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Japonija reikalauja 
rusų užimtų salų 

Tokijo. - Japonijos užsienio 
reikalų ministerija įteikė sovietų 
ambasadoriui Dimitri Polijanski 
griežtą protestą dėl karinių ba
zių steigimo okupuotose Japoni
jos salose Kunaširi ir Etorofu. Į mas iš Amerikos vizito, planuoja 
Tos salos, kartu su Habomai ir Ši- J praleisti Japonijoje tris dienas. 

nori pabrėžti savo nepasitenkini
mą Japonijos — Kinijos sutarti
mi. Japonai pareiškė protestus vos 
dieną prieš atvykstant Kinijos vi-

i cepremjerui Tengui, kuris, grįžda-

kotan salomis, pateko į sovietų 
rankas II-jo Pasaulinio karo pa
baigoje. Nežiūrint japonų reika
lavimų, sovietai tų salų negrą
žino. Tas daug pakenkė abiejų 
valstybių santykiams, ir taikos 
sutartis liko nepasirašyta, nors 
diplomatinius santykius Japonija 
ir Sovietų Sąjunga atgaivino 
1956 m. 

Antradienį Kinijos žinių agen
tūra kritikavo sovietų jėgų stip
rinimą okupuotose Kurilų salose, 
nes "tos jėgos yra durklas, taiko
mas į Japonijos gerklę ir gresiąs 
japonų saugumui. Šitokiu elgesiu 
Maskva stumia Japoniją iš jos už
imtos nuosaikios politinės linijos". 

Po paskutinio karo sovietai lai
kydavo keturiose salose apie divi-

Japonų laikraštis "Sankei Shi- j ^ją kareivių, tačiau nuo 1960 m. 
mbun" išspausdino tris Kunaširi j kareivių skaičių žymiai buvo su-
salos nuotraukas, kur matosi nauji į mažinę. Salose būdavo pakrančių j Praleidę 8 dienas Amerikoje, Kinijos vicepremjeras Teng Hsiao-ping 
barakai, lėktuvų nusileidimo ta- į sargybos laivų ir nedidelės įgu- i r J° žmona Cho Lin pirmadienį išskrido iš Seattle aerodromo į Japoni-
kas ir radaro stotys. Sakoma, į į^ Anksčiau tose salose zvvenda- & k u r t a r e i s s u Japonijos vyriausybe. Teng vizitas Amerikoje buvęs 

Ūkininkai 
trukdo judėjimą Iranas jau turi 

visų tipų karo lėktuvai, j t ų r a nkose salos tapo negyvena 
me uoste gali sustoti 20,000 j m o s 

kad salos aerodrome 
leisti 
įrengtame uu^ic ^au su»uu tu,uuv | jr»os 
tonų laivai, barakuose sovietai j Japonijos pareiškimas sako, kad 
apgyvendino apie 6,000 kareivių, j sovietų buvimas tose salose yra 

Japonų vyriausybė pareikala- Į nelegalus, sovietų veiksmai yra 
vo, kad sovietai "išvežtų karo Į labai nedraugiški ir, premjeras 

sėkmingas, tik paskutinėmis dienomis: jis gavęs slogą. Išvažiuodamas 
iau amerikiečių aplankys draugišką Kini

ją, kur jie kviečiami. Pakeliui į Japoniją Kinijos lėktuvas buvo susto
jęs pasiimti kuro Elmendorf aviacijos bazėje, prie Ancborage. Aliaskoj. 

jėgas iš teritorijos, kurią Japoni
ja paveldėjo iš savo protėvių". 
Užsienio reikalų ministerija pa
skelbė, kad sovietų ambasadorius 
atmetė Japonijos protestus, pa
reikšdamas, jog salos yra Sovietų 
Sąjungos ir japonų protestai su
daro Japonijos kišimąsi į Sovietų 
vidaus reikalus. 

Pirmą kartą apie sovietų ka
rinių bazių įsteigimą buvusiose 
japonų salose paskelbė Japonijos 
gynybos agentūra sausio 30 d. Pa
reigūnai nurodė spaudai, kad so
vietai privežė į okupuotas salas 
priešlėktuvinių raketų, padidino 
uostą. Rusai nelegaliai okupuoja 
mūsų teritoriją ir tas negali būti 
toleruojama, pareiškė gynybos 
agentūros pareigūnai. Stebėtojai 
spėlioja, kodėl dabar iškilo šių 
salų klausimas. Manoma, kad so
vietai, stiprindami savo karines 
jėgas okupuotose japonų salose, 

Ohira pasakė, Japonijos vyriau
sybė turės imtis tinkamų veiks
mų atsakyti į sovietų elgesį. Už
sienio reikalų ministras Sonoda 
pareikalavo salų sugrąžinimo Ja
ponijai. 

Kambodi ja dar 
nepadėjo ginklų 

Bangkokas. — Vietnamo* ka
riuomenė Kambodįjoje, kur ji nu
vertė premjero Pol P/>to režimą 
ir pastatė savo parinktą Heng 
Samrin vyriausybę, turi daug 
sunkumų. Šarvuočiai, skubėdami 
į didžiuosius miestus, atkirto ne

mažus Kambodijos kariuomenės da 
linius, kurie dabar iš džiunglių 
puldinėja Vietnamo tiekimo ke
lius ir padaro priešui sunkių nuos
tolių. Tailandijos žvalgybos žinio
mis, Kambodijoje verkia du bu
vusio režimo štabai, kurie palai-

Amerikoje 220 
mil. gyventojų 

Washrngtonas. — Praėjusį pir
madienį Amerikos gyventojų 
skaičius pasiekė 220 milijonų, pa
skelbė gyventojų surašymo biu
ras. Per 11 metų, 2 mėn. ir 16 
d. Šis "apskritas" skaičius pasiek
tas nuo 1967 m. lapkričio 20 d., 
kada gyventojų skaičius buvo pa
siekęs 200 milijonų. 

Ateinantis surašymas prasidės 
1980 m. balandžio 1 d. 

Tailandija prašo 
daugiau lesų 

Washingtxmas. — Tailandijos 
premjero Kriangsak vizitas Wa-
shmgtone turėjo ivieną tikslą — 
gauti iš Amerikos padidintą kari
nę IT ekonominę paramą. Kada 
sausio 7 d. Vietnamo karinės jė
gos paėmė Kambodijos sostinę 
Phnom Penhą, Tailandijos vy
riausybė kreipėsi į Hanojų, pra
šydama neleisti savo karo jė
gom priartėti prie Tailandijos 
sienos, kad neįvyktų incidentų. 
Vietnamo premjeras Pham Van 
Dong pažadėjo ir iki šiol paža
do laikėsi. 

Tailandijos vyriausybė buvo 
paskyrusi dideles sumas savo 

Nemaža Irano 
ajatolų įtaka 

Teheranas. — Irano komunis
tų partijos pirmasis sekretorius 
Irad Iskander pasakė, kad "Tarp 
religinio judėjimo ir Tudeh (ko
munistų) partijos negali būti nė 
kalbos apie oficialų suartėjimą, 
tačiau ajatola Khomeinis išreiš
kia visos Irano liaudies troškimą 
nuversti šacho režimą. Mus vie
nija bendra kova prieš nekenčia
mą monarchiją". 

Užsienio korespondentams la
bai įdomu, kaip religinis vadas, 
paties šacho paverstas simboliu 
ir kankiniu, sugebėjo pasiekti to
kį platų autoritetą ir galią. Aja
tola yra aukščiausias širtų religi
jos dvasininkijos titulas. Visi aja-
tolos turi aukštąjį musulmonų iš
silavinimą. Šiitų pasaulyje yra 
apie 1,200 ajatolų, iš kurių apie 
400 gyvena Irane. Iki 1963 m. 
Irane garsiausias ir galingiausias 
buvo laikomas ajatola Barudžer-
džis, po jo ėmė kilti Khomeini. 
Ajatolos valdo savo rajonus per 
žemesnių dvasiškių tinklą, kuria
me veikia apie 180,000 mulų. 
Tarp ajatolų šiuo metu, šalia 
Khomeinio, garsiausi yra Tehera
no ajatola Talegani, švelnus, 
mokslininko tipo, tyliai kalbąs 
dvasininkas. įtakingas ir švento
jo Qam miesto ajatola Sharitma-
dari, kiti iškilę aukščiau viduti-
numo ajatolos: Khonsari, Gol-
payegani ir kt. 

Ajatolų įtaka priklauso nuo to, 
ko radijo ryšius su atkirstas da- "į"*** , ̂ i m * ? ? ^ n t i ' k i e k i r k o k i ų ž r ^ : : i u Ternu ,r 
KO raaijo ryšius su auurstais aa- t a c ^ a u rvykiai Kambodrjoje suar

dė žemės ūkio išvystymo pianus, 
nes tenka sustiprinti šalies gy
nybą. Amerika duoda Tailandi-
jai 30 mil. dol. per metus, ta
čiau premjeras Kriangsak tikisi, 
kad ši suma bus padidinta. Jis, 
kaip buvęs armijos generolas, ži
no, kad Tailandijai reikia dau
giau ginklų, mašinoms dalių. Ne
utralioji Tailandija, per 35 me
tus buvo artimas Amerikos drau
gas ir sąjurrgmmkas. Ji yra ap
supta komunistinių valstybių rr 
jai rūpi jos saugumas, pasakė 
premjeras Kriangsak. 

liniais. Buvęs premjeras Pol Pot 
ir keli kiti aukšti valdžios vy
rai liko Kambodijoje ir dabar va
dovauja pasipriešinimui. 

Kambodiečių jėgos buvo atsi
ėmusios Takeo miestą, kurio iš
laisvinime iš vietnamiečių jėgų 
dalyvavo ir šarvuočiai. Po stip
rių Vietnamo aviacijos puolimų 
vietnamiečių jėgos vėl atsiėmė 
Takeo rr pasigyrė- sunaikinusios 
septynis kambodiečių tankus IT 
šarvuočius. 

Vietnamas nerado užimtuose 
miestuose jokių maisto sandėlių, 
todėl turi viską pristatyti iš Viet 
namo, o keliai yra puldinėjami — Vakarų Vokietijos užsie-
partizanų. Vis daugiau nužudo-j nio prekyba davė valstybei 
ma kambodiečių, kurie pradėjo I21.95 bil. dol. perteklių. Parla-
kolaboruoti su vietnamiečiais. > mentas patvirtino 231-215 bal-
Specialistų nuomone, Vietnamas i sais naują, rekordinį biudžetą 
įsivėlė į sunkų ir pavojingą ka- | l979 m. Biudžetas sieks 109.84 
rą, kuris g-ert nesibaigs, bil. dol. 

juo pasitiki. Iranas neturi dvasiš
kių formalios organizacinės 
struktūros. Jaunas islamo studen
tas gali pasidaryti mula, gabes
ni tampa pamokslininkais ir jau
nimo mokytojais, iš jų, daugiau 
studijavę ir gabesni, tampa mal
dų vadovais ir, vėliau, ajatolo-
mis. 

Musulmonų šiitų tarpe iš aja
tolų laukiama daug. Jie turi bū
ti advokatais, pasaulietiškų klau
simų žinovais ir patarėjais, šalia 
dvasinių reikalų. Žmonės krei
piasi į juos patarimo, kaip pa
tekti į mokyklą, kaip gauti dar
bą, kur kreiptis, prašant leidimo 
statyti namą, įsivesti elektrą ar 
vandenį. Žmonės klausia, kur ką 
pirkti ar parduoti. Ajatolos rūpi
nasi ne tik religiniais žmonių rei
kalais, būna dvasiniais vadovais, 
bet kartu eina ir civilinių pata
rėjų parrigav 

Šalia įvairiausių patarimų tikin
tieji pasekėjai laukia iš jų ir pi
niginės paramos. /įjatolos eina ir 
šalpos įstaigų ar organizacijų pa
reigas. Kiekvienas tikintysis pri
valo mokėti "khomą", religinius 
mokesčius, kurie teoretiškai suda
ro penktąją pajamų dalį. Biznie
riai, amatininkai, didesnių ūkių sa 
vininkai moka daugiau, darbi
ninkai —mažiau. Suma nusta
toma neoficialiuose mokėtojo pa
sikalbėjimuose su ajatola. Jis tuos 
mokesčius priima ir skirsto pagal 
savo sąžinę. Ajatolos, paprastai, 
gyvena labai asketiškai ir patys 
surinktais mokesčiais nesišvaisto. 
Iš tų mokesčių jie šelpia sergan
čius, našles, našlaičius, padeda 
studentams. Juo ajatola yra po
puliaresnis, tuo daugiau jis gau
na "khomų" ir daugiau gali išda
linti, tuo pačiu, greičiau auga jo 
įtaka ir galia. 

Atskiri ajatolos veikia autono
miškai. Niekas jų toms pareigoms 
neskiria, niekas negali jų paša
linti. Kiekvienas turi savo moki
nius, savo sekėjus ir aukotojus. 
Iškilus labai svarbiems reikalams, 
ajatolos gali veikti bendromis jė
gomis, susitarę. Tuo atveju jie pa
siunčia patarimus ir įsakymus per 
platų mažųjų mulų tinklą, kuris 
pasiekia apie 35 milijonus gyven
tojų. Yra buvę ativejų, kada ats
kiri ajatolos nesutikdavo vienu 
ar kitu klausimu, būdavo profe
sinio pavydo. Sakoma, kad ir 
Khomeinio atveju, ne visi ajato
los jam pritaria 100 nuoš. 

Vis dėlto, šių dienų Irane aja
tolų įtaka siekia jau h- politinę 
sritį. Ne vienas ajatola yra kentė
jęs šacho kalėjimuose už protes
tus prieš "baltąją revoliuciją", 
už kovą prieš žemes reformą. 
Kaip įvykiai parodė, Irano impe
ratorius negalėjo atlaikyti spau
dimo, kai prie įvairių opozicijos 
grupių prisidėjo ir religiniai Ira
no yadai — ajatolos. 

Wasbjr*gtonas. — Amerikos 
ūkininkų demonstracijos Washing 
tone vakar padidėjo, nes vis at
vyksta traktoriais daugiau pro
testo dalyvių. Įvyko nemažai su
sikirtimų su policija, kuri bando 
išlaikyti normalų gatvių judėji
mą. Pirmadienį policija suėmė 19 
ūkininkų. Jie reikalauja aukštes
nių kainų už kviečius ir kukurū
zus, nes infliacija labai sumaži
no ūkių pajamas. 

Trūksta atsarginių 
Washingtonas. — Armijos sek

retorius Clifford Alexander ir 
Štabo viršininkas gen. Bemard 
Rogers pripažino Atstovų rūmų 
ginkluotų jėgų komitete, kad da
bartinės kariuomenės atsarginių 
jėgos yra nepakankamos. Trūks
ta vyrų pėstininkų ir šarvuočių 
daliniuose. 

Britų streikai 
dar plečiasi 

Londonas. — Salia ligoninių ir 
mokyklų darbininkų Britanijoje 
streiką pradėjo Leyland automo
bilių įmonės darbininkai. Pirma
dienį teko uždaryti apie 2,000 
britų mokyklų ir 17 Londono li
goninių. Miestuose didėja šiukš
lių krūvos, teko atidėti daug lai
dotuvių, nes streikuoja duobka
siai. 

du premjerus 
Teheranas. — Religinis Irano 

vadas ajatola Khomeini pirma
dienį paskelbė spaudos konferen
cijoje naują Irano premjerą Meh-
dį Bazarganą, 73 m. Jis sudarys 
vyriausybę, kuri bus legali, laiki
na, vienintelė. Kas prieš ją veiks, 
jos neklausys, bus kietai baudžia
mas pagal Islamo įstatymus, nes 
nepaklusnumas bus laikomas 
šventvagyste. Khomeinis įsakė 
•visiems tikintiesiems išreikšti pri
tarimą naujam premjerui masinė
mis demonstracijomis. 

Naujasis premjeras Bazargan 
yra buvęs biznierius, universite
to profesorius, gavęs inžinieriaus 
laipsnį Paryžiaus universitete Vie
nu metu jis buvo Irano naftos 
bendrovės direktorius, laikomas 
sąžiningu, labai tikinčiu musul
monu. Buvo suimtas 1962 m. už 
opoziciją prieš šachą. 

Ajatola Khomeini pabrėžė,kad 
jis veikia pagal 1906 m. Irano 
konstituciją, kuri sako, kad visa 
galia yra liaudies rankose, o liau
dis jau parodė savo valią de
monstracijomis ir streikais. Tau
tos valia jau pareikšta, pasakė 
Khomeini, tačiau pasaulio opi
nijai nuraminti, naujoji vyriau
sybė praves gyventojų referendu
mą, kuriame bus nuspręsta Ira
no ateitis. 

Šacho palikta Bachtiaro vyriau
sybė, kurią Khomeini laiko nele
galia, pasakė nesikišianti į Bazar- į Tito 
gano vyriausybės reikalus, kol ji 
eis lyg Britanijos opozicijos par
tijos pareigas, padės svarstyti vy
riausybės programas ir duos opo
zicijos idėjų, tačiau Bachtiaras 

pasakė neįeisiąs, kad Iranas pa
tektų į diktatūros rankas. 

Tuo būdu Iranas turi du 
premjerus ir dvi vyriausybes, vie
na pastatyta šacho, kita — Kho
meinio. Pastarojo paskirtas prem
jeras Bazargan turi gerą vardą 
visuomenėje 

Jis palaiko šiltus ryšius i r su 
kariuomenės vadais. Jei jam 
pavyks surasti karo vadams 
artimą gynybos ministrą, jei 
kariuomenė parems jo pastan
gas, Bachtiaro vyriausybė turės 
pasitraukti. 

Valstybės departamentas atsi
sakė komentuoti paskutinius įvy
kius Irane. Korespondentai sako, 
kad Amerika nenori paremti nė 
vieno kandidato, nes nežino, kas 
laimės, kuo visi politiniai manev
rai baigsis. 

Ajatola Khomeini pasakė spau
dos konferencijoje: "Jūs, kurie lai
kote save religinio judėjimo prie
šais, sugrįškite į protą, kad ga
lėtume baigti jaunuolių kraujo 
praliejimą, kad galėtume atsta
tyti ekonominę šalies padėtį". 

Vokiečių spaudoj 
apie Lietuvą 

Žydai bijo 
piktų iraniečių 

Teheranas. — Irano politinė 
krizė ir ekonominiai sunkumai 
privertė daug užsieniečių bėgti. 
Daug išvažiavo rr Irano žydų. 
B buvusių Irane 80,000 jau iš
važiavo apie 10,000, pasakė spau
dai vienintelis žydas Irano par
lamente Youssef Cohen. Kaip ir 
kituose kraštuose, Irane žydai su
daro gan pasiturinčią visuome
nės dalį: prekybininkai, profesio
nalai, urmininkai. Iraniečių pa
vydą dar padidino gandai, kad 
Izraelis rėmė šachą. Ajatola Kho
meini vienoje kalboje net pasa
kė, kad iraniečiai turėtų žudyti 
visus Izraelio kareivius Irano že
mėje. Ekonominiams sunkumams 
didėjant, iraniečiai gali žydus 
pradėti pulti, kaltindami juos už 
visus trūkumus. 

Cohen papasakojo apie vieną 
Teherano bazaro kilimų pirklį — 
žydą. Prie jo parduotuvės vieną 
vakarą sustojo pilnas vyrų sunk
vežimis, jį patį užrakino rūsyje ir, 
susikrovę į sunkvežimį visus kili
mus, nuvažiavo. Nors netoli bu
vo policijos pareigūnų, jie nieko 
nedarė šiam plėšimui sustabdyti. 

Žydams tuo skaudžiau palikti sis objektyviai ir kruopščiai su-

TRUMPAI 
I* VISUR 

kad 
U P I agentūra paskelbė, 
Jugoslavijos prezidentas 
86 m. neseniai vedė 35 

m. amžiaus operos damininkę 
Gertrude Minutic, J i nevažiavo 
su Ti to į Viduriniuosius Rytus. 
kur j is lankosi. J o vedybos su 
žmona Jovanka baigėsi s k y i y 
bomis. 

— Pasaulinis šachmatininkas 
Viktor Korchnoj rengiasi at-

jvykti Amerikon. Kovo 20 d. jis 
(susitiks su New Yorko šachma 

Bonna^-- Vienas įtakingiausių j ^ ^ j ^ kurfe už partiją s a 
Vakarų Vokietijos dienraščių— į K o r č m > ; i m n m o k ė s po 35 dol. 

Iš New Yorko jis aplankys še-

Iraną, kad jų protėviai čia gy
vena jau 27 Šimtmečiai. Daug 
žydų iš Irano išvažiuoja į Ame
riką, Vakarų Europos šalis. Kai 
kurie išvyko į Izraelį, tikėdamie
si, kad padėtis Irane pasitaisys ir 
jie galės sugrįžti. 

— Rytų Vokietijoje i i Bran
duolinio tyrinėjimų instituto į 
pensiją pasitraukė dr Klaus 
Fuchs, kuris 1950 m. buvo nu
teistas už Britanijos i r Ame
rikos atominių paslapčių perda 
vimą Sovietų Sąjungai. Jo byla 
privedė tyrinėtojus prie Juliaus 
ir Ethel Rosenbergų nuteisimo 
už šnipinėjimą. 

'Frankfurter Allgemeine Zeit-
• f ~ " " £ " 2 d i T * I a i ~ l ^ ^ t u s miestus ir dalyvaus į e atspausdino labai platų - ^ ^ ^ UmB p ^ 
šešių skilčių — gerai dokumen- į -r^.-.* 
tuotą straipsnį apie Lietuvos ka- į 
talikų Bažnyčios padėtį. Straips- Į — Pradėjus mažėti kariuo-
nis paskelbtas antrašte: "Tikin- j menėn įstojančių skaičiui. JAV 
tieji Lietuvoje gyvena labai sun- j armija paskelbė, kad kiekvie-
kiose sąlygose". Šį straipsnio pa- j nas naujokas, pri imtas į tankų 
vadinimą papildo antrinė antras- j dalinius, gaus 3,000 doL dova-
tė: 'Vienintelės vadinamos sovie- į ną. Pėstininkų dalinių naujokai 
tinės katalikiškos respublikos Ii- gaus po 2500 dol. Tiek pat 
kimas ir viltys". Straipsnis yra j bus mokama artileristams, 
iliustruotas Kauno ir Vilkaviškio j — Rumunijoje įvyko vyriau-
apaštalinio administratoriaus vys-1 sybės ministrų pakei t imų Vals 
kupo Juozapo Matulaičio Labuko | tybės tarybos pirmininkas Emil 
nuotrauka ir Pabaltijo valstybių j Bobų paskir tas darbo rninistru, 
žemėlapiu. Straipsnio autorius —! 0 buvęs ministras Pana tapo 
Peter Jochen VVinters, remdama- Bukarešto burmistru, kurio pa

reigas ėjęs Ion Dinca paskirtas 
pramonės statybos ministru. 

Kambodijos partizanams 
paskelbtas įsakymas kasdien 
nužudyti bent po tr is vietna-
miečius. Patariama naudoti ne 
tik šaunamus ginklus, bet i r 
nuodingas strėles, ietis a r už
nuodytus bambuko iešmus. 

— Komunistai Salvadore iš
sprogdino bombas prie trijų po
licijos įstaigų. Žuvo 22 žmonės, 
30 sužeistų. 

— Turkijoje buvo nušautas 
kairiųjų pažiūrų laikraščio redak
torius. 

rinkta dokumentacija išsamiai su
pažindina vokiečius skaitytojus 
su Lietuvos katalikų Bažnyčios 
ir jos tikinčiųjų rūpesčiais ir var
gais nuo sovietų įsiveržimo į 
Lietuvą antrojo pasaulinio karo 
metais iki dabartinių laikų. 

Dabartine* Kinijos vyriausybe* propaganda prie* Sovietų Saj :njra pa
sauliui primena buvusius įtempimus Nuotraukoje matoma0 p*si*"-.i'-
incidentaa tarp sovietų kareivių Ir Kinijos miiicininkų, 

KALENDORIUS 
Vasario 7 d.: Ričardas, Julijo

na, Ramutis, Druva. 
Vasario 8 d.: Jeronimas Em., 

Kointa, Dormantas, Nirma. 
Saulė teka 6:58, leidžiasi 5:12. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 25 

L, naktį 15 1. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. vasario mėn. 7 d. 

ICCNŪAS 
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Kedagooj* aktu. Irena Regiene, 2652 W. 6SCfa St . , Chicago, IlL 60629 I 
Telefonas 476-7689 

SUSIMĄSTYMAS PO ŠIAURĖS 
PAŠVAISTĖ 

Siaurės pašvaistė tai vienas iš Į nika, atnešusi žmonijai nepapras-
gamtos fenomenų, kurį kartą pa 
mačius, nebegalima užmiršti. 
Baugus pašvaistės grožis, vai
duokliškos formos ir hipnotizuo
jantys judesiai yra tikrai kažkas 
nežemiška, kažkas ištraukiančio 
žmogų iš jo kasdienės egzisten
cijos ir kelioms nakties valan
doms perkeliančio jį į fantastiš
ką pasaulį. Nestebėtina, kad šiau
rės pašvaistė nuo seniausių laikų 
žmoniją baugino, žavėjo, intriga
vo ir užėmė savo vietą literatū
roje, o ypač poezijoje. Vienas gra
žiausių ir populiariausių Bem. 
Brazdžionio eilėraščių kaip tik ir 
yra pavadintas "Šiaurės Pašvais
te", kur Lietuva, prarasta, išsi
ilgta tėvynė, palyginama su efe
meriniu šiaurės pašvaistės gro
žiu, keliančiu nepasotinamą ilge
sį: 

tą gerbūvį, iš žmogaus padarė 
klausimų nekeliantį gėrybių var
totoją — sofistikuotą aviną. 

Lietuviškoji skautybė yra vie-
Jias iš priežnuodžių tam "suavi-
nėjimui" — nužmogėjimo ligai. 
Savo kalbos ir kultūros puoselė
jimas ir atsisukimas į gamtą yra 
didžiosios pakopos į žmogų-indi-
vidą, nebepriklausantį nuo mi
nios skonio ir įtakas, todėl lais
vą. Mielos sesės, pasisavinusios 
tai, ką lietuviška skautybė ban
do jums duoti, būsit turtingesnės 
už minią ir tuo pačiu minios at
mestos. Bet čia galios tik jūsų pa
čių apsisprendimas: būti laisvu 
žmogumi ar sofistikuota avim. 

Bet grįžkim 
prie tos šiaurės pašvaistės. Gam
tos fenomenai sukelia vienumos 
jausmą. Žmogus pasijunti mažas, 

LSS š e š i a s d e š i m t m e č i o m i n ė j i m e T o r o n t e sukaktuvini pyragą p iauna L S Seserijos Vyr . Skautininke v. v. Ir . 
Kerel ienė. LSS T a r y b o s pirm. v . s. L . Mi lukiene ir LS Brolijos V y r . Skautininkas v. s. S. Miknaitis. 

Nuotr . V. Bacev ič iaus 

T H E L I T H U A N I A N WORLD-WIDE DAILY 
Second class postage paid ai Chicago. m. Published daily 
except Sundays. Legal Holidays. days after Chnsfmas 

and Easter by the Lithuanian Cathohc Press Society 

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

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

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

Chicago ir Cook apskr. $37.00 
Kitur J A.V 35.00 
Kanadoje U.S.A 37.00 
Užsienyje 37.00 
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• Administracija dirba kas 4 • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30. šešta i vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. * nių nesaugo Juos grąžina tik iš 

• Redakcija dirba kasdien >» anksto susitarus. Redakcija už 
8:30 — 4:00, šeštadieniais * skelbimų turinj neatsako. Skel-
8:30 — 12:00. \ bimų kainos prisiunčiamos gavus 

k prašymą. 

KAZIUKO MUGĖ 

me S:0G vai. vakare j Jaunimo j Dėl papildomų informacijų 
centrą. Iškylos kaina: draudi- \ skambinkite s. Juozui Liubins 
mas (privalomas visiems skau-1 kui tel. (312) 735-3397. 

Chicagos skautų-čių 
mugė šiemet įvyks sekmadienį, 
kovo 4 d.. Jaunimo centre. 

Clevelando skautų-čių Kaziu
ko mugė įvyks šeštadienį, kovo 

prie vienumos, | 24 d 
KANADIEČIAI KVIEČIA 

Septynioliktoji Romuvos sto-

bus sukūrė žinoma tautinių kėmis. Sekmadienio rytą lan-1 t a m s i r s v e £ į a m s ) 3 dol. Au- \ 
K a z i u k o : r ū b ų m e n i n i n k ė čikagietė j . I kėši Chicagos Jaunimo centre, j t obusas (jei važiuoja) — 5 dol.! 

Ps- Aldona Veselkienė. Baltųjų kur susitiko su eile skautinin- į K i t o s i š l a i d o s > kurias užsimo-
Neužsiregistravę ir neužsimo 

kėję iki 979 m. vasario 11 d. — 
Rūmų padėkos laiško kopiją ] kių-kų, vadovių-vų. Sekmadie-; k a a t v y k ę p a t y s : slidžių nuo-; nevaziuo3e-
gavo ir sesė Aldona. 'nio vakare dalyvavo Illinois ir.—„.u—o,, o J „ I «<i4fre» . p q vi gavo 

NAUJA 
mavimas — 8 

SKAUTŲ AIDO" 
ADMINISTRATORĖ 

Indianos apygardų Lietuvos ; 13_ d o l ? " ropes' 
dol., "lifts" — : P. S. Visi važiuojantieji at-

7 dol. Dar neša loterijos fantus Kaziuko 
Vyčių rengtame Lietuvos pn- j reįkia pasiimti kiek pinigų I mugei ne vėliau kaip sekmadie-

• siminimų bankete, kuriame bu-, maistui j , smulkioms išlaidom, i nį, 1979 m. vasario mėn. 18 d. 
Aido' į vo pagerbta Lietuvos Skautų I 

T . _ bejėgis prieš erdvę, pilną slepi- vykia šią vasarą vyks rugpiūčio Lietuva, mano siaurės pašvaiste, . . , . .»i. . -•- . 1C, , m • •- ». 11 
T . , . . , , . . nm ir nuostabių reis.<mių. Ta-14-18 d Tai pirmoji stovykla Ir gėle sidabrinių rvtų... - . . , j . , ," .. .. - . . 

j ciau vienuma padeda žmogui; pradedant septintąjį veiklos de-
ka'.ba poetas. Šiaurės pašvaistė, Į pažvelgt į save iš perspektyvos, Į šimtmetį. Kviečiami stovyklon 
taip pat figūruoja šiaurės kraš-1 perkratyt savo vertybių suprati- j svečiai ir iš JAV. 

Ugamečiui "Skautų 
administratoriui s. Augustinui I Sąjunga. Bankete dalyvavo ir | 
Orentui pasitraukus iš pareigų,! Seserijos bei Brolijos vyriausi 
naująja administratore sutiko j skautininkai, tuntininkai ir visa ; 
būti v. s. Malvina Jonikienė.; eilė kitų vadovų-vių. Meninę 

1 Mokestį už prenumeratas siųs- j programą atliko Chicagos skau 
į kitę sesei Malvinai šiuo adre- į tės-tai, padainuodami dainų ir 

tų tikėjimuose ir įsitikinimuose 
kaip nelaimių pranašė. Vaiduok
liška, plevenanti šviesa tamsia
me vidurnakčio danguje, gilioj 
tyloj, tikrai sukelia neramumą, 
net baimę. Todėl ne viena ryš-

mą ir grįžt į kasdienybę dvasi
niai sustiprėjus. 

Vienuma šiais laikais yra daž
nai maišoma su vienišumu, ypač! 

su: Skautų Aidas, 6346 So.! pašokdami tautinius šokius. 

jaunimo tarpe. Jaunas žmogus Į g i e m e t £,3 tradicinis 
galvoja, kad kiekviena, nors __ 

kesnė, tolimesnio matomumo I trumpa valandėlė sau pačiam, su I Lietuvių namuose Rengia Pilė 
nų tunto Tėvų komitetas. 

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIUS 

Clevelando skautija kasmet 
rengia Užgavėnių blynų balių. 

renginys 
įvyks šeštadienį, vasario 24 d. 

Washtenaw, Chicago, Iii. 60629 
Tel. (312) PR 6-3583. 

SESĖS SKAUTLNINKĖS! 

Tarybos pirmininkė džiaugėsi 
j turėjusi galimybės dalyvauti 
j LS Sąjungos pagerbime, o taip 
pat proga susitikti su čikagie-

;' čiais skautininkais-kėmis. 

šiaurės pašvaistė buvo laikomai savim pačiu amžinai atskirs jį 
ateities nelaimių ženklu. Pvz.,; nuo draugų, išmes jį lyg banga 
garsioji, visoje Europoje matyta,' žuvį iš įprasto' triukšmo, sku-
1939 m. šiaurės pašvaistė, dau-ibos, įtampos upės ant nepažįs-
gelio įsitikinimu, pranešė Antro- j tarno kranto. Ten jis pasiliks vie- Į 

DĖMESIO! 

"Skautybės keliui" reikąlin-

LITUANTOOS TUNTO 
SKAUTŲ SLIDINĖJIMO 

IŠVYKA 

jo pasaulinio karo siaubą. nišas ir užtrokš, savęs besigailė-1 f08 

Kas gi yra šiaurės paivaistė? i damas. Toks jaunuolis neprisilei 
Kokia jos, kaip gamtos reiškinio! džia minties, kad burbuliuojan 

skautiškos veiklos nuo
traukos. Visi vienetai prašomi į 
atsiųsti įdomesnių savo veiklos 

čioje kasdienybės upėje, tarp šim-1 nuotraukų. Vadovai prašomi 

tent: pradedant žemiausiuoju 
troposferą, stratosferą, mezosfe 

anatomija? Mūsų planetos atmos
fera skirstoma į 5 sluoksnius, bū- to draugu, jis labai dažnai jau-! pasirūpinti, kad jų veikla atsi 

11 čiasi patetiškai vienišas. Tai j spindėtų spaudoje koresponden 
liūdnas šių dienų paradoksas: cijoams ir straipsniais. Ugdy-

rą, ionosferą ir eksosferą. Ienos-1 visko pertekęs, žmonių apsuptas j k i t e —*» Jaunųjų narių tarpe 
feroje, kuri prasideda maždaug j žmogus jaučiasi vienišas ir ne-! susidomėjimą lietuviškąją spau 
50 mylių aukštyje ir baigiasi maž- \ laimingas. "Yra žmonių, nėra 
daug 600 mylių aukštyje, iš sau- žmogaus"... Kodėl? Į šį klausi 

Pranešu, kad Chicagos skau 
tininkių draugovės sueiga įvyks 

\ vasario 25 d. Jaunimo centre, 
j Tikslus laikas bus praneštas 
I ateinančioje Skautybės Kelio 
: laidoje. Visos skautininkės 
! kviečiamos dalyvauti. Trumpa 
programa ir malonus pabendra-

I vimas. šiemet ir skautininkių šeimos nariai, skauto draugas, 
draugovė dalyvaus Kaziuko mu draugė (už draugo - draugės el-
gėje. Sueigoje nuspręsime šio gesį atsakingas skautas). 

D R. K. G. BALU KAS 
Akušerija Ir motery ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. P a l a s k i Rd. (Cravvfordj 
Medical Bui lding) Tel . LU 5-6446' 
Jei neatsi l iepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. V L T B L A Ž Y Š 
PLAUČIŲ IR V I D A U S LIGOS 

Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue. 

Vai- pirmad., antrad ir ketvirtad 
iki 7:30 vai. vakaro. 

Išvyka bus sekmadienį, vasa
rio 25 dieną Alpine Valley, Wis 
consine. Dalyvauja skautai, jų 

šeštad r.uo 1 iki 3 vai. 
Pagal susitarimą. 

Ofiso telef. WA 5*2670. 
Rezid. tel. I WAlbrooik 5-3T,4*. 

dalyvavimo detales 

ATITAISOMA KLAIDA 

Jei nori, skaučių draugovės 
Draugininke < gali prisijungti. 

Registracija: kiekvienas skau 
i tas užpildo registracijos formą 

T e l of i so ir b o t o : OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHTRURGAS 

3443 So. 50th Ave. , Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius 
Seštad:er.;ai» 12 iki 4 vai. popiet. 

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

Lietuvis gydytojas 
3925 W w t 59tb Street 

Va!.: pirmad.. antrad., ketvirtad. ir 
penkt. KUO 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta. 

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

GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S ' 
2434 W e s t 71st S tree t 

Va!.: pirm., antr.. ketv. ir periKt. 
i.00 - 5:00 vai. popiet, treč. Ir še*t. 

tik susitarus. 

lės krintantys ultravioletiniai bei 
x spinduliai įelektrina f ionizuo- j n a s jų — žmogus, ypač vakarie-
ja) skystą orą: atomai ir mole-1 tis, persotino savo kūną, palikda 
kūlės gauna elektros krūvį ir pra- j mas dvasią alkaną. Vienišumas 

mą yra daug atsakymų, bet vie- rašyti sueigas, iškylas ir kitus 

Praėjusioje ' 'Skautybės Ke- su važiuojančio asmens pilnu 
r ^ m d a i r . skaityti ;r j o j e , l i o „ l a i d o j e tilpusiame Raudo- vardu ir pavarde; sumoka už-

nojo Kryžiaus pirmosios pagal 
da, 
bendradarbiauti. Paraginkit ap-i 

įvykius. 
PRAŠOME KANTRYBES 

už kiekvieną asmenį draudimo 
bos kursus baigusių ir sanita-1 mokestį ir autobuso mokestį; 
ro specialybę įgijusių sąraše viską pristato draugininkui ne 
praleista 
pavardė. 

brolio Aro Tijūnėlio I vėliau kaip sekmadienį, vasario 
Taip pat neteisingai • H d. čekį rašyti "Lituanicos 

Dr. Ant . Rudoko kabinetą perėmė" 

DR. EDMUND E. CIARA 
O P T O M E T R I S T A S 

2709 W e s t 5 1 s t Street 
Tel. — GR 6-2400 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
tuumac m VAIKŲ UGOS 

SPKCL*WSTfi 
MEDICAL B C H M M 

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

iki 1 vai. nopiet. 
g į tel 737-1168, rez. j j j Į j l l i 

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

G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 W e * t 71st Street 
71-os ir Campbell Ave . kamp. 

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

deda švytėti. Taigi, maždaug, _ badaujančio dvasios simpto-Į Pasibaigus balsavimų į LSS j a t s p a u s d i n t a s k u r s ų i n s t ruk to - : tuntas" vardu 
taip gimsta šiaurės pašvaistėj m as; vienuma — dvasios pripil- Į vadovybę terminui, šio skyriaus 
moksliniu vardu — aurora bore- i dymas. Tad nebijokit, sesės, vie-1 redaktorė klausinėjama dau-
alis šiauriniame pursutulyje ir | numos. Biiokit vienišumo. Ieško- gybe telefoninių užklausimų, 
aurora australis — pietiniame. 

Pokalbi apie vienumą ir vieni
šumą pradėjau šiaurės pašvais
te todėl, kad gamta ir jos reiš
kiniai, nuo kurių mes vis labiau 
ir labiau nutolstam šiame tech
nikos amžiuje, suteikia žmogaus 
sielai ypatingų dovanų, būtent: 
dvasinj poilsį, ramybe, susimąs
tymą, gyvenimo perspektyvą, 
grožio ir gėrio pajutimą, trumpai 

— dvasinę pusiausvyrą yra di-
kais dvasinė pusiausvyra yra di
delis turtas — daugelis ją pra
randa ir sunkiai besugrąžina. 

Dvasinei pusiausvyrai atgauti 
arba ją išlaikyti be gamtos dar 
reikalinga vienuma. Dabartyje 

kit progų nebūti vienos: išmo-j kodėl dar nepaskelbti rezulta 
kit paklausyt, ką sako jūsų sie- i tai. Iki šiol dar nesu gavusi jo-

rės s. Dailos Liubinskienės var
das. Atsiprašome. 

JLAXKESI TARYBOS 
PIRMININKE 

Renkamės 6:45 vai. ryto prie 
Jaunimo centro, ir iš ten išva
žiuojame 7:00 vai. ryto. Grįžta-

la. Vienuma yra didelė mokyto- i kio oficialaus pranešimo iš LSS 
ja ir didelė gydytoja. Gaila, kad suvažiavimo prezidiumo. Kai 
dabarties pasaulis ją pamiršo ir tik toks pranešimas 
net mirtinai susirgęs j ją nebe
sikreipia. 

Galbūt gražiausia, daugiausia 
mokanti ir geriausiai gydanti vie
numa yra gamtoje. Išbandyk, se
se, tą vienumą. Pamatysi, kaip su
stiprės tavo stebėjimo galios, kaip 
pakils tavo nuotaika, kaip daug 
kasdienybės reikalų, kurie rodėsi 
tokie neįmanomi, sunkūs, nepa
kenčiami, palengvės, ištirps, su
eis į fokusą, kaip gerai nustaty
tam žiūrone. Kai būsi viena gam-

žmogus pabūti pats su savimi ne- į toje, nustebsi, supratusi, kaip se

tas, tuoj skelbsime. Kantrybės! į 
LIETUVIŠKA LĖLE 

PREZIDENTO DUKTERIAI 

Praėjusį savaitšalį Chicagoje 
lankėsi LSS Tarybos pirminin-

bus g a u - į k ė v s L i ] ė mĮukienė 

Šeštadienio vakare, jaukioje 
vakaronėje LS Seserijos vyriau j madienio iki penktadienio 3:00^ 
šios skautininkės v. s. Ir. Kere-! 3:30 vai. popiet. — šeštadienį ir 
lienės namuose, susitiko su Se-j s e k m a d - nuo 8:30 iki 9:3n v. ryto 
serijos vadijos narėmis, Chica 

S O P H I E B A R Č U S 
RAJ>IO ŠEIMOS V A L A N D O S 

Visos programos i š W O P A 
Lietuvių ka lba: kasdien nuo pir-

begali, nebemoka ir nebenori 
Nebegali, nes visos jo dienos pra
bėga toli nuo gamtos, dirbtinoj 
miestų aplinkoj, miniose ir 
triukšme. Nebemoka, nes nėra 
nuo mažens pratinamas dirbti 
gamtoje, pasigaminti ką nors sa
vo rankomis; įvertinti tyla, rimtį, 
skaitymą ir poilsį vienumoj. Ne
benori, nes nemoka susikaupti ir 
bijo savo paties tuštumo. 

Gyvenam mechanizuotoj avių 
kaimenės aplinkoj. Avių būrio 
psichologija — šių dienų minia-
žmogio psicnologija — sekti, ne
žiūrint, kas veda ir neklausiant, 
kur; pačiam nedaryti jokių spren
dimų ir geriau pražūt, negu kuo 
nors išsiskirt iš minios. Tech-

niai matei medį, paukštį, gėlę. 
T.y. iš tikrųjų matei, sąmonin
gai, su interesu, su dėmesiu. Kaip 
st-niai ne tik matei, bet išgyve
nai saulėlydi, mėnesieną, bangas 
lūžtančias ant smėlio, vėjo oši
mą, paukščio giedojimą... Kaip 
seniai, o gal niekada, nepagalvo
jai, koks turtas yra tavo akys, 
tavo rankos, ko josi tavo sveika
ta... Tavo tėvai, artimieji, drau
gai... Kaip laiminga esi būdama 
laisva, nepersekiojama dėl savo 
Įsitikinimų. Kokia nepaprasta yra 
ta Išmintis, kuri sukūrė gamtą 
ir žmogaus akis jai regėti ir žmo
gaus protą visa tai suprasti ir 
įvertinti? 

Kada jausiesi vieniša triukš-

Lietuvos pasiuntinio Washing-
tone žmonos Baškienės rūpės- . .. T A , , . , . « _ / . . misgos sKaucių tuntų tuntmin-cm, JAV prezidento Carteno , . . ~, * . . • , , « _ . A 1 „ w A-, v J . jkemis, Ske.'tų Aido redaktore, dukrelei Amy buvo dovanota!, :. . ,_.. . . . . , . . . ~„<t,; iin.i.,..tKi i-i- T- i • - k"°mis vadovėmis u* skautimn 
puiki lietuviška lėle. Lėlei ru-

Telef. 434-2413 
1490 A. M. 

7159 S. M A P L E W O O D AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629 

mingam būry, kada jausiesi ne
suprasta, nelaiminga, nepaten
kinta, nesėkminga, ieškok tada, 
sese, vienumos gamtoje. Prisi
mink šiaurės pašvaistę, kaip di
delės, prasmingos, keliančios ir 
gydančios vienumos simbolį. Mo
kykis pabūti vienumoj, nes tik 
ten galėsi susikaupti, o susikau
pus pažvelgt į save pačią iš 
perspektyvos. Matydama save, 
pažinsi save. Gal maloniai, o gal 
nemaloniai nustebins tave toji 
pažintis, tačiau ji tau didžiai rei
kalinga. Nes tik save pažinęs, sa
ve apvaldęs ir dvasiniai pilnas 
žmogus gali kurti gražesnį gyve
nimą. O ar ne tai yra skauty
bės tikslas? Per tarnybą Dievui-
-Tėvynei-Artimui į geresni žmo
gų ir geresnį pasaulį! 

v.s. Nijolė Užubalienėl 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Iimetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TTRES. 
VVheel 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. GR 6-7777 

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

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

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR C H I R U R G E 

Specialybe — \*ervų tr 
Emocines Ugos. 

C R A W F O R D M E D I C A L BLOG. 
6449 S o . P a l a s k i Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

TeL — B E 3-5893 
Specialybė A k i ų l igos 

3907 W e s t 103rd Street 
Valandos p a g a l sus i tar imą 

Ofiso te l . — P R 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K g A 

V A I K Ų L I G O S 
2666 W e s t 68rd Street 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKJV LIGOS — CHTRl-RGI.IA 
Ofisai: 

U I XO. W,YRVSH AVE 
4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
„ (Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius tr 

"Contact lense*" 
2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149 

pagal susitarimą. Uždaryta tre« 
Va! 

Pirmad.. antrad., kotvlrlad. ir penkt 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai i 

nuo 1 Iki 4 vai. vak. šestad 

Ot%. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278įj 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

S844 W e s t 63rd Srreet 

Valandos p a g a l sus i tar imą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, P Ū S L E S IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

O f i s o j e i . 776-2880, re i id . 448-5543 

DR. J. J. SIMONAITIS -

G Y D Y T O J A S 
Adresas 4 2 5 5 W. 63rd Street 

OMn telef. R E 5-4410 
Rezidencijos telef. GR 6.0«17 

Ofiso vai pirm. ir ketvirtad. nuo 
l »gi 3 v popiet_Dagal susitarimą. 

1002 N. Western Ave., Chicago 
Tel. 499-4441 

Dr. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7110 VV. 127 St . , P a l o s Heit f i ts 
TeL 3610730 

Valandos paga l sus i tarimą 

Ofis<, ( P | u r , , . , , 
MK 4-2123. Namu GI »-<H».S 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 W e s t 71st Street 

pirm., antrad., ketv. | r penktad 
iŠ anksto susitarus. 

Vai 
2-5 Ir 6-7 — 

I 
į s ta igos b buto tel . 652-138} 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
B E N D R O J I M E D I C I N A 

1407 So.49th Court, Cicero, 111. 
Kafidlen 10-12 ir 4-7 

ttskynui tr+t ir seStad 

Ofs. teL 586-3166; rauną 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
G Y D Y T O J A S m CHTRURGAS 

6745 W e s t 6Srd Street 
! Va).: p irm. ajntr., ketv . ir penkt. 

2-7; šeštadieniais pagal susitarimą. 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienrašti., gi »kelbimų kai
nos yra viaiems prieinamos. 

p • 
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Vasario Selioliktoji 

TAUTINIO DŽIAUGSMO IR PAREIGŲ DIENA 
Nereikia ilgai kalbėti apie Sos litiniai veiksniai, kurių pradžia 

dienos reikšmę. 1918 m. vasario siekia 30 - 40 metų, yra gerokai 
16 dienos aktas, trumpai suglau- senstelėję savo organizaciniu am-
dus, buvo lietuvių tautos ir Lie- žiumi. Politinių partijų, iš kurių 
vos gyventojų daugelio šimt- jie sudaryti, amžius siekia dar 
mečių vilčių išsipildymas bei įsi- daugiau — ligi 80-90 metų. Šios 
kūnijimas, mūsų vaystybingumo, senosios partijos, kaip jau esame 
kuris siekia 700 metų, atstaty- rašę, nebeturi tvirtesnių šaknų 
mas. • nei Lietuvoje likusioje tautoje, 

Lietuvos valstybingumo tradi- nei išeivijoje. Paskutiniai keli 
cijos bei nepriklausomo gyveni- nesėkmingi VLIKo suvažiavimai 
mo troškimas tautoje niekad bei posėdžiai parodė, kad ši or-
nebuvo išblėsęs — nei tais lai- ganizacija nėra pakankamai pa
kais, kai mes gyvenome unijoje jėgi ir savo viduje susitvarkyti, 
su lenkais, nei carinės ir vokiečių sutarti, naujus valdomuosius or-
okupacijos metais, nei dabar, kai ganus išsirinkti. 
Lietuva yra sovietinių rusų kieto- Si okupacijų metais didelius 
je valdžioje ir kai savarankiškos darbus tėvynėje ir išeivijoje atli-
Lietuvos valstybingumas yra jau kusi organizacija, atrodo, nebėra 
keturiasdešimt metų sustabdytas, pajėgi išsilaikyti reikiamoje 
Galima tad su pogrindžio "Aus- aukštumoje, nesusiskaldžiusi ir 
ra" drąsiai teigti, kad "tautos svetimų jėgų, kurios į ją įvairiais 
ryžtas sukurti savąją valstybę bu- būdais veržiasi, neįtaigojama. 
vo nepalaužiamas. Sunkumai Ne kiek geresni dalykai su A-
buvo nugalėti ir sukurta nepri- merikos lietuvių taryba, kurios 
klausoma valstybė. Pasitvirtino vadovybės sudarymas pastaruoju 
sena tiesa, kad kovoje dėl tautos metu vyko sunkiai ir nesklan-
laisvės laimi ne ta pusė, kuri džiai. Nors šios organizacijos va-
skaičiumi ir ištekliais pranašes- dovybėje buvo ir dabar yra ne-
nė, bet ta, kurios teisės, ryžtas ir blogi lietuviai, vis dėlto iš kai 

KOMUNISTINIO JAUNIMO 
PASAULINIAI KONGRESAI 

Sovietų KGB agentų pasirinkimo aruodai 
Įvairūs judėjimai, politinės par

tijos, religiniai sambūriai ir viso-
BR. AUŠROTAS | tų tarptautinė unija". Kelerius 

metus šios organizacijos bendra-
kių kitokių tikslų siekiančios ,or- eilėse. Na, jų šiandien taip pat • darbiavo, siekdamos beveik tų 
ganizacijos visuomet rūpinosi ir tunme apsčiai ir mūsų eilėse. 

Jaunimo sąskrydžiai rūpinsis savo prieaugliu, nes nuo 
"šviežio kraujo" žymiai priklau 
so, kokia bus to ar kito junginio I Havanoje, Kuboje, 1978 m. va-
ateitis ir kaip greit "organizaci- sąrą įvyko Pasaulio jaunimo fes-
nė sklerozė ir mažakraujystė 
lies jų veikimo ateitį. 

Taip pat mūsiškių organizaci-

pačių tikslų. Iš pat pradžių Mas
kva mėgino kontroliuoti abi orga
nizacijas. Tačiau kai kurie kraš
tai, nepakęsdami Maskvos kietos 
rankos, išstojo iš šių junginių. 

pa- tivalis. Apie šį komunistinio ir pa- Tačiau likusieji nariai abiejose 
lankaus komunizmui jaunimo o r g a n i z a c į fose šiaip taip bendra-

_ . - r~. . . . _ . „ . . „-0. - sąskrydį labai plačiai rašoma j darbiavo, per pastaruosius 30 me-
jų vadovai skiria didžiulį dėme-j"Human Events" savaitraščio š . ( t U j sxirUošdami dešimt jaunimo 
sį atžalynui, nuo kurio idealiz- i m- sausio 20 d. numeryje. Jo min- sąskrydžių — festivalių, kurių 
mo, pasišventimo ir ryžto tęsti; timis čia pasinaudosiu. p-*ešpaskutinis įvyko 1975 m. 
dabartinės kartos darbus daug' Straipsnio autorius, geras ko-i Rytų Berlyne, 
priklausys ir mūsų kovos už tėvy- munizmo žinovas Phillip Abbott Į JAV komunistų partijos jauni
nę ir jos išlaisvinimą tęstinu- i Luce teigia, kad "minėtas jauni- į m o skyrius — ("Jaunų darbinin-
mas. mo sąskrydis tarnavo politinių fcų išlaisvinimo lyga") buvo įsteig-

teroristų apmokymui bei KGB ta 1970 m. Chicagoje. Ji prisidėjo 
agentų visame pasaulyje atrin- \ prie Maskvos kontroliuojamos Komunistinis budrumas 

International tearof the ChfcJ 

Tokius pašto ženklus išleidžia JAV paštų valdyba, tarptautinių vaiko 
metų paminėjimui. 

-

kurių jų veiksmų ir Altos oficio
zo pareiškimų, galima pasidary
ti išvadas, kad ši organizacija y-
ra kažkieno kontroliuojama. 

ištvermė nepalaužiami". 
* 

Bet niekas nieko pasaulyje vel
tui nedalija. Norint ką nos gau
ti, reikia daug pastangų įdėti. 
Tas pats ir su valstybės nepri
klausomybe — reikia patiems iš
sikovoti. 

Mums džiugu, kad pavergtoje 
Lietuvoje del nepriklausomybes p a s a u I i o Bendruomenės 
mūsų tauta ir pereitais metais e- , , .. .,. 1 , . , ,. , J . i • TVT - i i •• vadovybę n atlieka didelius dar-nergmgai kovojo. Ne ginklo je- b g į ^ d ^ u ^ 
g.a k°yPl°. T **** P ™ * " ™ " likti, jeigu jos vadovai la-
sis reiškėsi dvasinių galių, ryžto , . • _? . • j-». J - J _ 
- «- . : . , - " T ^ . / biau jungtųsi ir dėtų didesnes pa 
ugdymu, tautiniu susipratimu, 
tautos ir valstybės teisių gynimu. 

Galima džiaugtis, kad okupuo
toje Lietuvoje yra pakankamas 
skaičius jaunų ir vyresnio am-

Kaip demokratiniame pasauly-1 kimui. Ir komunistinė Kuba bu-
je, taip ir komunistiniame galjvusi parinkta šio sąskrydžio vie-
dar didesnis dėmesys skiriamas at- ta, kurią absoliutiškai kontro-
rinkto jaunimo paruošimui va- i Huoja Sovietai, ir kad iš kurios 
dovauti politiškam bei švietimo j niekas negalėtų pasprukti ar ką 
ūkiniam gyvenimui. Juos paren- j n o r s pareikšti, jeigu kurios nors 
ka gerai patyrę "kadrai", kuriems' delegacijos vadovybei kas nors 
rūpi komunizmo ateitis. 'Kuboje ir nepatiktų. Neužmirš- įmo organizacija (angliškai: Young 

Šiandien puikiai žinoma, kad.kime, kad Kuba ir jos barzdotas ; Workers Liberation League) suda-
Lieka dar Lietuvių Bend- Sovietuose jau nuo pradžios mo-1 diktatorius, kol viskas gerai klo- rė amerikiečių XI-jo festivalio pa-

ruomenė, jauniausia iš trijų • kyklos suolo iš pionierių organi- j j a s i , yra nepaprastai mėgiami pro- į rengiamąjį tautinį komitetą. Jis 
centrinių organizacijų. Ji veikia! žarijų atrenkami "gabiausi iš komunistiniuose Afrikos režimuo- ; taip pat supažindino jaunuolius 
daugelyje pasaulio kraštų, gali- gabiausių", kurie ir toliau gili- s e bei atsilikusiuose pasaulio kraš-1 s u demokratiniais, priešimperia 

"Pasaulio demokratinio jaunimo 
ederacijos". Pirmoji ir pastaroji at
rinko JAV jaunuolius-es į įvyku
sį Havanoje jaunimo sąskrydį. 

Komunistinis jaunimas 

Amerikos komunistinio jauni-

VAIKO METAI 
Popiežių Joną Paulių II-ąjį i paskelbti šiuos metus Tarptau-

aplankė Tarptautinių Vaiko Me-; tiniais Vaiko metais ir įverti-
tų pravedimu Italijoje besirūpi-ino italų komiteto pastangas t a 
nančios komisijos nariai ir Eu- proga atkreipti krašto atsakin-
ropos Žurnalistų komiteto kovai į gų asmenų ir viešosios nuomo-
už vaikų teises atstovai, viso; nės dėmesį į vaiko problemas 
apie 60 asmenų. Šventasis Te-' ir jo teisių apsaugojimą. Kata-
vas šia proga pagyrė Jungtinių': likų Bažnyčia, pažymėjo Popie-
Tautų organizacijos iniciatyvą žius, pilnai remia šias pastan

gas ir per savo institucijas pa-
rinko ne vien tik komunistus, bet Į d ė s Įgyvendinti vaiko metų pra 
ir kitų kairiųjų pažiūrų meni- i v e d i m u besirūpinančių organi-
ninkus. K-to šūkis buvo — tik ge- z a c i K užsibrėžtą programa, 
riausi iš geriausių v>ks į šį s ą s k r v - B a z n y č i a i >T>ač rupi kiekvieno 
dį. Ir buvo parinkta 400 asmenų, i vaiko gerovė ir jo teisių apsau-
kurių daugumą sudarė juodieji, į gojimas, pažymėjo Popiežius. 
lotynų kraštų ispaniškai kalban-

ma sakyti, visur ten, kur yra lie
tuvių. Per kraštų valdybas ir per 

stangas politinei veiklai stiprinti. 
* 

Artėjant Vasario 16 minėji
mams, kad į mus vėl bus nu
kreiptos kepurės laisvinimo dar 

žiaus lietuvių, kurie nebijojo o- feui l ė Š Q m s ^ ^ k i e k v i e n a m 

lietuviui gali kilti klausimas, ar kųpantui pasakyti tiesos žodį, 
kurie kovojo už religijos laisvę, ^ " į j " ^ " d a l t a i ^ 
leido pogrindžio spaudą, kitus 
pogrindinius leidinius, kurie dėl 
tautinės ir religinės laisvės ne
vengė kalėjimo, kankinimų ar iš
trėmimų. Galime ir mes džiaug
tis, kad tauta nenusilenkė prie
spaudai ir rado naujų būdų prieš 
ją kovoti. 

metusias, mūsų institucijas remti. 
Pripažindami, kad jos iš esmės 

nėra tobulos ir visos jos reikalin
gos "kapitalinio remonto", mes 
drįstame atsakyti, kad, kol dar 

ir toliau 
na savo specialybės žinias įvai
riose gyvenimo šakose. 

tuose", sako autorius. 
Savaitraštyje toliau 

listiniais, prieškomunistiniais ko-
apgailes- | vos pmcipais. Atvykusieji į sąs

krydį buvo apmokomi kovoti prieš 
antikomunistines, o ypač prieš 

Komunistai taip pat budriai se- į taujama, kad JAV žinių tarny 
ka, kad šių atrinktųjų nesužavė-! bos (media) ištisus šešis mė 
tų "supuvęs demokratinis pašau- Į nesius ignoravo šį įvykį — (XI-jį j antisovietines nuotaikas, vyrau-
lis" ir juos visur seka, ar jie na- Į KP jaunimo sąskrydį, įvykusį Ha- jančias JAV ir kituose kraštuose. 

Iš esmės imant, Fldel muose ar išvykę gastrolėms į už 
sienius. Ir tik retam pavyksta už
sieniuose išsprūsti iš budrių se
kėjų akių, kaip dabar paskelbta, 
kad puiki Sovietų plaukikė tik 
maudymosi drabužiuose nušoko 
nuo sovietinio laivo prie Australi
jos krantų į šaltus jūrų vande
nis, ieškodama tos pasiilgtos lais
vės. 

Sekėjų tinklas 

vanoję) 
Castro kontroliuojama Kuba sub
sidijuoja terorizmo ir sabotažo 
mokyklas. Tačiau JAV informaci
nės tarnybos nenori apie tai žmo
nėms nė žodeliu pasitarnauti. Ko-

Neapykanta JAV ir kom, Kinijai 
Atvykusius į sąskrydį JAV jau

nuolius mokė kaip nekęsti savo 
krašto ir komunistinės Kinijos. 
Vienoje savo kalboje F. Castro 

I šį Bažnyčios susirūpinimą kon
krečiai liudija gausios katalikų 
religinės ir auklėjimo organiza
cijos bei įstaigos, kurios globo
ja vaikus, rūpinasi jų dvasine ir 
medžiagine gerove, ruošia juos 
gyvenimui. Bažnyčia ypač ko-

I voja. kad vaikam būtų pilnai 
užtikrintos jiem priklausančios 
teisės nuo pat jų gyvybės pra
sidėjimo. Teisė užgimti, pažy
mėjo Popiežius, yra pagrindinė 
vaiko teisė. Vaikas, be to, turi 

tys ir moterys. 
Iš maždaug 140 kraštų daly

vavo delegacijos ar tik pavieniai 
asmenys. Didžiausios grupės bu
vusios be Sovietų, iš Anglijos, 
Australijos, Meksikos, Portugali
jos, Urugvajaus ir Argentinos. 

Nuosprendis Amerikai 
Prieš pasibaigiant sąskrydžiui, 

įvyko parodomasis teismas prieš 
JAV. Teismo sprendime sakoma:, 
"Smerkiam JAV imperializmą jo į t e ^ **£_Ž **** T " ! * 
įvairiose formose už ekonomiškų r a : sveikoje šeimoje, kurioje 

dėl? Galimas dalykas, kad JAV pareiškė, kad "JAV šiandien yra «-™Wifn« u* karKku tėvas ir motina y ra susirišę ne-
J : - *~Jk TAV v „ W ff,\T,,-r,;r«ro <=,i K,.v7,«in nnrhi vai- \ °lok&axi naudojimą, uz Kansicų _!»„,_ media, peršanti JAV — Kubos 

santykių sunormavimą, nenori 
kelti šio klausimo, nušviesdamas, 
kokia yra tikroji Kubos padė
tis santykiuose su likusiu pasau
liu. Kaip visi besidomintieji poli
tikos raida jau gal ir bus pastebė-

KGB žinių rinkimo voratink
lis apgaubia ne tik Sovietų Są-

nėra sukurtos tobulesnės Lietu- į jungos žmones, kur beveik kiek- j ję, JAV žinių tarnybose nieko ne-
vos laisvinimo institucijos, rei- į vienas asmuo bijosi prasižioti,' minima apie Kuboje sutelktus 
kia remti bent šias, dabar vei- kad svetimos ausys neišgirstų t rovietinius MIG — 23 atomati-

O kaip su išeivija? Ar išervi-
kalbančio slaptų minčių net ir 
artimiausių žeimos narių tarpe, 

kiančias. 
Tačiau auka buvo, yra ir bus 

ja padarė viską, ką galėjo, tau- laisvas žmogaus apsisoren^imas. i Taip šis voratinklis, komunisti-
tos laisvės kovai tėvynėje parem- Kiekvienas lietuvis gali aukoti ar; niu žargonu tariant, yra ne tik vi-
ti? neauk/rti, gali vienam, kitam sasąjunginis, bet jo siūlai taip pat 

gaubia ir demokratinius kraštus. 
Nuosekliai galvojant, galima pri
eiti išvadą, kad vyriausias KGB 

patektų dažnai ir nieko neįta
ria būsimieji KGB bendradarbiai. 
O tokių visą laiką pasitaiko įvai
rių profesijų ir mokslo žmonių 

Teta Domincė 
Jurgis Jankus 

Negalima pasakyti, kad išeivi- duoti ar niekam nieko neduoti 
ja būtų šiuo reikalu nieko nevei- Niekas negali prievartos būdu į-
kusi ar nieko nepadariusi. Dau- sakinėti "aukok tik man, nieko 
geliu progų pasauliui buvo pri- neduok kitam". Tiesa, galima | voras Andropovas ir jo padėjė-
mintas Lietuvos laisvės reikalas, aukos prašyti, kaip amerikiečiai jai visą laiką pina tinklą, kad į jį 
protestuota ten, kur reikėjo, ra- sako "girti savo paties biznį", bet 
syta, belsta į mums dar dažniau- negalima niekinti kito "biz-
siai užklestas duris, apeliuota nio" ar atkalbinėti ką nors to ar 
Lietuvos laisvės reikalui į mokslo kito neremti 
žmones, kultūrininkus ir paga- * 
liau užkietėjusias, o dažnai ir ak- Reiktų dar pasakyti žodį dėl su-
menines pasaulio politikų širdis, rinktų aukų paskirstymo. Turime 
Daug kur mes radome užuojau- žinių, kad lietuviškoji išeivija 
tos, bet dar dažniau nebuvome neparemia ar labai mažai tepa-
išklausyti ar susilaukėme apgau- remia mūsų Lietuvoje kovojan-
lingos šypsenos. Tai visiškai su- fią rezistenciją, kalėjimuose ir 
prantama, ypač kai turime gal- koncentracijos stovyklose kanki-
voje dar visiškai neseną įvykį, namus lietuvius disidentus, dar
kai JAV-bių politikai atšaukė ne- bus lietuvių, kuriuos kovojanti 
priklausomybe; pripažinimą tauta prašo mus laisvajame pa-
Tautinei Kinijai, kurios nepri- šaulyje atlikti, B tiesų šiems rei
ki ausomybę buvo pažadėjusi po- kalams visos mūsų laisvinimo 
litžkai ir kariškai ginti ir buvo institucijos turėtų skirti nema-
pasirašiusi daugybę sutarčių, žiau kaip pusę surenkamų lėšų, 

Skaitytojas tebūna logiškas ir o ne trupinius. 
pats tepagalvoja, ko tada iš šio Kaupiant lėšas reikia turėti 
krašto politikų gali tikėtis pa- galvoje, kad mūsų Servijai gali 
vergta Lietuva. tekti nauja nelengva, bet maloni 

* finansinė pareiga — paremti 
Kalbant toliau apie mūsų kis- Lietuvos finansiniai fondai išsi

ves kovos reikalus, iškyla klausi- išlaikymą, kai gal netrukus JAV-
mas, ar mes tobulai kovojame ir -bėse deponuoti nepriklausomos 
ar mūsų laisvinimo institucijos Lietuvos finansiniai fondai iisi-
yra tobulos. Gal kai kurios jų baigs. Reiktų rimčiau svarstyti ir 
daro netikslius ėjimus, o ir savo mūsų nepriklausomybės simbolio 
organizacijoje turi trūkumų. — Lietuvos pasiuntinybės Wa-

Aišku, kad yra ir taisytinų da- shmgtone rūmų kapitalinio re-
lykų. Pirmiausia reikia prisipa- monto ir su jais susijusius kitus 
žinti, kad vadinamieji mūsų po- reikalus. b. kv. 

nius bombonešius. 
Truputis istorijos 

Pagal JAV žvalgybos įstaigų 
surinktas žinias, kaip ankstyves
niuosius, taip ir šį XI-jį Pasaulio 
jaunimo festivalį kontroliavo So
vietai ir festivalio dirigavimu rū
pinosi sovietinė ir kubinė žvalgy
bos. 1945 m. Londone, dalyvau
jant ir Sovietų atstovams, buvo 
įsteigta "Pasaulio demokratinė 
jaunimo sąjunga". Po metų Pra
hoje dar buvusi įkurta "Studen-

gimininga su buvusių nacių vai 
doma Vokietija, o kom. Kinija iš• ,, . „ : ,. , 
davusi savo buvusius geradarius y ? 6 ' " 2 ^ y m a 
(suprask: Sovietus), sudarydama 
gėdingą sąjungą su imperialistais". 

Grįžusieji į namus JAV delega
tai turėjo kuo plačiausiose ma
sėse diskutuoti valstybines ir tarp
tautines problemas, kovojimui už 
jaunimo, ypač už studentų tei
ses, nurodoma JAV komjauni
mo instrukcijose. 

Verta atkreipti dėmesį, kad tau
tinio paruošiamojo JAV k-to na
riai kitų tarpe yra buvę John Co-
nyers, (D. Mich) ir Ron Del-
lums (D. Calif.), abu kongreso 
nariai ir rev. Jesse Jackson, PUSH 
operacijų vadovas. (Past: visi trys 
juodosios rasės atstovai). 

Ne vien komunistai 
JAV sąskrydžio atrankos k-tas, 

rinkdamas festivalio narius, pa

barių palaikymą visame oasau-1 išardomais moterystės ryšiaas. 
žmonėms išsi- j Tėvai yra pirmieji ir pagrindi-

laisvinti iš priespaudos, už naujų j ^ a i vaiko auklėtojai Drauge 
karų planavimą". Neabejotina, I *» tėvais, mokykla 
kad JAV delegatai, grįžę į savo 
tėvynę, vykdys jiems Maskvos pa
vestus uždavinius 

Tikiu, kad šio sąskrydžio svar
biausias tikslas buvo sudaryti kuo 
puikiausias sąlygas KGB ir Kubos 
DSG pasirinkti tinkamus agen
tus, atvykusius į komunistų narvą. 
O jame varovai — treniruotojai 
su uždarytais žvėreliais galėjo 
elgtis kaip tinkami. Tikriausia ne 
vienas iš pasirinktų aukų, nesu
prasdami viso reikalo sudėtingu
mo, sutiko vykdyti jiems KGB ar 
DSG pavedamus "lengvučius, nie
ku nekaltus" uždavinius. Ir kaip 
nepaklusti geram komunistui sa
vo viršininkų iš Sovietų Sąjun
gos įsakymams? -

ir kitos 
bendruomeninės organizacijos 
turi rūpintis perteikti vaikam 
tiesą, perteikti jiem dorovės 
principus, duoti jiem religini 
auklėjimą, suderinamai su tėvų 
religiniais Įsitikinimais ir re
miantis visuotiniai pripažinta 
sąžinės laisve. 

MILIJONAI 
NUKENTĖJUSIEMS 

Ulinois valstijos iždas padėjo 
į 103 bankus daugiau kaip 36 
mil. dol., kad jie būtų panaudo
ti lengvesnėmis sąlygomis duo
dant paskolas nukentėjusiems 
nuo smego. 

MOKYTOJŲ ALGOS 

Chicagos arkivyskupijos mo
kyklų taryba pirmadienį nu
sprendė katalikų mokyklų mo

kytojų algas pakelti nuo 5 Ori 
7 procentų. Tas pareikalaus 5 
mil. dol. naujų išlaidų jau ir 
taip finansinės naštos slegia
moms parapijų mokyklo: 

Pavalgęs pietus rengiausi prigulti, kai suskambo 
telefonas. Skambino Domas, save vadinąs patręšusiu 
jaunuoliu. Abu buvom pensininkai. Jis buvęs 
agronomas, aš — mokytojas, bet Jungtinėse 
Valstybėse abu patekom į tą patį fotografinių 
reikmenų fabriką. Iš pradžių abu valytojais, po kiek 
laiko jis įsikūrė popieriaus skyriuje, aš įsikrapščiau į 
laboratorijas, bet mapo šešėlyje atsiradusios 
draugystes nepametėm. Jis buvo keleriais metais 
vyresnis, tai ir į pensiją išėjo anksčiau, o aš tik praėjusį 
rudenį. 

Kai vaikščiodavom su mapais. jis kartą pusiau 
juokais pasakė, kad mus tvarko nežinomos gyvenimo 
jėgos ir keršija tiems, kurie savo noru iš kelio 
iškrypsta. Sako, turėjęs būti kunigas, bet užsigeidė į 
agronomus. Galvojo, kad kunigų ir taip kiekvienoj 
parapijoj po porą, o agronomų tuštuma. Tai ir sumetęs, 
jog žmones į pomirtinį išganymą Vesti yra kam, kad 
tik dirbtų, netinginiautų, o šiam gyvenime jie turi 
verstis, kaip kas išmano. Kai nėra kam pamokyti, tai 
mokosi iš savo pačių klaidų ir vėl tas pačias klaidas 
daro. "Galvojau padėti žmonėms geresnį gyvenimą 
šiame pasaulyje susikurti, ir, matai, kas išėjo. Jeigu 
būčiau kunigas, sėdėčiau kur nors klebonijoj, 
skaityčiau knygas ir žiūrėčiau televiziją." "Arba 
būtum padžiovęs kaulus Sibire," pasijuokiau. 
"Nebūtinai. Agronomų paėmė daugiau, negu kunigų. 
Aš pats irgi sėdėjau. I^aimė. kad vokiečių užklupti, 
nespėjo nei i#vežti. nri nužudyti. IS gretimos palatos 

Červenėje visus tankais sutraiškė. Trejetas buvo labai 
artimų draugų. 

Žinojau, kas atsitiko Červenėje, ir šnekėti su 
žmogum, buvusiu ant pat gyvenimo ribos, buvo labai 
savotiška. Nors prie tos pačios ribos ir daugumas 
stovėjom, bet jos dar nejutom piršto palietimu. Dabar 
a s pats Domas kvietė ateiti, kad iš Lietuvos gavęs 

įdomų ir kartu keistą laišką, daug jo paties svarstymų 
verčiantį aukštyn kojomis. 

— Kada tik galėsi, užeik. Šiandien tikrai būsiu 
visą dieną namie. Rytoj irgi nežadu niekur eiti. 
Šaligatviai neišbrendami, o gatvių pakraščiais baugu 
eiti. Vis rodosi, kad koks pakvaišėlis pasuks tiesiai į 
tave. 

— Kas tau suks, — nuleidau juokais. — Nebent 
netyčia užkabintų. 

— Ar ne vistiek. Tyčia ar ne. Tai kada užeisi? — 
balse skambėjo aiškus noras ko greičiausiai tą laišką 
parodyti. 

— Ar tuoj galiu? 
— Labai. Laukiu. 
Nuėjau. 
Domas jau buvo sumaišęs gėrimus, pakapojęs 

džiovinto sūrio ir papiaustęs rūkytos dešros. Kol 
žmona buvo gyva. ji išsimanė parsivežti iš ūkininkų 
šviežio pieno ir pati spausti sūrius. Ir našlys likęs to, 
žmonos užvesto, įpročio nemetė. Spaudė su kmynais ir 
be jų, valgė šviežius ir džiovintus. Apie džiovintus 
sakydavo: įsidedi į burną, kaip Lietuvos gabaliuką. 

Turėjau, berods, penkias tetas. Dvi iš tėvo pusės, 
tris iš motinos, bet iš jų visų išsiskyrė teta Domincė. 
Visos kitos buvo ištekėjusios. Vienos į didesnes vietas, 
kitos šiaip sau. bet visos šeimininkavo ir pas visas 
buvo smagu nuvažiavus dieną, kitą paviešėti. Nė 
viena nežiūrėjo nei į svetimą burną, nei į kieno kito 
kišenę ir svečią vaišindamos kąsnių neskaitė, tik 
teta Domincė buvo visiškai kitokia. 

Aš pats tada gyvenau tokį amžių, kai dar 
negalėjau sumesti, kuri moteris graži, kuri ne. bet 
mama sakydavo, kad iš jų keturių Domincė buvo pati 
gražiausia, tik jau tokia nerami, vietoj nenusėdinti. 
Vos iš piemenių išsiritusi išvažiavo į Rygą. po poros 
metų nusitrenkė į Petrapilį, paskum į Maskvą, po to 
trejetą metų išbuvo Vilniuje. Vilniuje ko tik neištekėjo. 
Tarnavo pas pagyvenusį našlį, ir tas labai rimtai 
pradėjo šnekinti. Nesibaidė ir Domincė. Kas nenorės 
turėti Vilniuje trijų aukštų namą, pilnas spintas 
sidabro ir porceliano. Jau buvo sutarę ir dieną, bet 
ponas išvažiavo į Varšuvą ir grįžo grabe. Sako. širdis 
sprogo. Domicėlė dar su nt vudžiūvusiomis akimis 
grįžo namo ir nusprendė visą gyvenimą pašvęsti 
Dievui. Tėvui tas nepatiko, bet apsvarstęs pasiūlė 
pastatyti miestelyje trobelę, kad galėtų gyventi netoli 
bažnyčios ir verstis, kaip daugumas davatkų verčiasi. 
Sakė. buvusi miestuose, pas daugelį ponų tarnavusi, 
galėtų pribėgdama pašeimininkauti klebonijoj, o 
progai pasitaikius gal galėtų ir visiškai įsitaisyti. Ko 
bereiktų. Pas kleboną vartytųsi kaip inkstas taukuose. 

Sriūbtelėjęs ypatingai aštraus gėrimo, įsidėjau O jeigu ir ne pas kleboną, tai ten pat gyvendama 
burnon gabaliuką sūrio. 

— Tai kur tas ypatingas laiškas? — pasakiau. 
— Čia pat. Tik pirma noriu šį tą pasakyti nuo 

savęs. Tada visas laiškas atrodys kitaip. 
Ir pradėjo: 

galėtų dar dvaran įsisukti. Ponams vis reikia darbą 
išmanančių ir žmonių mačiusių moterų. Bet Domincė 
nė girdėti nenorėjo. Sakė: "Aš pasižadėjau tarnauti 
Dievui, ne ponui ir ne klebonui". 

Bus daugiau 
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BOSTONO ZENUOS 
INŽINIERIAI VEITAI 

B A L T U O S I U O S E R Ū M U O S E 

Sausio 2 6 d. inžinieriai Brute-
nis ir Romualdas Veitai buv/> pa
kviesti ir dalyvavo Baltuose Rū
muose, Washingtone , D .C. , pra
nešime infliacijos reikalu. Infli
acija yra n e tik naminė, bet ir pa
saulinė problema, kuri lietu
viams, sudarantiems nors ir ne
didelę dalį Jungtinių Amerikos 
Valstybių gyventojų, yra labai 
svarbi. Prezidento Carterio pata

rimų. Po šio pranešimo pa ra pie
čiai turėjo pasisakyti, ar jo pra
nešimas tikslus ar n e ir jį patai-
s\ti. Buvo ir pasisakymų. Buvo 
apgailestauta, kad parapijos baž
nyčia yra apgriuvusioje miesto 
dalyje, kad parapiečių turimomis 
žiniomis, kitose parapijose vysku
pija prisideda prie parapijos baž
nyčių pataisymo ar statym,o, tuo 
tarpu ši parapija esanti aplenk
ta. Atseit vyskupijos fondui para
pija neįnešusi apie 20,000 dol. 
jai skirtos sumos. Jei tas būtų į-

jos k lebonas kun. Baltrasūnas, 
kun. Freitikas, So Bos tono Lietu
v ių Pi l ieč ių d-jos pirm. inž. A. 
Čaplikas, Moterų federacijos Bos 
tono klubo vicepirm. A. Moriar
ty, inž . Mikalauskas, dr. Mikai, 
Vyt . Ste lmokas, dukterys ir dau
gybė kitų. Viskam vadovavo D a 
n ie l ius Overka. 

B u v o geras orkestras, geros vai
šės ir visi puikiai vaišinosi ir šo
ko. 

V i s i e m g i m i n ė m ir draugam 
labai gražiai dėkojo Adolfas ir 
pabaigoje Veronika Ivanauskai. 

Ivanauskų šeimą ir š ių eilučių 
autorius pažįsta jau arti trisde
š imties metų . Tai labai puiki ir 
mie la šeima. Jie tur būt ne tik 
neturi , bet ir neturėjo priešų, o 
tik draugus. Veronika Ivanauskie 
nė , než iūrint , kad jau atšventė 
50 m e t ų vedybinio gyvenimo su
kaktį , bet yra labai aktyvi l ietu
v ių v i suomenin iame gyvenime 

rėjas infliacijos reikalams Alfred ^ a i ^ a T bažnyčios remontą, tai 
Kahn ir viceprezidentas Walter ^ s k o J o s n e b Q t ų ^ ' j d a_ 
Mondale savo pranešimuose per- _ • « . - . . « . . . , , 
, . , . . y . . _ . . j vo, kad butų paskirtas nauiu kle-

dave administracijos rūpesti ir de- u~— I- . : 
. 1 1 . i - • • b o n u lietuvis, nes yra senesnio 

damą svarbą kovai su sunkiai \- ovv,v,-0„0 . ; - i 
. . . . . . . .. *. . . amžiaus parapiečių, kurie n e m o - , . _ 

veikiama infliacija. Šios proble- • , K , • , . » . . _ . ^ . — 
u »•! u- ! < a ang ! iskai, o be to , parapieciai Ji yra Moterų federacijos nare, o 

mos apvaldymas ne tik esąs bu- '• J ~ .... .'. 
tinas palaikymui esamo gyveni
mo standarto, bet taip pat ir lai
das tarptautinių jėgų išlaikymo 
balanse. Administracijai yra bū
tina turėti pritarimą iš visų A-
merikos sluoksnių. 

Pasitarime dalyvavo apie 175 
asmenys iš visos Amerikos, dau
giausia nedideli prekybininkai, 
pramoninkai bei profesionalai, 
įdomu, kad be lietuvių iš etni
nių grupių buvo tik ukrainiečiųĮ*™£ * t t u . * • 
i_ i . - , 2 i pasKirtas \ s 

ir arabų atstovai. 
Šis pasitarimas su dideliu dė

mesiu bei asmeniniais pasikalbė
jimais buvo sekamas visų Ameri
koje esančių žinių agentūrą. UPI 
atstovė kreipėsi ir į Brutenį bei 
Romualdą Veitus norėdama iš
girsti jų nuomonę bei pasiūly
mus kovai prieš infliaciją. 

Mes lietuviai džiaugiamės, kad 
vis plačiau prasiveria Baltųjų Rū
mų durys, kad į tuos Rūmus 
kviečiami ir lietuviai. Juk esame 
negausi tautinė mažuma Ameri
koje tarp daugybės kitų, bet val
džios žmonės tą mažuma pradė
jo domėtis. Tik neseniai tuose rū
muose dalyvavo Lietuvių Inži
nierių ir architektų s-gos pirm. 
Vytautas Izbickas, kada bu
žo svarstomas energijos klausi
mas, o dabar, kada svarstoma in
fliacija, du broliai inžinieriai Vei 
tai ten dalyvauja. Inžinieriai Vei
tai turi savo inžinerijos įstatą 
Brairrtree, Mass. 

Sveikiname brolius Veitus. 

Į D O M U S PARAPIJOS 
SUSIRINKIMAS 

nori, kad ir jų vaikai mokėtų et- | 
ninės grupės kalbą. Džiugu, kad 
šis kalbos klausimas buvo keltas 
jau Amerikoje gimusios ir išau
gusios moters. 

Užsibaigus oficialiai susirinkimo 
programai, dar buvo atskiri pasi
kalbėjimai su svečiais kunigais ir 
vyskupu. Buvo duotas lietuvių 
kunigų sąrašas, kurie dirba kito
se ne lietuvių parapijose, pra
šant, kad kuris nors iš jų būtų 

šią parapiją. Vysku-

ją m a t o m e labai nuoširdžiai dir
bančią veik visuose lietuviškuose 
renginiuose. 

pas sakė, kad yra didelis trūku 
mas kunigų, nes nėra pašaukimų 
ne tik etninėse bažnyčiose, bet ir 
angliškai kalbančiose. Klebono 
klausimas būsią išspręstas laike 4 
-6 savaičių. Sprendimas priklau
sąs Bostono kardinolui, kuris bus 
painformuotas apie šį susirinki
mą. 

IVANAUSKŲ AUKSINĖS 
V E D Y B O S 

Dorchestery gyveną Adolfas ir 
Veronika Ivanauskai sausio 27 d. 
atšventė 50 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį- Tą dieną iš ryto 
šv. Petro lietuvių parapijos baž-

| nyčioje buvo atnašaujamos šv. 
Mišios. Atnaujintas moterystės 
sakramentas. Šv. Mišias atnasa-

Šios sukakties proga Ivanaus
kai labai nuoširdžiai dėkojo vi
s iem juos prisiminusiem. O m e s 
l ink ime j i em dar sulaukti ir dei
mant inės sukakties. 

Jdomu, kad pirmadienį , tai y-
ra gruodžio 29 d. Jėzaus Nukry
žiuotojo v i enuo lyno 
Brocktone, dukters seselės Eleny-1 į iygoje 
tės in ic iatyva buvo surengtas dar' 
v i e n a s vedybų pakartojimas, ku
rį at l iko Broktonietis kunigas ir 
a tnašavo šv. Mišias. 

L i n k i m e Ivanauskams Dievo 
pala imos ir stiprios sveikatos. 

ti su sunkumais sudarant valdy-1 
bas, nes nebėra norinčių dirbti, j 

KLAUSYKIMĖS RADIJO 

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga LB Brocktono a-
pylinkės valdyba pasirūpino, kad 
Vasario 16 d. 6:30 vai. po piet 
iki 7 vai. radijo stotis W B E T ban 
ga 1460 (per kurią perduodama 
Laisvės Varpo programa) bus pa
minėta Lietuvos Nepriklausomy
bės šventė. Programa bus per
duota angliškai. LB apylinkės 
valdyba daro žygiu gauti panašų 
laiką ir kitoje Brocktono radijo 
stotyje W O K W . Programa šiom 
stotim paruoš Laisvės Varpo ve
dėjas Petras Viščinis. 

Visi klausykimės šių progra
m ų , o vėliau pasiųskime stočiai 
padėkos laiškus. Tai bus manda
gus žėstas, o taip pat stočiai pa
skatinimas ir ateityje duoti 
m u m s laiką. 

L I E T U V O S 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 

Lietuvos nepriklausomybės ats
ta tymo šventės minėjimas Bosto
n e įvyks Vasario 18 d. 10:15 v. 

(Nukel ta j 5 pusi.) 

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

tiiiiimiiiiMMimmiiiinmiiiiiiiiiiiimm 
Vr> 1 « v ' DAUGYBE LIETUVOS MIESTE 
! ! r*S ° l j U V aprašoma dr. i. Vaišnoros, Mir 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

• 

LIETUVIUI B E N D R U O M E N Ė S 
B O S T O N O A P Y G A R D O S 

S U V A Ž I A V I M A S 

L B Bostono apygardos metinis 
suvažiavimas įvyko sausio 2 8 d. 
Maironio parke Shrewsburyje. 

Suvažiavimas n e b u v o gausus-
Apsvarsčius visus einamuosius 
reikalus, buvo išrinkta nauja a-
pygardos valdyba: pirm. Juozas 
Kapočius, sekr. D a i v a Izbickaitė 
ir ižd. inž. Apolinaras Treinys. 

Knyga yra tik teologinė, ji dėl įao 
mių vietovių aprašymo ir dėl K>« 
gausios istorinės medžiagos tinka pa 
siskaityti kiekvienam lietuviui, besi 
dominčiam Lietuvos istorija ar vte 
jovėmis. Knyga didelio formato, 440 
psl. — kaina S3.00 Galima ją įsigyti 
"Drauge". 
i i i i i i l l i i l i l i i i i l l l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
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RADIO PROGRAMA 

IŠ suvažiavimo dalyv ių nesura-

vo Veronikos Ivanauskienės bro-j <*us d ^f I U n a n ų , ' " a U ] a i 7 J £ 
Iio sūnus kun. Juozas Freitikas i š ! b a i P a l i k t a « • * koptuoti dar du 

Sausio 30 d. So. Bostono Šv. 
Petro lietuvių parapijos salėje 7-
-je gatvėje įvyko įdomus parapi
jos susirinkimas. 

Bostono ir daugumoje kitų 
vyskupijų, kai miršta parapijos 
klebonas, išeina į pensiją ir pa
našiai, ir kada reikia skirti nau
ją klebeną, vyskupijos asmeninis 
skyrius (Personai Board) šaukia 
parapijos susirinkimą ir jame ap
taria visus pa-apijos veiklos rei
kalus, kad susidarytų parapijos 
gyvenimo ir veiklos vaizdą, kas y-
ra susiję su naujo klebono pasky
rimu. 

So Bostono Šv. Petro lietuvių 
parapijos klebonas kun. An
tanas Baltrasūnas sveikatos ir 
amžiaus sumetimais išeina į pen
siją. Bostono kard. jo pasitrauki
mą jau patvirtino. Dabar reika
lingas naujas klebonas. Etni
nių parapijų padėtis yra skirtin
ga, nes čia reikalingas klebo
nas, kuris mokėtų tos tautybės 
kalbą. 

I Šį susirinkimą atvyko Bosto
n o arkivyskupo page'.bininkas 
Riley ir kunigai: (iš asmenini,o 
vyskupijos skyriaus) M. Mer-
chant, G. Phinn ir D . Murphy. 
Susirinkimą pradėjo parapijos 
kieb. kun. Baltrasūnas Jis pri
statė svečius: vyskupą ir kunigus. 
Tada vyskupas sukalbėjo maldą 
ir paprašė vieną iš asmeninio 
skyriaus pravesti susirinkimą. Šis 
aptarė parapijos, pagal vysku
pijoj turimas žinias, vaizdą. Pa-
rap'joj pagal prieš kelis metus 
t u r ė t u s duomenis yra apie 3,000 
parapiečių (700-800 še imų) , iš
vardijo kokios organizacijos pa
rapijoj dirba, koks parapijos fi
nansinis stovis ir panašiai. Per 
praeitus metus parapijoj buvo 3-
jos vedybos, 6 krikštai ir 50 mi-

Cambridge. Sukaktuvininkam, 
pagal seno testamento tradiciją, 
buvo įteikta simbolinė nedidelė 
lazda. Seniau manydavo, kad to
kio amžiaus žmonėms reikalinga 
ėjimui atrama. Per šv. Mišias 
<7)lo gražiai giedojo Ivanauskų 
dukraitė Marytė Bizinkauskaitė. 

Didelės vaišės "jaunave
džiams" buvo surengtos Lietu
vių Piliečių d-jos didžiojoj salėj. 
Dalyvavo parapijos klebonas 
kun. Antanas Baltrasūnas, kun. 
Juozas Freitikas, Ivanauskų dvi 
dukros, Veronika Bizinskienė, ku 
ri yra gailestingoji sesuo, su v y 
ru ir vaikais, Nukryžiuotojo Jė
zaus vienuolyno seselė Elenytė , 
kuri irgi yra gailestingai sesuo, 
sūnus inž. Vytautas su visa šei
ma ir apie 150 Ivanauskų draugų 
ir artimų bičiulių. Ivanauskai tu 
ri 9 vaikaičius ir jie visi dalyva
vo. Čia buvo pasakyta daug kal
bų ir linkėjimų. Kalbėjo parapi-

Seniausia Lietuvių Rad o programa 
Naujoj Anglijoj iš Stoties WNSR, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po nietų — perduo 

\ dama vėliausių, pasaulinių Žinių san-
i trauką ir komentarai, muzika, dainos 
į ir Magdutės pasaka. Sią programą 
Į veda Steponas ir Valentina Minkai 
i Biznio reikalais kreiptis į Baltic Flo 

Bendruomenė turėtų susirūpin ! «i*ts — gelių bei dovanų krautuvę, 
ti, kaip daugiau patraukti lietu- j " » J- Sroadwty. J^- Boston. Mass. 

. . ,. . . y ., 02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
y ius | l ietuvių v i suomeninę veik- . g a u n a i n a s d l e n r a J t i s "Draugas" ir ra-
lą, ypač į bendruomenę, kurios į ̂ te didelį pasirinkimą lietuvišku kny. 
ir paskirtis yra l ietuvybės išlaiky- i gų. 
mas . Jau daug kur tenka susidur-' MiHiiMiminiiiiiiHi«m«iiiiHMUuum« 

pal 
va ldybos narius. 

B 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 apyiinkėje. $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, j 
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap-1 
sauga nuo potvynio. Alum. langai. 
Galite pirkti už $41,800.00. 

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

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estafe 
2625 West 7!st Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 
miimmiiiiitiiiimimiiiiimimmiiimim 

REGISTRUOKITE SAVO 
NAMUS, 

biznius, sklypu* pardavimui 

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

ŠIMAITIS REALTY 
Insunuice — Income Tax 

Notary Republic 

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

94-ta ir St. Louis. Giminingom arba 
didelei šeimai 4 miegamų, IV2 aukš
to namas. Pilnas rūsys, 2 šildy
mai. Šoninis j važiavimas. Garažas. 

i $45,000.00. 
46-ta ir Albany. Visiškai tuščias 

j 2 y2 aukšto po 3 miegamus medinis 
r.amas. Gazo šiluma. Naujai atremon
tuotas. $40,900.00, arba geriausias 
pasiūlymas. 

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

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

Budraitis Realty Go. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

D e it E s 1 o 
VIZITINIŲ KORTELIŲ 

BEIKALŪ 
Vizitinių kortelių naudojimas yra 

' gražus paprotys. Biznieriai jas pla-
' eiai naudoja. Bet tinka ir visų luo

mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

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

HELP WANTED — VYRAI 

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

llllilIUIIIIIIIIIIIimilllllllllimillllllllllllli 

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

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
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 — 636-2960 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIUIIIIII 

tllllllllllilllllillllilillllllllllllllllliniliuilt 
PACKAGE KJLPRESS AGENCY 

MARIJA NOREIKIENE 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

Labai pageidaujamos gero* rošieat 
prekės. Maistas U Europos s—SMSSJ 
2608 W. 6» St., Chicaco, IU. *062t. 

TEL. —- WA 5-2787 
luiiiiiiiiiiiiiiiiinniiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Diesel Mechanic 
One man shop. AU Ford Tandem 

tractors. Mušt speak English, 

Tel. —568-4711 
Immediate Openings 

T O O L M A K E R S 
NIGHT SHIPT 

Class A — With Tool and Die 
Repair Experience. 

Top Wages & Company Benefits, 
which include Family Hospital 
Plan, 13 Paid Holidays, Paid va-
cation. 

C A L L 547-2765 o r Apply: 

SPRLNG DIVISlON 

B 0 R G - W A R H E R 
Madison S t at 25th Ave. 

Bellwood, Illinois 

10% — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsite 
u i apdrauda nuo ugnies ir antomo-
•'!lio pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
S20SH West t&tb Street 

Chicago. niinoia 
Tdef. GA 4-8654 

TV TECHNICIAN 
If you likę variety, good pay 

and a chance for advancement, 
you'U likę this job. Free to travel 
a mušt. 

CALL BDUL — 472-5438 

siiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiimiiiiHuiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii' 

Sportas Nepriklausomoje Lietuvoje Į 
J O N A S N A R B U T A S | 

PLKMOJI d a l i s apima ntro 1919-1936, 432 pusi. Kaina | 
i s u pers iunt imu $9.50. : 

AJMTROJI da l i s — įvykiai aprašomi nuo 1937-1940 | 
I m e t ų la ikotarpį daugiaus ia sk ir ta apie Lietuvos spor to di- S 
: dž iuos ius la imėj imus , 4 4 5 pusi. Ka ina su persiuntimu $9.50. š 

l A b u leidiniai didelio formato su daugel i l iustracijų, : 
Ę gražia i iš le ista . Spaudė Morkūno spaustuvė 1978. į 

I U ž s a k y m u s s iųst i : : 

I "Draugas" , 4545 W. 63rd S I , Chicago, OI. 60629. 
E LUinojaus gyvento ja i prideda extra 45 et . taksų . 
.iiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiit 

Mes turime kompiuterį ir esame 
1 nariu M.L.S., kas palengvina parda
vimą bei pirkimą. 

iiiiiiiiiiiimiiimimiiiiMimiiimiMiiiiiiii 
BTJTŲ NUOMAVIMAS 

Namq pirkimas — Pardavimas 
Valdymas 

Draudimai — Income Tax 

Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedrie Av. — 778-2233 

IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIH 

i i iuiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniii i i i i 
M. A. Š I M K U S 

NOTARY PtJBLIC 
l.VCOME TAX SERVICE 

425t So. Maplewood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai 
IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilUlllllllllllllllll 
iiiimiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiit 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visu rniių grindis. 
4. BUBNYS — Tel. B E 7-5168 
iiiimimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiuiiuiii 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii 
hairlų prekių pasirinkimas nebran-

! ii-:ū & mūsa sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI { LIETUVA 
2501 W. 69 St., Chicago, 111. 60629 

Telef. — 925-2737 
Vytautas Valantinas 

mmiiiiimiiiiiimiimiiiiiiimiiiiiimiiiii 

VYRAI IR MOTERYS 

GENERAL CAFETERIA HELP 
VALGYKLAI REIKALINGI 

DARBININKAI 
nuo 5 iki 10 vai. vakaro. 

5 dienas savaitėj nuo pirmadienio 
iki penktadienio. 

Kreiptis i MARTY ar ADELLE po 
4 vai. popiet — TEL. 925-3444. 

A. R. A. 
c / o AMERICAN CAN GO. 
601b & S. \Vestern Avemue 

IMMEDIATE OPENINGS 
Days Only — Part Time 

Work in a friendly atmosphere 
where people care & enjoy while 
you earn. Women, men and senior 
citizens welcome. Mušt be 21 years 
or older, Driver's license reą'd. 
Contact Mike Wagner: 371*2988. 

D fi M E S I O 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

vnrrnnŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet rinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias viii-
Hnes korteles. iiiiimmiimiiiiiiiiiimiimiiiimimiiiiiii 

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 

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

adminis-
reikalais. 

pataraavi-

AR JAU TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
VAIDILŲ KANKLĖS Lietuvių Tautinio Meno Ansamblis "Čiurlionis" 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

«'&iiaWMi»;;; - • 7 

GROJAME JUMS įgrojo L5.T. Korp! Neo-Iithuania orkestras, va
dovaujamas Algirdo Modestavičiaus. Įdains.-o Arū
nas Gasparaitis. 

SU ŠOKIU IR DAINA Jgrojo L.S.T. Korp! Neo-Lithuania orkestras. 

KALNUOS DAINUOJA Kvintetas "BALTIJA" 
Lithuania orkestras. 

ir L.S.T. Korp! Neo-

KOKIAIS KELIAIS 
Aš KELIAUSIU 

Jdainavo "BALTIJA" vyrų kvintetas 

The Catholic Church, 
Dissenl And NationalHy 

In Soviet Lithuania 
By 

V. Stanley Vardys 

338 pusi. Kieti viršeliai Išleido 
East European Quarterly, Boulder 
— distributed by Columbia Univer-
sity Press, New York 1978. Kaina 
su persiuntimu $13.75. Užsakymus 
siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IU 60629 

iimiiiiimiiiiiimmmmiimitiiiiiitiiiiiin 

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

Irt. _ \VA 5-8063 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiuiiiitn 

iitiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiii 
SIUNTINIAI į LIETUVA 

ir kitus kraitas 
NEDZINSKAS, 4065 Aroker A ve. 
Chicago, III. 60632, telef. 0*7-5980 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i 

VIOLETA Dainuoja Violeta Rakauskaitė Raganėlė, Tėviškės 
vėjas. Sugrjšk. ilgesy ir kitos. 

Kiekv iena plokštelė kainuoja $6.00 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, III. 
60529. Užsakant pridėti 50 centų už kiekviena plokštele persius 
tunui. Illinois gyventojai taipgi moka 5% mokesčių. 

U ž s a k y m a m s į K a n a d ą reikia pridėti $1 .75 p a š t o išlaidoms. 

O N A 
Vytautas F. BELIAJUS 

įvairūs pasakojimai suristi su lie
tuviškais papročiais. Anglų kalboj*. 
Autoriaus leidinys, 100 pusi. 1977 
m. Kaina su persiuntimu $530. 
Užsakymus siųsti: 

Drangas, 4645 W. 6Srd St., 

Cfakmgo, m. 60629 

miimmiiiiiiiiiiiiiuiifttiiiiiiiinniiiiimi 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 

iiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiimiimiiitiiuiim 

Apsimoka skelbtis dien DRAUGK. 

oes jia plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraitls d skalbimų kai 

•o* ynt -tii«mi prieinamos. 

Lietuvos atsiminimai 

RAdljo Valanda Jau 38 meto* tar
nau ja New Jera«y. New Tork Ir Con. 
neetieut Hetuviams ! 
Kas šeštadienį nuo * iki 5 vai. po-
„ . . . :- ATTTrvD s to t ies New Tork* 

' u o 7 iki < ral. 
*«kfc. HM m«c. m 

.,....*.. ... .i<»kūbas i. Stoka* 
1467 Force Drtve 

Mountainstde. X. J. 070M 
TeL 232-5565 (oode) 901 

Kvi»«iame taip pat klausyti* Lletu> 
višku kultūrinių valandų anglų kalba 
ls Seton Hali Universiteto radijo sto
tie* (New Jersey WSOU. 89.5 m«c 
F"M) Plrmad. 7:30-8:30 vai. vakaro. 

(Tadovanja prof. J. Štokas) 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitHiiiiinn 

FELIKSAS B R E D r E R B 

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

Užsakymus 
adresu. 

siųsti "DRAUGO" 

Perskaitę "Draugą" duokite 

j į kit iems pas i ska i ty t i 

file:///Vestern


BOSTONO ŽINIOS 
(Atkelta iš 4 psl.) 

ry tą Šv. Pe t ro lietuvių parap i jos 

į žirondeliai. Baro fone nupieštas 
j Trakų pilies vaizdas. (Draugijos 
i pirmininko inž. Aleksandro Chap-
į liko fondas). Naujos estrados už-

.. . ~ „ ! uolaidos. Nublizgintos grindys at-
čių d-]os auditorijoj So. Bostone r o d o k a f ^ į J £ £ t i n ' a m a tolimesnis minėjimas. P re legen-1 . • v , . . , . „ „ i j TT M M -v T, banketam, šokiam ir visokiem tu bus dr. Henrikas Nagys iš Ka- , , . _ . . ' _ ~ , j . . . 0 / ... kultūriniams parengimams. Tre-

čiadienių vakarais 8 vai. Čia vyks-

MOŠŲ KOLONIJOSE 

bažnyčioje bus pamaldos už Lie
tuvą. 2 vai. p.p. Lietuvių Pilie-

Hartford, Conn. 

Į ta !>v. Petro parapijos bingo žaidi
mai. 

solistas Benediktas Povilas, muzi 
kas Jeronimas Kačinskas, Litua- . .^ . . , , , , . . * . . „ ' mai. Ketvirtame auicste Bostono mstmes mokyklos mokiniai ir O - . . . . , _ . , , , , , », . . , . sKautai jsiKure savo buklą, Kur nos Ivaskienes vadovaujamas! v , . . . , . • 7\ . . . „ , . , _ . ' saukia savo susirinkimus ir-kt. tautinių šokių sambūris. 

I minėjimą yra pakviesti vietos 
valdžias aukšti pareigūnai. 

SUBATVAKARIS 

Vasario mėnesio Subatvakaris 
įvyks vasario 17 d. 7:30 va!, va
kare. Programą atliks Birutė Vait 
kutė-Nagienė, išraiškos šokio in-
terpretatorė: žodis - judesys - žo
dis. O ta ip pat dr . Henrikas N a -
gys paskaitys K savo naujausios 
kūrybos. 

KAZIUKO M U G Ė 

Bostono Baltijos ir Žalgirio 
skautų-čių tuntų tradicinė Kaziu
ke mugė įvyks kovo 11 d. (buvo 
skelbta, kad kovo 4 d.) . Lietuvių 
Piliečių d-jos salėse, So Bostone. 

SPECIALI PROGRAMA 

I le šventė savo vedybų 40 metų 
Į sukakt}. 

Svč. Trejybės bažnyčioje jų in-
VEDYBU SUKAKTIS , t m c i j a buvo atnašaujamos šv. Mi-

1978 m. lapkričio 19 d. Ramo- | ™>s 9 ™]- ryte. Šios parapijos kle-
vėnų skyriaus pirmininkas Pet- • ^ ^ ^ k u R - J- Matutis pamoksle 
ras Simanauskas su žmona kabe-1 paminėjo jųdviejų tą sukaktį ir 

palaimino. Vėliau 1 vai. po pietų 

Šioje naujai išpuoštoj auditori
joje gruodžio 31 d. vakare jvyko 
draugijos tradicinis Naujų Metų 
sutikimas. Be įprastų vaišių vi
duryje salės stovėjo fontanas, iš 
kurio visą laiką čiurleno šampa
nas. Svečiams renkantis į salę ir į Danielius Averka, vicepirm. Anta 

tarnavo: 
Siauris, Paulyn Siauris, Anna La-
ne, Anna Saviciunas ir Albina 
Šaltenis. 

St. K. GriganavičiiLS 

NAUJA VALDYBA 

South Bostono Lietuvių Pilie
čių draugija savo metiniame su
sirinkime prisaikdino 1979 metų 
valdybą: Aleksandras Chaplikas, 

East St. Louis, Illinois 
VASARIO 16-SlOS MINĖJIMAS 

Šiais metais Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo 6I-ją su
kaktį minėsime vasario 18 d. Tą 
dieną 11 vai. pamaldos N. P. pa
rapijos bažnyčioje (1509 Baugh 
ave. E. St. Louis, 111.). Šv. Mišias 
už Lietuvą aukos ir tai dienai 
pritaikytą pamokslą pasakys pa
rapijos klebonas kun. P. Long. 
Dvyliktą vai. parapijos salėj bus 
minėjimo atidarymas invokacija 

Petras Simanauskas Hartforde j i r trumpos kalbos (kalbės K. Gry-
daug nusipelnė visuomeniniame;1 

gyvenime dirbdamas su ramovė-

Birutė Mitkienė, Joan JU garbei buvo surengtos vaišės. 
"Valle's Steak Haus" restorane! 
vaišes surengė jų vaikai, Kęstutis, 
Birutė ir Algirdas 

j vasarienes metu grojr> o asmenų 
! latvių orkestras. Bilietų kaina 
i buvo tik 16dol. asmeniui. 

Publikai renkantis į salę, dvi 

nas Matjoška, protokolų sekr. 
Adomas W. Druzdis, fin. sekr.. 
Algis Mitkus, ižd., Vytautas Ivaš
ka, maršalka. Kontrolės komisija: 

nais ir bendradarbiaudamas su ki-
j tom organizacijom. 

Vaišėse dalyvavo apie 100 as
menų, jų draugų iš Hartfordp, 
Bostono, VVorchesterio ir kitur. 

Pobūvio vedėju buvo pakvies
tas Vitalis Žukauskas iš Nevv 
Yorko. 

grakščios draugijos narės Petro- j Švelnis Longinas, Januška Anta 
nelė Plevokienė ir Birutė Yoni- J nas ir Keturakis Andrius. Direk 

Prieš vaišes kun. Matutis sukal
bėjo maldą ir palinkėjo Sima-

_ nauskams sėkmės jų tolimesniam 
svečius palydėdavo prie Į toriai: Arnoldas Plevokas, C J Ji Į gyvenime. Žodžiu sveikino dr. 

rezervuoto stalo. Sutikimo minas Ivaška, Birutė Mitkienė, į Stankaitis iš Hartfordo, Adolfas 
Stanley K. Griganavičius, Anta- j Maslauskas Ramovėnų vardu, jo 
nas Andriulionis, Vytautas Ju-- kovų draugas kun. Pukšys papa-

kiene 
jiems 
komitetą sudarė Arnoldas Plevo
kas, Aleksandras Chaplikas, Algis 
Mitkus, Antanas Andriulionis, Vy-

į tautas Jurgėia ir Stanley K Griga
lavičius. 

metu bus renkamos aukos. Meni
nėj daly solo dainuos Mis. M. 
Polish. Tautinius šokius pašoks 

| C. C. Ballet Co. studentės, vado-1 
vaujamos I. Gintautienės. Him
nus ir dainas pianinu palydės 
Mrs. S. Stankus. Maistą pagamins 
ir šeimininkaus LB moterų drau
gija. Veiks baras. 

Kviečiami visi su svečiais ir 
kaimynais atsilankyti. 

Minėjimą ruošia LB St. Louis 
apylinkė. R G. 

Draugijos energingi jauni na-
Speciali radijo p rograma, Va- r į a i Douglas Plevokas ir Juozas Lu 

sario 16-sios proga, bus girdima J binas daug prisidėjo prie banke-
anglų kalba per radijo stotį W L ! to ruošos. 
YN il01.7 meg. F M penktadienį, 
vasario 16 d., nuo 6 iki 6:30 vai. 
vak. 

Banketo vyriausia šeimininkė 
buvo Monika Plevokienė, jos pa-
gelbininkės: Konst. Vasiliaus 

Kviečiami visi pasiklausyti šios Į kienė, Veronika Ivanauskienė ir 
programos anglų kalba ir prašo- į 
ma apie ją ir pranešti kitiems. 

Steponas ir Valent ina Minkai '< 

Adv. gėla ir Juozas C. Lubinas 
John J. Grigalus, garbės direkto
rius. Draugijos reikalų vedėjas Al
gi: Šmitas. 

SERGA 
Edvardui Pečijkaičiui Bostone 

miesto ligoninėj padaryta sunki 
vidurių operaciji. Ligonis sveiks
ta. South Bostono Lietuvių Pi
liečių draugijos kortų klubo na
riai linki jam greičiausiai pasveik-

L / n a Janulisnė. Prie stalų pa-1 ti. 

šakojo keletą įvykių iš kariuome
nės gyvenimo. 

Po vaišių, muzikai grojant, visi 
gražiai pašoko. 

M M . 

— Amerikoj 1978 m. į JAV 
128 medicinos universitetus įs-1 

tojo 62,242 studentai. Tai 4 % 
daugiau negu 1977 m. Pirmą 
kartą istorijoj medicinos fakul
tetuose 2 5 % sudaro moterys. 

BOSTONO L I E T U V I U 
PASIDIDŽIAVIMAS 

•Beveik visiems lietuviams ,net 
IT kitataučiams .žinoma ,kad South j 
Bostono Lietuvių piliečių drau- Į 
gija yra vienintelė likusi šioj apy- i 
lmkėj, įsteigta 1899 m. ir dabar! 
tebeturinti per 1400 narių. Drau- į 
gjja turi gražiausią South Bosto- j 
ne keturių aukštų mūrinį namą į 
su rūsiu. 1968 m. įrengė visus aukš 
tus aptarnauti modernų keltuvą, 
kuris draugijai kainavo 77.000 dol. 

Namo rūsy yra skoningai įreng
ta užkandinė su modernia virtu
ve. Gražūs nedideli keturkam
piai stalai apstatyti trijų skirtin
gų spalvų oda apmuštomis 
minkštomis kėdėmis. Atidarą šeš
tadieniais ir sekmadieniais n u o ! 
12 iki 10 v. vakaro. Cia gaunami j 
lietuviški patiekalai, net ir lietu-1 

viška pica. Čia randasi ir baras, I 
papuoštas skoningomis vinjetė
mis ir puikiais žirondeliais. Ska
niosios picos kepėja yra užkandi
nės šeimininkė Marytė Valat
kienė, o jos pagelbininkė jauna, 
grakšti Danutė Ester. kuri aptar
nauja visus užkandinės svečius, o 
reikalui esant ir už baro dirbti 
padeda. Trečiadienių vakarais 8 
vai. čia vyksta lošimai kortomis 
— "Whis t Party" 

Pirmame aukšte yra baras, ku
ris aptarnauja draugijos narius ir 
kitataučius, turinčius pažymėji
mus, gautus iš draugijos reikalų 
vedėjo. Cia yra d u bilijardo sta
lai, cigarečių ir muzikos mašinos, 
orkestro estrada, kurioj savaitga
lių vakarais groja geras orkestras. 
Sį barą vakarais aptarnauja ilgus 
metus buvęs šiame biznyje Vytau
tas Santackas (savaitgaliais jis tu
ri keletą .padėjėjų), svečiams prie 
stalų patarnauja ilgametės drau
gijos narės Ieva Bali ir Eleonora 
Misevičienė. 

Antro aukšto saiėj telpa dau
giau kaip 250 žmonių. Čia vyks
ta draugijos mėnesiniai susirinki
mai. Jie šaukiami kas trečią kiek
vieno mėnesio ketvirtadieni. Sa
lė t inkama visokiem parengimam. 
Šį pavasarį draugijos valdyba nu
tarė ją gražiai atremontuoti. 

Trečias aukštas praėjusią va
sarą buvo iš pagrindų atremon
tuotas. Išdažytos lubos, sienos iš-
cVkoruotos brangiu popierium. 
Naujos liuksusinės langų užuolai
dos derinasi su popieriaus spalva. 
Virš gėrimų baro yra "fluores-
cent" lempos, o nuo lubų kaba 
du šių laikų modernūs spalvoti 

A. t A. Inž. VYTAUTUI BIČKUI 
staigiai ir netikėtai mirus. Jo žmoną, mūsų mielą so
listę, PRUDENCIJJį BIČKIENC, skausme ir liūdesyje 
nuoširdžiai užjaučia. 

BUVĘ KEMPTENI&KIAI: 
Stasė ir Augustinas Ališauskai 
Marija ir Jonas Adomaičiai 
Elena ir Pranas Bernotai 
Veronika Baranauskiene 
Agota ir Jurgis Rnj stautai 
Bronė ir Minios Makauskai 
Vytautas Murauskas 
Aldona ir Pranas Paukštaičiai 
Stasė ir Mykolas Petrauskai 
Petras ir Tėvas Žukauskai 

Dailininkui 

A. t A. V L A D U I V A I Č A I Č I U I 
m i r u s , 

reiškiame gilią užuojautą jo žmonai 0LGAI, dūkiai 
AUDRONEI ir sūnui RAMŪNUI su šeimomis ir kartu 
liūdime. 

Gustavas ir Gene Kaufmanai 
Aukse ir Petras Kaufmanai 
Liucina ir Albertas Chalmefos 

Vasario 12 dieną sueina 
treji metai, kai netekome my
limo ir brangaus vyro, tėvo, 
brolio ir senelio muziko 

A.fA. 
KONSTANCIJAI RAPŠIENEI mimsf 

sūnus RIMVYDE VIDMANTE GINTAUTE su šeimo
mis ir visus kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime. 

Anele ir Jonas Juodvalkiai 
su teima 

Pulk. Hn. KAZUI ALIŠAUSKUI mirus, 
jo žmonai MARIJAI, ŠONUI ir DUKRAI su šeimomis 
reiškiu nuoširdžią užuojautą ir jungiucs liūdesy. 

Vladas Mieželis 

; < 

Broniaus Jonušo 
Jo atminimui tą dieną bus laikomos šv. Mišios šiose vie

tose: 
Šv. Antano lietuvių parapijos bažnyčioje Omahoje, 
Nekaltai Pradėtosios Marijos seserų koplyčioje Put-
name (laikys kun. Tautkus). 
Tėvų jėzuitų koplyčioje Cbicagoje, 
Tėvų pranciškonų koplyčioje Kenaebunkport (grego-
rinių Mišių tęsinys). 

Visi a. a. Broniaus Jonušo giminės, draugai ir pažįstami 
prašomi pagai galimybę tą dieną dalyvauti pamaldose arba pri
siminti j] maldose. 

Emilija Jonušienė 

PADĖK 
Mfisu mylimas dėdė 

A. t A. BRUNO ZALESKIS 
Staiga mirė Kalėdų rytą, 1978 Clinton, Iowa. Buvo palai

dotas gruodžio 29 dieną 9v. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chi-
cagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. A. Zakarauskui už ge
dulingas šv. Mišias ir paguodžiantį pamokslą. Kan. V. Zaka
rauskui už maldas koplyčioje ir palydėjimą j kapines. 

Ypatingai dėkojame Dariaus-Girėno American Legion Post 
No. 271 komanderiui Walter Kalvaičiui, posto kapelionui ir na
riams už maldas ir išreikštą pagarbą velioniui koplyčioje ir ka
pinėse. 

Mūsų padėka laidotuvių direktoriui J. Evans u i jo pagal
bą ir patarnavimą. Ačiū visiems atsilankiusiems j koplyčią ir 
dalyvavusiems bažnyčioj šv. Mišiose ir laidotuvėse — kapinėse. 

Stase ir Vytautas Mažeikai 

LIETUVIŠKI IR ANGLIŠKI 20DYNAI 
GRAŽIAUSIEMS J0SŲ KNYGYKAMS 

V. Peferaičio 
Lietuviškai - angliškas žodynas 

A. Bararyko 
Angliškai - lietuviškas žodynu 

Sie du žodynai yra naujai perspausdinti didesnėmis rai
dėmis, didelio formato (9xį colių), 580 ir 590 puslapių, la
bai lengvai skaitomos raidės ant ryškiai balto popieriaus, tu 
stipriais kietais viršeliais. 

Tikrai graži dovana jaunom lietuviškoms ar maišytoms 
šeimos. Kiekvienas lietuviškas knygynas turėtų didžiuotis 
šiais tomais. 

Atskiri tomai po $10.00; abu tomai tik $18.00 (paštas ir 
persiuntimas S 1.25 ui tomą ir pridedami mokesčiai Elincia 
valstybės pirkėjams). » 

D R A U G O K N Y G Y N A S 
4545 W. 63rd Street 

Chicago, III. 60629 
J 

DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. vasa r io mėn. 7 d. 

A. t A. JUOZAPAS KAZONAS 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl. 
Mirė vasario 4 d., 1979, 11:20 vai. ryto, sulaukęs 92 m. 
Gimė Lietuvoje. Biržų apskrityje, Štakirių kaime. 
Amerikoje išgyveno 65 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marcelė (Šimonytė), 

2 sūnūs Alberti, marti Angelą ir Julius, marti Lucilla, 6 aukai: 
Robert su žmona Kathleen, Thomas su žmona Carmel. Mary, 
Margaret, Jane ir Kathryn, proanūkas Brian, sesuo Magdalena 
Kazūnaitė ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

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

Laidotuvės įvyks ketv., vasario 8 d. iš koplyčios 9 vai. ry
to bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, marčios ir anūkai. 

Laid. direkt. Donald A. Petkus, tel. 476-2345 

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

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

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

4330-34 So. Ca l i fo rn ia A v e n u e 
Te le fona i LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 VVest 7 1 St . , C h i c a g o 
1410 So . S O t h A v . , C i c e r o 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 3307 SO. LITUAMCA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACK AVVICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VTrginia 7-6672 
2424 VV. 6<>th STREET Tel. REpublic 7-1213 

I102O Southvvest Highvvay, Palos Hills. 111. Tel. 974-4410 

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

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUAMCA AVE. Tel. YArds 7-1138-3" 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 71<»I1 

VASAITIS - BUTKUS 
144*. S„. 50th Vve.. C If Y RO. II I Tel. OI ympic 2-1003 
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X Marijos aukštesniosios mo-
I kyklos Tėvu komitetas rengia I 

X "Draugo" romano premijos 

[ x Quigiey seminarijos (So.) 
i Tėvų komitetas vasario 24 d-, 
! šeštadienį, 7 vai. vak. rengia 
vadinamą "Las Vegas Night" 

— i programą, kurioje bus tėvų su-
rį kviečia moksleives ir tėvus. I ^ f ^ pasilinksminimas uz-
Vakaras bus vasario 17 d., k a n d z i a i i r ^ t i įvairumai. Kvie-

i z ~4-nA^~i o „«i „„i, c . „,>„„ : ciami moksleiviai ir jų tėvai. ; šeštadienį, o vai. vak. Bus gera! » . . . , . . . 
I— a » i ;W.A-:-W,„; •„ kai u;„ I šioje mokykloje mokosi ir ne-muzika, laimėjimai ir kitokia I J . . J . ^ . . . . 

mažai lietuvių moksleivių. 
x Tauragės klubas paskyrė 

! LKB Kronikai leisti 1000 dol., 
ne šimtą, kaip per klaidą 

pirmadienio laidoj 
buvo paskelbta. 

x Kun. Karolis Karoblis, 

programa. 
x IV PLJK studijinė anketa 

rašyt. J. Kralikauskui "įteikimo Į yra siunčiama kartu su kongre-
iškilmėms rengti Detroite snda- į so registracijos anketomis. An- j <D 
rytas specialus komitetas iš! ketos tikslas, kaip rašoma įva-1 - " -—^ 
veikliausių šios vietos visuome-! <*e, "daugiau sužinoti apie save: 
nininkų. Į komitetą įeina: Liū- Į kas mes esame, kuo mes tikime, 
da Rugienienė, Jonas Urbonas,; kur mes einame". Anketos duo-
Antanas Grinius, Stasys Gar-1 menis analizuoti numato psicho-
liauskas, Vytautas " Kutkus, I logas dr. Rimas Petrauskas iš 
Emilija Kutkienė, Jadvyga Da- ! Kanados, 
mušienė, Bronė Selenienė, Van
da Majauskienė, Antanas Mus- '• mokyklų 20 metų sukakties mi-1 
j._ii.;_ :_ Air __„ >T„I.„„ MT;„A npiimac ruošiamas balandžio' 

Wisconson Rapids, Wisc, užsa
kė "Draugą" savo motinai, kuri 
juo labai džiaugiasi. Kartu at
siuntė ir 25 dolerių auką dien-

"*^lw*_. . .«. ... . , . raščiui stiprinti. Už didelę pa-x Kr. Donelaičio lituanistinių< , F . . , . , . v F 

ramą maloniai dėkojame. 
X A. Juozapavičius. Hamil-

teikis ir Alfonsas Nakas. Minė- nejunas ruošiamas oaianozioj £ 
jimas rengiamas kovo 25 d. Die-; 22 d. Jaunimą centre. | ^ i r ^ ^ d k J ^ 
vo Apvaizdos parapijos Kultūros | x sv. Kazimiero seselių r e - : ^ ^ A ^ 

x .Alicija Salienė, Toledo, 
Ohio, dėkodama už korteles, at
siuntė sveikinimus ir auką. Dė-

f#£jk ŽVAIGŽDUTE 
^^^^^2& ^ J J "* * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja i. Plačas. Medžiagą siųsti: 8206 W. 65th Plaee, Chicago, IL 60629 

centre. Ta pačia proga Detroi- mėjų visų skyrių žaidimų pa- į 
*- i— ;_A4.„ ;- «-n..„,„-,«»: rengimas ruošiamas vasario 18! 

d., 2 vai. po pietų. Marijos aukš- Į 
tesniosios mokyklos patalpose. 

te bus paminėta ir "Draugo 
įkūrimo 70-ties metų sukaktis. 

X Kun. Joną Jozupaiti pla 

Kariškas lėktuvas. Piešė Andrius Kirlys, K. Donelaičio m-la 

ko jame. čiai aprašė, įdėdamas nuotrau-'' Tos pačios organizacijos seimas 
ką, "Chicago Sun-Time". Pa- j įvyksta balandžio 29 d. x Pranas Gluosnys, Calgary, 
žymima, kad jis vadovauja Zio- i x Vincas Bartusevičius Jau- • Kanadoje, savo laiške rašo: 
no evangelikų liuteronų parapi-nimo kongreso akademinės ir į "Sveikinu dienraščio darbuoto
jai ir sekmadieniais sako pa- studijinės programos komisijos; jus ir linkiu viso geriausio, 
mokslus lietuvių, anglų ir vo- pirmininkas Vokietijoje, šiomis \ Kartu dėkoju už kalendorių, 
kiečių kalbomis. Parapijos dienomis PLJS valdybai atsiun- j kurio labai laukiau ir galvojau, 
branduolį sudaro 150 šeimų. tė kongreso studijų dienų pro- i kad nebegausiu, nes daugelis di-

x "Draugo" atkarpoje vakar gramą. Ši programa bus na-, dėsnių bendrovių kalendorių ne
baigėme spaudinti P. Melniko grinėjama pirmajame JAV ats- bespausdina ir nesiuntinėja". 
romaną "Langas į saulėleidį", tovų suvažiavime vasario 2-4 d. Kartu pridėjo didesnę auką. 
Šiandien pradedame naują at- Dainavoje 
karpą — Jurgio Jankaus apy
saką "Teta Domincė". Skaity
tojai kviečiami apysaką sekti 
atkarpoje. 

x Eugenijaus Kriaučeliūno 
Jaunimo premijos Gabijai Juo
zapavičiūtei įteikimo iškilmės 
bus Jaunimo centro kavinėje 
kovo 18 d., sekmadienį, 2 vai. 
po pietų (ne 8 vai. kaip buvo 
klaidingai paskelbta vasario 5 i 
d laidoje). Apie meninę pro-] 
gramą ir pačias iškilmes bus 
paskebta vėliau. 

X Cicero Vasario 16-sios mi
nėjimai yra ruošiami du, šį sek
madienį Altos ruošiamas minė
jimas, o kitą sekmadienį, vasa-

Ačiū. 

Teresė. Nastė ir Veronika Bilitavičiūtės ir Levutė Livcinas atliks prog-

SNIEGAS 

Sniegas baltas, kaip pūkai, 
Krenta ant namų — žmonių. 
Balti parkai ir namai, 
Žmonės skundžias— negerai. 

Bet vaikučiams tai smagu: 
Nulipdo jie sniego senį. 
Jiems yr' linksma ir smagu, 
Krenta sniegas pamažu. 

šiaurės vėjas puč' stipriai, 
Tada visiems negerai: 
Ir vaikučiams, ir tėveliui, 
Net blogai ir sniego seniui. 

Sniegas žiemą tik ateina, 
Baltuoja parkai — laukai. 
Bet pavasarį sutirpsta 
Ir į vandenį pavirsta. 

Ed. Labuckas, 
Hamiltono "Vysk. M. Valan-
čiaus" lit. m-los mokinys. Ka

nada. "Mokyklos atgarsiai". 

EINAM PAS GIMINES 

Kūčios yra Kristaus gimta
dienio išvakarės. Kūčių dieną 
aš ir mano šeima einam pas sa 

| vo gimines. Ten mes valgom 
! dvylika valgių. Negalima val-
j gyti mėsos. Po staltiese yra 
šieno prisiminimui, kad Kristus 
gulėjo ant šieno. Prieš valgį 

vulių tvartelyje. Tėvelis sukai-: Kristaus gimimo diena, o labai 
ba maldelę, prisimename mini-(geras laikas parduoti prekes, 
sius šeimos narius ir tuos, kurių j Geriau būtų, jeigu neturėtų jo-
nėra su mumis. Tada laužiame kių išpardavimų, bet pagarbin 
plotkelę ir linkime laimės. Val-

EGLINIS KBYŽIASNAPIS 

Keliaudamas apsnigtais Lie
tuvos miškais, gali išgirsti gar
są "Kip, kip, kip!... Nuostabu, 
ar ne? Juk žiemą tylūs miš
kai, negirdėti paukščių garsų. 
Tik egliniai kryžiasnapiai trau
kia žiemos melodijas. Lukšten
dami eglių konkorėžius links
mai švilpauja. 

Jo snapas panašus į du ka
bliukus, sukeistus vienas ant ki
to. Tokiu snapu lengva ištrauk
ti iš konkorėžio sėklas. 

Neaukštai eglėje galima pa
matyti kryžiasnapio lizdą. Jie 
peri visais metų laikais. Daž-

vasario 18 d. 3 v. p. p. Kalbą pasakys kun. dr. J. Prunskis. 
Nuotr. V. Noreikos 

CHICAGOS ŽINIOS 
PERŠOVĖ POLICININKĄ ŠEIMOS TRAGEDIJA 

*}?. A8 d'.' r u o š i a ^ apylinkė. | r a m ą Vasario 16-sios minėjime Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje j reikia pasidalinti Kalėdaičiu. 
Dalia Venckutė, 

Los Angeles lit. mokyklos 
mokinė. "Saulutė". 

MtSU KALfcDU 
ATOSTOGOS 

Kūčių dieną atvažiavo visi gi-
. minės. Dovanos jau buvo po eg-

Pirmadienio naktį buvo per- Į James Childers, 17 m., pasi- j l u t e N o r ė j a u jas atplėšti ir pa-
cos futbolo komandos žaidėjas, šautas policininkas J. S. Cata- žymėjęs Pekin aukšt. mokyklos Į m a t y t i . Mamytė nenorėjo leisti, 
mirė š. m. sausio 18 dieną, su- j lano, Jr., 31 m., kai prie 6000 Chicagoje beisbolininkas, ras- i b e t k a i m a t ė , kad mano akys 
laukęs 43 metų amžiaus. Palai- W. Irving, Chicagoje. * jo au- j tas kaltas, kad jis nužudęs mo- j ^ p žiūrėjo, le ido. . . 
dotas sausio 20 dieną šv. Kaži- tomobilio užpakalį įvažiavo ki-1 tina, patėvį ir brolį. Uždary- j M a n o Kalėdos buvo labai 
miero lietuvių kapinėse. Lai-j tas. Iš jos išlipęs žmogus ėmė j tas kalėjiman bandė nusižudyti, j sūdrios. Mūsų visa šeima sirgo, 
dotuvėse dalyvavo gausūs Chi- ginčytis ir peršovė policininko I išgerdamas plaukų purškimo į K u č i u d ie"ną įpakavome dova-
cagos ir apylinkių draugai, pa- dešinį klubą. Bėgantį jį polici- j skystį. j n j f g Naujų Metų išvakarėse 

IŠ DEGANČIO NAMO j tėveliai išvažiavo į balių. Mes 

Minėjimai vyks tuoj po sumos. 
Iškilmės prie miesto valdybos 
bus šį šeštadienį 12 vai. Daly
vauja LB, Altą, šauliai ir kit. 
Visi kviečiami. 

X A. a. Algimantas Kazimie
ras Bukas (Bučinskas), buvęs 
Oldenburgo lietuvių gimnazijos 
mokinys , o Chicagoje Lituani-

žįstami bei giminės. Iš Flori- ninkas apšaudė. Sužeistam poii-
dos buvo atvykę tėvai Jonas ir I cininkui gyvybei pavojaus nėra. 
Jadvyga Bukai bei broliai A r - j į s patruliavo prie sniego va-
vydas ir Titas. Liko žmona Re- \ lytojų. 
gina ir du mažamečiai vaikai. 

X Aukų po du dol. atsiuntė:1 ^ U L N W 0 

Gražina Krivickienė, John Ka-
gan, Pr. Smalčius. Visiems dė
kojame. 

R. Brooks. 48 m., buvo mir
tinai suvažinėtas prie 79 gat 

i vaikai pasilikom namuose. Dvy-
Degant namui 5748 So. Wipp-į ^ v a l a n d ą i § g ė r ė m t r u p u t į 

le, Chicagoje, buvęs Vietnamo j v v n o 
karo veteranas N. Urbanskis į K ū č i ų d i e n ą a t v a ž i a v o mSino 
tris kartus prasiveržęs į gaiš- i d ė d ė g u ^ A n t g t a l o b w o 
ravietę išvedė D. DeGiulio, 84 j ^ į y a i r i v ^ ų K Q . ^ 
m., jo žmoną Neriną, 69 m., h v g ė m ^ t u r ė n u v e g t i ^ 

gome žuvies, silkės, kisielių, 
kompotus, sližikus ir t. t. 

Pavalgę vakarienę traukiame 
iš po staltiesės šiaudą. Kas iš
traukia ilgiausią, tas ilgiausiai 
gyvens. Kiti lieja vašką ir trau
kia kitus burtus. 

Kol mamytė suplauna indus, 
mes klausomės kalėdinės muzi
kos ir tėvelio pasakojimų, kaip 
jisai Lietuvoje praleisdavo Ka
lėdas. 

Tada einame į Bernelių Mi
šias, kurios būna dvyliktą va
landą nakties. 

Saulius Eidukas, 
Dariaus - Girėno lit. m-los 

6 skyr. mokinys. 

MŪSŲ KLASE 

Mūsų klasė yra nelabai dide
lė. Yra t rys berniukai ir šešios 
mergaitės. Mūsų klasė turi ke
turis langus, pianiną ir vieną 
lentą. Turim žemėlapį, vienas 
duris, spintas ir išvietę. Turime 
lempą ir šiukšlių dėžę. Mes 
daug įdomių dalykų darome. 

Andrė Apanavičiūtė, 
Šv. Kazimiero lit. mokyklos 

V skyr. mokinė. 

PRO MANO LANGĄ 

Pro mūsų svečių kambario 
langą galima matyti gražių vai
zdų. Labai daug medžių ir 
krūmų. Matomas Švento Ka
zimiero seserų vienuolynas. 
Vienuolyno sodyboje labai ra
mu. Vasaros metu matydavau, 
kaip seselės vaikščioja ir mel
džiasi. Žiemos metu apsnigti 
medžiai — pušys. Labai gra
žus vaizdas. Man patinka nuei
ti seseles aplankyti. 

Danutė Juraitytė, 
Marąuete Parko lit. mokyklos 

mokinė. 

PREKIŲ PARDAVIMAS 

Man patinka Kalėdos, bet ga
lėtų būti dar geresnės. Kar
tais atrodo, kad Kalėdos nėra 

tų gimusį Jėzų. Bet vistiek 
man patinka Kalėdos, nes tai la- niausiai žiemos mėnesiais (sau-
bai graži šventė. 

Linas Paškns, 
Kr. Donelaičio lit. m-los 

VI kl. mokinys 

KALĖDŲ ATOSTOGOS 

sio, vasario, kovo). Net per 
didžiausius šalčius. Patelė iš 
sausų šakučių, kerpių, samanų 
susuka lizdelį ir deda kiaušinius. 
Patelei tupint ant kiaušinių, 
patinėlis jai nešioja maisto. Iš
siritę mažiukai kartu su tėvais 

Kalėdų naktį mano tėveliai į išskrenda į mišką. Jie dar ne
išvažiavo į mišias. Kai grįžo,; moka išimti sėklų iš konkorė-
jie kažką įkišo į mūsų kojinę, j žių. Kada alkani, pradeda gar-
Aš dar nemiegojau. Buvo antra ; šiai šaukti. Tėvai išgirdę at-
valanda. Buvo atėjęs Kalėdųi neša sėklučių. 
senis. Kai pritrūksta sėklų konkorė-

Aš ėjau čiuožti su savo drau-! žiuose, kryžiasnapiai atskrenda 
gėmis. Mes lenktyniavome.; į žmonių apgyventas vietas. 
Mano draugė viską laimėjo. Aš 
virtau ant ledo. 

Andrė ja Celtoriūtė, 
Montrealio lit. m-los mokinė. 

Kanada. "liepsna". 

GALVOSŪKIO NR. 15 
ATSAKYMAI 

L Varpas. 
H. Žiūrėkite piešinį. 

r̂ f-." ''*?'??•• ^c;^jj 

y-LHrjVf/ 
! 

x Amerikietis gydytojas, in-
ternistas, miesto centre, ieško 
laborantės su patyrimu hemoto-
logijoje ir chemijoje. Dirbti 4 
dienas savaitėj. TeL 372-4400. 

(sk.) 

vės ir Western. Chicagoje. Ap-j jų 6 m. vaikaitį. Senuką gelbė- į b r o l i u k ą p a i e š k o t i Kalėdų sene-
. kaltintas K. Morley, 31 m , j to jas rado pri troškusį ir suknių 
i užvažiavęs ant pėsčiojo. 

PRIEŠ 1980 m. SNIEGĄ 
Chicagos meras Biiandic pa-

busį ant laiptų. 

IŠGELBĖJO MAKŠTIS 

lio. Ten radom mamytės dėdę. 
Mano broliukas manė, kad jia 
yra Kalėdų senelis, nes jis turi 
baltą barzdą. . . 

Akinių makštis, laikoma švar- j Kalėdų rytas buvo geriausias 
skyrė komisiją, kuri sudarys | ko kišenėje, išgelbėjo policinin-1 g vigų &enų P o e g l u t e b ^ o 
planus, kaip kovoti su sniegu, \ ko Rodney Thompson, 27 m.,; daug dovanėlių sesutėms ir 

X Tulpes restoranas Marquet- jeigu jo daug iškristų 1980 m. I gyvybę. Į jį šovė Elton Mor-; m ^ 
te Parke kasdien aptarnauja Komiteto pirmininku paskirtas' ris. 30 m., kai policininkas pa- į 

m . žiūrėkite piešinį. 

Jie kartu su žvirbliais ką nors 
suranda. Žmonės paukščius 
myli, jiems išmeta trupinėlių. 
Vasarą jie naikina daržų ir lau
kų kenkėjus. Už maistą atsidė-

[koja savo linksma dainele: 
Į "Kip, kip, kip!..." R. 

MEILĖ 

— Mamyte, paklausė Ievutė, 
— ką tu labiausiai myli? 

Mama pagalvojo, kad dukre
lė galvoja apie save pačią, taip 
jai atsako: 

— Labiausiai myliu savo 
brangiausius vaikelius. 

— Bet mamyte, — nustebusi 
klausia dukrelė, — ar nereikia 
labiausiai mylėti savo mamytę? 

IV. Rusijos teritorijoje saulė 
kasdien teka trimis valandomis 
anksčiau, negu Japonijoje. 

V. Būgno pavadinimas "Tom-
Tom". 

daugelį mūsiškių įvairiais vai- j teisėjas R. Le Fevour. 
giais, kurie pasižymi šviežumu I 
fr geru skoniu. Restorano savi- " » " « D A I K T A I 

ninkė Juzė Augaitienė netik. Surasti 29 lavonai homosek-
kad prižiūri jog būtų greitai pa- : s u a l ° G a c v nužudytų jaunuolių. 
Ūmaujama, bet ir pati gamina ' K JU t i k 1 2 atpažinta. Ruošia-
visą maistą. Jie. Juzė ir I z i - ' m a s i įs tatyt i parodon prie la-
dorius Augaičiai, yra nuolati- VOnU r a s t u s raktus, pinigines, 
niai Operos "mecenatai. Opera d i ržU **&•**• puošmenas, drabu-
ir šiemet taria nuoširdų ačiū už ž i u s- k a d artimieji atpažintų. 
100 dol. auką naujos operos pa-1 GINČAS IR MniTIS 

• ^ y r n u i . ( P r ) - Skokie policininko J. Young! 
X NAMAMS PIRKTI PA- automobilis sekmadienio 2 vai. 

SKOLOS duodamos mažais mė- ryto sustojo gatvėje ir vos ne-
nesiniais įmokėjimais ir priei- j įvyko nelaimė Į automobilį 
namais nuošimčiais. įšoko R. Hein, 38 m., ėmė gin-
Mutual Federal Savings. 2212 čytis, o paskiau ištraukęs re-

Mano atostogos šiais metais 
klausė, ar tiesa, kad Morris su- • nebuvo labai įdomios. Bet Nau-
piaustė policininko padangas. į j u m e t ų dieną, mano brolis ir 
Kulka atsimušė į makštį ir po-į a § turėjom keletą draugų ir 
licininkas liko gyvas, o piktada-! praleidom laiką linksmai. 

Birutė, Jolanda, Marija, 
linija, Rimutė, 

ris perduotas teismui. 
POTVYNIO PAVOJUS 

Chicagoje yra apie dviejų pė
dų sniego danga. Bijoma, kad, 
sniegui tirpstant, gali užtvinti 
kai kurie namai. 

West Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747. <*ky 

volverį ėmė jam grasinti. Poli
cininkas ii nušovė. 

Vinco Krėvės lit. m-los 8 skyr. 
.mokinės. Philadelphia, Pa 

"Malūnas". 
IS TĖVELIO PASAKOJIMŲ 

Kūčių vakarą visi stengiasi 
būti kartu. 

- Amerikoj nuo 1920 ligi Mama ir sesutės ruošia dvy-
1976 m. žalių morkų sunaudoji- lika valgių. Turime dvylika val-
mas patrigubėjo, sviesto sūnau- į gių, kad atsimintumėm, kad bu-
dojimas nuo 1910 m. sumažėjo vo dvylika apaštalų. Po staltie-
76%, o saldainių suvartojimas i se padedame šiaudų, kad prisi-
krito 18%. įmintume, jog Jėzulis gimė gy-

GALVOSCKIAI NR, 18 

I (mįslė) 
Girioje gimęs, girioje augęs, 

paimi ant rankų — gailiai ver
kia. (10 taškų). 

n 
(žiūrėkite piešinį). Pasižiū

rėję į šį piešinėlį, parašykite jo 
pavadinimą ir 10-15 sakinių pa
aiškinimą - aprašymą. Piešinį 
nuspalvokite. Už labai gerai 
atliktą darbą gausite (10 taš
kų). Už silpniau atliktą — 
(5 taškus). 

m. 
Pamėginkite skaičius 1, 2, 3, 

4, 5, 6 ir t. t. parašyti keturiais 
skaitmenimis, 1, 2, 3 ir 4, einan
čiais iš eilės. Galima vartoti tik 
šiuos ženklus: + , —, x , :, ( ) . 

Pvz. 1 = — 1 + 2x3—4 
1 = 1x2x3—4. . . 

Už kiekvieną skaičių, tokiu 
būdu išreikštą- gausite po vieną 
tašką. 

rv. 
Gal galite paaiškinti šiuos 

žmonių išsireiškimus ir parašy
ti vienu, ar keliais kitais, aiš
kiai suprantamais, žodžiais: 

1) Pas Abraomą iškeliavo. 
2) Nei ačiū nei išgrauš. 3) Lyg 
ant adatų sėdi. 4) Nuo Adomo 
ir Ievos. 5) Nė aguonos grūdo. 
Už kiekvieno išsireiškimo paaiš
kinimą gausite po 2 taškus. 

V. 
Kurias žinote valstybes, pa

vadintas upių vardais, kurios te
ka per jų teritoriją? Už kiek
vienos valstybės pavadinimą 
gausite po 1 tašką. 

Gal žinote nors vieną gėlytę, 
kuri žydi Lietuvoje po sniegu? 
Jei nežinote, už kelių savaičių 
paaiškinsiu. 
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