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Irane sunaikinta 
bankų sistema 

Amerika siunčia Iianui žibalo 
Teheranas. Iranas, viena 

turtingiausių naftos valstybių, 
nebeturi pakankamai gazolino ir 
žibalo. Amerikos vyriausybė da
vė leidimą eksportuoti Iranan 
8.3 mil. dol. vertės žibalo. Vieti
nis lėktuvų skridimas Irane nu
trauktas, sustojo autobusai, trau
kiniai nevaikšto, niekas neveža 
miestų šiukšlių. Kai temperatūra 
kai kuriuose miestuose nukrito 
iki 32 laipsnių, vyriausybė įvedė 
kuro kontrolę. Prie gazolino sto 
čių laukia ilgos eilės automobi
lių. Žibalas Irane naudojamas vi
rimui ir šildymui. Daug šeimų 
šąla. Maisto prekių kainos paki
lo. Jei naftos streikas užsitęs, sus
tos veikusios duonos kepyklos. 

Ekonominis chaosas pastatė 
iraniečius į pavojingą padėtį. 
Daug aukštąjį mokslą baigusių 
iraniečių norėtų užbaigti šią kri
zę. Net musulmonu vadas ayatul-
lah Sharietmaiari paskelbė atsi
šaukimą naftos darbininkams, 
ragindamas juos grįžti j darbą ir 
gaminti naftą vidaus reikalams, 
tačiau iš Prancūzijos atsiliepė vy
riausias šventikas Khomeini, siųs 
damas palaiminimą visiems strei
kuojantiems, ypač naftos pramo
nėje. Sakoma, kad religiniai va 
dai remia streikuojančius iš savo 
iždo Khomeini net paskelbė, kad 
karine valdžia tyčia didina krizę, 
kad nustatytu gyventojus prieš 
streiką organizavusius opozicijos 
vadus. "Tylioji iraniečių daugu
ma" nori užbaigti krizę, siekia 
pastovumo, bijo dar didesnių ne
ramumų, jei šachas pasitrauks, 
praneša Time korespondentas 
Roiand Flamini. 

Visiškai sunaikinta Irano ban
kų sistema. Apie 400 bankų sky
rių buvo sudeginti. Naftos strei
kas kainuoja Iranui po 60 mil. 
dol. kasdien. "Šventasis karas" 
prieš šacho valdžią ilgai at
silieps Irano finansinei sistemai. 
Net ir tie bankai, kurie už bari
kadų ir spygliuotų vielų užtvarų 
dar veikia, neturi veikiančio 
centrinio banko, kuris pravestų 
būtinas transakcijas. Centrinio 

banko Markazi statistikos depar
tamentas, kuriame dirbo apie 
400 žmonių, streikuoja. Val
džia suvaržė sutaupų išėmimą, 
bijodama kapitalo plaukimo į 
užsienį. Rugsėjo ir spalio mėn., 
prieš įvedant varžymus, Irano 
turtuoliai išvežė į užsienius 2.41 
bil. dol. Kai kurios taupymo ka
sos visiškai užšaldė indėlius, net 
čekių keitimas užtrunka apie 10 
dienų. 

Irano centrinis bankas skolin 
gas užsieniams apie 10 bil. dol. 
Kada krito dolerio vertė, su ja 
krito ir rialo vertė. Trys pagrin
diniai Irano bankai valdė 65 
nuoš. indėlių Bank Meili yra tvar
komas vyriausybės, Bank Sade-
rat buvo privatus bankas, bet vi- j 
si didieji jo akcijų savininkai yra 
suimti už korupciją. Bank Sepah 
priklauso kariuomenės pensijų 
fondui. Šie didieji bankai dau
giausia ir nukentėjo dabartinėje 
krizėje. Minia puola juos, nes 
jie atstovauja šachui ir režimui, 
0 taupytojai atsiima savo indė- I 
liūs, nes jiems reikalingos pragy- j 
venimo lėšos. Centrinis bankas 
bandė padėtį gelbėti įmesdamas 
į bankų sistemą 120 bil. rialų (a-
pie 1.6 bil. dol.) naujų pinigų, 
tačiau tas tik padidino ir taip ne
paprastai greit augančią inflia-

1 ciją. 
Antradienį premjeru parink

tas Bakhtiar pareiškė televizijo
je, kad jis neleis Irano sunaikinti, 
nors jam tektų pačiam žūti. Jis 
parinko nauju gynybos ministru 
atsargos generolą Fereydoun 
Jam, kurį gerbia opozicija ir ka
riuomenės vadai. Generolas Jam 
buvo vyriausio štabo viršininkas, 
tačiau vėliau susipyko su šachu 
ir buvo paskirtas ambasadoriu
mi Ispanijoje. 

Amerikiečiai ir kiti užsienie
čiai išvyksta iš Irano. Šią savaitę 
jau išskrido, daugiausia bendro
vių nusamdytais ekskursiniais 
lėktuvais, apie 4,000. Šiuo metu 
Iian2 liko apie 25,000 amerikie
čių. Vien gruodžio mėn. išvyko 
apie 10,000. 

TRUMPAI IŠ VISUR 
— Palestiniečių vadai sausio 

15 d. suvažiuoja Damaske, Siri
joje tartis apie Palestinos vyriau
sybės egzilėje sudarymą. Arabų 
valstybės seniai ragina palesti
niečius įsteigti vyriausybę, tačiau 
palestiniečiu vadams sunku susi
tarti. 

— Komunistinė Kinija sustab
dė nacionalistų salos'Šuemoy ap
šaudymą, nors paskutiniu metu 
artilerijos sviediniai nesprogdavo, 
bet tik paskleisdavo propagandi
nius lapelius. 

— Dvi japonų bendrovės susi
tarė su Lenkijos chemikalų mi
nisterija bendrai statyti Alžire 
trąšų fabriką, kuris kainuos 400 
mil. dol. 

— Lš pareigų pasitraukė Tur
kijos vidaus reikalų ministras 
gen. Ozaydinli, prisiimdamas kal
tę dėl Turkijoje įvykusių riaušių 
ir neramumų. Turkijos parlamen
te dėl ministro kaltinimų buvo 
kilusios muštynės tarp valdžios 
rėmėjų ir opozicijos. 

— Australijos premjeras Mal-
colm Fraser buvo priimtas prezi
dento Carterio, kuris padėkojo 
Australijai už jos pritarimą Kini
jos pripažinimui. 

— Amerikos valstybių organi
zacija papeikė Nikaragvos prezi
dentą Somozą ir patarė jam ne-
grasinti kaimyninei Costa Rikai. 

— Popiežius Jonas Paulius II-sis 
Vatikane priėmė 600 italų gydy
tojų, kurie atsisako daryti abor
tų operacijas, nežiūrint įstaty
mų, kurie jas leidžia. Popiežius 
pagyrė daktarus, kad jie atsisako 
būti "mirties instrumentais". 

— Pietų Jemene prezidentu 
išrinktas Abdul Fatah Ismail, ko
munistų partijos vadas. Jis pa
žadėjo artimesnius P. Jemeno ry
šius su Rytų Vokietija, Kuba ir 
Sovietu Sąjunga. 

— V. Vokietijoje JAV aviacija 
sustabdė karo lėktuvų F-15 skri
dimus, nes per kelias dienas su
dužo du lėktuvai, per praėjusius 
metus nukrito 9 lėktuvai, kurių 

| kiekvienas kainuoja il5 mil. dol. 
Tiriamos nelaimių priežastys. 

— Japonija užbaigė statyti įmo
nę, kuri gamins pagerintą ura
ną, reikalingą jėgainėms. Iki šiol 
japonai gaudavo uraną iš Ame
rikoj. 

— Gruodžio mėn. Volkswa-
gen automobilių Amerikoje bend
rovė pardavė daugiau mašinų 
už General Motors. 

Meksika - šeštoji 
naftos valstybe 

"Pemex", valsty-
naftos monopo-

Viena gyviausių vietų Irane — Teherano baaaras. Cia nu- senų laikų 
vykdavo prekyba kilimais ir kitomis persų gamybos prekėmis. Jau ke
lios savaitės, kai bazaro parduotuvės uždarytos, žmonių nėra. 

KAMBODIJA PRAŠO 

Meksika. — 
binis Meksikos 
lis, paskelbė, jog nauji gręžiniai 
rodo daug didesnius Meksikos 
naftos kiekius, negu buvo many
ta. Campeche apylinkės šalti
niai pasirodė daug didesni, da
bar Meksika savo naftos atsar
gas padidino iki 40J1 bil. stati
nių. 

Meksika tapo 6-ta didžiausia 
naftos valstybe pasaulyje. Po So
vietų Sąjungos eina Saudi Arabi
ja, Iranas, Amerika, Kuvaitas ir 
dabar Meksika, kurios atsargos 
didesnės už Venecuelos, Libijos, 
Nigerijos ir Jungtinio Arabų e-
mirato. Šiais metais Meksika pa 
sieks 2 mil. statinių per dieną 
produkcija, kurios 717,000 stati
nių bus eksportuojama. 

Irano studentai 
pykina žmones 

Beverly Hills. — Kalifornijos 
turtuolių sodybas labai sukrėtė 
Irano studentų demonstracijos 

Maskvos žvilgsnis 
Kinijos ryšius 

Pekinas. — Kinijos vicepremje
ras Teng antradienį priėmė aš
tuonis JAV kongresmanus, Atsto
vų Rūmų banku komitetą. Už
mezgus diplomatinius ryšius, tai 
buvo pirmas abiejų vyriausybės 
atstovų susitikimas. Atsakyda
mas j klausimą. Teng pasakė, kad 
Taivano atžvilgiu Kinija laikysis 
realistinės politikos. Taivanas tu
rės galimybės prekiauti su visu 
pasauliu. Prisiminęs, kad Ameri
kos senatorius Goldwateris labai 
nusistatęs prieš santykių su Ki
nija užmezgimą, Tengas perdavė 
jam sveikinimus ir pakvietimą at
vykti į Kiniją, kur jis bus mielai 
priimtas ir kur būtų galima su 
juo išsiaiškinti visus klausimus. 

Floridos atstovas Richard Kel
ly paklausė Tengą, ar pramonės 
išvystymas neves į taikos ir pa-

'"."\ , "" . • » "i i stovumo Azijoje sumažinimą, nes 
prie šacho sesers princeses Ash- ^ d 
raf namų Virs 1,000 piktų stu-I ^ * ų ^J* 
dentu saukė, degino automobilius | T k a ^ a . i k a l k a d 
Ir kovoic su miestelio poucmin- , t . 

Kremliui rūpi kinų ginklavimąsi* 
grindiniai priešai — tai socialis
tinės šalys, ir ėmė vykdyti politi
ką gresiančią stabilumui pašau-

«- -»v |B9 UŽSIENIO PAGALBOS 
Pripažįsta dideli Vietnamo laimėjimą 

Bngkokas. — Kambodijos ra-, tai" ir "įspėjimai" Vietnamui pa 
dijas paskelbė, kad Vietnamas sidarė griežtesni. Pietinėse Kinijos 
pradėjo plačią invaziją ir pasiekė provincijose pastebėtas didesnis 
vietoves 50 mylių nuo sostinės 
Phnom Penho. Kambodijos pre
zidentas prašo pagalbos iš Jung
tinių Tautų ir visų draugiškų 
valstybių. Vietnamo karinės jė
gos pradėjusios puolimą Kalėdų 

kariuomenės judėjimas. Tūkstan
čiai kinų kareivių buvo išvež
ti iš rytinių provincijų ir perkel
ti į pietus, prie Vietnamo sienos, 
ar pasiųsti į šiaurę prie sovietų 
sienos. 

dieną ir pagrobusios visų vieške- Į Prie pietinės Kinijos sienos La
ose yra apie 40,000 vietnamiečių 
kareivių ir apie 2,000 sovietų 

lių kontrolę. Vietnamiečių ar
mija, remiama tankų, aviacijos ir 
artilerijos, pasiekusi Chup gumos i karinių patarėjų. Nors pačiame 
plantaciją, kuri yra 50 mylių nuo j Vietname sovietų kariuomenės 
Phnom Penho. Vietnamiečių jė
gos turėjusios didelius nuostolius. 

Tailandijos sluoksniai mano, 
kad šitoks Kambodijos nuostolių 
pripažinimas reiškia sunkią ko
munistinės vyriausybės padėtį. 
Vietnamas jau paskelbė, kad už

kovojo 
kais. Sužeista 35 žmonės, 13 tu
rėjo vykti į ligoninę, septyni riau 
šių dalyviai suimti. 

Beverly Hills vietovėje gyvena 
daug filmų artistų, namai čia la
bai brangūs. Viename jų gyvena 
Irano šacho sesuo, o su ja ir ša
cho motina. Viena kaimynė pa-

! reiškė korespondentams nesu
prantanti, kodėl Amerikos vy
riausybė nesusodina tų jaunų 
žmonių į laivą ir neišsiunčia jų, iš 
kur ][p atvažiavo. 

Kuba švente 
perversmo sukaktį 

Havana — Kubai švenčiant 
20 metų revoliucijos sukaktį, Ha
vanoje įvyko didelis kariuomenės 
paradas. Diktatoriaus brolis 
Raul Castro kalboje pasmerkė A-
merikos politiką ir kaltino Kini
ją "revoliucijos išdavimu". Kinų 
diplomatas dėl to pasitraukė iš pa 
rado tribūnos. 

Šventės proga Kuba paskelbė 
nėra, "patarėjų 
apie 6,000. 

Nors Vietnamas daug mažes
nis už Kiniją, kariuomenės jis tu
ri apie 615,000. Kambodijos regu
liarioj armijoj tėra apie 70,000 
vyrų. Kinija netoli Vietnamo lai-

imtas Kratieiniestas, kuris yra j ko keturias a-mijas: apie 226,000 
vyrų Chengtu kariniame distrik-
te ir 186,000 Kunmingo provinci
joje. Stebėtojų nuomone, padėtis 
Kambodijoje gali privesti prie 
Vietnamo susikirtimo su Kinija. 
Didelis klausimas, ką tokiu Ptveju 
darytų Sovietu Sąjunga? 

septintas didžiausias Kambodijos 
miestas. Jis Kambodijos civili
nio karo metu anksti pateko į Rau
donųjų Kmerų rankas ir buvo 
vienas svarbiausių komunistų 
centru. Dabar. Vietnamo žinio
mis, jį valdo Kambodijos sukilė
liai. 

Pietryčių stebėtojų žiniomis, 
Kratie miestą paėmė Vietnamo 
ketvirtoji divizija. Mieste įsikūrė) 
Kambodijos režimui svetimi ele
mentai, komunistai, kurie remia 
Vietnamo liniją. Svarbiausias ta
me "išganymo fronte" yra So 
Phim, buvęs aukštas Kambodijos 
komunistų veikėjas, valstybės ta
rybos vicepirmininkas. Fronto va
du paskelbtas Heng Samrien, per
bėgęs į Vietnamo pusę. Hanojaus j cijos vadas Winston Churchil! 
įsteigta.'- kambodiečių sukilėlių Į siūlė Amerikai ir Britanijai 
frontas vaidins Vietnamo karo į griežtai atsiliepti į rusų blokadą, 
metu pagarsėjusi "Viet Gongo" I Tuometinis JAV karinis guber-
vaidmenį. j natorius Vokietijoje gen. Lucius 

Dar nežinia, ką nutars Kinija, Į Clay siūlė pasiųsti blokados su-

Vietnamas turi Į statistiką apie laimėjimus". 
I Cukraus gamyba padidėjo 11 
nuošiin., tačiau pakenkė pasauli
nių cukraus kainų nukritimas. 
Cukrus sudaro pagrindines Ku
bos pajamas. Sunkiausia Kubos 

(namų statybos padėtis. 2mo-
,'nėms trūksta butų, todėl valdžia 
nutarė pakelti už juos nuomas. 

Churchilis siūle 
jėga laužti blokada 
Londonas — Britanija savo vy 

riausybės dokumentus laiko pa
slaptyje 30 metų. o vėliau paskel
bia. Šiomis dienomis paskelbti 
1948 m. Berlyno blokados laikų 
susirašinėjimai ir protokolai. Pa
sirodo, kad tuo metu britų opozi-

kuriof, sąjungininkė Kambodija 
pralaimi konfliktą su Vietnamu. 
Paskutiniu metu Kinijos "protes-

— Nikaragvoj vėl įvyko susi
šaudymų tarp kariuomenės na
rių ir ginkluotų jaunuolių. Buvo 
nušautas vienas kareivis. 

aužyli šarvuočių diviziją. Chur-
chillis siūlė Amerikai panaudoti, 
jei reikės, atominius ginklus, ku
rių tuo metu tik Amerika turėjo. 
Britanijos vyriausybė, o taip pat 
ir prezidentas Trumanas Chur-
chillio siūlymą atmetė ir pradė
jo Berlynui tiekti maistą ir kitus 
reikmenis lėktuvais. 

— Vietnamo radijas kritikavo 
Kambodija, kur buvo nušautas 
britų žurnalistas. Radijas sako, 
kad Kambodijos valdžia giriasi 
saugumu ir pastovumu, tačiau 
nesugeba net savo draugų apsau
goti. 

kongresmanas nurodytų, kur ir 
kada Kinija reikalavo teritorijos? 
Iš ko ji gali reikalauti žemių? 
"Mes turime gana vietos, Kinija 
neturi kitų teritorijose nė vieno 
kareivio ir nesiekia nė vieno co
lio žemės iš niekeno, kalbėjo Ten
gas, pridėjęs, kad grėsmė taikai 
ateina iš šiaurės (iš Sovietų Są
jungos). Jei kada bus agresija 
prieš Kiniją, ji ateis tik iš šiaurės, 
pabrėžė Tengas. 

Valstybės departamentas jau 
ruošia visą eilę sutarčių su ko
munistine Kinija. Viena sutartis 
sutvarkys amerikiečių prarastus 
turtu? Kinijoje, kai komunistai 
paėmė valdžią ir nusavino sve 
timšalių nuosavybes. Amerikie
čiai Kinijoje neteko apie 200 mil. 
dol., o Amerika užsaldė apie 80 
mil. dol. vertės kinų nuosavy. 
bes. 

Sovietų spauda cituoja kinų 
sieninius laikraščius, kurie kriti
kuoja dabartinę politiką. "Ketu
rių modernizavimų" programa 
nežada nieko gero Kinijos liau
džiai. Kinijos darbininkų užmo
kestis per pastaruosius 20 metų 
nepadidėjo, rašo Tass agentūra. 
Valstiečių gyvenimo lygis beveik 
niekuo nesiskiria nuo jų gyveni
mo lygio pirmaisiais metais po 
Kinijos išsivadavimo. 

Tass agentūra kartoja kitu ko
munistinių valstybių spaudos1 

pasisakymus apie Amerikos — 
Kinijos diplomatinių santykių 
užmezgimą. "Dzienik Ludovy" 
Varšuvoje rašo: "JAV 29 metus 
atidėliojo nutarimą dėl Kinijos 
Liaudies respublikos pripažinimo 
ir priėmė jį tik tada, kai maois-
tinė valdžia pareiškė, kad jos pa-

lyje". 
Tass prideda, kad aukšti Kini

jos atstovai ėmė aiškinti šį san
tykių normalizavimą antitarybi
ne dvasia. Antai Pekino lyderis 
Hua Kuo fengas pareiškė, spau
dos konferencijoje, kad santykių 
užmezgimas su Jungtinėmis Ame
rikos Valstybėmis "bus indėlis į 
antihegemonistinę kovą". Gerai 
yra žinoma, ką reiškia šie įpras
tiniai Kinijos vadovų žodžiai, sa
ko Tassas. 

Čekoslovakijos "Rude Pravo" 
laikraštis aiškina, kad Kinijos pa
grindinis diplomatinių santykių 
su Amerika užmezgimo tikslas — 
"stiprinti reakcingiausių dabarti 
nio pasaulio jėgų alijansą, nu
kreiptą prieš socialistinę sandrau
gą, pažangą, nacionalinio išsiva
davimo kovą, prieš tarptautinio 
įtempimo mažinimą". 

Tass rašo, kad "tie, kurie da
bar nori lošti "Kinijos korta", nu
matomą šiuolaikinių ginklų tie
kimą Kinijai mėgina pateisinti 
visuomenės akyse samprotavi
mais apie tai, kad jie, esą yra 
"gynybinio pobūdžio". Kinijos 
kaimynams tokie teigimai skam
ba neįtikimai, nes jie puikiai su
pranta, kad bet koks ginklavimas 
Kinijos militaristų rankose tar
naus jų didžiavalstybinių planų 
įgyvendinimo tikslams". 

"Koziriuodami antitarybine 
korta, Pekino hegemonistai tiki
si, kad Vakaruose atsiras jėgų, 
kurios padės jiems persiginkluo-
ti ir padidinti savo puolamąjį po
tencialą". 

"Tačiau tie, kas tikisi, kad vi
sa tai bus panaudota prieš ką 
nors kitą, turėtų prisiminti isto
rijos pamokas ir liūdną patyrimą 
savo pirmtakų, kurie daugiau 
kaip prieš 40 metų taip pat sva
jojo supiudyti besigmkluojančią 
Vokietiją su Tarybų Sąjunga. 
Kaip žinoma, tai baigėsi tuo, kad 
jie patys tapo agresoriaus auko
mis, o pasauliui už tokiu būdu 
sukeltą karą teko sumokėti 50 mi
lijonu žmonių gyvybių. Pasau
lio tautos gerai prisimena tai ir 
todėl budriai seka Pekino hege-
monistų ir jų globėjų manev
rus", baigia Tass savo komenta 
rus apie Amerikos — Kinijos dip
lomatinių ryšių užmezgimą. 

Iranui geriau, 
jei šachas išvyktu 

Washingtonas. —Baltųjų Rū
mų kalbėtojas Jody Powell pa
reiškė antradienį, kad jei Irano 
šachas norėtu apsigyventi Ame
rikoje, jis būtų mielai priimtas. 
Paskutiniu metu pasirodė Ameri
kos atšalimas nuo šacho. Mano
ma, kad Iranui būtų geriau, jei 
šachas išvažiuotų ir leistų civi
linei vyriausybei atstatyti Irane 
tvarką. 

— Per Kalėdų Šventes Rodezi-
joje žuvo 51 žmogus, iš jų trys bal
tieji. 

\rricrikf.s plieno jmor.ės ;r darbininke unijos ka'.tina vynausypę. kad ji 
r - " ^a:g įmport : ja p!;»ri iŠ .;žs:emų. 1978 metais iš penkių Europos 
lalių Amerika importavr 19 $ mil. tonų p'ieno. P'.ieno Vndrc-vės skun
džiasi, kad Belgijos, Prancūzijos, V. Vokietijon ir Britanijos plieno 
•v .-•**< s parduodamos p r a "•, negu jos kainuoja pagar.n:.; Amerikoje 

KALENDORIUS 
Sausio 4 d.: Eugenijus, Elz. Se-

ton, Arimantas, Ardanga. 
Sausio 5 d.: Telesforas, Emilija, 

Vytautas, Gedutė. 
Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:30. 

ORAS 
Saulėta, vėjuota, temperatūra 

dieną 10 1., naktį — 51 . 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m- sausio mėn. 4 d LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petcrsburg, FU. 

Prel. Joną Kučingj jo 70 metų sukaktyje prie Šv. Kaz imiero bažnyčios sveikina "Į Laisvę" redaktorius 
Juozas Kojelis. 

JIS NENULEIDŽIA RANKŲ 
Prel. Jonui Kučingiui sukakus 70 metų 

J. KOJELIS 
okupacijose Lietuvoje, kaip išei
vis už Lietuvos ribų jubiliatas 
visada turėjo aiškius tikslus, kon
krečius uždavinius, kuriuos jis pa
siaukojęs vykdė ir kurių ištver-

Kūčių išvakarėse, gruodžio 23 
d., Los Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonui prel. Jonui Kučin-
giui sukako 70 metų. Tai gražus 
skaičius, ir daugelis yra linkę to
kių metų sulaukusius žmones 
vadinti senais. Tačiau senatvės 
matas nebūtinai turi būti metų 
skaičius. Kaip vaistą prieš senat
vę, psichologas Xonton pataria 
koncentruotis į tą savo būtybės 
dalį, kuri nuolat gali išlikti jau
na ir net nuolat linkusi augti — 
į savo dvasią. Laikas žmogaus dva
sios apriboti nepajėgia. Štai kodėl 
70 metų žmogus gali būti kar
tais jaunesnis ir už dvidešimtme
tį. 

Amerikietis pedagogas Samuel 
Ullmann apie jaunystę kalba 
taip: "Jaunystė nėra žmogaus gy
venimo laikotarpis. Tai dvasios 
būklė: dvasios galia, vaizduotės 
kiekis, emocijų stiprumas, bai
mės nugalėjimas drąsa, patogu
mų pakeitimas nuotykiu. Metus 
kitus išgyvenęs, niekas nesensta. 
Žmogus sensta, kai netenka ide
alų. Metai raukšlėj a veidą, entu
ziazmo netekimas — sielą. Tu esi 
tiek jaunas, kiek pasitiki savimi, ir 
tiek senas, kiek bijai, tiek jaunas, 
kiek turi vilties, ir tiek senas, kiek 
esi nusivylęs. Kol tavo širdis jau
čia Kūrėjo, pasaulio bei žmonių 
groži, linksmumą, drąsą, didybę 
ir galią, tol esi jaunas. Tik kai 
nuleidi rankas ir tavo širdis ap
sidengia pesimizmo šerkšnu ir ci
nizmo ledu, tada tu tikrai esi se
nas ir te Dievas pasigaili tada ta
vo sielos**. 

Pozityvioji ką tik pateiktos Ull-
manno citatos dalis labai tinka 

SPARNUOTAS LIETUVIŠKAS 
ŽODIS FLORIDOS 

PADANGĖJE 

Didesnėse kolonijose gaugelis 
lietuvių išlaiko savo radijo va
landėles. Vienos jų organi
zacijų išlaikomos, kitos komitetų, 
ar privačių tautiečių iniciatyva. 
Tai miela, kad lietuvybė visur 
klesti. Atėjo diena, kada ir S t 
Petersburgo ir apylinkės lietu
viai išgirdo pirmą lietuvišką pro
gramą — gruodžio 16 d. Ją įgy
vendino Kazė Brazdžionytė, kuri 
ir Chicagoje veda jau trečius me
tus "Lietuvos Aidų" programą. 
Jos pakviesti vietinių organizaci
jų atstovai per Petrą Pociv nu
tarė tokią programą pasistengti 
išlaikyti. Pirmasis organizacijų 
posėdis įvyko lapkričio 25 d. Lie
tuviu klube, į kurį atvyko: J. Kal
pokas — Jūros šaulių Palangos 
kuopa; A. Miliauskienė — šau-

mingą minėjimą jis yra paskyręs 
visą tūkstantinę. 

Visa ta prel. T. Kučingio veik
la išplaukia iš jo optimizmo ir 
tikėjimo į Lietuvos ateitį. Labai Į m ų v a d o v u i P e t r u i Bukšniui ir 
džiugu, kad parapiečiai savo kle-Į S t e p u i L u n g i u i ^ ^ m a l o n i a i 
bono darbus mato ir įvertina,, p r j ė m ė a n u o š i r d ž i a i p a t a rnavo . 
nors yra sakoma, kad savo kraš-i K ū č i ų m e t u m o t e r ų ^ j ^ 

lių Kalantos kuopa, A Paleckis 
— Lietuvos vyčiai, iK. Kleiva — 
Liet. katalikų susiv. kuopa, A. 
Rūkštelė — Altos skyrius, J. Va-
lauskas — Balfo skyrius, P. Po
cius, Zuvautojų klubas ir F. Rėk
laitis — SLA, Buvo kviestos ir 
kitos organizacijos, jos neatsiun 
tė savo atstovų, bet nėra vėlu ir 
dabar įstoti į šį "LA" radijo ko
mitetą, kuris dabar susideda iš 
šių veiklių atstovų: K. Kleivos, 
dr. K. Bobelio, dr. B. Zelbienės, 
A. Vilučio, P. Pociaus ir Kazės 
Brazdžionytės. Kiti įtraukiami į 
veiklą direktoriais, bet dar trys 
atstovai gali būti komitete Tai
gi, tenka pasveikinti, kad visa 
lietuviškoji visuomenė suprato 
radijo valandėlės reikalą ir svar
bą ir jungiasi jai padėti. 

Pirmoji "LA" programa nu
skambėjo su "Lietuviais esame 
mes gimę", įvadu, vedėjos žo
džiu, pirmais pranešimais ir svei
kinimais. Komiteto pirm. K. Klei
va nusakė šios programos valdy-
mosi eigą, prel. Balkūnas linkėjo 
kilniom mintim, kad lietuvybės 
ugnelė, skleidžiama oro bango
mis, niekad nesustotų skambėjus, 
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mingai siekė, jis akcijos žmogus. 
Parapijose ir gimnazijose nebesi-
tenkina vien tiesioginiu vikaro, 
klebono ar kapeliono pareigų | tauta ir tautiečiais 
vykdymu, bet pastoracinį darbą 
išplečia į visuomeninę, kultū
rinę ir socialinę sritis. Gimnazijo
je Telšiuose vokiečių okupacijos 
metu steigia neturtingiems moks
leiviams bendrabutį ir organizuo! 
ja jiems pagalbą maistu ir apran
ga. Kaip visuomenės žmogus, dir
ba savitarpinėje pagalboje, jun
giasi į pogrindinius sąjūdžius. 
Pats dalyvauja lietuviškoje spau-j 
doje ir remia visus kultūros dar- j į | š a u l i l * Švyturio kuopa 
i-—*_:„. gruodžio 23 d. Šv. Antano para-

pranašu Kalifornijoje tapo. j m a v o A n t a n o Skirkos eilėraštį ir 
70 metų sukakties proga mū- \ paskaitė iš laikraščio "Kario" "Pa

sų klebonui iš širdies tenka pa- į skutinės partizanų kūčios", 
linkėti dar daug metų tuo kury-į Vilija Telyčėnaitė padeklama-
bingu optimizmu dalytis su savo j Vo "Kalėdų naktis". Jaunos mer-

DETROITO 
ŽINIOS 

DETROITO LIETUVIU 
KŪČIOS 

buotojus. 
Fiziškai tolstant nuo Lietuvos, 

jubiliato įsipareigojimai Lietu
vai tarsi didėjo. Ir jis pačius di
džiuosius lietuviškus projektus 
vykdė Kalifornijoje, labiausiai nuo 
Lietuvos nutolusiame taške. Šv. 
Kazimiero parapijos išugdymas — 
tai jo nuopelnas. Parapija — tai 
ne tik bažnyčia su kitais pasta
tais, bet ir su pilnutiniu išvysty
tu lietuviškos bendruomenės gy
venimu. Čia vyksta paskaitos, mi
nėjimai, koncertai ir pasilinksmi
nimai, čia savo veiklai atsparos 
tašką turi veik visos lietuviškos 
organizacijos, čia lituanistinė mo
kykla, čia centras visiems pagrin
diniams lietuvių susibūrimams. 
Ir svečiai iš daugelio kitų lietu
viškų bendruomenių nustem
ba sekmadienio sumos lietuvišku 
mu. Ateitininkiško jaunimo ini 

Los Angeles Šv. Kazimiero para-ciatyva kartą per mėnesį vyksta Į' 
pijos klebonui prelatui Jonui Ku- j lietuviškos jaunimo Mišios — su- 'n 

čingiui, gal tik su ta išimtimi, |ma su jaunimo giesmėmis, muzi-
kad septyni dešimtmečiai neįsten-jka, skaitymais iš LKB Kronikos. 

Šioje parapijoje jau keleri metai iš 
eilės yra surenkamos didžiausios 
sumos Lietuvos bažnyčiai parem-

pijos kavinėje suruošė tradicines 
bendras kūčias, į kūčias atsilan
kė per šešiasdešimt šaulių ir sve-
cių. 

Pirmininkas Alfa Šukys pasvei
kino dalyvius savo trumpu žo
džiu, paminėdamas Lietuvoje 
švenčiamas Kalėdų šventes, ka
da kiekvienas stengėsi vykti į 
namus ir šventes praleisti šeimo
je. 

Žuvusiųjų prisiminimui kuo
pos moterų sekcijos vadovė An
gelė Šukienė ir vicepirmininkas 
Juozas Kinčius uždegė žvakę. 

Kuopos kapelionas kun. Kazi
mieras Simaitis sukalbėjo vaka
rienei pritaikintą maldą. Plotke-
lių laužymu pradėta kūčių vaka
rienė. Darbščiosios šeimininkės 
— Angelė Bukšnienė, Emilija 

_ J Lungienė, Stefanija Paulikienė, 
Ona Kašelienė ir Uršulė Vitė-

ienė, talkininkaujant parengi-

gytės Vytė ir Rūta Šnapštytės -
Žiemužėlė, ten tėvynėje ir Snai
gės. Vilija Telyčėnaitė ir V.ir R. 
Šnapštytės yra "Aušros" litua
nistinės mokyklos mokinės. Kuo
pos Pilėnų stovyklos komendan
tas perdavė linkėjimus, gautus iš 
Floridos, buvusio kuopos pirmi
ninko Mykolo Vitkaus. 

Svečiams už asilankymą ir 
šeimininkėms už prirengimą kū
čių ir malonu patarnavimą pa
dėkojo Alfa Šukys ir Angelė Šu
kienė. 

A. Gr. 

klausytojus jungtis prie bendro 
darbe ir išlaikyti "LA" progra
mą, per kurią bus suteikta daug 
naudos Lietuvos reikalų gvilde
nime. Vėliau sveikinimai ir rėmė
jų pranešimai, muzika. Klausyto
jai gali pareikšti laiškais, ko jię 
programose norėtų, vedėja ir ko
mitetas stengsis patenkinti. 

Nuc sausio 6 d. programa vyks 
kiekvieną šeštadienį 5:30 vai. va
kare 1110 AM banga VvTIS sto
tis St. Petersburge. kiekvienoj lai
doj bus kas nors naujo. Progra
ma įkorporuota ir komitetas sa-

I vanoriškas. Visi lietuviai gali 
kreiptis, visiems bus padėta ir 
tuo pačiu rems programą visais 
galimais būdais. Siųskite viską į 

Chicagą arba komitetui. Tenka 
tik džiaugtis, kad St. Petersbur
go lietuviai suprato programos 
reikalingumą ir ją remia. Sėk
mės! Bai. Brazdžionis 

PAGROBĖ TRAUKĖSI 
Gerald Walls, 18 m. karys, 

pagrobė stovintį Chicagos mies
to susisiekimo traukinį ir nuo 
F. \rlem stoties per miesto cen

trą nuvažiavo iki 95 stotie*. 
Jis buvo areštuotas, bet paleis
tas už 100 doL užstatą. Jis aiš
kinosi, kad buvo sušalęs belauk
damas, kol normalus traukinys 
važiuos. Miesto susisiekimo va
dovybė guodžiasi bent tuo, kad 
šis atsitikimas parodė, kad ge
rai veikia automatinė traukinių 
kontrolės sistema. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos >į 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Bnilding) Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Pi i ima ligonius pagal susitarimą. 

DR. VL BLAŽYS 
P L A U Č I Ų IR V I D A U S LIGOS 

Marųnette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue. 

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

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezid. tel. WAlbroak 5-3048. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 
pirm., antr., ketv. Ir penkt. 

• 5:00 vai. popiet, treč. Ir Sešt. 
tik susitarus. 

TeL ofiso Ir boto: OLympic 2-4109 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th A ve., Cicero 

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

Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

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

Lietuvis gydytojas 
3925 We»t 59tfa Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. t r 
p e n k t nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta. 

Val.: 
1:00 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TeL — GR 6-2400 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIRIV IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUELDING 

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

Iki 1 vai. nopiet. 

Ofs. tel 737-1168, rez. 239-2919 
Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

71-os ir Campbell Ave. kamp. 
Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. Ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

gė suraukšlėti nė jo veido ir fo 
žingsniai nepavargo septyniasde
šimt metų kelionėje iš gimtosios 
SvėlcŠnos į tolimą, nors ir svetin
gą, svetimą Califomiją. 

Rašytojas Aloyzas Baronas vie
noje iš savo novelių vaizduoja 
realaus gyvenimo iškarpą, kai 
mirusio garsaus žmogaus ordinai, 
žymenys ir visokie kiti atžymėji-
mo ženklai bei pagerbimų lakš
tai, kaip paveldėtojams nereika
lingi dalykai, pateko į šiukšlių 
dėžę. Tokie išviršiniai žmogaus 
pagerbimo ženklai gali turėti ir 
dažnai turi savo prasmę, tačiau 
dauguma žmogaus didžiųjų dar
bų jokiais ordinais, nei įvertini
mo aktais nėra atžymimi. Ir ta
čiau dėl to išviršinio nepaženkli-
nimo tie darbai dar nepraranda 
savo vertės. Gerieji darbai, kaip 
niekam nebereikalingi atžymėji-
mų ženklai, į gyvenimo šiukšlių 
dėžes niekad patekti negali. 

Kiek ir kokių atžymėjimo ženk
lų per savo gyvenimą pre'. Jonas 
Kučingis yra gavęs, nežinoma. 
Bet tai ir nesvarbu. Svarbu, kad 
visa ilgoji 70 metų kelionė nu
žymėta atliktų gerų darbų pėd
sakais. Kaip kunigas pastoracijo-

Po rež. Mikšienės mirties metinių paminėjimo Detroite akt. J. Pusdešris ir 
D. Jankienė tariasi, kaip atgaivinti dramos mėgėjų būrelį. Nuotr. J. Urbono 

t i . 
Šv. Kazimiero parapija ne tik su

daro sąlygas kultūrinei, visuome
ninei veiklai, bet ir pati organi
zuoja kultūrinius įvykius. Juk pa
tys didieji koncertai, papildomi 
gausiomis meno parodomis, su
organizuojami paties parapijos 
Šeimininko. Parapijos organizuo
jamoje Lietuvių dienose yra pa
sirodžiusios pajėgiausios lietuvių 
vokalinės pajėgos, savi ir viešnios 
— svečiai menininkai. Prelatas 
nesikrato ir politinės veiklos. Per 
visą parapijos gyvenimą jis yra 
užmezgęs daug ir reikalingų kon
taktų su politinio gyvenimo žmo
nėmis. 

Prel. Jonas Kučingis, giliai su
prasdamas lietuviškos spaudos 
svarbą, yra tapęs stambiu jos rė
mėju. Daugelis laikraščių ir žur
nalų yra susilaukę jo finansinės 
talkos. Daugelio periodinių leidi
nių jis yra garbės prenumerato
rius, o artimiausiu laiku išeis jo 
pilnai finansuojamas "Aidų" nu
meris. Jo įvertinimo ir talkos 
susilaukia ir kiti platesnio masto 
kultūriniai užsimojimai. Teko nu-

APLANKYKITE L I E T U V Ą 1979 METAIS 
S U M Ū S Ų EKSKURSIJA 

(VYKDYSITE SAVO SVAJONĘ — TURĖSITE 
NEUŽMIRŠTAMŲ PRISIMINIMŲ 

K A I N O S 

Ofis. feL 7354477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Nervų ir 
Emocines ligos. 

CRAWFORD MEDICAL RLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

Išvykstame Grįstame Grapė 30 G.I.T. 

je,kaip gimnazijos kapelionas jau- girsti. kad LKM Akademijai su-
nimo auklėjime, kaip rezistentas | ruošti Vilniaus u-to 400 m. pras-

jruod. 22 
Kovo 5 
Kovo 22 
BaL 12 
Bal. 23 
Geg. 3 
Geg. 14 
Geg. 24 
Birž. 14 
Birt. 26 
Liep. 4 

Liep. 24 
Rugp. 8 

Rugp. 21 
Rūgs. 6 
Rūgs 20 
Spal. 15 

Saus. 5 
Kovo 15 
Kovo 31 
Bal. 21 
Geg. 3 
Geg. 12 
Geg. 24 
Birt. 2 
Birt. 23 
Liep. 10 
Liep. 19 

Rugp. 7 
Rugp. 24 

Rūgs. 5 
Rūgs. 15 
Rūgs. 29 
Spal 25 

$1049.00 
$779.00 
$849.00 
$849.00 
$849.00 
$849.00 
$849.00 
$890.00 
$899.00 

$1249.00 
$1199.00 

$1249.00 
$1199.00 

$1249.00 
$849.00 
$849.00 
$799.00 

(Apex fare) 
$84900 
$899.00 
$899.00 
$899.00 
$899.00 
$899.00 

(Group 30 fare) 
(Group 30 fare) 

(Super apex fare) 
(Super apex fare) 

(Super apex fare) 
(Super apex fare) 

(Super apex fare) 
(Group 30 fare) 

$899.09 
$849.09 

Miestai ir Naktys 
Vilnius 5, Varšuva 3, Leningradas 3, Maskva 2 

Vilnius 5, VarSuva 2 
Vilnius 5, Maskva 2. Kopenhaga 1 
Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1 

Vilnius 5, VarSuva 2 
Vilnius 5. Maskva 2, Kopenhaga 1 

Vilnius 5, VarSuva 2 
Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1 
Vilnius 5, Maskva 2. Kopenhaga 1 

Vilnius 5, VarSuva 5, Kievas 3, Kopenhaga 1 
Vilnius 5, Riga 3, Leningradas 3, Maskva 2, 

Kopenhaga 1 
Vilnius 5, Roma 5, Maskva 3 

Vilnius 5, Riga 3, Leningradas 3, Maskva 2, 
Kopenhaga 1 

Vilnius 5, Varšuva 5, Kievas 3, Kopenhaga 1 
Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1 
Vilnius 5, Maskva 2, Kopenhaga 1 

Vilnius 5, VarSuva 2 

Vienos dienos ekskursija į Kaną ir pasės dienos kelionė t įskaitoma. 

Kreipkitės ! >0NĄ ADOMĖNĄ 

Kelionių vadovas 

TRAKS INTERNATIONAL T0URS, LTD. 
535 Ffflh Avenue 

New York, N. Y. 10017 
212—007.7257 

Group 30 fare" tori Mrt SO ar ketai**. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

J O K 6 A 
V A I K Ų L I G O S 

2666 West 63rd Street 
Pirmad. . antrad.. ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 2 vai. tr nuo 5 iki 8 vai 
vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofs. PO 7-6600 Rez. GA 3-7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 We*t 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

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

to. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 St, Palos Heigjhts 
TeL 361-0730 

Valandos pagal susitarimą 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIV MGOS — CHIRURGIJA 
Ofisai: 

U I JTO. WABASH AVE. 
4200 NO. CESTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pr i ta iko akinius tr 
"Contact l e n s * " 

2618 W. 71st St — TeL 737-5149 
Vai pagul susitarimą. Uždaryta treC. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545 
DR. J. J. SIMONAITIS 

G Y D Y T O J A S 
Adresas 4255 W. 63rd Street 

Ofiso telef. RE 5-4410 
RpTldencijos telef. GR 6-0*17 

Ofiso vai. pirm. ir ketvirtad. nuo 
1 ligi 3 v. popiet pagal susitarimą. 

įstaigos ir boto te). 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1407 8o.49tb Ooart, Cicero, III. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
Išskyrus tr** ir ieitad 

OftaotH. HF . 4-2123. Narni} G I 8-SISft 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad 
2-5 Ir 6-7 — is anfoto susitarus. 

Ofs. teL 586-3166; namą 381-3772 
DR. PETRAS 2U0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 West 6Srd Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą. 

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

file:///rlem


Suėjimai ir parengimai, 

ŽILAGALVIAI IR PAPURGALVIAI 
M 

Ne retoje korespondencijoje Nijolės Jankutės žodžius: "Šei-
nusiskundžiama, kad salėje tebu- mojc. kurioje lietuviškumas yra 
vo matyti tik balti, kaip obels vir- kasdienė duona ir druska, vaikui 
šunė, įvyresnieji, kad nebuvo išaugti lietuviškai galvojančiu 
jaunimo, nors programą kaip tik ir jaučiančiu žmogumi yra nepa-
atliko jaunimas ir tai ne vyrės- lyginamai daugiau galimybių, 
niųjų, bet pačio jaunimo kviestas, negu šeimoje, kuri yra lietuviš-
Ir dažnai priekaištaujama, kad ka tik iš pavardės. Tačiau nere-
vyresnieji neatsilanko į jaunes- tai ir tokiose lietuvybės tvirtovė-
niųju pasirodymus. Esą, taip ne- se vienas sūnus kratosi savo kil-
duodama jaunimui paskatos, mes ii su ja susijusių pareigų, at-
Net buvo priekaištaujama, kad į sakomybių, o kitas — džiugina 
jaunimo sporto rungtynes neat- mūsų bendruomenę savo lietu-
vyko visuomenės veikėjai, lyg Al- viška veikla, arba - viena duktė 
tos ar Vliko pareigūnai turi sėdė- išteka už svetimtaučio, kad kuo 
ti ir žiūrėti, kaip laksto mūsų jau- toliau atitrūktų nuo "įkyrėjusio" 
nimas, kai tuo tarpu stebėti lietuviškumo, kai tuo tarpu ant-
rungtynes yra pačio jaunimo ne roji su jaunatvišku entuziazmu 
pareiga, bet pramoga. įsijungia į lietuvių visuomenės 

Panašiai yra buvę, kai Chica- darbus. O kartais pasitaiko ir 
goję lankėsi svečiai iš Australijos, taip, kad labai minimalaus lie-
Salėje buvo daugiau vyresniųjų, tuviskumo tėvų vaikai, pasiekę 
6 atrodo, turėjo salė lūžti nuo studento studijų, pradeda domė-
fSunimo, nes pagaliau sportas y- tis savo kilme". Pasak rašytojos, 
ra jaunimui skirtas. Tai skam- šitokį* likimo pokštai atsitinka, 
ba kažkaip nerealiai, bet taip yra, ir negalima kaltinti tėvų už ne-
nors didelian pesimizman gal vykusius arba pavykusius lietu-

SOVIETŲ OKIO PLANAS 
1979 m. valstybiniame ūkio ir socialiniame plane numatyti šuoliai 

GEDIMINAS GALVA 

APIE I B A S , POLITIKA IR VIENYBE 
BALYS RAUGAS 

1978 m. Sovietų ūkio planas 
vykdytas įprastiniu įsigalėjimu. 
Pramonės gamyba pakilo 5 proc, 
tačiau kai kuriuose šakose, pvz 
metalo, naftos, žemės ūkio gami
nių rinkoje, pergyventi ryškūs 
nesklandumai. 

Grūdų derlius buvo geras, nes 
siekė 235 mil. to. Pabaltijy ir ki
tuose mažesniuose rajonuose dėl 
klimatinių sąlygų pergyventi 
ryškūs žemės ūkio gamybų ne
sklandumai. 

Infliacija turėjo įtakos ir So
vietų ūkiui. Pramonės ir žemės 
ūkio darbininkų, palyginti, že
mas atlyginimas sparčiau pakel
tas kaip numatyta tų metų pla
ne. 

Ūkio negerovės 
Sovietų ūkio 'planavimas be

veik siekia pusę amžiaus, bet vis 
dar nepajėgia atsikratyti senų ir 
naujų nesklandumų. Čia pami-

Kuriuo būdu? 
Baibakovas sako: 

Pranešėjas N. 
"Žemės ūkio 

1979 m. numatyta tautos pa- gamybai didinti gali patarnauti 
jamas padidinti 4,3 proc, taigi I kolūkiečių, darbininkų ir tar-

nereikėtų kristi, nes yra pa
rengimų, kur išskirtinai domi
nuoja jaunimas. Nors, tiesa, tai 
daugiau pramoginiai suėjimai, 
bet gera, kad jie yra lietuviški. 

18 bil. rub. Visų ūkio šakų dar 
buotojai turės didinti darbo našu
mą, kurio ateinančių metų vi
durkis suksis apie 4,7 proc, kai 
1978 m. tesiekė 3,6 proc. Jis yra 
labai nevienodas: gamyboje dides
nis, o geležinkelių važmoje te
sieks 2,1 proc., nors 1978 m. te
siekė 1,4 proc. 

Kapitaliniai įdėjimai sieks 132 
bil. rub., taigi padidės 4,5 proc. 

Sovietų ūkio rikiuotojai deda 
dideles viltis į glaudesnį ūkinį 
bendravimą su satelitinėmis vals
tybėmis. 

Glaustai aptarsiu svarbesnių 
ūkio šakų raidos galimybes 1979 
m. 

Pramonė 

Visose ūkio šakose 1979 m. nu-

nautojų asmeniniai pagalbiniai 
ūkiai. Reikia suteikti jiems para
mą, parduodant prieauglio, paša
rų, padedant įdirbti dirvą ir nu
imti jų derlių". Kai dvarai braš
ka, reikia remtis sklypininkais. 

Dar neseniai tokie veiksmai bu
vo pasmerkti ir vadinti aiškiu nu
krypimu nuo socialinio ūkio. 

Pranešėjas turėjo paminėti štai 
ką: "Žemės ūkyje yra rimtų trū
kumų technikos, degalų, tepa
lų, mineralinių trąšų ir panau
dojimo srityje". Visi šie trūku
mai priklauso kolektyviniam 
ūkiui 

Visi bendruomeniniai darbai 
reikalauja asmeninės aukos L. 
B-nės idėjai ir piniginių ištek
lių. Be lėšų bendruomeninių 
darbų vadovams neįmanoma nei 
drąsiau planuoti, nei imtis dides
nių užmojų. Tik tvirtas mate
rialinis pagrindas sudaro sąly
gas kūrybingai veiklai. Tik to
kia veikla veda iš stagnacijos, 
taip dirbant pajudama drąses-

kų šaltinius, pasakydamas iki 
smulkmenų išlaidų reikalus. Ši
taip buvo ir paskutinėje LB ta
rybos sesijoje, įvykusioje 1878 
m. lapkričio 18—19 d VVashing-
tone. 

LB apylinkių ir atskirų as
menų pastangos remti valdybos 
darbus pinigine auka buvo vi
sada su dėkingumu įvertintos, 
o pačios lėšos taupiai naudoja-

niems šuoliams ir išvengiama I mos. Paskutinių kelerių metų 
monotoniškumo. Kūrybinga vei- j laikotarpyje iždininko praneS-
kla neapkerpėja ir neapsamano-! muose dėl didesnio vaizdumo 
ja. Jos neaptraukia maurai i r : buvo panaudosimos LB apylih-
pelėsiai. Ji lieka patraukli sa-; kių piniginio atsiskaitymo paly-
vo gaivumu. į ginamosios lantelės. Šitokia 

LB kapitalą sukrauna mūsų i vaizdi priemonė leidžia spręsti 
visuomenė per LB apylinkes, i ir apie LB apylinkių darbą, 
Todėl pagrįstai sakoma, kad vi-1 nes rodo tos lentelės, kiek apy-
sa LB veikla remiasi apylinkė-! linkėję yra mokančių ^olidaru-
mis. LB apylinkės — tai ža-! mo įnašą, kiek suaukojama Va-

nėsiu tik kai kurias valstybinio j matyta sparčiau skatinti gamybą'lurgiją, mašinų gamybą, gėle-į sritims remti. 

Kapitalu* statyba . v e i k l o g b i t y n a s č i a d i r b a _ I sario 16-sios proga ir kiek ati 
116,5 bil. rub. numatoma įdė- i mas pagrindinis bendruomenės' duodama LB mėnesio proga li

ti į šių ūkių statybą: kuro, che- darbas ir čia kaupiamas dolerisj tuanistinio švietimo ir kultūros 
mijos, juodąją ir spalvotą meta-1 visom bendruomeninių darbų j reikalams 

plano pirmininko N. Baibakovo 
1978. XI. 20 pranešimo užuomi
nas: "įvairiose ūkio šakose dar 

ir ūkinę veiklą. Pamonės garny-į /.inkelius ir lengvąją pramonę 
bą numatė padidinti 5,7 proc. Di
desnis dėmesys kreipiamas į var-

^Atvyksta kad ir į Chicagą ko- totinai raginti vykti ten, kur ga 
kia tautinių šokių grupė, jauni- lįma tikėtis įdomesnės progra-
mo ansamblis, nors vos dvide- mos. O kartais pasitaiko, kad sa-
šimtmetį perkopęs, bet jau gerai lėse grojami senamadiški šokiai, 
užsirekomendavęs pianistas, o tinką tik senimui, o jaunimas sė-
susirirjkę to jaunimo klausyti ir di ir stebi į bebarstančius savo 
žiūrėti, kaip ne kartą buvo spau- jaunystės likučius vyresniuosius. 

viškumo prasme vaikus. 
Be abejo, tenka stengtis skie

pyti lietuviškumą, tačiau reikia 
jaunimui sudaryti ir priimtinas 
sąlygas, kviestis jį į įdomesnius! 
vakarus ir suvažiavimus, pakar- i m .y b o s a u S , m o l r d a r b o nfsumo į proc, o vartojimo prekės 5,4 proc, 

didinimo, gaminių savikainos j n o r s 1973 m . padidėjimas tesiekė 

JAV LB Visuomeninių reika-
pramonę D e j a j i § ^ ^ d e m o k r a t i . ! lų taryba, vykdanti LB politi-

Statyboje yra daug_ nesklandu- j n i a j s p a g r i n d a i s suorganizuotų ? n i u s užmojus, sumaniai prasky-
LB apylinkių dalis nepateisina 1 mų. Pradedama rūpintis, kad 1 

yra nemaža neišspręstų uzdavi- į tojįmo prekių gamybą. Gamybos statomi gamybiniai pajėgumai sa- . . j a g sudėfų Vilčių N e pas l a i>_ į vyriausyl 
nių, nepanaudota gana daug ga-Į prįemonės bus skatinamos 5,8 vo metu pradėtų veikti. į ^ k a d " ^ j metus švie t i -1 t u v i ų tel1 

mažinimo ir geresnio 
naudojimo galimybių' 

pajėgumų į 4 p r o c . 

nė aiškius kelius į šio krašto 
sybės institucijas, ir lie-
tautinė mažume dė'* savo 

Mokslo ir technikos klausimai i m o bei kultūros reikalams skir- j pohiinic aktyvumo tarp kitų et-
sunkiai sprendžiami. Užsimota ga- j t a s rugsėjo mėnesio derlius la- j n i n i u g™m Y1"3- vertinama, 
mybos techninį lygį kelti ir me- j b a i kukliai tekaupiamas tik d a - ! K a d ^ P ***• P a d ė k a priklau-

Didesni šuoliai numatyti ener- chanizuoti gamvba. Tuo reikalu ; i y j e LB apylinkių O juk švie ^ s o dirbantiems LB politinėje 
Kodėl ******jĮHJKt j ^ » ^ ^ J W J * . ! ? * ? * ! * " * kalbėta, bet mažai tepada-! t i m o „ j , ^ teųgizųsiz lėšų ^ ^ " 

gelį ūkinių klaidžiojimų, ban- pagaminti l,26ob:l. kilovatva- Į rytZm ir reikia Teien HP I ietuvin! P r i k l a l 

dymų ir, turėdami 
tų ūkio planavimo 

jau 48 me- landžių elektros energijos, 593 
patirtį, vis mil. to naftos ir 20,5 mil. to dū

doje išreikšta, balti, kaip vyšnios Jei jau yra jaunimo, tenka atsi-idar aimanuoja dėl senų ir nau-Įjų kondensato. Numatyta didelė 
viršūnė, (vyresnieji. O, rodos, minti, kad kiti laikai, kitas jau-j jų negalavimų? Sis klausimas j naftotiekių ir dujotiekių statyba. 
tiek daug yra dainuojančio, šo- nimas ir kiti šokiai. Viską gali 
kančio ir pianino pamokas bei- ma padaryti, bet negalima atsuk
inančio jaunimo, kurs turėtų at- ti laiko. 
vjūtirpasižiūrėti savo amžininkų. * 
"IfetTtalbant apie jaunimą, ga- Korespondentai dažnai mėgs-

lima ir ji kiek pateisinti, nes ir ta sakyti, kad solistė taip uždai-
vyresniųjų labai daug kurie nie- navo, kad visus grąžino į bran-
kur neina, niekuo nesidomi ir gius Lietuvos klonius ir miškus, 
niekur nepriprašomi. Bet blogiau- Bet reikia atsiminti, kad daug y-
sia yra su viduriniąja karta, kuri ra jaunimo, kuris tos Lietuvos ne 
ne.ū^neina, kunliėaukoja, kuri tik nematė, bet kiti jau gimė Vo-
gaūdama apie trisdešimt tūks- kietijoje ir jo niekur daina nebe-
tančių metinio atlyginimo, galima nukelti, nebent į kokią 
bendrauja tik su savo draugais buvusią nuskurdusią stovyklą 
ir dažniausia slaptomis kovoja, Vokietijoje, kur jis mokėsi šal-
kuris įsirengs geresnį namą ar tose patalpose ir ruošė pamokas 
geresne vasarvietę. ant vargano stalelio, atitvertas 
"Vyresnieji yra aukotojai, ta- paklodėmis, už kurių kas nors lo

čiau,- jei neįsijungs į tų aukoto- Še kortomis arba gėrė vyną. Dau-
jų tarpą jaunesnieji tarp ke- gelis mūsų senųjų užmiršta, kad 
turissdešimt ir penkiasdešimt laikas bėga, kad laikrodis nestovi 
metų turinti generacija, tai aukų vietoje, kad keičiasi ne tik žmo-
rinkimas pasieks kritišką mo- nes, bet ir laikai ir šiandieninio 
mentą, nes savaime suprantama, jaunuolio kitas supratimas, ne-
kad pensininkai nebegali tiek gu tekio paties amžiaus jaunuo-
aukoti, kiek dirbantieji. lfo prie? tirsdešimt metų. 

Tačiau, kai kaltinamas jauni- T a i g i > k a l t i n a n t j aunimą, kad 

prašosi didelės studijos. Pasiten-į Mašinų gamybos ir pramonės 
kinsiu tik glaustu atsakymu: vis!statybos plėtimas verčia didinti 

Gyventojų gerovė 

bet didžiausia padėka 
Jeigu ne Lietuvių! Paklauso savo auka skirian-

Sovietuose seniai kalbama apie \ t } n ė j e ^ ^ 
gyventojų gerovę, bet ji tebe-' 
braška iki šio meto. Pramonės 

tiems LB-nei. Tie darbai atlie-
kultūros pastangos būtų nuola-1 k a m i n e apmokamų tarnautojų, 
fondo parama, tai švietimo ir 

mas, kad jis nenori ten ar kitur 
eiti, kad jis nenori prisiimti ko
kių pareigų, kai jas prisiėmęs ne
išpildo žodžio, tai tokių priekaiš
tų galima padaryti ir vyresnie
siems. Tiesa, tokių asmenų yra 

jis nesilanko į parengimus, tenka 
prisiminti ir vyresniuosius, kurie 
taip pat nelabai noriai kur nors 
eina, ir tenka prisiminti balius, 
kurie dažnai būna be jokios 
programos, o jei ji ir būna. tai 

mažiau, negu jaunimo tarpe, bet d a ž n a i t i k p r a m 0 g l - n ė . Mūsų jau-
reikia atsiminti, kad šie vyres
nieji visi daugiau ar mažiau gi
mę Lietuvoje, matę jos augimą 
ir Lietuva jiems yra realus, o ne 
iš knygų išskaitytas kraštas. Jau
nimas kaltas, kad neina net į sa
vo amžininkų, ne į kokių senių, 
parengimus, bet yra nemaža to 

nimas labai dažnai nesiskiria 
nuo šio krašto jaunimo, kurio 
šiame krašte yra labai įvairaus., 
— nuo gatvės valkatų ligi ato
mų skaldytojų, puikių koncertan-
tų ir sportininkų. Todėl kalbant 
apie savąjį jaunimą, tenka prisi
minti ir aplinką, su kurią tėvai 

kių ir vyresniųjų tarpe. Vieni ei- t u r i n u o ] a t k o v o t i i r k u r i y r a 
na visur, visur tie patys, o apie v e i k s r n i n g a . N ė r a formulės kaip 
kitus tesužinai tik iš nekrologų. s u v a r y t i m u S Ų j a u n u o l i U s į p a -

* rengimus. Kiekvienas atvejis yra 
Visoj lietuviškoj 'visuomenėj, individualus, ir kiekvieni rengė-

pasakytume, visoj lietuviškoj jai tai turi suprasti. Gal tada ne-
šeimoj yra įvairių lietuvių tau- reiks sakyti, kad salė buvo balta, 
tos vaikų, lygiai taip įvairių vai- kaip obels viršūnė, gal tada tarp 
kų yra ir paprastoj šeimoj. Tuo žilagalvių bus ir jaunų papur-
klausimu gali pacituoti rašytojos gaivių. Al. B. 

Vž POLITINIŲ KALINIŲ 
IŠLAISVINIMĄ 

Visuotinės 2mogaus Teisių 
deklaracijos paskelbimo trisde
šimtųjų metinių proga, tarptau
tinė humanitarinė organizacija j suose. Amnesty organizacija 
"Amnesty International" para- j ragina pasaulio viešąją nuomo-
gino viso pasaulio vyriausybes j nę atžymėti Žmogaus Teisių 
tuoj ir besąlyginiai išlaisvinti | deklaracijos paskelbimo su-
vsirs politinius belaisvius. Pri- i kaktj, prisimenant ir pager-

tebėra laikomi kalėjimuose ar 
ba yra internuoti psichiatrinėse 
ligoninėse, Amnesty organizaci
ja pažymi, kad politiniai kali
niai privalo būti teisingai tei
siami atviruose teismo proce-

labiau centralizuojama sovietinio 
ūkio santvarka kelia naujas kliū
tis, kurioms nugalėti nerasta 
tinkamų priemonių. Ne dėl par
tijos malonės, o dėl išskaičiavimo 
ragina kolektyvinius ūkius remti 
asmeniškos nuosavybės gyvulių 
ūkį. 

N . Baibakovas toliau aima
nuoja: "Lėtai gerėja padėtis ka-gamybą 
pitalisainėje statyboje. Geležinke
liai neįvykdo svarbių krovinių 
pervežimo. Šie trūkumai yra su
siję su gamybos ir darbo organi
zavimo nesklandumais, planinės 
drausmės pažeidimais, žinybišku-
mo ir apsileidimų pasireiškimais". 
Taip aimanuojama metai po me
tų, vis nepašalinamos nesklan
dumų priežastys. 

metalo gamybą. Valcuotų juo
dųjų metalų gamyba sieks 
108, 7 mil. to. ir plieninių vamz
džių 18,2 mil. to. 

Sparčiau numatyta didinti che
mijos pramonės gamybą. Mine-! 
raliniu trąšu gamvba sieks 111 (atlyginimai yra žemi, o daugelio 
mil. tol ir numatyts 10,5 proc. pra-1 būtiniausių kainos vis didėja, pra-

Panašiai yra ir 
su Vasario 16-sios aukomis. 

; Nors jos kasmet didėja, bet pažanga panaudota valstybes ga- w ^ ^ ^ ^ ^ a u k ų 

bet įsipareigojusių 

neužtenka. Padėtis pasikeistų, 

dirbti LB 
'idėjai pasišventėlių. 

Vertėtų paminėti, kad LB po
litinės srities darbuotojai sura
do kelius į svarbius Lietuvos 
bvlai Amerikos vyriausybės 

j tų LB tarybos" nutarimai rinkti į ™Anetom j r _ i š m o k o ^ P M * * 
aukas, vadovaujantis laisvo ap
sisprendimo principu, pager
biant aukotojo valią. 

T _, ,, , . . . . . . i keičiantis aplinkybėms ir sąly-
LB vadovybe niekad neslėpė j ^ m a n A „ 5 a J m ^ h l „ ? m i t < t i n . 

lybei ir jos kariniam pajėgumui 
8 ,r . , , , - , . v. į jei visos LB apylinkės įvykdy-
Vidutinis mėnesinis kolūkiečio j ̂  T „, ^ . _..^__.___ *7Z.. 

atlyginimas tesiekia 116 rub., kai 
tarnautojų ir darbininkų pakils 
iki 183 rub. per mėnesį. Darbo 

ir atsiverti. Taip pat išmoko 
! kalbėti, kad būtume suprasti ir 
I išklausyti, kad Lietuvos byla, 

goms, neužsimestų 
šokti 1978 m. buvusią tos srities į gyvenimas sunkėja, juodoji rinka savo finansų. Iždininkas visa-jj - ' ^ - LB.nks 

Automobilių gamyba pašoks 
ligi 2,2 mil. Sparčiau didins sunk
vežimių gamybą. Didesnis dėme
sys bus kreipiamas į traktorių ga
mybos padidinimą 20 proc. 

Užsimota vartojimo prekių ga
mybą skatinti ir jos gamybą kel
ti. Tokie pažadai seni, bet iki šio 
meto varganai tesėti. 

Nauji šuoliai Žemės ūkis 
1979 m. ūkiniame plane nu- Žemės ūkio gamybos skatini-

matyti nauji šuoliai. Kitas reika- mo senas galvosūkis vis dar iki 
las juos tesėti. Visai nenustebsiu, i šio meto neišspręstas. 1979 m. 
kad 1979 m. pabaigoje vėl bus ai-j užsimota žemės ūkio gamybą 
manuojama dėl užmojų netesėji- kelti net 5,8 proc, vietoje buvu-
mo. sio 4,1 proc. polėkio 1978 m. 

į tebeklesti. Tik apsiginklavimo sri- į da sritiniuose suvažiavimuose j . 
tyje darė ir tebedaro nepaprastą \ ir LB tarybos sesijose skelbė 
pažangą. lizdo padėtį, pranešdamas įplau-

Rusų sargybinis saugo koncentracijos stovyklą Latvijoj. 

ėjimai 
VVashingtone. kaip vir'tai Vals
tybės departamente ir Baltųjų 
rūmų konferencijose, kur LB 
vadovybės pastangomis daly
vauja ir lietuviškos visuomenės 
žinomi asmenys. Tos progos 
buvo išnaudotos Lietuvos rei
kalui, nuteistųjų disidentų gel
bėjimui ir kt. Įspūdingiausias 
atvejis buvo Tarybos sesijos 
proga priėmimas Baltuosiuose 
rūmuose. Į šį masinį priėmimą 
LB vadovybės rūpesčiu buvo 
įjungti Vliko, Balfo ir Altos 
atstovai, atstovaujama mūsų 
spaudai, čia ir buvo pademon
struotas Amerikos Lietuvių Ben-

(Nukelta į 5 psl.) 

• 

LANGAS Į SAULĖLEIDI 
stalo negalėjo nusėdėti. Norėjo išeiti lauk, bet priėjo nimą, kurio jam trūko. Ir jis jiem pavydėjo. Iš tų gat 

Romanas 
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pakalbėti su vienu, tai kitu tarnautoju. Vėl sėdo prie 
stalo ir nekantriai laukė penktos valandos. Negi Vik
torija nori skyrybų? Kada ji pasakys? Gal tai tik mo
teriškas, laikinas kapryzas... 

— Lauksiu, — Stankus labai susirūpinęs pasakė, 
— gal ir mane viršininkai pašauks. 

— Neimk galvon kolkas. 
— Dar vienas dalykėlis... 
— Kas? 
— Nežinau, ar tu žinai. Gal nujauti. Bet man at-

Namuose ji kažko stalčiuose ieškojo. Neradusi pa
klausė "kur namų planai ir fotografijos?". Ji buvo 
pikta. 

- Jis šoko tada prie savo atache, ištraukė juos ir jai 
parodė. Ir tada Viktorija atrodė išėjo iš proto. Ji šau
kė kaip griaustinis: kam rodei? Juk visiems jau įstai
goj buvai išrodęs? Kam dar? Sakyk! Mergiotei? Apsi
lankęs jai parodei? Dorai, ji staiga sušuko... ir jis jos iš-

vių ir tų laimingų veidų jis turėjo pabėgti! Rezidenci
nis labirintas buvo nemažas, atrodė, augo ir plėtėsi be 
galo. Jis matė veidus iš abiejų gatvės pusių. Kiekvie
name name prieš televizorių sėdėjo jauna, stera mote
ris, kita su pižama. Viena pakilo, priėjo prie lango ir 
žiūrėjo j lėtai judančią jo mašiną. Ji susidomėjo. Sus
tojusi ji jam lyg sakė: sustok čia, ar važiuok. Bet ji 
tur būt. laukė savo vyro? Jis tada toliau sau nuvažia
vo. 

Atradęs stambesnę gatvę su neono reklamom, jis 
stengėsi užmiršti kas jam atsitiko. Bet ir ši gatvė jam 
pabodo. Tada sustojo, išlipo ir užsuko j pirmą barą. Čia 
kiek atsikvėpė, pamatęs kitokius, geriančius vyrus. 

rodo, kad Viktorija kažką prieš tave galanda. — Stan-; sigando. Ir iš kur ji staiga sužinojo Doros vardą?! panašius i jį Prirūkyto j apytamsėj ir jis užsisakė, 
kus atrodė jam kažkokią paslaptį nori pasakyti. 

Andrius net palinko j jo pusę. — šitaip? Ką? 
Stankus drovėdamasis, pasilenkė ir burbtelėjo: 

—Gal kitą kartą? 
—Sakyk, sakyk 

Taip staiga išpylė viską ir gale pridėjo: 
— Aš noriu skyrybų. — ir baigta. 
Šie žodžiai, kaip nuo koto išsprūdęs kirvis, visu 

j svoriu krito. Ar jis norėjo skyrybų? Dabar? Ne. Ko-
j dėl ji jam pasiūlė taip staiga? Be jokio perspėjimo ir 

atsisėdo prie baro ir žiūrėjo į priekį gerdamas kaip 
kiti. 

Kaip aktorius pigaus teatro scenoj, jis atsispindė
jo veidrodžio stikle. Jo veidas buvo rausvai nudažy
tas ir paniuręs. Po kelių stikliukų, stebint save, kai-

— Žinai, laike "open house", kai Viktorija suka-i parengimo? Planų neradimas tapo akstinu, ir jis ne-j kas pradėjo ryškėti. Maži, seni jtarimai. neišrišti, bet 
galėjo net pravert burnos, nei teisintis, kad Dorai pla- gan reikšmingi atsiminimai pradėjo ristis. Jis vis jusliojo rankoj žiedą ir Lena jai pasakė "tavo standartas 

dabar zenite", aš stovėjau šalia. 
— Ir kas čia tokio? Zenite. 

nų nerodė. Jos žodžiai plakė jį. Jis buvo išverstas, 
į kaip rankovė. Taip bus geriau, ji dar pasakė ir jis su 

— Girdėjau dar kažką, bet nesu tikras, ką tai gali j didele tuštuma, sausa burna ir piktas išėjo iš namų. 
reikšti. Lena pridūrė dar "kodėl nepaskelbi dabar sky-1 Nuleidęs galvą ir kraipydamas pečiais, sėdo į mašiną 
rybų?" Supranti? Į ir ilgai klaidžiojo be tikslo gatvėm. 

Andrius to negalėjo suprasti. Jis tylėjo. Jo ausyse dundėjo "noriu skyrybų", akyse stovė-
— Viktorija atrodė tuo pasakymu nustebusi. Aš į jo piktas Viktorijos veidas ir gatvės perspektyva. Kur 

buvau nusisukęs nuo jos. Atrodė, kad Lena ją ragina į tik jis pasukdavo, jos surauktas ir pykčio iškreiptas 
ir vis ragina, o Viktorija nenori to nei girdėti... Vel-1 veidas kartojo tuos pačius žodžius. Jis gainiojo ją, 
niai juos žino, ir kas moteris gali suprasti, bet kaip; kaip įkyrią muse, mušdamas kumščiu į lando atramą, 

minusi, jog trisdešimčiai me
tų praėjus nuo Visuotinės 2mo- pasmerkti tylėti viešajame gy 

biant visus žmones, kurie yra 
draugui... 

— Gerai, gerai... Ir aš nesuprantu, — Andrius nu
davė, kad tai jam menkniekis, bet iš nustebimo užmir-

gaus Teisių deklaracijos pa-! venime, kalėjimuose, priverčia-, šo jam net padėkoti ir Stankus atsitolino su savo po-
skelbimo, nesuskaitomi žmonės 
dėl savo politinių įsitikinimų 

mųjų darbų stovyklose, kanki- • pi«riais ir ta gero žmogaus eisena 
nimo kamerose. į Dabar tai bus... Velniai bus, galvojo, ir jau prie 

į vairą. Bet ji jį sekė. Jis pakeitė tada alėją. įsuko į re
zidencines gatves ir lėtai važiuodamas stebėjo name
lių langus, šeimos su neišraiškingais, nuobodžiaujan
čiais veidais, bet gal laimingos, sėdėjo priešais televizo
rius. 

Tie žmonės gal turėjo ramų ir nerūpestingą gyve-

kiau suprato, kas ir kaip su juo atsitiko ir kodėl. 
Pirštu vedžiodamas jis braižė kelis degtinės lašus ant 
marmurinio baro paviršiaus, *ol jie susiliejo į vieną 
balutę. Barmenas ją jam nušluostė. 

Jis prisiminė ir suprato pradžią. Nuo pradžios 
atslinko į pabaigą. I r vėl kelis kartus grįžo atgal. Pra
džia svarbiausia: jo sapnas. Jis retai sapnuodavo Do
rą ir Viktoriją, abi moteris kartu. Kaip jo gyvenime, 
taip ir sapnuose, jos nesusitikdavo. Sapnuose jos 
ateidavo atskirai, tai Dora, kartais Viktorija. I r tas bu
vo gerai. Keliskart, gulėdamas šalia Viktorijos, sapne 
jis buvo neištikimas jai. Ir, ar ne nuo to prasidėjo jo 
vargai? Dora išdrįsdavo pasirodyti pasąmonėj šalia jo 
gulinčios žmonos. Ir, nors labai stengėsi, jis negalėjo 
Doros nuo Viktorijos paslėpti. Kas nors turėjo atsitikti. 

(Bos daugiau) , . . , « • 
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PHILADELPHIA IR APYLINKĖS C L A S S I F I E D G U I D E 

"Draugo" bendradarbis Jurgis Janušaitis su Tautinių šokių instituto 
pirmininke Galina Gobiene. 

TAUTINIŲ ŠOKIU MOKYTOJŲ SEMINARAS 
Su dideliu atydumu darbavosi i repertuaro jau turi Vyriausioji 

tautinių šokių mokytojai, šuva- meno vadovė bus Nijolė Pupie-
žiavę į Lietuvių tautinių šokių nė. Darbas sunkus, bet mes jai 
instituto ruoštą seminarą, įvy
kusį 1978 m. lapkričio 23—26 d. 

padėsime įveikti sunkumus. Aš 
labai prašyčiau visų grupių va-

Chicagos Jaunimo centre. Į se- ' dovų nuoširdaus kooperavimo. 
minarą atvyko būrys lituanis
tinių mokyklų ir tautinių šokių 
grupių mokytojų ir vadovų. 
Buvo iš Cnicagos, Toronto, Ha
miltono, Colorado, Nebraskos, 
Onoahos, Los Angeles, Baltimo-
rės, New Yorko, Floridos, 
Grand Rapids ir Kenoshos. Tai 

Ir tie prašymai, kad visi vado
vai, pakeitę adresus, nedelsdami 
praneštų naujus adresus. Taip 
pat skubiai laukiami pranešimai 
ir tų vadovų, kurie suorganiza
vo naujus tautinių šokių viene
tus arba kurie nustojo dirbę su 
tautinių šokių grupėmis. Tiks-

liudija, kad tautinių šokių mo- lios žinios palengvins instituto 
kytojai ir grupių vadovai bran- vadovybei darbą, duos greitą 
gina tautinių šokių meną, juo 
domisi ir gilina žinias ir ruošia
si dar ilgus metus dirbti su lie
tuvių jaunimu. 

Seminarą ruošė Lietuvių tau
tinių šokių instituto vadovybė, 
talkinama JAV LB krašto valdy 
bai. Seminarui finansinę para
mą iš Dlinois valstijos išrūpino 
LB švietimo taryba. Seminarą 
lapkričio 24 d. atidarė Instituto 
pirmininkė Galina Gobienė. Br. 
Juodelis išryškino tautinių šo
kių svarbą. 

Seminare buvo naudingų pas
kaitų. A. Veselkienė, audžianti 
tautinius drabužius, vaizdžiai 
aptarė tautinių drabužių au
tentiškumo reikšmę, juos su
skirstydama į Lietuvos sritis 
ir pademonstruodama skaidrė
mis. Muz. Faustas Strolia iš
samiai aptarė tautinių šokių 
muziką, kuri yra neatskiriama 
tautinių šokių dalis. Davė ir 
muzikos pavyzdžių. 

Tautinių šokių menui ypatin
gą dėmesį skyrė instituto pir
mininkė Galina Gobienė. Ji la
bai gerai yra išstudijavusi tau
tinių šokių kilmę, charakterį, 
nuotaikas ir yra įgyvendinusi 
savo vadovaujamoje grupėje, 
šilainėje. Davė daug naudin
gų pavyzdžių ir praktiškai pa
demonstravo darbo, pramogi-
nius ir apeiginius tautinius šo
kius. Jadvyga Matulaitienė 
kalbėjo apie tautinių šokių ju
desį ir ritmą įvairių jaunuolių 
amžiuje, aptardama atskiras 
amžiaus grupes. Ji taip pat ap
tarė lituanistinėse mokyklose 
praktikuojamus žaidimus ir ra
telius. 

Reikia pasidžiaugti Frank 
Zapolio pajėgumu, aptariant 
tautinių šokių reprezentaciją 
svetimtaučių tarpe. Jis pateikė 
gerų pavyzdžių ir nurodymų, 
kaip lietuviai galėtų plačiau su 
tautiniais šokiais prabilti apie 
mūsų tautinę kultūrą svetimtau
čių tarpe. 

Paskaitos seminaro dalyvių 
buvo atidžiai išklausytos, da
lyviai pasisėmė labai naudingų 
ir praktiškų žinių. Stasė Bace
vičienė rūpestingai registravo 
atvykusius ir ruošė vaišes. Gra
žų įnašą seminarui davė J. Ka-
rasiejus iš Kanados. Jis semi
naro dalyvius supažindino su 
sutartiniais ženklais ir žings
niais, kurie yra vartojami šokių 
aprašymuose. Tai labai svarbu 
žinoti kiekvienam tautinius šo-
ldns mokinančiam, nes kitaip 
nagalėtų išskaityti ir paruošti 

paties šokio. 
Busimoji tautinių šokių šven

t e paaiškino G. Gobienė, dali 

informaciją. Tai mūsų dabar
ties didieji rūpesčiai. 

Tautinių šokių šventė įvyks 
1980 metais Chicagoje. Gerai, 
kad jau dabar jai ruošiamasi. 

Jurgis Janušaitis 

ŽUVO DU ŠOFERIAI 

ISPŪDINGA KŪCIU 
VAKARIENĖ 

Philadelphijos skautai — skau
tės jau 11 metai iš eilės ruošia 
bendras kūčias, sutraukiančias 
daugybę žmonių. 

I šiandieninę "akarienę, įvy
kusią 5v. Andriejaus parapijos sa
lėje, šiais metais, žvarbiam šiau
rės vėjui pučiant, rinkomės gruo
džio 17 d. vakare. Vos įžengus i 
salę, pasijuto pakili kalėdinė 
nuotaika: scenoje gražiai įvairių 
formų šiaudinukais papuošta eg
lutė, ilgi skoningai paruošti kūčių 
stalai ir nuostabiai malonūs Jo
no Puodžiūno akordeono kalėdi
nių giesmių akordai. 

Salėje šviesoms užgesus, sceno
je su žvakėmis pasirodė būrelis 
uniformuotų skaučių. Viena iš 
jų paskaito straipsnelį, kuriame 
kalbama apie Kristaus didelę mei
lę žmogui. Vėliau jos nusileidžia 
salėn ir uždega ant stalų stovin
čias žvakes. Gaunasi kažkokia ne
įprasta, mistiška nuotaika. Ber
niuką: perskaito evangelija, ku
rioje kalbama apie Marijos ir Juo
zapo kelionę į Betliejų. Kun. Jur-

1 gis Degutis, Sv. Andriejaus para
pijos kleboną.'?, sukalba maldą, 
palaimina valgius ir pažventina 
stalus. 

Prasideda dalinimasis plotkelė-
mis, po to sekė ragavimas šeimi
ninkių, pagal kūčių paprotį pa
ruoštu. 12 skanių patiekalų. 
Skautai suvaidino dviejų dalių 
vaidinimėlį, pavadintą "Jonas 
žaisladirbys", kuriame parodyta, 
kad geras žmogus, nors ir pats ne
turtingas būdamas, moka savo 
paskutiniu skatiku bei daiktu pa
sidalinti su nelaimėn patekusiu. 

Vaidinimėlyje gražiai pasireiš
kė Danutė Pliuškonytė, Aušra 
Gečytė, Rima Pliuškonytė, Algi
mantas Česonis, Laima Surdė-
naitė, Gintarė Gečytė, Audra Dai-
noraitė, Birutė Šnipaitė, Paulius 

Chicagoje Naujų metų išva
karėse ir rytą buvo nužudyti 
septyti žmonės, jų tarpe — du 
taksių šoferiai: B. Russo, 61 m., j Kazakauskas, Tauras Viesulas, 
ir B. Moskelgoso, 24 m. | Eugenijus Sušinskas, Monika Jo-

vaišaitė, Kristina Balten, Sigu-į 
tė Šnipaitė, Dana Surdėnaitė, Ri- ! 

ta Ugianskytė ir Regina Radikai-
tė. Giesmes akordeonu palydėjo 
J. Puodžiūnas. 

Šventinei nuotaikai įsisiūba
vus, kūčių dalyviai pagiedojo 
apie 10 kalėdinių giesmių. 

D. Surdėnienė, didelė skautų 
veikėja ir gera pasiimtu darbų 
organizatorė, priminė, kad su ne
priklausomos Lietuvos paskelbi
mu, kūrėsi ir skautų organizaci
ja. Šiais metais ji Švenčia 66 me
tų veiklos sukaktį. Būrelis skau
čių padainavo vieną populiarią, • 
dažnai stovyklose aidėjusią dainą. I 

Kūčios visiems susikabinus ran
koms ir sol. Genei Ugianskienei 
vedant, buvo baigtos tradicine 
skautv giesme — Ateina naktis. 
Vakaro programą sklandžiai pra- į 
vedė Gediminas Dragūnas, ->enas 
skautas ir uolus Lietuvių Ben
druomenės veikėjas. 

Vakarienė kiekvienais metais 
palieka labai malonius į.-pūdžius. 
Žmonių susidomėjimas kūeiomis 
vis didėja. Jomis laba: patenkinti 
ir vaikai bei jaunimas.Šv.Andrie-
jaus parapijos salė jau nebesu-
talpina visų norinčių vakarie
nėje dalyvauti. 

Kūčias ruošiant didelė r*jrbr> 
I našta gula ant skautų tėvų kon 
teto, kurj SSKferro Dari:;i Dragū-
niene, Roma Cįesonienė, ieva Ka- į 
zokaitienė ir Leonora Balten. pe
čių. Programos paruošime dau
giausia pasidarbavo Danutė Sur
dėnienė. Joms visoms nuoširdžiai 
talino gražus skautu mamyčių j 
būrys. 

Pfiilade! pili jos ir apylinkių lie-j 
tuviai kūeiose pajunta šeimy: iš- • 
ką šiluma, malonų pabendravi-J 
mą, už ką rengėjarr-v yra labai Į 
dėkingi. 

Br. VaškattJsl 

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

iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

— o — 

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

Kreipkitės į "Draugo" adminia-
traciją visais panašiais reikalais. 
Busite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiii! 
Įvairiu prekių pasirinkimas nebran

giai iš mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPKESS 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
2501 W. 69 St , Chicago, 111. 60629 

Telef. — 925-2737 
Vytautas Valantinas 

UIIItlIlHIIIIIIlHIIIIIHIIIIIItlIlIlIHIlHIHIII 
iniuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii 
TELEVIZ IJOS 

Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 
Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 
346 W. 69th St., telef. ~«!.1486 

fillllllllllliiliuilitiilllilllilllll! tiltui 

R E A L E S T A T E 

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

ražas. Elektrinės durys. Atskiri gazo 
šildymai. Brighton Parke. $37.000.00. 

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

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

2-jų aukštų muro 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 merų muro 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. 

HELP WANTED — VYBAI 

BR I C K L A Y E R S 
N £ EO E D 

Masonry Esperience 
40 hrs./week, weather permirting"-

TEL. — 432-4372 

HELP VVANTED — MOTERYS 

RN or LPN 
Part time. Near north. Salary 
open. English aecessary. 

Tel. — 871-5015 
D A T A P R O C E S S I N G 

K E Y P U N C H 
Minimum 3 years erperience. Full 
time, days. Part time days/nights. 

TEL. 973-5520 
. J 2 0 0 N 0 r t h - ^ 
^ ^ TTT . 07«-?yi9 

2625 West Tlst Street 
Tel. 737-7200 ar 737-8534 

West 

— Sykį kopūstais nasrus iš
degęs, ir pro daržą eidamas 
pučia. Lietuvių patarlė 

Two brand 
new accoutits 

8 year, 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-

nilllllllllllllll||||||||||||HIIIIH!H!i -111111 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 

mmimiiiiimiiiniHiiiiiumuiimumiiH 
Hiiiiiiiii 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 i i i i imiiiiiiit 

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

Tel — \\A 5-8063 
UHIIHimHIHHIlUUHMn»WUIH!gfeniH 

cate of deposit. 
Open this account 
today for as little 

ummimim!iiiii!iiit:3r«iiii!!!iii!smi!(U!i 
SIUNTINIAI [ LIETUVĄ 

ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave, 
Chicago, DJ. 60632, telef. 997-5980 
MHiiiiminmmiiinnmnmniniuiiinu»i 
iiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriififiiiiifiiiiiiii. 

M. A. Š I M K U S 
NOTART PCBLIC 

INCOME TAX SERVICE 
So. Maptarood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai 
limilllllllllllllllllllllllMIIIUIIIIIIlllllllllK 

tfiimiiimiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiimihifiiMii 

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visu roSių grindi*. 
J. BUBNYS — TeL BE 7-5168 
iiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiuuiiiitiiiimuiiuui 

10% — SO% — SO<fc plgiav mok€stte 
vi epdr»a'lą nuo ugnies ir autoroo-
bllto pu nauA. 

FRANK Z A P O L I S 
520« H W«rt SSth Street 

Cbl«s«o, Dlnois 
Telef. GA 4-86M 

94-ta ir St Louis. Giminingom arba 
didelei seimai 4 miegamų, 1% aukš
to namas. Pilnas rūsys, 2 šildy
mai. Šoninis j važiavimas. Garažas. 
$45,000.00. 

46-ta ir Albany. Visiškai tuščias 
2 y2 aukšto po 3 miegamus medinis 
namas. Gazo šiluma. Naujai atremon
tuotas. $40,900.00, arba geriausias 
pasiūlymas. 

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

Midway apyL Taverna ir 3 butai. 
Puiki proga investuoti arba pasida
ryti padorų pragyvenimą Tik 
$85,000.00. 

Budraitis Realty Go. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 
Mes turime kompiuterį ir esame 

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

j S I O Y & j T E U A B A b 

FELIKSAS BBEDfEBIS 

SKAMBANTIS UIKAS 
Lenktynės ir šypsenos. Gyvenimo 

Reikalinga 

š E I M I N I N K E 
Gyventi vietoje arti John Hancock 
Bldg. Vienas vaikas. Reikalinga kal
bėt angliškai. Rekomendacijos reika
lingos. 751-1858 

If you have good office/secretarial 
skills, and a strong combinatkm of 
organizational and inter-personal abil-
ities, we have an excellent opportunj-
ty for you. A minimum of 50 wpm 
typing and shorthand skills reąuired. 
As a member of our friendly office 
staff, you'll receive an excellent start-
ing salary and full benefits as well 
as be reccognized of your special 
contribution in a wide range of in-
teresting assignments. Our conven-
ient loop location is elose to the "L" 
and all major bus lines. For inter-
view appointment call 
RAY VVALSH, Personnei Mgr< • at 

(312) 726-6711 Mon-Fri. 
SAMUEL BINGHAM C0. 

201 N. Wells S t , Chicago, IL 60606 
An Equal Opportunity Employer M/F 

VYBAI IB MOTERYS*-— 

MALĖ AND FEMALE 
HELP 

No Age Barrier. Experience pre-
ferred, but will train. Salary plua 
commission. Paid up front week« 
ly. Schiller Park location. Con-

bangose. Veidu \ Lietuvą. Eilėrai- v e r u e r-t transportation 
į čiai svetimomis kalbomis. 72 pual. 
j Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 

su persiuntimu $3.48. 

pound) on our new as a $1,000 deposit 
THE M0NEY MARKET CERTIFICATE*: 

Brand new! Here is o . n e * occou't' that 
will mokė it possible *or you to get better 
interest rates than a cyfrent 6 month 
Treosury Bill plūs 'A of 1 % added on to 
that! Better yet. there ore t\o fees paid to 
obtain this occount as compored te pur-

chasmg o Treosury Biii ot o bank Now 
there >s no need to ever movė funds to 
get the best yield on your money Keep <t 
m this new accoont! Open your occount 
with o $10,000 minimum deposit for a 6 
month term. 

Come in or call us for complete detalls. 
mt*rett H r#4e#w»4 bvfvr* MifvHty, 

trr>«r«ft, W M fO Amft 

S 
1447 i>OUTH 49TH COURT • CICERO ILLINOIS 60650 • f HONE 656-633C 
pt»on« 656-6330 J o s o p h P« Criba:i "Vr>s , 

Phon« 243-4395 ixfje»Secj 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniittHiiiniiiiiniiiiiii 
PACKAGE EXJPRESS AGE.VCY 

MARIJA NOBEIEIFNE 
SIUNTINIAI į LIETUVĄ 

iAb*i fmįtmmmmm gera rojt~ 
rr»kCs. MAlstM fi Furopon «indr!ltj 
2608 W. 6t St., Chicago. DL 40629. 

TEX. — WA 5-3787 fuiiiiimiiiiiiiiiuniiiiiiiMiiHiiiiiifiiiiiuri 

:iifiiiiiiiiiniifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiRiiifiit 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radi o programa 

Naujoj Anglijoj 18 Stoties WNSR, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vaJ. po nietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žWų san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutes pasaka. Sią programą 
veda Steponas Ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo-
ristos — gSlių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway, So. Boston. Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site dideli pasirinkimą lietuviškų kny-

imillllMIHIIIIIIIIIIIHIIMIllHlilIlIiniilMIt 

Užsakymus siųsti 
adresu. 

'DRAUGO* 

tiiiiiiitiiiitiiiimvvnfiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuni 
S T A S Y S Y L A 

LIETUVIŲ ŠEIMOS 
TRADICIJOS 

• 

Seimoe kūrimo vykamai. Port-
folio — iliustracdjOB: Zita So-
deikienė, Irena Mitkutė. Tjieado 
Amerikoa Lietuvių bibliotekos 
leidykla Chicagoj 1978 m. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė. Lei
dinys didelio formato, 180 pai. 
Kaina su persiuntimu $21.27. 

Užsakymus siųsti : Drangas, 
4545 W. 6Srd St., Chicsgo, m. 
60629. 

lllllllllllllllllllllinilllllilliiiuiiiHiuHHit 

Mr. Waad — 671-7330 
J. S, PALUCH INS. 

An EguAl Opportunity Employer M/F 

C 0 0 K — F U L L T I M E 
Good Fringe Benefits. 

Tuesday Through Saturday 
10"(X) A.M. to 6:00 PM. 

LISTING LNVOLVED 
INQUIRE ~ 967-1800 

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT 

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

rio 1 d. Skambint 476-7540. 

N O R I P I R K T I 

Ieškau pirkt M M medin hu baldot 
gamintus prieš 1930 m.: Komo
das, stalus, kedro skrynias, kė
des ir "Oriental" kilimą, ui priei
namu kainas. Tel. 312-891-3334 

PIKTINKITE "DRAUGĄ* 

"iiiiiiiii'mmiiimniiritfiiiiimmiimimi 
GERA PROGA ĮSIGYTI ŠIAS 

PAPIGINTAS KNYGAS 
NEGĘSTANTI ŠVIESA, Pranas 
Garšva. M.I.C., Tėvų Marijonų 50 
metų veikla Amerikoje . . . . $2.00 
RELIGINIS PRADAS MAIRONIO 
KŪRYBOJE. Alf. seiplaukii $2 00 
KULTORINfiS GELMfcS PASA
KOSE, V. Bagdonavičius, Tautosa
kinė ir Teologinė studija I Ir n da-
l i s •• $5.00 
DIDYSIS INrO^ZTrORlUS, A. 
Maceina. Dievo ir žmogaus santy
kiai pasaulio istorijoje . . . . $1.00 
ŠONUS PALAIDŪNAS, vysk. Ful-
ton Sheen. livertė kun. J. kara
tu* ••• $1.00 

Užsakymus siųsti DRAUGO ad
resu. Ulinojaus gyv. prideda 5% 
mokesčių. 
tflIHfttlHH ' IrlHIIIIIIIIItlIlHIIUIIIIilII 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

lilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHllllllllllliniiiiiiiiB 
DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTE-
UV aprašoma dr. J. Valiaoras, MIC 
kayiaje: 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LKTUVOJE" 

H 
Knyga rra tik teologinė, ji dėl Jdo. 

mlų vietovių aprašymo ir dėl jos 
gausios Istorinės medžiagos tinka pt-
^•kslfjtl kiekvienam lietuvhjl. besi-
dominaam Lietuvos istorija ar vie-
-ovėmJs. Knyga didelio formato, 441 
pal_- kaioa $3.00 GaUma ją įsigyti 
"Drauge". 

HllllllllllllllllllllllllliiliiiiiiHlliluiltttIH 

Perskaitė "Draugą" duokite 

jį kitiems paaiakjutyti 



LAIŠKAI "DRAUGUI" Iš kur jas paimti? Mūsų "lie
tuviškus milijonierius'' gerai 

GRKBIAMAS aprašė J. Gliaudą savo naujame 
PONE REDAKTORIAU, r 0 m a n e " N a r 8 a &****" < l 9 7 8 > -

Į Ten jaunas lietuvis, pasidaręs 
Būdamas nerimtai paliestas Į turtuoliu, duoda pinigų išleisti 

Jūsų laikraštyje, prašau leisti hipiško gitaristo •kompozici-
atsakyti. 

Paskaitęs L. Raslavičiaus 
straipsni "Lituanistikos ka
tedros svajonių realizavimas" 
("Drauge, 1978. XL 27 d.), ran
du, kad autorius man daro la
bai nerimtą priekaištą, taip ra-i 
šydamas: "Atrodo, kad dėl dr. 
J. Balio samprotavimų neverta! 
gaišti laiko, nes jo priešišku-1 

jai", bet lietuviški reikalai nė 
jam, nė jo tėvams visiškai ne
rūpi. Teisingai parašė Gliaudą. 

Pagaliau ar mes čia turime li
tuanistikos specialistų iš jau
nųjų tarpo, kurie būtų priimti
ni ir mums, ir amerikiečių uni
versitetui? Labai abejoju. Da
rosi tik liūdna, kai pasiklausai 
konferencijose jaunųjų referatų 

Mūsu kolonijose 
*, Mass. 

mas iš esmės yra pasaulėžiūri , 
nis, o iš akademiko l a u k t i n a ^ < ^ ^ U , pvz., Toronto Bal 

tų studijų konferencijoje. Jie 
nesugeba logiškai galvoti, ver-

Keistas" 'yrT tvirtinimas,' k a d ' f i a s i ^ n a l i s t i n i u žargonu kar-
toja kaip papūgos liberalų 

šaltai apgalvoto žodžio, išeinant 
i i objektyvaus galvojimo" 

pasaulėžiūriškumas yra nerim
tas dalykas ir nėra kilęs iš "ob
jektyvaus galvojimo". Mūsų 
tautinė ar religinė pasaulėžiū
ra mums yra giliai apgalvotas 
ir svarbus dalykas, lygiai taip, 
kaip liberalams ar marksistams 
jų materialistinė doktrina, kurie 
ją visur ir visomis priemonėmis 
stengiasi įbrukti. "Draugo" 
dienraštis, kaip ir visa išeivių 
spauda, taip pat yra aiškiai pa
saulėžiūrinis ir savo užimtą lini-

establišmento" sociologines ne
sąmones. Nemoka slavų, vo
kiečių ir lotynų kalbų, tad ne
gali prieiti prie pirminių mūsų 
istorijos šaltinių. Rašo istori
nes disertacijas, remdamiesi to
kiais nerimtais šaltiniais, kaip 
dienraščių ir savaitraščių strai
psniai. Tai niekų darbas. Ne
būtų sunkumo tik dėl kalbinin
kų, nes jų turime gerų. 

A š nežinau, kas y r a L Ras-

85 M. SUKAKTIS 

Gruodžio 18 d. "Worcester Te-
legram" laikraštis aprašė Stan
ley Misevich, atšventusį 85 me
tų sukaktį. Nuo 1921 m. Mise
vičius turi taverną ir restoraną, 
dirba ligi šiai dienai .10 valandų 
per dieną, su žmona gamina na
minei dešras. Turėjo tik vienas 
atostogas gyvenime, prieš 5 me
tus aplankė Lietuvą su žmona. 
Ten rado savo begriūnančią tė
viškę. 

Straipsnyje "Worcester Tele-
gram': rašė, kad jų draugai vi
si išmirę, duktė Irena ir anūkai, 
Michael ir Thomas Piontek da
bar padeda savo tėvam ir sene
liams. Misevičiaus nuotrauka taip 
pat buvo įdėta prie aprašymo. 
Pažįstami linki sulaukti 100 me
tų. 

MIRĖ 

A. a. Jonas Apiekis mirė su
laukęs 78 metų. Buvo nevedęs. 
Palaidojo mirusio sesers Radžiū-
nienes vaikai. 

Koresp. 

ją remia objektyviu galvojimu, i lavičius, kokios jo kvaiifikaci-
Jeigu mes atsižadėsime savo pa- jos, kas jį įgaliojo kontaktuoti 
saulėžiūros ir prisiimsime mark- į amerikiečių univ-tus, ar j i s tik 
sistinę, tai tada nieko kita ne-j savo iniciatyva renka informa
tika, kaip prisiimti visu šimtu j ei jas. Aš esu ketverius metus 
nuošimčių dabar Lietuvoje ža
lojamus lituanistinius mokslus 
(istoriją, literatūrą ir kt . ) , o 
tada jau jokia lituanistinė ka
tedra išeivijoje nebereikalinga. 

Mano straipsny "Dirvoje" 
(1978. VUL 31, kurį persispaus
dino "•Naujienos" 1978. DL 14) 
buvo pareikšti abejojimai dėl 
tokios katedros prasmingumo 
ne tik norint apsidrausti nuo 
marksistinės propagandos, bet 
ir dėl visos eilės kitų priežas
čių. Buvo aiškiai pabrėžta, kad 
lituanistikos katedra be studen
tų būtų tik iliuzija, kuri galėtų 
labai brangiai kaštuoti ir ne
duotų pageidaujamų vaisių. O 
ką pagaliau tie lituanistikos 
specialistai veiktų šiame kraš
te, kai neprikl. Lietuvoj išauk
lėti geri specialistai čia turėjo 
verstis kitais darbais, kad ga
lėtų pragyventi? 

Lituanistikos katedrai reikė
tų mažiausia trijų specialistų: 
kalbininko, literato ir istoriko. 
Pagal L Raslavičiaus apskai
čiavimą, jų nuolatinis samdy
mas pareikalautų didelių sumų. 

dirbęs viename didžiųjų JAV 
universitetų, gerai pažįstu visą 
tą "klimatą" ir aiškiai matau, 
kad šiuo metu jokios realios ga
limybės lituanistinei katedrai 
Amerikoje nėra. Visos tos kal
bos ir rašymas yra tik laiko ir 
popieriaus eikvojimas. 

1978. XH. 
Dr. Jonas Balys 

22. 

JAUNIMAS IR ALKOHOLIS 

Cook apskrities taryba pa 
skelbė potvarkį, kad to aps
krities ribose leidimas gerti al
koholį pakeliamas nuo 19 m. 
amžiaus į 21 ra. Parduodan-
tieji gėrimus jaunesniems kaip 
21 m. ar tokie jaunuoliai per
kantieji gali būti nubausti iki 
500 dol. Chicaga ir kai kurie 
priemiesčiai taip pat ruošia pa
našius nuostatus. Gydytojai 
ir teisininkai paliudijo, kad ne
pilnamečių gėrimas surištas su 
daugeliu negerovių. 

LĖŠOS IR POLITIKA 

(Atkelta i i 3 pust) 

druomenės vieningos veiklos 
kelias, į kurį Lietuvių Bendruo
menė savo prigimtimi visus 
kviečia: 'Tasaulyje pasklidę lie
tuviai sudaro vieningą Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę" (Lietu
vių charta). 

Tokia turėtų būti visų mūsų 
veikla, nes Lietuvos laisvės sie
kimas yra visų mūsų didžiau
sias tikslas. "Darbu, mokslu, 
turtu ir pasiaukojimu lietuvis 
kovoja, kad apgintų ir išlaikytų 
nepriklausomą Lietuvos valsty
bę" (Liet. charta). O LB įsta
tai sako: "'padėti Lietuvių tau
tai atgauti laisvę ir valstybinę 
Lietuvos nepriklausomybę (LB 
įstatų 3 par.). 

LB prigimtis ir jos idėja įpa
reigoja siekti vienybės. LB va
dovybė žino, kad, įtampą spren
džiant, negalima ignoruoti Al-
tos istorinio vaidmens Amerikos 
lietuvių gyvenime, bet taip pat 
negalima nematyti dabarties 
laiko dvasioje darbingai žygiuo
jančios LB, į kurios veiklą la
bai sėkmingai jungiasi ir jau
niausioji lietuvių atetvijos karta. 
Nauji laikai verčia peržiūrėti 
veiklos būdus dėl mūsų tauti
nes mažumos likimo ir dėl Lie
tuvos laisvės pastangų. Daug 
kas keistina mūsų bendrojoje 
veikloje, bet vienas elementas 
negali būt išjungtas — tai vie
nybė, siekiant tautinių tikslų. 

A. + A. ANTHONY ALKIMOVVICZ 
II-jo Pasaulinio Karo Veteranas 

Gyveno Chicago, Illinois, Town of Lake apyl. 
Mirė sausio 2 d., 1979, 7 vai. vak., sulaukęs 65 m. ami. 
Gimė Chicago, DL 
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Michael Alkim su žmo

na Irene, 4 seserys Stella Jimenez, Helen Sinkewicz, Mary Mi-
chaels su vyru Chester, Je&n Wesley su vyru Joseph ir kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, nuo 3 iki 10 vai. vak. 
EudeiMo koplyčioje, 4605 S. Hermitage Ave. 

Laidotuvės įvyks penktad.. sausio 5 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje 
Įvyks gedulingos pamaldos už velionies stelą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Brolis, seserys ir gimine*. 
Laid. direkt. D. Gaidas ir G. Daimid, teL 927-1741 

Visagaliui amžinybėn pasisaukus 

A. t A. JULIJA STAUGAITtEN£, 
vaikus — ANGELĘ RAUUNAITIENC, JONĘ 2AL-
KAUSKIENC, DR. ARŪNJĮ STAUGAITĮ ir jų šeimas 
užjaučia 

Kojelių šeima 

GRAŽINAI JUODEUENEI mirus, 
jos vyrui. Švietimo tarybos pirmininkui, BRONIUI 
JUODELIUI ir kitiems giminėms reiškia nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdi 

Lietuviu Mokytoju Sąjungos Valdyba 

Mielą bičiulį DR. J0K$ JUSI0NJ ir visus Šeimos 
narius, sūnui 

A. 1 1 VIRGILIJUI JUSIONIUI 
netikėtai Lietuvoje mirus, užjaučia ir liūdesiu 
dalijasi 

Kojelių seimą 

ADOLFAS SINKAUSKAS 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Paiko apyl. 
Mirė sausio 2 <L, 1979, 10 vai. ryto, sulaukęs 78 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 27 m. 
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį 2 vai. popiet Mažeikos-

Evans koplyčioje, 6845 S. Western Avenue. 
Laidotuvės įvyks šeštad., sausio 6 d Iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
vyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Gimines Chicagrįe ir Lietuvoje, 
Laid, direkt. Jonas Evans Jr. ir Stasys Evans. Tel. 737-8600 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 19T9 m- sausio mfen. 4 d. 

Mes su Tavimi, Pudencija, 

skaudžiai liūdime netekę Vyto. 
DAUGĖLAI 

Mylimai MOTINAI Lietuvoje mirus, mūsų klubo] 
nariui 

V I N C U I Z I N K U I 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Chicagos Anglijos-Britaniįos 
Lietuviu Klubas 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4 3 3 0 - 3 4 S o ! C a l i f o r n i a A v e n u e 
Telefonai LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — YArds 7 - 1 7 4 1 - 2 

A. t A. BIRUTEI KIBURiENEI mirus, 
vyrą JU0ZA sūnų ALGI su žmona ELLA, dukterį 
DANUTĘ su vyru DALE nuoširdžiai užjaučiame. 

Chicagos Anglijos-Britanijos 
Lietuviu Klubas 

Mažeika & Evans 

A. + A. 
GRAŽINAI JUODEUENEI miros, 

jos vyrai, v. skautininkui BRONIUI ir odminėms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Chicagos Skautininkiu ir Skautininku 
Ramove 

A. f A. 

GRAŽINAI JUODEUENEI mirus, 
liūdintį vyrą j.v.s. BRONIŲ JUODELI nuoširdžiai 
užjaučiame. 

L S. S. Nerijos Tuntas 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH YYESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 VVest 71 St . , C h i c a g o 
1410 So. 50th Av. , C icero 

Tel . 4 7 6 - 2 3 4 5 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

A. + A, 
G R A Ž I N A I J U O D E U E N E I 

netikėtai mirus, jos vyrą BRONIŲ ir kitus gimines 
bei artimuosius gilaus liūdesio valandoje nuošir
džiai užjaučia 

Irena ir Eugenijus Vilkai 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (IACK AWICZ) ir SŪNŪS 
2314 W..23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

1102O Southvvest Highvvay, Palos Hills, III. Tel. 974-4410 

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

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITLANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-30 

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

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th Ave.. CICERO III . Tel. OLympic 2-1003 



6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m- sausio taika. 4 d. • • i 

X Pasaulio Lietuviu Jaunimo 
kongresui globoti kviečiamas 
garbės komitetas. Į jį kvie
čiami laisvojo pasaulio žymes
nieji lietuviai, spaudos redak
toriai, centrinių organizacijų 
pirmininkai ir su jaunimu dirbą S a 

asmenys. Komitetą kviečia Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
ir Pas. Liet Jaunimo sąjungos į paliko 
valdybos kartu. 

X Šv. Kryžiaus ligoninės ko
plyčioje prieš altorių prieš 50 į 
metų pirmą kartą parengė pra 

x J. Miltenis buvo iš Hamil
tono j Chicagą atvykęs. Užsu
kęs į "Draugą*', domėjosi lietu
viškomis muzikos plokštelėmis 

| ir jų įsigijo už 50 dolerių. 
X "Siunčiu Jums čekį, kaip 

paramą dienraščiui, nors ir ne
didelę auką. kad būtų "Drau
gas" stipresnis, nes kartais ir j 
šiaudas gali padėti" — rašo! 
mums nuoširdus skaitytojas VI. Į 
Matulionis iš Clevelando. Kar-
tu jis išreiškė ir nuoširdžius; 
linkėjimus Naujųjų metų pro-

. Dėkojame. 
x Anelė Kručas, Chicago, 

111., pratęsdama prenumeratą 
18 dolerių auką. Ji 

skelbiama "Draugo" Garbės 
prenumeratore. Už paramą ma-

| lorūai dėkojame. 
x Dr. Arvydas Vanagūnas, 

Chicago, UI., maloniu laiškeliu1 

IS ARTI IR TOLI 
1 i . VALSTYKSE 

— Km. A. Valiuška, Phoe-
nix, Ariz., gruodžio 20 d. savo 
gimtadienio proga buvo susi
kvietęs pas save parengimų šei
mininkes ir choristus ir juos pa
vaišino. Vaišes paruošė vieš
nia iš Kanados Valė Sapkienė. 

— Phoenixe, Ariz., atosto
gauja Ona Jasienė iš Indianos 
ir Aldona Minelgienė iš Olympi-
jos, Wash. 

— Lietuviškos Kūčios Phoe-

Iš Kristaus Karaliaus minėjimo Detroite. Nuotraukoje Detroito jaunimas, atlikęs programą lapkričio 26 d. 

gruotis i prancūziškąjį Kvebe
ko gyvenimą visose srityse, jei
gu jų priklausomybė savajai 
etninei bendruomenei bus res
pektuojama. "Tik priimant 
esamas pajėgas ir silpnybes, 
turimą įnašą, pažangą, kiek
vieno pliusus ir minusus, bus 
įmanoma suformuoti autentišką 
bei tikrą Kvebeko charakterį", 
ši mintis atsispindi ir rašinio 
antraštėje "Kvebeko lobiai — 
pliuralizme". 

— Dail. Jurgis Kačkus, pasi-
j žymėjęs aliuminio tapybos sri-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
BIRLTIN1NKĖS VEDOA 

nixe, Ariz. Jau 10-ti metai 
Nuotr iT Urbono 'kaip Phoenixe yra švenčiamos į Z į ^ ^ m m kurmių paro-

lietuviškos kūčios. Kadangi : d ą o d ž . o l 6 _ 1 7 d p ^ ^ 
daugelis lietuvių čia nebeturi' 
savo šeimų, tai susirinkę visi į 
krūvą, sudaro tarsi vieną, dide
lę lietuvišką šeimą. Šiemet ben
drose kūčiose, kurios buvo kun. 

Dažnai visuomenėje girdime, 
kartėlę tuo metu ligoninėje^dur-1padėkojo už šventines korteles;kad D. L K Birutės karių šei-

ir atsiuntė 15 dol. auką. Labai mų moterų dr-ja, vadinama Bi-
i rutininkių dr-ja. yra viena iš 

Dr. V. Tauras, Chicago, mirštančiųjų organizacijų. Bū-
T a i _ j ^ a z i Į m., dažnai paremia savo dien- L dama tos dr-jos pasyvi narė, 

raštį. Ir dabartinių švenčių: pajutau sąžinės graužimą, 

pasižymėjo tinklinio 
Jos priklauso Home-

limo parodų salėje. Jis yra gi
męs Lietuvoje. Kanadon atvyko 
su tėvais 1934 m., būdamas 
5-rių metų amžiaus. Čia bei ki
tuose kraštuose ėjo dailės moks-

bę8 Juozas Šalčius. Šiuo metu 
jo duktė ses. M. Dorothea Šal 
čiūtė yra Šv. Kryžiaus ligoni-i x 
nės administratorė, 
sukaktis ir gražus sutapimas kad; 

gal dėl mano ir kitų tokių na- i 
rių neveiklumo iš tikrųjų arti-

X Kernavės tuntas kviečia į j x Stasys Jankauskas, Rocky naši dr-jos gyvenimo pabaiga, 
talką seses, tėvelius, mamytes j River, Ohio, mus pasveikino Gavusi pranešimą, kad gruodžio j " " T ^ " " 

kad duktė gali pasidžiaugti sa- p r o g a ^vome jo 15 dol. auka. 
vo tėvo iniciatyvos sukaktimi. N u o š i r dž ia i dėkojame. 

gen. P . Plechavičius, jo mirties puikiai 
15 m sukakties proga. Nutar- ' sporte. JOS pmuausu numc- | , , . , , „___.. „- — 
ta, kad kiekvienais metais spa-iwood - Flossmoor gimnazijos į *• vaiiusKos pastogėj, alyvavo ^ i r p l a č i a i reiš]dsLSi k a n ad ie -
Ko mėn. už mirusias birotinin-1 mergaični t m B M o * n w « f r i J r j » a — " ^ K u " ų vakariene, č i ų ^ ^ ^ ^ organizacijose, 
kes būtų atlaikomos šv. Mišios j ne kartą buvo aprašytos l o k a - ; ™vopraae ta vietos * a ^ 1 0 * ° Jo dailės studija yra Mississau-

'Homevvood Floscmoor įKaJea^ evangelija, po - g 0 j e 
1 giedojo "Sveikas Jėzau gimusia . 
Ta proga buvo pasimelsta už 
mirusius, jų tarpe tuos, kurie 

ir bičiulius ruoštis Kaziuko mu- ir atsiuntė 10 dol. auką. Dėko 
gei. Darbai pradedami sausio 
5 d. 7 vai. vak. 2451 W. 69 St., 
šoninis įėjimas, ir vyks kiekvie
ną trečiadienį ir penktadienį 
tuo pačiu laiku. 

jame. 
x Frank Gadeikis, Chicago, 

111.. įteikė "Draugui" 10 dol. 
auką. Labai ačiū. 

X šv. Kazimiero seserų rė
mėju susirinkimas ir bunko žai
dimas bus sekmadienį, sausio 7 

X Jei SKILANDŽIŲ tau tik ; susirinkime patyriau. 
reik, tuoj pas PETRĄ ir užeik! 
— INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre

l i d. įvyksta Jaunimo centre 
Chicagos centrinio skyriaus bi-
rutininkių susirinkimas, 
kau ten atiduoti paskutinę pa
garba dr-jai, kuriai daug, daug & * . , , . T „, . , t ; daug pasidarbavo, metų priklausiau. Ir štai ką as ' 

Jėzuitų koplyčioje. Buvo prisi- ' hnio 
minta sėkminga popietė, suruoš- j Star" laikraštyje, kaip geriau-
t a spalių 2 d. Šaulių namuose j šios šios komandos žaidėjos, 
kartu su ramovėnais ir šauliais i Danutė buvo išrinkta į geriau-
"Kario" žurnalui paremti. Taip! sių žaidėjų Ali Star komandą 

| pat įvykęs spalio 29 d. biruti-1 ir jos nuotrauka buvo išspaus-
ninkių kultūrinis vakaras buvoidinta "Suburban Trib" sporto 

Lap- ' sekcijoje gruodžio 8 d. laidoje. 
jog šių gerų 

OKUP. LIETUVOJE 

gas ir pelningas 
kričio 19 d. buvo prisidėta prie į Galima manyti, 

, Styginio orkestro ansamblio į lietuvaičių sportininkių dėka j 
: aVy" į koncerto paruošimo, kuris labai« Homewood - Flossmoor tinkli-

! sėkmingai praėjo. Valdyba į nio komanda turėjo progos pir-

dalyvaudavo bendrose kūčiose: 
Rudaitytę, Mėlinauską, Liubar

t ą , Mieželienę, Baltutį. Vyriau-
i šioji kūčių šeimininkė ir orga
nizatorė buvo Sofija Liubartie-
| nė, kuriai talkininkavo kitos 
; moterys. Kai visi pasisotino, 

— Gautomis iš Vilniaus ži
niomis Putino - Mykolaičio at
minimas gyvas ne tik būdais, 
aprašomais sovietinėje spaudo
je. Velionio artimieji norėjo 
pastatyti ant jo kapo kryžių. 
Atvežus kryžių į kapus, tos ini-

d., 2 vai. p. p. Švč. M. Marijos = l ė s kumpiai, aviena, veršiena, 
Gimimo parapijos salėje. j dešros ir t. t. 2913 West 63rd 

x Jaunimo kongresui aukų \ st-» Chicago, I1L Tel. 486-4337. 

Prie stalo, papuošto žalumy 
nais ir degančiomis žvakelėmis,. 
gausiai susirinkusios narės gy-' 
vai svarstė skyriaus proble
mas, pasidžiaugdamos laimėji-1 
mais ir planuodamos ateities 
darbus. Susirinkimui vadovavo 

balius skyriaus pirm. K Leonaitienė,. 
lietuvių vyskupų V. Brizgio i r ; j v y ks ta sausio 13 d. Jaunimo sekretorės pareigas ėjo O. Li-j 
A Deksnio. Jaunimo kongre- centre. 7 vai. vak. punktualiai kanderienė ir joms talkininkavo 
so rengimo komitetas Europoje | programa, vakarienė. Neo-Li- j valdybos narės J. Kerelienė, i 

I J. Ivašauskienė ir S. Toliušienė. i -*0 

todėl ir įmą kartą mokyklos istorijoje _. + 
! rezultatai buvo geri. Birutinin- i rungtis dėl niinojaus valstybės j v i e J^ 
! kės talkininkavo kariuomenės : tinklinio čempionato. 

ciatyvos vadovė (Emilija Kve-
kun. A. Valiuška pristatė sye--I d a r a i t ė } b u V Q s u i m t a > Q ^ 
čius, kurių buvo iš įvairių JAV, ž į u g a t i m t a g fr n e ž i m a ^ nu_ 

vajus jau prasidėjo ir gautos i 
pirmosios žymesnės aukos iši 

(•k.). 
X •'Kernavės" jubil. 

šventės 60 metų sukakties mi- S Danutė baigia gimnaziją 1979; 
nėjimo parengimui. Jaunimo j m. pavasarį ir jau buvo priimta ; 

': centras buvo paremtas auka ir j į Loyoios universitetą, kur žada 
i sudarytas stalas su ramovė- j studijuoti chemiją. 
i nais centro vakarienės metu. Į Danutė ir Vilija priklauso 
: Numatoma su gen. P. Plecha- j Aušros Vartų skaučių tuntui ir 
Ivičiaus monografija visuomenės šiuo metu atostogauja žiemos 

dėtas. Suimtoji paskelbta ner-
- vų ligone, pradžioje patalpinta 

tė, Phoenuc, Ariz., gruodžio 27 j l i g o n i n ė s kardiologiniame sky-

Emilija Josen - Mačerny-

labai gerai dirba ir plačiai in- ! tuanų orkestras. Rezervaci 
formuoja lietuvių spaudą apie; joms skambinti vakarais telef. Susikaupimo minute buvo pa
savo darbus ir pasiruošimą. j496-8295 arba 245-4077. (pr.). gerbti mirusios birutininkės ir 

X Chicagos vyčiai ruošiasi 
švęsti Šv. Kazimiero, Lietuvos 
Globėjo dieną. Iškilmės įvyks 
Švč. M. Marijos Nekalto Pra-, 
sidėjimo parapijos Brighton į 
Parke, bažnyčioje. 

a. a. 

CHICAGOS ŽINIOS 
ŠALČIAUSIA DIENA 

Iš paskutinių dvejų metų šal
čiausia sausio 2 d. buvo šie-

APIPLĖŠfc WRIGLEY 

supažindinimas jo mirties 15 m. j 
sukakties proga. 

Pirm. K. Leonaitienė padėko-
narėms, kurios, reikalui' 

I esant, skiria ne tik savo laiką' 
dr-jos naudai, bet ir materialiai 

į ją paremia, pvz., Elena Juknevi-
į čienė, būdama pati ligonė, pa-
i aukojo skyriui 15 dol. Susirin-
į kimui pasibaigus, jaukioje, šei-
į myninėje šv. Kalėdų nuotaiko-
j je, buvo pasidalinta plotkelė-
i mis. Jauniausioji birutininkė j 

stovykloje Montrealyje. 

x Atsisveikinimas su 
Gražina Juodeliene buvo Pet- i met . Chicagoje temperatūra Chicagos Cubs savininko atsis 
kaus laidotuvių koplyčioje sau- į buvo nukritusi iki 13 laipsnių kyrusią žmoną, kai ji su dr. J. 

Koplyčia buvo i žemiau nulio. sio 2 d. vakare. 
užpildyta artimųjų ir velionės' 
bei jos vyro draugų. Atsisvei-
kinimui vadovavo kun. A. Sau-1 
laitis, tardamas žodį ir pakvies- įvyko vagystė 
damas dr. A. Razmą Liet. fon
do vardu, K. Laukaitį LB Vak. 
apyg. pirmininką ir J. Jasaitį. 
Maldą sukalbėjo kun. A. Zaka
rauskas. 

Plėšikai užpuolė Joaną Wrig 
ley, kramtomosios gumos ir j Svajonė Kerelytė savo jausmin- \ 

|gu eilėraščių deklamavimu su-' 
žavėjo ir sugraudino klausyto
jas iki ašarų. Ilgai buvo pa-

DINGO PAVEIKSLAS 

Tuder privažiavo prie namų 
miesto šiaurėje. Iš abiejų atė bendrauta, besivaišinant valdy
me brangius kailinius, pinigus'bos narių skaniai pagamintais 

d. sukako 75 m. amžiaus. Kai 
kurie giminės ir artimieji Ka-j 
ledų proga susirinko į jos na
mus jubihatės pasveikinti. Emi
lija tų darbų turi nemaža, yra 
neeilinė lietuvė, visą savo gyve
nimą pašventusi jaunimo auk
lėjimui, lietuviškai veiklai. Be 

i nuje, apsunkintas jos lanky
mas, ir kalbama, kad ją per-
kelsią Į nervų ligoninę, nors 
visi žino, kad ji ni-kad nervais 
nebuvo pakrikusi. Tačiau tai 
jau visiems žinomas sovietų ke
lias — religininkus ir kitokius 

.drįstančius kitaip galvoti, negu 
to, ji myli lietuvišką knygą, j u ^ rtija> p j į į į n e r v i . 
prenumeruoja laikraščių, remia į n i a i s a r p s i c h i n i a i s y g ^ ^ fa. 
Lietuvių fondą, produktyviai; a t g k i r t i a v i g u o i n e n ė B . vietoje 
dirba lietuviškose orgamzacijo-; k r y ž i a u s a n t Mykolaičio kapo 
se. Emilija yra gimusi Sarne-Į L.*.- *,^:_ ,,_ ^isr^-^*; 

Chicagos Meno institute vėl' ir iš Wrigley -
dingo kinų dai

lininko Fan Tzu-Min kūrinys, 
200,000 dol. vertės. Prieš sa
vaitę buvo pavogti trys Cezanne 
paveikslai 3 mil. dol. vertės. 

žiedą. 

MAŽIAU ŽUDYNIŲ 

X Aukų po 5 doL atsiuntė: • 
Bell Shimet, Romas Ankaitis, Į 
Jonas Bugauskas. Jonas Indriū-1 
nas, Vladas Bielinis, Albertas I 
Vinickas, Juozas Mikulis, Mari-; 
ja Griškėnienė, Antanas Masai-
tis, Donaldas Balčiūnas, Ona 
Eimutienė. Visiems dėkojame. 

X Už a. a. Antaną Skirpstū-
ną, jo mirties metines minint, 
šv. Mišios bus atnašaujamos 
šeštadienį, sausio 6 dieną, 9 vai. 

ĮKALINO VADOVYBE 
Uždaryti kalėjiman Carpen-

tersvillės priemiesčio meras O. 
Bretman ir dar penki to prie
miesčio vadovybės nariai, nes 
jie nesutiko leisti toje 
steigti naujų butų koloniją. 

SUKRUTO 4 VALSTIJOS 

buvo mažiau nužudyta negu peri 
bet kuriuos kitus metus nuo; 
1972 m., bet vis dėlto buvo 785 i 
žmogžudystės. 

MANKŠTA IR SMEGENYS 

Northvvestern 

•Mm 
Danutė Sutkutė 

CHICAGOS ANGLIJOS -
BRITANIJOS LIETUVIŲ 

KLUBE 
Klubo valdvba sekančiais me-

Wisconsino. Iowos, Indianos 
ir Illinois valstijos, kuriose yra 

kepsniais ir gaivinančiu gėrimu 
Skyriaus širdis yra valdyba. 

Nuo jos veikimo priklauso drau-
gijos gyvavimas. Pasigėrėtina. 

r - u , Chicagoje * £ ^ 7 _ ? g m c ^ ^ s k y . 
| riaus valdyba yra energinga, 
rūpestinga ir darbšti. Skyrius 
yra padaugėjęs naujomis jau
nesnėmis narėmis. Iš viso, ką 
patyriau šiame susirinkime, 
darau išvadą kad Birutininkių 

universiteto; draugija yra gyva, nė kiek ne
vietoje | profesoriai dr J. Pysh ir dr. G.' atsilikusi nuo šių dienų gyveni-

Weiss, darydami tyrimus su pe- i mo ir vra užtektinai veikli. I 
,. , . . j i -i. ' r̂  . . . x- -_.- 1^vl. i gramą ir kartu pusmetinis nariu 
lemis, susekė, kad mankšta pa-, Draugija nesiruošia mirti, pe t | e ^ . . . , .„.,._ ŠL :_ 
deda išsivystyti smegenims. yra pasiryžusi dar ilgus metus 

gyvuoti. N. N. 

Emilija yra gimusi 
lėj, prie Žemaičių Kalvarijos. 
Jos tikras brolis buvo prof. 
Juozas Mačernis, o Mačernių 
vaikaitis, toj pačioj žarnelėj 

j gimęs, žuvo poetas Vytautas 
Mačernis. Lietuvoje Emilija 
buvo mokytoja. Jis pirmąjį vy-

Įrą Bol. Korzą komunistai nu-
! kankino Telšiuose 1941 metais. 
IĮ Phoenbcą Emilija atvyko 1959 
i metais. Tuo metu čia tebuvo 
įtik saujelė senųjų lietuvių. 

KANADOJE 
— Dienraštis "Le Devoir"! 

gruodžio 2 d. skaitytojų laiškų 
skyriuje "Libre opinion" iš
spausdino ilgą pasisakymą Ra

tais yra pramačiusi ir stengsis ; s c s Lukoševičiūtės, studijuojan-
įvykdvti šiuos užsimojimus: įčlos P ik t inę sociologiją Mon-
1979 m. vasario 24 d. Užgavė- i t r e a l i o universitete. Autorė iš-
nių tradicinis balius Jaunimo ! k e l i a a t e i v i u integracijos klausi-
centro didžiojoje salėje su įdo-1 ̂  i r Pamena prancūzams, kad 
mia programa ir grojant pilnam 
Balic Pakšto orkestrui. Moti-

! nos dienos minėjimas su pro-

UŽPUOLĖ OTIARE 

ryto 
6336 

buvęs žudikas John Gacy sukru- Plėšikas, su kauke ir ginklu, 
to tirti, ar kartais ko nors iš iš autorr.obihų statymo kasos 

T. Marijonų koplyčioje, j dingusių jaunuolių jis ten ne- O'Hare aerodrome pagrobė 

goję. 
Kilbourn Ave., Chica-

(pr.). 
X Pianisto Mamgiroo Mote-

k»ičk> fortepijono kūrinių kon
certas įvyks sausio 14 d., sek
madienį. 3 vai. popiet, Jaunimo 
centro didžiojoj salėj. Visa pro
grama nauja Visuomer.ė ma
loniai kviečiama gausiai daly-
Tioti. (pr.). 

X ŠAMAMS PTRKTI PA 
SKOLOS duodamofl -'.?.î .:.?. -* -

jmokėjimais ir priei-
nuoiimčiais. 

Mutual Federal Sav.-jr? 
We«t Cermax Road — 
VI 7-7747 

Lietuviu Operos baliuje ras
tas žiedas. 

Skambinti RE 7-5408. fsk.) 

PASIŽYMĖJUSIOS 
SPORTTNTNKfeS 

Seserys Danutė ir Vilija Sut-
kutės 1978 m. rudenį ypatingai 

Grupė ALTS Chicagos skyriaus narių skyriaus susirinkime, gruodžio 17 d. LT namuose. Iš kairės: O. ir A 
Juodvalkiai, dr. Juozas Bartkus. Veronika Lenkevičienė, Budreckai, Teodoras Blinstrubas ir Jonas Gaižu 

susirinkimas įvyks gegužės pir 
mą sekmadienį Vyčių salėje. 
Gegužinė įvyks vasaros metu 
Vyčių sodelyje, o Krintančių 
lapų banketas Jaunimo centro 
didžiojoje salėjey lapkričio 17 d. 
Tuo pačiu metu įvyks DBLS 
knygos pristatymas. 8. 

APE EKSKURSIJA I ESTIJA 
Notre Dame universitetas 

rugpiūčio 12—22 d. organizuo
ja ekskursiją į Stockholmą, So
vietų laivu į Estijos sostinę Ta
liną, į Suomijos Turku miestą, 
į Leningradą. Baltijos jūra bus 
plaukiama laivu M. E. Estonia. 
Dr. Liras fSdrys, gave3 prane
šimą apie šią ekskursiją, pa
raše laišką Notre Dame univer
siteto vadovybei, pažymėdamas, 

į kad tokia ekskursija su priėmi
mų vaišėmis bus pataikavimas 
okupantams, nesiskaitymas su 
pavergtųjų jausmais, rėmimas 
sovietinių turistinių laivų. Jei 
ta ekskursija nebus atšaukta. 
iškils protesto judėjimas pačia
me Notre Dame universitete, 

šie per 75 metus ignoravo kitų 
tautybių ateivius tiek ekonomi
niame, tiek kultūriniame gyve
nime. Atėjo betgi laikas spręsti 
šį klausimą, remiantis ne pra
eities, bet dabarties faktais. Rei
kia tarpusavio dialogo kaip ly
gių su lygiais. Kitų tautybių 
gyventojai gali lengvai inte-

pastatyta nežinia ką reiškianti 
bronzinė figūra. 

VOKIETIJOJE 
— Muzikui Kaziui Motgabini 

80 metų. Gruodžio 22 d. buvęs 
Vasario 16 gimnazijos muzikos 
mokytojas Kazys Motgabis su
laukė 80 metų. Baigęs Klaipė
dos valstybinę konservatoriją, 

j jubiliatas ilgus metus nepr. Lie
tuvoj buvo Skuodo gimnazijos 
muzikos mokytojas. Vasario 16 
gimnazijoj mokytojavo nuo pat 
jos įsteigimo 1951 m. Diephol-

i ze. Gimnazija K. Motgabhii yra 
ypač dėkinga už mokinių choro 
vedimą. Jam vadovaujant, šis 
choras buvo labai aukštai iški
lęs. Jubiliatas yra didžiai nu
sipelnęs ir mūsų tautos nepri
klausomybės kovų istorijoj, yra 
savanoris - kūrėjas. 

Advokatas JONAS GIBAIT1S 
6247 Ko. Kedrie Avenne 

Tel. — 776-1225 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak 
*eštad. 9 ^al. įfcj i vai. d. 

r ^ 

tie. Nuotr. V. Račkausko | raSo dr. L. Sidrys. 

LIETUVIŠKI IR ANGLIŠKI ŽODYNAI 
GRAŽIAUSIEMS JŪSŲ KNYtYHAMS 

V. Peferaičio 
Uffoiška] - antiškas žtdyMa 

A. Baravyko 
AiigHikal - lietuviškas žodynas 

šie du iodynai yra naujai perspausdinti dide»n«mk rai
dėmis, didelio formato ( 9 x 8 colių), 580 ir 500 puslapių, la
bai lengvai skaitomos raides ant ryškiai balto popieriaus, su 
stipriais kietau viršeliais. 

Tikrai grasi dovana jaunom lieturiikoms ar maišytoms 
šeimos. Kiekvienas lietuviškas knygynas turėtų didžiuotis 
tiais tomais. 

Atskiri tomai po $10.00; abu tomai tik $18.00 (paltas ir 
persiuntimas $1.25 ui tomą ir pridedami mokesčiai Dlinoia 
valstybes pirkėjams). 

D R A U G O K R Y f i Y N A S 
4545 W. 63rd Straet 

Chicafft, IU. 
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