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Pasauly nesibaigia 
teroro veiksmai 

Beirutas. — Libano sostinėje 
sprogo bomba, paslėpta Palestinos 
Laisvinimo organizacijos aukšto 
pareigūno automobilyje. Žuvo 
PLO vyriausias saugumo sky
riaus karininkas Abu Hassan, 
36 m. Jis buvo ir vyriausias Al 
Fatab slaptosios žvalgybos virši
ninkas. Jo tikra pavardė — Ali 
Hassan Salameh. Įtariama, kad 
jis suplanavo ir įvykdė Izraelio 
sportininkų pagrobimą ir nužudy
mą 1972 m. Muencheno olimpi
niuose žaidimuose. Jis ilgą laiką 
buvo Izraelio slaptosios policijos 
Mossad "labiausiai paieškomų" 
sąraše. 

Palestiniečių organizacija Bei
rute paskelbė, kad kartu su Abu 
Hassan žuvo keturi jo sargybi
niai, trys praeiviai ir sužeista dar 
16 libaniečių. Sprogdinimą įvyk
dė "zionistai". 

Šis įvykis dar kartą pabrėžia, 
kad pasaulyje labai įsigalėjo te
roro veiksmai. Salia italų komu
nistinių teroristų, šalia baskų te
roro veiksmų Ispanijoje, šalia Vo-

pagijo. 
V. Vokietijos policija bendrai 

su Scotland Yardu jau surado 
vieną bulgarą, kuris prisipažino 
1977 m. gavęs įsakymą pagrob
ti kitą bulgarą. Jam buvo pasa
kyta, kad pagrobimui nepavykus, 
teks panaudoti "adatą", kuri žmo
gų nužudo per keturias dienas. 

Kalbant apie tarptautinį tero
rizmą, kurį remia atskirų valsty- , 
bių vyriausybės tenka prisimin- ; H o n g K o n S a s pagaliau įsileido į uostą pabėgėlių iš Vietnamo laivą. B 
ti be žinios dingusį Maroko poli- i k°m

1*fmo. ^ t u Azijos kraštų vis daugiau žmonių bėga, sudaryda-
., _ _ , °. . ,. ,n/-p-1 m i kaimyninėms šalims daug rūpesčių, 

tiką Ben Barką, kuris dingo 1965 I _ _ _ ^ _ _ — ^ _ _ ^ ^ _ _ _ ^ _ _ _ _ ^ _ _ 
m. įtariama slaptoji Prancūzijos į 
policija. Slapti britų agentai bu-
vo kaltinami, panašiai, kaip ir i 
Amerikos CIA, įvairiais nelega
liais veiksmais Omane. Daug kal
tinimų britų slaptai veiklai iške-; 
lia Airijos katalikų armijos vadai 
Šiaurinėje Airijoje. 

Pernai teroro veiksmais pasižy- Į 

DOMININKONŲ RESPUBLIKA 
RYT LAUKIA POPIEŽIAUS 

Padėtis Irane 
Teheranas. — Iran.o kariuome

nės štabo viršininkas gen. Ghara-
baghi pasakė spaudos konferen
cijoje, kad kariuomenė nedaly
vaus jokiame perversme ir bet 
koks disciplinos laužymas ar ne
klusnumas bus griežtai baudžia
mas, kaip reikalauja įstatymai. 

Discipliną pirmadienį sulau
žė Rezaiyeh įgulos kareiviai, iš
tikimi šachui. Keli tankai išva
žiavo į miestą ir apšaudė religinio 
vado Khomeinio šalininkų de
monstraciją, aštuoni žmonės nu
šauti, 33 sužeisti. 

Irano šachas atsisveikino su 
Egipto prezidentu ir išskrido į 
Mar.oką, kur jį iškilmingai sutiko 
karalius Hassanas. Šachas pats 
vairuoja savo keleivinį Boeing 707 
lėktuvą. 

Dabartinei vyriausybei smūgį 
davė regentų devynių asmenų 
tarybos pirmininkas Jalai Tehra-
ni, kuris paskelbė pasitrauksiąs iš 
pareigų 

Prezidento Carterio 
pusė kadencijos 

VVashingtonas. — Vakar prezi
dentas Carteris pasakė kongrese 
savo kadencijoje jau antrą "Sta
te of the Union" kalbą. Prezi
dentas nušvietė ekonominius sun
kumus ir vyriausybės pastangas 
juos nugalėti. Pirmadienį prezi
dentas nusiuntė į kongresą 1980 
finansinių metų biudžetą, kuris 
siekia 531.6 bil. dol. Biudžete nu
matoma apkarpyti kai kurias so
cialines programas, tačiau 3 nuoš. 
padidinamos sumos gynybos rei
kalams. Kongreso liberalai dėl so
cialinių programų apkarpymo 
jau pradėjo prieš prezidentą ofen
zyvą. Kongresas, neabejojama, vy
riausybės biudžetą bandys pakeis
ti. 

Prezidentas Carteris, išbuvęs 
prezidentūroje jau pusę kadenci-

Teherano policija bijo penkta-{jos, sukėlė įvairių spaudos atsi-
dienio, nes, atvykus iš egzilės į liepimų. Analizuotojai, svarsty-
ayatolai Khomeiniui, gatvėse ga- i darni jo politines perspektyvas, vi
li būti milijonai žmonių, bijo- {si sutaria, kad Carteris yra do-
ma netvarkos ir chaoso. Keliuo-jras žmogus, inteligentiškas, darb-
se miestuose įvyko komunistų i štus, moralus, vertas pasitikėji-

Roma. — Sovietų Sąjungos i tą ir sausio 30 d. — Guadala-
mėjo Irako slapta policija. Lon- i užsienio reikalų minstras Andrėj • jarą. 
done ji nužudė palestiniečių vei- • Gromyko lankosi Romoje, ta pro-
kėją Said Hammamani ir bandė į ga jis planuoja aplankyti popie- Popiežius Santo Domingo ka-
nušauti Sirijos ambasadorių Ad- į žių Joną Paulių II-jį. Gromyko į tedroje aplankys čia palaidotą 

, _ r ,_,_, .„ nan Omran. Pietų Jemeno agen- I Vatikane yra lankęsis triskart \ Kristupą Kolumbą. Chicagos arki-1 demonstracijos. Teherano univer- j mo, tačiau jam trūksta sugebė-
kietijos Baader-Meinhof gaujos, tai nužudė Londone buvusį Šiau- Į pas popiežių Paulių Vl-jį. Per tą j vyskupas kardinolas Cody jau i sitete vėl buvo muštynių tarp ko-į jimo patraukti mases. Norman 
veikia slaptųjų žvalgybų teroro rės Jemeno premjerą su žmona, i laikotarpį buvo bandoma page-: paskelbė, kad jis važiuoja į Do-imunistų ir Khomeinio šalinin- Miller, rašydamas Wall Street 
gupės, remiamos vyriausybių. Garsi Izraelio Mossad slaptoji i rinti Bažnyčios-valstybės santy- į mininkonų respubliką pasimatyti j kų. Į Journal, sako, kad didžiausias pre 

Praėjusią savaitę Londone vyko 
medicinos teismo posėdžiai, ty- "sutvarkė" tris palestiniečių va- Į Domininkonų respublikoje 
rinėję bulgaro Georgi Markovo I dus, nors Izraelis niekad neprisi- j vyksta įtempti pasiruošimai po-! lydovai. Manoma, kad jį tarp ki-
mirties priežastį. Šis bulgarų rašy-1 pažino. Mossad turėjo 15 asme- • piežiaus Jono Pauliaus II-jo vizi-j tų Vatikano pareigūnų lydės lie-1 j ^ j P ^ v e r S vvriausybe pasiusti 
tojas, išbėgės 1969 m. į Italiją,: nų skvrių Paryžiuje. Iš tos grupės i tui. Jis atvyksta ketvirtadienį, tuviskai kalbą: vyskupas Marcin- JrT . , J J ! ^ X ^ C S « M 
1971 m. atvyko į Britaniją ir dir-1 šeši buvo suimti Norvegijoje j Vyriausybė paruošė baltą a u t o " ' - : ' • - - * - » - * » — - «——I k a r e m u s » P™OMOS pagalbos ma 
bo BBC užsienio tarnybos bulga
rų kalbos skyriuje. Šalia Bulgari
jon siunčiamų radijo bangomis 
žinių, jis bendradarbiavo Koelno 
ir Muencheno radijo stotyse. 

Markovas, 49 m., mirė praėju
sių metų rugsėjo mėn. Teismas 
dabar nustatė, kad jis buvo nužu
dytas nuodingo metalo kulkele. 
Ši smeigtuko galvos didumo kul
ka buvo įsmeigta į jo koją, lyg 

policija 1973 m. rugsėjo mėn. | kius Rytų Europoje. įsu popiežiumi. Dar nepaskelbti! ^ ^ . . ^ . jzidento Carterio sunkumas pre-
šios popiežiaus kelionės visi pa- į OtltaniJOS Stre ikai j zidentūroje yra jo nesugebėjimas 

Londonas. - Britanijos strei- g * * * 8 i s p ū f | n ė r a n
T

ei m y ' 
j hmas, nei nekenčiamas. Jis ne
įkvepia nei daug vilčių, nei ne
sužadina nusiminimo. Jis asme
niškai labai gerbiamas, tačiau jis 

kus ir kardinolas Antanas Samo-
1974 m., kada buvo nužudytas, mobilį, pagamino 300,000 popie-1 re, kuris praėjusios savaitės tre-
arabų "Juo<Mo Rugsėjo" grupės į rinių vėliavų, kurios bus išdalin- j čiadienį sugrįžo iš Buenos Aires, 
narys, kuris ten slapstėsi nedide- tos miniai, kuri pasitiks popie- j Amerikiečių spauda kardinolą 
liame Lillehammer mieste. \ žių, atvykstantį iš aerodromo į Į praminė "Vatikano Kissingeriu". 

Slaptų žudymų karas vyksta j Santo Domingo miestą. Respubli- \ Tarpininkaudamas Argentinos 
tarp Jugoslavijos žvalgybos j ka paskelbė ketvirtadienį valsty-; -Čilės ginče, kardinolas Samore 
UDBA ir kroatų nacionalistų iš- j bine švente. Tai didžiausia šven- per 15 dienų praleido 60 valan-
eivijoje. Kroatas Ivan Bilandzik J tė, didžiausias įvykis Domininko- j du konferencijose ir 56 valandas 
pareiškė, kad Vokietijoje per j n ų respublikos istorijoje, pareiškė j lėktuve. Jo taikos misijos pirmie-
trumpą laiką buvo nužudytas 21 j vyriausybės ministras, ~ — - *-• 

daugiau ! kroatas veikėjas ir dar daugiau j šis vizitas bus pirmas naujojo 
netyčia, nepažįstamo praeivio j buvo UDBA agentų pagrobti, j popiežiaus apsilankymas sveti-
Londono gatvėje. Kulkelės dydis I Britų spauda rašo, kad teroriz- į mame krašte. Domininkonų res-
1.52 milimetrų diametro, su Imas yra kaina, kurią turime su- | publika yra 95 nuoš. kata 

ji konkretūs rezultatai labai pa
lankiai komentuojami tiek Čilėje, 
tiek Argentinoje. Minėtų kraštų 
vyriausybės ir viešoji nuomonė 
pilnai remia Apaštalų Sosto pa

saulinio karo išvengimą. 
•dviem išgręžtom skylutėm, 0.35 i mokėti už 30 metų taikos, už pa-1 fikiška, Hispaniola sala buvo at-| stangas sutaikinti kontroversijoje 

rasta Kri^topo Kolumbo 1492 m., Į dalyvaujančias puses ir trokšta 
o 1504 m. buvo pradėta pirmo-j padėti, kad šios pastangos atneš-
ji Pietų Amerikos arkidiocezija, j tų visų laukiamų vaisių, pasakė 
katalikybė yra valstybės religija, i kardinolas Samore, grįžęs į Ro

mą. Jis laikomas Vatikano eks
pertu Pietų Amerikos klausimuo
se. Komentatoriai mano, kad, jei 

milimetro diametro dydžio. Teis 
me Londono policijos mokslinis 
karininkas dr. Robert Keeley pa
sakė, kad kulkelė buvo 90 nuoš. 
platinos ir 10 nuoš. iridi jaus ly
dinys. 

Britų teisme svarbiausias medi
cinos liudininkas buvo patalogas 
dr. David Gaul. Jis pareiškė, kad 
Markovas mirė nuo nuodų, kurie 
gaunami spaudžiant iš ricinos 
augalo aliejų. Šis nuodas vadina
mas ricina, tai angliško "castor 
oil" atmestinė medžiaga. Šis au
galas ir aliejus auginamas ir 
spaudžiamas Italijoje, Indijoje, 
Kalifornijoje. Apie nuodingąsias 
šio augalo medžiagų savybes pla
čiausi tyrimai vykdomi Čekoslova
kijoje ir Vengrijoje, paaiškino dr. 
Gaul, kuris dirba Britanijos gy
nybos ministerijos chemikalų la
boratorijoje Porton Down mieste. 

Toliau teismas išgirdo, kad pa-
načiais nuodais buvo užnuodytas 
ir kitas bulgaras Ladimir Kostov, 
tačiau jis Paryžiaus ligoninėje 

Peru išaiškino 
Čilės šnipus Bažnyčios įsteigimo data laiko-

|ma 1510 m. — pirmoji visoje 
Urna. — Peru valstybėje buvo į Amerikoje. 

sušaudytas karo aviacijos puska
rininkis Julio Alfons.o Vargas 
Garayar, kuris rastas kaltu šnipi
nėjime su keturiais Čilės amba
sados tarnautojais. Peru užsienio 
reikalų ministras tuoj paskelbė 
Čilės ambasadorių "persona non 
grata" ir paprašė jį išvažiuoti. 
Kartu Peru ambasadorius Čilėje 
Guillermo Arbulu Galliani at
šauktas namo pasitarimams. 

Jau anksčiau Peru apkaltino 
Čilės diplomatus bandymais šni
pinėti karines Peru paslaptis. Ke
turi Čilės diplomatai buvo iš
tremti lapkričio mėnesį. Jie pirkę 
iš Vargas lėktuvų nuotraukas ir 
aerodromų planus. 

Peru kar,-> aviacija laikoma 
viena moderniausių visoje Pietų 
Amerikoje. Ji turi kelias eskadri
les prancūzų Mirage naikintuvų 
ir 36 sovietų gamybos bombone
šius — Suchoj — 22. 

Popiežius Domininkonų respub-

šinų agentūras. Vyriausybė pra
šo h* visu.omenę padėti vežti ser
gančius į ligonines. Ledu ir snie
gu apdengti keliai sukėlė daug su
sisiekimo nelaimių, nes darbinin
kai atsisakė juos pabarstyti drus
ka ir smėliu. 

Pirmadienį streikavo mokyklų 
valytojai ir virėjai, šiukšlių iš-
vežėjai, kelių remont.o darbinin
kai, kapinių duobkasiai, viešųjų 
išviečių, pirčių prižiūrėtojai, ka
nalizacijos darbininkai, miestų 
aerodromų tarnautojai, skalbyk
lų, ligoninių darbininkai, pir
mosios pagalbos automobilių 
vairuotojai. 

Kultui teks 
atlyginti išlaidas 

Washingtonas. — Teisingumo 

gali masėse sukelti nuobodulį. 
Jo intencijos labai geros, jis gar
bingas, sunkiai dirbąs, tos yra la
bai geros savybės, bet jų negana. 
Norėdamas būti sėkmingas, prezi
dentas turi sugebėti įkvėpti žmo
nes, kad jie tikėtų, jog jo pastan
gos turės įtaką ir jų gyvenime. 
Jam trūksta vado savumų. Žmo
nės lengvai ignoruoja ar pamirš
ta, ką prezidentas kalbėjo. Jam 
trūksta sugebėjimo įtikinti mases, 
kad jos jį sektų, pasitikėtų jo 
sprendimais sunkiuose klausimuo
se, rašo Miller. 

Christian Science Monitor pa
brėžia prezidento Carterio idea
lizmą. Jis per dvejus metus įsigi
jo savim pasitikėjimo, gavo dau
giau politinio patyrimo, išmoko 

tu, atrodo, kad ir visi amerikie
čiai neturi tautinių tikslų ir atei
ties krypties. Gyvename lyg per 
einamam laikotarpy, rašo žurna
listas. 

The Wall Street Journal sausio 
18 d. Irving Kristol straipsnyje 
rašo apie Amerikos užsienio po
litiką. Jis ją vadina "subankruta
vusia". Autorius nurodo, kad dar 
prieš 60 metų buvo pradėtas pre
zidento W:lsono idealizmo kelias, 
kuris vedė į Tautų Sąjungą, į lais
vės ir demokratijos šūkius. Wilso-
no liberalizmas reiškė radikalų 
Amerikos politikos pasisukimą. 
Prieš jį Amerika pagrįsdavo savo 
užsienio politiką "valstybės inte
resais". Dabar to nebėra, nors 
daug kas jau mato, kad Wils/>no 
liberalizmas buvo pagrįstas uto
pija, rėmėsi evangelišku mora-
lizmu, kuris ir dabar veikia vals
tybės departamento planuotojus. 

Straipsnio autorius rašo, kad 
šioje žemėje Amerikos idealai 
bus gerbiami tik tada, kai pasau
lis gerbs ir jos interesus, tačiau, 
"to nebus, jei mes patys nerody
sime pagarbos savo interesams,,. 
Pasaulio tautos gerbia laimėtojus, 
o ne tu,os. kurie prakiša, nors tie 
pralaimėtojai ir būtų "nice". 

Irving Kristol, kuris yra New 
Yorko universiteto profesorius, 
pastebi, kad Amerika, vedama sa
vo idealistinių principų, kiša de
mokratines santvarkas ten, kur 
joms dar nėra vilčių įsitvirtinti. 
Amerika dažnai baudžia savo 
draugus, o ignoruoja ar net re
mia priešus. Pasaulis šiuo metu 
nėra ir niekad nebuvo tokia vieta, 
kur galima būtų svajoti apie Wil-
sono vizij,os — liberalinės demr>-
kratijos triumfą. Autorius siute 
būti pasirengusiem ginti savo stra
teginius ir ekonominius interesus, 
tik tada Amerikos užsienio poli
tika bus sėkminga. 

popiežiui pavyks išspręsti Be-

Charles Darwino laivo, kuriuo 
jis plaukė 1831 m., vardą) gin
čą Pietų Amerikoje atsiras ir dau-

likoie viešės 20 valandų. Iš čia I agle kanalo (šiuo vardu pava-
jis skris sausio 26 d. į Meksikos j dinto pagal britų gamtininko 
miestą ir vyks į Pueblą sausio 
28 d. Šiame mieste vyks Pietų 
Amerikos vyskupų trečioji konfe
rencija. Sausio 29 d. popiežius I giau ginčų, kuriuos išspręsti bus 
planuoja aplankyti Oxaca mies- i prašomas Vatikanas. 

TRUMPAI IŠ VISUR 
— Japonijos Nissan Motor Co 

Sita»p atrodo padidinta užnuodyta 
kulkelė, rasta Londone nužudyto 
bulgaro kojoje. Praeivis, lyg nety
čia, dūrė j koją smailiu lietsargio 
gilu. 

—Ugandoje praėjusią savaitę 
vėl įvyko karininkų bandymas 
pašalinti prezidentą Idi Amin, 
pranešė Kenijos radijas. Ugandos 
sostinėje įvyko keli sprogimai, 
vienas cužalojo radijo stotį. Ka
rininkams nuversti Aminą nepa
vyko. 

— Angolos valdžia paskelbė, 
kad ji sutiko pradėti derybas su 
komunistine Kinija 
kių atnaujinimo. 

— V. Vokietijoje televizijoje 
pradėtas rodyti amerikiečių fil
mas "Holocaust" sukėlė didelę 
•eakciją. Daug žmonių skambina 
į stotį kritikuodami, išreikšdami 
pasipiktinimą. 

— Naujoji Kambodijos valdžia 
paskelbė radusi Phnom Penb.o ka
lėjime žmonių kankinimo įrengi
mus ir kelis šimtus nukankintų 
žmonių lavonų. 

—Kinijoje pirmadienį nusilei
do pirmas Pan American keleivi
nis lėktuvas, pradėjęs pastovią 
lėktuvų liniją. Pradžioje tos bend
rovės lėktuvai nusileis tik Kan
tone, vėliau skridimai bus išplės
ti į Pekiną ir Šanchajų. 

— Televizijos ABC stotis nu
tarė sumažinti savaitgaliais per
duodamų vaikams skiriamų, rek
lamų skaičių 20 nuoš. Vis dau-

departamentas iškėlė bylą Peop-! nesiekti visų sprendimų iš karto, 
les Temple sektos vadovvbei, r e i - ' b e t e i t i pamažu, žingsnis po žings-
kalaudamas atlyginti kulto pada
rytus Amerikai nuostolius. Nužu
dytų ir nusižudžiusių Gvajanoje 
kulto narių lavonus parvežti 
Amerikai kainavo 4.2 mil. dol. Ši 
sekta turi pakankamai lėšų, kad 
galėtų tuos nuostolius padengti, 
pareiškė generalinis prokuroras 
Griffin Bell. 

— Kinijos vyriausybė, planuo
dama savo vicepremjero Tengo 

. . . . vizitą Amerikoje, reikalauja pasi-
padidino savo gaminių pardavi- m a t v T n o s u buvusiais prezidentais 
mą Amerikoje. Ši bendrovė ga- ]\fixonu ir F.ordu bei su buvusiu 
mina Datsun automobilius. Su- valstybės sekr. Kissingeriu. Kinai 
mažėjo Toyota pardavimas. norėtų susitikti su jais ne tik ban-

— Prie Rodezijos sienų dau- k e t e > b e t b a r a m e posėdyje. 
giau pastebėta Kubos karinių pa
tarėjų. Jų būtų dar daugiau, jei 
kaimyninės šalys nerodytų ne
noro įsileisti didesnį Kubos karei
vių skaičių. 

— Gaisras Maskvoje sužalojo 
pastatą, nuo kurio stogo sovietai 
siųsdavo į JAV ambasadą slaptus 
trumpųjų bangų spindulius. 
Spėjama, kad tais spinduliais so
vietai bando trukdyti amerikiečių 
žinių rinkimo įrengimų darbą. 

— Komunistinė Kinija užpir
ko Australijoje 2.5 mil. tonų kvie
čių. Australijos delegacija svarsto 
Pekine sutartį parduoti Kinijai 
kviečių per ateinančius trejis me-giau įstaigų, organizacijų kriti-

dėl santy-Į kuoja vaikų smegenis "plaunan-j tus. Kinija jau pirko kviečių Ka-
čias" reklamas. nadoje ir Argentinoje 

! ni,o, kalkuliuojant, ką galima pa
siekti ir ko ne. Prezidentas yra 
padorus, moraliai jautrus asmuo, 
sako laikraštis, tačiau jis nesuge
ba tautos uždegti, nemoka duoti 
jai aukštų tikslų vizijos. 

Prezidento kalbos analizuoto
jai laukė joje aukštesnių tauti
nių tikslų nustatymo. Washing-
tone kai kurie demokratų politi
kai buvo pasiūlę prezidentui į-
steigti Nacionalinių tikslų ko
misiją, kuri apsvarstytų Ameri
kos nueitą kelią ir nutiestų gaires 
tautos ateičiai. Washington Post 
kolumnistas David Broder priki
ša, kad Amerikos demokratų par
tija lyg pametė savo tikslus. Kar-

Sovietų gyventojų 
surašymas 

Maskva. — Sovietų Sąjungoje 
vyksta gyventojų surašymas, ku
riame dalyvauja 600,000 suraši
nėtojų. Kai kurie pasiekia nuo 
pasaulio atskirtas vietoves val
džios parūpintais helikopteriais. 
Nu,o revoliucijos tai jau šešta
sis gyventojų skaičiavimas. Spė
jama, kad šiuo metu Sorietn 
Sąjungoje gyvena 261.2 milrjo-
jonai gyventojų. 

Vyriausybei svarbu sužinoti gy
ventojų skaičiaus keitimąsi. Prie
auglis 1960 m. buvo vienam tūks
tančiui 17.8, tačiau 1970 m. 
tūkstančiui teko tik 9.2 ir 1977 
m. 8.5 nauji gyventojai. Valsty
bės planuotojams būtina žinoti, 
kiek ir kur daugiau atsiranda 
žmonių, kur teks statyti naujų 
mokyklų, kur jų pasidarė per 
daug. Rūpesti kelia vis didėjan
tis priaugimas Centrinės Azijos 
respublikose, kur musulmonų gi
mimų skaičius daug didesnis už 

|vi;Y>s valstybės vidurkį. Penkios 
Azijos respublikos sudaro ketvir
tąją dalį visos Sovietų Sąjungos 
prieauglio. 

GYPT 
P^yT.|įr'»į 

Sirijos vyriausybė paskelbė, kad ideologiniai ginčai au kaimininiu Iraku 
išspręsti ir planuojama susijungti j vieną valstybę. Jau ruošiamas nau
jos konstitucijos projektas. Nauja valstybė turės stiprią kariuomenę. 

1 pusę milijono kareivių. 

KALENDORIUS 

Sausio 24 d.: Pranciškus, Teo-
rogita, Rainis, Gaivilė. 

Sausio 25 d.: Ananijas, Agapė, 
Vildenis, 2iedė. 

Saulė teka 7:11, leidžiasi 4:54. 

ORAS 
Debesuota, gali snigti, tempe

ratūra dieną 25 1., naktį 10 L 
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LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS 
FONDO PRANEŠIMAS 

Lietuviškosips Skautybės fon
das įsteigtas LSS tarybos nutari
mu 1075 m. birželio 30 d. LS 
fondo tikslas — remti skautiško
jo jaunimo ugdymą, naudojant 
sukaupto kapitalo palūkanas. 

LSF valdybą sudaro: Č. Kiliu
lis, dr. J. Gimbutas, F. Kurgonie-
nė, K. Nenortas, S. Šatienė ir J. 
Špakevičius. Valdyba administ
ruoja fondą ir vadovauja naujų 
lėšų telkimui. Didesnėse lietuvių 
kolonijose valdybai talkininkau
ja pakviesti fondo atstovai. Be 
atstovų LS fondui fondo teisinė 
patarėja adv. Nijolė Šležienė ir 
spaudos darbuose talkininkauja 
dr. A- Budreckis, A. Samusis, A. 
Saulahis ir C. Senkevičius. 
Fondo val-ba turi įsteigusi leidi
nių skyr., kurį administravo K. Ši
mėnas, o jam pasitraukus, jo pa
reigas perėmė A. Danasas. Sky
rius yra išleidęs visą eilę spausdi
ntų, jų tarpe ir LS fondo 1975-
1977 m. aukotojų knygelę. Šiais 
metais suprojektuoti ir pagamin
ti sukaktuvinių metų metaliniai 
ženkleliai, dail Vyt. Jonyno paš-
Xp ženklai ir LSF puodeliai. 

LS -fondo valdyba turėjo 13 po
sėdžių ir 1978 m. rugpiūčio 20 d. 
LS fondo atstovų ir bičiulių su 

Kiekvienais metais kovo mė
nuo skelbiamas LS fondo mėne
siu, kurio metu vienetai ir pavie
niai skautai, bei vadovai ragina
mi savo aukomis įsijungti į fondą. 

LS fondo kasos: 1975 m. turė
ta 2,270 dol., 1976 m 19,717.55, 
1977 m 28,214.57) 1978. XL 28 
33,098.40 dol. 

LS fondo gautos palūkanos iki 
1977 m gruodžio 31 d. paskirsty

tos taip: Gintaro ir Ąžuolo vado
vų mokykloms, Tautinės stovyk
los rengimui ir skautiškai spau
dai viso 2,671.19 dol. 

Šiuo metu fondas platina dail. 
Vyt. Jonyno suprojektuotus 60-
-ties metų Lietuvių Skautų sąjun
gos jubiliejui atžymėti pašto 
ženklus. Kviečiame visus juos įsi
gyti ir vartoti siunčiant laiškus. 
Jie gaunami pas LS fondo atsto
vus ir kreipiantis į fondo valdybą. 

Kviečiu visus savo aukomis 
prie fondo prisidėti. Auka LS fon 
dui šiandien yra vienas iš geriau
sių investavimų į mūsų ateitį. 

v.s. Česlovas Kiliulis 
Pirmininkas 

P.S. Chicagoje minimi ženklai 
gaunami pas v.s. A. Karaliū-

važiavimą Tautinėje stovykloje. I ną, telf. 257—2062. (Red.) 

ANGLIJOS RAJONO 
VADEIVOS PRANEŠIMAS 

I jos Rajono atstovo su LSF pirmi-
i ninku v.s. Č. Kilhiliu. 

Iš anksčiau minėtos Vyr. Skau
tų Vidovybės gaunama visokerio 
pa parama, spauda ir ženklai. 
Taip pat JAV gyvenantieji skau-
tų-čių vadovai-ės ir klubai bei rė
mėjai mūsų Rajonui eilę metų už-

Anglijos rajone yra 3 vienetai : 
Manchesteryje yra sesių "Ži

vilės" ir brolių "Maironio" viene
tas. Jam jau 16 metų vadovauja 
s. A. Jakimavičius su talkinin-
kai-ėmis. Vieneto dvasios vado- į ~£~ į į į į į - ^ „ į k a 

v a s y T a k u n . V . K a m a r t i s ^ T u n s t I p ; p r e n u m e r a t a S i S u v a ž i a v i m o 

rų tėvų komitetą ir apylinkėje e-1 g a j a u č i u d i d e l ę g a r b ę l £ $ V y r 

sancią visuomenę kuri nuosir- V a dowbei , visiems-oms viešai iš-
dziai rvainais budais remia skau-! , ^ ' 4 ^ n u o š i r Q ų i r s k a u t i š . 
tiška veikią. Skautiškas judėjimas ^ AClOl 

Ii daugiausia vyksta lietuvių soc. 
klubo patalpose. Ten vyksta pa-
vasarinės bei rudens stovyklėlės, 
įvairūs subuvimai. 

Not t inghamo brolių "Žirgų" 
skiltis, kuriai vadovauja ps. St. 
Vaitkevičius, o dvasiniai globoja 
ps. kun. St. Matulis, MIC. Skau
tiški suėjimai daugiausia vyksta 
Jaunimo Židinyje. 

Skautų Vyčių "Dr. Vydūno" 
būrelyje yra 4 kandidatai, ir visi 
kiti nariai yra vienetų vadovai 
bei d i rba LSB rajono vadijoj. 

Anglijos Rajone yra 70 skautų-
-čių. Jie daugiausiai susirenka į 
rajonines vasaros stovyklas, ku
rios rajone liko populiarios jau
nimui. 

LSS 60-ties metų sukaktis skel
b iama didžiąja švente. Dvi rajo
no atstovės dalyvavo VI-je T.S. 
Australijoje, o du atstovai su Ra
jono Vadu v.s. Jaru Alkiu daly
vavo Vl-je T.S. Amerikoje. Rajo
no vasaros stovykloje 10 dienų 
stovyklavo 46 skautai su vadovu 
s.v. si. E. Šova ir talkininkais. 
Si stovykla buvo prasminga įvai
riais lituanistiniais ir skautiškais 
užsiėmimais. Joje dalyvavo dvi 
sesės iš JAV, viena sesė iš Kana
dos, vienas brolis iš JAV ir ps. R 
Veršelis iš V. Vokietijos. 

Vasario 16 gimnazijos Skau
tų Vyčių būrelis, ps. P . Veršelio 
pranešimu, dar egzistuoja ir jis 
lieka v.s. J. Maslausko globoje iki 
vadeivos kadencijos pabaigos 

Glaudūs ryšiai ir bendradar
biavimas palaikomi su LSS Ta
rybos Pirmi ja, su Seserijos bei 
Brolijos Vyr. Vadijomis. Taip pat 
glaudūs ryšiai palaikomi Angli-

Anglijos Rajpne yra leidžiamas 
"BUDĖKIME", kuris išeina tris 
kartus per metus. Šis leidinėlis pa
skleidžiamas skautų ir visuome
nės tarpe, siunčiamas į kitus že
mynus vadovams-ėms bei rėmė
jams. Jo išleidimo išlaidos paden
giamos visuomenės, vadovų pas
tangų bei da'-bo dėka. Daug šir
dies, lėšų ir darbo įdeda s.v. si. E. 

į Šova ir kiti. 

Rajono kasa papildoma rėmėjų 
I aukomis, stovyklų bei kitų paren-
j girnų, kuriuos mūsų visuomenė 
lanko ir nuoširdžiai remia skau 
tiška judėjimą, likučiais. 

Numatoma išleisti knyga — 
albumas Anglijos Rajono 30 me
tų skautiškos veiklos sukakčiai at
žymėti. Knygos išleidimo pasise
kimui daug darbo įdėjo v.s. J. Al
kis, v.s. G. Zinkienė, v.s. J. Mas-
Aauskas ir kun. A. Putce, kuris šį 
leidinį redaguoja. Kun. Aldone 
Putce taip pat yra Anglijos Rajo
no Evangelikų dvasios vadovas. 

KERNAVĖS JUBILIEJUS 
ATIDĖTAS 

— Jei iš tiesų nėra blogio, kuris 
neišeitų į gerą, tad kaip su "Ker
navės" jubiliejiniu baliumi? Iš
aiškink kokiu būdu jo staigus at
šaukimas gali išeiti į gerą? Vis
kas jau buvo suplanuota, pasi
ruošta ir supirkta, salė gražiau
siai išpuošta, net stalai kruopš
čiai padengti... Jei Dievas siunto 
tą istorinę sniego pūgą mūsų Ju
biliejaus dieną, tikriausia mūsų 
tuntas ir mes Jam daugiau jau 
nebepatinkam, — garsiai priekai 
štavo geltonšlipsė kernavietė sa
vo vyresniajai sesei. 

— Palauk, Audre, supranta
ma, kad tu esi gerokai nusivylus 
ir nepatenkinta tuomi, kas atsiti
ko. Bet, argi tokia tavo galvose
na yra skautiška? Skautė niekuo
met nenustoja vilties ir nenulei 
džia rankų. O tuomet, ir pats 
Dievas ateina į pagalbą. Prieš ke
letą minučių paskambino sesė 
Šalčiūnienė, pranešė, kad gavo 
Jaunimo Centro salę ir paprašė 
parašyti žinutę "Skautybės Ke
liu" skyriuje, kad Jubiliejinis Ba
lius nukeliamas į kovo mėn. 17 d. 

—Kovo 17 d.? Ta i už dviejų 
mėnesiui Niekas tuomet nebeno
rės ateiti... Nebent, žmonės būtų 
tikri pasišventėliai... 

—Gerai tu sakai, Audre. Mū
sų tėveliai ir tunto rėmėjai yra 
neeiliniai. Lauksime jų ir naujų 
svečių kovo mėn. 17 d.., o per tą 
laiką dar geriau pasiruošime juos 
visus sutikti ir priimti. 

Dėmesio, dėmesio! "Kernavės" 
tunto Jubiliejinis balius, Vyriau
siojo Vadovo patvarkymu, atidė
tas ligi kovo mėn. 17 d. Mūsų 
nvelus svečius prašome naują da
rų įsidėmėti. 

s. rtl. Ritonė Rudaitiene 

NUKELIAMA SESERIJOS 
VAKARONĖ 

Sausio 26 d. Jaunimo Centre tu
rėjusi įvykti LS Seserijos Vadijos 
ruošiama vakaronė dėl žiemos o-
ro staigmenų nukeliama į kovo 
mėn. 30 d. Visas seses prašome 
šią naują datą pasižymėti savo 
įvykių kalendoriuose. 

JŪRŲ SKAUTLJ-CIU 
DĖMESIUI 

Metinė bendra Chicagos jūrų 
skautų-čių Klaipėdos dienos suei
ga įvyks sekmadienį, sausio 28 d., 
Jaunimo Centro didžiojoje salėje. 
Broliai ir sesės, pilnose unifor-
muose, nesivėluodami renkasi 
9:15 vai. ryto. Sueigą pradėsime 
šv. Mišiomis, kurios vyks laivo 
denyje. Po pamaldų — iškilmin
ga sueiga, trumpa programėlė. 
Sueigai pasibaigus bus daromos 
oficialios vienetų nuotraukos. Vi
sų dalyvavimas privalomas. Tė
veliai ir svečiai, o ypatingai šiuo 
metu aktyvioje veikloje nedaly
vaują j . skautininkės-kai, ginta-
rės ir j . budžiai, maloniai kvie
čiami šioje sueigoje dalyvauti. 

DALYVAUKIME LSS 
PAGERBIME 

Lietuvos Vyčiai, Illinois ir In
dianos apygardos, kasmet ruošia 
tradicinį "Lietuvos atsiminimų" 
vakarą. Kasmet šiame bankete pa 
gerbiami pasižymėję lietuviai ar
ba lietuviškos organizacijos. Šiais 

Psl. Dijana Vidugirytė 1978 m. LS Seserijos Socialiniam skyriui surin
kusi 152 doleriu. 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
New York, N. Y. 

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
SUKAKTIES MINĖJIMAS 

L.Š.S.T. Simo Kudirkos kuopa 
New Yorke, drauge su kitomis 
organizacijomis: L.K.V.S. Ramo
ve, D.L.K. Birutės dr., L. Savano
rių sąjunga, M.L Rezist. sąjūdžiu 
ir M.L.B. dr-ja sausio 13 d. Kul
tūros židinio salėje, Brooklyn, N . 
Y 

centruotai, perbėgo Prūsijos isto
riją, kultūrą, svetimą, pirmas lie
tuviškų knygų atsiradimą, jų au
torius: Mažvydą, Rėzą, Donelai-

į tį ir kitus, kurie bandė palaikyti 
lietuvybę, kovas už lietuvišką ras 
tą, kultūrą iki tautinio sukilimo. 
Iškelta Tilžės miesto reikšmę lie
tuvių kultūrai, caro ir spaudos 
draudimo laiku. Lietuviškas švie
timas, anais caro laikais ėjo į Lie
tuvą slaptai iš Tilžės ir Klaipė
dos krašto. Klaipėdos krašto su-

. . . „ , . , , v 1 kilimas, buvo drąsus žygis, nes di-
pammejo Klaipėdos krašto Į d ž i o s i o s v a l s t y b ė s b u v o n e p ^ . 

56-rių metų atvadavimo sukak- ^ L i e t u v o s valstybės atžvilgiu. 
_ , - , Meninėje dalyje Vida Jankaus 
Nors buvo ir labai nepalan- k i e n ė ^ į s i j a u t h n u paskaitė Jono 

kus oras, bet sale prisipildė. Ati-1 Valaičio baladę "Neringas". So-
daromąjį žodį tarė kuopos pirm. j l i s t a i ^ ^ B m k m ė fr j ^ ^ . 
Kęst. Miklas pakvietė šaulius v e - ! d a s R a ] y s d u e t u p a d a i n a v o l y_ 
havų sargybą. Is juosteles per- j g0: i a n k ' e i ė ] - . š v e do , Plaukia Ne 
duotas himnas: Lietuviais esame m u n e l i s _ _ D . Andrulio. Bisui 
gimė ir prisiminti susikaupimo j p a k a r t o j o p a skut inės dainos vie-
minutę žuvusieji Klaipėdos kraš
to vadavimo metu. Pristatytas, sa 
lėje esantis vienas gyvas sukili
mo dalyvis, ats. kap. Jonas Jankus. 

Lietuvos gen. konsulas A. Si
mutis savo kalboje papasakojo, 
kad Klaipėdos krašto prijungi
mui prie Lietuvos, didžiųjų vals
tybių buvo labai nepalankios, to
dėl Lietuvos vyriausybė turėjo 
būti labai atsargi, nes dar ne visų 
valstybių buvo pripažinta de fac-
to ir de jure. Tik labai drąsus su
kilėlių ir Lietuvos vyriausybės 
tuolaikiniu žygiu, Klaipėdos kraš
tas po 500 metų buvo prijung
tas prie Lietuvos. Alientų valsty
bės dar kelius metus to nepripa
žino. Prisimintas velionis konsu
las Jonas Budrys, drąsus vyras, su
maniai vadovavęs sukilimui ir 
derybose su alijantų delegatūra. 

Pagrindinis šio minėjimo pa-
skaitinnkas dr. Jonas Stikliorius, 
iš Philadelphijos, Pa. savo trum-

metais ši garbė atitenka Lietuvių į poje paskaitoje, bet labai kon-
Skautų Sąjungai. 

LSS vadovybė ragina visus 
skautus-tes, skautininkus-kes ir 
jų šeimas šiame vakare dalyvau
ti. Pažymėtina, kad vakaro me
ninę programą atlikti yra pa
kviestas Chicagos lietuviškas 
skautiškas jaunimas. 

Vakaras įvyks š.m. vasario 4 d. 
vakare, Martiniąue pokylių salėje. 
Informacijai kreiptis į: Vincą Sa-
moŠką, tel. 521-4558; Ireną Šan
kus, tel. 476—6399, arba Algirdą 
Brazį, tel. 598-6193. 

SEKTINAS PAVYZDYS 

1978 m. daugiausia aukų Sese
rijos socialiniam skyriui surinko 
Los Angeles "Palangos" *unto se
sė — vyr. sk. psl. Dijana Vidugi
rytė. 

Sesė Dijana 1964 m. dar tebe
buvo paukštytė. N u o tada iki da
bar aktyviai dirba "Palangos" 
tunte, kasmet stovyklauja tunto 
stovyklose, 1973 m. dalyvavo LSS 
Jubiliejinėje stovykloje Beumont, 
ohio. Šalia studijų, darbo ir skau
tiškos veiklos, sesė Dijana daly
vauja dar ir Los Angeles "Spindu
lio" tautinių šokių grupėje ir Pa
saulio Lietuvių Jaunimo organi
zacijoje. 

Džiaugiamės sesės Dijanos 
veikla, energija ir skaidriu artimo 
meilės supratimu. 

ną posmą. Akompanavo muz. 
7iktoras RSALYS. Jaunieji meni
ninkai buvo gražiai sutikti. 

Po programos pirm. Kęstutis 
Miklas padėkojo, dalyviams, m e 
nininkams, paskaitininkui, dail. 
Pauliui Jurkui, gražiai papuošu-
siam salę, ir Elenai Mickeliūnie-
nei, paruošusiai užkandžius.Prog
rama užbaigta Tautos h imnu. P o 
oficialios šios dalies publika da r 
ilgai prie užkandžių šnekučiavo
s i 

K, Laimais 

DIRBTINIAI LIZDAI 
PELĖSAKALIAMS 

Olandijoje pr ieš lauko peles 
ir pelėnus mėtomos ne t ik che
minės priemonės, bet i r taikomi 
biologinės kovos būdai. Pavyz
džiui, pelėsakalis per dieną gal i 
sunaikinti kelias dešimtis smul
kiųjų graužikų. Todėl Olandi
joje, siekiant pri jaukinti pelėsa-
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I LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA IV-sis | 
§ tomas. Pogrindžio leidinys. 478 pusi., minkšti virše- § 
I liai. Išleido Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoms | 
I leisti Sąjunga, Chicago, 1978. Kaina su persiuntimu j 
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Padangos. Priekinių r a tų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FTRESTONE TTRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 West 59th Street _ Tel. GA 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. ry to iki 8:00 vai. vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
šeštadieniaic nuo 7:00 vai. ry to iki 4 v a i popiet. 
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dieniais nuo 8:30 iki 12:00. '4 nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 

• Redakcija dirba kasdien \< anksto susitarus Redakcija už 
8:30 — 4:00. šeštadieniais ^ skelbimų turini neatsako. Skel-
8:30 — 12:00. r bimų kainos prisiunčiamos gavus 

£ prašymą. 

kalių pr ie d i rbamų laukų, j iems 
daromi dirbt iniai lizdai. Sten
giamasi lizdus apsaugoti nuo 
kritulių, todėl lizdų angos daro
mos į p ie t ryčius , iš ku r mažiau
sia lyja. Dažniausiai lizdai ke
liami į ketur ių metrų aukščio 
stulpus. Lizdo ilgis — 50 cen
timetrų, užpakal inės sienelės 

aukšt is — 25, plotis — 30, s to
gelio šlaitas — 5, koptūras v i rš 
angos — taip pa t 5 centimet
rai . 

Pelėsakaliai noriai įsikuria 
lizduose ir ūkininkams atsilygi
na, uoliai naikindami kultūri
nių augalų kenksmingus g rau
žikus, j m . 

DR K G BALU KAS i T e ! o f i s o *ir b u t o : O L ? l n P l c 2-4159 
DR. P, KISIELIUS 

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

Akušerija ir motėm ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Building) Tel. L l 5-6446; 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima" ligonius pagal susitarimą. 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ M VIDAUS LIGOS 

Marąuette Medical Center 
6132 So. licd/.i. Avenoe. 

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

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. W A 5-2670. 

Rezi<i. tel. WAlbro»k 5-3048. 

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

Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS į 
2434 West 71st Street 

tik susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme 

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 peakt 
10-4: šeštad. 10-3 vai. 

Tel. REiiance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIV IR VAIKŲ LIGOS — 

SPECIAEIST* 
MEDICAL BUIU>I>'« 

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

iki i vai. nopiet 
yan!A: p i r ^ ' a , n t r - k! t v . i r . p e i ^ ! . l <*•• tel- 737-1168, rez. 239-2919 
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir šešt. H ' 

Ofis. teL 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe — Nervų ir 
Bmocines ligos. 

CRAWFORD MEDICAL BI.PG. 
6440 So. Pulaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligoa 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 West 71st Street 
71-08 ir Campbell Ave. kamp. 

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

Telef. - 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKTŲ LTGOS — CHIRl"ROI.IA 
Ofisai: 

111 NO. WABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAI; AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEYIfcIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 6Srd Street 

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

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviSka!) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenseB" 

2618 W. 71st St. — TeL 737-5148' 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. LEOKAS 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, rezld. 448-5545 

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

DR. A. IENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

1002 N. Western Ave., Chicago 
Tel. 48M441 

Dr. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 St., Palos Heig&ts 
TeL 301-0730 

Valandos pagal susitarimą 

DR, J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

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

RpTldencijos telef. GR 6-0617 
Ofieo vai pirm. ir ketvirtad. nuo 
1 Ugi 3 v. popiet paga[ susitarimą. 
Ofiso tel. HF, 4-2123, Namu M 8-6105 

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 — U anksto susitaro*. 

Ofs. teL 586-3166; name 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 We*t 6Srd Street 

Vai.: pirm, antr., ketv. ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą. įstaigos ir bato tel. 652-1381 ^ 

DR. FERD. VYT. KAUNAS • Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So.tOth Ooort, Cicero, III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Išskyrus tr+t. Ir SeStad 

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



latvių tantoi lantanai ii 

ATBUKUSI PASAULIO SĄŽINĖ 
Latvių tautinis fondas Stock- puoselėjama detentės politika 

holme, kaip skelbia Eutene (Va- nedaug teteikia galimybės jiems 
karų Vokietijoj) leidžiamas "Lat- tai atlikti. 
vijos savaitraštis (1.6), yra gavęs O padėtis okupuotoje Latvijoje 
iš Latvijos ne pašto keliu at- tikrai nelinksma. Latvių išeivijos 
sišaukuną, kuris šitaip skamba: politikas Julijs Kadelis savo studi-
"Visiems laisviems latviams ir vi- joje (vokiečių kalba) apie gyve-
siems žmonėms laisvajame pa- nimą Latvijoje nurodo, kad visa-
saulyje! Mes kreipiamės į viso pa- me pasaulyje šiuo metu tėra 1,5 
šaulio tautiečius su dideliu pra- mil. latvių. E šio skaičiaus 60-
šymu. Padėkite mums ir parem- 80,000 gyvena Sibiro bei Rusijos 
kitę mus vis viena kuriuo nors plotuose kaip tremtiniai, 140,000 
būdu: per radiją, per spaudą, de- latvių yra laisvajame pasaulyje, 
monstracijų keliu ar kitaip. In- Pačioje Latvijoje tėra 1,3 mil. lat-
formuokite apie mūsų gyvenimą vių. 
visus laisvajame pasaulyje gyve- Latvių rusifikacija tėvynėje vi-
nančius. Ir mes norime kartą gy- są .okupacijos metą yra labai stip-
venti laisvi ir laimingi. Mes esa- rf ir neatiaidi. Štai kai kurie skai-
me latviai, bet savo tėvynėje e- čiai. 1959 m. gyventojų surašy-
same svetimi ir negalime nieką- mo metu Latvijoje buvo 62 proc. 
da jaustis laimingi. Todėl laukia- latvių. 1970 m. jų procentas buvo 
me tos laisvės dienos, kada ga- nukritęs ligi 56,8, o 1975 m. oku-
lėsime išvykti į laisvą pasaulį." puotoje Latvijoje tebuvo 54,4 

Toliau minėtame atsišaukime proc latvių. Šiuo metu šis skai-
nurodytos kietos gyvenimo saly- čius dar sumažėjęs, gal būt, ligi 
gos tėvynėje ir rašoma: "Valsty- 50 procentų. Ateina laikas, kai 
bė neaprūpina mus paprasčiau- latviai Latvijoje nebesudarys gy-
siu gyvenamuoju plotu, nors ventojų daugumos, 
konstitucijoje tai numatyta. * 
Gyvename penki žmonės, šiame Tas pats Julijs Kadelis nurodo, 
skaičiuje du vaikai, vienas pust- kad Latvija kolonizuojama rusų 
rečių metų, kitas aštuonių mene- ir kitų slavų tautybių žmonėmis. 
sių, viename tamsiame be lango Tai atliekama šiais būdais: ku-
kambaryje. Neturime virtuvės, rfant milžinišką pramonę, ko-
vandens, tualeto. Jau daugiau kios nereikia Latvijai ir jos prie-
kaip dešimt metų, kai norime e- dangoje atvežant naujus kolonis-
migruoti į laisvąjį pasaulį, bet vi- rus — darbininkus, atvežant į-
zų skyrius mums tai neleidžia, vairius administracijos pareigū-
Kada ateis laiminga diena? nus rusus, plėšiant Latvijos gam-
Mums draudžia keliauti. Nelei- tos turtus, stiprinant rusų kan
džia pasikviesti svečių iš užsienio, nes pajėgas atgabenant rusus 
Ir su latvių kalba Latvijoje toli karius ir jų šeimos narius, per-
nebenueisi. Padėkite mums vis sekiojant religiją, įvairiais bū-
viena kuriuo nors būdu". dais persekiojant latvius. 

Šis atsišaukimas yra pasirašy- Okup. Latvijoje sovietiniai rū
tas, nurodyti ir adresai. sai sukūrė daugybę įmonių, kurių 

* kiekvienoje dirba po 1000-10,000 
Okupacijoje gyvenantieji lat- darbininkų. Tokioms įmonėms 

viai savo periodiškos pogrindžio pastatyti iš Rusijos atsiunčiamos 
spaudos, kaip, sakysime, lietuviai, didžiulės "darbo komandos", ku-
neturi. Tačiau panašūs į aukš- rios, pastačius įmonę, pasilieka 
čiau paskelbtą atsišaukimai bei joje dirbti. Tokie darbininkai 
pogrindžio išleisti vienkartiniai gauna butus be eilės, tuojau at-
lapeliai dažnai pasiekia vakarus, vyksta iš Rusijos ir jų šeimos na-
Veikia ir latvių pogrindžio orga- riai. Tokiu būdu prie įmonių įku-
nizacijos. B jų minimos "Demo- riami rusiški miestai. Kaip kla-
kratinis latvių jaunimo komite- siškas tokio miesto pavyzdys nu-
tas", "Latvijos išlaisvinimo sąjū- rodomas naujai įkurtas Stučkos 
dis", "Latvijos krikščioniška de- miestas. Tenka pastebėti, kad Lie-
mokratinė sąjunga". 1972 metais tuvoje panašiu būdu atsirado 
užsienį pasiekė septyniolikos žy- daugiausa rusų gyvenami mies-
mių latvių komunistų laiškas, tai: Naujoji Akmenė, Elektrėnai, 
nukreiptas prieš okupantus so- Žirmūnai, miestas prie Visaginio 
vietinius rusus. (Sis dokumentas ežero, kuriamas Antano Snieč-
lietuviškame vertime tais metais kaus vardo energetikų miestas, 
buvo "Drauge" ištisai paskelb- naftininkų miestas prie Mažeikių 
tas). ir kiti. 

Juda ir Latvijos tikintieji, pro- * 
testuodami prieš religinės lais- Kaip mes, taip lygiai ir latvių 
vės varžymus. Sakysime, 1975 išeivijos spauda nusiskundžia a-
metais Daugpilio katalikai pro- patišku vakariečių nesidomėjimu 
testavo prieš jų bažnyčios uždą- Pabaltijos kraštų kolonizacija bei 
rymą ir pasiuntė peticiją su 5043 rusifikacija. Jei 1948 metų JT 
tikinčiųjų parašais. 1975 m. pa- Žmogaus teisių deklaracija puo-
našiu būdu protestavo 65 baptis- selėia tautų apsisprendimą, tai 
tai jaunuoliai iš Aisputos, kelda- 1975 Helsinkio ir 1978 m. Belg-
mi balsą prieš jų kunigo perse- rado konferencijų baigiamieji ak-
kiojimą ir iš pareigų nušalini- tai apie tai nė žodeliu neužsime-
mą. Savo proteste jie nurodė, kad na. Teisingai tad paskutinio V U -
1948 metų Jungtinių Tautų Žmo- Ko seime Chicagoje (1978.XII.9-
gaus teisių deklaracija ir 1975 m. 10) dr. Bronius Nemickas savo 
Helsinkio Baigiamasis aktas ga- paskaitoje "Žmogaus teisės ir 
rantuoja tikėjimo laisvę. Be šių Madrido konferencijja" teigė, kad 
protestų, žinoma visa eilė kitų, "žmogaus teisių mindžiojimas, 
asmeninių ir kolektyvinių protes- žmonių kontaktų bei informaci-
to aktų. Jos varžymas, pasirašius baigmi-

* nį aktą, ne tik kad nesiliovė ar 
Visuose laiškuose iš Latvijos, nesumažėjo, bet atvirkščiai — 

atsišaukimuose ir kitu būdu at- Sovietų Sąjungoje ir kai kuriuose 
keliavusiose iš tėvynės žiniose jos viešpataujamuose Rytų Eu-
laisvojo pasaulio latviai prašomi ropos kraštuose dar labiau suin-
veikti laisvajame pasaulyje, kad tensyvėjo". Kodėl tai įvyko, ^pa
jų kieta gyvenimo dalia ir prie- aiškina toliau prelegentas: "yi-
spauda būtų palengvinta. Ypa- suomeniniai delegacijos nariai 
tingai prašome sustiprinti užsie- JAV Valstybės departamento bu-
nio informaciją latvių kalba, vo iš anksto pamokyti, kad baig-
Kaip žinome, latvių kalba radijo minio akto nuostatų pažaidos 
laidos iš Vakarų perduodamos faktus, jei keltų, minėtų bend-
per Amerikos balso, Laisvės, Va- rai, anonimiškai, žodžiu, priside-
tikano ir Evangelikų misijos sto- rintų prie administracijos Sovie-
tis. Išeiviai latviai visomis išga- tų Sąjungai nuolaidžiavimo po-
lėmis stengiasi savo kenčian- litikos, dar nenusikračius Kissin-
tiems tautiečiams padėti, tačiau gėrio dvasios slogulio". 
Amerikoje ir Vakarų Europoje • **>• 

AFGANISTANAS - NAUJA 
KOMUNISTINE VALSTYBE 

Bet žmonėms reikia daugiau ducnos 

Praeitų metų pavasarį po žiau
raus, kruvino karinio perversmo 
pietų Azijoje įsigalėjimas pirmos 
komunistų vyriausybės Afganis
tane sukėlė didelį jo artimiau
sių ir tolimiausių kaimynų susi
rūpinimą, o taip pat ir JAV-bių. 
Mat, bet koks Afganistano tradi
cinės neutralios politikos pakeiti
mas kelia sąmyšį šitoje srityje, 
jau ir taip suskaldytoje tautinių 
rungtynių ir ginčijamų sienų. 
Kas dar blogiau., kad komunistų 
įsigalėjimas Afganistane, apiman-
čiame apie 400,000 mylių plotą 
ir turinčiame bendrą sieną su So
vietų Sąjunga, Kinija, Pakistanu 
ir Iranu kaip niekad anksčiau, 
prianii.a Maskvos įtaką prie di-
džhn'ų Persijos įlankos naftos 
šar">ių ir prie strategiškai svar
baus Ind.'jos vandenyno, abiejų 
gyvybiškai svarbių Vakarams. 

Skurdi tauta 

Afganistanas su savo 20 mili-

P. GAUČYS 

Jaunieji karininkai 

Jaunieji karininkai Afganista
ną paskelbė "demokratine res
publiką" ir komunistų parti
jos generalinį sekretorių Mur 
Tarakį paskyrė prezidentu, minis-
teriu pirmininku ir valdančįos re
voliucinės tarybos pirmininku. 
Nors naujoji vyriausybė pasiskel
bė vesianti "nepriklausomą, pa
žangią politiką", bet Afganistano 
kaimynai tuo nepatikėjo ir pra
dėjo nerimauti. 

Pakistanas, o dalinai ir Indija 
bijo, kad dabar pietų Azijoje pa
didės Sovietų įtaka ir sustiprės se
paratistiniai judėjimai jau ir taip 
neramioje šioje Azijos dalyje. Da
bar neabejotinai paaiškės šimta
metis teritorinis ginčas su Pakis
tanu dėl pataniečių padermės, gy
venančios abiejose Pakistan.o ir 

jonų gyventojų laikomas viena I Afganistano sienos pusėse. Šiame 
iš dvidešimties pasaulio skur
džiausių tautų. Tačiau anksty
besniųjų vyriausybių vedama 
politika jį įgalino naudotis Rytų 
ir Vakarų ūkine pagalba (1,5 bil. 
dol. iš Sovietų ir 500 mil. dol. iš 
JAV). Afganistano kariuomenė 
buvo beveik išimtinai apmoka
ma ir ginkluojama Sovietų, kas 
jiems leido naudotis plačia įtaka. 

Praeitų metų balandžio 27 
d. aviacijos ir tankų dalinių kai
rieji karininkai nuvertė preziden
tą Mohamedą Daoudą ir jo vy
riausybę, nužudydami ne tik juos, 
jų šeimas, bet ir daugumą senes
niųjų karininkų. Atkaklių ko
vų metu sostinėje Kabule žuvo 
daugiau kaip 10,000 asmenų. 

Pirmą kartą 1973 m. Afganis
tano politinė būklė pagrindinai 
pakito, generolui M. Douadui su 
karinių jėgų pagalba nuvertus 
karalių Zaheri Šachą, kurio Do-
uadas buvo patikimas vyras. Bu
vo paskelbta respublika ir Doua-
das pirmuoju prezidentu. Tačiau 
politinė pusiausvyra neilgai teiš
silaikė. Vieni buvo nepatenkinti 
demokratine santvarka, o kiti ją 
laikė monarchijos tąsa. Todėl 
sprendimo buvo ieškoma kareivi
nėse. Jaunieji karininkai nepasi
tikėjo šituo generolu, kuris kara
liaus pusbrolis ir vedęs jo seserį-
Užsienio politikos srityje nužudy
tasis prezidentas tęsė nuversto ka
raliaus neutralią politiką. Iš vie
nos pusės jis kvietė Sovietus pa
remti jo santvarką ūkiškai ir ka
riškai, o iš kitos pusės — neuž
darė durų Europos ir Amerikos 
įtakai. 

konflikte Kinija remia paKistanie-
čius, o Sovietai afganistaniečius. 
Per ilgus dešimtmečius Patano 
gentis reikalavo i r kovojo už ne
priklausomybę ar bent autonomi
ją. Tiesiogiai šią kovą skatina ir( 
remia Afganistanas, o netiesio-' 

dalyje ir pietryčių Irane. Afga
nistanas jau nuo seniai stengiasi 
gauti priėjimą prie Arabijps jūros 
ir gauti netoliese esančių natūra
lių dujų. 

Dėl tokių Afganistano užma
čių Iranas jaučiasi nesaugus ir 
ten laiko stipriai ginkluotą ka
riuomenę. Priešingai, Sovietams 
komunistų įvykdytas perversmas 
teikia gerų vilčių. Ligi šiol tiek 
Sovietai, tiek Kinija laikosi atsar
giai, laukdami tolimesnės raidos. 
Senosios santvarkos šalininkai 
pasitraukė į kalnus ir iš ten veda 
partizaninį karą. Kadangi Afga
nistanas labai neturtingas, viduti
nės metinės kiekvieno afganista
niečio pajamos tesiekia 90 dol., 
sunku tikėtis greito gyvenimo su-
normalėjimo. Afganistano komu
nistinė vyriausybė daug tikisi iš 
Sovietų, tačiau, ir jiems išgyve
nant daug savų sunkumų, var
gu ar bus įmanoma verksmingai 
paremti savo naują sąjunginin
ką, kuris labiau pasigenda duonos, 
o ne ginklų. 

EUCHARISTIJOS BIČIULIAI 
Prieš persekiojimus ir kančias — 

meile ir tikėjimas ok. Lietuvoje 
Nežiūrint katalikų Bažnyčios i vas su mumis, tai kas prieš mus?' 

persekiojimo pavergtoje Lietuvo- j Toliau įstatuose . šitaip 
je, tikėjimas tebėra gyvas ir n e p a i m a : "Reikia iš naujo atgaivinta 
laužtas. Aišku, išorinis Bažnyčios Į pirmųjų krikščionių dvasią. Rei—-
asireiškimas yra prislopintas. Re- į kia sielose uždegti tą ugnį, kuria 
liginės organizacijos uždraustos, j liepsnojo apaštalo Sv. Povilo šur-^^^jj 
Religinio turinio laikraščiai ir dis. Reikia gyvenimą sueucharis-

• - To siekia Eucharistijos bi-

NAUJAS KURAS 

Kad būtų galima sėkmingiau 
g,ai Sovietai. Iš Afganistano slap- j k o v o t i f r i f °f> J Ą * - * • fu" 
tų radiio stočių vedama propa- k e b a ***** kuro dujų heka-

nos, švedų mokslininkai yra 
paruošę atitinkamą technologi
ją želės pavidalo kuro gamini
mui iš akmens anglies. Sude
gant jis neužteršią oro ir yra 
du kartus pigesnis už naftą. 

Sis kuras gaminamas susmul
kinant akmens anglį ir primai
šant 30% vandens ir 0,3% tam 
tikro chemikalo, kuris paverčia 
anglies miltelius į želę ir nelei
džia anglies milteliams nusėsti 
žemyn. 

knygos uždrausta spausdinti. Re
liginiai kongresai ir net didesnės 
religinės procesijos neleidžia
mos. Mokytojai bei kiti valdžios 
tarnautojai neturi teisės dalyvau
ti bažnytinėse pamaldose, o tie, 
kurie nueina bažnyčion, būna 
pašalinti iš tarnybų. Vaikams 
dažnai neleidžiama patarnauti 
prie Sv. Mišių, o studentas,^ pa
stebėtas pamaldose, gali būti pa
šalintas iš universiteto... Ir t t 
Šodžiu, ateistinis okupantas deda 
visas pastangas suateistinti Lie
tuvą, o ypač jaunimą. Iš jauno 
žmogaus širdies bandoma išrau
ti gyvąjį tikėjimą. Tai daroma 
suktais, nelegaliais būdais, ne
paisant nei pačios Sovietų Sąjun
gos konstitucijos, nei tarptauti
nės žmogaus teisių chartos, nei 
Helsinkio susitarimų. 

Tačiau Lietuvos tikintieji, 
kaip ir pirmieji krikščionys Pe
rono laikais, sėkmingai atsispi
ria okupanto užmačioms. Jie ne
sigaili aukų ir nestokoja ryžto iš
laikyti gyvą tikėjimo dvasią ir per 
tikėjimą išlaikyti lietuvių tau
tinį atsparumą. Tai lyg tęsinys 

tinti. 
čiuliai. Jų didžiausias rūpestis — 
kad žmonės suprastų ir gyventų 
ta tiesa, kad Dievas yra arti, kar
tu su mumis. To siekdami pir
miausia patys yra: 

1. praktikuojantys katalikai, t - . '< 
y. be rimtos priežasties nepraleis ?pi-# 
džia sekmadienio ir šventadienio «m 
Šv. Mišių ir kiek galima dažniau 
priima Šv. Komuniją. .'*» c» 

2. atidūs žmonėms: draugiška -cxr-
tolerantiški, paslaugūs, pasiaukos >.J 
j antys, atlaidūs r.l ,zii 

3. pavyzdingi pareigose, darbš-J{ ,ėn 
tūs, sąžiningi, kantrūs, blaivūs. jA*cįc 

4. jų ypatinga garbės ir mei- ~ , ^ . 
lės pareiga — Eucharistinis pus-r J&>. 
valandis Tai meilės sargyba, hnnofcril 
rią jie kasdien atlieka. Eucharis- <> a] 
tijos bičiuliai pasirenka sau pus- r-jąjt 
valandį, kurį skiria dvasios po--e.jsc; 
kalbiui su Kristumi. ihanąi 

5. Eucharistijos bičiuliai tai sa- ' ih 
votiška šeima. Tai vienos idėjos .cs? 
žmonės. Kai kurį nors iš jų fcdboorl 
tinka vargas ar reikalas, visi sku-.; pin 
ba padėti malda ar konkrečia pat„.:ir: 
galba"... ascjb" 

Toliau taip nusakomas Euchar. za'r. 

ganda už įsteigimą nepriklauso
mo Pakistano, tačiau sudaryto tik 
iš Pakistane gyvenančio? pata
niečių dalies. 

Sovietų tikslai 

Sovietų tikslas yra suskaldyti 
Pakistaną ir sau įgalinti tiesio
giai ar per jų satelitinę valstybę 
priėjimą prie neužšąlančių Ara
bijos jūros uostų. Pakistanas turi 
šiokią tokią atsparą, nes didesnė 
dalis Afganistano eksporto eina 
Pakistano keliais. Tačiau Sovie
tai gali ūkiniu spaudimu versti 
Afganistaną skatinti sąmyšį Be-
ludžistane, vakarinėje Pakistano į išbandymų. 

vyskupo Valančiaus vestos kovos,, ristijos bičiulių ryžtas: "a) 

Kaip naudingas pasirodys šis 
kuras, paaiškės po jo ilgesnių 

(t). 

Irano moterys skundžiasi šalčių metu negaunančios kuro 

tik dabar ji vedama aštresne for
ma, kiek kitose sąlygose, plates
niu mastu. 

Uždraudus religinėms organi
zacijoms veikti viešai, jos persi
formavo ir pradėjo veikti pogrin
dyje. Vienas plačiau išsišakoju
sių, grynai religinių sąjūdžių 
yra Eucharistijos bičiulių sąjū
dis. Tam sąjūdžiui priklauso 
įvairaus amžiaus ir išsilavinimo 
žmonių. Labiausiai buriasi jau-

visus ,yLrr 
savo darbus aukas ir maldas au- 7TGI 
koti bendra Eucharistijos bičių- oj^m 
lių intencija; b) dalyvauti bend-j? ir 
roję Eucharistijos bičiulių Šv. Ko- >>^r 
munijoje, kuri būna pirmąjį kiek-«va* 
vieno mėnesio sekmadienį ir au- ' I 
koja mėnesio intencija; c) kas vry*, 
mėnesį padaryti kokią auką Eu*~ ZJ 
charistijos bičiulių intencija: skir- ^- -
ti pasninką, atsisakyti kokios pra
mogos, aplankyti ligonį, sušelpti 
vargšą, išsižadėti savo norų, 
ugdyti savyje aukos ir meilės 

nimas. Tikslas — sustiprėti tikę-1 { j y a s i ą ; d ) k a s d i e n sukalbėti bent 
jime ir skelbti Kristaus meilės 
idėją. 

Prieš mane guli mažutė Eucha
ristijos bičiulių sąjūdžio įstatų 
knygutė. Pirmame puslapyje skai
toma: "Eucharistija — mūsų gy
venimo centras. Tai pati bran
giausia ir nuostabiausia Dan
gaus dovana žemei. Eucharistija 
— ne simbolis, ne pasaka graži, 
bet tikroji gyvenimo realybė, tik
ras gyvas Dievas asmeniškai nuo
lat gyvenąs mūsų tarpe. Jeigu 
mes įsijaustume į šią pagrindinę 
mūsų tikėjimo tiesą, ją giliai ir 
sąmoningai išgyventume —mū
sų gyvenimas neatpažįstamai pa
sikeistų. Mes džiūgautume, ir 
joks vargas, jokia kančia, joks pa
žeminimas dėl Dievo ir jo reika
lų nebūtų mums persunkus ir 
nepakeliamas. Jeigu gerasis Die-

-^. »u\ 
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ISTORINIAI LAIŠKAI 

Vroslavo valstybiniame ar
chyve rasta 14 laiškų su auten
tiškais valstybės kanclerių para
šais. Laiškai rašyti, valdant 

Jogailai, Vladislovui TU ir Ka
zimierui Jogailaičiui. Šios isto
rinės relikvijos dabar rūpeatin-

— Negi tai galėjo padėti? 
— Ne, bet būtų šis tas. Juk aš debesimis plau

kiojau jau perilgai. Fantomas buvo be formos, bet, 
sakai teisybę, Lena suklydo, išėjo kitaip. 

— Atradai? 
— Kišenėje, adresų knygutėje, paskutiniame pus

lapy radau vertikaliai rašytą nežinomą vardą. Rašė, 
matyt, stovėdamas. Skaičiau: "Dora Ferguson", tele
fono numerį, ir sudrebėjau... Man tai nepadėjo. 

— O, darosi įdomu. Ir ką? — Maura išplėtė akis. 
— Nieko. Atradau, persirašiau ir knygutę padė

jau atgal. Galvojau ką nors daryti, bet nedariau. Šį
kart neklausiau ir Lenos ką su vardu ir telefonu da
ryti. Telefonuoti? Ne! Jokiu būdu! Mergiščios balso 
pradėjau bijoti. Bijojau, iš viso, dalyką drumsti. 

— Drumsti? Galėjai. 
— Su telefonu ilgai prisikankinau. Prisėsdavau 

būdavo, galvodama paskambinti, pasiklausyti jos bal
so — buvau žingeidi. Ar balsas yra senas.skambus?... 
Po to padėčiau ragelį atgal. Tik ką žaidimu būčiau 
pasiekusi? Nieko. Aišku, galėjau ją užsipulti, reika
lauti palikt Andrių ir mane ramybėje, bet ji nusijuok
tų ir aš atsirasčiau maldaujančios rolėj. Viešpatie, bu
vo nelengva. Turėjau jo kaltę rankoj, Doros numerį Į 
įrėžtą galvoj, bet neturėjau drąsos veikti. 

tų vieša, atidengta, o tam pasiruošus dar nebuvau — 
nei dvasia, nei materialiai. Skyrybos... Lengva pasaky
ti, bet kas jos iš tikrųjų yra? Vos jas pradėjau su
prasti, desperacija augo. 

Išsiskyrimas būtų baisus man, Andriui ir tau, 
Maura. Tai ilgai svarsčiau, mačiau save vienišą po jų; 
šiuos namus, didelius kambarius, šį saloną, miega
mąjį, virtuvę ir sode baseiną, su klaikiais vandens 
ratilais, tuščius; gyvenimą su pailgėjusiom dienom ir 
be darbo. Kaip nutildyčiau priekaištą, kad pasielgiau 
gan klaidingai? Neatsiplėščiau nuo staiga ateinančių 
prisiminimų, mažų, įstrigusių epizodų, įpratimu tapusio 
gyvenimo būdo ir įprastų vargų. 

To bijodama, žinojau, kad kelio atgal nebus, kad ir 
i be skyrybų bus vienišumas. Neapkenčiau laisvės ir 
jaučiausi tarsi būčiau pati apsimūrijusi sau sieną, už 
kurios jau pakankamai ilgai buvau nelaiminga... Tai
ką turėjau daryti? Ką su Doros telefonu galėjau lai
mėti? 

Nieko. 

vieną "Sveika Marija", pavedant 
visus Eucharistijos bičiulius Die
vo meilei ir globai"... 

Įstatai baigiami raginimu būti 
ctEucharistijos bičiuliu, nes nėra 
didesnės laimės, kaip gyventi vie
nybėje su Dievu ir nėra kilnesnio 
veikimo, kaip kitus vesti į šią vie
nybę". 

Įstatų knygutės gale duodama 
mėnesinis intencijų sąrašas: 

"Sausis — Padėka Dievui už 
visa, ką jis žmonijai suteikia. 

Vasaris — Už kunigų semina
rijos dvasinius ir medžiaginius..„,ov+ 
reikalus, už pašaukimus. 

Kovas — Už persekiojamus dėl .';. , 
teisybės, už kenčiančius, sunkius :J:"?t 
ligonius. Prašyti, kad visi pažin-":"3 

tų kančios vertę ir prasmę. 
Balandis — Už Bažnyčios vie-

(Nukelta į 5 puaL) 
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— Atsimenu. Plaudamas žolę jis neatsakydavo 
net sveikinimams. 

— Labai jau užsidaręs ir bailus buvo. Klara pa
siuntė jį pas psichiatrą, žinomą anoj apylinkėj spe
cialistę, ir toks tylus, ramus, drovus žmogus pradėjo 
keistis. Keitėsi lėtai, bet kartu įsimylėjo. 

— Įsimylėjo? 
— Įsimylėjo jis į savo gydytoją ir, nepatikėsi, 

Klarai pranešė apie skyrybas 

Ieškojau pavyzdžių. Mūsų gatvėj išsiskyrusi Kla
r a dažnai ateidavo pas mane. Sužinojau kaip jai atsi
tiko ir kodėl? Kaip po dvidešimties laimingų, gražių ir 
tobulų vedybinių metų Klara prarado vyrą? Po skyrybų 
ji nebuvo laiminga, tu pati matei. Ji užeidavo, išger-
davom kavos, ar arbatos puodelį ir ji buvo labai atvi
ra. Ir žinai ką? 

— Ką ji sakė? — Mauros akyse buvo susidomė
jimas. 

— Sunku kartais patikėti, kaip dėl menkniekių 
prarandamas vyras. Ji pasakojo, kad vyras buvo keis-

, w 
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ZJ 
— Maura juokėsi, — ,.usia 

t- <»n 

Aš plėšiau ir roviau iš atminties tai, ką turėjau,' tas, tylus, labai uždaras žmogus ir tuo susirūpino. Jis 
ir nieko nedariau. Radiniu norėjos pasinaudoti, bet! vengdavo kaimynų, visad buvo toks su nuleista galva, 

gai tyrinėjamos — pranešama įto, ką jis man būtų galėjęs duoti, šisigandau. Juk po į nešnekėjo net su Klara, kuri buvo jo žmona, ir ji pa-
lenkų spaudoje. Jm. audros greit būtų prieita prie galo, neištikimybė bū-j galvojo, kad jis serga psichine liga. 

— Tai todėl ji išsiskyrus? 
nežinojau. 

— Išsikraustė jis iš jos namų tylus, nepasikeitęs, »•* 
kaip seniau, ir Klarai tai atrodė neįmanomu daly- ~~™ 
ku. Antausis už viską, ar ne? iw»f 

— Vyrai keisti padarai. t ofl 
— Taip jai atsitiko ir ji po to gailėjosi, dievaži, -—-r 

kaip ji gailėjosi susirūpinusi vyro drovumu. Tebūnie! - •.-,? 
Bet buvo jau po laiko. Jei nebūtų mėginusi pakeisti - \* 
ir "patobulinti", gal nieko ir nebūtų atsitikę, absoliu- r ; sh 
čiai... Jos vyras buvo toks, kad nebūtų išdrįsęs pakelt S.ila 
akių į kitą, a r tai ne ironija? Veikli Klara pati sau na- č i ^ 
kišo koją! š ta i kodėl ir aš vengiau kištis dėl Doros. . ^J* 
Moterys perdaug nori, gundo status quo, o tas joms ; , / . ' 
keršija, galvojau. 

— Klarai buvo pikta ir baisu, manau. 
— Ji liko nelaiminga, vieniša, neišeidavo iš mano 

namų, išsėdėdavo tris, keturias valandas net nepa
galvodama, kad trukdydavo namų ruošos darbams. J I . 
baisiai bijojo tuščių namų, tarsi juose butų šmėklos. 
Man buvo joe gaila. Po teismo nuosprendžio nedaug -» 
gaudavo iš vyro vaikams. Ji vargo, dirbo, lakstė iš 
darbo į namus, iš namų mokyklon, palaikė tvarką na
muose ir auklėjo vis blogėjančius mažus vaikus. 

š ta i tuomet aš pagalvojau: 

(Bos daugiau) 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. sausio mėn. 24 d. 

BOSTONO ŽINIOS 
MIRĖ 

__ ANTANAS MONKEVIČIUS 

^J Sausio 12 d. vakare Carney li
goninėj, Bostone, po sunkios ir 

~ ilgos ligos mirė Antanas Monke-
.^vičius, buvo gimęs 1896 m. lie

pos 10 d. Kelmėje. 

' - Antanas Monkevičius Lietuvos:^ r . i m a s ' ... _ ^. . . , 
••»• •,. lieka su giliu rūpesčiu ir įsgyve-

nepnklausomo gyvenimo pra- . 6 ^ OJ 

--džioje dirbo vidaus reikalų m-jos ] n i r ^ u ; , v._ .. 
^ž inyboje . Buvo Utenos apskritieji K a i P° ^ r a u k o s apžiūrėję 

policijos vadu, o vėliau pasienio 
policijos rajono viršininku. Ant-

J rukart Rusijos raudonosioms or
doms artėjant prie Lietuvos, pa-

pagal Krappo įrašą ieško špulės 
(įrekorduotos juostelės). Galiau
siai ją suranda, drebančiomis 
rankomis ją uždeda ant rekorde
rio ir klausosi. Kai kurias vietas 
pakartoja. Iš juostos kalbama a-
pie jaunystę, moterį, meilę. Vėl 

j ieško raktų, vėl bananas, vėl iš-
Ir visa tai aktorius at-

Prof. Juozas Jakštas skaitys pa- VV.orcesterio apylinkė. Po suvažia- j 
skaitą "Dr. Šliupo laisvamanybės 
šaknys ir jo reiškimasis". Kiti is
torikai atsakinės į klausimus. 

Vasario 3 d. Jono Skardžiaus, 
N.D.A.&, paskaita apie Rytų rae-
diciją Taut. s-gos namuose. 

Vasario 18 d. Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas Liet. Pil. 
d-jos salėje. 

LB BOSTONO APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS 

Sausio 28 d. 2 vai. po pietų 
Maironio parke Shrewsburyje, 
prie Worcesterio, šaukiamas Lietu 
vių bendruomenės Bostono apy
gardos suvažiavimas, kuriame bus 
peržvelgta paskurinių trijų metų 
apygardos veikla, tvirtinama fi
nansinė apyskaita, renkama tre
jiems metams apygardos valdy
ba ir kontrolės komisija. Suvažia
vime pranešimus padarys apygar
dos valdyba, kontrolės komisija ir 

vimo bus vaišės, kuriose galės da 
lyvauti taip pat svečiai. 

K. 
C L A SS I F I E D G U I D E 
P A R D A V I M U I 

BODY S H O P 
Parduodamas biznis ir įrengimai. 

Pereitą metą turėjome biznio už 
100,000 dol. Duokite pasiūlymą. 

371-4012 arba 471-5363 
- - - . - S ^ ^ ^ T * . 

parodėlę 4-tam aukšte ir atsigai 
vinę punču grįžtame į 3-Čią aukš
tą, čia išgirstame spalvingąjį Pul-
gį Andrius] su jo aukštaitiška 
tarme ir Kazio Binkio "Kriaučių 
Motiejų". Ir tur būt nesuklysiu 
pasakęs, kad Andriušis ir Binkis 
buvo sutikti labai šiltai. Absur
do teatre reikia giliai susimąstyt, j ^ f c ^ į įamam** 
kad galėtum geriau suprasti, o j 
Andriušis ir Binkis taip gyvi, ar- j Pagal įstatus suvažiavime spren 
timi ir labai lengvai klausomi,! džiamu balsu gali dalyvauti apy-
kas nereikalauja įtempto žiūrėji- Į gardai priklausančių apylinkių 

! pirmininkai, apylinkių valdybų 
nariai, veikiančių komisijų pir
mininkai, apygardos valdybos bei 

mo ir mąstymo. 

I sitraukė į Vakarus. Karo pabaigos 
~ sulaukė Vakarų Vokietijoj, o vė-
' liau emigravo j JAV. Apsigyve

no Bostone, pradžioje Camb-
ridge, o vėliau Dorchester, kur į-
sigijo nuosavą namą. Čia gyveno 
su žmona Brone ir jos mamyte. 
Bėjęs į pensiją darbavosi dau
giausia prie savo namų. Kaip dau- j 

T guma lietuvių, taip ir Antenas p Q mo$ ^ š okiai ir 
su žmona Brone, augino gėles ir r 

daržoves ne tik sau, bet pasida-i ^ ^ Q r a s b u v Q l a b a i blogas, j kontrolės komisijos nariai ir apy-
lindavo ir su savo bičiuliais. į ̂ * § . y a k a r ą s u s i r inko gražus j linkių atstovai, rinkti apylinkės 
Prieš eilę metų mirė žmonos mo- J g l f e t u v i ų i r g tolimensių a- ] susirinkime po vieną nuo 50 apy-
tina, kurią Antanas globojo, nes Į ' n Q B o s t o n o s k a u t a i - ė s linkėję registruotų lietuvių. 
S.n̂ »̂-»̂ c- c-iraiUota cntriVn Ti TVjkė-! rV , . . . 

įrodė, kad jų organizacija yra gy- Dabar Rostono apygardoje vei-
jva, kuri nesirengia ^ užsnūsti, o k i a Bostono, Brocktono, Cape Co-
vis suranda būdą didesnį pėdsą-1 ^ Worchesterio ir Providence 
ką įspausti į lietuvių išeivių rude- apylinkės. Dabart inė apygardos 
nėjančius laukus. valdyba išrinkta 1976 m. sausio 

25 d. įvykusiame apygardos suva
žiavime Bostone. Povilui Jan
kauskui pasitraukus iš pirminin
ko pareigų, dabar apygardai vado
vauja Petras Viščinis. 

Šaukiamą suvažiavimą globoja 

žmonos sveikata sutriko. Ji pake 
lė eilę didelių ir sunkių operaci
jų- Metams bėgant ir paties Anta
no sveikata pradėjo šlubuoti. O 

- paskutiniuoju laiku taip atsitiko, 
kad abu Monkevičiai atsirado Ii-
goninėse. Antaną, Camey,oBro- j KLAIPĖDOS 

tTTie Peter Bent Bngham. Brone, 9FKAKTI 
pakėlusi sunkią operaciją, buvo I 

. išleista iš ligoninės sustiprėji-! _ . . . , T , , _-*.. 
. . ., -v.. . , . . i Sausio 14 d. Jono Vanagaičio 

mui, nes turės vel grpti \ l i g o n i - i . . . , į . ^_ • 
T J S . j . . . . . I šaulių kuopa Bostone surengė 

nę tolimesniam gydymui. Ji visai . . , . . , , r . . j - 0„ 
. «, b},. , l . - ' Klaipėdos krašto atvadavimo su-pamiršdama savo ligą labai m - T T"f T l u • -;;mn v „ n m c - . . . . T i • •• T kakties kuklų minėjimą. Kuopos pinosi w r u Antanu. Lanke ji h- . . v _ C t v Zs ~,~ r i pirm. mž. Juozas Stašaitis apmo-

LENKIJOS VYSKUPŲ 
KONFERENCIJA 

Varšuvoje įvyko Lenkijos 
vyskupų konferencijos pilnaties 
sesija, pirmoji po kardinolo 
VVojtylos išrinkimo j Popiežius. 
Sesijos dalyviai — 60 lenkų 
vyskupų, — ta rp kitų uždavi
nių išrinko naują Lenkijos vys
kupų konferencijos vice-pirmi-
ninką, vietoje š ias pareigas ėju
sio kardinolo VVajtylos. M I S C E L L A N E O U S 

j liiiiuiiimimiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiimii! 
(vairių prekių pasiriukim:i> nebran

giai iš mūsų sandelio. 
COSMOS PAKCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

2501 W. 69 St., Ohicago, IU. 60629 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
luiiimniiniiHiimmmiiiiiiiiiiiuimiiiui 
illlllllllIHIIIIIIIIiilIlIlIlIliiltilHllllilIlIlIlI 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 a r b a 376-5996 
IIIItlIUlIlIlItlIlIlHllllllllllllllUIIUIIUIIlll 

nauja New Jersey, New York ir Con-
necticut lietuviams ! M I ' l |VM E > |« f^J /"* 

! Kas šeštadieni nuo * iki 5 vai. po- • i— W l w l U I I X V X 
piet iš WEVD Stoties New Torke 
1330 kil.. AM ir nuo 7 iki 8 va!, 
vak. 97.9 meg. FM. 

Į 
I Direkt. Dr. Jokūbas J. Stukas 

1467 Force Drive 
Monntainside, X. J. 07092 
Tel. 232-3565 (code) 20t 

Kviečiame taip pat klausytis Lietu
viškų kultūrinių valandų anglų ka.ba 
iš Seton Hali Universiteto radijo sto
ties (New Jersey WSOC 89.5 m«v 
FMį Pirmad. 7:30 - 8:30 vai. vaka o. 

(Vadovauja prof. J. Stukas) 

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii 

S 0 P H I E BARČUS 
KADIO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Telef. 434-2413 
1490 A. M. 

7159 S. MAPLEWOOD AITE. 
CHICAGO, UJL. 60629 

K E A L E S T A T E 

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

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

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

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

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

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

Gražus platus sklypas ir garažas 
j Marųuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estafe 
2625 Wesf 71 si Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

R E A L E S T A T E 

iiiiimtiiiuiiiimiMiiiiiimiiiiiiimiiimii! 
REGISTRUOKITE SAVO 

NAMUS, 
biznius, sklypus pardavimui 

jau 26-tus metus veikiančioje įstai
goje, o pirkdami pasiteiraukite. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Republic 

2951 W. 63rd St., 436-7878 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiimmiiiiiiMiimiiii 

Lietuvos atsiminimai 
• 

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

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

SERAPINAS — 6S6-2960 
I vestavimas. o butų mur. namas. 

I IIIIIIIIIIIIIIIIUIIillIlIlIlIlIilIlIlIiniiiiiifiKi j $17,000.00 metinių pajamų. Prašo 6 
~\į A 1 ( O IVI E i kartus metinių pajamų. 

Savininkas parduoda mūrinį 6 
kamb. namą, Ho t Springs, Ar-
itinso valstijoje. Ar t i krautuvių 
ir susisiekimo. 

Skambint i telef. 476-7540 

94-ta ir St- Louis. Giminingom arba 
didelei šeimai 4 miegamų, iy2 aukš
to namas. Pilnas rūsys, 2 šildy
mai. Šoninis į važiavimas. Garažas. 
$45,000.00. -

46-ta ir Albany. Visiškai tuščias 
2^4 aukšto po 3 miegamus medinis 
namas. Gazo šiluma. Naujai atremon
tuotas. $40,900.00, arba geriausias 
pasivlymas. 

66-ta ir Washtenaw. Pelningas in-

gonmej 

Lubino laidotuvių koplyčioje 
kėjo dalį išlaidų Lietuvių radijo 
valandų Laisvės Varpas progra-

. 
Kazys Šimėnas, atsisveikindamas į m0se, kuriose vedėjas Petras Vis 
velionį LB Bostono apylinkės ir s činis davė sukilimo dalyvio rašy-
Balfo Bostono skyriaus vardu, i tojo Stasio Santvara ir prof. Si-
prisiminė Antaną Monkevičių, | mo Sužiedėlio trumpus pasisaky-
kaip žmogų, kuris ir būdamas Į m u s apie Klaipėdos istoriją, jos 
pensininkas ir sveikatai šlubuo
jant vis tiek savo išgalėmis rem
davo lietuviškus darbus. 

; Ant. Monkevičius palaidotas 
Forist Hill kapinėse iš Šv. Petro 
l iet parap. bažnyčios So. Bos
tone, kur giedotines šv. Mišias 

. a t n a š a v o kun. Antanas Baltrušū 
S nas. Solo giedojo sol. Benediktas 
"L Povilavičius. Į amžino poilsio vie-
' tą palydėjo žmona Bronė, kun. 
- Baltrušūnas ir gausus būrys jo į 

bičiulių. Ir taip vis didėja * • » - h į b u V Q s v a r s t o m i kuopos rei-
z čius lietuvių naujų kapų svetm- j j ^ ^ ^ S t a § a i t i s pranešė, 
L goję šalyje Amerikoje. ^ ^ ^ ^ s y e i k a t a n k i t i ^ a -

Iš kapinių velionės našlė pa - ' i a j s v e r 5 i ą trauktis iš pirminin-
į kvietė į Blinstrubo restoraną pie- į ^Q p a r e igų. Ragino kuopos na-

tums. O kai po pietų visi vykome, r - u S p r a dėt i rūpintis naujo pirmi-
*'- į savo namus pas savo seimas,ve- n j n k o suradimu. Iš susirinkimo 

lionio Antano našlė jau i tuščius j —yHfafo įr pranešimų iŠgirdo-
namus. Tačiau tokia yra Aukš- į m e a p į e ^ o p o s veiklą. Kai kitos 

reikšmę Lietuvai ir apie patį su
kilimą, tuos pasisakymus perpin-
damas muzika ir daina apie jūrą 
ir Baltiją. 

3 vai. p.p. Liet. Pil. d-jos So. 
Bostone mažojoj salėj kuopa tu
rėjo savo susirinkimą, kurio pra
džioje sukilimo dalyvis poetas St. 
Santvaras pasidalijo to sukilimo 
prisiminimais ir to sukilimo 
reikšme. 

3 , Po Santvaro kalbos Šauliai tu-
. j rėjo savo kuopos darbotvarkę, ku-

A. t A. JONUI RAUBAI mirus, 
žmonai LIUDAI, žentui PMNUITŪRŪTAI ir jo duk
relei EGLUTEI, liūdesio prislėgtiems, giliausią už
uojauta. 

Rozazlija Malčiauskas su Šeima 

KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visą rūšių grindis. 
i. BUBNYS — Te!. RE 7-5168 
llllllllHlllllllllUlllfiliUUIlIlIlIlilIlUIIIIIII 

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

FRANK Z A P 0 L I S 
520814 West 95tb Street 

Chlcago, IJŠlaois 
Telef. GA 4-8654 

Midway apyl. Taverna ir 3 butai. 
' Puiki proga investuoti arba pasida-
I 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. 

HELP WANTED — VYRAI 

BEEF B0NERS 
LAB0RERS — TRAINEES 
We need boners and general la-

borers in our beef fabricating 
plant. No experience necessary. We 
provide an excellent training pro-
gram with high pay and fringe 
benefits. 

Foreign language spoken here. 
If interested stop in and fili out 

an application. 
CHICAGO FOOD PROCESS^>RS 

6636 S. Wentworth Ave., Ch'go, HL 
Apply to MR. EDWARDS 

HELP W.^ 'TED — MOTERYS 

GENERAL OFHCE 
Part time person needed immedia-
tely in Distribution Center office 
on long term basis. Duties ixivolve 
sorting filing, etc Hours flexible 
between 8 and 4:30. Mušt have 
own transportation. 

McNEIL LABS 
2122 Roberts Drive 

Phone Mr. LYCKE 344-3189 
For an App.t. 

A. t A. IDAI BARONIENEI mirus, 
mielai L ŠILINGIENEI, V. RRK0NUI netekus myli
mos Mamytes bei kitiems giminėms reiškiame gi
lią užuojautą ir kartu liūdime. 

A, S. Velbasiai 
Florida 

čiausiojo valia. 

VAKARAS SU KELEČIUM 

Lietuviškosios skautijos 60 me-
• tų jubiliejui atžymėti lietuviai 

skautai-ės Bostone sausio 13 d. 

organizacijos pavargsta ir tilsta, į 
tai šauliai užpildo tas atsiran-l 
dančias spragas. Labai gražiai bu- j 
vo pravestas kariuomenes Šven
tės minėjimas, Vasario 16-sios, 
birželio išvežimų minėjimai ir vi
sa kita dažnai neapsiena be šau-

• surengė vakarą Liet. Piliečių d - j , t a l k o s a f n e t v a d 0 vav imo . Jie 
1 -jos salėje So Bostone. Programo- j r e m i a fc l i e t u v i 5 k ą s p a u dą , skir-
: je buvo absurdo teatro atstovo, ^ { ^ %%{em 1 5 e t u v i ų laikras 

čiam tam tikras sumas. Dabar 
vra užsakę net už 130 dol. anglų 

Samuel Backetto "Paskutinis I 
Krappo jrašas", Pulgio Andriu-1 0 

Kazio Binkio šio "Neįleido" ir 
"Kriaučius Motiejus". 4-to aukš
to salėje buvo lietuvių meninin
kų kurinių parodėlė. 

Iš Chicagos atvykęs aktorius 
Jonas Kelečius įdomiai suvaidi
no Becketto "Paskutinis Krappo 
įrašas". Senas, nusigyvenęs ir nu
sigėręs žmogus (Jonas Kelečius) 
sėdi už stalo, Šalia kitas staliu
kas su bonkomis. Sėdintysis išsi
ima grandinėlę su raktais, ilgai į 

atrfnka viena ir vėl 

Ago-kalba išleidžiamos knygos 
nųa . 

Sauliai savo susirinkimą prade 
jo malda - pažadu dirbti Lietu
vai, o baigė Lietuvos h imnu. 

PAREME SPAUDĄ 

Lietuvių Piliečių d-ja S. Bosto
ne parėmė lietuvių spaudą: po 
50 dol. paskirta — Darbininkui, 
Keleiviui ir Lituanus ir po 25 
Draugui. Dirvai ir Sandarai. 

Kai lietuvių spauda sunkiai ver-

Mylimai Mamytei 
A. f A. 

IRENAI RUSECKIENEI, 
buv. Šiaulių Vinco Kudirkos mokyklos mokytojai 
mirus, jos dukras GIEDRĘ MICKIENĘ, DANGUOLĘ 
BANEVIČIENĘ bei visus artimuosius giliai užjaučiu 
ir kartu liūdžiu. 

Klaudija Venciene 
veliones mokine L 

Miitiiiiiimmiiiiiifiiiiiiiiimiiiimiiimmt 
PACRAGK F.XPRKSS AGE.NCY 

MARMA NOKEIKIENfi 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

i.jtbai įiegeidaujamos geros rūšie~ 
I prekes. M&istas Iš i-^uropos sandeUų. 
' 2f.CK VV. 69 St.. Chlcago, Iii. G0629. 

TEL. —• WA 5-2787 
j IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHI 

įiiiiimiiiiimimiiimiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
SIUNTINIAI į LIETUVA 

ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, 111. 60632, telef. ft?7-5980 
uiiiiiiuiiiiimniiiHiiimiiiiiiimiiiimitui 
>iii i i i i i i i i i i i i i i i i i inniii i i i i i i i i i i i i i i i i i if i i iu 

M. A. Š I M K U S 
NOTART P C B l d C 

I>'COME TAX SERVICE 
4259 So. Maplewood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ i5kvletlma4. pildomi 

PILIETYBES PRAŠYMAI ir 
kitokie blankai 

nniiiimiiuiiiiiiiiiiiimiiiiuiiiiiiiiinmn 
ilIlIlIlIlIlIlIlHlllllllliniflilIlIlHllilIlIlIMl: 

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

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69th St., telef. 776-1486 
IIIMIIIIIIIIIIIIllHlllillillIlIllIlIlIllIlIlHIII! 

fuiiiniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
5 kamb. mūrinis (Town house) mo

derniškai atremontuotas, gazu šildo
mas. Garažas. Arti 65th ir Cicero. 
$34,000.00. 

7 kamb. mūriais. 4 mieg. Nauja vir
tuve ir vonia. Gazu šildomas. Mūrinis 
garažas. Arti 61st ir California. Ge
ras pirkinys. 

50 pėdu sklypas Marąuette Parke. 
Leidimas 6 butų statybai. 2emiau 
$20.000.00. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Xamn pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Income Tax 

Notariatas — Vertimai 

REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Av 778-2233 

imiiifiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiimiiiiiiiiiiiiiii 

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

W0MAN TO CLEAN 
Thursday or Friday. Near 

105th St. & Western Ave. 
Call — 445-5780 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

Išnuomojamas oVz kamb. butas 
Marąuette Parke. Suaugusiems. 
Galima užimti vasario 1 d. Tel. 
476-7540. 

N O R I P I R K T I 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

Ieškau pirkt senus medinius baldus 
gamintus prieš 1930 m.: Komo
das, stalus, kedro skrynia'?, kė
des ir "Oriental" kilimą už priei
namas kainas. Tel. 312-891-3334 

juos Tiun 
žiuri, o tada atsirakina rašomo čiasi, tai toks d-jos mostas yra 
stalo stalčių, kažko ieško, ga-i gražus pavyzdys ir kitom pana-
liausiai išsiima bananą, pavarto, j šiom organizacijom pasekti jos 

nusilupa,lupenas meta prieš save j pavyzdžiu lietuviškoje veikloje. 
ant grindų, atsikanda, vėl atsisė
da už stalo, suvalgo bananą, nu-
ein prie staliuko, ten iš kiekvie
nos bonkos įsipila, išgeria, tada 
grįžta prie stalo, skaito knygą ir 

PARENGIMAI 

Kultūros klubo susirinkimas 
sausio 27 d. 7:30 vai. vak. Tauti
nės s-gos namuose. 

A . f A. 
DR. ALEXANDER JENKINS, Sr. 

m i r u s , 
žmonai UNTOINETTE, sūnums dr. JOEKSAHDRUI 
JENKINS. Ir. ir dr. LAWRENCE JENKINS. motinai 
FRANCES JENKINS. seserims HELEN PETRŪSKIE ir 
FRRNCES lAKUBAITIS. reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime. 

Aleksandras Lileikis 
Rita Valinskas 
Aldona Macys 

iiimiiitiiiniiimiiiiiiiiiiiiiiiimiitiiiiiiiin 
M O V I N G 

.sBRfiNA., erkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

Tel. _ \VA 5-8063 
iiimiiimiiiiifHiiiiiiiiiimmiiiniiiiiiiim 

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimifiiiiiiiiiuiiimiiiiiii 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU I 

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

Kreipkitės | "Draugo" adminis
traciją visais panaSiais reikalais. 
Busite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

Biznieriams aps imoka skelbtis 
d ienraš ty je "Drauge" . 

iiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiimir 
DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTE 
LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoros. MIC. 
knygoje: 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

• 
Knyga yra tik teologinė, ji dėl jao. 

mlų vietovių aprašymo ir dėl )os 
gausios istorinės medžiagos tinka pa
siskaityti kiekvienam lietuviui, besi
dominčiam Lietuvos istorija ar vie
tovėmis. Knyga didelio formato, 440 
psl. — kaina $3.00. Galima ją įsigyti 
"Drauge". 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiimitii 

D t H B S I O 
tMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiHiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 

I Sportas Nepriklausomoje Lietuvoje i 
Į JONAS NARBUTAS 1 

E P IRMOJI dalis apima nuo 1919-1936, 432 pusi. Kaina 1 
§ su pers iunt imu $9.50. 5 
f AJNTROJI dalis — įvykiai aprašomi nuo 1937-1940 | 
S metų laikotarpi daugiausia skir ta apie Lietuvos sporto di- s 
= džiuosius laimėjimus, 445 pusi. Kaina su persiuntimu $9.50. g 

i Abu leidiniai didelio formato su daugel iliustracijų, 5 
H gražiai išleista. Spaudė Morkūno spaustuvė 1978. S 
§ Užsakymus s iųs t i : = 

"Draugas" , 4545 W. 6Srd S t , Chicago, m . 60629. | 
r Dlinojaus gyventojai prideda ex t r a 45 et. taksų. -
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii3 



LAIŠKAI DRAUGUI 
SKALDANTI TRADICIJA AR 

JUNGIANTI TALKA? 

Ryšium su artėjančia Vasario 
16-osios švente mūsų pokalbiuo
se, susirinkimuose ir spaudoje gy
vai svarstomas aukų rinkimo 
klausimas Lietuvos laisvinimo rei
kalams. Nuomonės yra pasidali
nusios. Kai kurie Altos darbuo
tojai ir šalininkai mano, kad rei
kią remtis kažkokių konkrečiai 
nenurodomu susitarimu ir tradi
cija, nes Altą turinti išimtinę 
privilegiją rinkti aukas sau. Ki
ti veiksniai turį pinigų susirink
ti kitais renginiais — koncertais, 
vakarais, lietuvių dienomis ir t.t Į IOS. Vietoj jų 
(2r. "Pasiruošimas Vasano Šešio-. b e n d r ų d a r b ų t a l k ą . t o k i a t a l k a 
liktosios minėjimui Clevelande. į t a i p p a t y r a ^ i i e t u v i ų t a u . 
Clevelando ALT susirinkimas",! t o s traaicija, daug gero mūsų gy

ti už Lietuvos laisvę. Taip pat 
remti visus tuos, kurie ši laisvės 
darbą dirba. Natūralu būtų tu
rėti visiems bendrą Lietuvos lais 
vinimo darbų rėmimo fondą. De
ja, dėl jo susitarti nepavyksta, 
tad reikia remtis paties aukotojo 
valia: aukas pasidalyti taip, kaip 
patys aukotojai apsisprendžia. Tai 
gražus, aukotoją pagerbiantis ir 
vertinantis demokratinis princi
pas. Ir reikia tik džiaugtis, kad 
jis mūsų gyvenime vis labiau pri
gyja-

Lietuvių Bendruomenė pasisa
ko tik už tokias tradicijas, kurios 
turi visai visuomenei teigiamą 
reikšmę. Dėl to tradicijos, ku-

taip pat turėtų pasukti ir tie 
Altos skyriai, kurie užsispyrę te
besilaiko mus skaldančių "tradi
cijų". 

Šios kelios mintys siekia pa-Į 
remti tas pozityviąsias mūsų pa
stangas, kurios angažuojasi už j 
mūsų tarpusavio susiklausymą ir 
vienybę. Toks susiklausymas ir 
vienybė juk yra pats didysis vai?- j 
tybinėa mūsų nepriklausomybės j 
šventės siekimas ir tikslas. Ne-
meskim bendrojo kelio dėl atski
rų siaurų savų kelelių. 

Stasys Barzdukas 

— Ką turėtume daryti kriki-įj 
riomis remiasi dalies visuomenės j čionybei ? Gal šis klausimas nė-, 
privilegijos, Bendruomenei yra 

siūl.o 

"Dirvos 1979 sausio 4 d.nr.). į 
Bendruomenės pažiūra šiuo j . , . i r , ., ... 

klausimu yra kitokia. Ji remiasi g a s d a r i r d e l t a ,ka(J Vasario 
lietuvių gyvenime besireiškian- šešioliktosios minėjimus dabar 
čiomis atmainomis. Šiandien Lie-j r e n g i a j a u n e v i e n a A l t a j e i 

ra tikslus. Gal būt turėtume 
savęs paklausti: ar mes esame 
krikščionys? Vieniems šis klau
simas bus tikrai nukryžiuojan- • 
tis, kitiems tragiškas, dar M-j 

I 
venimm davusi, ^ o s jgyvendi-j ^ ^ _ paviršutiniškas. Ki-( 

tiems gi iš viso nėra klausimo. 
De Hueck Doherty 

tuvos laisvinimo darbą jau ne
palyginti efektyviau juk dirba 
Lietuvių Bendruomenė ir Vlikas. 
Kadangi Vasari/5 šešioliktoji yra 
vienintelė valstybinė mūsų šven
tė, tad natūralu, kad jos proga 
surenkamomis aukomis būtų taip 
pat remiami ir šie du Lietuvos 
veiksniai. Koncertų ir vakarų pa
jamų paskirtis yra visai kitokia. 
Antra, Vasario 16-tosios šventė 
turi jungti mus visus, ne kurią 
išeivijos lietuvių dalį. Ši jungtis 
turi reikštis ypač dviem būdais. 
Šventė turi mus įkvėpti ir nuteik-

EUCHARISTIJ A.. • 

(Atkelta iš 6 pusi.) 

nybę, už Šv. Tėvą. 
Gegužė — Už Tėvynės jau

nimo skaistybę, už motinas. 
Birželis — Už šeimų šventu

mą, už tėvus. 
Liepa — Už žmonių tarpusa

vio meilę, paslaugumą, atlaidu
mą ir palankumą. 

Rugpiūtis — Už kunigus ir 
vienuolius, kad jie būtų uolūs, 
pasiaukoję, šventi. 

Rugsėjis —Už besimokantį 
jaunimą, kad būtų doras, pasi
aukojantis, tikintis. 

Spalis — Už vaikų krikščio
nišką išauklėjimą. 

Lapkritis — Už skaistyklos sie
las, už mirštančius, kad susitai
kytų su Dievu. 

Gruodis — Už Kristaus kara
lystės įsigalėjimą žmonių širdy
se ir visuomeniniame gyvenime." 

B įstatų aiškiai išskaitome, 
jog Eucharostijos bičiulių sąjūdis į 
yra grynai religinio pobūdžio, j 
Pagrindinis tikslas — išauklėti j 
žmogų dorą, kilnų ir paslaugų! 
krikščioniškosios religijos švieso-i 
je. Kaip sąjūdis jis neturi jokių 
politinių aspiracijų. Tačiau so-
vietiniai vadeivos bando Eucha- j 
ristijos bičiulių sąjūdžiui prikerg- j 
ti politinį charakterį ir šiuo me- Į 
lu prisidengdami pradeda perse- į 
kioti jo narius, tarsi jie būtų po- j 
litinio sąjūdžio nariai. Žinoma, j 
čia nieko naujo. Tikintieji visada | 
komunstų traktuojami kaip ant
ros eilės, kaip beteisiai piliečiai. 

Ir taip krašte vyksta nuolatinė 
ir, kaip minėjau, aštri bei sudė
tinga kova. Komunistiniai vadei
vos savo rankose turi nepažabo
tą teroristinės valstybės aparatą 
- tardymus, kankinimus, linčinius , 
teismus, kalėjimus, trėmimus ir 
t t Tačiau lietuviai katalikai sa
vo rankose turi nenugalimą ir j 
neužslopinamą tiesos žodį, gilų, 
nepalaužiamą tikėjimą ir pasiti
kėjimą Dievu. Ir kaip istorija mus į 
moko — tiesa visada nugali. 

Yra žiniųi jog Eucharistijos bi
čiulių sąjūdžio vadovybė Lietu
voje pageidautų, kad ir mes,lie
tuviai , laisvuose Vakaruose,lietu
viškose kolonijose, ypatin
gai kur egzistuoja lietuviškos pa
rapijos, suorganizuotume Eucha
ristijos bičiulius. Tai būtų savo
tiškas dvasinis ryšys bendroje ko
voje už tikėjimo išlaikymą ir jo 
gilinimą už geresnį pasaulį, ku
riame viešpatautų Kristaus mei
lės ir pagarbos dvasia. 

Pranas žemėnas 

Bendruomenė savo rengiamuose 
minėjimuose sudaro sąlygas au
koti ne tik Bendruomenei, bet ir 
Altai bei Vlikui, tai šiuo keliu 

— Būti 70 metų jaunu yra 
kartais daug linksmiau, kaip 
būti 40 metų seniu. 

Oliver Wendell Holmes 

Po ilgos ir sunkios ligos 

A. t A. AGOTAI HJRAITIENEI 
užbaigus žemišką kelionę, dideliam liūdesyje pasi
likusiai jos dukteriai ELZBIETAI ZIGMANTIENEI su 
vyru ir visiems šeimos nariams nuoširdžią užuojau
tą reiškia: 

Ūdija Karpaviclenė 
Domą ir Joana Kaunaites 
Julija ir Jonas Kučinskai 
Elena ir Paulius Leonas 
Salomėja ir Pranas Pargauskai 
Sofija ir Zigmas Ramanauskai 
Ramoną ir Vytas Ramūnai 
Ona ir Juozas Skėriai 
Sofija ir Kostas šeputos 

A N N A P L U N G Y 
PLUNGIS 

Gyveno Chicago, Ulinois, Brighton Parko apyl. 
Mirė sausio 20 d., 1979, 8 vai. ryto, sulaukus 72 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Naujamiesty. 
Amerikoje išgyveno 50 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime pusbrolis John Kasis su 

žmona Ina, sesers sūnus Roger Smith, Lietuvoj pussese
rės, pusbroliai, dėdė ir teta, ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas ketv. 1 vai. popiet Ridiko kop
lyčioje, 3354 S. Halsted Street 

Laidotuvės įvyks penktad., sausio 26 d. Iš koplyčios 
10 vai. ryto bus nulydėta j Lietuvių Tautines kapines 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: GIMINĖS. 
Laidotuvių direktorius P. J. Ridikas — Tel. 927-1911 

A. t A. Maj. JONUI RAUBAI mirus, 
žmoną LECDĄ, seserį M. STANKATTIENĘ, jos dukrą 
dr. D. SURANTIENĘ su vyru, žentą PR. TORCTĄ s» 
dukra EGLUTE širdingai užjaučia ir drauge liūdi 

Marija ir Pranas SideravičiaJ 
Roma ir James Murphy 

A. t A. Pulk. Itn. Kaziui Ališauskui 
m i r u s , 

jo žmonai MARIJAI, sūnui RIMGAUDUI ir dukra-
ALDONAI su šeimomis reiškiu nuoširdžią užuojau
tą. 

Antsnas AdomeiMS 

PADĖKA I 
A. f A. 

GRAŽINA JUODELIENE 
Mūsų mylima žmona, duktė ir sesuo staiga mirė 1978 m. gruo

džio men. 29 d. Good Samaritan ligoninėje, Dovraers Grove, 111. ir 
iš Marquette Funeral Home buvo palaidota 1979 m. sausio mėn. 
3 d. Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. klebonui A. Zakarauskui už mal
das, gedulingas pamaldas ir palydėjimą į Šv. Kazimiero kapines. 
Dėkojame sol. J. Vazneliui už giesmes bažnyčioje. Labai dėkojame 
kun. A. Saulaičiui ir jo talkininkams už maldas koplyčioje ir už at
sisveikinimo pravedimą. Nuoširdus ačiū atsisveikinime tarusiems 
Žodj ir pagerbusiems a. a. Gražiną: dr. A. Razmai — Lietuvių 
Fondo vardu, LB Vidurio vakarų apygardos pirm. K. Laukaičiui 
— Lietuvių Bendruomenės vardu, J. Jasaičiui — LB švietimo Ta
rybos vardu ir kun. A. Saulaičiui S.J. — skautų vardu. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems lankiusiems koplyčioje per baisų 
šaltį ir pusnynus, visiems prisiuntusiems daugybę gėlių, paskyru
siems aukas «v. Mišioms, Lietuvių Fondui, Lietuviškosios Skauty-
bės Fondui ir Lemonto Lituanistinei Mokyklai a. a. Gražinos at
minimui. Mūsų padėka visiems pareiškusiems užuojautą žodžiu, 
spaudoje ir laiškais, ypač LB švietimo Tarybos nariams ir visoms 
lituanistinėms mokykloms. 

Ypatingą padėką reiškiame visiems palydėjusiems velionę j 
Šv. Kazimiero kapines, a. a Gražinos karsto nešėjams: V. Damijo
naičiui, V. Marchertui, A. Milašiui, J. Pabedinskui, A. Paškoniui ir 
A Rukuižai. Didelę padėką reiškiame sunkiausiu momentu daug 
padėjusiems Father George Hurley, Vilijai ir Vytautui Marcher-
tams ir Antanui Dundzilai. 

Labai dėkojame Harris Trust and Savings Bank vadovybei ir 
a. a. Gražinos bendradarbiams bei Jonės Commercial High Schooi 
direktorei dr. J. E O'Malley, vice-direktoriams ir mokytojams daug 
padėjusiems sunkiose dienose ir gausiai dalyvavusiems koplyčioje. 
Dėkojame laidotuvių direktoriui Donald Petkui už labai malonų pa
tarnavimą. 

Nuliūdę: Vyras Bronius, motina ir gimine*. 

Buv. tolediečius 

STASĮ JANKAUSKĄ ir PRANĄ JUCAITi, 
taip netikėtai netekus mylimo ALGIO, gilaus skaus
mo valandoje užjaučia 

• 

i 

BowIing Greeii 
Monroe 
Toledo 

Liuda Alssen 
Mary Kazlauskas 
Norvilu šeima 
Sofija Pokniene 
Alicija ir Henrikas Soliai 
Valė ir Juozas Šukiai 
Halina Žymantiene 

Dainavos ansamblio narę 

GENOVAITE DAMBRAUSKAITE, 
jos mylimam tėveliui a. a. VINCUI DAMBRAUSKUI 
mirus, nuoširdžiai užjaučia 

Dainavos Ansamblis 
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A. t A. JONUI PETRUČIUI 
amžinybėn iškeliavus, jo žmoną TRINĄ, broli AL
FONSĄ ir visus gimines bei artimuosius gilaus liū
desio valandoje nuoširdžiai užjaučiame. 

Buv. Telšių Gimnazijos Draugai 

A. t A. pulk. Itn. KAZIUI ALIŠAUSKUI 
m i r u s , 

žmoną MARIJĄ, SŪNŲ ir DUKRĄ si šeimomis gilaus 
skausmo valandoje užjaučiame. 

L D K . Birutės Draugijos 
Cbicagos Centrinis Skyrius 

A. t A. IZIDORIUI ATKOČAIČIUI 
mirus, žmonai MARTAI dukroms GENOVAITEI ir 
LAIMAI, sūnui ALBERTUI bei artimiesiems reiškia
me gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Elena ir Robertas M ingė lai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So. Cal i fornia A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 W e s t 7 1 St . , C h i c a g o 
1 4 1 0 S o . 5 0 t h A v . , C i c e r o 

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

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiititniiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiNiniiimniiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiii'^ 

I "LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTIENĖS BIRUTES | 
I KARIŲ ŠEIMŲ MOTERŲ 0R-JŪS DVIDEŠIMTMETIS" | 
£ Išleido jų Centrinė valdyba Chicagoje. Didelio formato E 
E leidinys, kieti viršeliai. Kaina sa persiuntimu t5Ąl. Ulino- \ 
E jaus gyventojai prideda 26 centus taksų ~ 

Užsakymus siųsti: Draugo*, #45 W. 6Srd St, Chica- E 
J go, lU. 60619. | 
'iHiiiiiiiMiiiiiiitiiiuiitiiiiii:tfmiiiuiinmiiiiiiiiMnimimiHiiHiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiir 

TEATRINIO VARGO KELIAIS 
Juozas Kaributas 

Memuarai. 50 metų teatrinio darbo sukakčiai paminėti, 
192 pusi. Spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m. Kie
tais viršeliais. Kaina su persiuntimu $1030. Užsakymai 
siųsti — 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St., Chicago. HL 60629. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

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

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

11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, 111. 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-l«11 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So 50th Ave.. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 
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CHICAGOS ŽINIOS 
LENGVATOS 

NUKENTĖJUSIEMS 

Cook apskr. vadovybė pla
nuoja mokesčių lengvatas tiems, 

X lietuviu fondo tarybos po-i kurių nuosavybė nukentėjo nuo 
sėdis bus sausio 28 d., sekma- \ gausybės sniego. Tokiu atveju 
dienį, 11 vai. ryto Fondo busti- į būsiąs sumažintas nuosavybės 
nėję. įkainojimas. 

x Jaunimo kongreso įvykiai 
numatomi: IV PLJK atidary-

guldyta daugiau kaip 70 žmo
nių, 

NUKRITO IŠ 11 AUKŠTO 

Vanda Vaughn, 9 m., nukrito 
žemyn 11 aukštų ir išliko gy
va. Ji su savo broliu įstrigo 
keltuve. Pradėjo verkti. Bro
lis, 13 m., bandė ją nuleisti į 
11-tą aukštą, bet ji iškrito iš 
rankų ir nukrito žemyn ant ce-VARGŠĖ KASĖJA 

mas liepos 11 d. Kongreso sto-! čikagietė Debra Cook p u s ę i m e n t ° . susilaužydama kairę ko-
vykloje, Anglijoje. TV PLJK Į valandos sunkiai kasė automobi- j fc i r susižeisdama galvą, 
stovykla liepos 11—18 d. Angli-;lį iš sniego. Kai iškasė, pama 
joje. W PLJK koncertas lie-;tė, kad automobilis ne jos. 
pos "V4 d. Londone. IV PLJK; 
balius su šokiais liepos 14 d. 
vakare Londone Kelionė laivu į 

PRAŠĖ MIRTIES 

PALAIDOTAS QUTNN 
George Phillips, 26 m., nu

teistas už nužudymą 73 m. 
Buvęs Chicagos ugniagesių! ***** Chicagos advokato, pa-

Europos žemyną liepos 18 d . ; v a d a s R j Q „ . ? 3 ^ ė i prašė teisėją skirti jam mirties 
Kongreso studijaį dienos> atsto- <- ^ Q l g ± F k > P a l a i . ; bausmę. 
vams liepos 19—26 d. Altenber- , . « T, , . , 
ge, Vak. Vokietijoje. Europos \ ***** * / * V a r d ° katedros! L Y M C OPERA VATIKANE 
T - \ _ • .. , . . J J . " ^ pirmadienį, sausio 22 d. Kard. . . 
£ 5 ^ B ? f ™ •"aVaJS ^ C o d y P a s a k ė laidotuvių pa-j . <??*&* ^ £** m P * 

,7ff m*. ZVAIG 2D UTĖ n * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siusti: 8206 W. 65th Place, Oikago, IL 60629 

20—27 d. Belgijoje. IV PLJK m o k g l 
ekskursijos po Europą liepos \ 
19-27 d. IV PLJK jaunųjų kū-1 PASKOLA PASKOLOMS 
rėjų vakaras liepos 27 d. Koe-

2DZMA 

Pučia vėjas, neša sniegą, 
Baltai dengia žalią pievą. 
Žemė padengta baltai, 
Pilko kelio nematai. 

Kaip greit vasara praėjo, 
Žiema šalta jau atėjo. 
Kol pavasaris ateis, 
Reikia džiaugtis su šalčiais. 

Andrius Danys, 
Montrealio lit. m-los 8 skyr. 
mokinys. Kanada. "Liepsna". 

KALĖDINĖS MINTYS 
Visą savo gyvenimą mes gir-

sisekimu pastatė "Prarastą ro- .dime pasakojimus apie Kalėdas 
j jų" Milane. Prieš vykdama su 
j spektakliais į Vokietijos mies-

Meras Bilandic pranešė apie | t u s i r i V a r ^ v a - dar šią operą 
mgsteine, Vak. Vokietijoje. J V ; p l a n ą u ž t r a u k t i 1 5 0 ^ d o l I oratorijos būdu atliks Vatikane 
PLJK koncertas liepos 28 d . | p a s k o l ą ! & k u r i ą s k o l i n t o j a i popiežiui Jonui Pauliui IL 
Frankfurte, o po to šokiai | n e turės mokėti federalinių mo-1 DEMONSTRAVO UŽ GYVYBĘ 

X Kun. dr. K Ruibys, Tiskil- j kesčių, ir tada lengvesnėmis są- j 
wa, UI., atnaujindamas p r e n u - ; ^ o m i s duoti paskolas .tiems i r £ X į demonstravo 
meratą, atsiuntė ir 10 d o l e r i ų ' ^ e ^ ^ » ~ * " ^ Į į i e ^ o d « « prieš JAV vyr. 
auką. Dėkojame. : I k s m o leid^ą Žudyti negimu-

i sius. Demonstracijos vyko ry
šium su 6 m. sukaktimi nuo to 

Chicago sstatybų departamen- i leidimo. 
tas gavo pranešimus, kad nuo 
sniego įlinko ar įlūžo apie 1100 
stogų. Inspektoriai rado 71 sto-1 Daniel Hale "VVilliams univer-
ją įgriuvusį. Daugelis žmonių sitetas Chicagoje rastas kaltu 
kasa sniegą nuo stogų ir su neleistinai išleidęs 2.2 mil. dol. 
tuo yra surišta nemažai nelai- federalinės paramos studentų 
mių: krinta, nusilaužia rankas, ; pagalbai. Universitetui bus su-
kojas, susižeidžia galvas. Vien! mažinta pagalba ir iš jo reika-
priemiesčių ligoninėse dėl to pa-Į laujama grąžinti 599,000 dol. 

GALVOSŪKIŲ NR. 13 
ATSAKYMAI 

L Laikrodis. 
U. Kalėdų senelis, stirna, 

dovana, eglutė, žaislas, lempu
tė, lėlė. 

m . Washingtono valstijoje. 

GALVOSŪKIAI NR, 16 

I (mįslė) 
Gražus jautukas, kojos me

dinės, pilnas pilvas vabalų. 
(10 taškų). 

Atsiuntė Tauras Bublys 
n. 

vieną teisingą atsakymą gausite j daugiau, kaip 25 kilometrus, at-
po vieną tašką, sidursi už šalies sienų. (5 taš-

m. 
(Žiūrėkite piešinį). Čia ma

tote nupieštą Kalėdų senelį ir 
trisdešimt numerių su brūkšne
liais. Į brūkšnelių vietas reikės 
įrašyti raides, iš kurių susidarys 
žodžiai, turį reikšmės su Kalė
dom ir žiema. Žodžius rašykite 
atskirame lape. -Už kiekvieną 

kai). 

X Teodoras Slabšys, Belle-
rose, N. Y., maloniu laiškeliu 
padėkojo "Draugui" už gerą 
informaciją, atnaujino prenume
ratą ir atsiuntė auką. Ačiū. 

X Cecilija Mačiulienė, Balti-
more, MD., padėkojo už korte
les, kalendorių ir atsiuntė 10 
dolerių auką. Labai ačiū. 

X Ona Bakaitienė. Chicago, 
UI., atsiuntė laiškelį, kuriuo pa
dėkojo už "Draugo" kalendorių 
ir anksčiau gautas korteles ir 
atsiuntė 15 dolerių auką. Už 
paramą esame labai dėkingi. 

X Detroito studentu ateiti
ninką draugovė per Gintę Da- i 
musytę išreiškė "Draugui" pa-į 
dėką už gerą ateitininkų veiklos I 
Informaciją ir atsiuntė 20 do-j 
kr ių čekį. Maloniai dėkojame. 

X Gr. Meiluvienė, Chicago,! 
.UI., paskyrė "Draugui" auką. 
.Ačiū. 

~ : X 

BLOGAI SU STOGAIS 

APKALTINO UNIVERSITETĄ 

Lietuvoje. Dabar lietuviai ne
gali taip linksmai švęsti, nes 
rusai uždraudė jiems Kalėdų 
šventes. 

Kanadoje kai kurie žmonės 
pyksta, kad per Kalėdas maži 
dalykai nepasiseka. Jie turėtų 
džiaugtis, kad gali švęsti ir 
linksmintis, čia gauname dova
nų ir gerai praleidžiame laiką 
su savo šeimos nariais, o Lietu
voje žmonės negali taip links
mai ir atvirai švęsti. 

Per šias Kalėdas būkite dė
kingi, kad galite taip smagiai 
laiką praleisti. Jeigu kas nors 
nepasiseks, nepykite, nes kitur 
blogiau. 

Lėta Vaiton ynė, 
Toronto "Maironio" lit. m-los 

mokinė. Kanada. "Mūsų 
pasaulis". 

NEPATINKA EGZAMINAI 
Man patinka mokytojos, pa

mokos ir pertraukos. Petrtrau-

MANO ŽVD3BUUKAS 

Mano tėtė rado žvirbliuką 
mūsų balkone. Lauke labai li-

I jo. Jis iškrito iš lizdo. Tėtė 
I įnešė paukščiuką į vidų. Jis 
\ visai nekrutėjo, bet paskui at-
! sigavo. Daviau jam žalios 

teisingai įrašytą žodį gausite; m ė s o s > ^ g y t ė s & vandens. Po 
pusę taško. ŽkJžhj reikšmė: 1) i p o r o s 5 ^ 1 5 ^ paleidau laukan, 
storo popieriaus daiktas pakie- į b e t ^ gr&0 a t g a L Nenorėjo 
tams sudėti. 2) žiemos veži- į b ū t i ^uke yieriaa. jjg buvo la
mas. 3) Dabartinis metų lai- | b a i gudrus. Kai pašvilpdavau, 
kas. 4) Prietaisas čiuožti snie-: ^ nusiieįsdavo man ant ran
gu, 5) Ką neša Kalėdų s e n e - | k o s 

7) Vieną rytą mano sesytė rado lis,? 6) Galvos apranga. 
kartais senelis nusileidžia ir žvirbliuką gulintį savo narvely-
šiuo keliu. 8 Vaikų labai mė- J ^ 3į p a e m ė jį į ranką ū- jis nu

mirė. Mes jį palaidojom kieme giamas skanumynas. 9) di-
po medžiu. džiausią žiemos šventė. 10) 

kartais miestuose Kalėdų sene- į 
lis renka aukas s u . . . rankose. Vilija KrBčiunaH*, 
11) Nešilta. 12) akimis žmo- Į Kr- Donelaičio lit. m-los mokinė. 
n ė s . . . 13) labai didelis šaltis. ___ „ < 
14) Matymo organas. 15) Ka- VAKARAS MŪSŲ ŠEIMOJE 

Vakare mes darome pamokas, 
o mama ir tėtė ką nors tvarko 
apie namus. Kartais mes išei
name į sueigą, arba kur kitur 

(Žiūrėkite piešinį). 1) Kuri 
JAV valstija vaizduojama šia
me piešinėlyje? 2) Koks dydis 
kvadratinėmis myliomis? 3) 
Kiek, maždaug, gyventojų? 4) 
Kelintoji iš eilės įstojo į Uni
ją? 5) kuriais metais, mėne-

moKos ir penrauKos. retrtrau- *? ' ~ ' 26) kai labai šalta, varva 
kų metu kartais mes žaidžiame,* * d l € n * ? « * * . ^ t u n 271 K * I M „ *nitri sudėti do 
paštą ir kvadratą. Man nepatin-! a u ^ i a u s i a s ****** *r kaip j * 

ledų sezono metu, vaikščioja ir 
važinėja po namus Kalėdų. . 
16) senelio panosėje a u g a . . 
17) valgis patenka į kūną pro. 
18) senelis turi i lgą . . . 19) I reikia, eiti. Kai lauke gražus 
po kepure i l g i . . . 20) senelio oras, dar pažaidžiame lauke, 
roges t r a u k i a . . . 21) Kas silp- j Vėliau mes žiūrim televiziją, 
nai mato, t am reikal ingi . . . 22) Į arba skaitom knygas. Apie 9 
Kalėdų senis be kitų dovanų, j valandą mes vaikai einame 
neša vaikams i r . . . 23) kar- Į gulti. 
tais Kalėdų senelis deda dova-l Kristina Kampytė, 
nas ir į . . . 24) Rankas sau-1 Clevelando Šv. Kazimiero l i t 
go nuo šalčio . . . 25) daugiau- j mokyklos 5 sk. mokinė. 
sia kalėdinių dovanų g a u n a . . . J ^ -^ j* . ._ , „» - ... . 

& DIDŽIAUSIA ŠVENTĖS 

ka egzaminai. Man patinka vai
dinimai ir eglutė. 

Gailias Draugelis, 
Rochesterio lit m-los 6 sk. mo
kinys. ("Plunksna") 

IŠGĄSDINAU SAVO BROLĮ 

Janas Vaitkus, Hyatts-
runS^ • Clevelando šv. Kazimiero lituanistines mokyklos mokiniai šoka dainuo-

medžiagos ir pareme dienrašti; 3 ^ . vadovė Birutė Nagienė iš Montrealio. 
10 dolerių auka. Labai ačiū. 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

__ X Aukų atsiuntė: po 4 dol. 
,jt— E. Mickeliūnienė, V. Muso-

nytė; po 3 dol. — J. Budrikis, 
Gražina Jasiukaitis, G. Klimai-
t3s, Antanas Zailskas. Visiems 

--tariame ačiū. 

x Aukų po 5 dol. atsiuntė: 
Jonas Bujauskas, L. Briedis, Pi-

IŠ AR Tl IR TOLI 
J Ai VALSTYBĖSE Paskutiniu metu buvęs kolcho-

] 20 pirmininku. Ukmergės rajo-
— lietuvių žurnalistų sąjun-jn o k o r nunistų partijos U se-

goje. Dalyvaujant amerikiečių j k r e t o r u u n panašia tvarka Mas-
ar bendrai kitų tautybių ruo- \ k v o g «« i§ rmktas" Genadijus Byč-

vadinasi? 7) Parašykite sosti
nės vardą ir kitų dviejų dides
nių krašto miestų, pažymėtų 
brėžinyje dyiem juodais taš
kais. 8) Koks to krašto kitoks 
pavadinimas (niek name) ? 9) 

27) Kalėdų seniui sudėti dova-į Kalėdos yra beveik viso pa
noms re ika l ingas . . . 28) Kalė- į šaulio šventė. Tikintiems Ka-
dų senio y ra ilgi j u o d i . . . 29) : ledos primena Kristaus gimimo 
senelio švarką l a iko . . . 30) žie
mą žeme d e n g i a . . . 

IV. 
Paaiškinkite, kodėl pirmieji 

Vieną naktį mano tėveliai, | ***' v ė s u s ? 1 0 ) K k o k U o ^ 
broliai ir sesutė išvažiavo, AŠ v a l s t i : j o s Pavadinimas? 11) 
likau viena. Užrakinau duris i r ! 1 0 ^ m a ž d a u g ten 3™ e ž e r u ? 

klausaus. Girdžiu, kad kažkas i 1 2 ) K u r i o s r^ieti sportininkai 

Koks klimatas: karštas, viduti- žmonės vartojo akmeninius ir 
medinius ginklus. (5 taškai). 

V. 
Parašykite penkias Europos 

valstybes, kuricse, nuvažiavęs 

infor- kovas, gimęs 1948 m. šiamuose žurnalistinio 
jus Vaičaitis, dr. V. Rėklys, Į macinio pobūdžio suėjimuose,! 
Ramutis Rūbas, Pranas Litvins- j m ū s U žurnalistams į juos pa-, — Vita Maria Kevakutb, 

. , kas , Vladas Bublys, dr. Vladas ! t e k t i d a ž n a i b ū n a reikalinga I Vitos ir M. Kevelaičių dukra, 
Vaitkus Vladas Staškus Bro- turėti atitinkamą žurnalisto pa- i Santa Monika, Cal., gavo ma
nius Zakarka, Petras Vingelis, j žymėjimą. Tokius pažymėji-1 gistro laipsnį genetikos srity amžiauį? 
Liuda Petravičienė, Juozas J a - j m u s pateikia savo nariams Ue-1 Kalifornijos universitete, Davis., r eceptas : valgykite perpus ma-
niūnas, S. K Lukas. Visiems į t u v h l Žurnalistų sąjungos centro į Vita Maria yra žinomo m ū s ų i ž i a u miegokite dukart ilgiau ir 

vaikščioja. Žiūriu, kad mano 
brolis, bet jis manęs nematė. 
Aš nuėjau j savo kambarį. 

Dabar jis matė, kad aš buvau 
namie ir pradėjo gąsdinti mane. 
O kai aš užrikau, jis labai išsi
gando. 

Tikrai aš savo broliuką išgąs
dinau. Jis neprisipažino. Jis sa
kė, kad jis norėjo taip vaizduo
ti. 

Rasa šnlaltytė, 
Dariaus Girėno lit. m-los 7 sk. 

ten dabar važiuoja? Už kiek-į nuo sostinės į bet kurią pusę ne 

šventę. Čia Kanadoje yra be
veik didžiausia šventė. Kalėdų 
metu yra uždarytos mokyklos. 
Studentai gauna laiko pailsėti 
Po Kalėdų — Nauji metai ir vėl 
darbas. 

Pranas Jankauskas, 
Toronto "Maironio" lit. m-los 

mokinys. Kanada, "Mūsų 
pasaulis". 

PAGALVOJIMUI 
Ar jūs norite sulaukti ilgo 

Štai išbandytas 

»•.-, K 
dėkojame. 

x Juozas Leščinskas, Detroit, 
Mich.. padėkojo už korteles. 

'kalendorių ir atsiuntė 10 dol. 
auką. Esame dėkingi. 

.— 

X Algis Norkevičius, Weston. 
Mass.. aukojo 10 dolerių. Labai 
ačiū. 

valdyba. Jai reikia pasiųsti ži
nias: vardas, pavardė, gyvena
mas adresas, gimimo data ir 
paso formos, 2x1^4 colių didu
mo, nuotrauka. Valdybos ad
resas: L, Ž. S., 6601 Densmoreį 
A ve., Van Nuys, Califortua/ 
91406. 

žurnalisto a. a. dr. Kazio Sruo
gos anūkė. 

0KUP. LIETUVOJE 

x Dr. Jadvyga ir dr. Viktoras \ 
Dnbinskai, linkėdami sėkmės,; tas-

—"Lucijos iš Lammermoor" ope- j skelbia, kad komunistų partijos 
ros pastatymui, Lietuvių ope- \ Šalčininkų rajono komiteto I 
rai atsiuntė 150 dol. auką. Ope- i sekretorium "išrinktas" (jį "iš 

— Laiškuose iš Lietuvos ra
šoma, kad šiuo metu ten reiš
kiasi dideli šalčiai Kai kuriais 
atvejais temperatūra naktį nu-

— Vis daugiau rasų komu- krintanti ligi —30 ir net ligi 
35 1. Celsijaus. Nemaža snie-nistų veržiasi į aukštesnes vie-

"Komunisto" žurnalas 

i^5 į r a jiems taria nuoširdų ačiū. 

* X Tauragės klubo metinfc ira~ 
^•-" rių susirinkimas įvyks sausio 

juokitės keturis kartus daugiau. 
J . H. KeUog 

— 2monės nieku daugiau kaip 
neprilysta Dievybei, kaip nešda
mi laimę kitiems. 

Cicero 
DU DRAUGAI 

— Andriau, paskolink man 
savo laikrodį. 

rinko" Maskva) Ivanas Michal-1 dėl šalčių sielojasi iš Sibiro grį-

— Gerai, tik žiūrėk nepa-
go danga trukdo susisiekimą.: mesjc ^ ^bai brangus! 
Daugelyje vietų žmonės šąla sa- j Vėliau, tą pačią dieną, Vytis 
vo butuose, stokodami kuro ir j vajė savo laivą ir laikrodis iš-
čiltesnių drabužių. Esą mažiau į ̂ 0 jį kišenės f jūrą. 

kevičius, gimęs 1938 metais. žę lietuviai, sakydami: "Mes 
esame prie tokių dalykų pri
pratę". 

— Mirė Boleslovas Alekna, 
Kaltinėnų vidurinės mokyklos 
mokytojas. 

x Dėkodami už "Draugo'' 
Zmt 28 dieną, 2 vai. popiet šauliu ! kalendorių, aukų po 5 dol. at-
Z *~-Z namuose, 2417 W. 43 St. Susi- j siuntė: S. Šalkauskas, Adolfi-
—~~ rinkimas bus teisėtas, neat<ii-1 na švelnienė, Nina Norienė, 

-ftvelgiaTit atvykusių narių skai- j Sigutė Rudienė, Ona Sostakie-
čių. Po sxririnkimo vaišės. j nė, Algis Šimkus, Ignas Skir-

KLubo valdyba 1 gaudąs, Jurgis Vaškas. Visiems • leista L. Valaičio satyrinių ei-
Jpr.). Į dėkojame. ilėraščių knygelė, 126 psL 

— "Gyvačių trauktinė" 
tokiu pavadinimu Vilniuje iš-

Kitą dieną Vytis mėgina iš
aiškinti: 

— Andriau, jei Žinai, kur 
daiktas yra, tai ar jis yra pa
mestas, ar ne? 

— Ne, jei žinai kur daiktas 
yra, tai jis nėra pamestas, — 
atsakė Andrius. 

— Kaip gerai f — džiaugėsi 
Vytis. — Tavo laikrodis yra 
jūroje. 

"Ateities ifngsnisr. 
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