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Amerikos — Taivano 
ateities ryšiai 

Toipejus. — Taivane šį trečia
dienį prasidės Amerikos-Taivano 
derybos apie ateities santykius. 
Nuo Naujųjų Metų diplomati
niai ryšiai tarp buvusių sąjungi
ninkų nutraukiami, nes Amerika 
užmezga ryšius su komunistine 
Kinija. Lieka klausimas, kaip atei
tyje bus palaikomi ryšiai tarp 
Amerikos ir Taivano. 

Diplomatai mano, kad Ameri
ka pasinaudos Japonijos patyri
mu- Kai japonų vyriausybė 1972 
m. nutraukė diplomatinius santy
kius su Taivanu, Japonijos am
basada buvo uždaryta, tačiau 
tuose pačiuose rūmuose įsisteigė 
"Tarpusavio pasikeitimų sąjun
ga". Jos direktoriumi pakviestas 
jau pensijon pasitraukęs patyręs 
diplomatas, buvęs Japonijos am
basadorius Kanadoje, Akira Ni-
shiyama. Taivanas, tuo tarpu, 
Tokijo mieste atidarė "Rytų Azi
jos Santykių draugiją", kuri irgi 
įsikūrė buvusiuose Taivano pa
siuntinybės rūmuose. Abit-jų įstai
gų tarnautojai — "buvę" diplo
matai. Kai japonai, baigia savo 
tarnybą Taivane, jie vėl sugrįž
ta dirbti į užsienio reikalų mi
nisteriją. Tų įstaigų tarnautojai 
oficialiai nepriklauso diplomati
niam korpusui ir neturi diploma
tinių privilegijų. Įstaigų viršinin
kus kai kurie vadina direktoriais, 
kiti — ambasadoriais. 

Nors tarp abiejų valstybių 
vyksta gyvas prekybininkų, turis
tų ir studentų judėjimas, minėtos 
įstaigos vizų išduoti negali. Ja
ponai priima pareiškimus Taipe-
jaus įstaigoje, paskui siunčia juos 
į Hong Kongą japonų generali
niam konsului. Šis išduoda ne 
"vizą", bet "kelionės doku
mentus", keliautojo pasas ne
štampuojamas, bet anspaudas už
dedamas ant atskiro lapo, kelio
nių dokumento. Kasine t Taiva
ne lankosi apie 100,000 japonų. 
Konsulatų neturėjimas nesudaro 
jiems jokių sunkumų. 

Nepasikeitė ir Japonijos-Tai-
vano prekybos santykiai, jie vis 
didėja. Japonijos bendrovės to
liau investuoja Taivane pinigus, 
maždaug po 10 mil. dol. kasmet. 

Atvyksta 60 
Kinijos studentų 

Washingtonas. — Georgetown 
universitetas sausio 7 d. laukia 
apie 60 naujų studentų, kurie at
vyksta iš komunistinės Kinijos 
mokytis anglų kalbos. Studentai 
busią 30-40 metų amžiaus, jų 
tarpe inžinieriai, mokslininkai, 
medicinos daktarai, matematikai, 
chemikai, fizikai. Jie visi, baigę 
anglų kalbos studjas, bus Kini
joje savo šakų vadovai, Kinijos 
jaunimo mokytojai. 

Kulto išdaigos 
daug kainuos 

VVashingtonas. — Gynybos 
departamentas paskelbė, kad re
liginio kulto Gvajanoje iŠsižudy-
mas kainuos Amerikos mokesčių 
mokėtojams apie 4 mil. dol. Tai 
tik kariuomenės išlaidos, o vals
tybės departamentas jų irgi turė
jo. 

Teismas Gvajanoje iš buvusių 
kulto narių išgirdo, kad kulto 
vadas pats planavo ! mgresma-
no Leo Ryan nužudymą. San 
Francrsco prokuroras išaiškino, 
jog kulto nariai buvo sudarę 
Amerikos politikų, kurie turėjo 
būti nužudyti, sąrašą. Jame bu
vo senatorius Golduater ir sen. 
John Stennis. 

Pernai Japonijos kapitalas Tai
vane siekė 3.8 bil. dol. 

Japonijos valstybinė lėktuvų 
bendrovė, nutraukus santykius, 
nutraukė savo lėktuvų skridimus 
į Taivaną. Tačiau vietoje "Japan 
Air" ėmė skraidyti "Japan Asia 
Ainvays" lėktuvai. Per savaitę 
būna 27 skridimai. Japonijos ban
kas, kaip veikė, taip veikia ir 
nutraukus santykius, Pekinas dėl 
to japonams jokių priekaištų ne
daro. 

Taivano diplomatai mano, 
kad Amerikai bus nelengva sekti 
Japonijos pavyzdžiu, nes Taiva
ną su Amerika riša 55 sutartys, 
kada su Japonija buvo tik dvi. 
Todėl teks išnarplioti įvairias, le-
galistines problemas. 

Biznio reikalai mažiausiai nu
kentės, nutraukus Amerikos-Tai
vano diplomatinius ryšius. Pernai 
abiejų prekyba siekė 6 bil. dol. 
ir kasmet ji augo. Jei neįvyks ko
kių nenumatytų komplikacijų iš 
Pekino pusės, Amerikos ryšiai su 
Taivanu mažai pasikeis, jei bus 
pasimokyta iš Japonijos pavyz
džio. 

Piktos riaušes 
turky miestuose 

Ankara. — Turkijos vyriausy
bė paskelbė karo stovį Ankaroje, 
Istambule ir vie nuolikoje kitų 
pietryčių miestų, kur praėjusį sa
vaitgalį žuvo apie 100 žmonių. 
Vyko kovos tarp dviejų musul
monų grupių: suni ir alevi išpa
žinėjų. Suni grupės turkai dau
giau dešinieji, konservatyvūs, o 
alevi - sekta pasižymėjusi refor
mų reikalavimais. Maras mieste 
pastatams padaryta daug žalos. 
Uždaryti trys universitetai ir Is-
tanbulo aukštesniosios mokyklos. 
Valdžia į riaušių apimtus mies
tus pasiuntė kariuomenę. 

Popiežiaus kalba 
Vatikanas. — Popiežius Jonas 

Paulius II-sis savo Kalėdinėje 
kalboje ragino visus gerbti žmo
gų, jo nenaikinti, nežeminti, bet 
mylėti, nes jis buvo išaukštin
tas Dievo gimimu žemėje. Popie
žius perskaitė Kalėdinius sveiki
nimus 24 kalbomis, jų tarpe ir 
lietuvių kalba. 

Užsienio korespondentai Itali
joje stebisi nepaprastu naujojo 
popiežiaus populiarumu. Jo sa
vaitinės audiencijos pritraukia 
tiek daug žmonių, kad jos ruo
šiame^ dviejose salėse, nes vie
noje žmonės nesutelpa. UPI 
agentūros komentaruose šis ne
laukus popiežiaus populiarumas 
vadinamas "the Wojtyla explo-
sion". 

* 

Kinija įspėjo 
Vietnamo vadus 

Pekinas. — Kinija sekmadienį 
paskelbė apie naują susikirtimą su 
Vietnamu. Keli tuzinai vietna
miečių įsibrovę į Kiniją ir nušo
vę bei sužeidę devynis kinus mi
licininkus ir civilius. Buvo nu
šauti ir trys vietnamiečiai. Kini
jos Liaudies balsas paskelbė griež
tą straipsnį, kuriame įspėja Ha
nojų nekartoti puolimų, nes ki
nų kantrybė nesanti be ribų. 

Gruodžio 22 d. Kinija sustabdė 
traukinių liniją į Hanojų. Gruo
džio 23 d. tą pat padarė ir Hano
jaus valdžia. Visi tarptautinės ge
ležinkelio linijos traukiniai su
stojo. Sekmadieni Kinija įteikė 
Vietnamo ambasadoriui net dvi 
protesto notas. 

Komunistinės Kinijos vaikai pirmą kartą savo gyvenime pamatė kitų rasių žmonių. Po ilgai užtrukusios 
izoliacijos nauja Kinijos valdžia plačiai atidarė duris užsienio biznieriams, diplomatams ir turistams. 

KAMBODIJOJE DAR NESAUGU 
Sostine — mirusių miestas. Vienas užsienio 

žurnalistas nušautas 
Pekinas. — Du Amerikos žur- vendinti apleistus namus 

nalistai: Richard Dudman iš S t 
Louis Post ir Elizabeth Beckerj 
iš Washington Post laimingai 
išvyko iš Kambcdijos, kur jie 
lankėsi pakviesti komunistinės 
vyriausybės, tačiau trečias tos 
grupės narys, kairysis Britanijos 
žurnalistas, profesorius Malcolm 
Calduel l buvo nušautas teroris
tų gaujos sostinėje Phncm Penhe. 
Žurnalistai gyveno valdžios pa-

Į rūpintuose namuose, kurie buvo 
saugomi ginkluotų vyrų. Vienas 
užpuolikas buvo suimtas, kitas 
nusišovė, trečias pabėgo. Kambo-i 
dijos valdžia tvirtina, kad už
puolikai siekė sutepti Kambodi-
jos komunistų valdžios gerą var
dą. 

Lik'; gyvi korespondentai pra
dėjo pasakoti savo įspūdžius. 
Kambodijos vyriausybė juos pasi
kvietė, norėdama parodyti tikrą 
Kambodijos "revoliucijos veidą'", 
nes pasaulyje jis esąs labai iškrai- I Kambodijos 
poma^ įvairių Kambodijos priešų, daliniai. 
Žurnalistai kelionei buvo gerai Į Manoma, kad paskutinieji įvy-
pasirengę, jie lankė pabėgėlių iš j kiai Kambodijoje sustabdys J-ung-
Kambodijos stovyklas,-kalbėjo su j t o jų J au tų sekr. Waldheimą 
šimtais kambodiečių. Korcspon- j n u o -elionės į tą šalį. Sugrįžę ko-

Kambodijos komunistai, pasiva 
dine Raudonaisiais kmerais, 
prieš S metus paėmė valdžią, vi
siškai ištuštino Kambodijos mies
tus, išvarydami gyventojus i 
"perauklėjimo stovyklas" ir že
mės ūkio komunas. Dabar kam-
lodiečiai yra įsteigę "baltųjų 
kmerų'" grupes. Tūkstančiai Kam 
bodijos gyventojų perbėgo į Viet
namo pusę, kur sudarė prieš 

Kambodijos valdžią sukreiptą or
ganizacija ir kovos dalinius. 
' Hanojaus radijas pirmadienį 
paskelbė, kad pavyko sunaikinti 
300 Kambodijos kareivių, iš kurių 
buvo atimta artilerijos pabūklų, 
minosvaidžių ir nemažas kiekis 

Kari A. Samore 
ieško taikos 

Vatikanas. — Popiežiaus Jono 
Pauliaus II-jo pasiųstas, Į Buenos 
Aires išvyko kardinolas Antonio 
Samore, kuris bandys derinti Ar-
gentinos-Čilės ginčą dėl trijų salų: 
Lenokso, Nuevos ir Piktono. Iš 
Argentinos kardinolas lankysis 
Čilėje. Kardinolas Samore, kalbė
damas per Vatikano radiją, pa
sakė, kad yra pagrindo optimiz
mui, nes abi šalys sustabdė veiks
mus, kurie galėtų išsiplėsti į pa
vojingą padėtį. Taikos ieškoji
mas visada yra sunkus uždavi
nys, jis baigsis nevaisingai, jeigu 
Dievas nepadės, pasakė kardino
las. 

Šio konflikto pradžia siekia 
dar praėjusį šimtmetį. Karo lai
vų susidūrimas Biglo sąsiauryje 
privertė abi šalis sėsti prie dery
bų stalo. Susitarimai buvo pasi
rašyti 1881 ir 1902 metais. Jie j amunicijos. Mūšvje, skelbia Viet-, . . , . . . . , , ... _ 
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T V . . <-;„u I CHe neseniai pareiškė naujas 
pretenzijas į tris salas. Praėju-

sukiio prieš savo k 
juos atsuko ginklus, 
gruodžio 23 ir 24 d. Tay Ninh 
provincijoje, kur smūgį gavo 

221-mos divizijos 

dentė Becker buvo gyvenusi Kam
bodijoje anksčiau ir gerai pažino 
sostinę. Šiuo metu miestas išmi
ręs, gatvėse beveik nėra judėji-

respondentai pripažįsta, kad ten 
"revoliucija" dar tebevyksta. 
Anglo Caldwell nušovimas pa
rodė, kad svečiams, nors ir gerai 

mo, kelios bažnyčios visaip suly- j valdžios saugomiems, Kambodi 
gintos sn žeme. Phnom Penhe, 
kur gyvendavo apie 3 milijonus 
žmonių, dabar jų visai nesimato, 
nors valdžia vėl pradėjo apgy-

joje lankytis nesaugu. 

Seru Goldwateris 
kreipėsi į teismą 

Washingtonas. — Senatorius 
Gold\vateris ir 15 kitų kongreso 
narių praėjusį penktadienį užve
dė teisme bylą prieš prezidentą 
Carterį ir sekretorių Vance. By
la siekia neleisti vyriausvbei nu
traukti Taivano gynybos sutartį. 
Kongreso nariai prašo teismą su
stabdyti vyriausybės veiksmus ta 
kryptimi, kol kongresas nepatvir
tins prezidento nutarimo. Sen. 
Goldwateris pareiškė, kad prezi
dentas neturi konstitucinės ga
lios nutraukti sutarčių be senato 
žinios ir pritarimo. 

— Egipto prezidentas Sadatas 
pirmsdienį kalbėdamas apie tai
ką su Izraeliu apkaltino premje
rą Begin išsiplėtimo svajonėmis. 
Beginąs norįs išplėsti Izraelio te
ritoriją nuo Eulrato upės rytuo
se iki Nilo — vakaruose. 

Sadatas šventė 60 m. gimta
dieni ir ta proga padėjo kertinį 
akmenį kelioms statyboms savo 
gimtajame kaime Meit Abou 
Koum. 

Kinija baigė 
partijos valymą 

Hong Kongas. — Kinijos komu
nistų partijos centro komitetas 
paskelbė visų politinių valymų 
užbaigimą. Pekino radijas paskel
bt, kad baigiama akcija ir prieš 
"ketveriukės" šalininkus. Partijos 
pirmininkas Hua Kuo-feng pa
sakė komiteto posėdyje, kad parti
ja neturi leisti asmenybės kultų 
išsivystymo, o turi remti kolek -
tyrinę vadovybę. Užbaigus "ati
dengimo ir kritikavimo" akciją, 
bus kreipiamas didesnis partijos 
dėmesys į šalies modeminimą, 
skelbia Pekinas. 

šiais metais ginčui išspręsti į pa
galbą buvo pakviestas Britanijos 
karališkasis arbitražo tribunolas. 
Jis išsprendė ginčą Čilės naudai, 
Argentina atsisakė pripažinti šį 
sprendimą. 

Neseniai salose rasti dideli naf
tos kiekiai. Tas seną ginčą dar 
daugiau sukomplikavo ir privedė 
prie to, kad abiejų šalių ginkluo
tosios pajėgos parengtos kovai. 

Plati amnestija 
Piety Korėjoje 

Seoulas. — Gruodžio 26 d. Pie
tų Kerėjoje buvo inauguruotas 
naujai 6 metų kadencijai prezi
dentas Park Chung Hee. Ta pro
ga jis paskelbė plačią amnestiją, 
kuri iš kalėjimo paleis tūkstan
čius politinių kalinių, jų tarpe 
p-ezidento politinį konkurentą 
Kim Dae Jung, ir reabilituos apie 
2 milijonus korėjiečių. 

Speciali Irano 
parlamento sesija 

Šachas sutikęs mažinti savo galiai 
Teheranas. — Praėjusi savait

galį Irane buvo daugiau nera
mumų, jaunuoliai puolė Ameri
kos ambasadą, demonstracijos 
Therane, Mašade ir Tabrize pa
reikalavo keliolikos žuvusių ir 
šimtų sužeistų. Paul Grimm, 56 
m. amžiaus amerikietis iš Marlbo 
rough. Conn., Oil Service Co. 
direktorius Irane, buvo nušautas, 
bendrovė parūpino lėktuvą, kuris 
išvežė apie 50 bendrovės tarnau
tojų. Teroristai nušovė ir tos 
bendiovės tarnautoją iranietį. Ga-
csharano vietovėje darbininkai 
nušovė naftos darbininką Mora-
di, kuris nestreikavo, bet atėjo į 
darbą. 

Irane sustiprėjo veiksmai prieš 
užsieniečius. Daugelis gauna gra
sinančius laiškus. Įspėjimą buvo 
gavęs ir nušautas direktorius 
Grimm. 

Šacho rūmuose vyksta politikų 
pasitarimai. Šachas sutikęs su bu
vusio vidaus reikalų ministro 
Gholan Hossein Sadiąi, 71 metų, 
reikalavimu laikytis Irano konsti
tucijos. Šachas toliau liktų "ka
raliauti, bet ne valdyti". Jis bū
tų kariuomenės vadas, tačiau ne
skirtų premjerų ir netvirtintų mi
nistrų. Šis uždavinys būtų parla
mente rankose. Šachui sutikus su 
tokiais pasiūlymais, Sadiąi, sutiko 
sudaryti "susitaikymo vyriausy
be". Šiandien Irano parlamen
tas susirenka specialiai sesijai. 
Didžiosios Irano opozicinės gru
pės: Nacionalinis frontas ir Lais
vės vienybės partija atsisakė da
lyvauti vyriausybėje ar ją remti. 

Paskutiniųjų dienų įvykiai la
bai nuvargino karinės valdžios 
premjerą gen. Azhari, kuris pa
guldytas ligoninėn su silpna šir
dimi. Jis jau 50 dienų bando at
statyti Irane tvarką, bet rezulta
tų nesimato. Sostinės gatvėse 
laksto jaunuolių būriai, degina 
šiukšles, buvo sudegintas prie 
JAV ambasados pastatytas diplo
mato automobilis, padegti vieno 
amerikiečio seržanto namai, su
sprogdintas jo automobilis. Minia 
akmenimis padarė amerikiečių 
ambasadai žalos, čia kareiviai 
nušovl- 8 asmenis, jų tarpe jau
ną merginą. 

Naftos laukų streikas vėl labai 

Rodezija puolė 
Zambijos kareivines 
Lusaka. — Rodezijos karo lėk

tuvai puolė Zambijos kariuome
nės stovykla.s Keliskart anksty
vesniuose puolimuose buvo dau
žomi Rodezijos partizanų taiki
niai Šį kartą aviacija puolė pačios 
Zambijos kareivines. Vienos sto
vi tik 12 mylių nuo Zambijos 
sostinės Lusakos. 

— Prezidentui Carteriui paskel
bus kovą su infliacija, kongreso 
kritikai atidžiai stebi valdžios iš
laidas Nurodoma, kad kai ku
rie vyriausybės automobilių vai
ruotojai per metus, su antvalan-
džiais. uždirba iki 33,000 dol. 

— Čekoslovakijos vyriausybė 
paskelbė finansinį raportą, iš ku 
rio matosi, kad pramonės gamy
ba ir žemės ūkio derlius nepa
siekė nustatytų planų. Ateinan
tiems metams buvo nustatyti že-
mesn- planai. 

sumažino naftos produkciją. 
Daug užsienio bendrovių susi* 
rūpino prieš užsieniečius nukreip* 
tomis iraniečių nuotaikomis, ša
lia apie 40,000 amerikiečių I rane 
gyvena ir dirba 13,000 vokiečių, 
10,000 britų, 7,500 prancūzų » 
7,000 japonų. Jau ne vienas buvo 
užpultas piktų šacho opozicijos 
gaujų. Biznio bendrovės mato, 
kad ir sudarius pastovią vyriau
sybę, praeitų 2-3 metai, kol gy
venimas ateitų į normalias vė
žes. Irano pajamos už naftą 1972 
metais siekė 4.6 bil. dol., o jau 
už meru jos pakilo iki 20 bil. 
dol. Šachas kalbėjo, kad iki šio 
šimtmečio pabaigos Iranas taps 
penkta svarbiausia pasaulio pra-
nonės šalis. Paskutiniai įvykiai ro
do, kad jo svajonės vargiai išsi
pildys. Šių metų biudžetas siekė 
59.2 bil. dol:, tačiau pajamos už 
naftą šiais metais sieks ŪK apie 
17 bil. dol. ir valdžios užsienio 
valiutos atsargos gali nukristi. 
Chaosas bankuose ir rninisterijo-
se jau privertė sustabdyti dauge
lį projektų. Sustojo ekonominio 
planavimo darbai. Dėl Irano įmo-
kėjimų nutraukimo darbus su
stabdė Bell Helicopter, Inc. ir 
italų valstybės kontroliuojama 
Condotte D'Acąua bendrovė, sta
čiusi modemų Bandar Abbas 
uostą. Streikuotojai uždarė A T T 
Co. darbus, buvo sudegintas Gru
mman Aircrah^Corp. įstaigų 
centras. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

Irano šachas handė patraukti į savo puse musulmonų dvasininkus — 
mulas, tačiau jam nepavyko. Vyriausias religinis vadas i i Prancūzijos 
tolia'a kursto Irano žmones nuversti šachą ir pastatyti vyriausybe, ku
ri vadovausis musulmonų taisyklėm ir papročiais. 

— Praėjusį šeštadienį apie 
400 Taivano kinų demonstravo 
netoli prezidento Carterio namų 
Plains, Georgia. 

— Kinijos radijas kaltino Viet
namą parsidavimu Sovietų Sąjun
gai. Vietnamas tapęs Azijos Ku
ba, jis atidavęs sovietams ameri
kiečiu statytą C a m Ranh įlankos 
bazę. 

— Buvusios premjerės Gandhi 
šalininkai Bombėjuje sudegino 
ar sužalojo 300 autobusų ir du 
automobilius, sužeidė 30 žmonių. 
Protestai dėl Indiros Gandhi su
ėmimo įvyko 12 miestų. 

— Nikaragvos kariuomenė už
darė sieną su Costa Rica, iš kur 
puldinėja komunistiniai ' 'sandi-
nistai". 

— Prie Filipinų apvirto ir nu
skendo laivas, 15 žmonių žūva 

— Sirijos kareiviai Libane ap
šaudė Beiruto priemiestį, kur 
krikščionys Kalėdų naktį buvo 
susirinkę Bernelių mišių. 

— Kolumbijos policija jūroje 
apšaudė tris piratų gaujos "Los 
Diablos" laivus, du nuskandino 
su 15 piratų. 

— Hong Kongo policijos lai
vai atviroje jūroje sustabdė pre
kinį laivą su vietnamiečiais pa
bėgėliais, kurie norėjo išlipti 
Hong Kongo teritorijoje. 

— Kinijoje dviejų traukinių su
sidūrime žuvo 100 žmonių, 200 
buvo sužeisti. 

KALENTX>BITS 
Gruodžio 27 d.: Jonas A p , F i -

bijolė, Dautaras, Eglė. 
Gruodžio 28 d : Nekalti Ber

neliai, Rimas, Vyga. 
Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:26. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra: dieną 

|201. , naktį 5 1. 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTMNKIŲ-KC RAMO\ £ 
Redaguoja akta. I n u Refkstė, 2652 W. 65th St , Chicago, DL 90629 

Telefoną* 4*76-7089 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikinu tisus lietuvių 
Skautų Sąjungos narius. Linkiu visiems naujo ryžto, naujų užsimo-
hmų žengiant į septyniasdešimtuosius metus. Plėškime ir gerinkime 
mūsų veiklą naujuose lietuviškos skautijos horizontuose. 

Budžių! 

v.s. ULĖ MILUKIENĖ 
LBS Tarybos pirmininke 

LITUANICOS SKAUTŲ 
SUEIGA 

Gruodžio 10 d., Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje {vyko bendra 
visų Lituanicos skautu draugovių 
sueiga. Dalyvavo Perkūno, Pulk. 
J. Šarausko, LK Margio ir Puntu
ko skautų draugovės, Dariaus -
Girėno oro skautų draugovė, 
Vinco Krėvės prityrusių skautų 
draugovė, Algimanto ir Šarūno 
jūrų skautų laivai, Prez. A. Sme- į 

fiją 

Litaanicos tunto skautams, laimėjusiems medalius len gvaatletikoje, Toronte vykusių Pasaulio Lietuvių die
nų sporto žaidynėse, gruodžio 10 d. įvykusioje tunto sueigoje buvo įteikti specialūs žymenys. Iš k. SALF 
pirm. Jonas Bagdonas, laimėtojai — Algis Plioplys, Alius Meilus. Raimondas Bagdonas, Tomas Dundzila, 
Darius Balzaras, Donatas Ramanauskas, Vytas Plioplys ir Lituanicos t-to tuntininkas j . ps. Kazimieras Mie-
cevičius. Nuotr. L. Meilaus 

sukakties proga. Tunto vardu 
jam buvo {teiktos simbolinės do
vanėlės, o s. Juozas Toliušis per
skaitė eiliuota tėvo Kezio "biogra-

ir linkėjimus. 
Sukaktuvininką tėvą A Kezį ir I 

Lelijos ordinu apdovanotą ilga
metį Skautų Aido administrato
rių s. A. Orentą sveikino S. Aido 
redaktorė :.s. S. Jelionienė. 

Sveikinimo žodį tarė LS Bro
lijos vyr. skautininkas v.s. S. Mik-

. naitis ir Lituanicos tu&to tunti-tonos jurų budžių įgula. Sueiga . . . „ . . . . - r - - * , - , , ! nirua: j . ps. K. Miecevieius. buvo grynai oficialaus pobūdžio, i .,... r .. , , * ,. T . . . \ Venavas išnešus, sueiga buvo Salia tiesioginių draugovių vado- i , , , . . • - J I JVI - J • baigta bendrame rate suaainuo-
v i i ciif>iorrwt<» rta'vvavn /iTnocrio r l a - i vų, sueigoje dalyvavo didesnė da- i jar t "Lietuva brangi''. 

IŠKYLA Į CIRKĄ 
lis tunto vadijos narių, LSS Bro
lijos vyriausias skautininkas v.s. 
S. Miknaitis, Vidurio rajono va- - . .. . . . , 
i . TT T . . , . , . . .Nerijos tunto seses nekantriai das v.s. Z. Jaunius, Vidurio raj. , . . , , .v. ,n .. j • T D , T ., lauke lapkričio 19-tos dienos -i vadeiva s. L. RamanausKas, Litu- , ,. K 

..« J •- • i - v \»- * tą dieną vietoj jorastimų sueigų 
arucos tuntmirncas i.ps. K. Miece- Į , H ' *K , . " . , ° ų 

•x- ei «. \-J' J i . • ouvo numatvta vykti i eincą vicius Skautų Aido redaktore v. L . . , 3 

s. S. Jelionienė, Skautybės kelio re-

vo kūrybingumą ir meninius su
gebėjimus. 

Praeityje, kūrybos dienoje, bu
vo \ertinami ir premijuojami 
jaun. skautų-čių namuose sukur
ti ir įvertinimui, atnešti darbai. 
Šiais metais buvo kitaip. Salėje 
buvo įrengtos atskiros stotys, ku
riose, gavę nurodymus, jaunieji 
broliai ir sesės atliko įvairius dar
belius. Pirmoje stotyje buvo iš 
molio lipdomi žiemo> vaizdai. 
Ant.ojc. stotyje iš pagaliukų bu
vo lipdomi vaizdeliai. Trečioje 
buvo tapomi paveikslai. Paskuti
nėjo stotyje buvo komikų pieši
mas. Visi dalyviai buvo labai su
sidomėję ir nuoširdžiai dalyvavo. 
Visi darbai buvo įvertinti teisėjų 
omisijos, deja man nepavyko gau 

kapelionui, kun. v. s. Juozui Vaiš-1 - s. Janina Traškienė, Kanados-
niui, S. J., savo rūpestinagi iš- Į s. Liuda Gvildienė, JAV Ramiojo 
mąstytu žodžiu mums labai daž-jVand. raj-ps. Birutė Prasauskie-
nai padėjusiam Visoms vienetų ', nė, JAV Vidurio raj. - j . v. s. Al-
vadovėms tariu didelį skautišką į dona Gasnerienė. Visoms tariu 
ačiū už jų nuolatinį, nenutrūks-! skautišką ačiū. 
tarną darbą su jaunąja sese. Draugininkių kursai buvo su

ruošti su broliais 1976 m. Daina-

Detroito 

Seserijos darbai remiasi viene 
tų veikla, kurioms gaires, pla
nus ir patarimus teikia skyrių 
vadovės - paukštyčių sk-s . 'Al- j 1 

dona Katinienė, skaučių sk.-s fil. j 
Ilona Laučienė, prityrusių sk-s. I 
Eleonora Šalčiūnienė, vyresnių sk- ! s u 

THE UTHLANIAN WORLD-WIDE DAILY 
Secood <Mi*« postage paid ai Chicago, 01. Pubitshed daily 
except Sundays. Legal Holidays. days after Christmas 

and Easier by the Litiiuaman Catholic Press Society 

Subscription Rates $37.00 — Chicago, Cook Counry. 
Illinois and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $3500. Foreign 
countries. $37.00. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiuneiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjus. 

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 
metams 6 mėn. 3 mėn. 

Chicago ir Cook apskr. $37.00 
Kitur J.A.V 35.00 
Kanadoje U.SA. 37.00 
Užsienyje 37.00 
Savaitinis 25.00 

$19.00 
18.00 
19.00 
20.00 
15.00 

$15.00 
13.00 
15.00 
15.00 
9.00 

• Administracija dirba kas i i Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta v vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. '* nių nesaugo. Juos grąžina tik Iš 

• Redakcija dirba kasdien * anksto susitarus Redakcija už 
8:30 — 4:00. šeštadieniais t skelbimų turinį neatsako. Skel-
8:30 — 12:00. 

skelbimų 
. bimu kainos prisiunčiamos gavus 
^ prašymą. 

tu dalyvavo 6 sesės net iš Austra-
i " i ^ M t o l M N > i f l i j ^ r i ž ū į L i I K 8 n i C G i l welio — Miško Ženklo 

"Baltijos" ir "Gabijos"' kursai. Pirmą kartą lietuvių skau-

Socialinis skyrius — j . ps. Vena 
Lauraitienė labai rūpestingai 
tvarko ir veda šį skyrių, šelpda-

s. Rita Penčylienė, juru sk-j. ps. 

> Van- t ' - o s istorijoje šiuose kursuose da- Į ma ir net aplankydama seses Lie-
j lyvavo 5 lietuvės skautininkės. j tuvoje. Esame sušelpę ir Brazili-

Vyresnių skaučių ir gintarių j Ateityje stengsimės kuo daugiau i jos skautes. Šis skyrius išsilaiko 
savo vadovių siųsti į šią mokyk-j vienetų ir paskirų sesių auko

mis. budžiais. 
Vida Račiūnienė, vyresnių skau- , 1 9 ^ \ m • Beajimont, Ohio. Glo 

Ramutė i ° ° ' ° Glevelando seses ir broliai. 

lą, ypač tų, kurios tiesioginiai va
dovauja jaunimui. (Bus daugiau) 

čių židiniečių- v. s. 

Susirinkome penkios dešimtys 

Česnavičienė, skautininkių - s. 
Regina Smolskienė. 
. Seserijos veiklai sustiprinti, pati įvertinimo davinių. ,". ' . . > \ ' f į, .. . ,. . . „ . .,.!„ į ruošti naujas jaunas vadoves, bu-Pereję visas stotis ir atlikę | . : , . . . , 

i i ,- • {vo suruošti suvažiavimai, planuo-dalyviai i darbus, 
buvo pavaišint užkandžiais ir gė
rimais 

ti lavinimo skyriaus vadovės, v. s. j 

daktorė j.s. Ir Regienė, s. J. Toliu-
iis ir kt. 

Draugovėms išsirikiavus, pri
imti raportai, įnešta tunto vėlia
va, sugiedotas Lietuvos himnas, 
perskaityti įsakymai, Hečią apdo
vanojimus ir pakėlimus į vyres
niškumo laipsnius. 

Į skautininko laipsnį pakeltas 
nusipelnęs jaunesniųjų skautų 
vadovas ps. Donatas Tijūnėlis. 

Į vyr. si. laipsnį pakelti: si. Vy
tenis Lietuvininkas, si. Giedrius 
PenČyla, sL Algis Strikas. Į skil-
tininko laipsnį — psl. Paulius 
Kinderis. I paskiltininko — skau 
tas Robertas P.ileckis. 

I vyr. valtininko laipsnį — jū
rų budžiai valt. Paulius Bukavec-
ka*, Rimas Dumbrys, Linas Ju
čas, Algis Paulius, Vytas Rupins-
kas. I valtininko 1. — j . budžiai 
vair. Edvardas Pocius ir Dainius 
Vidžiūnas. 

— sesių, vadovių ir kelios paly
dovės mamytės. 

I cirką atvykome gerokai prieš 
spektaklį, kad turėtume progos 

reikalaujamus 
N'ijolės Kersnauskaitės. 

valt. Vilius L. Dundzila \ Clevelande, 976 m. - suruoš 
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Žymenimis apdovanoti: se
kantys vadovai: 

Tėvynės sūnaus žymeniu - ps. 
Romas Puodžiūnas, ps. Ramutis 
Račiūnas, ps. Vidmantas Rapšys, 
ps. Algis Šliažas. 

Vėliavom žymeniu: - si. Darius 
Balzaras v. si. Juris Germanas, 
v. si. Ginutis Matutis, v. valt. Ma
rius Naris. 

Pažangumo žymeniu - ps;. To
mas Dundzila, vair. Jonas Jasu
laitis, psl. Aras Lintakas, psl. Vy
tas Liškūnas, psl. Linas Liubins-
kas, jūrų skautas Marius Stro
pus, psl. Robertas Vitas, psl. Kęs
tutis Žilionis. 

Lelijos ordinu — s. Augusti
nas Orentas. 

Apdovanotiems broliams orde-
nus ir žymenis prisegė LS Broli
jos Vyriausias Skautininkas, Vi
durio rajono vadas ir Vidurio raj. 
vadeiva. 

Skauto įžodį sueigoje davė LK 
Margio draugovės narys Tomas 
Kybartą. 

LS Brolijos vyriausias skautinin
kas v. s. Sigitas Miknaitis sega Le
lijos ordiną ilgamečiui Skautų Ai
do administratoriui s Augustinui 
Orentui. Nuotr. L Meilaus 

Lituanicos tunto skautų tarpe 
yra nemažas skaičius geru spor
tininkų. Dalis jų dalyvavo 1978 
m. pavasarį Toronte vykusiu Pa-
saulir. Lietuvių dienų sporto žai
dynėse, kur pasiekė gražių laimė
jimų. Vienas jų, Dariaus - Girėno 
dr-vė-. oro skautas Tomas Dun- j surengia kūrybos dieną ar varžy-

apžiūrėti dramblius, liūtus ir ark
lius. Apžiūrėjusios gyvulius, susi
radome savo vietas aukščiausia
me balkone. Netrukus prasidėjo 
pasirodymai. Ypatingai gražiai 
pasirodė tikrai, tačiau liūtai at
rodė malonesni, jie mums visoms 
gerku patiko. Daug juoko sukė
lė juokdariai savo linksmais vai
dinimais. Žiūrovai buvo labai su
jaudinti žmogaus, kuris, užriš
tomis akimis ėjo aukštai paka
bintu ratu ir, pametęs pusiausvy
rą, vos nenukrito. Tačiau nebo
dama? to, jis iš naujo bandė ir 
jam pasisekė. Pasirodymams bai
giantis iš patrankos buvo iššau
tas žmogus. Taip pat ir kiti nu
meriai buvo labai įdomūs. 

Cirkas visoms labai patiko ir 
grįžtant visos tik apie jame ma
tytus pasirodymus ir tekalbėjo
me. Visos sesės buvome labai dė
kingos savo vadovėms, o ypač se-
.ei g v.v. Daliai Bartkienei šią 
įdomią iškylą organizavusiai. 

valt. Alvyde Eitutytė 

KŪRYBOS DIENA 

ASS Chicagos skyrius kasmet 

dzila lengvojoje atletikoje laimė
jo net penkis medalius. Šioje su
eigoje SALFo pirm. Jonas Bagdo-
n « visiems laimėtojams įteikė 
specialius žymenis. 

Ilgametis Lituanicos tunto ka
pelionas s. kun.A.Kezys buvo pa
sveikintas penkiasdešimties metų 

bas visų tuntų jaunesniems skau
tams ir skautėms. Šiais metais 
Kūrybos diena j vyko g'uodžio 10 
d., Jaun. centro žemutinėje salė
je. Čia ASS nariams instruktup-
j.mt ir prižiūrint, visų keturių 
Chicagos tuntų paukštytės, ud-
rytės, vilkiukai ir bebrai rodė sa-

"KERNAVĖS" T U N T O 
JUBILIEJINIS BALIUS 

Širdingai kviečiame visus: tė
vus, tunto bičiulius, anksčiau ak
tyvias skautes ir buvusias vado-
tyvias skautes ir buvusias vado
ves į ''Kernavės" tunto jubilie
jinį balių, kuris įvyks 1979 m. 
sausio mėn. 13 d., 7:00 vai. v. 
punktualiai, Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje. 

Vakaro vadovė — v.s. Nijolė 
Užubalienė; programą atlieka 
"Mireos" ir "Žemvnos" draugo
vių skautės. Vakarienę ruošia p. 
Norvilienė: groja Neo-Lituanų 
orkestras. 

Auka: 12.50 dol. asmeniui, 
8.30 dol. studentams. 

Informacijai vakariais telef. 
496?8295 arba 425-4077. 

V i s u lauk ia 

"Kernavės" tunto skautes ir 
rengimo komitetas 

UDRYČIU TĖVU DĖMESIUI 

Nerijos tunto vadovybė ragina 
visus udryčių tėvus leisti savo 
dukrelėms pasinaudoti plaukimo 
pamokomis, kurios vyks sekma
dieniais, Homan ir 62 Str. sank
ryžoje esančiame YMCA plaukio
jimo baseine. Pamokos prasidės 
sausio 7 d., nuo 12 iki 1:15 vai. 
p.p. Kaina 25 centai už pamoką. 
Registruotis pas savo vadoves. 
Gali dalyvauti mergaitės nuo 6 
iki 11 metų amžiaus. 

LSS SESERIJOS VYR. 
SKAUTININKĖS 1975 —78 M. 

VEIKLOS APŽVALGA 

Dirbant Seserijos darbą, visuo
met esame dėkingos savo vyriau
siems vadams už patarimus ir pa
ramą. Baigdama šių 75 — 78 m. 
Vyriausios Skautininkės kadenciją, 
dėkoju LSS Tarybos Pirmijos pir
mininkei, v. s. Lilei Milukienei už 
glaudų bendradarbiavimą, sese
riškumą ir ypatingą Seserijos rei
kalų supratimą. Ta ip pat dėjo-
ju ir visiems kitiems vadovams 
palengvinusiems mano darbą. 

Mano gili ir nuoširdi padėka 
priklauso LSS Seserijos Vadijos 
narėms, nešusioms visų Seseri
jos planų, suvažiavimų ir sto
vyklų organizavimą. Ypatingai 
dėkoju savo pavaduotojai, v. s. Ja
ninai Mikutaitienei, kantriai sto
vėjusiai šalia manęs ir giliu pa
reigingumu ir seseriškumu talki
nusiai visuose darbuose. 

Spaudžiu kairę LSS Seserijos 

tas v. s. N . Kersnauskaitės. 
Toronte, 1978 m. globojamas 

1977 m. Dainavoje, Mich. Glo
bojo Detroito sesės ir broliai. 

1978 m. Lake Villa, 111. Globo
jo Chicagos sesės ir broliai. 

Gintaro Vadovių mokykla — 
vadovė v. s. Vanda Aleknienė. 
Kadencijos metu suruošta 2 va-

. ! dovių mokyklos. Gintaro Vado
vų mokyklos programa buvo pa
taisyta, atsižvelgiant į didesnį kai j 

Kanados vadeivės s. Liudos Gvil- kurių punktų reikalingumą. Šiais J 
jjgjj^g i metais, Tautinės Stovyklos me-

Chicagoje, 1977 m. Skautinin 
kų suvažiavimas globojamas Chi
cagos skautininkių d-vės, vado
vaujant v. s. A Namikienei. 

Rajonų veiklą koordinuoja ir 
pristato Vyriausiai Skautininkei 
rajonų vadeivės: Atlanto raj-s. 
Regina Petrutienė, Australijos raj. 
- ps. Pajauta Pullinen, Anglijos 

S O P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Telef. 434-2413 
1490 A. M. 

7159 S. MAPLEWOOD AVR 
CHICAGO, ILL. 60629 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
Telerf. — 337-1285 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas: 

700 Nortb MkMgao, Saite 409 
Valandos pagal susitarimą 

iiiiiiiiiiiiimuitiimimiiiitmiiiimmiHiii 

Lietuvos atsiminimai 
R&dl̂ o Valanda jau SS metu* tar
nauja New Jersey. New York ir Con-
neetieut lietuviams ! 
Kas šeštadieni nuo 4 iki 5 vai. po
piet iš WEVD Stoties N e * York* 
1330 kll., AM ir nuo 7 iki 8 v&l. 
vak. 97.S meg FM. 

Direkt » r . Jokūbas J. Stoka* 
14«7 Force Drive 

Mountainskte, X. i. 070*3 
Tel. 2S2-55«5 (code) 201 

Kviečiame taip pat klausytis Lietu
višką kultūrinių valandų anglų kaito* 
13 Steton HaJl Universiteto radijo sto
ties (New Jersey WSOU. 89.5 mss 
FM) Ptrmad. 7:30-8:80 vai. vakaro. 

(Vadovauja prof. i. Stnkas) 
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KATALIKŲ BA2NYCIA LIETUVOJE 
1940-1944 Metais 

Parašė vysk. VINCENTAS BRIZGYS 

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

Kaina su persiuntimu $4.30. 192 pusi. Illinois gyven
tojai prideda 5% mokesčių. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 63rd St., 
Chicago, 111. 60629. 

s aį sį» s> *> <» 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų Ugo9 
GinekoktgrinS Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Rd. (Crarford 
Medical Bnilding) T e l L t 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarime. 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marąoette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue. 

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

Pagal susitarimą. 
Ofiso tek*. WA 5-2«70. 

Rezid. tel. WAJbroc»k 5-3048. 

TtL ofiso ir buto: OLymple 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

] 443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-S vai. vak., 

išskyrus Uečiadlenius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet 

Vai : 

TeL ofrso 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 Sėst. 

tik susitarus. 

TeL REUaoce 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTU* 

Lietuvis gydytojas 
3925 We»t 39th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ' ir 
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai vak. Treč. ir šestad. uždaryta. 

I>r. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TeL — GR 6-2406 

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

Ofls. teL 736-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Xervų ir 
Emocinės ligos. 

CRAWF0RD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIV m VAIKC ū d o s 

SPECIAI/I91* 
MEDICAL m iLDIva 

3200 W. 81st Street 
valandos: Kasdien nuo 10 vai. r / to 

iki i vai. noniet. 
Ofs. teL 737-1168, rea. 239-2919 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

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

Va!.: pirmad.. antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

Teief. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKTŲ MGOS — CHTRURGfJA 
Ofisai. 

111 XO. WABASH AVE. 
4200 XO. CENTRAI, AVE. 

Valandos pagal suatt&rima. 

r AUTOMOBILIU TAISYMAS 

i 
Padangos. Priekinių ra tų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. F IRESTONE TIRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 W«st 59ih Streef _ Tel. fiR 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. ry to iki 8:00 vai. vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet. 

DR. A. B. SUVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 8-5893 
Specialybė Akių ligos 

8907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K s A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 We»t 68rd Street 

Pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 2 vaJ. ir nuo 5 iki 8 vai 
vak. SeStad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofs. PO 7-600© Re*. GA 8-7278 

DR. A. JEMKIMS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 We«t 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akiBiaa tr 
"Contact lenses" 

2618 W. 71rt S t - 1>L 787-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta trefi 

1002 N. Westem Ave., Chicago 
Tel. 480-4441 

Dr. K. A, JUČAS 
ODOS UGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 S t , Palos Heiglits 
T«L Ml-0730 

Valandos pagal susitarimą 

DR. UEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 68rd Street 

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

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

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

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

Re-ddenctjos telef. GR 6-0ei: 
Ofiso vai. pirm. ir ketvirtad. nuo 
1 ligi 3 v. popiet_Dagal^uMtArirr^ 
Ofiso teL H E 4-2123. > a m , GI « - « ! « 

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

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

įstaigos h- boto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDTCINA 
1407 So.49th Omrt, deero, BL 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
Uskyrua tret ir iestad 

"TeL ofiso PR 64446 
P. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8107 West 71st Street 

Valandos: i-« vai. popiet 
TreL ir Šestad. patral susitarltta. 

Ofs. teL 586-S168: namq S81-3T72 

DR. PETRAS aiOBA 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

6745 Wect 6Srd Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą-



iLdp mūsų kaimynai 

KOVOJA DEL SAVO LAISVĖS 
Vis daugiau laisvajame pasau

lyje atsiranda pabėgti i u iš sovie
tinių rusų pavergtų Estijoj Lat
vijos, Lietuvos krašte. Apie vie
nus jų daug kalbama, rašoma. 
Kalba ir skelbk; žiniai ir patys 
pabėgėliai. Kili, tiktai atsiradę, 
kažkur "dingsta", V.ikaių F.uro-
pįiė ar Amerikos tam tikrų įstai
gų" globojami. Nežiūrint tu, pa
staruoju laiku laisvajame pasau
lyje yra daugiau žinių apie tai, 
kas vyksta anapus gdfežĖMS už
dangos, nes kai ką papasakoja 
ir penkiadieniai ekskursantai, o 
taip pat kartais ir maža dalis 
siunčima laiškų atspėtanka j 
cenzūrą. 

Iš visų gaunamų informacijų 
susidaro "{spūdis, kad nuo Hel
sinkio konferencijos lai'ai. kai 
pavergtieji kraitai buvo nurašyti 
5 ajri« -tams,- žmr ;•,•;: u- te i ' \T t žy
mas ir okupuotoįų šalių gyveni-
•. aT-yra pasun!;ėj<?>. 

-Ištrijų Pabaltijo lautų, kaip 
pripažįsta vakariečiai o taip pat 
mųsu.. pačių kaimynai, Ii-tuviai 
turį geriausią inCdrmac^ą ir, gal 
būt, didžiausi:! pogrindinį judėji-
nųi. Pogrindvje leidžiamų laik
raščių skaičius siekias dešimtį, o 
"Lietuvos Katalikų Bažnyčioj kro
nika" eina be pertraukos jau nuo 
1972 metų. Tai labai retas įvy
kis rezistencijos, istorijoj'.-. 

Kadangi svarbiausieji Lietuvos 
rezistencijos pranešimai mūsų y-
ra skelbiami, su.^ipa/inlime su 
kai kuriomis mūsų kaimynų lat
vių ir estų informacijomis. 

Ne taip seniai o'-Mpuotosios 
Estijos radiofono i- • jevizijos 
darbuotojas Rio Mesak perbėgo 
į Vakarus ir paprašė politinės 
globos Austrijoje. Kitas esių ra
diofono pranešėjas jau anksčiau 
javo pabėgėlii] teises Švedijoje. 
Dar vieną nepavykusį pabėgimą 
paliudijo guminis laivelis, rastas 
išplautas pr'e Suomijos kiantų. 
Manoma, kad vienas estą pabė-
gėlL mėgino laiveliu patekti I 
Su0I&aSLJ •įrCi&s^nW - iG^Je' 
Suomių įlankoje. To fovon-s bu
vo surastas, bet asmenybė nebu
vo išaiškinta. 

Pabaltijo tautų federacijos Ka
nadoje valdybos pirmininkas 
Liw--teivats Toronto laikraštyje 
"Thc^tkn" per pasikalbėjimą 
korespondentu! pareiškė, kad 
pastarojo meto pabėgimai riša
mi su sustiprintu persekiojimu 
Pabaltijy ir kad ru"ifik.u.«ja stip
rinama. 

Estų centrinė taryba priėmė 
rezoliuciją, kuria prašomn Kana
dos vyriausybės užstoti pabaltie-
čius, protestui prieš žmogaus 
teisių paneigimą Sovietu valdo
muose okupuotuose kra "tuose. 

"Sovietų Sąjunga dabar perse-
1 ioja kiekvieną, kuris išdrjsta pa
sisakyti žmogaus teisių klau
simais", pasakė L Lcivats. Jis pa
minėjo kad neseniai į Estiją bu
vo atgabenta i0,000 rusų darbi
ninkų, kad paruoštų ten buriavi
mo instaliacijas 1980 metų olim-
f:adaX B tiesų tai es;mti prie-
Ustis, kad įvežtų į Estiją didesnį 
rusų skaičių, aprūpinant juos bu
tais naujai pastatytuose blokuo
se, kid jie ten pnsilikuj ir po o-
limp'ados statybos u/baigimo 
!;irbu — pareiškė L. L*:% nts. 

Vakarų Vokietijoje Eutene, 
leidžiamas latvių savaitraštis 
"I atvrjaM neseniai paskelbė dau
giau žinių apie- Šia vasarti Rygo
je įvykusius kursus (fau trečius 
iš eilės), kuriuos suruošė Ryšių 
komitetas tautiečiams užsienyje, 
fs daugybės kandidatų buvę pri
imti tik 15, iš kurių į Rygą at

vykę tiktai 11 kursantų. Kursų 
komiteto vadovė Astrida Lucė 
dėl to net susigraudinusi ir iš
vardijo neatvykėlius, kurie gyve
ną Švedijoje, Kanadoje ir JA-
V-bėse. Per dvi savaites kursan
tai turėję išklausyti 26 paskaitas 
ir dalyauti 9 praktikos darbuose. 
Paskaitas skaitę Latvijos Petro 
Stučkos' universiteto ir Mokslo a-
kademijos dėstytojai. Kursantai 
sugrįžę atgal, tačiau apie tai, ką 
girdėję, Rygoje, nedaug tekalbėję. 

* 
Kaip žinome, lapkričio 18-ji y-

ra Latvijos nepriklausomybės die
na. Atrodo, kad ne tiktai užsie
nyje, bet ir tėvynėje gyveną lat
viai šios dienos nėra pamiršę. 

Atvykėliai iŠ Rygos pasakoja, 
kad lapkričio 18 dieną Rygoje 
buvęs vykdomas policijos aliar
mas. Milicijos patruliai patrulia
vę ne tiktai mieste, bet ypač Bro
lių kapuose ir Miško kapuose. 
Grupė patrulių budėjusi ir prie 
Lenino paminklo. 

Rygos pagrindinio viešbučio 
priešakinėje pusėje lapkričio 
18 dienos rytą buvęs įbrėžtas ge
rai matomas šūkis: "Muškite ru
sus!" Tos pačios dienos vakare 
grupė latvių jaunimo, atvykusi 
iš Vakanj, susirinkusi restorane 
"Zem ozols zarien" (Po ąžuolo 
šakomis). Lankytojų susirinkę 
daugybė. Susirinkusieji pradėję 
dainuoti latvių tautiškas dainas 
ir staiga užgiedoję nepriklauso
mos Latvijos himną "Dievs sveti 
Latviju!" (Dieve, saugok Latviją). 
Po to jaunimas tuojau palikes 
restoraną dar prieš tai, kol ats
kubėjo milicija. 

* 

Korektūros klaidos laikraš
čiuose įprastas, nors kartais ir 
nemalonus reiškinys. Jeigu Va
karuose tokios klaidos padaro
mos, pataisoma, atsiprašoma, 
tuo viskas ir baigiasi. Kitaip yra 
Sovietuose. 

Rygos komjaunuolių laikraš
tyje "Padomju jaunatve", ra
šant apie naująją Sovietų konsti
tuciją, bw& parašytą "tautas 
paspiešanas gaita" (tautos pa
vergimo eiga), o turėjo bū
ti: "tautas paspriešanas gaita" 
(tautos apsisprendimo eiga), Va
dinasi, iškrito raidė "r", ku
ri "apsisprendimą" pakeitė i "pa
vergimą". Sunku pasakyti, ar tai 
buvo rinkėjo padaryta sąmonin
gai ar tiktai buvo eilinis spaudos 
korektūros velniūkščio iškrėstas 
pokštas. E tiesų, komunistinia
me laikraštyje šia klaida buvo 
paskelbta teisybė. Už tokį teisy
bės paskelbimą redaktorius E. 
PatnŠ neteko tarnybos. 

"Latvija" džiaugiasi, kad lietu
viai užbaigė naujosios Liet. Enci
klopedijos leidimą. Išėję 36 tomai 
ir dar 6 tomai anglų kalba. Pagi
riamos šios lietuvių pastangos. 
Latvius ir mus gali įdomauti fak
tas, kad, pasak "Latvijos", šios 
enciklopedijos užbaigimą pami
nėjęs ir Rygos liter&tūros ir 
mokslo žurnalas "Karogs", š.m. 
lapkričio 11 dieną. 

Ir pabaigai viena žinelė iš o-
kup Lietuvos: "Kryžių kalnas 
Jurgaičiuose vis dar labai erzina 
komunistus, bet kryžių jie dabar 
masiškai nebenaikma, tiktai visą 
kalną aptvėrė spygliuotų vielų 
tvoromis. Tačiau žmonės pralen-
da pro spyglius ir vis tiek stato 
naujus kryžius. Vis labiau plin
ta pasakojimai apie tai, kokios 
didelės nelaimės ištikusios kryžių 
griovėjus ir jų šeimų narius. Ne
beatsirandą savanorių kryžiams 

naikinti". h. hv. 

Naujoji jėgų pusiausvyra Azijoje 
Japonija turės rūpintis saugumu 

Kai po 10 metų pastangų di
džiausia pasaulio .galybė pralai
mėjo karą Vietname, beveik nuo 
tos pat dienos pasikeitė jėgų pu
siausvyra Azijoje. Paaštrėjo ko
va *.arp Maskvos ir Pekino sie
kiant įsigyti draugų ir laimėti 
daugiau įtakos susidariusioje tuš 
tumoje. Atrodė, kad Vietnamas 
dabir sutelks visas savo jėgas ats 
tatyti sugriautą kraštą ir sulydy
ti labai skirtingai gyvenusias abi 
tautos dalis. Vietnamo artimi ir 
tolimesni kaimynai neramiai se
kė tolimesnę įsisiūbavusio Viet
namo laikyseną ir šiek tiek su-

P. GAUČYS 

karo atveju būtų sunaikinti JAV 
vakarų pakrantėje esančias oro 
bazes, sužlugdyti jų karo laivy
ną Pacifike ir neutralizuoti Ja
poniją. Veiksmai prieš Kiniją te
būtų antraeilės reikšmės, nes bet 
koks karas tarp dviejų komunis
tų milžinų išsispręs Mandžiuri-
jos lygumose. 

Nūdien Sovietų karo laivynas 
yra 16 metų pažengęs pirmyn 
laivų skandinimo reketomis. 
JAV laivynas tik dabar pra-

LIETUVIAI BALTUOSIUOSE ROMUOSE 
Norint iškilmingai paminėti I riausią dvasinę krizę tautoje. Šiuo 

30 metų sukaktį nuo Žmogaus metu pasaulio valstybės gerai ži-

Tuo būdu joks Sovietų karo lai
vas negali išplaukti iš savo ba
zių JAV žvalgybos nepastebėtas. 
Vaizdas pasikeis, jeigu Sovietams 
pavyks įrengti jūrų bazę kur nors 
pietinėje Afrikoje. 

Japonijos jėga 
Sovietai gali pridaryti daug 

nuostolių Japonijai, nes jos kari
nės jėgos labai menkos, žymiai 
mažesnės už P. Korėjos, nors Ja
ponija savo pramonine jėga toli 
pralenkia ne tik P. Korėją, bet ir 
visą Aziją. Savo karo laivyną di
dinti Japonija nesiryžta dar ir to-

glaudino savo eiles. Abi didvals- įe d a i r e n?1
t l . Jfanasms raketas d ą k a ( J s k y s t o k u r o a t ž v i l g i u f 

tybės ginklavosi, ypač Sovietų 
Sąjunga, kuri paskubom tobuli
no savo raketas. 

Kariniai interesai 
Pakilo amerikiečių strateginiai 

interesai. Dabar visas JAV dėme
sys susitelkė į Vidurio Rytus ir 
Europą, geresnių santykių palai
kymą su Kinija ir Sovietais. Žo
džių karas tarp Pekino ir Mask
vos pasidarė dar karštesnis. Ta
čiau, nepaisant nuolatinio sovie
tinių karo jėgų stiprinimo Kini
jos pa-ienyje, ginkluoto susirėmi
mo pavojus buvo praėjęs. Sovie
tai Kinijos pasieny laiko 45 gerai 
ginkluotas divizijas, aprūpintas 
tankais ir įvairaus pobūdžio ra
ketom, 1200 lėktuvų ir stiprų lai
vyną Pacifike. 

Į ti> grėsmę kinai atsako kas
dami gilesnius tunelius ir visur 
sandėliuodami daugiau grūdų. 
Per pastaruosius 5 metus iškas
ti tuneliai Pekine ir kituose di
desniuose miestuose gali ap
saugoti 80 proc. jų gyventojų. 
Užpuolimo atvejui yra įrengti 
požeminiai fabrikai ir dirbtuvės. 
Kartu kinai paskubom vysto ato
minius ginklus ir raketas. Kinija 
yra vienintelė valstybė, atvirai 
pripažįstanti, kad būsimas karas 
vyks jos teritorijoje, todėl ji ruo
šiasi įsibrovėliams padaryti gali
mai daugiau žalos atominiu at-
sikeršijimu ir savo partizanų sus
tiprinta veikla. Niekas neabejo
ja, kad Sovietų įsibrovimas į Ki
niją jai kainuos labai brangiai. 
Tačiau abejojama, kad Sovietams 
pavyktų palaužti kinus, lygiai 
kaip amerikiečiams nepavyko pa 
laužti vietnamiečių ryžto. Todėl 
manoma, kad Sovietų didelių ka
rinių jėgų laikymas pasienyje su
daro tik nuolatinę jų grėsmę. 

Sovietų laivynas 

Tuo tarpu galingo Sovietų ka
ro laivyno buvimas Pacifike Kini
jai mažiau pavojingas, nes jo 
svarbiausias uždavinys visuotinio 

MA!JDOS U2 ALBANIJA 
Komunistine Albanija yra 

įvedusi tokius krikščionių ir ki
tų tikėjimų persekiojimus, kaip 
reta net kituose komunistiniuos 
kraštuose. Albanijos nepriklau-
fMunybės šventės proga (J912 
m. lapkričio 23 d.) Bostono al
banų ortodoksų bažnyčioje lap
kričio 19 d. vysk. Mark Lipa 
laikė specialias pamaldas, į ku
rias buvo pakviestas ir Bostono 

arkivyskupas kard. Humberto 
Medeiros. Kard. Medeiros ir 
vysk. Lipa paskelbė bendrą eku
meninį pareiškimą, kviesdami 
"visus pripažinti Dievo Kūrėjo 
pirmumą, jungtis maldoje ir dė
ti visas pastangas, kad žmogaus 
teisės komunistinėje Albanijoje 
būtų pripažintos ir atgaivintos, 
kad persekiojimai būtų sustab
dyti ir persekiojamieji išlais
vinti". 

Patys amerikiečiai pripažįsta, kad 
Sovietai dabar stato labai patva
rius ir nepaprastai gerai apgink
luotus karo laivus. Per pastaruo
sius 10 metų jų Pacifi'ko laivynas 
trečdaliu padidėjo, o jo ugnies jė
ga patrigubėjo. Sovietų povande
ninių laivų pagrindinis uždavi
nys bus sunaikinti amerikiečių 
oro bazes vakariniam krante ir 
Aliaskoje ir tuo būdu sutrukdyti 
JAV B-52 bombonešiams smog
ti pirma, negu Sovietų ilgų nuo
tolių raketos sunaikins JAV tai
kinius. Taip pat povandeninių 
laivų raketos gali sunaikinti JAV 
įrengimus Filipinuose, Okinavo-
je ir Japonijoje. 

Sovietų laivyno silpnybės 

Svarbiausia rusų jūrų bazė yra 
Vladivostoke, kur sutelkta torpe
dų ir minų sandėliai ir laikomi 25 
povandeniniai laivai. Kita dide
lė bazė yra kiek piečiau Nachod-
koje. Išplėstos ir patobulintos 
laivyno ir oro bazės Sachaline ir 
Kamčatkoje. Anksčiau Sovietų 
Pacifiko karo laivynas buvo tai
komas apsigynimo tikslams, da
bar puolimo. Bet jo veiklą kliu
do žiaurios Sibiro žiemos, . nes 
nuo lapkričio iki kovo Vladivos
toko ir Nachodkos uostai yra už
šalę ir susiekimą tegalima palai
kyti ledlaužių pagalba. Bet ir ge
riausiam orui esanį, išplaukimą 
į jūrą varžo laivams išplaukti tin 
kami tik trys kanalai, kuriuos 
uoliai žvalgo JAV ir Japonijos jū
rinės jėgos. Manoma, kad svar
biausia dėl ko Sovietai nenori 
grąžinti Japonijai 4 pagrobtų sa
lų, nes tada Sovietų laivų "seki
mas dar labiau palengvėtų. Vie
nas tų kanalu yra Taušimos są
siauryje tarp Japonijos ir Korėjos, 
kur JAV, Japonija ir P. Korėja so
naro pagalba gali sekti visų So
vietų laivų judėjimą. Kitas Tsuga-
ru sąsiauryje, ten patys japonai 
tą uždavinį atlieka. Trečias 
— Soya sąsiauryje tarp Hokado ir 
Sachalino salų dabar lengvai ja
ponų sonaro gali būti sekamas. 

visiškai pirklauso nuo pristaty
mo iš Vidurio Rytų, kuris kare 
atveju gali būti sustabdytas. 

Dabar, Japonijai pasirašius 
draugiškumo sutartį su Kinija, 
dalį naftos ji galės įsivežti iš Ki
nijos. Šiaip japonai yra nusiteikę 
prieš bet kokį ginklavimąsi ir pa
sitiki JAV globa. Kadangi vi
sas Japonijos ūkinis gyvenimas 
priklauso nuo eksporto ir impor
to, Sovietams grasant jį parali-
žuoti. Japonija gali būti privers
ta konflikto atveju pasilikti neu
tralia 

Nors Japonija po II-jo pas. karo 
pralobo ir klesti JAV atominėje 
globoje, tačiau daugelis japonų 
galvoja, kad visą laiką ji negali 
būti globojama. 'Ne tik JAV, bet 
ir Kinija nudžiugtų, jeigu Japo
nija pasiryžtų būti labiau nepri
klausoma ir daugiau rūpintųsi 
savo saugumu. 

teisių deklaracijos priėmimo Jung 
tinėse Tautose, prez. Carteris pa
kvietė arti 300 vyriausybes, kon
greso ir žmogaus teisėmis besirū
pinančių amerikiečių visuome
ninių organizacijų vadovų į 
Baltuosiuose rūmuose gruodžio 
6 d. vykstantį minėjimą. 

Minėjimas pradėtas vaišėmis 
puošnioje salėje kurioje prieš dvi 
savaites prezidentienė R. Carter 
priėmė JAV LB tarybos sesijos da
lyvius ir jų svečius. Šį kartą lietu
viai nebuvo taip gausūs, kaip ta
da, bet ir šį kartą lietuvių buvo 
gausiausia tautinė grupė. JAV LB 
krašto valdybai tarpininkaujant, 
šiame minėjime dalyvauti buvo 
pakviesti Lietuvių žmogaus tei
sių komisijos pirmininkas dr. Do
mas Krivickas, Kunigų vienybės 
centro vicepirm. kun. Kaz. Puge-
vičius, ALTos informacijos vado
vas kun. dr. J. Prunskis ir JAV LB 
krašto valdybos atstovai —pirm. 
inž. Alg, Gečys, vicepirm. Rimas 
Česonis ir LB ryšininkas Washing-
tone Alg. Gureckas. Jungtinės 
Baltų tarybos gautu kvietimu da
lyvavo dr. Jonas Genys. Kviesti
nių svečių tarpe dalyvavo JAV 
sen. C. Percy, sen. T. Kennedy 
Atstovų rūmų nariai Fenvrick, 
Drinan, negrų vadovai Coretta 
King, L. Sullivan ir kt. 

Minėjimas buvo pradėtas Vals
tybės sekretoriaus Cyrus Vance 

no kad nuo jų žmogaus teisėms 
rodomos pagarbos priklauso ir 
santykiai su JAY-bėmis. ProgneV 
sas jaučiamas 40 valstybių, turin
čių 2 su puse bilijono gyventoji!. 

Patricia Dariea, Valstybės sek
retoriaus pavaduotoja žmogaus 
teisių ir humanistiniams reika
lams, savo kalboje pastebėjo, kad 
dar daug kur pasaulyje yra pa
žeidžiamos ir laužomos žmogaus 
teisės. JAV-bės stengiasi panaudo
ti visas galimas priemones esa
mai padėčiai taisyti. Ne visuomet 
tos priemonės gali būti griežtos 
ar tiesioginiai pritaikomos, nes 
tenka atsižvelgti į diplomatinių, 
ekonominių ar karinių santy
kių išsišakojimus. Tačiau progre
suojama. Kai kurios valstybės lei
džia išvykti politiniams kaliniams, 
mažiau stabdo pabėgėlių pasiša
linimą, tarptautinėse konferenci
jose daugiau dėmesio skiriama 
žmogaus teisių klausimui, vals
tybėse steigiasi grupės skatinti ir 
sekti paklusimą žmogaus teisių 
nuostatams. 

Minėjimo dalyviai gausiu plo
jimu palydėjo prez. Carterio pa
reiškimą kalbos pradžioje, kad, 
"kol aš būsiu prezidentu, JAV 
valdžia tęs žmogaus teisių kėli
mą pasaulyje. Jokia žemiška jė
ga negali mus atskirti nuo šio įsi
pareigojimo". Dvidešimt minučių 
trukusioje kalboje, prez. Carteris 

kalba. Supažindinęs su deklara- j teigė: "Mes pasisakysime kai in-
cijos pagrindiniais principais, jis dividų teisės bus pažeidžiamos ki-

Ulinois kongr. Ed. Derwinski (R. -
4 distriktas) už nuopelnus paverg-
torm tautoms Pavergtųjų Tautų 
komiteto buvo apdovanotas Laisvės 
žymeniu. 

— Didžiojoj Britanijoj 1977 
m. buvo išleista 906 nauji poe
zijos rinkiniai. 

tose šalyse. Žmogaus teisių de
klaracija reiškia, kad jokia tauta 
negali slėpti po suvereniteto šydu 
kankinimus, dingimus, viešai 
sankcijonuotą fanatizmą ar lais
vės atėmimą savo sienose. Aš di
džiuojuos, kad mūsų tauta pasisa
ko už daugiau kaip karinę ar po
litinę jėgą. Ji stovi už idealus, 
kurie atsispindi Lotynų Amerikos 
varguomenėje, Rytų Europos dar
bininkijoje, Afrikos studentuose 
ir Azijos ūkininkuose. Žmogaus 
teisės yra mūsų užsienio politi
kos siela". 

Minėjimui pasibaigus, JAV LB 
atstovai turėjo galimybę pasikal
bėti ir asmeniškai įteikti LB iš
leistą dr. Tomo Remeikio naujai 
pasirodžiusį veikalą "Violations 
of Human Rights in Soviet Occtt-
pied Lithuania — a Report for 
1977" valst sekr. pavad. P. Da-
rien. Tarptautinės žmogaus tei
sių lygos pirm. adv. J. Shestack ir 
JAV atstovui Jungt Tautų gene-

pastebėjo, kad dabartinė JAV 
vyriausybė tarptautinės teisės nuo
statais siekė Įtrįsti visą politiką 
žmogaus teisiu srityje 

Prezidento štabo narė Anne 
Wexler, kurios žinioje buvo šio 
minėjimo organizavimas, išreiškė 
pasitenkinimą, kad vis daugiau 
valstybių vadovų ir milijonai pa
vienių žmonių teikia dėmesį ir 
darbuojasi žmogiškųjų teisių 
saugojimo srityje. 

Prezidento patarėjas saugumo 
klausimais dr. Zbignievv Brzezins-
ki ilgesnės kalbos metu analiza
vo pasaulinių karų sukrėtimų ir 
mažėjančio beraščių skaičiaus 
pasaulyje atneštą valstybinio są
moningumo atgimimą ir rūpestį 
žmogaus teisių klausimais. Jo tei
gimu, šitai žymu visose pasaulio 
dalyse, neišskiriant ir Sov. Sąjun
gos. JAV nori formuoti savo už
sienio politiką apie nepriklauso
mą individą. Pasisakymas už žmo
gaus teises Amerikai yra naudin
gas ir politine prasme nes tuo Į ralinėje asamblėjoje Set Momjian. 
būdu JAV-bės yra priekyje stip- j P. Darien prisipažino LB kasmet 
raus pasaulinio sąjūdžio. Prez. 
Carterio nusiteikimas žmogaus 
teisių srityje yra padėjęs JAV-
bėms krašto vidinio nusistatymo 
stiprinimui, tuo palaužiant vy-

išleidžiamus leidinius perskaitan-
ti nuo pradžios iki galo. Pasak 
Shestack, jis LB leidiniu naudoję
sis ruošdamas savo kalbas. * 

A. Gf. 
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— Išsipildė! — šūktelėjo Tomas, pakeldamas stik
linę ir demonstratyviai ją išmaukdamas. 

— Tylos! — Andrius tildė Tomą. 
Viktorija piktai pažvelgė į Tomą ir tas susiraukė. 
— Nėra abejonės, — tęsė ji, —visi gerai matote, 

kaip mes šiuo laiku įsileidome j , sakysite, "nežabotą" 
pirkimą. Dabar nupirkome net šiuos didelius namus. Tai 
manija? Ar mano išsipildymai? 

— Išsipildymas, sesele! — Tomas iš inercijos pik
tai prasižiojo. 

— Taip, šis "nežabotas" pirkimas mane veda į išsi
pildymą, — sutiko Viktorija. — Kai kas gal stebėjosi 
ir gėrėjosi mano kailiniais? Dabar stebisi naujais bal
dais, šiais namais ir šiuo deimanto žiedu? — Pakėlusi 
žiedą prie veido ji žavėjosi. 

—Pasviesk man akis! —sudundėjo Tomas. 
— Tomai!! 
Ji perkirto jį ir staiga būtų ką nors drastiško pa

dariusi, kad tik nutildžius... Jei nebūtų tų visų svečių, ji 
būtų sviedusi į jo išraudusį veidą kas papuolė po ran
ka. Bet jis suprasdamas, kad prie žmonių ji t o nedarys, 
progą pilnai išnaudojo. Jis ironizavo ir pamėgdžiojo ją. 
Jis maivėsi jai pavydėdamas. Iš pavydo jis net nusigė
rė. Išraudęs, kažkuo piktas, jis tapo kaip žvėris, kuris 
ieškojo sau silpnos aukos — tokios su didžiausiu pasi
didžiavimu. Ar jis trenks j ją visa jėga? Lukterk, ji 
norėjo jam priminti: 

"Ar aš nesu tavo sesuo?" 
Bet nesiskaitydamas, Tomas rodė savo niekšišką 

natūrą. Kvailys dar nežinojo, kad jos kalba būtų prieš 
jo pavydo šaltinį. Prieš Andrių. Prieš tą, dėl kurio pa
sisekimų Tomas pažaliuodavo, nes laikė Andrių kvai
lesniu, lėtesniu ir perdaug geru. Jis nežinojo, kad And
rius jai daug kartų šnekėjo, kaip niežti rankos paimti 
Tomą už kupros ir išmest jį tokį pro duris. To dar 
nepadarė, nes jis jos brolis. Ar ir dabar ji leis įžeidinė
ti? 

— Pasviesk žiedu... —girtutėlis Tomas vapaliojo. 
Net Stankus juokėsi iš to. Kai kurie svečiai ki

keno. 
Andrius žiūrėjo į savo žmoną tarsi į svetimą. Jos 

jam pagailo — ji tapo svečių pajuokos centru. Jos 
kalba jam gan patiko. Nebuvo aišku tik kaip būtų už
baigus. Tomas atrodė jam niekšu. Jis kiek panašus, 
het ir nepanašus į ją. Abiejų elgesį visuoment sunku 
atspėti. 

Viktorija dairėsi — ji buvo atsargesnė. Ji viską 
darė juk apgalvojus. Ji ir gudresnė už brolį, už jį, ir 
gal visus čia susirinkusius? Tokia moterim galima di
džiuotis. Kaip ji čia parengė, kaip mokėjo nupirkti, 
tokius namus, baldus, viską suderino, sušaukė pažįsta
mus. O Tomą reikės dėl to kiek patvarkyti, net rankos 
niežėjo, šito vyruko jis nekentė visa esybe! Gera pro
ga prie visų su juo atsiskaityti. 

Reikia tik pasikelti. Tik tiek. Tik to gal užtektų. 
Tomas žinotų, kad jis čia nejuokauja. Gal kas dar pa
dės? Kas žino? Čia pat, dabar, ir Andrius sukrutėjo. 
Juk ir svečiai raukės dėl vieno storžievio. 

Stankus kažką pasakė Žuliui ir jie abu ilgai šnibž
dėjo. Lenos vaikai, tarsi supratę kad čia įvyks tai, ką 
jie matydavo televizijoj, atsikėlę pradėjo bėgioti, slėp
tis už sofų ir burna imituoti pistoletų kalenimą. 

Lenos vyras pašoko, jis sugriaudė: — Prie stalo! 
Atgal, jūs... —ir vaikai bemat pakluso. Kiek išsigandę 
jie grįžo prie stalo, visų nustebimui sudėjo pamaldžius 
veidelius ir vėl atsisėdo į savo vietas prie Lenos. 

Tomas tuo tarpu pi'-tu veidu žiūrėjo, kas dedasi 

ir švilpė vaikams. 
Viktorija susigriebė: ar Tomas darė tai iš pavydo? 

Ar jis persiėmė fabrike ir išsinešė tokias manieras? Ir 
dabar terorizuoja ją Jis - gabus, bet grubus žmogus 
— mėginęs valyklą, krautuvę, keramiką, atsilošė į 
juodą darbą ir etniškumu pridengia šlykštų kartumą? 

Iš pykčio jai drebėjo žandai. 
C Tomas švilpė. Jis dar krėtė juokus. Jos paruos

ta skyrybų kalba supliuško, prarado reikiamą tam a-
tydumą. Ji beviltiškai šūktelėjo Tomui: 

— Tai tu kalbėk! 
Prisėdusi ji vos nepravirko. 
Kažkas jai paplojo. 

Jai nesisekė. Tai matėsi iš kilusios tylos. Svečių akys 
dabar nusigręžė į Tomą. Atrodė, kad jis to net išsi
gando. Niekšas! Paraudęs Tomas šluostėsi lūpas serve
tėle. Jis atsistojo ir barkštelėjo šaukšteliu stiklinėn. 
Dabar jis jai kalbės! Tomas su malonumu apsižvalgė 
ir matė, kad turi daug smalsių klausytojų. Kiek susi
raukę Slankai. Žuliai ir Mauros sužadėtinis įsmeigė į 
jį akis. 

— Štai ir proga man tęsti pradėtą ginčą su Bobų... 
— Tomas žvilgterėjo į Bobą ir paplojo jam per petį. 
Jis nevykusiai vaidino "bosą". — O ginčas ėjo, kas 
prie šito stalo yra juokingas "Phony". — Tomas apsi
žvalgė. — Toks tai buvo ginčas ir teigiau jam, kad 
jūsų dauguma yra juokingi. Jūs visi čia kažką vaidi
nate, kokie dideli ponai norėtumėte būti. Ypač 
mano brangi sesė! Mano išlaidi Viktorija! 

Po šių įžanginių Tomo žodžių Viktorija norėjo 
sviesti jam savo batuką. Bet ranka palietusi batuko 
odą nuslydo kojine — ji susivaldė. 

— Tai... Aš norėčiau kelių valandų įrodymui. 
Atenšion! Netik Bobas, kuris su manim nesutinka, bet 
ir jūs! Įrodysiu kokie paviršutiniški ir dirbtini man 
visi atrodote... 

(Bus daugiau) 
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C h i c a g o j e 
V A G I U G A U D Y T O J A S 

Du užpuolikai N o r t h R ive r -
side p rekybos c e n t r o a u t o m o b i 
l iams s t a t y t i a ikš tė je a t ė m ė 
r a n k i n u k u s nuo m o t e r s i r j o s 
duk ra i t ė s . Tą p a m a t ė d u j a u n i i b ė g i k a s " \ V . ~ F r a n z , i~6 m. Pri-

koją. Vėliau t a s p ik tada r i s bu
vo s u g a u t a s , o Guziko nuo t rau 
ką įsidėjo la ikraščia i . 

I Š T R A U K Ė I š E Ž E R O 

Mor ta Fe l ix , 6 1 m., ėjusi pa-Į 
ežere netol i B u c k i n g h a m f o n - U 4 i 4 H * U U i * U U i U U . U 
tano , Chicagoje . buvo s t a i g a u s į 
vėjo įb lokš ta į vandenį. J o s j 
šauksmą išgi rdo spor t in inkas | 

C L A S S I F I E D G U I D E 
R L A L E S T A T t E E A L E S T A T E 

UiUlUUUUUHUUUil 

v y r a i ir ėmė v y t i s užpuo lė jus 
Vienas p ik t ada r i s bes ive jan t į 
Bill Guzik. 19 m., p e r š o v ė pe r 

sidėjo d a r k i t a s jaunuol is i r jie 
ją i š t r a u k ė . ' 

Š N I P U I 40 M. 

W. P . Kampi l e s , k u r i s už 
3000 dol. p a r d a v ė Sov. Sąjun-

i gai žvalgybinio satel i to pas lap-

bės ir jėgos. Retai g i rdimo kom- t l s - ' 
pozitoriaus veikalas ir tobulos in
terpretacijos junginys su tapo su 

k u r e pr iminė auksinį foną vi 
duramžia is pieštu paveikslų, iš-

Linksmu šv. Kalėdų 
švenčių 

kada bažnyčios nuotaika, .kada joje j n ' 
skambėjo Georg Muffat Tocca ta ' ' 

Julija Graus ly te ruošiasi vedybinėms apeigoms. Jai padeda jos sesutė. 

BOSTONO ŽINIOS 

B A I S U S Ž U D U i A S 

A r e š t u o t a s J o h n W a y n e Gacy, 
g y v e n ą s Chicagos pr ie-

kompozitoriaus J. Cabani l les . i "ūes ty , 8213 YV. Sumnnerdale , 
c-moll. Į spūdis buvo d ide l i s : l netoli N o r r i d g e . J i s j a u b u v o j a 
Klausytojai išgyveno a d v e n t o ! n u t e i s t a s k a i P sektualui is nus i - ; | i m i | | m | | | „ „ | | | m | j | | | M l i | | n ( J | i l | U | | m | | 

džiaugsmą, rodosi, žvaigždžių ' kaltelis, o d a b a r aiškėja, kad 
spindėjimą, kada pasigirdo i m - ! J i s galėjo n u ž u d y t i apie 20 jau-
provizaeijos garsai niekad negir- j nuolių. J i s t a i p pa t prisipaži-
dėtoa lietuviškos giesmės. Klau- i no nužudęs 15 m. bern iuką R. 
sytojal buvo dėkingi už tokią gra- Piest . J o gyvenvie tė j r a s t i ke-
žią va landą" . S . S. tur i lavonai . 

BUTV NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimu 

Valdymai 
Draudimai — Incotne Tai 

Notariataa — Vertimai 

B E L L REALTY 
i . B A C E V I Č I U S i 

6455 S. Kedzie Av. — 778-2233 Prie 72*>s ir Troy geras 5 kamb. 26 

LINKSMŲ ŠVENČIŲ 
S I M A I T I S R E A L T Y 

Insurance — I n c o m e T&x 

2951 W. 63rd St.» 436-7878 
I H H U i H H i i n n i U H i U 

N O R , ! P I B K T 1 

Ieškau p i rk t senus medinius baldus 
gamintus prieš 1930 m.: Komo
das, s ta lus . : kedro skrynias , kė
des ir " O r i e n t a r kilimą už priei
namas k a i n a i . Tel. 312-891 3331 

metų mūrinis namas. Nau jas šildy-
* i M M ii i i i i * i i ii i i M * i i * i m a s Naujas centrinis vėsinimas. 

; i Pilna potvynio apsauga. 

D £ M E S I O 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kartelių naudojimas yra 
gražus papro tys . Biznieriai j a s pla
čiai naudoja. Bet t inka i r 'v išų luo
mų a t s tovams turėt i gražias vizi
tines korteles . 

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visais panašiais ieikn!ai^. 

j Medinis geras 5 kamb. n a m a s prie ; Busite patenkint i mūsų- p a t a m a v i 
M I S O E L L A N E O L ' S į 64-os ir Whipp!e. Naujas gazo pe- Į mu. 

čius. Geras garažas. Žemi t aksa i . , . 
Palikimas. Reikia parduot . j 

i it i i i i i i i i i i i i i i it i imiifiulttii i iHiii i i i i i i i i i i 
ANDRIUS NORIMAS 

K A L Ė D I N I S S U B U V I M A S 

Kalėdinė vakaronė-kūčios su
t raukė pilną T a u t i n i ų namų sa
lę. Po Mote ry federacijos p i rmi
n inkės EI. Vasyl iūn ienės žodžio, 
sulaužę plotkelę susirinkę valgė 
paruoš tus va lg ius , kuriu buvo 
apsčiai . 

Ras.- Čepa i tė , H i n g h a m konser
vatori jos m o k i n ė , paskambino 
p i a n u Bėk, Bėk, ir 3 variacijas 
t emai Mirgėk, žvaigždute. 12 me
tų G r e g o r y D a u s a paskambino 
Liszto e t iudą O p u s I No . 4, 
George Gersh \v in — Rahpsody 
in Blue ir Be thoveno "Fuer Eli- i 
se". Abu p ianis ta i buvo palydėti j 
i l gomis k a t u t ė m i s . A l e k s a n d r a 
Mor ia r ty paska i tė jdomų laišką: 
iš Lietuvos. Benediktas Povilavi-į 
čius p a d a i n a v o "Miegužėl io r.o 

didelio foimato atvirukas. 
s:is:r;nkę pasirašė 
šis a tv i rukas bus 
pasišnekučiavę i: 
svečiai skirstėsi. 

ir Matjoškai 
įteiktas. Dar 

pabendravę 

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

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 
2346 • 69th St., telef. 776-1486 
ililiillimillllllllllliilllllllllllllllillilllliu 

BROKERIS P . ŽUMBAK1S 
TeL — P B 8-6916 

S.S. 

VESTUM/ĖS 

Lapkričio 1 1 d . Julija Grausly- ' 
tė ištekėjo už Wi l l i am Elmer 
E m e r s o n III. Vargonais grojo V. 
Vasyl iūnas , smuiku Iz. Vasyliū- ; 

nas , solo giedojo Stasė Daugė
l ienė. 

Pranciškonų sodyboje puikioje 
salėje įvyko vestuvinė puota. 

EI. Vas. 

V Y T E N I O V A S Y L I C N 0 

V A R G O N Ų KONCERTAS 

V} renis Vasiliūnas šiais 1978 ; 

LAIMINGŲ NAUJŲ 1979 
METŲ 

Linkime Visiems lietuviams 

SHAMROCK OLDSMOBILE, INC. 
2424 Ogden Avenue 

Downers Grove, Illinois (312) 969-1310 
RIMAS STANIŪNAS ir ALGIS TILINOIS 

Agentūros vedėjai 

lllllllllllilllllllllllllllliiiiiiiilltlllllllllllll 

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

Apdraustas perki tymas 
įvairių atfj* uą 

Tel. 376-1882 a r J8-5996 
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>)&±k.<tS, 

riu" — m u z i k a Budr iūno . " U p e - į ™eta;s davė aštuonius koncertus | 
l i s " — S t a n k ū n o , "Gr įž tan t N a - vargonais . Septyni buvo Europoje 
mo"" ' — Dvoržako , Ze rmono Ari- \ i r v ienas Amerikoje, Los Alamos 
ją iš operos T r a v i a t a — Verdi ir j mies te ; N c m Mexico. Vytenis su- ! 
bisui Mozar to veikalą. Solisto ga- į s i laukė recenzijų "Braunschuei- j 
l ingas balsas klausytojams buvo I ger Ze i tung" , gruodžio 5 dienos 
mie las girdėti . i laidoje užvardintoj ' in terpre ta to- \ 

i rius grojo meistriškai": ;<Peine — : 

Kūčios n e b ū t ų vertos savo var- V o h n a n šįmet švenčia savo var
do , je i s u s i r i n k ę negiedotų . T o - : g o n ų 2 0 0 metų sukak tum . ku- i 
dėl visi k a r t u už t raukėme mū- j r i o s buvo atžymėtos koncertu, ku-
su t radic ines giesmes. Solistui T\ davė lietuvis vareonu meist-1 ri 

ras profe orius Vytenis Vasyliu- j 
nas . Programoje buvo vikiečių 
kompozi tor iaus Georg Muffat 

a k o m p a n a v o ir giesmėms prita
rė amer ikie t i s David Haas , pro
f e s iona l a s p ianis tas ir mokyto
jas. Susir inkusiųjų tarpe buvo as- j ( 1535 _ 1704). ispanu kompozi" 
m e n ų švenčiančių savo g i m i m o t o r i a m Juan Cabanilles veikalai, 
d ienas ir jie b u v o prisiminti ben t ! i r p a b a i g a i solistas improvizavo 
kuk l i a k o r t e l e i r "Ilgiausių, me- j a c I v e n t 0 lietuvišką giesmę "Raso
tų"" sugiedoj imu. Gine i t ienė pra - ' 
vedė fantų t r auk imą . Vakaronei 
be s i a r t i nan t prie galo, buvo ypa
t ingai p r i m i n t o s , ir joms pade-1 sugebėjo išgauti š 
kotą, tos ponios , kurių darbo d ė- i m u .egistru be 

A. t A. PETRAS UMBRAŽŪNAS 
Gyveno 7241 S. Sacramento Ave.. Chicago. 111. 
Mirė gruod. 25 d.. 1978. 7 vai. vak . sulaukęs 84 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Švenčionių apskrityje. Tverečiaus parapi

joje. Dysnos kaime. Amerikoje išgyveno 65 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Magdalena (Levickai

te) (anksčiau gyv. Ledford, Iii.), pusbrolis Bruno Papšis su 
šeima. Lietuvoje brolis Antanas ir brolių vaikai ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Priklausė S. L A. 63-čiai kuopai. 

iniiiiiimimimiiiimiiiimiiiimiiiiimiit 
{vairių prekių pasir inkimas nebruii 

uriai iš mū>Ų sandel io . 
COS>fOS PAKCKLS EXPRESis 

SIUNTINIAI ! LIETUVĄ 
.<.:'..:z s . Hulsted Si . . Chicago, Ui. tioooc Į 
2SM Vi. t.9th St., Chicago. 111. S0629 

IVIel.: S25-2737 — 254-3320 
V y t a u t a s \ a l u n t m a s 

iMiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiuim.11:11111 
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M O V I N G 
Sfa/R£NAS perkrausto oaldus ir 
kr.us daiktus I r iš toli miesto lei-
iunai ir pilna apdrauda. 

frf. - VVA .">-80«i3 
i l l l l l l l l i i l l l l i l l l l l l l l l l l l l i l l l l i i l i i i i l l l l l l l l l l l 

0 GERIAUSIA ČIA 
Labai švarus 2-jų butų namas ir ga

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

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

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

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

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

Gražus platus sklypas ir garažas 
; Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

"SANTAKA ?> 

Valdis Real Estate 
2625 West 71 si Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

uiiimmiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiimiii! 
SIUNTINIAI j LIETUVA 

ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4065 Archer A\e. 

LINKSMŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems savo 

pažįstamiems ir klientams. 

Budraitis Realty 
4243 W. 63rd Street 

Tel. 767-0600 

12-ka novelių. Iš jų trys buvo pre
mijuotos. Gražiai išleista. 304 pusi., 
1977 m. Viršelis dail. Giedros Tre
čiokaitės. Kaina su persiuntimu 
$6.30. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. ttrd Street, 
Chicago, III. 6062* 

i l l l lMlll l l l l l l l l l l l l i lHll l l l l i lIMIIiMIlItMIHP 

HELP VVANTED — M O T £ K \ > 

S£WING MAGMINE 
0PBRAT0RS 

A w m n p maaiufacturer h a s p e r m a -
ncnt full a n d part t i m e poa iuona 
Clean a ir coj idi t ioned plant . paid 
rnedical. denta l and l lfe in surance . 
Kxp«' i enoed or wil l tra in c o o d "ht>m« 

ZIP-DEE, LNC. 
96 Crossen Avenue 

Eik Grove Village 437-0980 

GEXERAL OFIICE 
New 1 giri office in Napervilie. fast 
accurate typist, statistrcat ' b a t k 
ground helpful, telex, good phone 
manner. willing to learn £DP eąuip 
ment. Phone Mr. Closs in Chicago at: 

637-6317 for appt. 

H E L P W A > T E D — V k ^ s U 

PARTS COUNTERMAN 
We are current ly seeking an indi-

. vidual to work in our pa r t s dept 
' Experience preferred. but \ve will 
j train the person we select. 
Į We offer good salary. 5 day week, 

Chicago, 111. 60632, telef. 9 7 7 - 5 M [111111 i i t l l l l l l i H i i H i t U i į liberal benefits and periodic sala-

popiet Lack-Lacka-

ka šios kūčios buvo suruoštos: 
v>;riausiai še imin inke i Lendrait ie-J 
ne i , an t kur ios pečių gulėjo val
gių s u t v a r k y m a s , jos padėjėjai 
Mor ia r ty , p o n i o m s , kurios atėjo j 
12 vai . d ienos me tu ir tvarkė 
s talus . Andru l ion i ene i , Kakutie-
nei , S t a n k ū n a i t e i , Rasienei , Ul -
pai tei , S imanavič iū te i ir visoms, 
kurios ruošė valgius ir juos pri
statė iaiku į salę. Padėka buvo 
išreikšta U l p i e n e i už kalėdinių 
žaislų p a g a m i n i m ą iš šiau-
dinėl ių . 

Sv. Pe t ro parapijos klebonas 
Ba i t ru š iūnas , kur i s atvyksta kas 
m e t į ruoš iamas kūčias. ir šį kar
tą ta rė kelis žodžius, dėkodamasl 
už pakvie t imą. Tol iau kalbėjo j 
advoka tė Sa ln ienė . Kapočius. I 
G u s t a i t i e n ė , Sonda , inž. Gal in is , j 
M i n k u s , Lileikis , Kaladė. Saulių 
sąjungos pi-m.Stašai t is . Mor iar - Į 
ty, kuri d a l i n o dovanas m r n i n i n - Į 
k a m s , padėkojo vyrams, kurie I 
yra ' " N i u n g ę " j moterų federaci
ją: Ž ' čku i , kur i s aprašo federa-1 
cijos veiklą, Bakšiui . Andrul io-
n i u i ir L e n d r a i č i u i . už visokerio
pą pagalbą ruoš ian t parengimus. Į 
M o r ' a r t y n e u ž m i r š o ir sergančio į 
B e n d r u o m e n ė s p i rmin inko Mai-
joškos, ku r io žmona yra mūsų 
va ldybo je . J a m buvo nupi rk tas 

kit dangūs iš savo aukštybių". 
Než iūr in t nedidelių senobimių, 

vieno m a n u a l o vargonų, solistas1 

ygius, že-
egistrų, bei ugningus tonus, 

Kūnas bus pašarvotas trečiad., 1 vai. 
wicz koplyčioje. 2424 W. 69 Street. 

Laidotuvės jvyks penktad.. gruodžio 29 d. iš koplyčios 130 
vai. popiet bus nulydėtas i Lietuvių Tautines kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, d r a u g i s ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse 

Nuliūdus ŽMONA. 

Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. tel. 737-1213 

IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIMIIi lI lI lI l I l I imill! 
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M. A. Š I M K U S 

NOTARY FUBLIC 
INCOME TAX SKRVICE 

4259 So. Maplewood, tel. 254-7450 
Tuip pat daromi VIORTIMAI 
GIMINU; iškvietimai, pildomi 
PIUCTTB«S PRAšVMAI ir 

'Kitokie l)iu.nkai 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiii 
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V A L O M E 

KILIMUS IR BALDUS 
1'iaunanie ir vasknojami* 

visų rūsių grindis. 
— • .i , j . BIBNVS — Tel. RE :-5168 

I^III1llllllllllIllHIIIIIIIIIIIlftflllllllllllffflllllllIIIIIIIII11Illl1lllllflllIllllllllltflltllllllllIltllltiIltllIlllftlllfflllllllllllllllllllllllllllllll*-2: IIIIHMIltlHUIIIIIIIIIIHUUIlIlIlIlIlIlUIIIIIII n 
SHAMROCK OLOS. INC 

OldS 
IN DOVVNERS GROVE 

Kviečiame Jus atsilankyti į 
SHAMROCK OLDSMOBILE, 
Downers, Grove, Illinois. 
Turime didelį pasirinkimą naujų 

Oldsmobile ir geram stovyje vartotų 
automobilių. Užtikrinam, kad rasite 
sąžiningą ir draugišką patarnavimą 

SHAMROCK OLDSMOBILE. INC. 

2424 Ofc l«*n Ave. , Dovvners Grove . III. 60515 
Telephone (312) 969-1310 

lOCr — 20 <7, — 30% pijriau mokėsite 
už apdrautlą o u o siKiie- ir automo-
hilki JML- m tu. 

i FRANK Z A P O L I S 
S208H West »5tb Stree* 

Chlcaco . nunoto 
Telef. <JA 4-8«54 

OLDS 

uiiitmimiiiiiiiiimuiiiiiiiiHiiii'miiiim 
P A C K A G E i : x r n i - s s AGK.NCV 

MARMA NOREIKIENE 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

l « b a i pa|t.(-l<laujarn<>>» geros rūsie« 
prekes. Mai*«*u- Iš Kuropoa sandėlių. 
2A08 VV. 6» St. . Chicago. III 00629. 

- T E U — WA 5-2787 
E i i i i i i i i i i i i imi i i in i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
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P L U M B I N G 

Licensed. bonded, insured. 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 

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

SERAPINAS — 63ft-2960 
iiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiMii 

VALANDOS; Pirmad. — pecktad. nuo 9 iki 9. 
Še£tad 9 iki 6. Sekmad nuo 11 iki 5 

Rimas Staniūnas. Algis TilimM* 
Agentūros Vedėjai 

94-ta ir St- Louis. Giminingom arba 
didelei šeimai 4 miegamų, l'/2 aukš
to namas. Pilnas rūsys, 2 šildy- i 
mai. šoninis j važiavimas. Garažas, j 
$45,000.00. Į 

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

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

Midway apyl. Taverna ir 3 butai. 
Puiki proga investuoti arba pasida
ryti padorų pragyvenimą Tik — 
S85.OO0.0O. 

Budraitis Realty Co. 
4243 W, 63rd Street 

Tel. — 767-0600 
Mes turime kompiuterį ir esame 

nariu M.L.S., kas palengvina parda
vimą bei pirkimą. 

Platinkite "Draugę". 

ry review 
G L E N L A K E VOLKSHAGON, Ino. 

6035 N . Broadway, Chicago, III. 
Phone for Appouitment 
Mr. Gander : 275-3500 

JEWELER & DIAMOND 
ŠETTER 

:-:\pori«. n c e d .»i cNirf-or mindfrd S R T -
T K l l \vuntcd for desi»rn «- ' c i s t o m 
.Ifuvlvy i "o. In<ii\ iclual mušt bo <>x-
porirno^d in ' all phnso* ot' ston<' 
s«'ttin^. inclvdtnjr fal>rtcatk>n of u-
ni<iuc i>i spccializi-d sottinir. H.ilary 
romni ' n s n i a t c ; \vit1i abi l i ly 

Semi . r e t u m e i«»: 

F R E D E R I C K P R E T E L T D . 
1780 2 u d St. , H i g h l a n d P a r k , 

I l l inois 60035 

l l G H T SUPERVISOR" 
For 6rowing Foundry 

H. S. GRAD 

Some pr ior supervisor, experience 
preferred. Mušt Speak English. 

i 

Tel. — 767-7120 

H E L P W A N T E D — M A L Ė 

Remki t t u o s biznierius, kur is 

skelbiasi " D r a u g e " 

McDONAID 'S NEEDS 
PEOPLE 

FULL OR PART TIME 
LUNCM IMSI miP, 11.9 P.m. MOM. TM»u *»' 

(Work W M t Tb« KKfe Ar* In Schoot) 
WO»K IVBSMOf * WCtKENDS. 
a p.m.-i 7 P.m. moH. TNRU n I. 

(Mvtt S« Attt* To Clow 0 - « Schoot N.flh» W*rtly) 
W M K BOTM WIIKENO OATS O S NIOHTS. 

GeodUOfti^K^ges E«c*9«nt cKonc* for o coroor m monog»m«ftt dwoTr» 

LOMtAlO 
390 t ft oossvsfc W., 

620-94*0 
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ŽIAURUS UŽPUOLIMAS 
Iš Wisconsino atvažiavusi į 

Chicagą Treptow šeima, pasi
svečiavusi šeštadienį grįžo į na
mus. Belle Plaine Avenue, Chi-
cagoje, juos sustabdė baltas, 20 
m., vyras. Grasindamas gin-

i klu, iš vyro atėmė pinigus ir 

liepė jam su vaiku išlipti, o už
puolikas su to vyro žmona 
Kathy nuvažiavo. Vyras tuoj 
pašaukė policiją, kuri po 20 
min. rado pagrobtąją Kathy 
Trepto\v nušautą automobily. 
Iš jos pinigai, apie 20 dol.. bu
vo atimti. 

Gruodžio 13 d. šv. Kazimiero lietuviu kapinėse laidojamas dr. Alfonsas Pareigis. Nuotraukos centro našlė 
Danutė Rimkutė-Pareigienė, jos dešinėje sūnus Algirdas, kairėje sūnus dr . Aleksandras, duktė Kristina ir I 
duk tė Marytė. Nuotraukos kairėje, velionies pusbrolis kun. Dominykas Lengvinas. Nuotr . V. Račkausko Į | 

A. A. DR. ALFONSAS PAREIGIS 
Gruodžio 13 d. iš Cicero Šv. giau. Širdies infarktas. Vais-

Antano lietuvių parapijos baž- i tai uepadėjo ir gruodžio 9 d. jo 
nyčios dr. Alfonsas Pareigis iš- Į ^irdis sustojo plakusi. 
lydėtas amžinam poilsiui į šv 
Kazimiero lietuvių kapines Chi-
cagoje. 

Pašarvotas Molinėje. Atsi
sveikino ligoninės bendradar-

; biai. Perkeltas į Cicero But 

virtinė automobilių palydėjo į 
kapines. 

Gyvenime Alfonsas buvo ne
paprastai draugiškas, pilnas 
humoro ir energijos, daug skai
tęs. Labai mylėjo savo šeimą. 
Gyvenimas nebuvo jam leng
vas. Tebūnie lengva jam šio 

A. t A. JOHN V. M IRAS 
Gyveno Chieago. Illinois. 
Mirė gruod. 24 d., 1978. 5:30 vai. ryto, sulaukęs 59 m. 
Gimė Chieago. Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Barbara, 2 sūnūs John 

G. ir Michael, duktė Karen ir kiti giminės, draugai ir pažįsta
mi. 

Velionis buvo savininkas Petrik-VValters Studio. 
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje. 6845 South 

\Vestern Avenue. 
Laidotuvės įvyks ketvirtad., gruod. 28 d. iš koplyčios 8:45 

vai ryto bus at;ydėtas į švenč M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje J:30 vai. įvyks gedulingos panial-
dos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas i šv . Kazimie
ro lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, sūnūs ir duktė. 

Laid. direkt. J G Evans, Jr . ir S. Evans, tel. 737-8600. 

Gedulingas Mišias atnašavo į k a u s kopiyčią, iš kur jį ilga | krašto žemė. V. A. Rčk 
velionio Alfonso pusbrolis, j ' 
kun. Dominykas Lengvinas, \ 
Windsor, Kanadoje, lietuvių pa-, 
rapijos klebonas. Asistavo ku-! 
nigai Rutkauskas ir Vaičiūnas.; 
Mišių metu giedojo solistas Jo-
BU Vaznelis, prie vargonų 
Antanas Skridulis. Grabnešiai: 
Viktoras Žvirgždys, Jonas Gy
lys, Pijus Stončius, Valteris Šat-
kus, Feliksas ir Algirdas Kas
parai. 

Po laidotuvių pusryčiai buvoj.| 
"Golden Age" valgykloje. 

Brangiai 

A. t A. EMILIJAI PALIOKSENEI mirus, 
jos vyrui dr. BALIUI PALIOKUI, dukroms AUSTEI ir 
INDREI su šeimomis reiškiame nuoširdžią užuojau
tą ir kartu liūdime. 

Velionis Alfonsas giliam liū-! 
y paliko žmoną Danutę Rim- • 

kūtę - Pareigienę, sūnų dr. į 
Aleksandrą su žmona Lyną i r ' 
dukrele, sūnų Algirdą — kom-į 
piuterių specialistą, dukterį Ma
rytę, studijuojančią teisę, su 
vyru Petru Lukomskiu ir dviem 
vaikais, ir dukterį Kristiną, stu- i j 
dijlkfjančią meSBciną," okup. 
Lietuvoje brolį Vaclovą ir se
serį Jadvygą. Be to. visą*eilę 
giminių, artimųjų ir draugų 
kaip čia taip ir okup. Lietuvoje. 

Alfonsas buvo gimęs 1916 m. 
kovo 23 d. Lietuvoje. Vėžaičiuo
se, šešių vaikų šeimoje. Tėvas 
Aleksandras, stalius, vadovavo 
baldų mokyklai ir pats išdroži- j 
nėjo Vėžaičių bažnyčios altorių, j 
Velionis Alfonsas 1936 metais; 
baigė Švėkšnos gimnaziją. Įs
tojo aspirantu j karo mokyklą 
ir baigė 12 laidą atsargos leite
nantu. 1937 metais Įstojo į 
medicinos fakultetą Kaune. 
Studijuodamas mokytojavo po
licijos mokykloje ir buvo poli- Į 
cijos mokyklos knygyno vedė-. 
jas. 

Nuo mažens pamilęs gamtą j 
*pie ją daug žinojo, taip kad 
kurį laiką Kretingos gimnazijoje j 
dėstė biologiją. 

1944 m. vasarą pasitraukė į 
Vokietiją, Miuncheną. Čia tęsė 
studijas ir 1946 metais vedė 
Danutę Rimkutę. 

Pasirodė džiovos bacilos Al- \ 
fonso plaučiuose. Metė studi-. 
jas ir 1949 metais atvyko į: 
Ameriką, Cicero. 

Pirmas darbas šiame krašte 
— Šv. Kazimiero lietuvių kapi-; 
nėse. Vėliau Taylor Forge fab- į 
rike, Cicero mieste. 

Tuo pat metu įsigijo maisto 
pfOduktų krautuvę 49-je gatvė
j e 1958 metais velionis grįžo 
į Vokietiją, per 9 mėnesius, 
medicinos studijas užbaigė. Grį
žęs su medicinos gydytojo di
plomu ir atlikęs praktiką Cook 
ags. ligoninėje, 1960 metais 
velionis Alfonsas išvyko į Mo
linę, M., dirbti jau kaip gydy
tojas vietos ligoninėje. Žmona 
Danutė dirbo laborante toje 
pačioje ligoninėje. 

Prieš pustrečių metų pajuto 
aitrų skausmą dešiniajame pe
ty. Atrodė, lyg raumenis skau
dėtų. Pasigimnastikavo. Blo-

Apolonija ir Lionginas Leknickai 
Liuda ir Mindaugas Leknickai 
Meile ir Tadas Mickai 

A. f A. 
VACYS MILINAVIČIUS 

Gyveno 6946 So. Talman Avenue, Chicagc Illinois 

Mirė gruodžio 23 d., 1978 m., sulaukęs 71 metų, amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 29 metus. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 VV'est 
71st Street. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 28 dieną iš koply
čios 9:00 vai. ryto bus atlydėtas j Švenčiausios Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą Po pamaldų bus nulydėtas j švento Kazimiero lie • 
tuvių kapines. 

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

Nuliūdę: GIMINĖS ir DRAUGAI. 

Laidotuvių direktorius Donald A Petkus, telefonas 476-2345. 

A. t A. VINCAS J. PETRAUSKAS 
Vaistininkas 

Gyveno Chieago, Illinois. Marąuette parko apylinkėje. 
Mirė gruodžio 23 d , 1978 m. 12:10 vai. ryto sulaukės 

81 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Šiauliuose. Amerikoje išgyveno 65 m 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Adelė (Valanskytė). 
švogerka Anna Knox ir Eleanor Neiman su vyru Arthur, Lie
tuvoje sesuo, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė L. "Vyčių Senjorų kuopai. 
Kūnas pašarvotas .Petkaus Marąuette koplyčioje. 2533 W. 

71st Street. Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 27 d iš 
koplyčios 9:00 vai. ryto bus at lydėtas į Švč. M Marijos Gimi
mo parap. bažnyčią, kurioje įvyka gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą Po pamaldų bus nulydėtas j šv . Kazimiero lietu
vių kapines. 

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

Nuliūdusi Žmona 

Laidotuvių direkt Donald A. Pe tkus — Tel. 476-2345 

Musų mielam mokslo draugui 

A. t A. Inž. IGNUI GASILIŪNU! mirus, 
jo ŠEIMAI, didžio skausmo valandoje, reiškiame 
giliausią užuojautą ir drauge liūdime. 

Pranas Gasparonis Albinas šatraitis 
Vladas Kiaune Juozas Vieta 

Dailininkui, Savanoriui-Kūrejui 

A. t A. JUOZUI PAUTIENIŲ! mirus, 
giliame nuliūdime žmoną p. STASĘ, dukrą TERESĘ 
su šeima, seseri ZV7MĄ JUŠKEVIČIENĘ su vyru 
ANDRIUM, netekus dėdes p. VARlAKOJIENĘ ŝu šei
ma ir visus kitus gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir drauge liūdime. 

A. Dulksnienė 
V. Kulikauskienė 
I. Kulikauskaite 
K. Rapšiene 
j . ir P. žitkai 

•" /yr*v 
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A. A. 

MARTYNAS BUNDELIS 
Gyveno 5025 VVest Argyle Street, Chieago, Illinois. 
Po sunkios ir ilgos ligos mirė gruodžio 22 d , 12:30 valandą 

popiet, sulaukęs 66 m. amžiaus. 
Gim6 Lietuvoje, Klaipėdos krašte, Spengių kaime 
Po karo 14 metų išgyveno Venecueloje,, Pietų Amerikoje, o 

paskutiniu laiku 15 metų Chicagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona. duktė Renata su vy

ru Frankiu, gyv. St. Louis, 2 seserys: Marija ir Greta su šeimomis, 
2 broliai: Jurgis ir Miki> su šeimomis, ir kiti gimines Amerkoje, 
/ckietiioje ir Lietuvoje. 

Priklausė Mažosios Lietuvos Lietuvių dr-jai, Venecuelos Lie
tuvių dr-jai ir Liuteronų bažnyčios Vyrų šalpos dr-jai. Keletą me
tų buvo Dainavos Ansamblio narys. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 
71st Street. 

Budėtuvės bus koplyčioje trečiadienį 7:00 vai. vakaro. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 28 dieną. 10 v. ryto 

pamaldos bus Tėviškes bažnyčioje, 6641 South Troy Street, o po 
pamaldų bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines. 

Norintieji prašomi aukoti Lietuvių Fondui. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Žmona duktė ir kiti giminės. 
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus — Tel. 476-2345. 

A. f A. 
V Y T A U T U I B I Č K U I m i r u s , 

jo žmonai SOL. PRUDENCIJAI BIČKENEI ir visiems 
velionies giminėms gilią užuojautą reiškia 

Lietuviu Opera 

Julius Paulinas Kazys Vilnis 

A. f A. 

BIRUTEI KIBURIENEI mirus, 
jos vyrui JUOZUI KIBURUI ir jų vaikams reiškiame 
giliausią užuojautą ir kartu liūdime. 

Danute ir Vacys Garbonkai 

DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m gruodžio mėn. 27 ! 

Dailininkui 

A. t A. JUOZUI PAUTIENIŲ! mirus, 
žmoną STASĘ, dukrą TERESĘ B0GUTIENC. seserį 
ZUZANA JUŠKEVIČIENĘ, jų šeimos artimuosius ir 
gimines giliai užjaučiame. 

Magdalena ir Jonas Stankūnai 

A. f A. 
DANUTEI B IELKEVIČIENEI 
mirus, tėvus ADOLFE ir SOFIJA KAMARAUSKU*?, 
seserj JUDITA vyrą dr. ALGIMANTE dukras RE
GINA ir VIRGINIJĄ ir kitus gimines nuoširdžiai už
jaučiame. 

Ona ir Jonas šostakai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S 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 Hermi tage Avenue 
Telefonas - YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 VVest 71 S t . , C h i e a g o 
1 4 1 0 S o . 5 0 t h A v . C i c e r o 

T e l . 4 7 6 - 2 3 4 5 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m. gruodžio mėn. 27 

X Omahos Lietuvių moterų 
klubas per klubo darbuotoją 
Joaną Drukteinienę atsiuntė 
"Draugui" du čekiu. Vienas jų 
— 50 dolerių, yra klubo auka 
dienraščiui paremti. Kitu če
kiu klubas apmokėjo metinį 
prenumeratos mokestį vienam 

x Kun. Vytautui Bagdanavi-; k l ubo globojamam seneliui. Už 
čiui, MIC. Lietuviškos Knygos j a u k a - oei paramą nuoširdžiai 
klubo vedėjui ir Liet. Kat. aka- j dėkojame. 
demijos Chicagos židinio pirmi
ninkui, gruodžio 26 d. suėjo 70 
metų amžiaus. Jo gražioje su
kaktyje jį pasveikino vienuoli
jos vyresnybė, jo giminės ir 
artimieji. 

X Elzė Diminskienė gruo
džio 27 d. išvyksta porai savai
čių į Vak. Vokietiją, kur gyve
na jos senutė motina ir brolis. 

x Stanley Balzekas, Sr., il
gametis automobilių prekybos 
Brighton Parke savininkas, 
švenčių proga atsiuntė "Drau
gui" labai malonius sveikinimus 
ir 100 dolerių auką, pridėdamas, 
dar 5 dol. už korteles. Balze- j P u s l a P m o s e 

paremiu dienraštį 

x Kun. J. šarauskas, Evans-. 
ton, 111., mus pasveikino švenčių 
proga ir atsiuntė 10 dol. auką.' 
Nuoširdžiai dėkojame. 

X E. A. Rašytinis, Bedford,! 

Mich., atsiuntė sveikinimus ir 
10 dolerių auką. Labai ačiū. 

X Aug. Tijūnėlis, V. Sinkus, 
O. Juodvalkienė, K. Mikalojū-
nas, nusipirko "Drauge" didesnį 
lietuviškų knygų kiekį. 

x "Prisidėdama maža auka 
prie lietuviško žodžio, tuo pa
čiu siunčiu visus mano geriau
sius linkėjimus švenčių proga" 
— rašo mums Danutė Ciplijaus-
kaitė. Dėkojame. 

X "Dėkodamas už skautiš-
i kos minties globą 

siunčiu 

kai neseniai minėjo savo gra
žaus vedybinio gyvenimo 55 me
tų sukaktį. Stasys, Sr., visą lai
ką aktyviai dirbo Chicagos lie-

Brolio ji nėra mačiusi jau dau- j tuvįu iabui, buvo kelių organi
zacijų, jų tarpe Liet. Prekybos 
rūmų pirmininkas. Jo sūnus 
Stasys. Jr., dabar veda auto
mobilių prekybą ir išlaiko Lie
tuvių Kultūros muziejų. Už 
didelę paramą reiškiame nuo
širdžiausią padėką. 

x Adelė Popeliučkienė - Na
vickienė, Gulfport, Fla., šven
čių proga sveikina visus savo 

giau kaip trisdešimt metų. 
Grįš tik po Trijų Karalių. 

x Lietuvių Krikščioniu demo
kratu Cicero skyriaus valdyba 
rengia kultūrinę popietę 1979 
m. sausio 7 d. Šv. Antano para
pijos salėje, tuoj po liet. šv Mi
šių. Bus kun. dr. J. Prunskio 
paskaita, meninė dalis ir už
kandžiai. Krikščionys demo-. . . . . ,. . , . ». ..gimines, draugus ir pažįstamus kratai ir jų bičiuliai kviečiami r . . . . 
popietėje dalyvauti. ir linki jiems visiems laimingų 

11979 metų. Vietoje sveikinimo 
X lietuvių Kalėdų papročiai; kortelių skiria auką "Drau-

buvo aprašyti "Sun - Times" gui". 
dienraštyje gruodžio 24 d. lai- x Dr. Edvardas J. Domans-
doie. Gale lietuviškai pridėtas kis iš Newport Beach, Calif., 
sveikinimas "Linksmų Kalėdų", atsiuntė malonius sveikinimus 

X Dr. Edvardas Bubnys, 
Bloomington - Norman univer
siteto profesorius, šiuo metu 
lankosi Izraelyje ir iš ten siun
čia Kalėdų švenčių ir Naujųjų 
Metų proga sveikinimus ir lin
kėjimus savo giminėms, artimie
siems ir pažįstamiems. Būda
mas kelionėje negali rašyti ka
lėdinių kortelių, tai jų vieton 
aukoja 20 dol. "Draugo" spau
dai palaikyti. 

x Birutė ir Antanas Pociai 
iš Elizabetho, N. J., švenčių pro
ga nuoširdžiai sveikina savo ar
timuosius ir linki jiems laimin
gų Naujųjų 1979 metų. šia 
proga skiria "Draugui" 20 do
lerių auką. 

j 
j X Vincas Samoška, Liet. pre
kybos rūmų Cbicagoje vardu 
palinkėjo "Draugo" štabui daug 
laimės ir atsiuntė 25 dolerių 
čekį. Labai ačiū. 

X Dr. Juozas ir Agnė Kižiai 
sveikina gimines, draugus ir pa
žįstamus su šv. Kalėdomis ir 
Naujaisiais Metais. Skiria auką 
Kalantos paminklo pastatymui. 

fsv.). 

» x Aukų po 3 doL atsiuntė: 
St. Ambrozaitis, J. V. Vaivada, i 
B. Rimas, F. Stankus, Laima ' 
Gečaitė, Z. D Jasevičius,. Vi-1 

dėkojame. 

, ir 25 dol. auką. Labai ačiū. 
x Kazimieras Motušis, Los 

; Angeles, Calif., savo ialške 
i "Draugui" išreiškė pasitenki-
' nimą dienraščio vedama linija, 
pagyrė už neįsitraukimą į be-

i prasmiškus ginčus ir atsiuntė 
didesnę auką. Dėkojame. 

x Dr. K. G. Ambrozaitis, 
Chesterton, Ind., apmokėjo dvie

j ų prenumeratų mokestį ir dar 
pridėjo didesnę auką. Maloniai 
dėkojame. 

x Po 5 dol. aukojo: Petras 
. Kausteklis. Al. Sturonas, St. 
; Stravinskas, Vyt. Vailys, V. 
Butvydas, Jurgis Stravinskas, 
Anelė Dulkytė, Alf. Rauckinas. 

.Jonas Motiejūnas, FeL Masaitis. 
| A. Jonynienė, Vaclovas Kuzmic
kas. Romas Ugianskis. Visiems 

; dėkojame. 

'Draugo 
auką ir 
— rašo 

mums Alf. Samusis iš Richmond 
Hill, N. Y., siųsdamas 15 dol. 
čekį. Labai ačiū. 

x Aukų atsiuntė: po 5 dol. 
— Vyt. Girdvainis, Matas Bau-
kys; po 3 dol. — A. Sheperis, 
J. Sniečkus. Dėkojame. 

x Aukų po 5 doL atsiuntė: 
Sofija Judokienė, dr. Ed. Juo-
dėnas, Veronika Ružancovaitė -
Petrulienė, Juozas Grina. Albi
nas Ruigys, Kazys Bartys, Sta
sys Frizelis. Šv. Jurgio parapi
ja Rochester, N. Y., M. Šilkai-
tis. Jonas Jasys, P. Banys, A. 
M. Boreišis, Ona Junkerienė. 
Eug. ir Regina Šilgaliai, Stasys 
Narkus. Maloniai dėkojame. 

x Marija Kižienė iš Kalifor
nijos atsiuntė 10 dol. auką. La
bai ačiū. 

X Dėmesio: 
traeija iš JAV i IV PLJK Eu
ropoje baigiasi 1979 m. sausio 
15 d. (Jau 131 žmogus užsire
gistravo). Tai liečia atstovus. 

• 

mu. ŽVAIGŽDUTE 
^^^^įti * J 1 * * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siusti: 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

S206 W. 65tfa PfaMse, Cfaioago, IL 60629 

skaitytojams ir bendradarbiams sveikatos ir ištvermes 
išlikti gerais lietuviais. 

Redaktorius 

Žengiant į Naujuosius Metus, linkiu Tėvynes Žvaigždutes VAKARAS MŪSŲ ŠEIMOJE I 
Aš kai grįžtu namo iš angliš

kos mokyklos, praktikuoju su 
savo trimitu 30 minučių. Kar
tais aš žiūriu televiziją. Mes! 
kartais važiuojam į krautuvei 
ir j knygyną prie parko. Po to 
aš lietuviškas ir angliškas pa
mokas darau. Einu į skautų 
sueigą kas pirmadienį. Dažnai 
vakarais mes visi skaitom kny
gas, kurios mums patinka. 

Petras Stungy s, 
Šv. Kazimiero Kt. mokyklos 

Clevelande, 5 skyr. mokinys 

ŽIEMA 

Žiema yra šaltas metų lai
kas. Daug sniego ir ledo. Pra
eitais metais buvo labai šalta 
ir daug prisnigo. Mokslininkai 
sako, kad mes turėsim daug 
sniego ir ateinančiais metais. 
Žiemą yra gražiau, kai viskas 

Kitur ir dabar šilta. Piešė Elenutė Tuskenytė 

NAUJŲ METŲ PAPROČIAI j kitais, o tik savimi? Ar perka 
Naujų metų papročiai beveik j dovanas, kad patys gautų? Tai 

tokie pat, kaip ir Kūčių papro-:n e Kalėdos! 
čiai. Naujų metų vakare vai-' ™&<*> Kristaus gimtadie-
gydavo "kūčeles". Jaunimas j ^ ' . _ ^ į i m ^ į ? 5 ™ f 2 ^Tl" I b a l t a -

Man patinka žiema, nes yra mėgdavo apsirengti įvairiais | t ė • S e r a P r°S a parodyti savo 
kostiumais, gyvulėliais ir tada j nuoširdžią meilę kitiems, ne-

, juokus krėsdavo. Paskui leis- ' ; b u t l gobšams. 
Kelionės reg is - ! d a v o i vandenį šviną ir žiūrėda- Į Kalėdos yra davimo, o ne 

' vo, kokias figūras jie galėjo su-: gavimo šventė. Nebūtinai rei
dą rvti. į kia duoti medžiagines dovanas, 

Iš Naujų metų oro spėdavo.! bet meilės išreiškimas yra ge-
kas jvyks šiais metais. Jei snin-. resnė, vertingesnė dovana. Ka-

individualius"kelel-:£a- t a i karvės duos daug pieno,ledos yra džiaugsmo šventė, o 
vius. Registruotis prašome P ^ v ^ 3 metus. J e i P™*0, tai ne pasipinigavimo. Kristaus 
kreiptis būstinės tel 778-2200 b u s l a b a i š e r a s J a v u herbus, gimimas yra linksma šventė, ku-
arba 778-2201 pirm.-oenkt. 9 v. J e i y r a ta- naktį ^ug žvaigž-ną turėtume gražiai praleisti 
r — 1 v p p ara 6-9 v v arba d ž i u - t a i gyvuliai greitai augs.' su savo seimą, su artimaisiais, 
paštu: Keilonių Registracijų Ko- Jeigu tą rytą saulė patekės gra-isu draugais ir, svarbiausia, su 
misija IV PLJK 5620 S. Clare- ži- t a i b u s ramūs metai. Jei pa- j Kristumi savo širdyse. 

tekės raudona, tai bus karas. Nesupraskite manęs klaidin-
Dainius Skiotys, jgai. Blizgučiai, reklamos, do-

mcnt. Cbicago, UI 60636. (pr.). 

X Dėkodami už korteles, po. 
5 dol. aukojo: A. Kurauskas, 
Indrė Baužaitė, Vacį. Mažeika. 
St. Sližys, Vikt. Timčikas, Juo
zas Andrius. Al. Smilga, Juozas 
Totoraitis, Jonas Žukauskas. 
Regina Andrijauskienė, Kazi
mieras Druskis. kun. V. Gori
nąs, Jonas Kanius. Visiems ma
loniai dėkojame. 

Kalėdos, Nauji metai ir mano 
gimtadienis. Šių trijų švenčių 
aš labai laukiu ir kiekvienais 
metais smagiai jas praleidžiu. 

Paulius Kazakauskas. 
Vinco Krėvės lit. m-los mokinys. 
Philadelphia, Pa. "Malūnas". 

AUTOMOBILIO AVARIJA 

Vieną vasaros dieną mes bu
vome pas draugus baliuje. Jau 
pradėjo temti, nutarėm važiuo
ti namo. pipom į automobilį ir 
išvažiavom. Netoli mūsų namų 
sustojom prie šviesų. Kebas 

PAŠOKSIU 
Sofca Algis, šoka Nele 
-Rugelius" ir "blezdingėle''. 
O aš šokti jų nemoku. 
Vieną tik suktinį šoku. 
Net paraudusi, linksmutė 
Su Petru šoka Danutė. 
Aš •linelių" šokt nemoku, 
Todėl tik suktinį šoko. 
Prisimindama, tėvyne. 
Šoka mama "kepurinę." 
O aš šokti jos nemoko. 
Todėl tik suktinį šoka. 
Salėj niekas neužsnūstia, 
Trepsi "karv}", smagų "Sostą". 
O aš šokti jų nemoko, 
Todėl tik suktinį šoku. 
Visi žino, visi matė, 
Nemokėjo šokt Jūratė. 
Ir kol visko neišmoko, 
Kaip ir aš suktini šoko. 
Oi, mamyte, kviesk i porą, 
Aš išmokti taria norą. 
O kai šokt daug ką išmoksią, 
Tai dažnai gražiai pašoksiu. 

B. Žaliafautkis 
"Šaltinėlis" 

Detroito "Žiburio'' lit. m-los Į vanos, margos švieselės, papuo-jbuvo tuščias, mes sukom į kai-

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė-
aesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings. 2212 
vVest Cermak Road — Telef. 

7-7747. <sk.) 

/akarienę. Po 
i atidarome dovanas 
vaikai žaidžiame, o kiti kalbasi. 
Kai išleidžiame svečius, viską 
sutvarkome. Kai kas eina į 
Bernelių Mišias. Kalėdų dieną 
dažnai važiuojame pas gimines 

1 pietums. Kalėdos man labai pa-
; tinka. Dažnai yra daug snie-
: go. Visur balta ir gražu. 

Asta Kižytė, 
Marquette Parko lit. m-los 

V skyr. mokinė. 

Tradicinių vilniečių kūčių ir.etu Chicagoje jaunoji generacija laužo! TIKROJ* KALĖDŲ PRASMĖ 
plotkelę su vyresniąja. Iš kairės Ram. Gaižutytė, Ant. Stankus (90 m.) ^ t i k r a k a d ^ ^ e s a t e gfc. 

V m skyr. mokinys. 
"Skambutis". 

KALĖDOS 
Kalėdos yra Kristaus gimimo 

šventė. Prieš Kalėdas mes nu-
perkam eglutę, kurią papuo
štam įvairiais papuošalais ir 
lemputėmis. Kalėdų išvakarėse 
pas mus susirenka visi giminės i 
ir kiti svečiai, kurie neturi sa-j sįdeda žiema. Žiemai prasidė-
vo šeimų. Visi valgome Kūčių j ^ o r a s a t š ą l a p r a d e d a s n i g t i . 

vakarienės ™es\2,iemąt ^ai sninga, aš einu sli-
Tada m e s j ^ ^ j ^ g^ėmis. Kitą dieną 

aš einu žiūrėti, ar ledas pabal

simai ir eglutės nėra blogi da
lykai, bet nepamirškime tikro
sios Kalėdų prasmės ir tada jos 
bus daug linksmenės. 

Indrė Rudaitytė, 
Kr. Donelaičio lit. m-los 
VU B klasės mokinė. 

ŽIEMA 

Kai praeina ruduo, tada pra-

ir Rūta Gaižutytė. Nuotr. Al. šeštoko 

• 

C H I C A G O S Ž I N I O S 
PARKŲ IŠLAIDOS PAVOJINGI BITELIAI 

Chicagos parkų distriktas Loyolos universiteto profeso-
priėmė savo 1979 m. biudžetą, rius dr. H. Garry Gardner, 

gė sušalti. Jei pabaigė šalti, aš 
einu čiuožti su pačiūžomis ant 
ledo. Jeigu įsirėžia ruožai, tai 
reiškia, kad ledas nelabai gerai 
sušalęs. Kai čiuožiant nedarau 
ruožų, tai ledas labai gerai su
šalęs. 

Kai aš einu slidinėti, mano 
draugas žiūri pro langą. Kai 
jis mato mane lauke, jis apsi
rengia, pasiima roges, nubėga 
į parką ir žaidžia su manim. 
Jei pergreitai rogės leidžiasi 

rę. Jau beveik baigėm sukimą, 
kai kitas automobilis sudavė 
mums į šoną. Tėvas vairavo, 
aš buvau šalia jo, mama ir 3 
sesutės gale. Sudavė į mano 
duris. Aš tuoj pat pradėjau 
rėkti, tėvai lipk lauk. O ma
ma barė, kodėl aš nelipau pro 
savo duris (mano durys buvo 
užstrigusios). Bet visi išlikome 
gyvi ir nesužeisti. 

Aras Tijūnėlis, 
Dariaus - Girėno lit. m-los 

7 skyr. mokinys. 

BUVO ŠALTA 

JŪROS DUGNAS 
Tėvas rodo sūnui miške gra

žius medžius: 
— Žiūrėk, sūneb, koks liek

numas ir grožis šitų pušų. O 
prieš milijoną metų čia buvo 
vandenynas, kitaip sakant, jū
ros dugnas. 

— Aš irgi tą pastebėjau, — 
visai nenustebęs sako sūnus, — 
žiūrėk, tėveli, kiek daug visur 
skardinių nuo žuvų konservų 
užsilikę. 

PAS DANTŲ GYDYTOJA 

— Vaikeli, atsisėsk į tą fotelį! 
— Ačiū, geriau pastovėsiu. 

BŪDINGAS EŽERAS 

Įdomus mokslininkų reiški
nys aptiktas Turkmėnijos Kom-
sko ežere: jie nustatė, kad gel
mėse vandens temperatūra —r 
plius 50°C, o paviršiuje — tik 
9°C. Buvo anksčiau manyta, 
kad ežerą maitina požeminiai 
karštieji vandenys, tačiau ši hi
potezė nepasitvirtino. Pasirodo, 
ežerą sudaro du vandens sluoks
niai. Viršutinis susiformuoja iš 
kritulių, todėl jis gėlas, o apa
tiniame sluoksnyje ištirpę labai 
daug druskų. Del šios ypaty-
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ATSAKYMAI 

deję apie Kalėdų dvasią — . 
_., — ; žemyn nuo kalno, tada mano 
Tik pasiziu-i J ' . 

1 draugas nukrenta Jei roges 

"Holiday spirit" 
rėkite: aplinkui visokie blizgu-., . „. . . . . . . . . lėtai nuvažiuoja nuo kalno, tada ciai. margos švieseles, baltas! , ~ . 
sniegas, reklamos, dovanos, eg
lutės, papuošalai — ar tai ne 
Kalėdų dvasia? Visi skuba ap
sipirkti dovanas, papuošti eg-

X Akiniai siuntimui f Lieta-; kuris siekia 77.043.635 dol., tai JAV pediatrų žurnale perspėja i u t e s pakabinti kojines, statyti 
vą. Kreipkitės i V. Karoaaitę. yra 1,821,748 mažiau negu 1978 tėvus, kad nepirktų vaikams Kalėdų senelius prie durų, o 
Optical Studio, 7051 S. Washte-i m. 13 mil. dol. numatoma didelių gazuoto vandens butelių, | kur dingo Kristaus gimimo 

Ave.. Chicago. UI. 60629. gauti iš mokesčių už automobi- nes sprogdami jie gali mirtinai šventė? Ar žmonės nesirūpina 
TW- 778-6766. fsk.) 
-

X Klemensas čeputte su šei-
gv. Kalėdų ir Naujųjų Me-

tlį proga sveikina draugus ir 
pažįstamus. Vietoje kortelių 
skiria auką šimtą dol. ($100) 
laisvės kovai stiprinti — 
VLERai. (sv.). 

. x* Pianisto Manigiroo Mote-
k»Wio rortepijono kūrinių kon
certas įvyks sausio 14 d., sek

lių statymą ir 
vietas. 

už laiveliams 

GOLFO PAMOKOS 

Ir žiemą Chicagos parkų dis
triktas turi golfo pamokas. 
Jaunesniems kaip 17 m. ir vy
resniems kaip 65 m. nereikia 
mokėti, kitiems — po 5 dol. 
savaitėje. 

KETVERTUKAS 
Keturi kūdikiai šeštadieni šv. 

madtaoi, 3 vai. popiet, Jaunimo Luko ligoninėje gimė Lindai 
eantrt didžiojoj salėj. Visa pro- Walski, Keith Walski žmonai, 
gramą nauja. Visuomenė ma- Jų šeima šyvena Romevilėje, 

sužeisti. 
OPERETE 

mano draugas nenukrenta. 
Artėjant pavasariui, sniegas 

pradeda tirpti ir pasidaro purvi
nas. Tada mes laukiame pava
sario. 

Marius Bijūnas, 
Montrealio lit. m-los mokinys. 

Kanada. "Liepsna". 

Padėkos dieną mes turime pa-; bes taip pat dėl ežero dugno 
dėkoti Dievui už tėvelius, už tamsaus dumblo vanduo geriau 
mokslą ir už viską, ką Jis mums į sugeria saulės šilumą ir įkaista, 
davė. (Bet šie du sluoksniai tarpusa-

Padėkos dieną aš ir visa mū-1 vyje nesimaišo dėl skirtingo ly-
sų šeima buvome namie. Nore- ginamojo svorio. jm. 
jome važiuoti į Montrealį, bet 
mums taip neišėjo. 

Turėjome tą dieną didelius pie
tus. Valgėme kalakuto, ryžių, 
pupų, salotų ir dar daugiau vi
sokių valgių. Buvo labai skanu. 

Danius Pažėrūnas, 
Toronto "Maironio'' lit. m-los 

mokinys. Kanada. 
"Mūsų pasaulis". 

DANUTE! 

"MOKYKLA" 
Operetę "High School" stavo 

Quick Silver teatras šiaurinėj 
Chicagoj. Scenos kieme, klasė
je, kavinėje, futbolo lauke, už
kandinėje, atliekamos aktorių ir 
studentų. 

Visuomenė ma- Jų šeima 
tonia' kviečiama gausiai daly- Chicagos priemiesty 
vaut (pr.). i vaikus, dabar turės 8. 

Turėjo 4 

^^,^^m^-. **^ i. ; .-^».. * * » - - • 7 ^ ^ - : 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So 

Tel. 
'"hiraco 

Kodrie Avenne 
— 776-1225 
7'linnift 

DarlK) vai nuo 9 iki 
šeštad 9 •B!, ik' 

00629 
7 v?l. vak 

1 vai. d. 
Iš kitos planetos. Piešė Andrius Kirlys, 8 m., IV tk K. Donelaičio 

MIELA 
Šiandien nutariau tau parašy

ti laišką. Mes lietuviškoj mo
kykloj kalbėjom apie Kauną. 
Kaunas, turbūt, labai gražus 
miestas. Ar tu esi buvus Kau
ne? Aš labai norėčiau pama
tyti Nemuną. Aš moku dainą 
apie Nemuną. lietuviškoj mo
kykloj mes taip pat išmokstam 
ir kitų dalykų. Kaip tau seka
si? Parašyk man. Ar Lietu
voj jau yra sniego? 

Tavo draugė Vilija. 
Vilija Bublytė 

Sv. Kazimiero tit. m-los 
Clevelande, 6 skyr. mokinė. 

I. 
m. 
V. 

Laikrodis. 
Lapkritis. Rita. Alkis. 
Morfijus (Morpheus). 
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I (mįslė) 
Ant sienos mėnulis 

(10 taškų). 

n. 
supasi. 

— Jei bevalgant nukrinta 
šaukštas, peilis, šakutė ar kąs
nelis, sakoma: „Alkanas skubi
nas". 

(Žiūrėkite brėžinį). Kuri iš 
šių raidės N linijų yra trum
pesnė? (5 taškai). 

m. 
Su kuria valstybe Sovietų 

Rusija turi ilgiausią sausumos 
sieną ir su kuria trumpiausią? 
(5 taikai) . 

įįiiftf* fcfctfm. mm r. •>» M . « M 

tf* 


