joje pripažino, kad ayatolai jau du 
syk buvo pasakyta, kad Prancū
zija nėra teritorija, iš kurios ga
lima kurstyti smurto veiksmus.

Kinijos sutartis 
su Prancūzija

Paryžius. — Kinijos vyriausy
bė pasirašė septynerių metų su
tartį su Prancūzija, kuri pažadė
jo pastatyti du branduolinius re
aktorius ir bendradarbiauti su 
su Kinija ekonominėje srityje. Po 
Kinijos sutarties su Japonija, šis 
yra pirmas susitarimas su Vaka
rų valstybe. Derybos vyksta dėl 
prąncūzų malūnsparnių ir prieš
tankinių ginklų pardavimo.

Branduoiįniai reaktoriai turi 
ir Amerikos technologijos įren
gimų, todėl prancūzų vyriausybė 
kreipėsi į Washingtoną. Sis suti-

Zairės vyriausybė po įvykių Angoloje ir po užpuolimo buvusioje Katangoje, labai sustiprino kariuomenę. 
Suorganizuotas ir moterų dalinys, kuris matomas nuotraukoje, karinio parado Kinšasos mieste metu.

Didėja spaudimas 
trano šachui

Teheranas. —- Irane sumažėjo 
•naftos valyklų produkcija. Kari
nė vyriausybė pradėjo suiminėti 
streikuojančius. Dvi naftos įmo
nės dėl streiko visai uždarytos. 
Nuostoliai valstybei auga.

Šalia religinių fanatikų veiklos 
ir šalia komunistų agitatorių po
grindžio trukdymų, užsienio ste
bėtojai pripažįsta, kad Irano val
džia užsitarnavo daug jai me
tamų kaltinimų. Sekmadienį ka
rinės vyriausybės premjeras gen. 
Ashari susitiko su 8 žymesniais 
Nacionalinio fronto — opozici
jos grupės politikais. Ieškoma ke
lio į konstitucinę monarchiją, 
kurioje šacho galia būtų apribo
ta, siekiant sustabdyti ekonomi
nį chaosą.

Iranas seniai garsus savo ky-1 
šiais ir korupcija, kuri paliečia, 
visus gyventojus. Pats šachas, pa- Į 
skelbdamas apie karinės vyriau
sybės sudarymą, pareiškė tautai, 
kad “nebus kartojamos praeities 

[klaidos ir nelegalumai, bus už
baigti žiaurumai ir korupcija”. 
Tai labai retas, pavyzdžio netu
rintis, monarcho pareiškimas.

Po šio posūkio, į užsienius iš
važiavo beveik visi šacho gimi
naičiai. Pabėgo naftos reikalų tvar 
kvtojas Hushang Ansary. Buvęs 
valstybinės lėktuvų linijos lran 
Air valdytojas, gen. Ali Khademi 
nusišovė, nes jam grėsė suėmi
mas. Kalėjimuose jau laikoma 
18 buvusių ministerių ir aukštų 
pareigūnų. Svarbiausia karinės 
valdžios užduotis ir didžiausi 
sunkumai glūdi klausime: kaip at
rasti atpirkimo ožį, kaip nubaus
ti korupcijos dalyvius, neimpli
kuojant paties šacho ir jo šei
mos?

Daug kaltinimų metama nuo 
mokesčių atleistam, vadinamam 
Pahlavi fondui. Komentatoriai 
sako., kad šis fondas buvo, po 
Irano valdžios, stipriausia eko
nominė valstybės jėga. Šiam fon- 

ko, jei kinai pažadės Prancūzijai 
nenaudoti tų reaktorių medžia
gų atominiams ginklams gamin
ti. Pripažįstama, kad reaktorių 
patirtis leis kinams pradėti šu
tyti povandeninius atominius lai- 
vuą.

Gan nepriklausoma 'Prancūzi
jos politika ir ankstyvas komu
nistinės Kinijos pripažinimas pa
stūmėjo kinus pirmą biznio su
tartį pasirašyti su Prancūzija, 
nors kinai daugiau prekiauja su 
V. Vokietija ir jau baigia susi
tarti su britais dėl modernių ko
vos lėktuvų pardavimo. 

dui priklausė viešbučiai, knygų 
leidimo biznis, cemento fabrikas, 
cukraus įmonės, didžiausia Irano 
draudimo bendrovė, keli bankai, 
keli pastatai New Yorko Penkto
je avė. ir net Pirmas Nacionalinis 
Wisconsino Bankas Milwaukee 
mieste. Vienas cinikas po teismo 
Londone pareiškė, kad šachas 
įsteigė Pahlavi .fondą, kad kyšiai, 
kurie be to fondo eitų valdinin
kams. ateitų į jo rankas.

Šis fondas pastatė liuksusinį 
vilų ir viešbučių projektą Persi
jos įlankos Kish saloje, kur atos
togas praleisdavo turtingieji ira
niečiai ir arabų šeikai. Kurorte 

| buvo liuksusiniai restoranai, par
duotuvės, 300 puikių vilų. To ku
rorto direktorius Mahmoud Mon- 
sef jau pabėgo lėktuvu į Bahrei
ną. Nemažas skandalas plieno lie
jyklose palietė senatorių Ali Rė
zai, kuris irgi išskrido / privačiu 
lėktuvu. Tarp pabėgėlių valdžiai 
artimų žmonių buvo gen. Hojjat 
Kashani, organizavęs <1974 m. 
Azijos Žaidynes. Jam nubyrėjo 
ne vienas milijonas valdžios pi
nigų.

Specialiu dekretu šachas už
draudė karališkos šeimos na
riams užsiimti prekyba, dalyvau
ti partnerystėse ar atstovauti 
užsienio firmoms. Tarp garsiau
sių biznierių buvo šacho dvynu
kės sesers, princesės Ashraf sūnus 
princas Shahram, kuris panau
dodamas savo įtaką, gaudavo iš 
valdžios bankų paskolas be jokių 
palūkanų. Du šacho broliai prin
cas Ghoma Rėza ir princas Iabdo 
Rėza valdžios pinigais savo že
mėse buvo pasistatę net aerodro
mus.

Visi šie nelegalumai nustatė 
nemažą dalį Irano gyventojų 
prieš šachą ir jo vyriausybę.

Nutarė pabėgti 
rusų dirigentas

Amsterdamas. — Olandijoje 
prieglaudos paprašė garsus sovie
tų Maskvos filharmonijos orkest
ro dirigentas Kit.il Kondrašin, 64 
m. Jis nenorįs grįžti į Sovietų Są
junga, nes ten varžomos jo kū
rybinės laisvės. Kondrašinas Va
karuose gerai pažįstamas, kon
certavęs įvairiose šalyse, diriga
vęs Čikagoje jau penkis kartus. 
Jis 1972 m. už nuopelnus muzi
kai buvo apdovanotas “Sovietų 
Sąjungos Liaudies artisto” titulu. 
Su juo Olandijoje yra ir jo žmo
na, tačiau trys suaugę vaikai li
ko Sovietų Sąjungoje.

Ispanai balsuoja
Madridas. — Šiandien Ispanijo

je svarbi, istorinė diena. Pirmą 
kartą, po ilgų Franko diktatūros 
metų, ispanai eis į balsavimo būs
tines ir parėikš savo nuomonę 
apie niaują Ispanijos konstituci
ją, kuri pavers Ispaniją parla
mentine monarchija.

Vyriausybė išleido nemažai pi
nigų, ragindama ispanus pasi
naudoti šia demokratine teise, 
nežiūrint, kaip jie balsuotų. Nuo
saikiosios kairiosios ir dešiniosios 
partijos ragina gyventojus balsuo
ti “taip”. Tačiau radikalai kai
rieji, o su jais ir konservatoriai, 
siūlo konstituciją atmesti ir bal
suoti “Ne”. Nauja sistema grasi
nanti tautinei vienybei, ispanų 
dvasinėms ir moralinėms verty
bėms. ji galinti atnešti komuniz
mą. Prieš konstituciją balsuoti ra
gina ii katalikų vyskupai.

Pirmą kartą rinkimuose daly
vaus ispanai nuo •! 8 metų.

Siūlo nevažiuoti 
Norvegijon

Tel Avivas. — Izraelio opozi
cijos partija ragino premjerą Be
giną nevažiuoti Norvegijon at
siimti Nobelio Taikos premijos, 
kuri jam skirta kartu su Egipto 
prezidentu Sadafu. Šis jau pa
reiškė nevažiuosiąs, o atsiusiąs 
savo atstovą premijos pasiimti.

Šen. McGovem 
Rodezijoje

Salisbury. — Rodezijoje lan
kosi senatorius George McGo
vem. Jis yra senato Afrikos reika
lų pakomitečio narys. Senatorius 
kritikavo Rodezijos premjerą, kad 
jis per mažai pastangų deda su
sitarti su Patriotiniu frontu ir ne
sistengia pravesti demokratinių 
rinkimų.

Komunistines Kinijos delegacijos važinėja Europoje ir Amerikoje, ieš
kodamos aukštos technologijos prekių. Kinai labai susidomėjo britų 
Harrier lėktuvais. Pramonės sekretorius Eric Vanley sausio mėn. skris 
Į Kiniją užbaigti sutarties. Brežnevas parašė laišką Britanijos premje
rui Callaghan, įspėdamas, kad Harrier lėktuvų pardavimas Kinijai, la
bai pąkenks britų-sovietų santykiams.

KALENDORIUS

Gruodžio 6 d.: Mikalojus, Aše
lė, Tolutis, Taute.

Gruodžio 7 d.: Ambroziejus, 
Servą, Daugardas, Vėtra.

Saulė teka 7:02, leidžiasi 4^0.

ORAS
Saulėtela, stiproki vėjai, tem

peratūra: dieną 35 1., naktį 20 I,

Venecuela išsirinko 
naują prezidentą

Caracas. — Venecuela sekma
dienį išsirinko naują prezidentą, 
opozicijos partijos — socialistų 
krikščionių —- kandidatą Luis 
Herrera Campins, 53 metų. Pa
sitraukiančio Venecuelos prezi
dento Carlos Andrės Perez, kuris 
pagal šalies konstituciją nebega
lėjo kandidatuoti antrai kadenci
jai, parinktas kandidatas Luis Pi- 
nerua Ordaz surinko mažiau bal
sų. Jis priklausė demokratinės 
akcijos partijai, kaip ir pasitrau-į 
kiantis prezidentas Perez. Ši par
tija priklauso^socialistų interna
cionalui, o laimėjusio kandidato 
partija yra tarptautinės krikščio
nių demokratų organizacijos na
rė.

Skirtumai tarp šių dviejų di
džiausių partijų nėra ryškūs. Bal
suotojams buvo nelengva pasi
rinkti. Abi partijos laikomos nuo
saikiomis, į kairę nuo centro pa
linkusiomis grupėmis.

Venecuelą spaudžia gan savo
tiški sunkumais Nors jos gyven
tojai, apie 13.1 milijonai, gyve
na šeštoje pagal naftos produk
ciją, pasaulio valstybėje, kurios 
pajamos kiekvienam gyventojui 
siekia 2,766 dol. — aukščiausios 
Pietų Amerikoje, labai daug pi
liečių skursta. Pati valstybė, eko
nomistų manymu, eina į pavojin
gą krizę, jei nebus vyriausybės 
pastangų pakeisti gyvenimo stilių.

Venecuelos problemoms cha
rakteringas simptomas yra: jokia 
kita šalis nesunaudoja pagal gy
ventojų 'skaičių tiek škotiško vis
kio ir prancūziško šampano, 
kaip Venecuela. Vyriausybė, ku
ri per 1977 metus naftos ekspor
tavo už 9.5 bil. dol., skolinga 
užsienio bankams apie 5 bil. dol. 
Vietinis Caracas žurnalas, nese
niai rašydamas apie gresiančią 
ekonominę krizę, pavadino ją 
"mažiausiai pateisinama krize 
Vakarų pasaulyje”. Valdžia leido 
dideles sumas viešųjų pastatų, 
stadijonų, greitkelių statybai. Pla
nuose numatyta šaldoma pože
minio traukinio sistema, naujos 
įstaigos, uostai. Užsienietis drau
dimo bendrovės direktorius Ve
necuelos sunkumus tiksliai aptą- 
rė vienu sakiniu: “Jie uždirba 
40 milijonų per dieną, o išlei
džia 50 mil.”

Šalia turtingesnių Venecuelos 
gyventojų ir valdžios švaistymo
si liuksusinėmis prekėmis, daug 
piliečių neturi butų; skundžiasi 
prast? vandens ir kanalizacijos 
sistema, menka sveikatos priežiū
ra. Trečdalis sostinės Caracas gy
ventojų susigrūdę vargsta lūšno- 
nose, kur daug beraščių ir al
kanų.

Rinkimų kampanijoje girdėjosi

ir skundų apie šalies naftos po
litiką. Kasdien iš senų gręžinių 
išpompuojama po du milijonus 
statinių, tačiau labai mažai lė
šų investuojama naujų šaltinių 
ieškojimui. Nuo 1973 metų Ve
necuelos importai pašoko net 
216 nuošimčių, užsienio prekėms 
išleidžiama 9 bil. dol. per me
tus. Kritikai klausia, kas bus, kai 
pasibaigs nafta?

TRUMPAI 
1$ VISUR

— Bulgarijos valdžia įsakė 
Egipto ambasadoriui per tris die
nas išvažiuoti. Egipte įvyko in
cidentas tarp bulgarų diplomatų 
ir egiptiečių šeimos. Prezidentas 
Sadatas net atsiuntė būrį karei
vių į bulgarų ambasados kiemą.

— Etiopijos vyriausybė baigė 
atsiimti iš Eritrėjos separatistų 
rajoną tarp Masaua ir Asmaros 
miestų. Atidarytas strategiškai 
s/arbus kelias, jungiantis centri
nius šalies rajonus su didžiausiu 
Etiopijos jūrų uostu Masaua.

— Gvinėjos valdančias parti
jos suvažiavimas nutarė pakeisti 
Gvinėjos respublikos pavadini
mą. Dabar ji vadinsis Gvinėjos 
Liaudies Revoliucinė respublika.

— 'Pirmadienį Baltuose Rū
muose buvo priimti juodųjų or
ganizacijų vadai. Jie įspėjo prezi
dentą nedidinti, kovojant su in
fliacija, bedarbių eilių, nes juodų
jų gyvenamuose miestuose gali 
kilti neramumų. Juodžiai išreiš
kė susirūpinimą, kad prezidentas 
mažins lėšas socialinėms progra
moms, o didins lėšas gynybai. 
Tas irgi gali privesti prie nera
mumų.

— Colorado kalnuose dingo 
keleivinis lėktuvas su 22 asme
nimis. Kitoje lėktuvo nelaimėje 
buvo sunkiai sužeistas Aliaskos 
senatorius Theodore Stevens, jv 
žmona ir keturi kiti žuvo.

— Pirmadienį Amerikos erdvių 
satelitas pasiekė Veneros plane* 
tą ir įėjo į jos orbitą. Tai at
mosferos stebėjimo aparatais ap
rūpinta oro stotis, kuri siųs i že
mę žinias apie sąlygas prie Ve
neros.

— San Francisco mieste .pri
saikdinta miesto merė moteris 
Dianne Feinstein, vietoj nušau
to mero Moscone. Tai yra jau 
devinta merė didesniame mieste. 
Tik moterų vadovaujami San 
Antonio ir <Phoenix miestai turi 
daugiau gyventojų.

— Pietų Afrikos vyriausybė 
pranešė Jungtinėms Tautoms, 
kad po šios savaitės balsavimų,. 
Narni t i jos valdymas nebus per
duotas išrinktiems asmenims, o 
bus rengiamasi dar vieniems rin
kimams.

Gruodžio 16 d. naftą ekspor
tuojančios valstybės turi konfe
renciją, kurioje bus paskelbtas 
naftos kainų pakėlimas. Kuvaito 
laikraštis skelbia, kad kainos bus 
keliamos kiekvieną metų ketvirtį 
po 2 nuoš.
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LS BROLIJOS VIENETŲ VADOVAMS

Mieli Broliai,

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVĖ
Redaguoja sktn. Irena Bėglesnė, 2652 W. 65th St, Chicago, 111. 60629 

Telefonas 476-7089

Skautiškuose užsiėmimuose 
mes visi stengiamės ką nors nau
jo įvesti, kad suįdominus ir pa
traukus jaunimą. Mūsų vado
vams čia padeda patyrimo laips
nių programos, kurios yra pritai
kytos amžiaus grupėms. Specialy
bės dar papildo ir praplečia sk. i 
susidomėjimo akiračius;

Vadovų tarpe jau seniai buvo 
diskutuojami reikalingi progra
mų pakeitimai ir papildymai, pri
sitaikant laiko sąlygoms; LS Są
jungoje buvo įsteigti prityrę skau- 
tai-ės ir Seserija paruošė bei iš
leido atitinkamas patyrimo laips
nių. programas.

Brolijoje 1976 m. buvo įsteig
tos komisijos visapusiškai išstu
dijuoti skautiško lavinimo prog- 
rartlfe-ir pritaikyti jas skautų gru
pėms. Po ilgo darbo bei išsamių 
diskusijų skautų programų komi
sija* paruošė ir išsiuntinėjo siūlo
mų ptOgramų projektą Brolijos 
vadovų pasisakymams. Buvo pa
daryti pakeitimai, pagal gautus 
pasisakymus, ir vyko tolimesnis 
paruošimas šių programų spaus
dinimui.

I

Brolijos vilkiukų skyriaus ve
dėjas v.s. V. Namikas pristatė iš
samiai paruoštus vilkiukų pat 
laipsnių programų projektus, ku
rie buvo pateikti' Jūsų pasisaky
mams kartu su skautų progra
momis.

Šiuo metu Brolija išleido paty
rimo laipsnių programas laiki
nam naudojimui vienetuose. Jos 
nebuvo pasiųstos Pirmi jos tvirti
nimui, kad pasiliktų lankstesnės 
galimiems pakeitimams. Pritai- 
taikant jas skautų vienetuose, ga
li atsirasti praktiškų pasiūlymų 
papildymams. Pasibaigus laiki
no naudojimo tarpuy bus galima 
padaryti siūlomus pakeitimus ir 
pristatyti Pirmijos tvirtinimui.

Siunčiu Jums naujas vilkiukų, 
skautų ir prityrusių skautų pat. 
laipsnių programas ir prašau jas 
įvesti savo vienetuose, vietoje bu
vusių programų. Vėliau viene
tams prisiusime daugiau egzemp
liorių, o taip pat galite juos gauti 
pas LSB tiekimo skyriaus vedė- 
K

Budėkime!

v.s. Sigitas Miknaitis
LSB Vyriausias Skautininkas

Iškilzningon sueigon įnešama Ldtuanicos tunto vėliava. 
Nuotr. Lino Meilaus

ii-.' |

PRIEŠKALĖDINIS TURGELIS
-Lietuvių skaučių Seserijos vadi- 

ja ?;fn. gruodžio 10 d., n'io 9:30 
vai. ryto iki 1 vai. p.p., Jaunimo 
Cėhtro* kavirėjs ruok’a prieška
lėdinį turgelį. Gera proga įsigyti 
vertingų, lietuviškais tautiniais I 
motyvais sukurtų dalykų, kurie 
labai tinka neeilinėms kalėdi
nėmis., dovanoms. Visi kviečiami 
atsilankyti ir paremti mūsų sesių 
pastangas.

KALĖDINĖ SUEIGA
“Žamaitės” dr-vės Kalėdinė su- 

eigS. ivyl^s gruodžio mėn. 17 d. 
nuo 10:30 vai. r. iki 12:30 vai. 
idraųgininkės vyr. sE Viktorijos 
Kuęąitęs namuose, 8626 So 
zart st. Chicago, III.

DALYVAUKIME
KŪRYBOS DIENOJE

JĄIkiuku. paukštyčių, bebriu- 
kų^ųdryčių kūrybos diena — Kū- 
ryborama įvyks 1978 m. gruo- 
džįp.,10 d., 10-11 vai. ryto ir 11- 
12 .vai., ryto, Jaunimo centro apa- 
tiųgje, salėje.

Akaderriris .Skautų Sąjūdis, 
rengdamas šią kūrybos dieną, no
ri suteikti progą jaunesniems pa
rodyti savo ortiginalumą ir rasti 
talentų įvairiese srityse. Šiai die
nai - jokio pasiruošimo iš anksto 
nereikia. Kūrybos diena bus pra
vesta skautoramos principu. Kiek
vienoj- stotyje (4-6 stotys) laike 
1045 min. iŠ paduotos medžia- 
gos^aĮjvis sukurs savo originalą. 
Geriausi bus atžymėti laimėjimo 
kaspinais.

Nuoširdžiai kviečiame ir prašo
me, gruodžio 10 d. draugovės su
eigos laiku, 10 arba 11 vai. ryto 
(punktualiai), atvesti savo drau
govę į apatinę salę, kur visi jau-

Mo-

nėsni Chicagos skautai galės kar- 
. tų pažaisti ir pasidžiaugti savo 
) rūsiakimais.
> Lauksime ir iki pasimatymo.

’ Alaidemikių Skaučių Draugovė,
Korpl Vytis 

■ Filisteriai
’ ŽEMAITĖS DR-VĖS IŠKYLA

“Vienas, du, trys... Dar kelių 
trūksta....”, taip prasidėjo mūsų 
iškyla.

“Perkūno” draugovės skautai 
' buvo pasikvietę “Žemaitės” dr- 

-vės sesės važiuoti kartu iškylon 
i Indianos Dunes statė parką.Kol 
abu draugininkai suskaičiavo iš
kylautojus, mes tik galvojome 
apie besiartinančią kelionę. Bet 
neturėjome tiek daug laisvo laiko 
svajojimui, nes priartėjo autobu
sas. Po kurio laiko persėdome i 
antrąjį autobusą, kuris nuvežė 
mus į miesto centrą. Skubiai bė- 
gome į traukinio stotį. Po valan
dos laiko atsiradome paskirtoje 
vietoje, tarp daugelio rudens 
spalvomis pasipuošusių medžių. 
Miške smagiai praleidome laiką, 
keliaudami siaurais keliais,' kele
liais, lipdami į aukštumas. Visi 
pavargome ir išalkome. Pasiga
minome maistą, pažaidėme iki 
atėjo laikas grįžti į traukinių stotį. 
Mes truputį pavėlavome ir trau
kinys mūsų nepalaukė — išva
žiuodamas be mūsų. Laimei, su 
mumis kartu buvo skautas, kuris 
gyveno netoli stoties. Visi nuva
žiavome pas jį, pavalgėme, pail
sėjome.

Neužilgo atvažiavo sekantis 
traukinys ir mes visi keliavome 
atgal į Chicagą.

Rūta Stroputė
“Žemaitės” dr-vės korespondentė

S
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Detroito lietuviškoji skautija po LSS šešiasdešimtmečio iškilmingo minėjimo, š. m. spalio 22 d.
Nuotr. V. Bacevičiaus

ŠEŠIASDEŠIMTMEČIO ŠVENTE DETROITE

LSS šešiasdešimtmečio sukak
tis buvo iškilmingai paminėta 
Detroite spalio 21-22 dienomis. 
Minėjimą ruošė Gabijos ir Balti
jos tuntai ir Detroito skautų tė
vų komitetas. Dievo Apvaizdos 
šventovėje ir Kultūros centre. 
Dalyvavo vietos lietuvių visuo
menė, organizacijų atstovai, o 
taip pat ir svečiai iš Chicagos, 
Toronto Clevelando, Grand Ra- 
pids ir kt. Jų tarpe LSS vyriau
sias skautininkas v.s. Sigitas Mik
naitis ir Vidurio rajono vadeiva 
s. Liudas Ramanauskas.

Spalio mėn. 21 d. vakare šven
tės proga buvo atidaryta daili
ninko Vytauto K. Jonyno ir se
sių dailininkių fil. ps. Danguolės 
Jurgutienės ir fil. ps. Ringailės 
Zotovienės meno kūrinių paroda. 
Po parodos aplankymo, Kultūros 
centro didžiojoje salėje įvyko di
delio pasisekimo susilaukęs v.s.- 
Stepono Kairio Muzikinio viene
to koncertas. Jaunieji Toronto lie
tuviškos liaudies instrumentalis
tai visus sužavėjo puikiai skam- 
bančiom lietuviškomis melodijo
mis. Buvo įdomu susipažinti su 
šio aukšto lygio muzikinio vie
neto istorija, kurią išsamiai pa
pasakojo vieneto globėjas s.L. Ka
linauskas. Koncerte pasirodė ir 
Detroito mergaičių vokalinis an
samblis, vadovaujamas muz. St. 
Sližio. Koncertui sceną puošė 
dail. Miko Abariaus sukurtos de
koracijos apjungiančios LSS še
šiasdešimtmečio ženklą ir Detroi
to tuntams būdingais vaizdais: 
Gabijos tuntui — vaidilutė ir 
švyturys — Baltijos tuntui. Po 
koncerto vyko vaišės ir šokiai, 
kur gražiai linksminosi jaunimas 
ir vyresnieji.

Sekmadienį, spalio 22 d., 10:30 
vai., abu tuntai ir svečiai daly
vavo Dievo Apvaizdos bažnyčio
je vykusiose Sv. Mišiose, kurias 
atnašavo ir pamokslą pasakė kle
bonas kun. V. Kriščiūnevičius. 
Šv. Mišių metu grojo St Kairio 
muzikinis vienetas. Po pamaldų 
sesėms židinietėms visus pavaiši
nus, įvyko abiejų tuntų iškilmin
ga sueiga, šešiasdešimtmečio su
kakties minėjimas — akademija.

niasdešimtmetį žvelgiant.
Si prasminga šventė buvo baig

ta daina “Lietuva Brangi” ir Lie
tuvos himnu.

Kiekvienam įdomi knyga yra

MYK. KRUPAVIČIAUS
Sesė

KONKURSAS JAUNOSIOS 
KARTOS RAŠYTOJAMS

pa-
16-

Be

KUNIGAS DIEVO IR 

ŽMONIŲ TARNYBOJE
Ji tinkama ne tik kunigams, 

'bet ir pasauliečiams, kurie Šių 
laikų naujoje dvasioje nori geriau 
pažinti Bažnyčios gyvenimą, jos 
tarnų uždavinius, pareigas ir ne
šamą atsakomybę.

720 puslapių knygos kaina tik 
5.00 dol. Gaunama DRAUGE.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

būti

turi
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SOPHIE BARČUS
RADIO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA 
Lietuvių kalbą: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vai. popiet. — šeštadieni’ ir 
sekmad. nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto.

Telef. 434-2413 
1490 ,A. M.

Clevelando Vyresniųjų skaučių 
draugovė skelbia konkursą jau
nosios kartos rašytojams.

Gali dalyvauti viso laisvojo 
šaulio lietuvių jaunimas nuo 
25 metų.

Forma — novelė, parašyta 
tuvių kalba.

Ilgis — nuo 5 iki 8 mašinėle 
rašytų puslapių dviejų tarpu ei
lutėms.

Tema —r autorių pasirinkta 
laisvai.

Premija — bus skiriamos dvi 
premijos po 250 dol. Viena'i gru
pei nuo 16‘iki 20 metų. Kitai nuo 
21 iki 25 metų.

Datos. — rankraščiai turi 
išsiųsti (pašto rantspauda) 
gi 1979 m. birželio 1 d.

Taisyklės: Rankraščiai
būti pasirašyti slapyvardžiu ir 
rašytojo amžium. Jie turi būti 
gauti su atskiru voku, ant kurio 
pasirašytas slapyvardis. Atski
ram puslapyje tame voke turi bū
ti autoriaus (ės) tikras vardas ir 
pavardė, adresas, ir telefono nu-1 
meris. Rankraščiai siunčiami 
šiuo adresu: Nijolė Mainelytėj 
1030 Dillewood Rd,, Cleveland, 
Ohio 44119.

Vertinimo komisija — prof. 
Aldona Augustinavičienė, mokyt. 
Vacys Kavaliūnas, dr. Danguolė RELIGINIS PRADAS MAIRONIO 
— 7 .. wr.. ». t i i KŪRYBOJE. Alf. šeSnlAiilria S2.00

7159 S. MAPLEWOOD AVĖ. 
CHICAGO, DLL. 60629
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GERA PROGA ĮSIGYTI ŠIAS 
PAPIGINTAS KNYGAS

NEGĘSTANTI ŠVIESA, Pranas
Garšva, M.I.C., Tėvų Marijonų 50 
metų veikla Amerikoje .... $2.00

Tamulionytė, Nijolė Lenkauskai- 
tė ir Andrius Kazlauskas.

i-

žodį tarė, 
škautinin- 
Lituanicos 
Paužuolis,

F.S.S. PRIEŠKALĖDINĖ 
SUEIGA

F. S. S. prieškalėdinė sueiga 
vyks g.doažio 16 d. šeštadienį
7:00 v.v. Jaunimo centro kavinė
je. Programoje bus Romo Bartuš- 
kos foto skaidrių rodymas. Po 
programos bufeto pietūs ir drau
giškas pasisvečiavimas. Kaina 5 
dol. Kviečiame visus Chicagos 
A.S.S. narius, jų šeimas, bei arti
muosius šiame suėjime dalyvauti.

Chicagos skyriaus 
F.S.S. valdyba

KŪRYBOJE, Alf. šešplaukis $2.00 

KULTŪRINĖS GELMĖS PASA
KOSE, V. Bagdonavičius. Tautosa
kinė ir Teologinė studija I ir II da
lis ...............................  $5.00
DIDYSIS INKVIZITORIUS, -A. 
Maceina.. Dievo ir žmogaus santy
kiai pasaulio istorijoje .... $1.00 
SŪNUS PALAIDŪNAS, vysk. Ful- 
ton Sheen. Išvertė kun. J. Kara
lius ....••.................... $1.001

Užsakymus siųsti DRAUGO ad
resu. Illinojaus gyv. prideda 5% 
mokesčių.

DRAUGAS
THE LITHTJANIAN WORLD-WIDE DAJLY

Second class postage paid ai Chicągo, UI. Published daily 
except Sundays, Legal Holidays, days after Chromas 

and Easter by the Lithuanian Catholic Press Society

Subscription Rates $37.00 — Chicago, Cook County, 
Illinois and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $35.00. Foreign 
countries. $37.00.

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai UŽ gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iŠ jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėję.

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto

Chicago ir Cook
Kitur J.A.V. ,.. 
Kanadoje .........
Užsienyje .......
Savaitinis ........

U.SA.

apskr.
metams 6 mėn. 3 mčn.
$37.00 $19.00 $15.00
35.00 18.00 13.00
37.00 19.00 15.00
37.00 20.00 15.00
25.00 15.00 9XX)

9 Administracija dirba kas- Zj 
dien nuo 8:30 iki 4:30,. šeštą- C; 
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. (*
• Redakcija dirba kasdien M 

8:30 — 4:00, šeštadieniais 
8:30 — 12:00. V

• Redakcija straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik it 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skel- 
bimų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą.

KALĖDINĖS DOVANOS

Dovanos yra bene seniausias 
paprotys. Romėnai Saturnalijos 
laike dalijo šviesas, kad žmonės 
patamsiais nesėdėtų — kad 
žmonės praturtėtų. I šimtmety 
Bažnyčia buvo draudusi dova
nas, bet vėliau leido, nes ir Trys

Karaliai atėjo su dovanomis. 
Jei kai kur dovanų paprotys iš
kreipiamas, tai kitur vėl jis la
bai prasmingas: apdovanoti 
vargšus. _

— Iš Chicagos į Hartfordą 
yra 782 mylios.

DR. K. G. DALUKAS
Akušerija ir motenj ligos 
Ginekologinė Chirurgija.

6449 So. Pulaski Rd. (Crawfordl 
Medical Building) Tel. LU 5-6446] 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004į!

Pilim a ligonius pagal susitarimą., i j

TeL ofiso ir buto: OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avė., Cicero

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

šeštadieniais 12 iki 4- vai. popiet

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue.

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

Pagal susitarimą, 
. Ofiso telef.. WA,. 5-2670.

fiezid,,' tįek WAlbrooik 5-3048. Į

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

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

tik susitarus.

Dr, Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

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

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

ir

Ofis. tel 735-4477; Rez. 246-2839|

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybė — Nervų ir 
Emocines ligos.

CRAWFORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Tel. REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

Lietuvis gydytojas 
3925 West 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 64 
vai. vak, Treč. ir šeštad. uždaryta.

DR. JRENA KURAS 
GYPYTOJA IR CHIRURGĖ 
KCDIKIV ER VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ
MEDICAL BUELDING 

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

iki 1 vai. nopiet
Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 West 71st Street 
71-os ir Campbell Avė. kamp.

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitaria

Telef. — 282-4422
DR. ROMAS PETKUS

AKTŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
Ofisai:

NO. WABASH AVĖ.
NO. CENTRAL AVĖ

111
4200
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLEGKAS
- (Kalba lietuviškai) . ’ 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

••Contact lenseg”
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta treč

Sueigoje sveikinimo 
LS Brolijos vyriausias 
kas v.s. S. Miknaitis, 
tunto atstovas s. A. 
Detroito LB vardu ps. A. Rugie
nis ir Ateitininkų — Lilė Gražu- 
lienė. Gauta 24 raštiški sveiki
nimai, jų tarpe LSS Tarybos pri- 
mininkės v.s. L. Milukienės, LS 
Seserijos vyr. skautininkės v.s. Ir. 
Kerelienės ir kt.

Sueigoje įvyko skautininkų, 
paukštyčių ir prityrusių skaučių 
įžodžiai. Ordinu “Už nuopel
nus” su rėmėjo kaspinu buvo ap 
dovanota skautų tėvų komiteto 
pirm. O.-Abarienė.

Dainų ir dailiojo žodžio forma, 
pagal s. Liudos Rugienienės pa
rašytą tekstą, pražygiavom per 
visus šešiasdešimt lietuviškos 
skautijos gyvavimo metų, susto
dami ties svarbesniais įvykiais.

Įdomus buvo ir torontiečio sve- j 
čio v.s. C. Senkevičiaus pašnekę-1 
sys — susimąstymas į LSS septy-

LITUANICOS TUNTO 
DĖMESIUI

Sekmadienį, gruodžio 10 d., 10 
vai. ryto, Jaunimo centro didžio
joje salėje-įvyks svarbi visų Litu- 
anicos tunto visų skautų dri’cgo- 
vių sueiga. Broliai dalyvauja pil
nose uniformuoše. Tėveliai ir sve
čiai kviečiami atsilankyti.

FELIKSAS BREIMERIS

SKAMDANTIS LAIKAS
Lenktynės ir šypsenos. Gyvenimo 
bangose. Veidu į Lietuvą. Eilėraš
čiai svetimomis kalbomis. 72 pusi. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $3.48.

Užsakymus siųsti “DRAUGO” 
adresu.

Ofiso tel. — PR 8-2220
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K Š A
VAIKŲ LIGOS

2656 West 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt. 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai. 
vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street

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

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

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą

j LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA IV-sis | 

| tomas. Pogrindžio leidinys. 478 pusi., minkšti virše- | 
| liai. Išleido Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoms f 
| leisti Sąjunga, Chicago, 1978. Kaina su persiuntimu E 
| $4.91. III. gyventojai prideda ekstra 20 et. taksų, f 

| Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 63rd Str., e 
| Chicago, III. 60629

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

Dr. K. A. JUDAS
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA

7110 W. 127 St., Palos Heigihts 
Tel. 361-0730

Valandos pagal susitarimą

įstaigos ir buto tel. 652-1381
DU FERD. VYT. KAUNAS

BENDROJI MEDICINA 
1407 So.49th Oourt, Cicero, 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
Išskyrus treč. ir šeštad

111.

DR. J. J. SIMONAITIS
G Y D YTOJAS

Adresas 4255 W. 63M Street
Ofiso telef. RE 5-4410 

ReTidendJos telef. GR 6-0617
Ofiso vai. pirm, ir ketvirtad. nuo
1 Ugi 3 v. popiet pagal misitariin*
Ofiso teL HE 4-2123, Namų GI 8-61*

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street

Vai.: pirm., antrad., ketv: ir penktad
2-5 ir 6-7 — iš anksto susitarus.

TeL ofiso PR 6-6446
F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS ir chirurgas 
3107 West 71st Street 

Valandos: 1-6 vai. popiet 
TreČ. ir šeštad. pagal susitarimu.

Ofs, tek 586-3166; namą 381-3779 
DR. PETRAS ŽUOBA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 West 63rd Street

Vai.: pirm., antr., ketv.
2-7; šeštadieniais pagal susitar

*



JLY

b,|shed daiiy 

. įrišimai 
•ociety

** CoutJty 
5.00. Foreign

Moterys perdaug dirba.

VYRAI PERDAUG GERIA
Visų laukiame, visais rūpinamės

as prenume- 
caitytojo ad. 
užsimokėję.

5 anksto

mėn. 3 mėn.
9.00 $15.00
8.00 13.00 •
9.00 15.00
0.00 15.00
5.00 9j00

nius taiso sa- 
udotų straips- 
’rąžina tik iš 
Redakcija už 
atsako. Skel. 
Čiamos gavus

Tokia antrine antrašte rašinį 
paskelbė vokiečių politikos žur- 
nalas “Der Spiegei” Nr. 48, ana 
įduodamas Sovietų Sąjungos vv- 
# ir moterų vedybinį gyvenimą 
ir nurodydamas iš to kylan
čius sunkumus. Kadangi okupuo
toji Lietuva jau daugelis me
tą laikoma Sovietų imperijos da
limi (čia jau seniai įvesti visi 
Maskvos įstatymai), duomenys 
jdomūs ir mums, nes visos mini
mos blogybės liečia Lietuvą 
ir lietuvius. Taigi pravartu susi 
pažinti, vokiečių duomenis pa
tikslinant lietuvių patirtimi.

su dovanomis, 
nų paprotys ii 
dtur vėl jis la- 
s: apdovanoti

os į Hartfordą

žmonėms gausios šeimos ir jau
nos poros proteguojamos. Tikro
ji priežastis yra ši. Sovietų Sąjun
goje nepaprastai išaugo skyrybos. 
Kiekviena trečia jaunavedžių po
ra išsiskiria. Maskvoje ir Lenin
grade svarbiausiuose didmies
čiuose, skyrybų dar daugiau — 
išsiskiria kas antra pora. Vienos 
poros išsiskiria jau po kelių mė
nesių, kitos po vienerių, dvejų ar 
daugiau metų.

Betyrinėjant 
tis, paaiškėjo, 
tuokiasi jauni 
šiam reikalui nepasiruošę. Be ko 
kita, jie labai mažai nusimano ir 
apie vedybinio gyvenimo reika
lus, nes ligi šiol nebuvo išleista 
bet kokio tos srities vadovo. Pir
moji lytiniais klausimais -knyga 
-asorpdė tiktai 1974 metais, pro
fesoriaus Svjadosčio paruošta. Ji 

, kainavo 65 kapeikas ir buvo tuo
jau, kaip “bestseleris” išpirkta. 
Dabar ji gaunama tiktai juodoje 
rinkoje. Už vieną tos knygos eg
zempliorių, jeigu jis kur pasirodo, 
reikia mokėti darbininko savai
tinį atlyginimą.

Leningrade ir Maskvoje įsteig
tos patarimų įstaigos vedusiems, 
tačiau labai blogai organizuotos 
ir negausios. Studijuojamas klau- 

biurus, 
vedybi-

skyrybų priežas- 
kad Sovietuose 
žmonės, visiškai

Pokalbis su Vincu Bartusevičium, Jaunimo Kongreso studijinės komisijos pirmininku
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"Buržuazinė moralė”, lygiai 
kaip ir religija, Sovietų Sąjungos 
kūrėjams buvo nepriimtina. Tuo
jau po Spalio revoliucijos visoje 
Rusijoje buvo paskelbta, kad 
“Rusija yra. laisvosios meilės ir 
pažangios seksualinės politikos 
kraštas”. Buvo plačiai kalbama 
•r rašoma apie “seksualinę revo
liuciją4*. Aleksandra Michailov- 
naKollontai (1872 - 1952), bol
ševikų diplomatė ir rašytoja, ge
rovės reikalų komisarė, ypač ryš
kiai pabrėžė laisvosios meilės idė
jas ir 1925 m. išspausdino knygą 
"Svobodnaja iiubov”. Ji skelbė 
"darbininkų klasės naujosios mo
ralės” principus, sakydama, kad 'simas įkurti vedybų 
“lytinį geidulį numalšinti papras
ta taip, kaip vandens stiklą iš
gerti”. Tačiau veikiai ji susipyko 
dėl to su savo senu draugu ■Leni
nu, kuris teigė, -kad užsiėmimas 
meilės reikalais atitraukiąs pilie
tį nuo dėmesio politinėmis prob
lemomis ir kad meilė esanti 
“buržuazinis dalykas”. Geras ko
munistas, teigė Leninas, neturįs 
pasiduoti seksualinėms užgai
doms ir kad savęs Šioje srityje 
sūsidrausminimas nesanti vergija.

*
Stalinas šiuo reikalu buvo dar 

griežtesnis, kaip Leninas. 1934- 
1936 m. jis “meilės reikalus” su
drausmino: homoseksualistus
pradėjo bausti didesnėmis baus
mėmis, apsunkino skyrybas, pro
pagavo gausias šeimas, uždraudė 
abortus ir baudė besibučiuo
jančius viešose vietose.

Tačiau, Stalinui mirus, 1955 
metais pradedant, vėl leidžiami 
abortai, 1968 m. žymiai paleng
vintos ir suprastintos skyrybos, į 
viešose vietose besibučiuojančias 
poreles pradėta pro pirštus žiūrė
ti.

Nauji nuostatai palengvino 
skyrybas ir sudarė sąlygas įvai
riam palaidumui plisti.- Taigi pa
staruoju metu imta gyventojus į- 
tikinėti, kad reikia dorai gyventi. 
Antanina Chriptova, Pedagogi
nių mokslų akademijos viceprezi
dentė, pasmerkė homoseksualinę 
ir lesbišką meilę kaip “nenorma
lų reiškinį”, kartu pastebėdama, 
kad laisvoji meilė, kokia da
bar, praktikuojama Švedijoje, ga
linti nuvesti žmoniją į prapultį.

spausdinti laikraščiuose 
nius skelbimus.

♦

Tačiau tikrosios skyrybų prie
žastys slypi kitur. Pagrindinis da
lykas — butų stoka. Daugelis jau
nų šeimų gyvena savo tėvų bu
tuose, neturi ne tiktai atskirų bu
tų, bet ir kambarių. Daugelis su
situokusių atskirai gyvena bend
rabučiuose.

Beveik 80 procentų Sovietų mo
terų (ligi 55 metų amžiaus) dir
ba fabrikuose, įmonėse ir kitose 
tarnybose. Sovietai gali “didžiuo
tis”, kad joks kitas pasaulio 
kraštas neturi taip didelio dir
bančiųjų moterų procento. Mote
rys sudaro pusę visų Sovietų Są
jungos dirbančiųjų. Taip yra dėl
to, kad Sovietų darbininko šei
ma jokiu būdu negali pragyven
ti iš vieno dirbančiojo atlygini
mo. Pagaliau visi buto baldai 
ir namų apyvokos dalykai ne tik
tai sunkiai gaunami, bet ir labai 
brangūs. Sovietų moterys, stoko
damos reikalingų priemonių, tu
ri ilgai dirbti savo virtuvėse, sto- 

♦vėti eilėse. Apskaičiuojama, kad 
kiekviena moteris, kuri 40 valan
dų per savaitę dirba įmonėje, dar 
kitas 30 valandų turi dirbti savo 
namuose. Nenuostabu, kad su
grįžęs iš sunkaus darbo vyras ran
da savo žmoną pervargusią, pik
tą, suirzgusią, nepatenkintą. Iš 
kitos pusės, daugumas Sovietų 
vyrų yra palinkę <į alkoholiz
mą, labai dažnai ir daug geria. 
Štai ir visa vedybinio gyvenimo 
“aritmetika”. Iš čia kyla skyry
bos.

Chicagoje besilankant svečiui 
iš Vak. Vokietijos — Vincui Bar
tusevičiui, buvo proga pasiinfor
muoti apie Pas. Lietuvių Jauni
mo kongresą, kuris vyks ateinan
čiais metais Anglijoje ir Vokieti
joje, ir apie tam kongresui pasi
ruošimą. Svečias į pateiktus klau
simus mielai atsakinėjo ir sutei
kė informacijų, kurios naudingos 
visiems, nes tai jau ketvirtas kon
gresas, kuris traukia viso lietuviš
ko jaunimo dėmesį.

Vincas Bartusevičius, baigęs 
aukštuosius mokslus Vokietijoje, 
anksčiau ilgai dirbęs Vasario 16 d. 
gimnazijoje, dabar mokytojauja 
vokiečių mokykloje. Jis vadovau
ja akademinės ir studijinės pro
gramos paruošimo komisijai, ku
rią, be jo kaip pirmininko, suda
ro dr. Gerhardas Bauras, Petras 
Nevulis, Romana Žutautaitė, — 
Damijonaitienė iš Vokietijos, Si
gita Kondrataitė iš Paryžiaus ir 
Eglė Juodvalkytė iš Amerikos, 
šiuo metu dirbanti Miunchene. Iš
skyrus dvi paskutiniąsias, visi ko
misijos nariai baigę Vasario 16 
gimnaziją, taigi visi užsidegę kon
greso ruošimu ir deda visas pa
stangas, kad pats kongresas ir jo 
akademinė dalis gerai būtų su
planuota ir naudinga kongresui 
bei kongresan suvažiavusiam lais
vojo pasaulio lietuvių jaunimui.

— Kaip eina pasiruošimas Lie
tuvių. jaunimo kongresui Vokie
tijoje, kur yra pagrindinis komi
tetas, ir kaip Anglijoje, kur nu
matoma dalis kongreso progra
mos? — buvo pirmasis mūsų 
klausimas.

— IV PLJ kongresas prasideda 
1979 liepos 11 d., todėl pasiruoši
mas Europoje vyksta jau pilnu 
tempu. Pagrindinis ruošos komi
tetas sudarytas Vokietijoje, ku
riam, be prezidiumo ir komisijų 
pirmininkų, priklauso ir visų Eu
ropos kraštų LB atstovai (deja, 
tik Vokietija, Anglija ir Prancūzi
ja savo atstovus paskyrė). Kon
kretiems darbams atlikti yra su
darytos komisijos: 1. akademinės 
ir studijinės programos, 2. kultū
rinių parengimų, 3. techninė ir 
4. informacijos.

Stovyklos techniška ruoša rū
pinasi Anglijos lietuvių jaunimas, 
vadovaujamas A. Vilčinsko, o jos 
programa A. Saulaičio ir E. Bra- 
dūnaitės vadovaujama komisija 
Chicagoje. Kongreso programa 
vyks dviejuose Europos kraštuose. 
Kongresas prasideda su jaunimo 
stovykla (liepos II) prie Londo
no. Atidarymas numatomas šeš
tadienį, liepos 14 d. Londono 
Queen Elizabeth Hali. Tai nau
jas ir modernus pastatas Londo-

P. STAKYS

no miesto centre, stovintis kito
je Temzės upės pusėje tiesiai prieš 
parlamento rūmus.

Stovykla tęsis iki liepos 18 d. 
Stovykloje nedalyvaujantieji tu
rės progos aplankyti lietuviškus 
centrus Anglijoje ir šiaip pama
tyti Londono ir apylinkių žymes
nes vietas.

Liepos 18 d. kongreso atsto
vai apleidžia Angliją ir keliasi į 
Altenbergą prie Koelno — ten 
įvyks studijų dienos. Kiti turės 
progos dalyvauti Europos lietu
viškųjų studijų savaitėje arba 
galės keliauti po Europą, aplan
kyti lietuviškus centrus.

Iškilmingas kongreso uždary
mas vyks liepos 27 — 29 d. Koe- 
nigsteine prie Frankfurto.

— Kokie santykiai su Pasaulio 
Lietuvių jaunimo sąjungos cent
rais Kanadoje ir Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse?

—Kadangi galutinę atsako
mybę už kongresą neša PLJ są
jungos valdyba, tai natūraliai su 
ja yra palaikomas labai glaudus 
ryšys. Nors atstumai kartais 
trukdo susišnekėjimą, bet bend- 

j rai galima pasakyti, nenugalimų 
sunkumų nėra.

— Kokie dabar yra svarbiausi 
rūpesčiai akademiniu, kultūriniu 
ir finansiniu kongresui pasiruo
šimo atžvilgiu?

— Kongresas turi įvykti, todėl 
mums rūpi visi reikalai. Specia
liai dėl finansų yra taip, kad kon
gresas negali pats savęs apsimo
kėti. Tai būtų per didelė našta 
jaunimui. Todėl mes laikomės 
principo, kad jaunimas užsimoka

Vincas Bartusevičius, Jaunimo kon
greso akademinės ir studijinės 
programos pirmininkas, atvykęs iš 
Vak. Vokietijos, kalba apie pasi
ruošimą Vokietijoje ir Anglijoje 
ateinančią vasarą įvykstančiam 
Jaunimo kongresui.

pats visas kelionės ir pragyvenimo 
išlaidas, tuo tarpu išlaidos, suriš
tos su paruošimu ir programa, 
dengiamos iš aukų. Taip pat yra 
ekonomiškai silpnesnių kraštų 
(pvz. P. Amerika), kurių jauni
mo atstovai nepajėgtų pilnai už
simokėti kelionės ir pragyvenimo. 
Mes manome, kad solidarumas 
reikalauja jiems padėti. Todėl rei
kės sutelkti nemažas sumas pini
gų. Europoje vajus jau vyksta ir, 
atrodo, bus sutelktos numatytos 
sumos. Amerikoje jau irgi susior
ganizavo lėšoms telkti komitetas. 
Mes tikime, kad ir Čia pavyks su
rinkti užsibrėžtą sumą, nes vi
siems aiški tokių parengimų 
vertė. Praėję kongresai parodė ją. 
Pietų Amerikoje vykstantis tau
tinis atgimimas yra kongresų pa
sėka. Šitą vyksmą reikia stiprinti, 

i O pagaliau ir Europoje nereikia 
laukti, kol lietuvybė bus mirusi. 
Geriau dabar duoti nauju impul
sų, kad jaunimo veikla būtų su 
naujomis jėgomis, nauja energija 
tęsiama.

Kas liečia akademinę ir kultūri
nę programą, tai rūpesčiai eiliniai. 
Truputį darbą apsunkina faktas, 
kad mūsų ruošos komisijų na
riai yra išsimėtę po įvairias Vo
kietijos vietoves ir susitikimai yra 
reti, kas užvilkina kai kuriuos 
darbus.

— O kokie uždaviniai pirmiau
sia Jus atvedė į Ameriką ir ar daug 
vietovių lankysit?

— Atvykau į JAV kviečiamas 
PLJS valdybos IV PLJ kongreso, 
ypač studijinės programos, reika
lais. Turėjau pasitarimą su PLB 
valdyba, su stovyklos programos 
komisija, kuriai vadovauja A. Sau- 
laitis ir E. Bradūnaitė, dajyvavau 
ALJS Chicagos skyriaus susirinki
me, spaudos konferencijoje, kur 
buvo pristatomi kongreso reika
lai, pagaliau tarėmės su PLJS val
dybos nariais ir su visa eile kong-, 
resu suinteresuotu jaunuoliu.

Pagrindinai man rūpėjo studi
jų dienų programos reikalai. Ma
nau, kad mano atvykimas buvo 
naudingas. Tikiuosi, pavyko pri
statyti ir paaiškinti mūsų studi
jų dienų programos koncepciją, 
o iš kitos pusės parsivešiu visą ei
lę siūlomų minčių iš čia. Deja, 
aplankyti kitų vietovių negalė
siu, nes mano atostogos yra labai 
trumpos.

— Kiek ir kaip padeda ruoštis 
jaunimo kongresui Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės ir kraštų 
valdybos?

— Kadangi kongresą ruošia 
pats jaunimas, todėl L. Bendruo-

Pas. Liet. Jaunimo kongreso akademinė-studijinė komisija. Iš kairės: 
P. Nevulis, E. Juodvalkytė, dr. G. Bauras, R. Damijonaitienė ir pirm. V. 
Bartusevičius (trūksta S. Kondrotaitės).

menės vaidmuo turėtų būti tik 
pagelbinis. Toks jis ir yra. PLB 
valdyba visais kongreso ruošos rei
kalais domisi ir jos globa jaučia
si ypač finansiniuose reikaluose. 
Tas pats yra ir su Vokietijos LB, 
kuri apsiėmė kongresui telkti lė
šas. Kitos Europos LB taip pat 
talkina lėšų telkime. Anglijos 
Liet, sąjunga rūpinasi stovyklos 
ruošimu. Kitų kraštų LB akty
vumas man nežinomas, nes mes 
tiesioginių ryšių neturime. Žino
mas yra Jaunimo sąjungų akty
vumas. Šiuo metu yra šaukiami 
susirinkimai, renkami atstovai, 
pats jaunimas taupo pinigus ke
lionei. Pradedami jau ir atstovų 
pasiruošimai ir pan. Taip, galima 
sakyti, pasiruošimas kongresui 
vyksta, ir reikia tikėtis, jog jis dar 
pagyvės.

— Kokie artimiausi Jūsų asme
niniai ir kongreso atžvilgiu pla
nai ir kokie pageidavimai Ameri
kos lietuvių visuomenei?

— Artimiausiu laiku yra nu
matyta paruošti galutinę studi
jų dienų programą (dabar ji yra 
tik laikina). Ji turėtų tilpti vado
vo I dalyje, kurį PLJS Ryšių cent
ras išleis dar šiais metais. Toliau 
jau pradėsime kviesti paskaitinin
kus ir kitus programos atlikėjus.

Iš Amerikos lietuvių visuome
nės laukiame, kad ji palankiai 
žiūrėtų į IV PLJ kongresą, nes jis 
yra tikrai palankumo vertas. Rū
pestis jaunimo kongresu yra rū
pestis savo ateitimi, nes tik jau
nimas gali pratęsti mūsų tautos 
siekius ir vizijas. Todėl visi tie, 
kuriems rūpi lietuvių tautos atei
tis, visi tie, kurie dirba geresniam 
Letuvos rytojui, turėtų labai rū
pintis jaunimu, kad, pasitraukus 
patiems iš aktyvaus darbo, viskas
nesibaigtų. Kito kelio kaip per! 
jaunimą tam nėra!

Ir baigdamas norėčiau visus 
pakviesti sekančiais metais atvyk
ti į IV PLJ kongresą, atvykti į Eu
ropą. Mes visų laukiame ir steng
simės visais rūpintis. Taigi iki pa
simatymo, — baigė savo malonų 
pokalbį svečias iš Vokietijos.

LB IR UKRAINIEČIŲ 
ATSTOVAI JUNGTINĖSE 

TAUTOSE
JAV LB Visuom. reik, tary

bos pirm. Aušra Zerr ir Ukrai
niečių kongreso žmogaus teisių 
komisijos vicepirm. Borys Pota- 
penko lapkričio 3 d.! JAV misi
joje prie Jungtinių Tautų buvo 
priimti Amerikos atstovo prie 
JT žmogaus teisių komisijos 
Edw. Mezvinsky. Pokalbio me
tu buvo plačiai svarstomos gar 
limybės JT-se iškelti rezistentų 
Viktoro Petkaus ir ukrainiečio 
Lev Lukianenko nuteisimo klau
simą. Taip pat tartasi dėl pro
cedūros per Jungtines Tautas 
Sovietams įteikti oficialų kalti
nimą.

E. Mezvinsky painformavo, 
kad spalio mėnesį jis Genevoje 
vykusiuose JT žmogaus teisių 
komisijos posėdžiuose yra kėlęs 
V. Petkaus nuteisimo klausi
mą. Ypač jis pabrėžęs svarbą 
panaudoti Amnesty Internatio- 
nal centrą ir jo skyrius politi
nių kalinių gelbėjimui. Šiuo 
metu tik du Amnesty Intema- 
tional skyriai rūpinasi lietuviais 
politiniais kaliniais —L Washing- 
ton, D. C. (N. Sadūnaite) ir 
Iowa City, Ia. (V. Petkum). 
Paminėtina, kad E. Mezvinsky 
anksčiau JAV kongrese yra ats
tovavęs Lowa City vietovei, 
dabartiniu metu bosirūpinanMai 
Petkumi. A. Zerr JAV misijos 
prie JT vadovams Įteikė kelis 
egzempliorius dr. T. Remeikio 
parašyto ir JAV LB lėšomis iš
leisto naujausio leidinio ,rViola- 
tions of Human Rights in So- 
viet Occupied Lithuania — a 
Report for 1977”.

PAJAMOS UHICĄGOiJE
Tarp dešimties didžiųjų JAV 

miestų Chicagos gyventojų pa
jamos priklauso prie aukščiau
sių grupės. Statistikos biuro 
žiniomis 1976 m. vidurmiescio 
gyventojo metinės pajamos bu
vo 11,379 dol., o priemiesčių —- 
20,111 dol.
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Komunistų partija pradėjo do
mėtis šeimos reikalais, skelbda
ma, kad partija ir valstybė pro
teguoja gausias šeimas. Toks 
nuostatas paskelbtas todėl, kad 
gimimų skaičius Sovietų Sąjun
goje nukrito iki žemiausio laips
nio — dabar mažiau kūdikių 
gimsta kaip carinės Rusijos lai
kais. Tuo tarpu komunistų parti
jai ir valstybei reikia kareivių, 
reikia naujų jaunų pajėgių darbi
ninkų. Štai kodėl dabar motinos, 
pagimdžiusios dešimtį kūdikių, 
apšaukiamos “motinomis - kar
žygėmis”, joms teikiama ekono
minė -pagalba. Jauno amžiaus 
žmonės kviečiami galimai anks
tau susituokti. Jaunos šeimos tu
ri pirmenybę gauti butus, moka
mi didesni vaikų priedai,, ypač 
pradedant trečiu vaiku šeimoje. 
Valstybė daro dideles nuolaidas 
jaunoms šeimoms perkant bal
dus, žiedus, brangenybes.

♦
Bet ne iš meilės šeimoms ir

mažiau žūna gaisruos

Per pirmus vienuolika šių 
■netų mėnesių Chicagoje gaiš
tuose žuvo 148 žmonės, o per

*
Užsiminus apie butus Sovietų 

Sąjungoje ir jų įtaką skyryboms, 
štai vienas pasakojimas, kurį pa
skelbė latvių spauda išeivijoje.

Rusijos darbininkų delegacija 
lankosi Amerikoje. Ivanas, pa
kviestas Johno į svečius, apžiūri 
jo butą. 'Johnas nuoširdžiai rodo 
ir aiškina: štai, mano gyve
namasis kambarys, valgomasis, 
du miegamieji, vaikų kambarys, 
vonia... — Na, dabar sakyk, Iva
nai, — sako Johnas, kaip tu gy
veni Rusijijoje? Ilgai galvojęs ir 
svarstęs, Ivanas atsakė: Johnai, 
aš turiu savo tėvynėje lygiai tuos 
pačius patogumus savo kolekty
viniame apartmente, tik su tuo 
skirtumu, kad tarp mano atskirų 
kambarių nėra sienų...

Beje, šį gyvenimišką anekdo
tą papasakojęs latvių dailininkas 
Jurgis Skulme buvo suimtas ir 
nuteistas šešiems mėnesiams ka
lėjimo.

b. kv.

nai — 171, sumažėjo 13.41%. 
Daug padėjo dūmų detektoriai, 
kurie užaliarmuoja prasidedant 
gaisrui.

LANGAS | SAULĖLEIDĮ
Romanas
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— Kaip matote, iš tokių ir jūsų parengtų idėjų 
gali kaikurie pasikeitimai kilti ir mūsų skyriuj, — vis 
kalbėjo Novakas. — Paruoškite ką nors gero, išmintin
go. Gal išvengsime perkėlimų, atleidimų, per didelių 
persitvarkymų, persiorganizavimų... Kitokiu atveju 
keisis parjeigos, kai kurie skyriai persitvarkys ir gal 
daug naujų poskyrių staiga atsiras.

— Tokiu keliu poskyrių tai atsiras.
— Teisingai. Ir kiekvienas patyrimas tuomet 

mums pravers. Kalbėsiu hipotetiškai. Štai jūs turit I 
patyrimo projektų kontrolėj. Kažkada, prieš atleidimą! 
dirbote civilinės inžinerijos skyriuj...

— Ir vidaus planavime.

—Taigi. Visa tai gali vėl praversti. Nežinome tik 
kokiu būdu. Kartu būtų įdomu į kokias rūšis, kokias 
darbo operacijas nesispyriotumėt laikinai įeiti. Kalbu 
labai bendrai... Jei reikalas staiga ateitų.

Andrius apie tai pradėjo galvoti. Novakas tuo tar
pu kantriai laukė. Ką Andrius galėjo dar dirbti?...

— Aš... — pradėjo. — Ką aš dar galėčiau dirbti? 
Statybos priežiūroj? Bet ta sritis tikriausiai bus ap
kirpta.

— Nežinia.
— Kainų apskaičiavimas mane kažkada domino... 

Gal tai?... — Novakas tai užsirašinėjo. — Specifikaci

jų rašymas gal ? Čia šiek tiek turėjau patyrimo. Bet 
rar.berašydamas aš ten neužmigsiu?

Novakas nusijuokė ir Andrius juoku apsikrėtė. 
Tai štai dėl ko buvo juokiamasi šiuose pokalbiuose, 
kuriuos jis matė tik pro stiklą. Ir jį dabar, tur būt, 
kiti stebėjo? Galvojo gal, kaip jis, kad čia tik linksmi 
dalykai yra aptariami. Tik menkniekiai. Ir kad nėra 
reikalo jaudintis tiems išdirbusiems bendrovėje daug 
metų, turintiems joje daug patyrimo, galintiems turėt 
daugiau. Tokie viršininko yra respektuojami, pagar
biai apklausomi, jų nuomonė ir pageidavimai išklauso
mi ir skaitomasi su jas.

Ir štai Novakas atsilošė kėdėj. Sudėjo abi rankas 
už galvos ir pradėjo su kėde siūbuoti. Jis darė tai, nes 
buvo labai pavargęs, ar dėl to, kad visa tai, ką jis kal
bėjo, buvo nesvarbu? Jis tikrai buvo atsileidęs. Bet 
kažkuo ne toks, kaip visada.

Novako atsileidime matėsi tarsi didelio sporti
ninko poilsis po netikėto pralošimo ir kažkokios ne
sėkmės. Prabėgom jis pasiteiravo apie Andriaus šei
mą, kalbėjo ir Andriaus klausiamas apie savuosius. 
Bet jo visuose išsireiškimuose nebuvo jau senos gy
vybės ir tvirtumo — tik žodžiai, žodžiai... Jų kalbon 
brovėsi kažkas keisto, kažkas visiškai naujo. Tarsi 
pasitraukimas iš senų pozicijų, persigrupavimas atsi
žvelgiant į dar turimas jėgas ir į patirtį kitose darbo 
rūšyse. Ir tai visa jaučiant, kažkas jo sakiniuose ne
simezgė.

Leonas pakilo. Ir grįžęs vėl prie stalo jautė, kad 
jis negalėjo normaliai kalbėti su savo viršininku li
gai nuo dabar negalės jau ir su kitais? Vėl prie darbo 
jam kažkodėl net Novako pagailo. Novakas jau nebu
vo linksmas, ir pasitikintis savim, kaip seniau. Atrodė 
jis į mūšį pralaimėjusį generolo adjutantą, kuriam ko
va nekėlė apetito. Net jo judesiuose matėsi beviltišku
mas, susitaikymas su naujai ateinančia bendrovės pa
dėtim.

O vis dėl to Novakas tikriausiai dar mėgo savo 
rupų individualizmą. Juk baigęs universitetą jis. Ir 
tikriausiai norėjo daug ir įvairesnių dalykų iš gyveni
mo Amerikoj. Saugumas ir aukšta vieta savaime ver
tė jį norėti ne tik “gerojo gyvenimo”, ne tik pilnos lėkš
tės. Gal jis matė daug toliau už savo aukštos vietos, 
padėties, toliau net už savo krašto, nes jis mėgo užsie
niečius. Bet renkantis kas gera gyvenime, gal ateidavo 
jam abejonės? Gal jis nežinojo dar kas yra svarbu gy
venime? Gal aplinka, komplikuotas administracinis 
darbas, įgimtas paklusnumas kiek varžė jį ir atitoli
no nuo jo vizijų. Jei jis jų turėjo? Nuo tikro draugiš
kumo platumos. Ir “savo dievų” atradimo?

Jo charakteris pasidarė sulankstytas. Daug kas 
tapo nepasiekiama. Atitolo. Ir jis atleido savo norus, 
kažkur įsidrėskęs?

Grįžęs vėl prie darbo, Andrius jautė, kad dabar 
mato daugiau. Pradėjo suprasti, kas dedasi bendrovėj. 

I Ar jis visa tai, ką nujautė, tą visumą pasakys Vikto
rijai? Dorai? Kas žino? Žmonės jau keli menesiai šne
ka, kad pirmasis atleidimas iš darbo buvo tik juokai. 
Ekonominė kreivė nekyla į viršų, kaip per paskuti
nius 13 metų. Laikraščiai ir tek vizija apie tai netyli. 
Niekas, aišku, perdaug nesijaudina. Bet iš Novako pa
jutęs tų žinių artumą, jau liečiantį ir jį, Andrius buvo 
staiga įtrauktas į pasirengimus, pasiruošimus... Ir ži
nojo nemažai.

Geriau tylėti, aišku. Niekam nieko nesakyti, ir 
jam pačiam užmiršti. Jo pozicija bendrovėje gan aukš
ta. Kaip sakė Novakas, jo nelies. Tik blogom mintim 
reikia nepasiduoti. Negalvoti. Užsiimti reik kuo nors 
ir išsiblaškyti. Bet kuo? Kai jo darbas monotoniškas 
ir įkyrus. Nervuojantis ir keliantis mažus pasiprieši
nimo jausmus.

Tokiais atvejais jis atsimindavo Dorą.

(Bus daugiau)
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BOSTONO ŽINIOS
KRISTAUS KARALIAUS 

MINĖJIMAS

Lapkričio 26 d. Bostono anti
ninkai paminėjo 'Kristaus Kara
liaus šventę. 10 vai. ryte buvo at
našaujamos šv. Mišios šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje ateitinin
kų intencija. Po Šv. Mišių salėje 
po bažnyčia pasivaišinę ateiti* 
ninkių paruoštais skanėstais ir iš
gėrę kavos, pradėjo minėjimą. 
'Pirm. Bronius Kruopis paprašė 
kun. Jakimavičių sukalbėti mal
dą. Paskaitininke švento rašto 
magistrė seselė Onutė Mikf’laitė 
iš Putnam, Conn., skaitė paskai
tą “Kristus ir šių dienų žmogus”. 
Pakalbėjusi apie Kristų Karklių ir 
jo karalystę, kuri yra amžina ir 
nesikeičianti, toliau kalbėjo kaip 
žmogus, ieškodamas gėrio .r lie
sos, eina pas Kristų Karalių. To 
pavyzdžiu pasirinko Sibiro kao- 
kinę Nijolę Sadūnaitę. Kaip ji pa
čioje savo vaikystėje ir jaunystė
je buvo labai gabi mokinė. Dar 
būdama gimnazijoj ji ieškojo to 
gėrio ir to gėrio Kūrėjo. Kaip įsto-1 
jo i slaptą vienuolyną Panevėžy, 
kaip ten priėmė vienuolės įžadai. 
Kaip buvo mokykloje persekioja
ma už savo tikėjimą ir ieškojimą 
gėrio. Ji dirbo ir gyveno ne sau 
o kitiem. Kaip ji buvo areštuota, 
tardyta ir nubausta už tą gėrį. 
Ką ji sakė teisėjam, kada jie ją 
nubaudė už tą gėrį ir tiesą.

Minėjimas buvo baigtas mal
da, kurią sukalbėjo kun. Jakima
vičius.

Šių dienų pasauliui, kur:; y*a 
pasisukęs į blogį, reikalinga mi
lijonų Sadūnaičių, kad žmogui 
naujai atgimtų, skirtų blogį nuo 
gėrio, o gyvenimo kelrodžiu pa
sirinktų tik gėrį.

PRANEŠIMAS IŠ 
WASHINGTONO

Iš JAV Lietuvių Bendruome- 
jiės tarybos VIII suvažiavimo pra
nešimus Bostone padarė: Juozas 
Kapočius per Laisvės Varpo radb 
jo valandėlę, o Lietuvių Piliečt j 
d-joj So. Bostone: LB apylinkės 
pirm. Antanas Matjoška, LB Tary 
bos narys Julius Špakevičius r 
LB valdybos vicepirm. Algirdas 
Budreckis. Jie visi informavo apie 
'LB tarybos VIII sesijos suvažiavi
mo darbus. Tas suvažiavimas, 
kaip žinome, vyko Washingtone.

Suvažiavimas buvo pirmiau
sia tuo geras, kad jame dalyvavo 
visi mūsų veiksniai: Lietuvių B- 
-nė, Vilkas ir Altas. Be tiesiogi
nio darbo, suvažiavimo dalyviai 
aplankė Lietuvos pasiuntinybes 
rūmus. Ten jie Atstovo Bačkio ir 
ponios buvo gražiai pri irti ir pa
vaišinti. Tiesa, pasiuntinybės rū
mai iš vidaus reikalingi didesnių 
remontų. Pasuntinybė lėšų i am 
reikalui neturi. Kalbėtojai sakj, 
jog būtų gera, kad tuo reikalu 
būtų susirūpinta. O apylinkės 
pirm. Antanas Matjoška, kuris y- 
ra vilnietis ir nepriklausomos Lie
tuvos teritorijoj nėra buvęs, 
džiaugėsi-, kad čia, atstovybės rū
muose galėjo atsistoti ant Lietu
vos teritorijos kampučio.

Apsilankymas Baltuosiuose Rū
muose buvęs pats įspūdin
giausias. Ten dalyvavo 237 liet a- 
viai. Baltųjų Rūmų visas pirmas 
aukštas buvęs “okupuotas” liet v 
vių. Spaudos konferencijų k? a. 
bary Mike Chanin, prez. aust, 
pavad. kalbėjęs apie Amerikos e- 
konominius rūpesčius ir kaip pre 
zidentas tais reikalais rūpinasi. 
Chanin taip pat pristatė pr?» 
Geno Baroni ir Victoria Mongta. - 
do, abu dirbančius etninių gru
pių srityje. Prezidento patarė* ts 
Saugumo reikalam Zbigni°»v 
Brzezinski kalbėjęs apie pusę va
landos. Jis supažindinęs su Ame 
rikos užsienio politika. Jis sakėsi 
gerai pažįstąs Lietuvą, jos gar
bingą praeitį nuo Baltijos iki Ju • 

’dųjų jūrų. Taip pat žinąs ir dabar
tinę Lietuvos padėtį. Kalbėjęs a- 
pie susitikimą su popiežium Jenų 
Paulium II.

Baltuosiuose Rūmuose prisis-*- 
čiusi ir prezidento žmona Rusa 
lyn Carter. Ji nekalbėjusi, o tix pa
sisveikinusi su kiekvie <u de eg*-

tu. Delegatai turėję praeiti pre 
ją, pasisakyti karininkui savo po 
vardę, o j tas jau pristari nėjęs ia* 
Poniai CJarter buvę įteikti gint v 
riniai karoliai ir Taudonų rožių 
puokštė ; Baltuosiuose Rūmuose. 
Jie visi buvę pavaišinti pyragai
čiais ir leava.

•Net ir įklausantis šių praneš’;:; ų 
iš Washingtono, buvo mieia, 
kad lic-tiįviai surado kelią net į 
Baltuosius Rūmus ir tokiam dide
liam būry, ko praeity, nėra luvę.

PADĖKA BOSTONU!
j

Balfo ‘Bostono skyriais piim. 
Antanas j Andriulionis, kūris da
lyvavo Balfo seime Chicagoje ir 
ten įteikė Balfui auką 1000 dol. 
gavo padėkos laišką iš Balfo 
pirm. Marijos Rudienės, kuriame 
rašo: “Giliai įvertiname Jūsų sky
riaus valdybos nuoširdžias pa-, 
tangas telkiant aukas ir puikią 
skyriaus • veiklą. Esame dėkingi 
jums, skyriaus valdybai ir visiem* 
Balfo rėmėjams Bostone ir apy
linkėse”.’ Tai dėka tokių kilniu 
žmonių i pasišventimo ir užuo* 
jautos Nelaimingiesiems tautie 
čiams, Balfas gali sėkminga: tęs
ti savo veiklą jau ketvirtą dešimt
metį, teikiant paramą ir paguo
dą vargstantiems bei beviltiškoje 
padėtyje į atsidūrusiems ’ie \ 
viams”. i

Ištiktųjų, tik tokių kaip And
riulionis !ir skyriaus valdybos dė
ka, yra atsiekiami tokie rezuK - 
tai.

ŠACHMATAI
— šachmatų olimpiadoje, ku

ri įvyko Argentinos sostinėje 
Buenos Aires, dalyvavo 66 vyrų 
komandos. Iš olimpinės lentelės 
matosi, kad jos išsirikiavo ga
na artimai viena kitos: 1. Ven
grija 37 ts., 2. So. S-ga 36 tš., 
3. JAV '— 35 tš., sekė V. Vo
kietija — 33, Izraelis, Rumuni
ja po 32^ tš., Danija, Lenkija, 
Ispanija; Šveicarija, Kanada po 
32 tš., Anglija, Olandija, Bul
garija po 31% tš., Jugoslavija 
ir Argentina po 31 tašką, o ki
tos mažiau.

Moterių komandų lentelė: So
vietų S-ga — 16 tš., Vengrija, 
V. Vokietija, Jugoslavija po 11 
tš., Lenkija — 10% tš., Ispani
ja, Bulgarija po 8% tš., Angli
ja 7% ir kt. mažiau. Viso da
lyvavo 31 moterų komanda.

Pabrėžtina, kad Sovietų s-ga, 
kuri dominavo šachmatų visose 
olimpiadose pastaruosius 25 me
tus, šiemet gavo du smūgius. 
Pirmąjį patyrė rugsėjo mėn. 
pasaulio: jaunių (iki 26 m.) pir
menybėse, Meksikoje. Ten pir
mąją vietą iškovojo Anglijos 
rinktinė, su 26% tš., Sov. S-ga 
— 25%, Kuba 24% tš., sekė 
JAV, Brazilijos, Kanados, Ko
lumbijos, Meksikos, Australijos, 
Šveicarijos ir kt. rinktinės, o 
antrasis smūgis Sov. S-gą išti
ko dabar Buenos Aires mieste, 
kur juos pralenkė vengrai.

— JAV dm Bobby Fisher, 
kuris 1972 m. laimėjo pasaulio 
meisterio titulą ir pasitraukė iš 
pasaulio: varžybų nenugalėtas, 
dabar sutarė su Jugoslavijos 
dm Svetozaru Gligoričiu sulošti 
mačą Belgrade ar
1979 ml kovo mėn. dėl 1 mili
jono dolerių prizo, 
tų lyg pasiruošimas būsimam 
mačui su pasaulio meisteriu A. 
Karpovu. Jei Fišeris laimėtų 
prieš Gligoričiu, jis stipriai pa-

kur kitur

Mačas bū-

■Hamburgo uosto -įstatymo, o 
taip ir Anglijoj' prie jostų Atsta
tymo kaip inžinierius. Gi Ameri
koje jis taip toli pažengė, kad <la 
lyvauja Baltuosiuose Rūmuose 
sprendžiant tokius svarbius rei
kalus. i

taisytų pašlijus! savo piniginį 
stovį ir “Šachmatų genijaus” 
vardą, kaip jis buvo tituluoja
mas po laimėtų -pasaulio pirme
nybių prieš šešetą metų. Pa
saulio meisteris A. Karpovas 
keliskart spaudai yra pareiš
kęs, kad jis mielai sužaistų 
mačą su Bobby Fischeriu, 
mačo reikšmė būtų 
šachmatams ir būtų 
impulsu pastūmėti 
šachmatus pirmyn.

— Bostono MET lygos rung
tynės: gruodžio 1 d., Brandeis 
univ. at Lithuanian, o gruodžio 
8 d., Lithuanian at Elbony. 
Antras ratas prasidės kitų me
tų vasario 2 d.

K. Merkis

nes 
milžiniška 
didžiausiu 

pasaulio

Paieškojimas
ALESIAUS KINKO, gyvenusio 

Lietuvoje, Kybartuose, Pelėnų gat
vėje, ieško Vytas Naseckas, 633 
Upper James Str., Apt., 310, Ha- 
milton, Ontario, Canada. I9C-2Y9
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atsiminimai
★

Radijo Valanda jau 38 metus tar
nauja New Jersey, New York ir Coq- 
neetieut lietuviams !

Kas 
piet 
1330 
vak.

šeštadienį nuo 4 iki 5 vai. 
iš WEVD Stoties New Yg -.e 
kil., AM ir nuo 7 iki S vai.

97.9 meg. FM.

Direkt. Dr. Jokūbas J. Stukas 
1467 Force Drive 

Mountainside, N. J. 07092 
Tel. 282-5505 (code) 201

Kviečiame taip pat klausytis Lietu
viški; kultūrinių valandų anglų kalba 
iš Seton Hali Universiteto radijo sto
ties (New Jersey WSOU, 89.5 meg. 
FM) Pirmad. 7:30 - 8:30 vai.'vakaro.

(Vadovauja prof. J. Stukas) 
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Vytautas F. BELIAJUS
Įvairūs pasakojimai surišti su lie
tuviškais papročiais. Anglų kalboje. 
Autoriaus leidinys, 100 pusi. 1977 
m. Kaina su persiuntimu $5.30. 
Užsakymus siųsti:

Draugas, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IR, 60629

R E A L

Liuksus 6 butų namai su butu 
savininkui

lllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
LIUKSIšKl 6 BUTŲ 

KIDGEMONT SQUARE 
APARTMENTINIAI NAMAI

Aidas farp dangoraiįjį
O. NENDR®

Tremtinių, ką tik atvykote*: 
Ameriką, gyvenimo aprašu 
kuris atitiks daugumos pritepi 
mus.

ML Greenvvood. Giminingoms 
moms gyventi 4 ar 5 miegamųjų mūr. 
namas. Puikiame stovy. Šoninis įva
žiavimas, garažas. Ant 300 p. sklypo. 
Gazu — karštu vand. apšild. 2 vo
nios. Pilnas rūsys. Tuojau galima 
užimti. $67,900.00. Skambint savinin
kui tel. 445-5985.

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

IšNUOM. 5 kamb. apšild. -butas 
su garažu.

Skambint 476-2290

MISCELLANEOUS

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll. 
M. A. ŠIMKUS

NOTARY PVBLIC 
INCOME TAX SERVICE

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

kitokie blankai
IIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIII11IIIIIIUIIUI11IIIIII1III

“Face brick” tvirtas mūras. Pil
nas rūsys su apšildomom grindim 
ir vonia. Visi pilnai įrengti su “ap- 
pliances” įskaitant ir indams plauti 

' mašiną. Pilnai įrengtas skalbimui 
kamb.

Nuo sienos iki sienos kilimai.
(kalima pasirinkti pilnai “improved” 

sklypą.
Potvynio kontrolės projektas, pir

mas Cook County rajone.

Pageidaujant galima gauti paskolą.

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

105th Street & Major Av©.
(2 blokai į vak. už Centrai)

Skambint
422-2565 arba 725-5550 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll

Pirmieji įspūdžiai šiame 
mame krašte, sutiktos čia pro^i 
mos, įsikūrimo sunkumai, 
kojami lietuvės našlės lūpomis 
ri atvykusi su trimis vaikais itą 
giasi čia sukurti jiems ir sau att

Realūs vaizdai, kasdieniška kalį 
lengvas stilius neturi jokių hm 
nančiių puošmenų, knygą pavert 
lyg paties skaitytojo autobiognu- 
ja.

Gaunama “DRAUGE”. Kaba 11 

$5.00. Tai graži dovana izeaą] 
proga.
Illinois Stale gyventojai turi prį? 

kalno® pridėti 5% taksų
(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinui

Dayt

INIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIII 
{vairių prekių pasirinkimas nebran

giai iš mūsų sandelio.
COSMOS PAECELS EXPRESS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
3333 S. Halsted St., Chicago, I1L 6060?
2501 W. 09th St., Chicago, III. 60629 

'relei.: 925-2737 — 254-3320 
Vytautas ’alantinas 

iiiiiiiiillliiiiiiiiiillilillliliin uihiiiiiiii
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PACJKAGE EXPRES

MARIJA NOI
SIUNTINIAI į ETUVĄ
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas iš Europos sandelių. 
2608 W. 69 St., Chicago, UI. 00629. 

TEL. — WA 5-2787
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

AGENCY 
<<IENE

geros rūšies

iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiin

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

Tel. — WA 5-8063
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIII1IIIIII1IIIIIIIIUI

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

FRANK ZAPOLIS
3208 West 95tb Street

Chicago, Illinois
Telef. GA 4-8654

Namas — Svajonė: 3 butai, 4 vo
nios, centralinis šaldymas, atomini 
slėptuvė, 3 auto garažas. 2 balko
nai. Patio, Marųuette Parko centre.

Mūr. bungalow. 
žiai užlaikytas.

Namas ir 
biznis. $80,000.

MŪr. 
apie 200 svečių. 
$85,000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance —

Hiiimiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimui

3 miegami. Gra- 
$34.000.

tavernos - svetainės

DldelS taverna, salD
2 ------butai po 6 kamb.

Puiki dovana — bet kurti 
proga!

Popular Lithuaniao

REGI PEŠ
PATIKSLINTA IR PAGRAZINį

LAIDA

Income Tax

2951 W. 63rd St., 436-7878

Pasaulio Lietuvių inžinierių ir ar
chitektų š-gos pirm., inž. Vyt. Iz- 
bickas su JAV prez. J. Carter 1978 
m. lapkričio 9 d.

INŽ. V. IZBICKAS 
BALTUOSIUOSE RŪMUOSE

1978 m. rugpjūčio 31 d. Af
rikos prež. Jimmy C.ler pakvietė 
apie 100; Vadovaujančių Ameri
kos ekonomijai, pramonei ir ener
gijai asmtenų j Baltuosius Rūmu-, 
supažindinimui su jo paruošta 
energijos! įstatymu. Pakviestųjų 
tarpe buvo ir Pasaulio Lietuvi? 
inžinierių ir architektų s-gčs 
pirm, inž; Vytautas Izbickas.

Cha s T. Main inžinerijos kom
panijos žurnalas Mainlines lapk
ričio mėjiesio laidoje rašo apie 
inž. V. įzbicką, dalyvavusį 3 a 
luošiuose i Rūmuose, kur jis turė
jęs progos pasikalbėti su pr*?i- 
dentu apie fas* breede** react >r iš
vystymą. Chas T. Main inžiiir? •- 
jos kampanija stato elektros jč 
gaines nėt ir atomines .per vis- 
pasauli. Inž. V. Izbickas tas sta
tybas prižiūri.

Tame pačiame žurnale yra du 
puslapiai j fotografijų asmenų, iš- 
tanavčsių po 1-10-15 metų. T į 
fofografijų viršuje inž V. Izbi'e- 
kas, kaip' ištarnavęs 25 netus. 
Kitame to žurnalo puslapy iiiz. 
V. Izbickįj fotografija iš spalio r 
d., kur jis sveikinasi su preziden
tu Jimmy Carter. Spalio 9 d. pre
zidentas pasirašė energijos įsta
tymą. Į ; pasirašymo iškilmes į 
Baltuosius Rūmus buvo sukvies 
ta apie 200 asmenų: senatorių, 

į kongresnianų, diplomatų, o taip 
pat eilė pramonės ir kitų ekono
minių šalių vadovaujančių asn 
vieno lietuvio iškilimu. Inž. Vy- 
bicka-. Ta pačia proga jis apžiū 
Tėjo ir Baltuosius Rūmus.

Mes be galo džiaugiamės kiek
vieno lietuvio iškilimu Inž. Vy
tautas Izbickas mokslus baigė Vy 
tauto Didžiojo universitete Kati 
ne. Jis jame buvo ir andens k-’- 
lių katedros j. asistei tu, be ii 
.Vilniaus į vandens Kelių njono 
viršininku. Vokietijai dirbo prit

rai-

LIETUVIŠKI IR ANGLIŠKI ŽODYNAI
GRAŽIAUSIEMS JŪSŲ KNYGYNAMS

V, Peferaičio
Lietuviškai - angliškas žodynas

A. Baravyko 

Angliškai - lietuviškas žodynas

Šie du žodynai yra naujai perspausdinti didesnėmis
dėmis, didelio formato (9x6 colių), 580 ir 590 puslapių, la
bai lengvai skaitomos raidės ant 
stipriais kietais viršeliais.

Tikrai graži dovana jaunom 
šeimos. Kiekvienas lietuviškas 
šiais tomais.

Atskiri tomai po $10.00; 
persiuntimas $1.25 už tomą 
valstybės pirkėjams).

DRAUGO
4545 W.

Chicago, III. 60629

ryškiai balto popieriaus, su

lietuviškoms 
knygynas

abu
ir pridedami

tomai tik

%

ar 
turėtų

maišytoms 
didžiuotis

(paštas ir$18.00 
mokesčiai Illinois

KNYGYN AS
63rd Street

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

AUTO AND TIRE SERVICECOUNTRY
2423 West 59th Street — Tel. GiR 6-7777

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS ČESAS 
šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet.

iiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 
SIUNTINIAI f LIETUVA 

ir kitus kraštus
NEDZINSKAS, 4065 Arcber Avė. 
Chicago, BĮ. 60632, telef. 927-5980 
IIIIIII1IIII1I1IIIIII1IIIIII1III1II1I1I1II1IIIIIIIIII
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VALOME
KILIMUS IR DALDUS
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis.
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
llllllllllllllllllllllillllllllllliltlllliuuillllll
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A. V I
M O

Apdraustas
{vairių atstumų

Tel. 376-1882 arba 376-5996

L 1 M A S 
V I N G

perkraus tymas

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini
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TELEVIZIJOS
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas

MIGLINAS TV
2346 W. 69th St., telef. 776-1486 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiB

RADIO PROGRAMA
★

0 GERIAUSIA ČIA
švarus kaip stiklas 7 kamb. mūras. 

Centr. šildymas - vėsinimas. Liuksus 
naujų namų apylinkėje. $53,900.00.

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

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

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

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui.

Valdis Real Estate
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534

DĖMESIO!
Leiskite mums priminti, kad

BUDRAIČIO REALTY 
namų pardavimo įstaiga tapo priimta 

į National Association of Realtors.

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

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

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

Budraitis Realty Co.
4243 W. 63rd Street

Tel. — 767-0600

MAKQUETTE P ARK
23 metų, 5*4 kamb. mūr. 3 miega

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

Seniausia Lietuvių Radio programa 
Naujoj Anglijoj iš Stoties WNSR, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po nietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka. Šią programą I 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis į Baltic Flo- 
rista — gėlių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis “Draugas” ir ra
site didelį pasirinkimą lietuviškų kny
gų-

BUTU NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas
Draudimai — Income Tu 

Notariatas — Vertimai

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Av. — 778-2233

MMiniiiiiaiOTiiiPJiiiMifl:'™

Suredagavo 
Juozapina Daužvardienė

Šiom dienom Draugo spauatN 
Išleido septintą laidą šios pupTu 
rios virimo knygos. J. Daubai 
nė vėl patikslino Ir pagražmoti 
laida naujais paruošimais

Tai geriausia dovana oauj« 
fanonom ar marčiom. Daugelis u 
dovanoja kitataučius Bupažmte 
darni juos su lietuvišku malsiu i 
virimu, ši knyga yra aukėlaal 
bai daug pasisekimo lietuvių ir E 
tataučių darbo vietose Ir orgam 
cljoee

Knyga yra labai gražiai,inttii 
bu spalvotomis iliustraciiomib b 
bai patogi vartojimui

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, Knygų Skyrių 
4545 VV. C3rd Street 
Chicago, Illinois 60629

Kaina su persiuntimu $175

Illinois gyventojai pridėkite 1 
centų mokesčiams,
Hlllllillllllillllllllllllllllllllllllllllllll^
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Liaudies menas irkite

Dienraščio “Draugo1' id# 
nistracijoje galima pasirinkti? 
vairių liaudies meno darbę: 
džio, keramikos, drobės, 
pat gražiai papuoštų lėlių

Apsilankykite j “Draugo” 
ministraciją ig pasižiūrėkite. $ 
rasite kai ką padovanoti 
giminėms ar draugams-

“Draugo” adresas: 4M5 
63rd St.. Chicago. 11 6062^ 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHirtimiiuu1“*

Apsimoka skelbtis dien. DRAt 
nes jis plačiausiai akaitom*® 
tuvių dienraštis, gi 
toe yra vlaiems pridns®01

Perskaitę "Draugę", duokite kitiems pasit
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Programoje dalyvauja:
Poetas BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
Dr. JUOZAS BRIEDIS
Sol. DANA STANKAITYTĖ
Sol. ROMA MASTIENE
SoL ALGIRDAS BRAZIS 
Akomp. muz. ARONAS KAMINSKAS

Poeto BERNARDO BRAZDŽIONIO lyrika, Dr. JUOZO BRIEDŽIO muzikos harmonijoje

KONCERTAS
—. . . . . .  — %

MALONIAI KVIEČIAMI VISI 
SKAITLINGAI DALYVAUTI 

ŠIAME KONCERTE.

Bilietai gaunami “Marginiuose, 
2511 West 69th Street
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LIETUVIAI FLORIDOJE LAIŠKAS — Yra draugysčių, kurios nu- Į barsto, nepalikdamos žymės, 
trupa, kaip sausi lapai, ir išsi-Įanei graudumo. Alė Rūta

naudą jaučia ir šie Seinų lie-1 
tuviai.

Aš manau, kad mes ir toliau 
turime visokiais būdais šį rei
kalą judinti ir nenurimti tol, 
kol bus pasiekta, ko teisėtai 
nori Seinų lietuviai katalikai. 
Su šiuo reikalu būtų pravartu 
kreiptis ir į dabartinį popiežių 
Joną Paulių n, kuris pats pa
šventinęs Seinų baziliką, manau, 
supras daug geriau šį visą rei
kalą ir mums padės, nes lenkai 
ne Vilniaus ir Seinų krašto, 
kaip aš pats pajutau būdamas 
Lenkijoj, yra daug palankesni 
mums.

Jums labai nuoširdžiai dėkingas 
už Jūsų tokį puikų straipsnį, 
gražiai aprašomus Seinų lietu
vių vargus ir pasikalbėjimą su 
klebonu prel. .Ragovskiu. At
rodo, kad jis ir toliau varo savo 
negražų šovinistinį darbą. Ką 
padarysi, ne visi gali gyventi 

1 krikščioniškomis idėjomis. Ta- 
i čiau man labai malonu, kad Sei
nų lietuviai dar ir toliau kietai 

• I jam priešinasi ir laikosi savo 
pasisakymo man, kad lietuviško 
tikėjimo jiems niekas iš jų šir
džių niekada negalės išplėšti. 
O dar maloniau, kad jie ir mane 
vis dar prisimena, ir mano pra
dėtoji akcija rado savo atgarsį 
visame pasaulyje ir šiokią tokią

DtSL SEINŲ LIETUVIŲ
darni į atsakymus ir bolševikų 
okupaciją bei šių dienų paverg
tos Lietuvos problemas. B. Colee 
buvo apsirengusi tautiniais dra
bužiais. Pokalbis buvo pailiust
ruotas mūsų tautodailės ir gin
taro dirbiniais, gautais iŠ Ange
lės ir Antano Kašubų. Šis pokal-l 
bis buvo naudingas, amerikiečiai 
plačiau sužinojo apie lietuvius ir 
okupuotą Lietuvą.

J. Rimtautas

Miami, Fla.

Daytona Beach,Fla. 1
r ‘

| U LIUDVIKA JASĖNIENĖ 1 
j Lapkričio 25 d. ligoninėje mi- į 
| fėDeltonoje gyvenusi a.a. Liųdvi-

ia Jasėnienė, sulaukusi 75 metų. , 
Tai pirmoji mirtis, kai šioje apy
linkėje pradėjo kurtis lietuviai. 
Velionė su savo' vyru Kaziu prieš 
kelioliką metų paliko Chicagą ir , 
vieni iŠ pirmųjų įsikūrė naujai 
besikuriančiame Deltonos mies
te, Floridoje. Jie pasistatė kuklų 
namą ir čia, gražioje vietoje ir 
gerame klimate leido užtarnau
tas poilsio dienas. Velionė drau
ge su savo vyru Kaziu visada 
dalyvaudavo lietuvių surengtuose 
vasario 16 d., motinos dienos mi
nėjimuose ir susirinkimuose. Ir 
negaluodama dar vis dalyvauda
vo lietuvių susibūrimuose, o ne 
retai stambesnėmis aukomis pa
remdavo spaudą ir mūsų veiks
nių darbus. Velionė buvo malo
naus būdo, nuoširdžiai atvira, 
visada gyveno pavergtos tėvynės 

į rūpesčiais ir sielojosi išeivijos lie
tuvių gyvenimu.

| Su miela šios kolonijos lietu- 
i ve nemažas būrys, apylinkėse gy

venančių lietuvių atsisveikino 
Deltonoje, šermeninėje. Velionės 
palaikai buvo pergabenti Chica- 
gon, kur prieš tai yra gyvenusi, 
ir po gedulingų pamaldų Gimi
mo Sv. M. Marijos lietuvių baž- 

Į nyčioje, lapkričio 30 d. buvo pa
laidota Sv. Kazimiero lietuvių ka- 

I • • *| pinėse.
Jos mylimam vyrui Kaziui ir 

i giminėms Daytona Beam ir apy
linkių lietuviai reiškia gilią 
užuojautą. ’

KLUBQ/SUSIRINKIMAS 
Daytona Beach ir apylinkių 

Amerikos lietuvių klubo narių 
susirinkimas įvyko lapkričio 25 
i Swedish House restorane. Su
sirinkime dalyvavo gana didelis 
narių skaičius. Susirinkimui pir
mininkavo valdybos pirmininkas 
Adolfas Andrulis, sekretoriavo 
vicepirmininkas Antanas Kašu
bą. Susirinkimas dar kartą apta
ri klubo įstatus (čarterį) ir po • 
įvairių pasisakymų susirinkimas 
pavedė klubo valdybai juos per- 
fiurėti ir paruošti taip, kad bū
tų galima inkorporuoti ąmerikie- 
Bų įstaigose. Apie klubo įregist- 
ravimą žodį buvo taręs ir stei- 
pamasis klubo susirinkimas.

Bendrų kūčių ruošimo buvo at
sakyta. Jų vietoje nutarta Swe- 
M restorane, gruodžio 20 d. su- 
B&i šios lietuvių kolonijos 
kūdrą kalėdini pobūvį. Susirin- 
ffias išrinko K. Tirvą ir Tamu- 
Įritienę ryšiams tarp klubo val- 
fybos ir narių palaikymui, bei 
'■aklos planavimui.

Susirinkimas palietė ateities 
alkios klausimus, o kai kurie I 
Bubo nariai,'aktyviai dalyvauda- 

diskusijose, iškėlė praktiškų 
ki naudingų sumanymų.

1 klubą įsirašė 6 nauji nariai 
mo-

oaujuu 
elis ap 
ažtodin ■ 
aisti) h 1 
iluBi Ir- 1 
ių ir ki- I 
rganii* I

11 dabar klubas turi nario 
įmokančių 81 narį.

TELEVIZIJOJE
Po šios kolonijos susiorganiza- 

. į klubą ir Simo Kudirkos 
I vuankymo, vietinė spauda ir 

■ Revizija atkreipė į lietuvius dė- 
'M- Lapkričio 7 d. televizijos 

stotis davė pusę valandos 
’ 1>ro?ramą’ skirtą lietuviams. Lie- 
J'hms atstovavo klubo vice- 

I Jmininkas V. Abraitis ir sekre- 
į 7* Bernadeta BraCiūtė-Colee, 
į J-kvizijos reporteris juodukas 
Į pokalbį, o į įvairius klausi-
į liečiančius Lietuvos proble-^

tautos papročius, kul- 
labai sumaniai atsakinėjo 

r/^^ota Braciūtė-Colle ir Vy- 
uUs Abraitis, sumaniai įterp-

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Tik prieš mėnesį įsisteigusi 1 
pietinio Atlanto pakraščio šau- 1 
lių kuopa lapkričio 19 d. Miami I 
lietuvių klubo patalpose. suruo- 1 
šė kariuomenės šventės minėji- ’ 
mą. Kuopos valdybą sudaro 1 
turį patyrimo šauliškoj veikloj 1 
darbuotojai, kaip žinoma kultū
rinių renginių vadovė .Kunigun
da Kodatienė, vicepirmininkas, . 
savanoris - kūrėjas dr. Kaži- ( 
mieras Pautienius, jūrų šaulių 
steigėjas, centro valdybos vice
pirmininkas, jūrų šaulių stovyk
los “Pilėnai” steigėjas, stambus 1 
rėmėjas Mykolas Vitkus, arch. 
A. Varnas, Jonas ir Bronė Paš- 
kai, J. Korsakas, B. Bukaus
kas.

Kariuomenės šventės minė ji- 
man susirinko pilna klubo salė, 
kurį pradėdamas pirm. M. Vit
kus pažymėjo, kokią didelę 
rpikšmę turėjo mūsų kariuome
nė Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymui ir pakvietė solistę A. 
Dambrauskaitę sugiedoti Ame
rikos himną, o jai akompanavo 
muzikė D. Liaugminienė.

Programos vadovė K. Koda
tienė pristatė neseniai į šią apy
linkę persikėlusį nuolatiniam 
gyvenimui arch. inž. Antaną 
Varną, kuris trumpoje paskai
tėlėje gražiai apibūdino savano- 
'rių - kūrėjų ir jaunutės mūsų 
kariuomenės nepriklausomos 
Lietuvos atstatymo žygius ir 
apgailestavo, kad kraštą oku- 

1 puojant raudonajam slibinui, ne* 
buvo parodyta nors simbolinio 
.pasipriešinimo.

Po paskaitos K. Kodatienė 
pristatė minėjime dalyvaujan-' 
čius savanorius - kūrėjus dr. K. 
Pautienių, V. Čepėną ir J. Kar
velį, kuriems huvo prisegta po 
gėlę ir taip pat buvo pristatyta 
ir gėle- papuošta 202-jį gimta- 

’ dienį švenčianti Mošinskienė, 
kuriai susirinkusieji sugiedojo 
Ilgiausių metų. Muzikė D. 
Liaugminienė paskambino šven
tės nuotaikai pritaikytą lietu
viškų dainų pynę, o K. Koda
tienė paskaitė savo kūrybos, 
poetišką vaizdelį, kaip savano
riai Lietuvą kūrė.

Pirmininkui M. Vitkui padė
kojus visiems programos atlikė
jams- ir labai gausiai publikai 
už atsilankymą, minėjimas 
baigtas tautos himnu.

Nors klubo vadovybė nesiti
kėjo tokio gausaus dalyvių 
skaičiaus, bet geros šeimininkės 
M. Paukštelienės sumanumu 
visi buvo pavaišinti skaniais 
pietumis. Ir ateity visi svečiai 
nesigailės sekmadieniais atsilan
kę į Lietuvių klubą, nes po pie
tų ir kultūrinių programų dar 
gros pasamdytas styginis or
kestras. Krp.

Nors ir gana pavėluotai, nes 
į Australiją ir dar po buvusių 
streikų paprastas paštas atė
jo tik po trijų mėnesių, tačiau 
perskaitęs rugpiūčio 19 dienos. 
“Draugo” Mokslo, meno ir lite-j 
ratūros savaitiniame priede Ka-1 
zio Almeno puikų straipsnį' 
“Pavasaris Seinų krašte“, susi-1, 
jaudinau ir prisiminiau tą laiką, | 
kai ir aš pats 1976 metais tose: 
vietovėse lankiausi ir taip pat, I 
kaip ir Kazys Almenas, mačiau
si su vietiniais Seinų lietuviais, 
klausiausi jų skundų, neįtikėti
nų pasisakymų ir apkaltinimų 
vietiniam . klebonui ir, viso to, 
giliai paveiktas ir sujaudintas, 
laisvojo pasaulio lietuvių spau
doje pradėjau akciją už morali
nę pagalbą mūsų broliams Sei
nuose.

Jūs, mielas kolega Kazy, 
nors asmeniškai Jūsų ir nepa
žįstu ir tik labai gerai žinau 
Jūsų pavardę iš spaudos, atnau
jinote šį reikalą, ir aš tikrai esu

St. Petersburg, Fla.

PADĖKA
Š. m. lapkričio mėn. 3 d. Dr. 

Myron W. Wheat vadovaujant, 
St. Petersburge, “Bayfront Me
dical Center’* ligoninėje buvau 
90-sis širdies ligonis, kuriam 
šiemet buvo padaryta širdies 
operacija. Dėkingas esu Aukš
čiausiajam, nes tik Dievo galy
bė ir pažangios medicinos prie
monės bei chirurgo protu ir ran
komis padaromi stebuklai: iš
gelbėjami žmonės nuo mirties.

Sveikatai pagerėjus, jaučiuos 
laimingas ir kartu su žmona 
norim padėkoti visiems, kurie 
meldėsi už mane ir prašė Dievo 
malonės man pasveikti: Mūsų 
brangiems vaikams, gyvenan
tiems Chicagoje — dukrai ir jos 
šeimai, sūnui ir jo šeimai, mū
sų giminėms, ir artimiesiems, 
visiems prieteliams, pažįsta
miems. O taip pat ir savo jau- 
nystės mokslo draugams už 
maldas, už gerus linkėjimus, už 
nuoširdžius paguodos žodžius, 
guodžiant taip susirūpinusią 
mano mielą žmonelę — Elenutę.

Ačiū visiems brangieji!

Jūsų Edvardas Praninskas

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir 
DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTE 
LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoros, M1C. 
knygoje:

"MARIJOS GARBINIMAS 

LIETUVOJE’
Knyga yra tik teologinė, Ji dėl Jao 

mių vietovių aprašymo ir dėl jos 
gausios istorinės medžiagos tinka pa
siskaityti kiekvienam lietuviui, besi
dominčiam Lietuvos istorija ar vle 
tovėmls. Knyga didelio formato, 440 
pol. — kaina $3.00. Galime ją įsigyti 
“Drauge”
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii
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VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU

Vizitinių kortelių naudojimas 
gražus paprotys. Biznieriai jas 
čial naudoja. Bet tinka ir visų
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles.

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

yra 
pla- 
iuo-

Antanas Laukaitis 
Australija

Mūsų korporantui

A. t A. Dr. BRONIUI RADZIVANUI minis, 
žmoną d. gyd. APOLONIJĄ, sūnų VYTAUTĄ su šei
ma ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame.

Gydytoji) Korp! “Gaja”

Brangiai mamytei

Af A
MARUAI GERULAITIENEI mirus, 

mielas VALENTINA MAŽEIKIENĘ ii ANELĘ GEDE- 
HENĘ bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdime.

Sofija1 Ragauskienė
Aldona ir Bronius Beinortai 
Irena ir Juozas Rasiai 
Praurimė ir Leonidas Ragai

Af A
VACLOVUI BALČIŪNUI

Floridoje staiga minis, giliai užjaučiu žmoną 

PAULINĄ ir sūnų kun. HENRIKĄ.

Juozas Juozaitis

A. t A. DANUTE BIELKEVIČIENE
KAMARAUSKAITĖ

Gyveno 3917 St. Francis Drive, Rockford, Ulinois.
Mirė gruod. 4 d., 1978, 2:30 vai. popiet, sulaukus 46 m. 
Gimė Lietuvoje, Ukmergės mieste.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras dr. Algimantas, 2 duk

terys Regina ir Virginija, tėvai Sofia ir Adolfas Kamarauskai, 
sesuo Judita Byrne su šeima, teta Marija Lemanienė, dėdės 
Ottonas ir Viktorynas Ankudavičiai su šeimomis ir kiti gimini, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas treč,, 5 vai. vak. Petkaus Marąuette 
koplyčioje, 2533 W. 71 St.

Atsisveikinimas bus 7 vai. vak. koplyčioje.
Laidotuvės įvyks ketv., gruod. 7 d. iš kopi. 9 vai. ryto bus 

atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parap, bažnyčią, kurioje 
įvyks ged. pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, dukterys, tėvai, sesuo Ir kiti giminės.
Laid. direkt. Donald A. Petkus, tel. 476-2345,

Apsimoka skelbti* dien. DRAUGE, 
aea ji* plačiausiai skaitoma* lie
tuvių dienraitls, gi skelbimų kai
nos yra vlaisms prieinamos.

A. A.

ONAI JUODVALKIENEI mirus,
jos vyrui STEPONUI ir ŠEIMAI ir kitiems giminėms 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Povilas Juodvalkis 
Anatolijus Kairys

EUD EIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

Va

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta

Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50th A v.. Cicero 

Tel. 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Vwwwwwwwwwl
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILUPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS
2314 VV. 23rd PLACE sTęl. VIrginia 7-6672
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

Brangiai mokslo draugei

A. t A. ONAI JUODVALKIENEI mirus, 
vyrui STEPUI, SŪNUMS ir DUKTERIAI ir kitiems 
giminėms nuoširdžią užuojautą reiškiu ir kartu 
liūdžiu.

Genovaitė Vareikytė-Maliorienė
l

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

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

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. 50th Avė., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003
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X Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos vicepirm. Rimo 
Česonio rūpesčiu, prez. J. Carte- 
rio žmogaus teisių sukakties 
proga sukviestoje konferencijo
je gruodžio 6 d. dalyvavo R. 
Česonis ir iš Chicagos kun. J. 
Prunskis.

X Istorikas Jonas Damaus
kas kalbės apie Žemaitiją — 
Samogitia Santaros - Šviesos 
susirinkime šį penktadienį, gruo
džio 8 d., 8 vai. vak. Playhou- 
se salėje. Kviečiami nariai ir 
svečiai.

X Dr. Vacys ir dr. Augusta 
Šauliai išvyko . porai savaičių 
atostogų į Floridų.

X O. Idzelienė po operacijos 
Šv. Kryžiaus ligoninėje grįžo 
namo ir dabar sveiksta dr. J. 
Starkaus priežiūroje. Ji yra 
uoli visuomenininke, priklau-' 
santi daugeliui lietuviškų orga
nizacijų. Būdama nuoširdi pa
triotė, ji išmokė dukras ir sūnus 
puikiai lietuviškai, taip pat ir 
savo anūkams padeda gerai lie
tuviškai kalbėti. Ji yra dosni 
aukotoja Balfui, Liet. Dukterų 
draugijai ir giminėms įvairiuose 
kraštuose, ypač ok. Lietuvoje. 
Kaimynai jai linki greičiau pa
sveikti.

X Stasys Patlaba, Chicagos, 
UI., Marųuette Parko liet, or
ganizacijų darbuotojas, “Drau
go’* korespondentas, mus malo
niai pasveikino artėjančių šven
čių progą ir atsiuntė auką. Ačiū.

X Vilius Bražėnas, žurnalis
tas ir politikas, populiarus pas
kaitininkas amerikiečių tarpe,, 
daugelio rašinių ir poros knygų 
autorius, nuolat gyvenąs Flori
doje, šį savaitgalį atvyksta į 
Chicagą ir gruodžio 10 d. (šį 
sekmadienį), 5 vai. po pietų 
Jaunimo centro kavinėje skai
tys paskaitą tema: “Mūsų pa
grindinių veiksnių sankryžos ir 
Lietuvos byla tarptautinėje plot
mėje. Visi kviečiami dalyvauti.

X Zigmas Grybinas, LB E. 
St. Louis apylinkės valdybos 
pirmininkas, apylinkės lietuvių 
vardu pasidžiaugė, kad vietos 
lietuviai yra taikūs, rūpinasi lie
tuviškais reikalais ir švenčių 
proga sumetė gražią pinigų su
melę lietuviškiems darbams pa
remti. Iš jų 20 dolerių paskir
ta ir “Draugui*. Nuoširdžiai dė
kojame.

X Standard Federal taupymo 
ir skolinimo įstaiga, 4192 Ar- 
cher Avė., įrengė patogumus 
interesantams, atvažiuojantiems 
automobiliais. Naujų įrengimų 
atidarymo iškilmės įvyks šį ket
virtadienį 10 vai. ryto.

X Švietimo Tarybos posėdis 
šaukiamas Jaunimo centre lap
kričio 13 d., trečiadienį, 7:30 vai. 
vak. ■ Posėdyje bus patiekta: 
Ethnic Heritage Studies Pro- 
gram 1979 (110 of Public Law 
93-300). Suinteresuota visuo
menė kviečiama dalyvauti.

(pr.).

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais.
West Cermak Road — Telef. 
Mutual Federal Savings, 2212 
Vi 7-7747. (sk.)

IŠ ARTI 
IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Adolfas ir Nina Butkai, 
vasaroja Daytona Beach, Flori
doje pas savo senus draugus 
Gediminą ir Vladę Lapėmis.

— Phoenix, Ariz., išeina Lie
tuvių Misijos metraštis. Jis 
apims lietuvių gyvenimą ir jų 
veiklą Phoenixe, paskutiniųjų 
10 metų bėgyjė. Metraštį 
spausdina “Darbininko” spaus
tuvė Brooklyne.

:— “The Albany, Ga., Herald” 
laikraštis neseniai paskelbė sa
vo redaktoriaus Ed. Meyer pla
tų rašinį — komentarą apie, lie
tuvio žurnalisto — žinomo pas
kaitininko Viliaus Bražėno pas
kaitose reiškiamas mintis, ku
riomis jis, pateikdamas ryškius 
motyvus, smerkia komunizmą ir 
JAV-bių Valstybės departamen
to puoselėjamą detentę su So
vietais.

— Linas ir Apolina Staškūnai, 
Cleveland, Ohio, išsikelia į Juno 
Beach, Fla., ten jie nupirko 16 
vienetų ir vieno didelio buto A. 
V. Tomkų Sapphire Sea Motor 
Lodge motelį. Linas Staškūnas 
vertėsi statybos darbais ir bu
vo Lietuvių namų statybos ran
govas. Jiems išleistuvės lapkri
čio 11 d. buvo surengtos Vladės 
ir Antano Butkų namuose. Da
lyvavo per 40 artimųjų.

— Lietuviškos vestuvės. Gruo
džio 17 d. Los Angeles šv. Ka
zimiero bažnyčioje moterystės 
sakramentą priims Rimas Stoš
kus su Alma Vilkaite. Jų ves
tuvines Mišias laikys ir jauna
vedžius sujungs vedybiniam gy
venimui kun. Antanas Saulaitis, 
SJ., iš Chicagos. Abu jaunieji 
yra aktyvūs kolonijos žmonės, 

į veiklūs skautai, tautinių šokių 
grupės šokėjai. Rimas yra bai
gęs inžinieriaus mokslus, o Al
ma netrukus bus dantų gydy
toja.

KANADOJE
— Daugiakulturėję Kanados 

taryboje, kurią sudaro per 100 
įvairių tautybių narių, šiuo me
tu nėra nė vieno lietuvio. Į tai 
buvo atkreiptas min. N. Cafiko 
dėmesys. Atsakydamas į laišką, 
minis t e ris užtikrino, kad ateity
je, kai bus skiriami nauji nariai 
tarybon, lietuvio paskyrimas 
taip pat bus svarstomas.

Ik Z\/i gzd ufi
___ 1 ' Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629

7v Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus

1

X Dr. Vytautas Karoblis, 
Ripley, Ohio, užsisakė “Drauge” 
10 dėžučių šventimų sveikinimo 
kortelių ir dar atsiuntė 25 do
lerių auką. Už didelę paramą 
dienraščiui dėkojame.

X Jonas Skirgautas, La Jolla, 
’Calif., parėmė mūsų spaudos 
darbus 10 dolerių auka. Labai 
ačiū.

X Cecilija Stulgaitienė, Syl- 
vania, Ohio, padėkojo už korte
les ir atsiuntė 7 dolerių auką. 
Dėkui.

X Dėkodami už korteles, au
kų po 5 dol. atsiuntė:

Anelė Barkauskienė, Pt. Plea- 
santr

Zenonas Smilga, Midletown,
Juozas Bagdanskis, Lake Ge- 

neva,
Vyt. Beleckas, Sunny Hills, 
H. L. Vilkaitis, Thomaston, 
A. Vitkūnas, Gumee. 
Visiems maloniai dėkojame.
x Šen. Frank D. Savickas H- 

linois senate pasiūlė pravesti 
nedarbo apdraudos reformą, kad 
darbininkijos aprūpinimas būtų 
tikslesnis.

CHICAGOS 
ŽINIOS 

POSĖDŽIAUJA AMA 
VADOVYBĖ

Amerikos gydytojų draugijos 
I AMA vadovybė nuo gruodžio 
3 d. posėdžiauja Palmer House 
viešbutyje, Chicagoje. Svars
tomas planas įvesti visuotinį 
gydymą.

PASKOLOS NAMAMS

First Federal Savings ben
drovė paskolas namams pakėlė 
iki 10U%.

OZONO ALIARMAI

Šiemet Ulinois valstijoje bu
vo rekordinis skaičius aliarmų, 
skelbiančių nesveiką padaugėji
mą ozono. Tokių aliarmų buvo 
astuoni. Ankstyvesnis rekor
das buvo 1976 m. — penki.

BILANDIC UŽ 28,000 DOL.

Meras Bilandic ir vadovaujan
tieji aldermanai palaiko miesto 
tarybos mintį, kad aldermanų 
algos būtų padidintos' 60% — 
iki 28,000 dol. Visuomenė tuo 
nepatenkinta. Naujame Chica
gos biudžete toks aldermanų 
algų pakėlimas numatytas, ta
čiau, kilus dideliam protestui iš 
visuomenės pusės, aldermanai 
galutiną sprendimą atidėjo iki 
gruodžio 1 3d.

PLOKŠTĖ IŠGELBĖJO

Policininkas Gr. Rydell pir
madienį išliko gyvas tik todėl, 
kad metalinė plokštė — jo ta
patybės ženklas, kuris buvo 
pritvirtintas ties širdimi, sulai
kė kulką. Policijos seržantas 
N. Breitzke, buvęs su juo, buvo . 
peršautas į vidurius, bet Rose- 
lando ligoninės gydytojai jo 
gyvybę išgelbėjo. Policininkai 
buvo pašaukti į namus 11334 S. 
Michigan, Chicagoje, kur vie
nas vyras brovėsi prie savo pa
žįstamos, o kitas vyras, pavar
de L. Carter, 21 m., moters 
draugas jį sulaikė. Į atvyku
sius policininkus tas Carter ir 
paleido šūvius. Vėliau jis kitų 
atskubėjusių policininkų buvo 
sugautas. Jis jau buvo paieš
komas už ankstyvesnius nusi
kaltimus.

TRŪKSTA PAVADUOTOJŲ

Chicagos miesto mokykloms 
trūksta mokytojų pavaduotojų, 
kurie perimtų klasę tikrajam 
mokytojui susirgus ar dėl kitos 
priežasties laikinai negalint eiti 
pareigų. Iš viso trūksta apie 
tūkstantį pavaduotojų. Pava
duotojui mokama 42 dol. už 
dieną, bet nemokama už šven
tadienius, neduodama apmoka
mų atostogų ir neapmokamas 
gydymas.

“Baisus karas.” Piešė Andrius Kirlys, 8 nu 4 skyr. K. Donelaičio liet, mokyki.

RAGANA KAI UŽAUGSIU...

Ragana skubina namo, nes 
šiąnakt yra Halloween ir ji 
nori gąsdinti žmones. Ji gyvena 
sename, dideliame name, kuris 
turi devynis langus ir devynias 
kates. Kiekviename lange gali 
matyti katę su didelėmis, gel
tonomis akimis. Jai nereikia 
lempų, nes jos kačių akys tokios 
šviesios. Ragana abejoja, ar 
kas nors,drįs pas ją ateiti, bet 
jeigu atsiras toks drąsuolis, tai 
jinai jam saldainių neduos. Ji 
išgąsdins su savo raganos bai
siu juoku. Jos devynios juodos 
katės padės jai gąsdinti. Ra
ganai patiktų, kad Halloween 
būtų kiekvieną naktį, nes jai pa
tinka išgąsdinti vaikus.

Rasa Dambrauskaitė, 
Bostono lit. m-los mokinė.

nojau, staiga pabudau. Atsikė
liau, nuėjau į virtuvę ir .para
šiau tai, ką sapnavau.

Audronė Medelytė,
Toronto “Maironio” lit. m-los 

mokinė. Kanada. “Mūsų 
pasaulis”.

— Kai užaugsiu, aš būsiu 
daktaras. Gydysiu sergančius 
žmones. Duosiu jiems vaistų. 
Jie greitai bus sveiki.

Adomas Didžbalis

BALETAS

I

Balerina
Piešė R. Polikaitytė, K. Donelaičio 
lit. m-la.

Man patinka šokti. Aš mėg
stu šokti mūsų tautinius šokius 
ir moderniškus amerikietiškus. 
Vasarą Dainavoje mus mokė

. šokti valsą ir tango. Taip pat 
1 stovykloje visi vaikai turėjo iš
mokti polką, kad geriau šoktų 
tautinius šokius.

Nors pasaulyje yra daug šo
kių rūšių, baletas yra gražiau
sias. Baletas nėra tiktai šokis, 
bet vaidinimas be žodžių./ Ba
lete šokėjai šoka su muzika ir 
suvaidina pasaką arba dramą.

Baletas yra sunkus šokis. Mo
kiniai turi mokytis daug valan
dų kasdien, kad gerai šoktų. 
Gerų balerinų nėra daug. Mažai 
žmonių nori paaukoti visą sayo 
gyvenimą baletui.

Kai pirmą kartą nuėjau į ba
leto pamokas, mokytoja 
pasakė:

— Rima, tu būsi gera 
rįna.

Dabar, po trijų metų,
menu | mokytojos žodžius, 
malonumu lankau baleto pamo
kas du kartus savaitėje. Mūsų 
mokytoja yra labai griežta. Ji 
iš mūsų daug reikalauja. Bet 
mes daug išmokstame. Kartais 
po pamokų skauda visas kūnas. 
Kai šokam ant pirštų galų, labai 
skauda kojas.

Baletą šokti yra sunku, bet 
ir smagu. Kiekvieną pavasarį 
būna mūsų baleto studijos pa
sirodymas. Mes šokame sceno
je su gražiais kostiumais. Pil
na salė žmonių ateina mūsų pa
žiūrėti ir mums daug ploja.

Rima Polikaitytė,
Kr. Donelaičio lit. m-los IV sk. 

mokinė.

man

bale-

prisi- 
Su

MANO SAPNAS

RUDENEilS

Tyliai, tyliai krenta lapai, 
Tyliai, tyliai pamažu. 
Vasarėlės dengia kapą, 
Puošia žemę sidabru.

Graudžiai rauda vejužėHa, 
Nėr darželyje gėlių;
Nei drugelių margaspalvių, 
Nei paukštelių ant šakų.

Verkia pilkas debesėlis, 
Gailis vasaros mielos- 
Ir šaltomis ašarėlėms, 
Laisto žemę nuolatos.

M. Merkevičių

GALVOSŪKIAI NE. 9

I (mįslė)

Eina be kojų, muša be rankų. 
(10 taškų).

n.

(Žiūrėkite brėžinį). Nupieški
te šį brėžinį nepakėlę rašiklio, 
nelietę antrą kartą tos pačios 
linijos ir neperkirtę kitos lini
jos. Paaiškinkite, kaip darėte. 
(5 taškai).

Pe

— Kai užaugsiu, aš norėsiu 
būti mokytoja. Taip pat norė
siu būti ir slaugė.

Rasa Dūdėnaitė

— Kai aš užaugsiu, aš neži
nau ką darysiu. Norėjau dirbti 
su kompiuteriu, norėjau būti 
dantistas. Dabar nežinau. 

Aleksandras T.

noriu būti vaikučių— Aš 
daktaras.

Petras Ramanauskas

— Aš būsiu mokytoja. Min
kysiu vaikus skaityti ir rašyti. 
Man labai patinka dirbti su vai
kais.

Linda Mikučauskaitė

— Aš noriu būti daktarė arba 
baleto mokytoja.

Lidija Viržintaitė

— Aš norėčiau būti dantistė 
ir gydyti vaikų dantis. Bet aš 
jiems neduočiau saldainių.

Raminta Bilus

Visi Marąuette Parko lit. 
m-los II skyr. mokiniai.

“DRAUGUI” reikalingas darbi
ninkas (ne pilną laiką) palai
kyti švarą spaustuvėje ir raš
tinėse. Taip pat atlikti ir ki
tus įvairius darbus.

Skambinti: 585-9500 Parkų distrikto komisionieriaus pareigoms. Prisaikdina Ulinois valsti
jos šen. Frank Savickas. Komisionierius algos negauna. Pakviestas Chi
cagos mero, pareigas eis penkis metus.

Vieną naktį aš sapnavau, kad 
buvau Marse. Ten gyveno žmo
nės tokie, kaip ir mes. Tik jų 
namai buvo po žeme, nes viršu
je buvo labai blogas oras. Jie 
man sakė, kad jie moka naudo
ti savo smegenis geriau, negu 
mes. Jie naudoja 35 procentus, 
o mes žemėje tik 5 procentus, 
jie žadėjo atvažiuoti į žemę ko
vo mėn. 31 dieną ir pastatyti čia 
miestą. Namai pasigamins sa
vo elektrą ir Vandenį. Jų tarp- 
planetiniai laivai nenaudoja 
gazo. Jie lekia saulės spindu
lių energija. Jie gali persikelti 
iš vienos vietos į kitą savo pro
to ir minties galia. Jei jie nori 
ką nors padaryti, tai padaro 
savo mintyse ir tas virsta rea
lybe.

Man jie sakė, kad atvažiuos 
į žemę ir išmokys mus visus, 
kaip turime naudoti savo sme
genis. Vaikai mokyklose nieko 
daugiau nesimokys, tik kaip 
naudoti geriau smegenis. Mes 
galėsime lėkti kaip ir jie ir da
ryti viską tik saulės spindulių 
energija. Kai aš tą viską suži-

KAIP AŠ PRALEIDAU 
HALLOWEEN — IŠDAIGŲ 

DIENĄ

Kai mes parėjom namo iš 
mokyklos, mes paruošėm pa
mokas. Tada mes ėjom laukan 
žaisti. Kai mūsų tėvelis grįžo 
namo, mes valgėm vakarienę.

Po to mes užsidėjom savo 
kostiumus. Mano sesutė Lilė 
buvo klaunu. Aš buvau robotas. 
Kai mes apsirengėm, mes ėjom 
rinkti saldainių. Vienas dantis
tas mums davė dantų šepetuką. 
Surinkom daug saldainių ir grį
žom namo pavargusios.

Julija Gelažytė,
Clevelando šv./Kazimiero lit. 

m-los 5 skyr. mokinė.

GALVOSŪKIŲ NR. 
ATSAKYMAI

I.

H. 
vimus.

Termometras.

6

Reikės daryti šešis pio-

1 + 2 + 34-4+5+6+7 +m.
(8x9) =100.

123—45—67 + 89=100
1 + 2 + 3—4+5 + 6+78+

t.9=100. ir t.

“R L T P A K 11 S”. Iš šių 
raidžių sudarykite žodį. Į žodį 
turi įeiti visos raidės. Vėliau, iš 
sudaryto žodžio parašykite mer
gaitės vardą ir daiktavardį, tu
rintį ryšio su nevalgymu, bada
vimu.. (5 taškai).

IV.

(Žiūrėkite piešinį). Vienas 
berniukas buvo geras sportinin
kas — bėgikas. Vieną kartą jis 
iš draugo namų sugalvojo bėgti 
į parką ir iš ten — namo. Bėg
damas turėjo nugalėti kliūčių: 
griovį, upelį, tvorą, kelmą, iš
tiestą vielą ir rąstą. Paaiškin
kite, kaip jis nugalėjo tas kiš
tis. (5 taškai).
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V.

Vienas vaisto pavadinimas, 
kuris vartojamas nuo skausmų 
ir nemigos, yra kilęs iš mitalo- 
gijos: Miego sūnaus ir Sapnų 
dievo (son of Sleep and the god 
of Dreams). Kaip vadinasi tas

— **
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vaistas. (5 taškai).

IV. L, la 
ir t. t.

V. Kubos

Wash 
^rskait


