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Kinijos vadovybė 
paskelbė tikslus 

Svarbiausias uždavinys — sustiprinti valstybę 
Hong Kongas. — Komunisti

nė Kinija pirmadienį paminėjo 
mirusio vado Mao Tse Tungo 
85 gimimo sukaktį. Ta proga 
partijo: laikraštis kėlė jo laimė-
jimuc, nutylėdamas jo klaidas. 
Paskutiniu metu Kinijos spauda 
nebijo pakritikuoti partijos nepa
sisekimų ir padarytų klaidų, ta
čiau, paprastai, neliečia pirmi
ninko Mao. Kinijos žinių agentū
ra Hsinhua pakartojo partijos 
centro komiteto padarytus nuta
rimus, ir paaiškino, kodėl Kinijos 
vadai nutarė padaryti staigų po
litinį posūkį. 

Nuo šio laiko visos partijos 
centtinis uždavinys bus šalies su
moderninamas. Tą uždavinį rei
kia atlikti skubiai, nes pasauliui 
gresia karas. Visas kitas darbas, 
įskaitant partijos politinį darbą, 
turi būti nukreiptas ir tarnau
ti tam vienam centriniam tikslui 
- Šalies sumcderninimui. Negali 
būti jokių politinių judėjimų ar 
klasės kovų, kurios nukryptų nuo 
centrinio uždavinio — sumoder-
ninimo. Šios krypties svarbiau
sias uždavinys — sustiprinti vals
tybę, pakelti liaudies gvvenimo 
lygį- Jei to nebus pasiekta, bus 
neįmanoma konsoliduoti mūsų 
šalies proletariato diktatūrą ir 
mes Tada būtum? pralaimėtojų 
pusėje, kai kils naujas agresijos 
karą:;, sakoma partijos pareiški
me, kurį pakartojo Hsinhua. 

Užsienio korespondentai nuro
do, kad kultūrinė revoliucija, dėl 
kurici dabar kaltė metama "ket
veriukei" ir Mao pavaduotojui 

Lin Piao, visiškai buvo sustab
džiusi jaunimo švietimą. Šan
chajaus Futan universitetas 1971 
-72 mokslo metais turėjo tik 54 
mokslo dienas. Daug fakultetų 
buvo uždaryti, mokytojai pa
skelbti "kapitalistinio kelio sekė
jais", uždaryti į kalėjimus ar iš
varyti dirbti į komunas. Todėl 
šiuo metu universitetų studentų 
amžius pakilo, nes apie 30 m. 
amžiaus studentai bando užbaig
ti pradėtas studijas. Visa karta 
jaunu kinų dėl "revoliucijos" ne
teko progos studijuoti. 

Koerspondentai, palygindami 
Sovietų Sąjungos ir Kinijos ko
munistų vadus, rašo, kad rusai 
mėgsta perdėti savo "laimėji
mus" ir visiškai nutyli savo ne
pasisekimus, juos slepia. Tuo tar
pu kinų vadai atvirai pripažįsta 
praeities klaidas, sistemos trūku
mus ir prastus rezultatus. Sovie
tai, savo nelaimes slėpdami, karš
tai puola Vakarų netobulumą, o 
kinai pripažįsta, kad Vakarai yra 
daug juos pralenkę ir nebijo iš 

į Vakarų mokytis. 

Mirė a.a. pulk. Oskaras 
Urbonas 

Tik dabar mus pasiekė žinia 
(kiek pavėluotai pranešė iš Šve
dijos), kad lapkričio 6 d. Stock-
holme mirė ir ten buvo palaido
tas a. a. Oskaras Urbonas, Lietu
vos kariuomenės pulkininkas, ka
ro istorikas. 

Velionis buvo gimęs 1892. III. 
31 Ašmintos dvare, Prienų vals
čiuje. 1911 m. baigė Marijampo
lės gimnaziją, 1914 m. artileri
jos mokyklą Petrapilyje. Akty
viai dalyvavo I pasauliniame ka
re ir buvo apdovanotas daugybe 
pasižymėjimo ženklų. 1918 m. 
bolševikų suimtas ir kalintas Vo
ronežo kalėjime. Tarnavo Den-
kino ir Vrangelio armijoje. 1921 
m. grįžo į Lietuvą, įsijungė į Lie
tuvos kariuomenę, kur ėjo įvai
rias pareigas. Buvo pulko vadas, 
kariuomenės inspektorius. Jo rū
pesčių įsteigtas Gaižiūnų poligo
nas. Paruošė keletą karo tarnybos 
vadovėlių, aktyviai bendradarbia
vo karinėje spaudoje. 

1944. II. 3 pakviestas gen. P. 
Plechavičiaus vadovaujamos Vie
tinės rinktinės štabo viršininku, 
sumaniai organizavo šią lietu
vių karinę formaciją ir gynė jos 
savarankiškumą nuo vokiečių 
nacių. Už tai 1944. V. 15. kartu 
su kitais štabo karininkais buvo 
vokiečių suimtas, kalintas Salas-
pilio, Rygos, Štuthofo koncentra
cijos stovyklose ir kalėjimuose. 

Pokario metais apsigyveno Šve
dijoje, nuo 1946 m. ligi išeinant 
pensijon dirbo Armijos muziejuje 
Stockholme. Čia rado apsčiai Lie
tuvos karo istoriją liečiančios 
medžiagos, parašė keletą studiių 
mūsų karo istorijos temomis. Ak
tyviai bendradarbiavo "Karyje", 
Liet. enciklopedijoje. Išspausdin
ta keletas jo studijų, kitos liko 
rankraščiuose. 

Mirė Alžiro 
prezidentas 

Alžiras. — Vakar mirė Alži
ro prezidentas Boumedienne, 53 
m. Jis jau seniai sirgo, gydėsi 
Maskvoje, vėliau Alžire, kur jį 
prižiūrėjo tarptautinė gydytojų 
grupė. 

Boumedienne į valdžią atėjo 
karinic perversmo keliu. Jis ban
dė įgyvendinti savo krašte '"so
cialistine revoliuciją", nuolat pa
sisakydavo prieš "imperializmą", 
tačiau tuo pačiu metu sugebėjo 
prekiauti su Vakarų valstybėmis: 
Amerika, Prancūzija ir kt. Nors 

jis gaudavo nemažą paramą iš 
Maskvos, komunistų partija Al
žire uždrausta, o jos vadai iš
tremti. 

Prezidentas tarsis 

kitaip Vakarų Vokietijos spaudos karikatūristas vaizduoja naująją JAV-bių — komunistines Kinijos drau
gystę ir kokia kaina ji buvo padaryta 

KAM GALI TEKTI 
IRANO GINKLAI? 

: r : - •' ^ 
Moderniausi lėktuvai, kompiuteriai būtų išvežti 

suMeany 
Washingtonas. — Sausio 12 d. 

prezidentas Carteris planuoja su
sitikti su savo kritiku, Amerikos 
darbo unijų federacijos preziden
tu George Meany. Pasitarime da
lyvaus dar šeši unijų vadai. No
rima surasti bendrą kalbą, nes 
Meany ne tik neremia prezidento 
programos prieš infliaciją, bet 
vadina jį konservatorium ir re 
akcijonienu. 

Hanojus kaltina 
Kinijos karius 

Bangkokas. — Vietnamo ra
dijas antradienį paskelbė, kad Ki
nijos kareiviai du kartus buvo 
peržengę Vietnamo sieną ir vie
nu atveju pagrobė keturis vietna
miečius milicininkus. Dėl šio sie
nos pažeidimo Vietnamo vyriausy
bė įteikė Kinijai griežtą protestą. 
Praėjusią savaitę Vietnamo —Ki
nijos santykiai labai pablogėjo. 

Pabėgėliai laukia 
prie Hong Kongo 

Hon Kongas. — Apie 2,700 
vietnamiečių pabėgėlių laukia 
laive prie Hong Kongo leidimo iš
sikelti, tačiau Hong Kongo val
džia įsileido tik šešis sergančius 
vietnamiečius. Penkiems reikėjo 
ligoninės, viena moteris Kalėdų 
naktj pagimdė kūdikį. Laive likę 
vietnamiečiai grasino nusižudyti, 
jei laivas imtų plaukti atgal. 
Hong Kongas atsiuntė pabėgė
liams nemažai maisto ir vaistų. 

Teheranas. — Irane riaušės ir 
streikai nesibaigė. Antradienį vėl 
žuvo keliolika žmonių. Irano 
naftos gamyba visai sulėtėjo. 
Washingtone valstybės departa-
mentar paskelbė, kad Irano ne
valytos naftos eksportas į Ame
riką visiškai sustojo. Antradienio 
nafto„ gamyba pasiekė 600,000 
statinių, kada normaliai ji siekia 
5.9 mil. statinių per dieną. Ke
lios Irano delegacijos išvyko į 
Saudi Arabiją ir' Kuvaitą pirkti 
naftos, nes jos jau nepakanka vi
daus įeikalams. 

Komentatoriai, stebėdami įvy
kius Irane, mano, kad kariuome
nė ateity suvaidins svarbiausią 
vaidmenį. Jei valdžią paims de
šinieji karininkai, Irano vyriau
sybės forma gali būti panaši į 
Pakistano. Jei pateks valdžion 
fanatiškai religingi generolai, vy
riausybė bus panaši į Libijos — 
nusistačiusi prieš Vakarus, flir
tuojanti su Maskva. Irano karei
viai kasdien priima lojalumo prie
saika: alachui, šachui ir valsty
bei, tačiau agitacija prieš šachą 
paliečia ir kariuomenės eiles. 

Kariuomenės aukštieji kari
ninkai palaiko šachą. Premjeras 
Azhari laikomas nuosaikiausiu 

iš visų generolų. Tarp karštes
nių šacho gynėjų yra Teherano 
įgulos viršininkas gen. Oveissi, 
kuris yra pasakęs, kad jis vienas 
būtu jau seniai opoziciją "su
tvarkęs". Nuolaidos ir įvairūs pa
taikavimai miniai atvedė Iraną į 
dabartinę krizę. Dar radikalesnis 
esąs aviacijos vadas generolas 
Amir Hossein Rabii. Jis teigia, 
kad už visų Irano sunkumų stovi 
tarptautinis komunizmas. Jo ma
nymu, jei šachas būtų priverstas 
pasitraukti, Irane dar būtų gali
ma atstatyti tvarką, tačiau tik 
griežtr. ranka, kuri izoliuotų vi
sus kairiuosius ir liberalus. Klau
sant šio aviacijos generolo pa
tarimų, Irane turėtų įvykti dide
lis kraujo praliejimas. 

Vakarų pasaulio sostinėse daug 
rūpesčių sukelia Iranui parduotų 
ginklų likimas. Jei šalį perimtų 
Maskvai palankios jėgos, sovietai 

galėtų pasinaudoti naujausiais 
karo lėktuvų modeliais, kompiu
teriais ir moderniausiomis rake
tomis. Sakoma, kad Pentagonas 
yra sudaręs planus, tam tikrais 
anarchijos ar šalies patekimo j 
komunistų rankas atvejais, eva

kuoti moderniausius ginklus į 
Saudi Arabiją. 

Šalia Amerikos ginklų, Iranas 
yra užsakęs jų ir kitose šalyse. 
Vokietijos "Howaldtswerke — 
Deutsche Weft" bendrovė stato 
šešis povandeninius laivus. 
"Kraftwerk Union AG" stato dvi 
atomines jėgaines. Britanijos ka
ro įmonės jau pristatė Iranui 
800 specialių tankų — Chieftain-
Shir modelio. Britų Aerospace 
bendrovė gamina Iranui Rapier 
priešlėktuvines raketas, tačiau vi
si darbai atliekami Britanijoje. 
Irane savo įstaigas turi apie 200 
Britanijos įmonių. Daug jų atlie
ka gynybos projektus ir ginklų 
kontraktus. 

Tarp modernių Irano ginklų 
svarbiausias yra F-14 Tomcat 
naikintuvas, ginkluotas Phoenix 
raketomis. Jomis lakūnas gali 
vienu metu taikyti į šešis judan
čius taikinius —priešo lėktuvus 
ir vienu metu gali juos visus nu
mušti. Rimtos krizės atveju, 
yra planas tuos lėktuvus išskrai
dinti. Ginklų, kurių nebūtų ga-
'ima išgabenti, sandėliai yra pa
ruošti susprogdinimui. Šiuo metu 
Iranas turi 80 Tomcat lėktuvų. 

Spaudžia Vietnamą 
— Tarptautinė žymių asme

nybių grupė, tarp kurių yra ir 
brazilas vyskupas Helder Cama-
ra, Vietnamo valdžiai įteikė prašy 
mą, kad būtų leista specialiai de
legacijai humanitariniu tikslu ap
lankyti vadinamas perauklėjimo 
stovyklas ir kalėjimus Vietname. 
Prašymo autoriai, išreiškę susi
rūpinimą stovyklose ir kalėjimuo
se uždarytų žmonių likimu, pra
šo, kad būtų viešai paskelbti jų 
sarašsi. Be vyskupo Camara, pra
šymą dar yra pasirašę: Amnesty 
International pirmininkas Sean 

Pasikėsinimas prieš 
Mengistu 

Adis Ababa. — Diplomatiniai 
Šaltiniai iš Etiopijos praneša, 
kad ten įvyko pasikėsinimas prieš 
diktatorių pulk. Mengistu Heile 
Mariam. Aviacijos karininkai pa
kilo lėktuvais ir puolė Mengistu 
lėktuvą, kai jis grįžo iš Bulgari-
os. Pasikėsinimas nepavyko, Men
gistu lėktuvas laimingai nusilei
do. Tada valdžia pasiuntė į aero
dromą baudžiamąją komandą, 
daugiausia kubiečius, kurie suė
mė 80 aviacijos karių ir juos vie
toje sušaudė. 

Brazilų spauda 
apie Lietuvą 

Rio de Janeiro. — Oficialioji 
Brazilijos žinių agentūra paskel
bė informaciją apie Lietuvos Ka
taliku Bažnyčios Kroniką. Agen
tūra, kurios skelbiamomis žinio
mis pasinaudoja Brazilijos laik
raščiai, pažymi, kad Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika yra 
1972-ais metais pirmą kartą pa
sirodęs neperiodinis lietuvių po
grindinis leidinys, kuris dabar 
reguliariai pasiekia laisvąjį pa
saulį. Kronika, kuri Brazilijoje yra 
verčiama ir į portugalų kalbą, 
pateikia daug ryškių faktų apie 
tikinčiųjų persekiojimą Lietuvoje, 
ypač apie tikinčių mokinių diskri
minavimą Lietuvos mokyklose. 
Ji taip pat kovoja už pagrindi
nių žmogaus teisių bei laisvių ap
saugojimą Lietuvoje. Brazilijos 
žinių agentūra primena, kad 
prieš sovietų įsiveržimą į Lietuvą 
1940-ais metais, Lietuva buvo žy
dintis katalikiškas kraštas. Da
bar Lietuvos katalikų Bažnyčios ir 
jos tikinčiųjų padėtis yra labai 
sunki. 2inių agentūra rašo, kad 
Brazilijoje yra įsikūrė nemažai 
lietuvių, kurie čia reiškiasi tiek 
religinėje, tiek tautinėje srityje. 
Brazilijoje veikia kelios lietuviš
kos parapijos. 

Ieškos naftos 
Baltijos jūros dugne 

Dar padidės jūros užteršimai 

— Danijos premjeras pašalino 
švietimo ministrę, kuri nuvykusi 
į Paryžių į UNESCO konferenci
ją, gyveno ištaigingame viešbu
tyje ir važinėjo samdyto šoferio 
vairuojamu automobiliu, išleis
dami 10,000 dol. be naudos. 

ic Bride, buvęs Airijos užsienių 
reikalų ministras Garret Fitzge-
rald ir kiti. 

Rotterdamas. — Trijų valsty
bių: Sovietų Sąjungos, Lenkijos ir 
Rytų Vokietijos įsteigta bendrovė 
"Petrobaltik" užsakė Rotterdamo 
laivų statyklose už 49 milijonus 
dolerių jūros dugnui gręžti įren
gimui, kurie bus panaudoti ieš
kant naftos Baltijos jūroje. Tai 
pirmas tokio jūros dugno grąžto 
užsakymas Baltijos jūrai. Laivas 
-gręžtuvas bus baigtas statyti 
1979 m. viduryje. Jau sutarta, 
kad laivo personalas: rusai, rytų 
vokiečiai ir lenkai gaus specialų 
apmokymą Olandijoje ir Jugosla
vijoje, kur panašūs dugno gręži
mo įrengimai jau veikia. 

Lietuvoje Baltijos jūros tyrinė
jimais užsiima Mokslų Akade
mijos darbuotojai — geografai i r 
geologai. Baltijos jūra skalauja 
septynių valstybių krantus. Il
giausią Baltijos pakrantę turi 
Švedija. Lietuvai tenka 100 kilo
metrų Baltijos krantų, iš kurių 
54 km. priklauso Kuršių Nerijai. 
Baltijos jūros vandenis raižo tūks
tančiai jūrinių bei žvejybos laivų. 
Juos priima ir aptarnauja 19 
stambių Baltijos uostų. 

2inia apie naftos gręžinius 
Baltijos jūros dugne sukelia rū
pestį gamtos apsaugos darbuoto
jams. Nors Baltija yra jauniau
sia iš visų natūraliai susiforma
vusių iš tirpstančiųjų ledynų, jū
rų,, nerimą kelia, kad šiandien ji 
yra pati nesvariausia jūra ne tik 
Europoje, bet ir visame pasauly
je. Ta; pripažino 1976 m. Ode
soje vykęs pirmasis jūrų medici
nos kongresas. 

Baltijos jūrą supančiose valsty
bėse gyvena per 140 milijonų gy
ventojų, o tai sudaro 21 nuoš. vi
sų Europos gyventojų. Jie paga
mina savo išsivysčiusiose valsty
bėse 15 nuoš. visos pasaulinės 
pramoninės gamybos vertybių. 
Apie Baltijos jūrą susikoncent
ravo 60 stambių miestų, kurių 
pramonės įmonės ir fabrikai lei
džia į Baltiją nevalytus nuteka
muosius vandenis. Dėl didelio 
užteršimo apie 40,000 kvadrati
nių kilometrų giluminių vandenų 
liko be deguonies, be augalų ir 
gyvūnų. Menkėja ir žuvininkystė. 
Žuvyse, sužvejotose prie Švedijos 
ir Suomijos krantų, rasta daug 
gyvsidabrio nuodų. Dėl to kai 

nutraukta. 
•Prie Baltijos kurortų bei poil

sio vietų jūros vandenys užteršti 
buitinėmis atliekomis ir įvairiais 
mikrobais. Upėmis ir upeliais i 
jūrą nuleidžiama daugybė pesti
cidų bei kitokių nuodingų che
minių medžiagų. Dideli jūros ter
šėjai yra ir laivai, kurie į van
denį išmeta buitines atliekas ir 
naftos produktus. 

Pirmoji Baltijos jūrą supančių 
valstybių konvencija įvyko 1974 
m. Nuo to laiko mažai kas te
pasikeitė. Jei 'Tetrobaltik" bend
rovei pavyktų rasti jūros dugne 
naftos, reikalai tik pablogė
tų. Tada prie Lietuvos krantų at
sirastų nauja Mirties jūra. 

TRUMPAI 
& VISUR 

— Italijos laivyno narai ieš
ko jūroje nukritusio lėktuvo. Sek
madienio nelaimėje prie Palermo 
žuvo 108 keleiviai, vykę Kalėdų 
proga namo. Dar nerasta 77 kū
nų. 

— Taivano vyriausybė perra
šė kelioms draugiškoms draugi
joms savo turtą Washingtone: 
ambasados pastatą, kainuojantį 
apie 2.6 mil. dol. ir biblioteką. 
Bijoma, kad komunistinė Kinija 
kovos dėl šių nuosavybių perre
gistravimo Laisvosios Kinijos 

Draugams ir Amerikos Kinijos Res 
publikos tarptautinei draugijai. 

— Saudi Arabijos naftos mi
nistras, šeikas Yamani pasakė, 
kad Amerika ir kiti Vakarų kraš
tai turi sumažinti naftos naudo
jimą, kitaip jos kaina pakili iki 
20 dol. už statinę. Dabar ji kai
nuoja 13 dol. 

— Antradienį, miniai visai ne
sitikint, šv. Petro aikštėje, savo 
buto lange pasirodė popiežius 
Jonas Paulius II-sis, palaiminęs 
susirinkusius. 

—Romoje, vos 50 jardų nuo 
premjero Giulio Andreotti įstai
gos, sprogo galinga bomba, suža
lojusi kelis automobilius, kelių i-
staigų langus. Netoli stovi ir Ita
lijos parlamento rūmai. 

— Kinija paskelbė, kad atei-
kuriuose jūros plotuose žvejyba nančią savaitę bus pradėtos par-
. i — d a v i n ė t i jrekorduotos plokštelės 

s Mao Tsc Tungo ir buv. prem
jero Chou En Lajaus kalbomis. 

— Izraelis apkaltino Jungtinių 
Tautų šalpos agentūrą, kuri da
lina šalpos maisto paketus Ga
zoje, nors ten bedarbių nėra ir 
šalpos gyventojams seniai nebe 
reikia. 

— Turkijos parlamentas pat
virtino valdžios žygius prieš riau
šes ir religinių grupių pradėtas 
kovas. I Maras miestą pasrųsti 
6.000 kareivių. 

— Sovietų Pravda paneigė ame
rikiečių spaudos žinias, kad rusai 
nenon pasirašyti SALT sutarties. 

— Egiptas ir Izraelis ateinan
čią savaitę vėl pradės pasikalbėji
mus apie sunkumuose įstrigusią 
taikos sutartį. 

— Kalėdų metu, sprogdinda
mi fajerverkus, pirštų neteko 12 
Virginijos jaunuolių. 

Rusai pardavė 
daug ginklų 

Washingtonas. — Amerikos 
žvalgybos statistika rodo, kad So
vietų Sąjunga praėjusiais metais 
pardavė daugiau ginklų, negu 
anksčiau. Maskva ginklų pardavė 
už beverk 4 bil. dol., kada sovie 
tų ekonominė parama atsiliku
sioms šalims siekė tik 392 mil. 
dol. Daugiausia ginklų gavo Ira
kas, Sirija, Alžiras, Libija ir Etio
pija. 

Irano karo laivai statyti daugiau
sia Britanijoje. Jiems skirtas užda
vinys saugoti naftos kelius. 
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Debesuota, gali snigti, tempe

ratūra dieną 351., naktį 151, 



-

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. gruodžio m. 28 d. 

ANTROJI KULTŪRINĖ 
VAKARONĖ 

LB Detroito apylinkės valdy
bos iniciatyva, suruoštoje antro
je kultūrinėje vakaronėje, gruo
džio 16 d., buvo išstatyta kun. 
Algimanto Kezio, SJ, darbų - fo
tografijų paroda ir parodyti įžy
miųjų lietuvių gyvenimo filmai. 
Vakaronės organizatorė Eleono
ra Grigaitienė, trumpai pristatė 
kun. Algimantą Kezį. Pirmiau
sia buvo parodytos ištraukos iš 
kalbininko prof. Antano Salio gy
venimo paskutiniu dienų. To
liau buvo parodytas filmas pava
dintas 'Sala", tai trumpi prista
tymai Les Angeles, Caiif. gyve
nančių lietuvių kultūrininkų ir ra 
šytojų. Pasigesta jame daugiau 

reikalingi finansinės paramos ir 
aukotojas turėtų turėti laisvą pa
sirinkimą kuriam iš jų tą proga 
skirti savo auką: Altai, Vlikui ar 
Lietuvių bendruomenei. Norint 
išvengti tolimesnės trinties, LB 
valdyba kreipėsi į Organizacijų 
centro valdybą, siūlydama suei
ti abiejų grupių atstovams ir pa
sitarti, ar negalima būtų išlygin
ti esamų skirtumų. 

Deja, jų dėtos pastangos neda
rė sėkmingo vaisiaus. Organizaci
jų centro vadovybė atmetė LB 
siūlymą Vasario 16-tos minėjimą 
ruošti bendromis jėgomis, jj pa
pildant naujovėmis bei įtrau
kiant Lietuvos valstybės pradžios 
— Mindaugo karūnacijos pami
nėjimą, o apie laisvą aukotojo 

, pasirinkimą nei kalbėti nenorėjo, vaizdų iš Cahrormios lietuvių < T - t • u , , , , 
. _ . . . ' . . , ,: Lietuvių bendruomenes valdvbai 

gyvenimo. Susidarė vaizdas, kad; p a s i s k e l b u s > k a d j i e š i o s ^ ^ 
ten neturime jaunų kūreiu, o tiki u » , . , , . . B _ • • i ' brangios šventes proga, šventes amžių bebaigiančius oensminkus. • j . , . . f . . . . . . . . , , didesniam įprasminimui, ruoš Atsigaivinus pastiprinta arba-; Į | , -^ t l j ...mTT ;? • * . . . 
ta, toliau buvo parodytas trum 

Detroito LB žiburio lituanistinės mokyklos Kalėdų eglutės metu vaidina Kalėdų vaizdelį. Nuotr. J. Urbono 

kusius mokinių tėvelius, mokyto
jus ir svečius. Mokinius meno 
programai prirengė ir ją pravedė 

j skautininkas Algis Vaitiekaitis. 
Pradėta Tyliąją naktį. Ją sugiedo
jus atvyko Kalėdų senelis, kuris 

orkestras, pagrojo keletą daly
kėlių. Tas pats orkestras su sku
dučiais atliko: Aguonėlės, Žilvy
tis ir Oi, kai aš buvau. Vadovavo 
Algis Vaitiekaitis. Vitalija San-
john, klernetu pritariant Vilijai 

pas filmas iš lietuvių kalėdinių 
papročių ir ištraukos iš V-sios 
šokių šventės. Stebint šokių šven 
tės filmą, krito į akis bereikalin
gas prožektoriais žaidimas bei 
šviesų užtemdymai. Tas truk-

kultūrinį vakarą, iš organizacijų 
centre valdovybės ir paskirų or
ganizacijų vadovų pasipylė Lie
tuvių bendruomenės valdyba? vi
sokie priekaištai, kaltinimai vie
nybės griovimu. Lyg viena LB 
būtų kalta. 

Ir kokia ironija. Gyvename lais 

jo laukusiems vaikučiams pasą- j Telyčėnaitei, pagiedojo Stoviu aš 
kė: "Vaikučiai, Lietuvoje Kalėdų parimus. Visi mokiniai programą 
švęsti neleidžia. Tai aš atvykau ! atliko gerai ir susilaukė aplodis-
pas jus ir su jumis kartu švęsiu 1 mentų. 

de grožėtis įvairiaspalviais tauti-. . . , . , . ! « . . . , . . r varne krašte, skelbiamės, kad ko-nia:s rūbais bei stebėti šokių ror- . Ti ' , ,. ,. •D -i • „-i •„• i i v .,. - ! voiame uz laisvę, daugelis tu di-mas. Reikia tikėtis, kad sėstosios' . . . .. &, \ , , , . v . . . , j dziuių organizacijų vadovu skel-sokiu šventes rengėjai nepadarys i . . . j , !? .. , , , , . , T, ., T . ! biasi, kad apleido tėvynę, kad tos klaidos. Bendrai reikia svei-1 , . . . . . m . . - . . » - . , . i • i ten nebuvo laisves, o dabar kai kmti Lietuvių bendruomenes vai- . . . . . . . . , . v . • 

Kalėdas". Senelio paprašyti, mo 
kiniai sugiedojo Tyliąją naktį. 
Po jos kiekvienas mokinys padek-

j lamavo Kalėdų šventėms skirtą 
eilėraštį. Mokyklą lanko keletos 
mišrių šeimų mokinių. Ir jie dek
lamavo eilėraščius nei kiek nesis-
kirdami nuo kitų: žodžius tarė 
aiškiai ir gražiai. Tarsena buvo 

dybą už tokių vakaronių rengi
mą, berods jų pramatytas šį sezo
ną dar kelios, o detroitiečiams 
reikėtų daugiau jomis domėtis. 

Jonas Urbonas 

PASTABOS DĖL VASARIO 
16-TOS MINĖJIMO RENGIMO 

Jau kelinti metai, kaip Detroi-

Į reikia kitų laisvę gerbti užmirš
tame viską. Ar ne gėda? Laikas 
būtų visiems apie tai pagalvoti. 

Jonas Urbonas 

AUŠROS LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS KALĖDŲ 

\ EGLUTĖ 

Buvo laikai, kad Aušros litu-
mokiniai 

gera. 
Mokinių įvairių instrumentų 

*- t^Z. ^ " f tt, pa..-tis tarp LB šalininkų ir D.L. cent 
ro — dabar jau kai kur besivadi
nančio Altos skyrium, dėl Vasa
rio 16-tos minėjimų rengimo, pa
čio minėjimo šabioniškumo bei 

pų. Keičiasi laikai, keičiasi ir mo
kykla. Iš didelės Aušros mokyk
los tepaliko mažytė mokyklėlė. 
Dėka užsispyrusių tėvų ir pasi
šventusių mokytojų ji ir maža tą proga renkamų aukų - laisvo į ™ l ų ™ ^ 

pasirinkimo kam aukoti ! b u d a m a n e P a l u z t a i r p r a d e t * 

Kalėdų senelis išdalino moki
niams dovanas. Be mokinių do
vanas dar gavo: kapel. kun. Ka
zimieras Simaitis, mokytojai An
tanas Vaitėnas ir Cicilija Gibson, 
Stasys Račiūkaitis, Pranciška Te-
levičienė. Įteikta dovana ir sene
liui. 

Skautininkui Algiui Vaitie-
kaičiui vadovaujant, rateliai su 
mokiniais buvo tęsiami toliau. 

Mokinių tėvų komiteto pirm. 
Marijonas Šnapštys savo pasaky
tame padėkos žodyje dėkojo: kun. 

K. Simaičiui, už leidžiamas nau
doti mokyklai patalpas, St Ra-
čiūkaičiui už parūpintą eglutę 
ir dovanas, mokytojams A. Vaitė-
nui ir C. Gibson, St. Butkaus 
šaulių kuopai ir jos pirmininkui 
V. Tamošiūnui už dovanas, mo
kinių tėvams ir svečiams gausiai 
dalyvavusiems. Svečiai tėvelių 
buvo vaišinami kavute ir pyra
gaičiais. Rūta Šnapštytė, kaip 
gruodžio 21 d. švenčianti gimta
dienį, vaišino pyragaičiais. 

INŽ. JURGIO MIKAILOS 
PASKAITA 

Inž. Jurgis Mikaila, Detroito 
Lietuvių klubo kviečiamas, gruo
džio 17 d. Šv. Antano kavinėje 
skaitė antrą iš ekskursijos įspū
džių paskaitą. Šiuo kartu kalbėjo 
apie Izraelį ir Graikiją. Kai kurias 
lankytas vietas parodė ekrane. 
Žmonių buvo pilna kavinė A. Gr. 

PRANEŠIMAS LK. SUSIVIENIJIMO NARIAMS 

LB šalininkai propoguoja min 
tį, kad Vasario 16-ji yra visų lie
tuvių šventė ir jos minėjimų ren
gimas negali būti monopolizuo
jamas. Juos turėtų teisę ruošti vi
si kas sugeba ir visokiais būdais 
būtų išnaudotos progos Lietuvos 
vardo garsinimui ir Lietuvos iš
laisvinimo klausimo kėlimui. Be 

prieš keletą dešimčių metų savo 
darbą varo toliau. 

Ši Aušros mokykla gruodžio 17 
i d. mokyklos patalpose suruošė 
Kalėdų eglutę. Joje dalyvavo mo
kinių tėvai, mokytojai ir svečiai. 
Ir svečių buvo tiek, kad ir vietų 
pritrūko. Eglutę atidarė mokinių 
tėvų komiteto pirm. Marijonas 

to, jie galvoja, kad visi veiksniai į šnapštys ir pasveikino į ją atvy-

A. a. rež. Z. Mikšienės minėjime 
Detroite atlieka dalį programos 
skaut. Karolis Balys. 

Nuotr. J. Urbono i 

Lietuvių Katalikų Susivienijimo Centro Valdyba yra 
išsiuntinėjusi savo nariams dividendų čekius kuopų sek
retoriams. Kai kurie kuopų sekretoriai mums praneša, 
kad jie negali surasti narių, kurie yra pakeitę adresus. 
Susivienijimo generalinis direktorius Frank J- Katilius 
prašo visus narius susisiekti su kuopų sekretoriais ir 
atsiimti dividendų čekius. 

Linksmų Šventų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 

FRANK J. KATILIUS, 
L. K. Susrvienijimo Egzekutyvis Direktorius 

Detroito Gabijos tunto skaučių lietuviškais Šiaudinukais papuošta. 
Kalėdų eglutė. Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos kultūriniame centre. 

Nuotr. Jono Urbono 

B A L T I C H O L I D A Y S 
COME TO LITHUANIA IN 1979 

JOM US AM) FULFIL1 A DREAM THAT WILL HAVE ENDLESS MEMORIES 

COST 
GBOUP 30 O. L T. 

„LM».W (APEX FARE) 
$77MI 

DEPAJRT 

Dec. 22 
Mareli S 
March 22 
April 12 
Aprd 23 
May 3 
May 14 
May 24 
Junel4 
Juoe 26 

Joty 4 

July 24 
Aug. 8 

Aug. 21 

Sept 6 
Sept 20 
Oet 15 

BETURN 

Jan. 5 
March 15 
March 31 
April 21 
May 3 
May 13 
May 24 
Juoe 2 
Jone 23 
Joty 10 

Juty 19 

Aug. 7 
Aug. 24 

Sept. 6 

Sept. 15 
Sept. 29 
Oct. 25 

CITTJES ANT) N I G H T S 

Vikius 5, Warsaw 3, Lemngrad 3 
Mo3cow 2 

tlMt.90 

$1HM* 

$124M» 

$111 

$8».tt 

(Group 30 fare) 
(Group 30 fare) 

(Super apex fare) 

S124».§» 

(Super apex fare) 

(Super apex fare) 
(Super apex fare) 

(Super apcK fare) 

(Group 30 fare) 

S77S.0O $84MT> 

Vilnius 5, Warsaw 2 
Vilnius 5, Moscoir 2, Copeofiagea 1 
Vienius 5, Mosoov 2, Copenhagen 1 

Vilnius 5, Wars«w 2 
V * » u s 5, Mosoow 2, Copentiagen 1 

Vilnius 5, Wanaw 2 
Vifcdus 5, Mosoov 2. Copenhagen 1 
Vitadus 5, Moscov 2, Oaperrfiagen 1 

Vikrius 5, Weranr 5, Kiev 3 
Copenfaagen 1 

Vilnius 5, Riga 3, Lenkngnd 3, 
iioscow 2, flnpfrtmįjūii 1 

Vilnius, 5, Rome 5. Moaoow 3 
Vilnius 5, Riga 3, Leningrad 3. 

Moacow 2, Copenfaagen 1 
Vilnius 5, Wanaw 5. Kiev 3, 

Copenhagen 1 
Vilnius 5. Moscov 2, Copenhagen 1 
Vilnius 5. Mosoow 2. Copenhagen 1 

Vilnius 5, Warsaw 2 
TOURS INCLUDC FULL DAY FJCCURSION TO KAUKAS AND HALF DAY TWP TO TRAKAI 

CONTACT: JONAS ADOMĖNAS TRAKS INTERNATŪRAI TOURS. LTD. 

^ ^ ^ * » Y « % H. Y, 10017 
212—697-7287 

Group 30 fare mušt have 30 or more participants 

T H E U T H U A N I A N HORLD-HTDT B.-ilLY 
Secood class postage paid ai Chicago. 01. Publisned daily 
except Sundays, Legal Holidays. days aftsr CbrUtmas 

and Eastėr by the Lithuanian Catholic Press Soctety 

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

•• 

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

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

Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 $15.00 
Kitur J.A.V 35.00 18.00 13.00 
Kanadoje U.SA. 37.00 19.00 15.00 
Užsienyje 37.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9JOO 

• Administracija dirba kas U • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30. šešta » vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. '* nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien y anksto susitarus. Redakcija už 

8:30 — 4:00. šeštadieniais ( skelbimų turinj neatsako. SkeU 
8:30 — !2:00. y bimų kainos prisiunčiamos gavus 

į prašymą. 

NAUDINGIEJI PAUKŠČIAI . Su šių paukščių medžiotojais 
Nepaisant daugelio įstatymų US &01 nepakankamai nuosekliai 

ir tarptautinių 
Prancūzijoje, Italijoje, Belgijo
je ir kitur vis tebemedžiojami 
smulkieji paukščiai tinklais. Ne
pataisomos žalos padaroma 
strazdų, Varnėnų, vieversių, ki
kilių, volungių, čivylių, devyn
balsių papuliacijoms. 

susitarimų,! kovojama, todėl ir ta kova nė
ra efektyvi. Šiuose kraštuose 
daug sparnuočių bičiulių linkę 
teigti, kad, matyt, tėra vienas 
būdas apsaugoti mažuosius 
paukščius keliauninkus — tai 
atsisakyti valgyti restoranuose 
iš jų sutaisytus patiekalus, jm. 

DR. K. R. DALUKAS 
Akušerija ir motery ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

6 4 4 9 So. Pulaski Ed. (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-&U6 
Jei neatsiliepia skambint 874-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

M . VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR V I D A U S LIGOS 

Marųuette Medical Center 
61S2 So. Kedzie Avenue. 

Vai.: pirmad.. antrad ir ketvirtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Seštad. nuo 1 iki S vaL 

Pagal susitarimą. 
Ofiso tetef. WA 5-2870. 

Rezid. tel. WAJbroak 5-3048. 

TeL of i so ir ba to : OLympic 2-4161 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1448 S o . 50th A ve., Cicero 
Kasdien 1-1 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet 

TeL ofiso H E 4-5849; rez. 388-22331 
DR, PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 W e s t 71st S t r e e t 

Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt 
1:00 - 5:00 vai. popiet. trec\ ir SeSt 

tik susitarus. 

Dr. A n t Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. Ir 
ketv. 1-4 ir 7-»; antrad. ir penkt 
10-4: Seštad. 10-3 vai. 

Ofis . t e l 735-4477; Rez . 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybę — Xervp Ir 
Emocinea ligos. 

CRAWFORD BCEDICAL BLDO. 
6449 S o . Pulaski Road 

DR. A. B. DUVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel — BE 8-5893 
Specialybe Akių ligos 

8907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Oflao tel PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS 
J O K 8 A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Pirmad.. antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai 
vak. Sestad. nuo 1 Iki 4 vai. 

TeL BEiiance 5-18U . . 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
8825 We»t 59th Street 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURG8- . 
KTDIKH TR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BVELDIVG 

829t W. 81st Street 
valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

lkl 1 vai. "opiet 
Ofa. t e j 7S7.116S, rei, 239-2919 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus l igos 

2 4 5 4 We*t 71s t Street 
71-08 i r Campbell Ave. kamp. 

Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. !r 
penktad 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

TeJef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIC LIGOS — CHTKURGUa 
Ofisai: 

" 1 NO. WABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviška!) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lensea" 

2618 W. 71st St, — TA 737-5148 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta tre* 

Ofc. PO 74009 Bes. GA S-7H8 

DR. A IENKINS 
GYDYTOJAS IR CHTRURGAS 

8844 We«t 6Srd S tree t 
Valandos pagal sus i tarimą 

1002 N. Wsstera Ave., Chicago 
TeL 489-4441 

Dr. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 S t , P a l o s Heigjhta 
Te l M1-0750 

Valandos pagal sus i tarimą 

įstaigos b boto tel. 652-1881 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1467 vSo.49tb Ooort Cicero. flL 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

liskyrus tree b- iestad 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
I N K S T Ų , PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGUA 
2 6 5 6 W. 6Srd Street 

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

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

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

Adresas 4255 W. 68rd Street 
Ofiso tefcf. R E 5-4410 

Rekreacijos teief OR «-o«i : 
Oflso vai . pirm. ir ke*vlrtad. nuo 
1 Mg! 3 v. popiet pągai susitarimą. 
Ofiso te l H E 4-aias. NamąGI S-SitS 

**- V. TUMAS0IUS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Vai.: pirm., antrad.. ketv. ir penktad 
2-6 ir 6-7 — a anksto susitari*. 

TeL ofiso P R 6-6446 

F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8167 Wsst 71 st Street 
Valandos: l -e vai. popiet 

TreO. ir Sestad. pagal susitarimą. 

Ofs. taL 586-8166; « « « , $81-8772 
DR. PETRAS UlOtA 

G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 
6745 Wes t 68rd Street ' ' 

Vs l . : pirm., antr., ketv. ir penkt. 
2-7: šeštadieniais pagal susitarimą. 



Įkyrioji kasdienybe, 

ŠVENTĖS IR POILSIS 
Daugelis dirbančiųjų, o ta ip Daugiausia skaitoma vaka-

pat besimokančių ir nedirbau- ruis, prieš miegą. O kaip žinoma, 
čigjų laukia ne tik atostogų, bet to laiko ne daug telieka, ir todėl 
ir ilgesnių savaitgalių, laukia daugeliui skaitytoji} lieka savait-
švaaitų diem;, kurios suteiktų po- galiai ar įvairios šventės. Prie to-
ilsį, bet daugelis paskui ne retai kių paklauso ir lietuviai, nes jie 
skundžiasi, kad šventės nuvargi- yra šio krašto gyventojai ir yra 
no. Be abejo, priklauso nuo to, sąlygojami jo papročių ir šven-
kaip tas šventes leidžiame ir ko- eių. Bet kadangi lietuviai turi pap-
kius uždavinius ar pramogas pa- ras ta i savaitgaliais labai daug lie 
sipenkarne. Bt'nt didžiosiose kolo- tu vislų renginių, tai jų lai-
nijose savaitgaliais labai daug į- kas dar labiau sumažėja, palygi-
vairių parengimų, bet didesnių nus su amerikiečiais. Ir tokių il-
švenčių metu jų beveik nėra. Są- gesnių švenčių metu susidaro ge-
moningai rengėjai tas dienas pa- ros progos perskaityti tai, ko ne
lieka laisvas, kad žmogus galėtų perskaitai, pasižiūrėti į profesines 
pailsėti, pabendrauti su savo šen- kr>ygas ar literatūros žurnalus, 
roaį paskaityti ar pagaliau pa- pavartyti poeziją ar pagaliau 
meškerioti ar nueiti į kokį amo- perskaityti ir kokį pramogini ro-
rikietišką parengimą. Bet Repai- maną ar istorinę knygą. Tačiau 
sant šių, rodos, tikrai poilsinių blogiausia, kad ir tos šventės 
atvejų, daugehs namuos* susi- dažnai praeina besikalbant, besi
ruošią vaišes ir, žinoma, tas nic- vaišinant, jos nualina ne tik 
ko bloga, ga! net gera, bet nėge- dvasine, bet ir fizine prasme, nes 
ravtik tiek, kad šie naminiai su- valymai ir plovimai taip pat ati-
burirnąr nė kiek ne :naži3u nia daug energijos, 
išvargina negu visuomeniniai Švenčių metu suvažiuoja iš 
bsrKai salėse. Iš to seka nuovar- mokyklų' į namus studentai arba 
gįjr,'0 tam tikra prasme ir dvasi- atvyksta giminės. Suprantama, 
nis nuostolis, nes žmogus pailsi kad negali išvengti vaišių stalo, 
netik va?'indamasis, bet ir skai- bet yra šeimų, kurtos tas bend-

Ar JAV būtinai reikalinga 
SALT II sutartis 

J. Carterio vyriausybe pasiryžusi susitarimą su bolševikais pasirašyti 

BR. AUŠROTAS 

tydamas, klausydamasis 
kos,'stebėdamas teatrą 
ltora sporto rungtynes, 

murzi- ras vaišes kitaip supranta. Jeigu 
K paga mūsiškiai, grįžt kartu iš bažny

čios, sėda prie vaišių stalo, ,tai y-
ra šeimų, kurios pasirenka ne 
vaišes, bet eina j teatrus ir kon
certus. Suprantama, tai gal 

Daugeliui patogiausia šven
tinė, pramoga yra niekur iš na
mų neiti, o pasilikti namuose su mums kiek neįprasta, bet yra ga-
knyga rankoje. !r tai tarn tikrą na apstu Amerikoj šeimų, dau-
pfdsme kasdienybės nualinto giausia iš etninių grupių, ku-
žmogai& dvasiai yra gana geras rios daugiau rūpinasi dvasi-
pojlsis. Suprantama, ne visi s a u s , ne fizinėmis vaišėmis, 
mėgsta skaityti, tie visi mėgsta Niekas neneigia vaišių reikšmės, 
klausytis muzikos ar žiūrėti gero tač'au iš čia dažniausia ir kyla 
filmo, tačiau kas mėgsta pasi- tai, k;? mos vadiname šventiniu 
rinkti kny^Į draugu, tas tikrai nuovargiu. 
suteikia j)oi!sio net ir savo sielai. * 
TrJtBTfc' Įsiauto jas ne tik pailsi, Yra populiari nuomonė, kas 
bet ir dvasiškai praturtėja. stikleliais sumažina nuovargi ar-

Tiesa, kad štame krašte skat- ba iš viso jis padeda pailsėti, 
tančių knygas skaičius mažėja. Taip pat gana daug žmonių tei-
Ir tai ne tik lietuvių tarpe. Jeigu gia, kad stiklelis sužadina vaiz 
lietuvių knygos skaitytoji! mažė- duotę ir, esą, daugelis kūrėjų, tai 
ja, tai ^odėk-kad įąyctk'siems lie- žinodami, pasinaudoja šia prie-
tuviatems lietuviškas- rašytas mone. Tačiau tai netiesa. Išgė-
žodis yra sunkesnis, bet mažiau ręs žmogus gali daryti tik kvai-
skaito ir amerikiečių jaunimas, lystes, "'Chicago Tr ibūne" dien-
suviliojamas daugelio kitų, daž- rastis tai paremia statistika, ap-
nai varginančiu pramogų. ktaustnėies daugelį žymių rašy-

Kaip skelbia "Nc\v York tojų, kokios jiems įtakos turi iš-
Tiraes Book Rcview" žurnalas, gėrimas. Ir beveik visi sutinka, 
Amerikoje 25 proc. žmonių per kad kūryba nesiderina su stiklu, 
antrąjį metų pusmetį perskaito Rašytojas Irvving Wallace teigia, 
10 Icnygų. Apie 30 proc. suaugu- kad pora stiklelių sumažina į-
sat|jt| gyventojų per pusmetį per- tampą, bet jei rašai išgėręs, tai 
skaito nuo vienos ligi 9 knygų, o kita dieną turi perskaityti ir daž-
39 proc. teskaito tik laikraščius ir nai iš naujo perrašyti. Esą, iš 
žurnalus, I.ikusis šeštas precen- rašytojų tik vienas Edgar A Poe 
tas neskaito nei laikraščių, nei galėjo rašyti alkoholio įtakoje, 
žurnalų: Skelbiama, kad dau- Ira Levin teigia, kad tarp rašyto-
giausia Amerikoje skaito knygas jų nėra procentaliai daugiau ge-
moterys lic.i 50 metų amžiaus, riančių negu kitų profesijos žmo-
Jos sudaro 52 proc. Tai baltųjų nių tarpe, o gerai perkamų kny-
kilmės, išsilavinusios ir, palygin- g-; nutorius Herman Wouk tei
ti, turtingesnės motervs. nors iš gia, kad alkobolis sunaikino ne 
jų tik K) proc. šeimoje teuždirba vieną gerą amerikietį autorių.Al-
ligi 30,000 dol. merams. Pe risi- kobolis gali būti draugas , bet ga-
ninkai da/niausia nebėra skaity- Ii kartais virsti į šunį, griebian-
tojai. Pripažįstama, kad knygų tį už gerklės. Panašiai pasisako 
skajtytojai žiūri ir televizijas, ta- ir daugelis kitų apklaustų kūrėjų, 
čiau kiek mažiau negu kiti. Mo- Iš viso alkoholis, galįs būti šio-
terys daugiausia skaito romanus kia tokia priemonė pabėgt? iš rr-
ar šiatp literatūrinių atsiminimų alybės. tačiau nei darbu1!, nei tik-
knygas, o vyrai daugiausia skai- rarn poilsiui daug nepadeda, 
to informacinius veikalus. Skel- Šventės ir tarpušvenčiai nua-
biama, kad pusė Amerikos suaugu- liną žmogų, bet tai tik todėl, kad 
sių gyventoju bent kartą per pus- skiriame per daug laiko ne tik-
metį. atsilanko bibliotekoj. Apie ram dvasiniam poilsiui, o pra-
52 proc. knygų skaitytoju teigia, mogai. O reikėtų tarp tų dviejų 
kad jietas knygų pasirinkimai tu- dalyku balanso. Tai padarytų ir 
ri įtakos geriausiai perkamų kny- mūsų šventes ir mūsų poilsio va
gų sąrašai, o likusiems knygų re- landas prasmingesnėmis ir ma-
cenzijos. žiau nuvarginančiomis. 

• Al. B. 

Paskutinėmis dienomis, prade
dant gruodžio 10 d., per visus 
JAV vyriausybei palankius žinių 
garsiakalbius vis atkakliau visuo
menei buvo peršama "Strategic 
Arms Limitation Treaty II" . 
(Past.: vertime skambėtų — Stra

teginė ginklų apribojimo sutar
tis, sutr. SALT II, ką ir naudosiu 
— A u t ) . Jau XII. 12 d. praneši
muose buvo tvirtinama, kad "JAV 
valstybės sekretorius C. Vance 
privalės Genevoje susitikti su A. 
Gromyko paruošti dirvą J. Carte
rio ir L. Brežnevo "aukščiausių 
viršūnių" susitikimui, kurio me
tų būtų pasirašyta tarp JAV ir 
Sovietų SALT II sutartis*. 

Tuose pranešimuose buvo 
spėliojama, kad numatytasis su
sitikimas galėsiąs įvykti 1979 m. 
rausio mėn. antroje pusėje. At
seit, JAV vyriausybė esanti beveik 
100 proc. tikra, kad iš daugelio 
pusių girdimi šiam susitarimui 
priešingi balsai būsią užslopinti, 
panašiai, kaip tai įvyko prieš pasi 
rašant sutartį.perleidžiantį Pana
mos kanalą prokomunistinei Tor-
rjio vyriausybei. Nejaugi ir šį 
karto JAV vyriausybė, žygiuoda
ma bolševizmo "appcasement — 
pataikavimų" vieškeliais, paleng
vins komunistams įsigalėti visa
me pasaulyje. 

Rinitas, gerai argumentuotas 
straipsnis tilpo "Av. Week and 
Space Technology" savaitraščio 
XI. 27 laidoje. Redakciniame žo
dy j " y ra nurodoma, 'kodėl JAV se
natą:; šią vyriausybės peršamą 
sutartį turėtų atmesti. Su šio 
straipsnio mintimis pasidalinau. 

mo nustatymas, lygiai kaip ir kiek 
MIRV galima sutalpinti į naują 
ICBM? (Past.: MIRV — multi-
ple Independently targetable Re-
entry Vehicles — vert. keliolika 
nepriklausomai į taikinius nu
kreiptų raketų) sviedinių tel
pančių ICBM — Intercontinen-
tal Babstic Missiles — vert. Tarp-
•kontinentinė balistinė raketa 
(sviedinys). 

Kova už ir prieš SALT I I 

Iš išdėstytų faktų atrodytų, 
kad teks dar ilgokai palaukti, kol 
šis susitarimas bus pasiektas. Ir 
šios derybos JAV mokesčių mo
kėtojams dar kainuos daug dien
pinigių ir kelionpinigių. Tačiau, 
neatsižvelgiant į tikrą esamų rei
kalų būklę, J. Carterio vyriausy
bė tiki, kad jai atleidus iš parei
gų šio susitarimo "architektą" 
Paul Wamke, valdžiai būsią leng
viau įtikinti JAV senatą patvir
tinti šį Sovietams labai palankų 
dokumentą. 

Tačiau prieš šį susitarimą nu
siteikusių senatorių dalis yra žy
miai sustiprėjusi. Mat, šeši libe
rališkai nusiteikę senatoriai pra
lošė rinkimus paskutiniuose XI. 7 
įvykusiuose kongreso ir senato 
rinkimuose. Taip pat ir likusieji 
senate "balandžiai sėdi kampuo
se su papurusiomis plunksnomis, 
besigindami nuo žvirblių, patrio
tiškai 

REALPOLITIKA, DESPERACIJA AR 
ILIUZIJA 

Kai politiniai siekimai keičiami, neatsižvelgint į žmogų 
J O N A S VAJLANTIEJUS 

vejų 
konservatoriškų stiprių 

O daugelis iš jų tuoj po 

Atkakliai siūloma 

JAV visuomenėje su dar ligi 
šiol nežinomu užsidegimu vyksta 
ginčai: priimti ar atmesti SALT 
II susitarimą su Sovietais? Iš es
mės imant, dar ligi dabar net nė-

ruošto Šio susitarimo šva
raus juodraščio. Ginčytini ir kom
promisų yra reikalingi šie klau
simai: Kiek galima leisti "eruise 
missiles" kiekviename tas rake
tas (CM) vežančiame lėktuve ir 
kaip tai būtų galima sutikrinti? 
Sovietinio "Backfire" tolimo skri
dimo bombonešio vaidmuo. Nors 
šis lėktuvas anksčiau nebuvo įra
šytas SALT susitarimų paragra
fuos , bet naujoje sutartyje JAV 
vyriausybė šiam lėktuvui kontro
liuoti reikalauja iš Sovietų pu
sės tam tikrų suvaržymų. Žinia, 
Sovietai tokius JAV reikalavimus 
griežtai atmeta. Žemyne įrengtų 
"Cruise missiles" skridimo atstu-

dvejų metų turės atlikti sąžinės 
aoyskaitą" prieš liaudį — savo 
rinkėjus. 

Straipsnyje teigiama, kad pasi
priešinimas SALT II susitari
mams yra labai stiprus ne tik nau
jai išrinktajame kongrese, ir pla
čiose masėse. Pastebėta, kad be 
didelių prašymų žmonės noriai 
aukoja pinigus '*karui" prieš 
SALT II vesti ir laimėti. 

Taip pat ir iš vyriausybės pu
sės nesėdima rankas sudėjus. Vals
tybės d-to vadinamos "tigrų ko
mandos" yra siunčiamos į visus 
svarbiuosius krašto centrus. Ten 
bus stengiamasi paveikti įvairių 
grupi i vadus, kad Amerikai šie 
susitarimai yra tikrai naudingi. 

Sovietai — ardytojai 

Tačiau paskutinių savaičių 
Sovietų verksmai net išjudino iš 
pagrindų ir jais labai pasitikin
čio J. Carterio tikėjimo pamatus. 
Ir ne tik jo vieno, bet ir jo arti
miausių patarėjų ir kitų aukštų 

valdžios pareigūnų. Štai kokie yra 
tie bolševikų "draugiški" veiks
mai: KGB sugebėjimas nupirkti 
iš vieno GIA pareigūno koduotą 
vadinamą KH — 11 žvalgybos sa-
telitc nepaprastai svarbų doku-
men:4. Leslie Dirks, buvęs CIA 
techniškasis direktorius, dabar 
jau pensijoje, teigia, kad "tame 
dokumente tilpusios žinios įgalins 
Sovietus nuslėpti SALT II pažei 
dimus". Sovietų puolamųjų nai 
kinte ų, MIG 23 ir MIG 27 per
metimas į Kubos aerodromus. Šis 
Sovie.ų veiksmas labai jau pri
mena 1962 m. bolševikų vaidy
bą, kai A. Gromyko užsigynė pre
zidentui J. Kennedy, kad atomi
nių bombų Sovietai nesiuntė į 
Kubą. Sovietų pastangos ištobu
linti į/airius prieš JAV satelitus 
nukreiptus medžiotojus — nai 
kintojus. Jeigu Sovietams pavyk
tų išv.styti šiuos medžiotojus li
gi pageidaujamo tobulumo, tada 
JAV tirpkontinentinė susižinoji
mo sistema atėjus laikui galinti 
būti išvesta iš rikiuotės. Sovietai 
taip pat labai skuba išvystyti SA 
—10 gynybos raketų tinklą. Jo 

ištobulinimas žymiai sukliudytų 
JAV bombonešiams ir raketoms 
įskristi į Sovietų ginamąją oro 
erdvę. Nemažiau svarbus yra ir 
L. Brežnevo įspėjimas J. Carteriui 
"nesikišti į Irano vidaus reikalus, 
kai tuo tarpu Sovietai yra pasiren
gę bet koskiai avantiūrai". 

Viri išdėstyti faktai yra su
menkinę- J. Carterio paties sau įsi
kalbėtą formulę, kad "jis galįs 
susitvarkyti su Sovietais", rašo
ma cituotame straipsnyje. 

Atrodytų, kad J. Carterio, kaip 
JAV prezidento, orumas bus žy-

Jungtinės Amerikos Vals ty 
bės ką tik padarė d u is torinės 
reikšmės sprendimus — pr ipaž i 
no komunistinę Kiniją ir k a r t u 
atšaukė pripažinimą taut ine i Ki 
nijai. 

Tarptautinėj politikoj ne n a u 
jiena, kad valstybės veikia k a ž i n 
kaip nelauktai, kitaip sakant , ne 
pagal savo žinomą charak te r į . 
Taip netolimoj praeity buvo l a 
bai nelauktas nacių Vokieti jos i r 
Sovietų Sąjungos nepuo l imo ir 
draugiškumo paktas, sudary tas 
prieš pat II-jį pasaulinį karą. N a 
ciai nuo pat pradžios d e k l a r a v o 
ir deklamavo mirtiną pr ieš ingu
mą bolševizmui, o bolševikai 
nuolat puolė nacinę Vokietiją, 
bet, štai, staiga " n e p u o l i m o ir 
draugiškumo" paktas. Abi ša lys 
turėjo savo realius interesus ir 
apskaičiavimus tokią sutartį s u 
daryti, nežiūrint viso ki to . 

Panašiai, reikia m a n y t i , y r a ir 
su komunistinės Kinijos p r ipaž i 
nimu JAV-bės prisiėmė riziką 
aiškaus principinio n e n u o s e k l u 
mo. Pabrėždamos žmogaus t e i 
sių gynimą ir net t a ikydamos į-
vairiopas sankcijas k raš t ams , 
kur jų nuomone žmogaus teisės 
pažeidžiamos, be rezervų p r i p a -

miai pažeistas tarptaut iniuose fo
rumuose, kai jis negalėjo " sus i 
tvarkyti ne tik su L. Brežnevu, 
bet ir su Menachem Beginu" . Iz
raelio "vanagas" nesileido suva l 
domas, tad ką jau bekalbėt i ap ie 
Kremliaus "arus". Jų sparna i i l
gesni, ir snapai aštresni, ir kojų 
nagai užartavoti. 

Atrodytų, kad labai sunkios 
dienos laukia politikoje prez iden
tą ateityje. 

Ryšium su neramumais ir demonstracijomis Irano sostinėje 
vyriausybė įsake griežtai tikrinti susisiekimo priemones. 

kar inė 

žįsta valstybe, kur žmogaus tei
sės žalojamos sistemingai ir pla
čiai. Šiuo veiksmu JAV-bės atvi
rai įsirikiuoja į vadinamą "real-
politikos" kategoriją — eina tik 
apskaičiavimų keliu. 

Kokie tie apskaičiavimai? B 
c H e s galima juos numatyti, iš 
dalies tenka spėlioti. Kinijos svo
ris yra aiškus — ji turi ketvirta
dalį žmonijos. Turi labai žy
mius gamtos resursus. Yra didžiu
lė galimybė ūkiniams santy
kiams. Yra priešinga Sovietų Ru
sijos jėgos ekspansijai, pasauli
nei hegemonijai. Ji yra natūra
lus grėsmingų rusų priešas dėl 
geopolitinių ir istorinių priežas
čių. Tokia Kinija vilioja vakarie
čius. 

Tačiau Kinija yra labai savo
tiškas kraštas. Nors jai nepap
rastai reikia vakariečių pagalbos 
econominei, karinei pažangei ir 
gal gyvybinei atsvarai prieš So
vietus, ji nenori atsisakyti sieki
mo valdyti visą Kiniją, įskaitant 
ir Taivaną. Šis kom. Kinijos sie
kimas iki šiol buvo pagrindinė 
kliūtis bendradarbiavimui su a-
merikiečiais. Bet amerikiečiai 
pasiryžo Taivaną paaukoti ar 
bent palikti savo paties likimui. 

Dėl ko? Taivanas yra ameri
kiečiams taip pat reikšmingas į-
vairiais atžvilgiais. Aišku, plates
ni apskaičiavimai nusvėrė balan
są visiškai kom. Kinijos naudai. 
Amerikiečių spaudoj užtinkama 
komentarų, spėjančių, kad prez. 
Carteriui ūkiniuose ir tarptauti
nės politikos sunkumuose prirei
kė propagandinių laimėjimų. Ta
čiau tai, atrodo, net ir įprastinei 
amerikiečių institucijai būtų per 
pigus ir žemas motyvas. Jis turi 
kiek reikšmės, nes savo komenta
re net Henry Kissingeris pastebė
jo: "pripažinimo linkme bu
vo einama nuo Nbtono ir Fordo 
laikų, lieką klausimas, dėl ko tai 
padaryta šiuo metu ir dėl ko to
kia kaina". 

Matomoji kaina, be Taivano, 
yra amerikiečių tarptautinis iški
lumas ir patikimumas. Jei ame
rikiečiai skaičiuoja savo interesus 
tokiu būdu, kiti turi sverti savuo
sius interesus irgi tuo pat būdu. 
Klasiška "realpolitika". 

Šis aspektas, matyt, patiko So
vietams, kurie pakeitė savo pra
dinę kritišką reakciją su kalbo
mis apie priešsovietinę ašį į pagi-
riantį šypsnį. Pripažinimas esąs 
naudingas taikai. Žinome, kiek 
Sovietai tikrai suintersuoti taika 
ar žmonių gerove, bet jie dau-

(Nukelta į 5 puL) 
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JOBŲ BfOAKUSTIROS 
TYK1MA1 

Pastaraisiais metais moksli
ninkai intensyviai tyrinėja jūrų 
garsus. Pasak tyrinėtojų, kad 
beveik viso* žuvų rūšys, taip 
pat kiti jūrų gyventojai sklei
džia jiems būdingus garsus. 
Pavyzdžiui, y ra žuvų, kurios 
čirškia kaip žvirbliai, kitoa traš
ka it lauže degančios šakor. ošia 
tarsi jūros bangos, būgnija lyg 
būgnai.. . Sarą kalbą turi kiek
viena banginių rūšis Ypač kal
būs delfinai — jfe švilpia, t a r š 

ka ir net kar ta is loja. Taip 
pat jūros gyvūnai skleidžia la
bai plataus diapazono garsus — 
nuo žmogui girdimų iki infra
garsų, kuriuos gali užfiksuoti 
tik specialūs prietaisai. 

Taigi dabar labai suintensy
vėjo jūrų bioakustikos tyri
mai. Pirmaisiais jų rezultatais 
jau bando pasinaudoti žvejai 
— pagal žuvų garsus jieško jų 
telkinių, nustato žuvų kiekį 
telkinyje Atrodo, kad šie ty
rimai padės žmogui geriau pa
žinti jūrų b ionsursus ir racio
naliau juoe panaudoti. 

Dauguma po to sustingo. Andrius žvilgterėjo su 
priekaištu j Viktoriją. Ar ji jo nesustabdytų ? Bet To
mas nekreipė dėmesio j pasirengimus jj nutraukti . 

Tomas tęsė: 

— Keisto dirbtinumo ir turtų gainiojimo aš visuo-
suomet mačiau Viktorijoj. — Jis šyptelėjo. — Dar, 
kai buvome vaikai... Kaip sesuo ji visuomet norėjo dai
liai rengtis. I r lėles ir save. Sakysite, o kas čia blogo? 
Ogi štai kas. š tai ji . š ta i , kas iš mano sesers išaugo! 
Dabar ji viską prašo savo vyro, kaip seniau tėvų! Tik 
dabar ji tur i turėti ne lėles. Jai reikia automobilių, rei
kia kailinių ir deimantų. J i nepatenkinta ir savo na
mais, š ta i kokių namų ir baldų ji užsinorėjo! — To
mas apvedė ranka rezidenciją. — Matote? Ar kas iš 
jūsų tai tu r i? Ar sveiku protu tokius namus pirktų? 
Tokią pilį?... I r kodėl jai viso to reikia? K a m ? Ką nu
stebinti? Ką įrodyti? Aš nesuprantu. Ponai, tiesiog ne
suprantu.. . 

Supratimo nereikėjo. Buvo aišku: jis j a i pavydėjo 
ir nenorom, jos prispirtas, čia atėjo. Ir k a m reikėjo 
kviesti? Kad krėstų komedijas? Nesuprato, kad turtų 
ji griebės ne dėl malonumo. Griebės jų nelaimėj. Tik dėl 
to, kvailiuk, dėl to, nesupranti... Aš ir Andrius slapta 
ruošiamės skyryboms! Viens kitam spendžiame pink
les. 

J i norėjo tai rėkte išrėkti. Na, i r kietagalvis... Vi
suomet j is toks buvo. Visų švenčių progomis jis ką 
nors atrasdavo. Via ką nors ne taip. Per Kalėdas ji 

! darbo. Jis neapkentė visų čia sėdinčių, t u r būt, i r šito 
krašto... 

Tomas jautėsi bravūriškai. 
— Tai ko taip spoksote visi? — j is kilstelėjo stik-

bnę, išmaukė ir perbraukė ranka burną. —Ar šneku 
ne teisybę? Ar šie namai nėra virš Andriaus pajamų? 
Nežiūrint kuo jis būtų. Statybos asistentas? Gerai . Bet 
kažkas man prote nesueina. Nesu specialistas, ka ip jis. 
Nežinau, kaip tokie namai įsigyjami. B e t jūs visi, po
nai inžinieriai, tai žinote. Atsakykite, a r jis nepersis
tengė pirkdamas Viktorijai tokį palocių? Dar su tarnai
te, ohooo... Gal šoferio ir t a rno panorės? Tikriausiai. 
Baseino valymui, sodo ir žolės priežiūrai reikės ką nors 
samdyti. Apmokėtu Nei Andriui, nei j a i tokiems plo
tams ir darbams neliks nei laiko, nei jėgų susidoroti. 

— Ne tavo reikalas, —jį per t raukė Andrius. 
— Nieks tavęs to neprašė plepėti! — Viktorija 

žvilgsniu pritarė Andriui. 
— Ko Tomas šiaušiasi? —nustebo Lena. 
Svečiai murmėjo stebėdamies. Kažkas barkštelėjo 

šaukšteliu į stiklinę, prašydamas balso. 
— Palaukite, palaukite... — Tomas įžūliai nenusi

leido. — Aš dar nebaigiau, ponai. Negi man parodysite 
duris? — Tomas darėsi drąsus, nors matė, k a d visi 
prieš jį. 

— Būūū... — keli svečiai rodė slepianą pasipikti
nimą jo įžūlumu. 

Lenos berniukas pradėjo verkti. 
— Tokios tokelės... — aiškinosi Tomas. — Sako

ma čia laisvas kraštas, a r ne? Bet jūs visi labai nede
mokratiški, man dingojas. Būdami profesionalai, kaip 
inžinierius Stankus, kaip ekonomistas Zūlys, ka ip sta
tybos kontrolierius Andrius, j ū s jau pasidarėte ne tuo, 
kuo buvote Europoje. Ten ka r tu lagerių eilėj stovėjo
me. J ū s labai pasikeitėt, apsisegėt a ts tumą keliančiais 
titulais, kad tokius, kaip mane, atstumtumėte. Apsieta 

i šgars in ta i k r a k m o l i n t a i galvosenai! 
— T a i b a i g e i ? — įsiutinta Viktorija žvilgterėjo į 

jį ir į sveč ius . 
— A r ne l a i k a s Tomui į namus? - pakeltu balsu 

Andrius k re ipės i j Viktoriją? 
— Sen ia i j a u laikas. 
Svečiai susižvaigė, žiūrėjo į Andrių, laukdami ką 

j is da rys . 
A n d r i u s d e l s ė . Bet, kaip pridera namų šeiminin

kui, s t a i g a pas ikė lė . Matėsi, kad jis varžėsi ir nežino
jo nuo k o p r a d ė t i . Įžeistų svečių akys jį degino. Rankoj 
l a ikydamas s e r v e t ė l ę j i s priėjo prie durų, jas plačiai 
atidarė i r T o m a s supra to , kad peržengė ribas. Tomas 
pro j a s t u r ė j o i še i t i . Ar j i s tai padarys? 

dėl dovanų drebėdavo, a r jos jam patiks? J is neap- tėte daiktais, šauniais namais, automobiliais su marke į 

N i e k a s j a u nejuokavo. 
K a i p T o m a s reaguos? Prispirs Andrius jį išeiti 

pro d u r i s ? Ki ls peš tynės? Atrodė, taip bus. Senstelė
jusiam n a m ų šeimininkui Tomas nenusileis. Nenusi
leisdavo j i s nei argumentuose, nei savo darbovietėj, 
niekur. F a b r i k e mažu t i s tipelis pamėgdžiojo jo akcentą, 
grubumą, jį pravardžiuodavo visais vardais. Tomas 
turėjo p r i e šų i r n u o tipelio nukentėjo. Tik vienos pietų 
p e r t r a u k o s m e t u nenusivaldė... Stipriom rankom grie
bė niekadėją u ž krūt inės , pakėlė drąsuolį ir laikyda
mas u ž diržo, t a i p ir pakabino ant kablio rūbinėj . 

K a i p pas ie lgs dabar? 
A n d r i u s l a u k ė prie plačiai atdarų durų. P a r a u d ę s 

Tomas š n i o k š t ė i r , tur bū t , svarstė, kaip atsiskaityt su 
juo? A n d r i a u s akyse buvo ryžtas. Storžieviškas To
mo e lgesys j a m buvo įgrjsęs. Jis mušė kumščiu plaš
taką, t a r s i s a k y d a m a s "niežti nagai, išmesiu lauk.. ." 
Seniai l a u k t a p r o g a atėjo. Kils gal peštynės? Bet j a m 
padėtų k a s n o r s . Gal Stankus? Žulys? Jis akimis ieš
kojo s a u p r i t a r i m o . 

(Bus daugiau) 
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MOŠŲ KOLONIJOSE 
Aurora. Iii. 

LIETUVIŠKA EGLUTĖ 
MENIŠKIAUSIA 

Treti metai, kai įvairios tau
tybės prieš Šv. Kalėdas, Auro
ros bibliotekos vedėjos Mary 
Clark Ormond (lietuvaitės) rū
pesčiu, gali išstatyti tautines 
eglutes bibliotekoje. Vedėja 
užsitarnavusi nuoširdžios tauty
bių padėkos. 

Kitos tautybės eglutes, išsky-

čiome paruoštą invokaciją ir 
su kun. J. Prūsaičiu visiems pa
dalino plotkeles. ' Jas laužyda
mi visi dalinosi linkėjimais, o 
po to valgė tradicinius pasnin
ko valgius. 

Apie Kūčių ir Kalėdų švenčių 
prasmę trumpai kalbėjo klebo
nas. 2odį tarė ir seselė Anun-
ciata. 

Solistė M. Bizinkauskaitė, 
akomp. tėveliui, gražiai pagie
dojo 4 kalėdines giesmes. Sū 

LAIŠKAI DRAUGUI 
KĄ PRISTATYTI? 

Gruodžio 11 d. "Drauge" bu
vo įdėtas suvalkiečių -traugijos 
40 m. minėjimo aprašymas. Ten 
parašyta, kad banketo vedėjas 
pri.tatė svečius, pradėdamas val
dybos nariais, kurių tarpe pami
nėta Helen, Bernice, Pete: ir ki
ti. Esu suvalkietis ir tvirtinu, 
kad Suvalkijoje tekių vaidų ne
buvo ir dabar nėra. Atseit, suval
kiečių draugijos valdyboje yra ir 
ne suvalkiečių. Tai, tur būt, ko
kie nors užnemuniečiai, bet ne 
suvalkiečiai. 

Atsimenu mano tėvas prie kiau
lių tvarto pristatė avims tvartą. 
O dv: kartą, atsimenu, šūktelė
jo m&n: "Ignai, pristatyk man 
kopėčias prie anos galinės sie
nos". Tad man labai neaišku, 
prie ko tuos svečius banketo ve
dėjas pristatė? 

Tiesa, šį žodį ne vietoje daug 
kas vartoja. Tačiau suvalkie
čiam, tas netiktų. 

Dėdė Ignas 

C L A S S I F I E D G U I D E 
K E A L E S T A T E S E A L E S T A T E 

nuunuumunuiim j uuumuuuumuujj 
Laimingu Nauju 

1979 Metu 
BUTŲ NUOMAVIMAS LINKSMŲ ŠVENČIŲ 

Katalikų 81 c'c ir protes
tantų 72fč planuoja baigę gim
nazijas Amerikoje toliau studi
juoti. 

rus lietuvišką, puošia pirktais k u r i o ^ ^ ^ ^ p a š o k o 3 šo_ 
budučiais, pagal jų senelių ir k i u s V ė i i a u k o m p j G a i d e l i s 
tėvų papročius jų gimtuose p i a n i n u v ^ s u j u n g ė į bendrą 
kraštuose. Kai kuriose pakabi- k a I ė d i n i ų giesmių giedojimą. 
na vieną kitą rankdarbį, žva- Pabaigai Marytė Bizinkauskai-
kutea, dovanėlių dėžutes, apka- ; t ė p a d a i n a v o žvaigždutę. Jai 
binėja eglutes spalvotais kaspi- i i r a k o m p ^ P Bizinkauskui 
nais, ant kai kurių būna net ir J padėkota plojimais, 
tautinės vėliavos atspausdin- j 
tog Kūčių rengėjos ir valgių pa-

Švediios eglutė šalia papuo-; niošėjos LKMS 15 kp. valdyba: 
salų turi nemažai sausainiukų, 
o po Vokietijos išdėliota keletą 
porų vaikų batelių, kurie dali
nami tiktai ištisus metus gerai! ^ e t f St_ Gof ensienė. _ Patarna-

Dayton Beach 
Klubo Pirmininką 

ir Apylinkių Amerikos Lietuvių 

O. Eikinienė, Ant. Sužiedielienė. 
A. Juknevičienė, M. Jukštienė, 
E. Ribokienė ir uolioji sąjun-

ADOLFĄ ANDRULĮ, 
jo brolius ALFONSĄ ir" ARTORA bei jų šeimas, jų 
motinai EMILIJAI mirus, giliai užjaučia 

Dayton Beach ir Apylinkių 
Amerikos Lietuvių Klubas 

Daytona Beach, Florida 

besielgiantiems ir tėvų klausiu
siems vaikučiams, aiškino įkal
bėta juosta. 

šių metų lietuviška eglutė tu
ri daugiau ir meniškiau sunar
stytų šiaudinukų, 
narstymo kokybe 

vo Ir. 
jėjų. 

Eivienė su būriu padė-

Kai kurie Kūčių apeigų tyri
nėtojai teigia, kad Kūčios buvo 
sukrikščionintos iš senovės mi-

pasižyminčių j rusiųjų minėjimų. Kiti teigia. 
ir įvairumu. | kad valgių gausumas reiškia 

Taip papuošta eglutė buvo pa- \ derliaus nuėmimo šventės minė-
stebėta vietos dienraščio "Bea-įjįmą. Galimas dalykas, kad 
con News" bendr. R. Hallwacbs. j lietuviai daug ką sujungė iš se-
Rašydamas apie visas eglutes,. nosios tikybos su krikščionybės 
lietuvių eglutei skyrė išimtiną j šventėmis. Tačiau Kūčių ir Ka- į 
dėmesį. Įdėjo gražiausio ir me- j ledų papročių centre buvo gi-
niškiausio šiaudinuko nutrauką! m e s Kristus, kreipimasis į be-
ir aprašė lietuviškus kūčių pa-! galines aukštybes, į Visagalį, 
pročhis. Aplamai, jis rašė, kad j Sutvėrėją, 
lietuviška eglutė tikrai atsto-! 

Gražias lietuviškų Kūčių tra-
! dicijas palaikydami ir išeivijoje, 

vauja tautinį meną ir yra tik
ras unikumas. . 

T* . . . . _ _x_= v.„ ;<^+„ perduosime ateinančioms kar-
Pirmaisiais metais buvo įssta-jf . 

toms. Tikėkime, kad su mūsų 
tytos eglutės šių kraštų: Pran
cūzijos, Vokietijos. Anglijos, 
Vengrijos, Lietuvos, Meksikos, 
Norvegijos, Rumunijos, Švedi
jos ir tautybes priglaudusios 
šalies — JAV. Ji kaip visų tau- j 
tybių karalienė skyrėsi didumu 
ir amerikonišku puošnumu. 

Antraisiais • metais prisijun
gė šios tautybės: Kinija, Grai
kija, Airija, Italija ir Vietna
mas. 1978 m. Čekoslovakija, 
Kanada ir Rusija. Dar laukia
ma prisijungiant Luksemburgo, 
Škotijos ir Puerto Rico. 

Atidarymo dieną, gruodžio 2., 
lietuvius atstovavo apyl. p-kė 
D. Vizgirdienė, iždininkas Vy
tautas Vizgirda, kontrolės kom. 
narė A. Vizgirdienė su prieaug
liu Renata ir Pauliumi. Jiedu 
atstovavo lietuvišką tautinių 
drabužių spalvingumą ir raš-
tuotumą. 

Eglučių paroda tęsis ligi 
gruodžio 30 dienos. 

B. Jablonskis 

Brockton, Mass. 
TRADICINĖ 

KCCIŲ VAKARIENE 

L. K. Moterų s-gos 15 kp. su
ruošė parapiečiams ir svečiams 
tradicines kūčias gruodžio 17 
d. parapijos salėje, kuri buvo 
pilnutėlė svečių. Dalyvavo kle
bonas kun. P. Šakalys, kun. J. 
Prūsaitis, kun. V. Sirka, vienuo
lijos virSininkė ses. Anunciata, 
Brocktono miesto viešųjų darbų 
viršininkas Fr. Walen (Valun-
gevičras), komp. J. Gaidelis su 
žmona, Sūkurio šokėjų muzikos 
vadovė M. Crowley, šokėjų glo
bėjas Alg. Sužiedėlis, Vyčių vei
kėjas dr. P. Bizinkauskas su 
žmona ir dukrele Maryte, Lais
vės Varpo vedėjas P. Viščinis 
irkit. 

Kūčias įžangos žodžiu pradė
jo E. Ribokienė. Visus pasvei
kinusi LKMS-gos 15 kp. valdy
bos vardu, pakvietė kleboną už
degti žvakę už kalinamus, iš
tremtus lietuvius ir šv. Kazi
miero parapijos stiprybę. Klebo
nas perskaitė prasmingą kū-

išėjimu tas nedings. 
E. Ribokienė 

A. t A. PETRAS UMBRA20NAS 
Gyveno 7241 S. Sacramento Ave., Ohicago, 111. 
Miiė 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

tė) (anksčiau gyv. Ledford, 111.), pusbrolis Bruno Papšis su 
šeima. Lietuvoje brolis Antanas ir brolių vaikai ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Priklausė S. L. A. 63-čiai kuopai. 

Kūnas pašarvotas Lack-Lackavricz koplyčioje, 2424 W. 
69th Street. 

Laidotuvės įvyks penktad., gruodžio 29 d. iš koplyčios 1:30 
vai. popiet bus nulydėtas i Lietuvių Tautines kapines. 

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

Nuliūdus ŽMONA. 

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

Two brand 
new accounts 

8 yeor, 8 .45% yield, Certificote of Deposit*: 
Now you can get 8 year term certifi-
8% interest (8.45% 
yield if you leave 
the interest to com-

cate of deposit. 
Open this account 
today for as little 

pound) on our new as a $1,000 deposit. 

THE MONEY MARKET CERTIFICATE*: 
Brand new! Here is o .new account thot 
will mokė it possible for you to get better 
interest rotes thon a eurrent 6 month 
Treasury Bill plos % of \% added on to 
•hat! Better yet there are no fees paid to 
obtain this occoont os compored to pur-

chasing o Treasury Bill at a bonk. Now 
there is no need to ever movė funds to 
get the best yield on your money. Keep it 
in this new account! Open your account 
with a $10.000 minimum deposit for a 6 
month term. 

Come In or call us for complete details. 
iWT#rwif ff r 
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WhefeYour Mooey Grows J 
1447 bOUTH 49TH COURT • CICERO. ILLINOIS 60650 • f HONE 6S6-633C 

Phon. 656-«33o Joseph ? . n r i b a u s k a s . 
Chicago A M 242-4395 ' 

~>ec -Secy . 

Naniy pirkimas — Pardavimas , 
Valdymas Š I M A I T I S R E A L T Y 

Draudimai — tncome Tax Insurance Income T a i 
Notartatas — Vertimai I _ _ _ , _ . __ , _ „,».» „ _ „ « 

2951 W. 63rdSt.. 436-7878 
T yh J ? ^ V 7 T T Y ' unuiHiiiiMiiimiuii 
J . B A C E V I Č I U S Į 

6455 S. Kedzie A v. — 778-2233 prįe 72-os ir Troy geras 5 kamb. 26 
i U U H n H H i U i i n i n U . j m e t ų m 5 ^ x ^ 3 : ^ a u j a ? * i l d y " 

; mas. Naujas centnnis vėsinimas. 
i Pilna potvynio apsauga. 

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

iitiiiiiiiiimiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimaiiJUitiH 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69th St. f telef. 776-1486 
lllli|||IIIIIIIIIIIIIIUiillU!lllll!imillltll!m 

lllllllllllllllllllllllllllllliiiillllllllilllllllll. 

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

Apdraustas perki, i tymas 
{vairių atstmuti 

Tel. 376-1882 ar ' 76-5996 
IIIIIIIIIIIIIIICHIIIKIHIIIIt UIIIIIUIIIIIII 

imilllllllllllllllllllllllllIIUIIIIIIIIIIIIIIIIII: 
| \airių prekių pa*.trinkimas nebran- ' 

-ciai i> mū»tf sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

.1335 S. Halsted St.? Chicago, IU. 60CO? 
25© i W. 6»th St., Chicago, 111. 60629 

Telet.: 325-2737 — 254-3320 
Vytautas Valantinas 

IlIlUlllllllllllllilIlIimilllllllUUUIl.llllllli 

iiiiiiiiimmiiiitiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiimm 

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

lel. _ \VA 5-8063 
liiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiui 

iiiiiiiiiimmiiiimiiiiiimiiimiiiiiiiiiimii 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago. m. 60632, telef. »?7-5980 
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 i imii 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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M. A. Š I M K U S 

NOTARY PCBLIC 
I>'COME TAX SERVICE 

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

PILIETYBES PRAŠYMAI ir 
kitokie blankai 

iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimiiii! 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimihiiiiiiii 

VALOM E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visu rūsio grindis. 
! J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUUIIIIIIIIIIHUIIIIIII 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsite 
až apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3206 H West 95tb Street 

Oiicajro. Illinois 
Telef. GA 4-8654 

iiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiimuiimiiiiiiiii 
PACKAGE EXPRESS AGE>"CY 

MARIJA NOREIKIENE 
SIUNTINIAI į LIETUVA 

L«bal pageidaujamos gero* rūšie* 
prekes. Maistas Iš Europos sandėliu. 
;608 W. 6* St.. Chicago, 111. GO620. 

TEL. — WA S-2787 
niiiiiiiiiiiiiiiiHfiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Medinis geras 5 kamb. namas prie 
64-os ir VVhipple. Naujas gazo pe
čius. Geras garažas. 2emi taksai. 
Palikimas. Reikia parduot. 

BROKERIS P. ŽUMBAKIS 
Tel. — FR 8-6916 

0 GERIAUSIA CIA 
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. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette 
Parke. Aukšta kokybė. $50,000.00. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis fieal Estete 
2625 West 71 si Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

uuiuftimiJumAiftiftiii 
LINKSMŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems savo 

pažįstamiems ir klientams. 
Budraitis Realty 
4243 W. 63rd Street 

Tel. 767-0600 
umuunuiunuuinii 

94-ta ir S t Lotus. Giminingom arba 
didelei šeimai 4 miegamų, \lĄ aukš
to namas. Pilnas rūsys, 2 šildy
mai. Šoninis į važiavimas. Garažas. 
$45,000.00. 

46-ta ir Albany. Visiškai tuščias 
2Vž 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 apyt Taverna ir 3 butai. 
Puiki presą investuoti arba pasida
ryti pador^ pragyvenimą Tik — 
$85,000.00. 

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. 

HELP WANTED — VYRAI 

PARTS COUNTERMAN 
We are currently seeking an indi-
vidual to work in our parts dept. 
Esperience preferred, but we will 
train the person we seleet. 
VVe offer good salary, 5 daty week, 
liberal benefits and periodic sala
ry review. 
GLENLAKE VOLKS>WA<H>N, Inc. 

6035 N. Broad»a>, Gbkage^ I1L 
Phoae for Appomtmeat 
Mr. Gaader: 2". 5-350* 

JEWELER & DIAMOND 
SETTEB 

Elxperienced & career mi»ilB4iSKT-
TER wanted for desi^m St***ttst-otn 
Jewelry Co. Individuai mušt Ife ex-
perienced in all phases ot*stone 
settingr. tnchiding fabrtcatioa of u-
niųue & specialized settinjj. Salary 
commensurate with ability. 

SCIKI i-cstimc to: 

FKEDEBICE PBETE LTD. 
1780 2ud St,, Highiand Park, 

Illinois 60035 

NIGHT SUPERVISOR 
For Grovring Foundry 

H. S. GRAD 
• 

Some prior supervisor, esperience 
preferred. Mušt Speak English. 

Tel. -

VYBAI 

- 767-7120 

IR MOTERYS 

C O U N T E R PEOPLE 
C A S H I E R S C 0 0 K S 

Wanted for new restav.rant 
VVATER TOWER PLACE 

Apply In Person At: 

EATERNITY 
Mezzanine Levei-

2:00 P.M. — 8:00 P-M. Ooly 
Monday thru Friday ' 

HELP WANTED —- MOTERYS 

EXPER'D WAITRESSES 
Luncheon and Diancr 

Apply in person after 5:00 p.m. 

NIKOS BESTAŪRANT 
7600 So. Hariera Ave. 496-0300 

IšM'OMOJAMA — FOR RENT 

Išnuomojamas 6 kamb. apšil
domas butas suaugusiems 66-os 
ir Washtenaw apyl. Jokių gyvu-
bukų. Galima užimti nuo vasa

rio 1 d. Skambint 476-7540. 

N O R I P I R K T I 

Ieškau pirkt senos medinius baldos 
gamintus prieš 1930 m.: Komo
das, stalus, kedro skrynias, kė
des ir "Oriental" kilimą už priei
namas kainas. Tel. 312-891-3334 

s t i a u 

D Ė M E S I O 

ME39MnZ3MR2aMĮMK2M 

iiiiiiiiiiiuiiiiiiiimiiiiiiiiiuiniiiiiiiiiiiiiii 

P L U M B I N G 
Licensed, bonded, insured. 

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

SKRAPTNAS — 636-2960 
iiiiiiHiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiimiiiiiiimiiii 

Remkit tuos bixnler.ua, kūne 

skeibiaai "Dr&uga". 

Į S I G Y K I T E D A B A K 

GERA PROGA ĮSIGYTI ŠIAS 
PAPIGINTAS KNYGAS 

NEGĘSTANTI ŠVIESA, Pranas 
j Garšva. M.I.C., Tėvų Marijonų 50 

metų veikla Amerikoje . . . . $2.00 
RELIGINIS PRADAS MAIRONIO 
KORYBOJE, Alf. Šešplaukis $2.00 
KULTŪRINES GELMES PASA
KOSE, V. Bagdonavičius. Tautosa
kinė ir Teologinė studija I ir n da
lis $5.00 
DIDYSIS INKVIZITORIUS, A. 
Maceina. Dievo ir žmogaus santy
kiai pasaulio istorijoje . . . . $1.00 
SŪNUS PALAIDŪNAS, vysk. Ful-
ton Sheen. Išvertė kun. J. Kara
lius $1.00 

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

YizrnmŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

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

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

iiiiiiiiiiiiiimimiiiimmiiiimmiiimmii' 
ANDRIUS NORIMAS 

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

DRAUGAS, 4S45 W. 
Cbkage, TOL 

«rd Street. 

MinMiiiiMiiiniiMiiiiiuniiiMiiiHiiiiitUMi" 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes ji* plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
no* yra visiems prieinamos. 

Perskaitę "Draugą" duokite 
j j kitiems pasiskaityti. 

. 



NUŠOVĖ UŽPUOLĖJUS js radėjo ginčytis. Šoferis nu-1 
Į davė, kad jis irgi su jais, bet jis; 

Du negrai, 22 ir 23 m., įsibro- Į 0 sargei paimti į rankas 
revolveri i r 3» a °u užpuolėjus! 
nušovė, o automobilis atsidav:- į 
žė į caražą 8250 S. Garpenter, j 
Chicagoje. 

vė į taksį, kuriuo naktį važiavo 
saugumo sargė Grace Buckley, 
21 m. Įrėmę revolverį į šoferio 
galvą, atėmė 40 dol. Užpuolė-

A. a. dr. Broniaus Radzivano laidotuvės New Yorke, šv. Jono kapinėse 
taria dr. Br. Nemickas. 

Vliko vardu atsisveikinimo žodį 
Nuotr. Vyt. Maže.io 

CHICAGOS ZūNIOS 
KARIAI — VAIKAMS 

akys, ausys, dantys, kojos, duo
dami maitinimosi patarimai, 
tikrinamas kraujo spaudimas. 
Visi tikrinimai nemokamai. 

JAI LIŪDNOS KALĖDOS 

Dorothy Jackson, 36 m., sep-

giems vaikams. 

ŽALA SOMAI i 

SVEIKATA SENIEMS 
_ Į 

Cbicagos apylinkėse esantie- _ . 
ji marinai šiemet surinko 50,000 , C h l f g o s . m i e s t o . s v e i k a t o S 

žaislų, kuriuos perdavė 150-čiai Apartamentas yra įteigęs se-
. ., f .. .. ... nesmems tarnaujanti sveikatos tymų vaikų motina, kurios vy-

organizaciių išdalinti neturtm- i 
centrą, 845 W. Wilson Ave., ras, narkotikų vartotojas, at-
Chieago, 111. 60640 (tel. 744- siskyręs, buvo apiplėšta. Iš jos 

iškeitus 
vertės 

sprendė, kad turi būti atimti I elektrokardiogramos, tiriamos; maisto ženklelių. 
vaikai nuo moters, kuri persi-' ~ 
skyrė ir susidėjusi su vedusiu 
vyru. Teismas nusprendė, kad 
svetimoterystė žaloja šeimą ir 
todėl 6 m. ir 3 m. dukteris per
davė auginti tėvui. 

7400). Čia išegzaminuojama j atėmė 340 dol., gautų 
Illinois apylinkės teismas nu- s v e i k a t a ' d a r o m i peršvietimai, I šalpos čekį, ir 250 dol. 

MIRTYS PERVAŽOSE 
Iš visų JAV valstijų Illinois 

pirmauja mirtimis, įvykusiomis 
1977 m. geležinkelių pervažose: 
traukiniai čia suvažinėjo 81 
žmogų. 

-. . DAR 4 LAVONAI 

Antradienį John Gacy namų 
aplinkoje, netoli O'Hare, rasta 
dar 4 lavonai. Des Plaines upė
je rastas lavonas irgi priskiria
mas Gacy kaltei. Taigi iki 
trečiadienio rasta 10 to iškry
pėlio nužudytų jaunuolių. 

IŠGELBĖJO TĖVĄ IR SŪNTJ 
Sprogimas name 4203 W. 26 

gatvėj, Chicagoje, būtų užtroš-
kinęs Santiago Segurą, 33 m., 
ir jo sūnų, bet juos išgelbėjo 
policininkas ir du Common-
wealth Edison bendrovės tar
nautojai. Jie atsigavo nugaben
ti į Šv. Antano ligoninę. Jų 
gelbėti minimi asmenys nusi
skubino, kai pastebėjo, kai 
sprogimas išbloškė buto lan
gus. 

PADEGĖ MOKYKLA 
Vandalai Berwyno priemiesty 

padegė Pershing mokyklą, pa
darydami nemažai nuostolių. 

KALĖDOS MUZIEJUJ 

Mokslo ir pramonės muzie-^ 
juje, Chicagoje, kalėdinė pro
grama tęsis iki sausio " d . 

A. t A. BRUNO ZALESKI 
Gyveno Clintcn, Iowa. Anksčiau daugelį metų gyveno Chi

cagoje. 
Mirė gruodžio 25 d.. 1978. sulaukęs 88 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Naujemos mieste. Amerikoj išgyveno 6S 

metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterėčios Stasė Mažeika 

su vyru Vytautu ir Mary Ann Tubinas, sūnėnas Donald Zales-
ki, švogerka Ann Zaleski, kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Dariaus-Girėno Am. Legion Post 271. 
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį 1 vai popiet Mažeika-

Evans koplyčioje. 6845 S. VVestern Ave. 
Laidotuvės įvyks penktad., gruodžio 29 d. iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėtas i švč. M. Marijos Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterėčios sūnėnas ir kiti giminės. 
Laid. direkt. J. Evans Jr . ir S. Evans, tel. 737-8600 

Dailininkui 

A. t A. JUOZUI PAUTIENIŲ! mirus, 
skaudaus liūdesio valandoje reiškia nuoširdžią 
užuojautą žmonai STASEI, dukrai TERESEI su šei
ma, seseriai ZUZANAI JUŠKEVIČIENEI su vyru 
ANDRIUM, dukterėčiai JŪRATEI VARIAKOJIENEI 
su šeima ir kitiems giminėms 

V. Aleksas ir Marta Račkauskai 
Vincas Senda, Kazys Smalensk&s 
Bernardas Žukauskas 

REALPOLTTIKA 
(Atkelta iš 3 psl.). 

giau dėmesio skiria psichologi
niams grumtynių elementams. 

Ką gi jie mato, girdami pripa
žinimą? Pirmiausia, amerikiečių, 
kaip laisves vilčių palaikytojų ir 
rėmėjų, prestižo masėse sunyki
mą. Po II-jo pasaulinio karo ame
rikiečiai buvo tarptautinio teisin
gumo viltis ir švyturys. Dabar 
Amerikos veidas darosi murzinas 

'"kaip ir visokių "realpolitikos" 
draugijos narių — nacių, bolše
vikų ir įvairiausiu kitų savanau
diškumo čempijonų. Be to, kom. 
Kinijos charakteris nėra ypatin
gai užtikrinantis. Yra galimybė. 
kad sustiprinta ir apginkluota 
Kinija kada nors gali susidV.ti su 
Sovietais prieš vakariečius. "Real 
politikoj" dėkingumo ir draugiš
kumo faktoriai mažai ką reiškia. 
Iš kitos pusės gali būti, kad ir 
amerikiečių šiurkštus pragmatiz
mas bus žmonijai laimingas. 

Mano mielai sesutei 
A. A. GENOVAITEI VALIUKEVIČIENEI 

tragiškai atsiskyrus su šiuo pasauliu, visiems jos ir mūsų 
prieteliams, prisiminusiems ją maldose ir užuojautose, 
reiškiu mano, mano vyro ir visų jos artimųjų nuoširdžią 
padėką. 

Ypatingai dėkoju Tėvui Dr. Tomui Žiūraičiui, O. P., 
už gražiai pravestas pamaldas ir šiltus žodžius ir kun. 
Jonui Znotinui už šv. Mišias. 

JULIJA RUTELIONIENfc 

Mūsų brangiam prieteliui • 

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

Genė ir Mečys Aukštuoliai 
Ona Dainiene 
Jadvyga ir Jonas Kalniečiai 
Mečys ir Stasys Mickevičiai su seimą 

SES. M. VALENTINA, SSC 
(ONA AUKŠTIKALNYTĖ) 

Mūsų mylima Sesele mirė Moti
niško Namo Infirmary !9T>. m. 
gruodžio 26-tą diena. 

Velione buvo duktė Petro ir An 
taninos- (Sakcnytes) Aukštikalnį'.,: 

{ Vienuolyną įstojo iš šv-. .lMgio 
parapijos. Chicugo. Illinois. 

Vienuolyne išgyveno 65 metu;. 
PtJ iko nuliūdime šv. Kazmii< TO 

Setery*, draugai ir pažjstami. 
Velionė bus nulydėta į koplyčia 

ketviria.lienį 7:00 vai. vakase. o 
laidotuvės įvyks penktadienį, gruo
džio 29-ta dieną. Gedulingos pa
maldom prasidės 9:3f t vai. ryto Šv 
Kazimiero Seserų .koplyčioje. 2 
Wost Marctuette Road. Po pamaldų 
Ims nulydėta į šv. Kazimirio kn-
pines. 

Prašome Seseles, draugui ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse Ir 
p.'.sinielsti už a. a. Seselės sielą. 

ŠV KAZIMIERO SESERYS 

Laidotuvių direktorius Stephen 
Laek-Lackavvicz. n l . KE 7-1213. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. gruodžio m. 28 d. 5 

_ A. t A. VYTAUTUI BIČKUI mirus, 
jo žmoną PRUDENCIJJį bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

A. t A. VYTAUTUI BIČKUI mirus, 
}o žmoną PRUDENCIJĄ ir gimines nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Nidos gyventojai: 
Julija Adienė 
Bronius Bakas 
Liuda Juodeliene 
Viktorija ir Vacys 

Kriaučiūnai 
Teresa Liutkienė 

Helen ir Harold Mochte 
Marija ir Pranas 

Polteraičiai 
Ona šiaudikiene 
Stefanija ir Kazimieras 

Vaičšai ir 
Kun. Jonas Gasiūnas 

A. t A. MARTYNUI BUNDELIUI mirus, 
mūsų gili užuojauta žmonai ONUTEI, dukrai RE

NATAI ir žentui FRANK. 

Adolfas ir Marija Deltai 

Mielam prieteliui 

A. t A. VYTAUTUI BIČKUI mirus, 
Imonai PRUDENCIJAI bei velionio artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Leonas Janulevičius su šeima 

A. t A. ELENAI LIEPINATTIENEI 
Lietuvoje mirus, jos sūnui ALGIUI ir marčiai 
LIDIJAI reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Ona Junkerienė 
Dieteris, Judita, Lisa ir Mark 
Algis ir Zina Sinkevičiai 

Skokie, Illinois 

Mrs. Camil Apollo 
Liūne ir Povilas Petrikai 

Mylimam vyrui 

A. + A. VYTAUTUI BIČKUI mirus, 
jo žmonai PRUDENCIJAI, ilgametei draugijos narei, 
ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

Lietuves Dukterų Draugija 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hermi t age 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 

2533 VVest 71 St., C h i c a g o 
1410 So . 50 th Av., C i c e r o 

T e l . 4 7 6 - 2 3 4 5 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

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

11029 Southvvest Highvvay. Palos Hills. I I I . Tel. 974-4410 

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

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITLANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HAI.STED STREET Tel. YArds 7 - l « n 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So 50th \>e.. (T( I RO. II I . Tel. OLympic 2-1003 
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X Kun. Juozas Vaškas . MIC, 
"La ivo" žurnalo redaktorius, 
šiandien i švyksta į Pietų Ameri
ką. Kelioms dienoms sustos 
Brazili joje susipažinti su ten 
gyvenančių lietuvių veikla, o 
paskui Argent inos Marijonų 
vienuolijos na r i ams praves sa

vaičių atsinaujinimo kursus. 
Argent inoje išbus visą mėnesį. 
P o t o g r į š j Bayonne, N. J., pa
vaduot i lietuvių par . kleboną. Į 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. gruodžio m. 28 d. 

X "Elta-Press", italų kalba 
leidžiamas informacinis biulete
nis, spalio mėnesio numeris, jau 
atėjo j redakciją. Informaci
jai panaudojama daugiausia "L. 
K. Bažnyčios Kronika", siekian
ti 32 numerį. Tai puikiai prel. į 
V. Mincevičiaus paruošta me
džiaga apie katalikų persekioji
mus ok. Lietuvoje. Ji tinka 
panaudoti italų spaudoje. 

x Ona ir Juozas Toliušiai su 
šeima sveikina savo gimines, 
draugus ir pažįstamus šv. Ka
lėdų proga ir linki visiems lai-

v a i ^ " r e k o l e k c i " j a 7 i r r t r i j ų " s a - ! 1 ^ Naujųjų Metų. Vieton 
' kalėdinių kortelių siuntimo ski
ria auką "Draugui". 

x IV Pasaulio Lietuvių Jau-
. nimo kongresui ruošti ir finan- j 

Chicagą gr į š apie vasario v i - ! s i š k a i p a r e m t i y ^ į d a r y t a s 1 

durį. 

IŠ ARTI IR TOLI 
l A. VALSTYBĖSE 

X Vladas Rask - Rasčiauskas, 
finansų komitetas su pirm. dr. 
Algiu Pauliumi ir 6 komisijo-

Trąvel Agency Bureau vadovas, ^ Komisijos yra: aukų rin- i 
vėl i švyko kelionei aplink pa- k i m u i informacijai, lietuvių die-
šaulį. I š Fiji salos jis a ts iuntė | n o m s i r ^tems renginiams, ke- I 
" D r a u g o " redakcijai kalėdinius i I i o n i ų r e g i s t r a c i j a i , laimėjimų, 
sveikinimus ir linkėjimus Nau- paskirstymui ir atminimui — ; 

Svandard Federal Savings bankas atidarė naują priejimo-privažiavimo dalį (wa!k-up) palengvinti ir pėstie
siems pasinaudoti banko patarnavimais. Atidarant šį skyrių, banko prezidentas J. Mackevičius perkerpa 
juostą. Iš kairės Stasys Baras — viceprezidentas ir projektų vadovas, msgr. Damazas Mozeris — Nekalto 
Prasidėjimo par. klebonas. Justinas Mackevičius -- prezidentas. R C. LaVan — Brighton Parko Prekybos 
rūmu prezidentas. Irene H. Swanscn — banko direkt orė ir John F. Clorus — vyr. viceprezidentas. 

j ies iems metams. Grįš į Chica- suvenyrams. 
gą už mėnesio laiko. 

X Liet . Kunigų vienybės su-1 X Dr. Juozas ir Judita Ma-
sir inkinio protokolas, išspaus- neliai, Rockford, UI., atsiuntė 
d in t a s a t sk i ru leidiniu, pasiekė "Draugui" sveikinimus ir 10 
" D r a u g o " redakciją. Cia iš-i dol. auką. Nuoširžiai dėko-
spausdin t i įvairus pranešimaii jame. 
Kunigų seimui, kur is vyko Pro-
vidence, R. L, 1978 m. rugsėjo * Viktoras Statkus iš Vaka-
20—21 d. Taip pa t išspaus-! "J Vokietijos, atnaujindamas 
dint i nu tar imai i r sveikinimai, \ prenumeratą, atsiuntė ir 16 do-
seimo pasiųst i įvairiems aukš- ]leriu a u k j*- J i s skelbiamas 
t ies iems asmenims. Leidinys ' Garbės prenumeratorium. Už 
iš le is tas anglų ir lietuvių kalbo-1 Paramą nuoširdžiai dėkojame. 

. _ _ __. . . . X Juzė Rastas , Burtonsville, 
x M a r u o s aukš t . mokyklos M D m . m m ^ ^ 1 Q 

Tėvų komite tas ateinančių me- į d a u k a ^ ^ a f i & 

tų saus io 12 d. rengia pusmeti- i 
nį susir inkimą ("pypkarūkį") x DaiL P ranas ir Jadvyga! 
mokyklos kavinėje. Pobūvis pra-; Baltuoniai atsiuntė iš Kanados! 
aidės 8 vai. vak. Už mažą mo- savo dienraščiui nuoširdžius | 
kest į b u s galima laimėti dova- \ Naujųjų Metų sveikinimus, iš-
nų. Visi moksleivių tėvai kvie- j reiškė padėką už gerą ir ob-
čiami dalyvaut i . I jektyvią informaciją ir pridėjo 

x "Pirmiej i ž ingsniai" y r a j 2 5 dolerių auką dianraščiui 
Kr. Donelaičio li tuanistinių mo- j st iprinti . Labai ačiū. 
kyklų laikraštėlis i r gruodžio j x K a z i m i e r a s > faWė i r M a _ 
11 d p a s i r o d ė naujas numeris. ^ ^ ^ M o t e k a i č i a i n v o g ^ . 
Viršelis Linos Didzbalytes, | t m j u s s v e i k i n i r m i s . . D r a u g u i » 
spaudai paruošė D. Bindokiene. į ^ ^ 1 0 d o l a u k a . Dėko-
N u m e r y apstu piesmių, rasine- j . 
lių ir iliustracijų. 

x P r i e soL Danos Stankai ty- Į x Sveikindami "Draugą" su 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ALIAS CHICAGOS SKYRIAUS | rių 

NARIŲ SUSIRINKIMAS 

tės dainų plokštelės išleidimo 
da r su šimtine prisidėjo Bronė 

Naujaisiais Metais, aukų po 5 j 
dol. a t s iun tė : Vladas Ruzgą. 

Čižikaitė. Pasi ruošimas plokš- Trans-Atlantic Travel Service, 
telei leisti eina visa galima '• Boston, Jonas Veiveris. Vaclo-
spar ta . vas Vinclovas, Edv. Pikelis, H. 

Stasas, Sofija Liubaitienė, Pet- ; 
r a s Simanauskas. Ona Kovienė, 
Albert Matule, Vytautas Čypas. 

Gruodžio'15 d. pirm. Albinas 
Smolinskas atidarė bendrą Ame
rikos Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų sąjungos ir pagelbinio 
moterų vieneto narių susirinki
mą Lietuvių tautinių namų sa-
'ėje. Pasveikinęs arti šimto susi
rinkusių abiejų grupių narių, 
Albinas pakvietė visus dalyvauti 
programoje ir po jos pasivaišin
ti ponių paruoštais skanumynais. 

Apžvelgdamas praėjusių metų 
skyriaus veiklą. Jis apgailestavo 
kad šių metų vasarinė išvyka į 
Karaičių "Gintaro" vasarvietę 
įvyko nepavydėtiname ore ir vos 
dešimt golfininkų žaidė "Wynd-
\vicke" golfo laukuose. Tik gerai 
užsigrūdinę galėjo pasinardyti Mi-
chigano ežero bangose. Tačian ru
deninė gegužinė pas Biskius ir 
golfo turnyras VVoodridge lau
kuose buvo pravesti puikiame ore 
ir geroje nuotaikoje. 

Gausus dalyvių skaičius nepa
sigailėjo atvykęs į ALIAS mote
rų ir vyrų bendromis jėgomis 
suruoštą šiuose pačiuose namuo
se rudeninį balių. Visi šių metų 
parengimai buvo rengiami viene
tui glaudžiai bendradarbiaujant 
5,u peniomis ir gal būt dėl tos prie
žastie- jie visi buvo labai sėkmin
gi-

Daug laiškų gaunama iš įvai-
x Dalia Jakas , Norris town, 

Pa., auko jo 10 dolerių. Labai 
ačiū. 

x L B Cape Godo apylinkės j Visiems dėkojame, 
valdybos pirmininkas P . Bliud-j x F o 5 d o l . aukojo: dr . Jus-į 
n ikas ir sekre tor ius P . Šlape-. ^ 2irgalieaėt Augustas Ur- j 
lis p ranešė " D r a u g u i " apie vai- j b e l i s T Krapauskienė. Juozas ! 

dybos nu ta r imą švenčių proga K a š t a r a s % Stasys Būdas, Ramū-
pa remt i spaudą ir pr idėjo auką., n a s j g v a r c a S ) Felicija Gaide-! 
Aciu. į lis, Vincentas Parulis, A. Jony- ' 

x l i e t u v i ų Katal ikų valandėlė nienė. Nuoširdžiai dėkojame. 
"Dorybės Taka i s" p radė t a kas i x Bronius Pranckevičius, Chi-1 
pirmadienio vak. 9 vai " l i e t u - '• ^ ^ m p r i e p r e n u m e r a t o s 
vos Aldų" radijo p rogramoj , : m o k e s C i o pridėjo 8 dolerių au-
1490 AM banga. J ą veda tėvas k „ A c ^ u 
Liudvikas Vėželis. v i s a i s rei
kalais r a šy t i ar aukas siųsti jo 
v a r d u : P . O. Box 8225, Roches-
ter , N . Y. 14617. Kitos " L A." 
laidos an t r . 9 vai. vak., Penkt. į 
9 :30 vai . vak. Veda Kazė Braz- x J e i SKILANDŽIŲ tau tik 
džionytė. (sk.) . „ ^ tuo j pas PETRĄ ir užeik! 

X Dr . Romualdo Povilaičio Į — INTERNATIONAL MEAT 
kab ine ta s nuo sausio pradžios, MARKET. Medžioklinės dešre-

x K. Virbickas, Philadelphia, 
Pa., užsisakė "Drauge" lietuviš
kų knygų ir atsiuntė auką. 
Dėkojame. 

x Jonas Dėmė, Phoenbc 
Ariz.. atsiuntė 10 dol. auką. 
Labai ačiū. 

x Franees ir Otonas Kaptei-
niai iš Chicago Ridge, m., at
siuntė "Draugui" šventinius 
sveikinimus ir juos palydėjo 20 
dolerių auka. Maloniai dėko
jame. 

x Juozas Gurevis, Chicago. 
111.. savo sveikinimus "Drau
gui" Naujųjų Metų proga paly
dėjo auka. Ačiū. 

x Aukų po 3 dol. atsiuntė: 
Alė Rūta-Arbienė, Kukler Ber-
tha, Al. Treška, E. Jovaiša. V. 
Narkevičius. Kęst. Švelnys. J. 
Šaulys, S. Kirdurys. H. Butkus. 
Visiems dėkojame. 

ietuvių organizacijų, prašan
čių p,i remti jų vertingus projek 
tus: Baliui buvo pasiųsta pinigi
nė parama. Sveikinimu ir auka 
prisidėta prie prof. Adomo Var
no šimto metų atšventimo. 

Anatolijus Kairys parašė kny-
g<1 "Po Damoklo kardu", kuri yra 
atsakymas į filmos "Holocaust" ir 
spaudos me-tus šmeižikiškus kal
tinimus visai lietuvių tautai , pa
liečiant jų santykius su žydais. 
Čia jiems yra duodamas dokumen
tinis atsakymas. Dabar jau yra su
organizuotas komitetas, kurio už
davinys yra surinkti lėšas, išvers
ti ir išleisti tą knygą anglų kal
ba ir paaiškinti šį klausimą vi
sam pasaulyje angliškai kalban
čiai visuomenei. Sis komitetas jau , 
buvo paremtas. 

Chieagos šauliai yra nusprendę 
pastatyti paminklą Romui Kalan
tai tautinėse kapinėse. Tai yra tik
rai giažus projektas ir ALIAS jam 
nuoširdžiai pritaria, tačiau norė
tų pasiūlyti iškelti tą paminklą 
į viešesnę vietovę, juo labiau, kad 
čia nėra jo palaikų ir jis būtų la
biau prieinamas didesniam skai
čiui žmonių ir tuo primintų vi
siems jo paties ir visos lietuvių 
tautos tragediją. 

Bronius Masiokas, skyriaus se
kretorius, painformavo, kad prof. 
Kai'iui ir Bieliniui paminklai yra 
statomi ir vasario mėn. numato
ma juos atidengti. Jiems užbaigti 
dar reikalinga lėšų. 

Albinas Smolinska 
gė, kad turi linksmą 
mūsų skyrius pa 
nais nariais: Linas Dagys — ar
chitektas, Jenas Vaznelis — sta
tybos inžinierius, dirbęs Metropo-

šventyklas ir imperatorių rūmus. 
Taip pat parodė kelis pavyzdžius 
ir šių dienų architektūros. Visi 
susirinkusieji sekė jo žodžius ir 
skaidres su dideliu susidomėjimu. 

Po paskaitos sekė vaišės ir links
moji dalis. 

Petras Kiršinąs 

N A U J A S TEISĖS DAKTARAS 

Rober tas J. Ralis gruodro 
8 d. Southern Ulinois universi
te te Carbondale, 111., baigė tei
sės mokslus ir gavo daktaro 
laipsnį. 

Rober tas gimė 1954 m. Chi-
cagoje. Gimnaziją baigė tėvų 
marijonų vedamoj kolegijoje, 

Dr. R. Ralis 
Marianapolyje. Thompson, Con-

s pasidžiau- • neetieut. 1976 m. baigė Denver, 
iksmą žinią, jog Colorado, universitetą ir įsigijo 
didėjo dviem jau- į bakalauro laipsnį iš politinių 

mokslų. Universitete buvo iš
r inktas į 4.0 Honor Society ir 
gavo stipendiją (Merit Scholar-
ship Grant) . Sam'Ury Distriet of Chi-litan 

cago 
Vitas Peseckas susirinkimui pri-

statė-Zigmą Umbražūną. Vilniaus 
universiteto dienų draugą, ku
ris paskutiniu motu keliavo po vi
są pa-aulį ir sutiko pasidalinti sa
vo įspūdžiais iš kelionių po ko
munistinę Kiniją. 

Zigmas vaizdžiai paaiškino ir 
skaidrėmis pavaizdavo senų lai
kų kiniečių statybos pasiseki-

Jmus: jų didžiąją sieną, įvairias 

perke l iamas į 5780 Archer Ave. 
(netoli Central Ave. ) . Telef. 
pasi l ieka t a s pa t s — 471-0266. 

(sk.) . 

Marąuet te Delicatessen 

lės, - ampia i , aviena, veršiena, 
dešros ir t. t. 2918 West 68rd 
St., Chicago. m. Tel 436-4387. 

(•k.). 

X NAMAMS PIRKTI PA-i 
3553 W . 71 St^ praneša, jog I SKOLOS duodamos mažais mė-
k r a u t u v ė bus a t ida ry ta sekma 
dlenį. gruodžio 31 dieną nuo 
S vai . r y t o iki 5 vai. popiet. 

y k . 776-2717. (sk.). 

nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings, 2212 
VVest Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747. (sk.) 

X Albinas Kurkafot, akcijų 
* * x P ian i s to Manigirdo Mote-
kaičio fortepijono kūrinių kon
c e r t a s įvyks saus io 14 d., sek- brokeris, dirbąs su Rodman A 
madienį. 3 vai. popiet. Jaunimo i Renshaw, Inc., patarnauja ak-
cen t ro didžiojoj sa lė j . Visa pro- j cijų bonų, fondų bei kitų verty-
g r a m a nauja. Visuomenė ma- bių pirkime ir pardavime. Susi-

kvieciama gausiai daly-. domėję skambinkite 977-7916. 
( p r ) . ( ik.) 

• • I 
IS k : Veronika Lenkevičienė ALTS Chieagos skyriaus valdyba, 

sekret., Adolfas Švažas — pirm., Ona Daškevičienė — ižd. Stovi: Ig
nas Andraiiūnas, kultūriniams reikalams, ir Jonas Gaižutis — vice-
pirm. Nuotr. V. Račkausko 

Robertas yra Izoldos (Mace
vičiūtės) Ralienės - Šimkienės 
ir a. a. inž. Jono Ralio sūnus. 

Robertas buvo skautas i r 
gražiai kalba lietuviškai, seka 
ir domisi lietuvių veikla. M. 

ĮPĖDINIO BEIAUKIANT 

Korp! Giedros garbės narė i r 
veikli visuomenininke, daug vei
kianti lietuvybės išlaikymo ba
ruose Amerikoje, Marija Rudie-

i nė, padedama savo dukrelės 
Į Rožytės Rudytės ir Kristinos 
: Gaučytės. savo rezidencijoje 
j surengė 'Baby Shover" giedri-
I ninkei - kultūrininkei dr. Irenai 
Skiriūtei - Jurjonienei. 

Į šventę suvažiavo apie 30 
; j aunos daktarės draugių i r 
j giedrininkių, kurios gausiai ap-
i dovanojo būsimą įpėdinį, Regi-
i nos i r Klemenso Skiriu bei Alek-
į sandros ir Stasio Jurjonų vai

kaiti . 
P o gražiai pravesto Rožytes 

ir Kristinos dovanų įteikimo M. 
Į Rudienė pakvietė gausioms vai-
[ šėms, kuriu metu viešnios šne
kučiavosi. Po vaišių sugiedota 
Ilgiausių metų M. Rudienei. 

Kai viešnios 3ukilo skirstytis, 
inž. A. Rudis visas apdovanojo 
šampano bonkomis, kad, sulau-

— Dr. Jolita Kavaliūnaitė, 
prancūzų li teratūros profesorė 
Akronft, Ohio, y r a universiteto 
išsiųsta į Martiniąue salos sos
t inę For t de France moksli
niams tyr imams pagal pasikei
t imo programą. Sala valdoma 
prancūzų. Prof. J . Kavaliūnai
t ė šiuo metu darbuojasi univer
sitete, bibliotekoje ir džiaugiasi 
Atlanto salos grožiu, nors rei
kia kentėti nuo karščių i r uodų. 

— Moksleivių ateitininkų są
jungos žiemos kursa i prasidėjo 
Dainavoje gruodžio 26 d. iškil
mingu at idarymu 5 vai. vak., 
dalyvaujant 65 k u r s a n t a m s (S5 
mergaitėms ir 30 berniukų) su 
šešiomis kuopų vėliavomis. Kur
santų susirinko iš įvairių mies
tų, kaip iš Los Angeles, New 
Yorko, Philadelphijos, Toronto, 
Rochesterio, Clevelando, Chiea
gos, Detroito i r Montrealio. 
Kursų t ema — "Žodis ateitinin
kų misijoje". Pirmieji paskai
tininkai buvo kun. Juozas Vaiš-
nys ir med. s tud. Pe t ras Kisie
lius. 

— Simas Kudirka, Bronx, 
N. Y., gruodžio pradžioje buvo 
pagerbtas JAV rytinio pak ra š 
čio estų. Pagerbimas įvyko dr . 
A. Pallop rezidencijoje, Ber-
nardsville, N. J . Ta p roga vie
tos dienraštis (The Bernards-
ville News — Observer Tribū
ne) gruodžio 7 d. numeryje iš
spausdino didelę nuotrauką i r 
ilgą straipsnį apie Simą Ku
dirką ir jo knygą ("For Those 
Still At Sea"). Pagerbimą su
ruošė Rezoliucijoms r emt i ko
miteto JAV rytinio pakraščio 
vienetas, kuriam vadovauja dr . 
A. Pallop. 

VOKIETIJOJE 
— A. a. J o n a s Augustait is , 

dipl. inž., mirė gruodžio 18 d. 
Muenchene. Palaidotas gruo
džio 22 d. Nordfriedhof kapinė
se. Laidojimo apeigas atliko 
prel. dr . J. Aviža. Dalyvavo 
gausus būrys tautiečių i r ki ta
taučių. Buvo gimęs 1897 m . 
Mažučių k., Vilkaviškio apskr. 
Nepr. Lietuvoje dirbo a tsakingą 
darbą Geležinkelių valdyboj , 
Krašto apsaugos ministerijoje, 
buvo docentas Prekybos insti
tute, Lietuvos dipl. inžinierių i r 
architektų draugijos puTidnin-
kas. 1940 m. pas i t raukė į Vo
kietiją. 1950-56 lietuvių dali
nių ryšininkas prie JAV-bių 
vyr. armijos š t abo Heidelberge, 
1956-62 pabaltiečių ryšių kari
ninkas Kaiserslauterne. Daug 
rašė lietuvių spaudoje. Liko 
duktė dr . Dainė Augusta i ty tė , 
Muencheno univ. docentė. 

— A. a. Aleksandras Gailius 
mirė 1978 m. lapkričio 5 d. P a 
laidotas Neu-Ettingene. Buvo 
gimęs 1920. I. 21 Žemaitijoj. 
Gyveno Burgkirchene. 

kus krikštynų, visos galėtų na
muose pasivaišinti. Viešnios 
skirstėsi, dėkodamos šeiminin
kei už nuotaikingą pobūvį. 

Alicija Rūgy tė 

— Vasario 16 gimnazijos ad
vento šventė įvyko gruodžio 3 
d. Kun. Fr . Skėrys atidarė 
šventę, kviesdamas visus su
giedoti giesmę ir po to pasakė 
t rumpą advento pamokslą. Bai
gęs šį dienai labai gerai pritai
ky tą pamokslą, kun. F r . Skė
r y s lietuvių ir vokiečių kalbo
mis pakvietė iižlraTirlžia.TriR. Po 
t o kalbėdamas katal . kap. kun. J. 
Dėdinas pabrėžė, kad adventas 
y r a visiškai priešingas karnava
lui. Pe r karnavalą žmonės pa-1 

sislepia. užsideda kaukes, gi ad
vento metu pasi juntame tokie, 
kokie esame. Meninėj daly Ire
n a Mičhilytė i r šiais metais su
organizavo mergaičių chorelį. 
Kar ina Langytė, Petrą Langy-
tė , Snieguolė Zalatoriūtė, Laima 
Valiūnaitė ir chorelio vedėja 
sugielojo ketur ias kalėdines 
giesmes. (p . v.). 

Kalėdų eglutė Stuttgarte 
rengiama sausio 6 A 

— Vasario 16 minėjimas 
Pforzheime ruošiamas vasario 
3 d., o Stu t tgar te — vasario 
17 d 

— Vladas žiukelis mirė (ras
t a s bute negyvas) gruodžio 
13 d Palaidotas be relig. apei
gų gruodžio 19 d Waldfried-
hof kapinėse. Laidotuvėse da
lyvavo keliasdešimt žmonių, bet 
t ik keletas lietuvių. Vainiką iš 
Bonnos atvežė du sovietų am
basados pareigūnai. Vienas jų 
rusiškai atsisveikino su Vladi
miru Ivanovičium (velioniu), 
iškeldamas jo nuopelnus tarybi
nei tėvynei. Buvo gimęs 1920 
m. sausio 17 d. 

URUGVAJUJ 
— 'Ąžuolynas" šauniai pasi

rodė Jockey Club puošnioje sa
lėje, švenčiant senelių savaitę. 
Lapkričio 5 d pasirodė Mons. 
Ric. I sasa salėje pašokdami su 
užpelnytu pasisekimu keletą 
šokių. 

— "Gintaro žemės panora
mos" radijo valandėlė pavojuje. 
Lapkričio 4 d. valandėlės kal
bėtojas paskelbė: jeigu mūsų 
kolonija nepradės rimčiau ją 
remti , turės užsidaryti dėl fi
nansų stokos. Valandėlė pri
klauso Liet. kultūros draugijai. 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Te l — 776-1225 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak 
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

Yra išėjusi nauja knyga 

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

LAIMINGŲ NAUJŲ 1979 
METŲ 

Linkime Visiems Lietuviams 

SHAMROCK 01DSM0BILE, INC. 
2424 Ogden Avenue 

Domters firove, Illinois (312) 969-1310 
RIMAS STANIOKAS ir ALGIS TIUNDIS 

Agentūros vedėjai 


