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Iš pogrindinės ok. Lietuvos "Aušros" Kr. 1 (40) 

Gyventi be melo 
"Prievvarta greitai sensta, nepasitiki savimi, ir kad išsilaikytų, kad padoriai atrody 
tų, būtinai į talką šaukiasi melo'" 

(Tęsinys iš vakar dienos) 
Kai prievarta įsiveržia į taikų 

žmogišką gyvenimą, jos veidas 
šviečia pasitikėjimu. Ji taip ir ne
ša vėliavą ir šaukia: "Aš — 
— prievarta! Išsiskirstyti! Pasi
traukti! Sutraiškysiu!" 

Tačiau prievarta greitai sens
ta. Nedaug prabėga metų —ji 
jau nepasitiki savimi, ir kad iš
silaikytų, kad padoriai atrodytų, 
būtinai į talką šaukiasi melo. 
Prievartai nėra kuo prisidengti, 
tik melu, o melas gali laikytis 
tik prievartos remiamas. Ne kas
dien, ne ant kiekvienų pečių 
prievarta uždeda savo sunkią le
teną. Ji tik reikalauja paklusnu
mo melui, kasdieninio mūsų da
lyvavimo mele. Čia —visas mū
sų lojalumas. 

Ir na yra mūsų paniekintas, 
paprasčiausias, prieinamiausias 
išsilaisvinimo raktas — asmeni
nis nedalyvavimas mele. Lai me
las viską padengia, lai visus val
do, bet užsispirsiu bent tiek — 
— tegul valdo ne per mane. Ir 
štai — plyšys mūsų įsivaizduoia-
majame neveiklumo rate. Dėl 
mūsų pats lengviausias, o melą 
labiausiai griaunantis. Kai žmo
nės atsitraukia nuo melo, jis pa
prasčiausiai liaujasi gyvenęs. Me
las, kaip parazitas, gali gyvuoti 
tik žmonėse. 

Prisipažinkime —mes nepri-
brendome eiti į aikštes ir gar
siai skelbti tiesą, pasakyti balsiai, 
ką mes galvojame. Nereikia. Tai 

ALTKSAM>RAS 
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baisu. Tai nors atsisakykime kal
bėti tai, ko nemąstome. Štai mū
sų kelias. Lengviausias ir priei
namiausias mūsų išsiugdytam or
ganiškam bai lumui. Žymiai 
lengviau — baisu ir pasakyti — 
už Gandžio pilietinį neklus
numą. 

Mūsų kelias — niekur sąmo
ningai nepalaikyti melo. Suvo
kus, kur melo pradž'a -— kiek
vienam ji skirtingai pastebima — 
atsitraukti nuo šios gangrenuo
jančios ribos, nepaklijucti ideolo
gijos mirusius kaulelius ir žvy
nelius, nesusiūti supuvusį skudu
rą. Mes būsim nustebinti , kaip 
greitai ir beviltiškai nyksta me
las — ir kam priklauso būti nuo
gam, pasirodys pasauliui nuogu. 

Ir taip kiekvienas, nugalėda
mas savo nedrąsą, tegu' pasiren
ka, ar lieka jis sąmoningu melo 
tarnu. Suprantama, ne dėl po
linkio, bet dėl šeimos, dėl vai
kų auklėjimo melo dvasioje. Ar 
neatėjo laikas jam pasijusti gar
binau žmogumi, \ e r tu vaikų ir 
amžininkų pagarbos? 

Ir nuo šios dienos ateityje jis 
nepasirašys, neparašys, neat
spausdins jokių atsiliepimų, nei 
vienos frazės, kuri, jo nuomone, 
iškreipia tiesą. 

Nei vienos frazės — nei as
meniškame pokalbyje, nei viešai 

neišreikš ar pats, ar popierėliu, 
nei agitatoriaus, mokytojo, auklė
tojo rolėj, nei teatre. 

Meniškai, skulptūriškai, tech
niškai, muzikiniai — neišreikš, 
neakomponuos. netransliuos nei 
vienos melagingos minties, nei 
vieno pastebimo tiesos iškraipy
mo. 

Nepateiks nei žodžiu, nei raš
tu nei vienos vyraujančios cita
tos dėl apsidraudimo, dėl pasi
sekimo darbe, jei pilnai neprita
ria cituojamai minčiai arba jei 
ji tiksliai netinka toje vietoje. 

Nesileis priverčiamas eiti į de
monstraciją ar į mintingą, jei tai 
prieš jo norus ir valią. Nepaims 
į rankas, neiškeis transparanto, 
lozungo, kuriam pilnai neprita
ria. 

Nepakels balsuojančios rankos 
už pasiūlymą, kuriam nuošir
džiai neprijaučia. Nebalsuos nei 
viešai, nei slaptai už asmenį, ku
rį laiko nevertu arba bent juo 
abejoja. 

Nesileis nuvaromas į susirinki
mą, kur laukia prievartinis, iš
kreiptas klausimo svarstymas. 

Tuojau pat apleis posėdį, susi
rinkimą, paskaitą, spektaklį, ki
ną, kai tik iš oratoriaus išgirs 
melą, ideologinius tauškalus ar
ba begėdišką propagandą. 

Neišsirašys, nepirks tokio laik
raščio ir žurnalo, kur informaci
ja iškraipoma, o svarbiausi fak
tai nutylimi. 

(Bus daugiau) 

Baluošo ežeras Ignalinos apylinkėse. Kaip tos gražios apylinkės žalojamos ir ežerai bei miškai naikinami, skaitome 
"LKB Kronikos" Nr 20: "Netrukus lietuviai sužinojo, kad Maskva nugalando dar vieną peilį Lietuvos gamtai — 
atominę elektrinę. Gamtininkų nuomone, ;: elektrinė nuedys Lietuvos gamtą dar intensyviau, negu Mažeikių naf
tos valvmo kombinatas". 

SOVIETIJOJ TROKŠTA IR BULVIŲ 
Bostonas Sovietijoj su bul- . vo iš kolchozininkų auginami} 

vėmis y r a panašiai kaip ir su sklypelių. Kaina, žinoma, buvo 
grūdais. Bulvės, ten vadinamos j mažiausiai dviguba. Darbininkų 
antroji duona, turės būti impor- Į laikraštis 'T rud" irgį rašė. jog centrinė. Sovietų ambasadoje iš 
tuojaroos iš Lenkijos ir Rytų i parduotuvėse sukrautos bulvės. 35 tarnautojų mažiausiai 12 jų 
Vokietijos. sak^ Paul Wohl. tokios blogos, kokios buvo tik 

Liuksemburgas — 
šnipu centras 

New York. — "Time" maga
zino žiniomis, Liuksemburgas pa 
sidarė sovietų šnipų Europoje 

D. Kez'tenė - Vidūno fondo 
laureatė 

Chicaga. — Vidūno Jaunimo 
Fondo valdybos nariai praneša. 
kad 1975 m. pasižymėjusio as
mens premija atiteko Daivai A-
lytaitei - Kezienei. 

Daiva iš profesijos chemikė, 
penkių vaikų motina, sugebėjo 
ne tik auginti gražią lietuvišką 
šeimą, bet tuo pačiu metu duoti 
didelį asmeninį įnašą lietuvių 
visuomeninėje, ypač politinėje, 
veikloje. Ji yra viena iš nepails- j 
tančių veikėjų Bražinskų byloje. 
Simo Kudirkos laisvės laimėji
mas irgi didele dalimi Daivos 
Kezienės asmeninės kovos nuo
pelnas. Ji parodė, kiek pavienis 
asmuo, įdėdamas atkaklaus dar

bo, gali pasiekti poli t inėj veik
loj. 

Šiuo metu Daiva. Kezienė y ra 
Akademinio Skautų sąjūdžio na
rė, JAV LB Visuomeninių rei
kalų tarybos na rė . "Laisvės Ži
burio'" radijo p r o g r a m o s New 
Yorke angliškos dal ies vedėja, 
"Amnesty I n t e r n a t i o n a l " — 
tarptautinės amnest i jos organi
zacijos narė. J i buvo -'Ameri
ca ns for S imas" komi te to pir
mininkė. Vydūno J a u n i m o fon
das džiaugiasi Daivos Kezienės 
laimėjimais. 

Washingtonas. — "U.S. News" 
žiniomis, Amerikos aukštuosiuo
se sluoksniuose bijoma, kad per 
ateinančius penkerius metus te
roristai gali patys pasigaminti 
ztominę bombą ir rimtai pradėti 
grasinti pasauliui. 

Roma. — Aldo Moro Italijos 
koalicinio kabineto sudaryti ne
gali, abi socialistų partijas ir 
respublikonai vyriausybėje da
lyvauti atsisako. Galvojama su
daryti vienos partijos — krikš
čionių demokratų kabinetą. Kain 
tokia mažumos vyriausybė galės 
išsilaikyti ir veikti, tai jau kitas 
klausimas. 

Amerikos veto 
J. Tautose 

N"ew York. — Amerika veta
vo JT Saugumo Tarybos rezoliu
ciją, sakančią, kad palestiniečiai 
turi teisę j nepr iklausomą vals
tybę ir Izraelis tur i pas i t raukt i 
iš visų okupuotų žemių. Izraelis 
posėdį boikotavo, nes ten buvo 
pakviesta Pales t inos išlaisvini
mo organizacija. Už rezoliuciją 
balsavo devyni, Amer ika viena 
buvo prieš, o penki kiti sus'lai-
kė : Italija. Bri tani ja , Švedija, 
Kinija ir Libija. Amer ikos am
basadorius Daniel Moynihan sa-

j kė. kad rezoliucija kl iudytų Vid. 
! Rytų taikos pas tange ms ir 
I prieštarautų dviem anksčiau pri-
į imtom rezoliucijom, kur ios nu
s ta tė taikos pag r indus 

Nepasisekė 
pagrobti sovietų 

lėktuvo 
Tcl Avtv. — Reuterio žinių 

a g e n t ū r a praneša apie aliarmą 
Tel Aviv aerodrome, apie mėgi
nimą pagrobti sovietų lėktuvą 
ir jį nukreipti į Izraelį. Vakarų 
Europoje buvo pagau tas radijo 
prane.-rimas iš lėktuvo virš Mas
kvos, kad lėktuvas esąs užval
dy tas ir nukreiptas j Tcl Avivą. 
Po 90 minučių al iarmas buvo at
šauk ta s . Izraelio oficialūs asme
nys įsitikinę, kad lėktuvo gro
bikas buvo nušautas . 

Kai buvo pasi teirauta Mask
voje, t a i Užsienio reikalų minis
teri ja a t sakė apie tai ' 'nieko ne
žinant i" . 

Izraelyje sakoma, kad norma
liai keleivinis lėktuvas iš Mask
vos iki Izraelio atskris t i nega
lėtų, neužtektų kuro. Netikima, 
kad lėktuvas būtų nukreiptas Į 
Švediją a r Daniją. 

Ta p roga Reuteris pamini, kad 
tik du ka r tus y ra pasisekę nu
kreipti sovietų lėktuvus: 1970 
du s tudenta i ir du lietuviai buvo 
nukreipę lėktuvus į Turkiją ir 
ten nusileido. 

Ką jie veikė 
mokyklose? 

W w OrW*anv — Dr. Norvell 
North'~utt. Texas universiteto 

1 profesorius, sako. kad vienas iš 
I penkių suaugusių amer kiečių y-
; r a daugiau a r mažiau beraštis 
į ir negali "eiti su gyvenimu". Jo 
; vadovaujama komisija veda ty-
• rimue n u c 1971 metų. 

" Mor.itor'" s^r i ' rologas. Ameri
kos Žemės ūkio departamento 
apskaičiavimu, 1975 sovietai 
bulvių prikasė 20 proc. maž'au 
negu metais prieš tai. Departa
mentas tuos apskaičivimus dar 
pateikia labai atsargiai, vadinas, 
gali būti trūkumas dar didesnis. 

"Zelskoje Choziajstvo", Gudi
jos ūkininkų laikraštis, sako, 
kad daugybė bulvių pas juos 
laukuose supuvo, nuskendo van
deny. Bulvių daugiausia ir so
dinama tam krašte. Dar blogiau, 
kad Mogilevo apylinkėse, kur 
beveik vien bulves augina, iš 
sunkvežimių jag reikėjo krauti 
rankomis, nes sugedo visos krau 
narnos mašinos, mašinų dalys 
buvo išvogtos ir panaudotos 
t raktor iams taisyti. 

Šveicarų "N<*ue Zuercher Zeit-
ung" rašė. kad gruodžio mėnesį 
valstybinėse parduotuvėse dar 
galima buvo gauti ir bulvių, ir 
kopūstų, bet jų kokybė buvo 
tokia menka, kad pirkėjai jų 
neėmė ir ieškodavo pakaitalų 

U pasaulinio ka ro metu. Mięąto 
daržovių centrinėse padėtis pati 
blogiausia: iš atvežtų parduoti 
1,560 tonų bulvių 1.235 tonos 
netiko nei gyvuliams maitinti. 

Juo labiau trūksta bulvių, tuo 
daugiau prasideda vagystės 

yra KGB a rba GRU, 
žvalgybos nariai . 

karinės 

Kaip naikinamos 
Ignalinos apylinkes 

Vilnius. — Apie pradėtą a to
minės jėgainės statybą Ignali
nos apylinkėje skaitome "Tie
sos" sausio 20 numery: "1975 
metų rugpiūčio mėnesį prie Vi
sagino ežero kranto buvo iškil-

| mingai atidengtas kertinis ak
muo, pažyrnintis. kad šioje vie
toje bus pastatytas atominės 
elektrinės energetikų miestas... 
Dabar čia gaudžia mašinos — 
darbininkės, tempdamos blo
kus, sijas, armatūrą, mojuoja 
kranai, kraudami būsimojo miea 
to sienas... Miestas jau įsirėmė 
kojomis į Ignalinos krašto smė-

jlį. Miestas jau tiesiasi virš pu
šaičių... Ir, žinoma, gyvenamieji 
namai — šiuolaikiniai, daugia
aukščiai. Miesto projektą pa-

I ruošė projektuotojų kolektyvas, 
, vadovaujamas RTFSR Valsty
binės premijos laureato V. Aku-
tino... O sienos pačios neauga — 
jas reikia atvežti, montuoti. I r 
riaumoja daugiatonės, sakytum, 
nepermaldaujamai skelbdamos 
savo pranašumą prieš lieknas, 
jautr ias pušaites". 

Kaip apie tą "riaumojančią'* 
statybą atsiliepė Lietuvos moks
lininkai ir gamtininkai, kad ta i 
yra skubėjimas naikinti tai, k a s 
yra geriausio Lietuvoje, skaitėm 
"L.K.B. Kronikos" Nr . 20. 

San Franeisoo. — Šiame mies
te prasidėjo Patricijos Hearst 
byla. J i kaltinama už dalyvavi
mą San Francisco banko apiplė
šime. 

•v 

Mirė kun. dr. J. Čepėnas 
Ok. TJpfuva. — Iš Lietuvos 

"Selskaja Žizn" skundžiasi, kad j b u v o & a u t a telegrama, kuria 
ant kelių pagaunama daug sunk-; pranešama, kad sausio 24 Pa-
vežimių su vogtomis bulvėmis.! svalyje mirė a. a. kun. dr. Juo-
grūdais ir daržovėmis, o teismai 
turi daug darbo. 

Latvių pogrindinis 
laikraštis 

zapas Čepėnas, sulaukęs 95 me
tų amžiaus. J i s buvo vienas se
niausių kunigų okup. Lietuvoje. 

Velionis buvo gimęs 1880 spa
lio 31 Vėlaikių k., Daugailių 
valsčiuje. Teologijos mokslus iš
ėjo Vilniuje. 'Kaune, Freiburgo 
mieste, Vokietijoje. 1905 įšven
tintas kunigu, 1924 gave filoso-

Stockholmas. — Švedijoj gy-1 fįjos daktaro laipsnį. Dirbo įvai-
veną latviai yra gavę slaptą, po-! riose parapijose. I-mos bolševikų 
grindinį laikraštį iš okupuotos; okupacijos metu buvo Anykščių 
Latvijos "Pali" (Potvynis), i parapijos klebonas, č i a buvo su-
Laikraštis. platinamas "samiz- j imtas ir kalintas. Taip pat buvo 
d a f būdu. daugiausia Rygoje, i kalintas Rusijos kalėjimuose ir 
Pirmam numery sudėta tokių ; po II pasaulinio karo. Kun. J. 
žinių, kurių nemini oficialioji 
spauda: apie Solženicino veiklą 
užsieny, jo pasakytų kalbų min-

! pas privačius s-smenis. pirkda-jtys, apie Sacharovą ir kt . 

Čepėnas žinomas kaip uolus vi
suomenės veikėjas, daugelio raš
tų autorius, redaktor ius . Pasku-

Pasvalyje. Palaidotas Daugailių 
parapijos kapinėse, kur j au iš 
anksto buvo įsiruoševs rūsį i r 

tinę savo gyvenimo dalį praleido pasistatęs paminklą. 

Vietoj Dievo žodžio — Marksas ir Leninas. Viena iš daugelio Rusijos cerkvių, 
paverstu klubais, o vietoi krvžiu — televizijos antenos 

(Iš "The voice o! the Marms", 1/76) 

Žuvo 200 
kambodiečių 

Banjrkokas. — Kambodijos 
kareiviai pasieny nušovė ma
žiausiai 200 asmenų, norinčių 
perbėgti sieną. Tos informacijos 

I gautos iš vieno išlikusio gy^'O. 
j Duodamas ir jo vardas . Sieną 
' perėjo tik jis ir dar 11 asmenų 
į Jų bėgo apie 300, ir pasieny ka-
! rciviai pradėjo į juos šaudyti ir, 
greičiausiai, visi žuvo arba buvo 
sunkiai sužeisti. 

Tajuje yra žinoma, kad toks 
atsitikimas nė ra pirmas, daug 
organizuotų grrupių mėgino per
eiti sieną, bet visi žuvo. 

Bftlfastas. — Praėjusį savait
gali nuo teroristų rankų žuvo 
penki asmenys, šį mėnesi šiau
rės Airijoj žuvusių jau priskai-
toma 39, o nuo 1969, kai prasi
dėjo airių ir anglų šaudymasis. 
skaičius pasiekė 1,429. 

Sovietai perka 
atomines jėgaines 

Tokijo. — Japonai ketina so
vietams parduoti 10 atominių 
jėgainių už L2 bil. dolerių. Tuo 
reikalu 11 japonų atominių spe
cialistų, vadovaujamų Mitsubiši, 
išvyko į Maskvą. Pirkti jėgai
nių iš užsienio yra numatyta 
sovietų penkmečio (1976 — 
1980) plane. 

KALENDORIUS 

Sausio 28: Tomas Akvinietis, 
Konstancija. Kaributas Nijolė. 

Sausio 29; Konstantas, Bar-
bėja. Girkantas. Danguolė. 

Saulė teka 7:08, leidžias 4.58, 

ORAS 

Didėjantis debesuotumas, šil
čiau, apie 25 laipsniai 

. ! 
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DRAUGAS. trečiadieni3.1976 m. sausio mėn. 28 d. 

SMYBES 
GLOBOJA CETOAGOS SKACTOnNKIC-KŲ RAMOVE 

ftedagooja akUu Imi* Bedime, 26K W. 65tti SU Ceie»«o. Dainų**, 6u6xS 
įmmimmm 

LSS 1975 M- SUVAŽIAVIMO 
PREZIDIUMO PRANEŠIMAS 

LSS Rajonų vadai: Remdamasis LSS vadovybės 
narių rinkimu duomenimis LSS 
suvažiavimo prezidiumas skelbia 
išrinktuosius LSSSN 47-tam 
straipsnyje numatyta tvarka: 

A. Bendrosios sueigo* 
išrinktieji: 

LSS Tarybos nariai: 

v. s. Malvina Jonikienė, 
v. s. Lilė Milukienė, 
v. s. Antanas Saulaitis, 
v. s. Česlovas Senkevičius, 
v. s. Vladas Vijeikis, 
v. s. Eugenijus Vilkas. 

LSS Tarybos kandidatai; 
v. s. Liūtas Grinius, 
v. s. Florentina Kurgonienė. 
v. s. Alfonsas Samusis. 

LSS Garbės Teismo nariai: 

v. s. Jonas 'Kuprionis, 
v. s. Mykolas Naujokaitis, 
v. s. H. Plausinaitienė. 

LSS Garbės Teismo kandidatai: 

ps. Aldona dnikienė, 
ps. Antanas Mažeika. 

LSS Kontrolė* komisijos nariai: 

v. s. Vincas Kizlaitis, 
r. s. Marija Ročkuvienė, 
v. s. Vaclovas Tallat-Kelpša. 

LSS Kontrolės kom. kandidatas: 

š. Gediminas Surdėnas. 

B. "Seserijos SoeŠgev 
išrinktosios 

LSS Tarybos narės: 

s. Laima Kiliulieaė, 
r. s. Regina Kučienė, 
s. Gilanda Malonienė. 
t . s. I rena Vilkienė. 

LSS Tarybos kandidatės: 

s. Danutė Eidukienė, 
j . s. Irena Regienė, 
8. Giedrė Stankūnienė. 

L8S VS Ir LSS VSP 

v. s. Irena IKerelienė ir 
r. s. Janina Mikutaitienė. 

LSS Garbės gyaėja: 

v. s. Marija Vasiliauskienė. 

Brolijos sueigos &rinktie$: 
LSS Tarybos nariai: 

v. s, Kazys CijūnėHs, 
v. s. Česlovas Kiliulis, 
a. Juozas Lutbinskas, 
s. Gintaras Plačas. 

LSS Tarybos kandidatai: 

s. Romas Fabijonas, 
v. s. P ranas Karalius, 
s. Viktoras Kučas. 

LSB VS ir LSB VSP: 

s. Sigitas Miknaitis ir 
ps. Romas Rupinskas. 

LSB Garbės gynėjas: 
j . s. Vladas Rupinskas. 

VSS Sueigos išrinktieji: 

LSS Tarybos nariai: 

fil. ps. Ramutė Bartuškienė, 
fii. ps. Rimantas Dirvonis, 
t. n . s. Danutė Korzonienė, 
fil. ps. Tomas Remeikis. 

LSS Tarybos Kandidatai; 
fil. v. s. Raminta Molienė, 
fil. ps. Jonas Tamuiaitis. 

AS> > T ir ASS VPP : 

fil. • . s. Vytenis Statkus ir 
fil. ps . Virginija Sabalhuiaitė. 

Af* Garbes gyiiejaft: 
fil. ps . Vytautas Germanas. 

Rajono r a d a r o snetga 

Australijos — 
v. s. Aleksandras Mauragis, 
JAV Atlanto — 
ps. Rimas Zinas, 
JAV Vidurio — 
v. s. Zigmas Jaunius, 
JAV Ramiojo vand. — 
s. Vytautas Vidugiris, 
Kanados — s. K. Batūra. 

skautavimo pagrindais tr gra
žiomis pasėkomis. 

Po jos sekė Pirmijos vicepir-
į mininkė v. s. F. Kurgonicnė, at-
| vykusi Lš Cbk-ago?. vy-riausia 
I skautininke L Milukienė, yyr. 
! skautininkas P. Molis, Maironio 

parko pirm. K. Adomavičius, 
i seselė Pi l r ryra i- Piitnamo. K«°-
leivio red. J. Sonda. B* K.\zi-

įmiero parapijos Hefjouas kun. 
I A. Miciūnas, MIC, Worcesterio 
L B apyl. pirrr. V Ž:džiūr.as. R-
Molienė saulių ir savo u-vo A. 
Mantauto varo-. t Lr< ir:C- tėvo pa-
ra?yta kr.ysr-ii. v Br. Aleksan
dravičius Atla-.'.o ra;:.?-r.o ir 
Hartfordo skautų vardu, s, Jan-

į kauskienė — Atlant 
skaučių vardu ir :teikė drožinį ^ 
— saliutuojanti skautų vadovą, j 
Atlanto rajono vadeiva v. j . .s.; 
M. Manomaitis, s. Janula iš Chi- [ 
cagos, oro skautu vardu. s. D. j 
Sodeikienė ir ps. V. Sripas Bos
tono skautu ir skaučių vardu iri 
pažymėjo, kad Saulaičiai Į rašyt i : 

i Lietuvi i; s':r?utijos fondą su; 
100 dol. ina.vj v. s. G. Malonie
nė New Jersev skautų vardu, 
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i mokėjęs. 
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PAKĖLIMAI 
IR APDOVANOJIMAI 

pylė linkėjimai, sveikinimai. Ant 
stalų buvo patiekta, dvylika val-

j gių. Visko beragaujan t dalyviai 
LSS Tarybos Pirmijos 1976.1.6 ! šnekučiavosi, pris iminė Kalėdas 

Lietuvoje ir d iskutavo skautiško 
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• Redakcija straipsnius taiso sa 'O 
nuožlOra. Nesuaaudutų straipsn-ų 
nesaugo, juos grąžina tik iš anks
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turini neatsako. Skelbimų kai
nas prisiunčiamos gavus prašymą. 

• Redakcija dirtvt kasdien 
nuo 8 3 0 iki 430, sesr&die-
nials nuo 8:30 iki 12:00. 

• Administracija dirba kas-
diea nuo 8 3 0 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

Thto publicaUon is available in microfilm from: 
XEROX UNIVERSITY MICROFILMS 

MO Zaab Road, Ano Arbor, Micb. 4»10t 

J naujos LSS Tarybos sudėtį 
įeina ir sekančias pareigas lesia į abu New Yorko turitininkai ir į 

I. Apdovanoti US& garbės 
ženklais; 

B. Padėkos ordinu — 

vadovai: 
LSS Anglijos raj . vadas — 
s. J. Alkis, 
LSS V. Vokietijos r a j . vad. — 
s. A. Veršelis; 

LSS HK dvasios vadovas — 
kum A. Simanavičius, OFM. 
LSS E L dvasios vadovas — 

kun. A. Trakis. 

SKAUTININKO 
A. SAŪLAIČI0 
PAGERBIMAS 

Praeitų metų gruodžio 15 d. 

u:-maška ir i į s. Vanda Aleknienė Cni-pirmijos sesr . a 
įteikė P . Jurkaus gražiai aa t į cagoje. 
pergamento parašytą adresą su Į 2. v. s. Nijolė Kersnauskaitė 
100 skautų parašais ir dovaną j Clevelande. 
— kri\-ulę. lazdą ir padidinamą- į 3. v s i r e n a Lukoševičienė 
j j stiklą i skautus iš tolo pažiū- i Montrealyje. 
rėt i ; K. Jakubauskas VVorceste-į 4, v> S- j u 0 z a s Maslauskas 
rio skautų vardu ir įteikė me- Anglijoje. 

5. v. s. Vladas Morkūnas To
ronte. 

džio raižinį — sienapiūtę. 

Raštu sveikino lietuvių skau
tų įkūrėjas Petras Jurgėla. Li
tuanistinio 1 instituto pirm. dr. 
J . Gimbutas, kun. J . Pakalniš
kis, kun. Kulbis, S .Pakalniškis. 
Kanados rajono vadeiva v. s 

Maironio parko salėje, Worces-ĮVl. Morkūnas, VVaterburio Pa-
tery, Mass.. buvo suruoštas LSS nerių vietininkijos vardu ps. M. 

Oerkus, Neries tunto — Water-
bury vardu ps. A. Bulotienė, 
Detroito Baitijog tunto tunti-i 
ninkas v. s. č . Anužis. Roches-
terio Dainavos vietininkija. v. 
s. V. Jukubauskas — LSB Gar
bės gynėjas, v. s. J. Maslauskas 

6. v. s. fil. Aleksandras Pia-
1 teri3 VVashingtone, D Č 

Tarybos Pirmijos pirm. v. s. An
tano Saulaičio pagerbimas ir pa
minėta jo penkiasdešimties metų 
skautavimo sukaktis. 

Šventė prasidėjo sueiga, ku
rioje dalyvavo skautai ir skau
tų vadovų atstovai i!š New Yor
ko, New Jersey, Hartfordo, 
Brocktono, Bostono. Waterbury -

ir Worcesterio. 
Latvių skautus sueigoje at

stovavo jų Tarvbos pirm. skau
tininkas Ganjanieks ir latvių 
vyriausioji skautininke Zigfrid 
Gaujanieks. 

Sueigos metu aukščiausias 
LSS "Geležinio Vilko" ordinas 
buvo įteiktas daug nusipelniusiai 
skautininkei, kalbų mokytojai 
Onai Saulaitienei ir vyriausiam 
skautininkui Petrui Moliui. 

Latvių skautų, tarybos pirmi
ninkas O. Gaujanieks, taį pro
gai atvykęs iš New Jersey, pa
sveikino v. s. A. Saulaitį latvių 

į skautų vardu ir apdovanojo jį 
į aukščiausiu latvių skautų "Bal
tosios Lelijos"' ordinu. 

Už didelę paramą skautams 
Padėkos ordinas buvo įteiktas 
Maironio parko pirm. K. Ado
mavičiui. 

Po sueigos visiems šventės 
dalyviams buvo pietūs, kurių 
metu pagrindinę kalbą apie su
kaktuvininką A. Saulaitį pasa
kė v. s. A. Venclauskas. Savo 
kalboje jis iškėlė didelius sukak
tuvininko nuveiktus darbus lie
tuvių skautijai. Iš jo kalbos pa
aiškėjo, kad skautininkas Sau
laitis buvo pradininkas kryžių 
statymo skautų stovyklose, pa
darė pradžią karių kapų tvar
kymui, aktyviai reiškėsi art i
mo pagalboje, dirbdamas Lietu
vos Raudonajame Kryžiuje. 

Lietuvoje dešimtį metų reda
gavo "Skautų Aidą" ir ėjo ki
tas aukštas pareigas sąjungoje. 
Amerikoje — "Skautų Aido" re 
daktorius, Lietuvių Bendruome
nės veikėjas i r devynerius metus 
iš eilės Tarybos pirmininkas. 

Skautininkas Saulaitig yra ap
dovanotas Gedimino ir Geležinio 
Vilko ordinais. Baigdamas kal
bėtojas palinkėjo v. s. Saulai-
Čiui dar ilgai auklėti jaunimą 
skautiškoje dvasioje. 

SvtSkinimus pradėjo latvių 
vyriausioji skautininke. Jinai 
pastcBcino foikaktuvtniftką ir po-

Inią, patidfcauftaBft r r į r t a k 

B. Lelijos ordinu — 

1. v. s. Antanas J . Gudaitis 
New Yorke. 

2. s. kun. Algimantas Keeys, 
SJ, Chicagoje. 

H. Pakelti į skautininku 
laipsnius — 

gyvenimo reiškinius. Vakaro Į 
nuotaiką paįvairino viešnia iš Į 
Hamiltono aktorė , režisorė Ele
na Dauguvietytė - Kudabienė. 
Aktorė jaut r ia i palietė kiekvie
no širdį in terpretuodama mūsų 
poetų kūrybą. 

Clevelando skau t i j a liks dė
kinga skautininkių draugovei už I 
tokį malonų vakarą , švenčiant Į 
lietuviškas Kūčias. I. B . ; 

— Anglijos ir Vokietijos r a j . 
vadeiva, s. fil. Vyt. Vidugiris — 
vandenyno rajono vadas, Akad. 
skautų s-gos Detroito fil. vardu 
— fii. Jonas Asminas, Skautų 
vyčių skyriaus vedėjas s. v. Ro
mas Fabijonas, Jamborės Fon
do skyr iaus vedėjas s. L. Jei-
ningas ir ižd. s. fil. J . Alminas, 
Asminų šeima, v. s. P r . Karalius 
— Clevelando skautininkų var
du ir ki t i . 

Po visų sveikinimų ir linkė
jimų žodį tarė skautininke Ona 
Saulaitienė. J inai padėkojo vi
siems u ž dovanas ir gražius žo
džius. Priskninė, kai jai teko 
būti ver tė ja Lietuvoje besilan
kančiam Baden PovreH ir papa
sakojo savo išgyvenimus, patir
tus Anglijoje besilankant aklų
jų skaučių stovykloje. "Mes ga
lime maty t i grožį, t ik reikia jį 
stebėti", pareiškė skautininke, 
skstino visuomet turė t i laimėji
mo vil t i : <4Gal mes nematysime 
laisvos Lietuvos, bet y ra viltis. 
Tegu! iš tų sunkumų, Dievo už
dėtų, pasidaro sparnai , kurie 
r.eša pr ie vizijų — Lietuva bus 
laisva", baigė Savo žodį skau
tininke. 

Tarybos pirmininkas A- Sau-
'aitis savo žodyje pareiškė, kad 
būti skau tu y r a nepaprastai ma-
onu ir sunku nuo jų pasitrauk

ti. Tai siekimas idėjos su prak
tiškais pasircišfc'mais. Skautiš
kas sumanumas padeda ras t i iš
eiti. Nesijaučia vienas ką nors 
padaręs. Reikėjo tesėti už tuos, 
-ruri.-- buvo priversti nutraukti 
savo gyvenimo kelią. Tiki, kad 
tauta vieną ka r t ą ats is tos t a 
prasme, kad bus šeimininku sa
vo ;ikimo. Mūsų pareiga kal
bėti už tuos, kurie negali kal
bėti. P ranašas tu rės gimti iš tų 
žmonių, kurie laikysis ar t i lie
tuviško kelio. Buvo laimingu 
skautu, nes turė jo puikius vado
vus. 

Pagerbimą ruošė skautų bro
lija, seserija i r skauta i akade
mikai. Rengėjų vardu Saulai-
oiama buvo jteUrta gražiai įrė
minta dail. iįrno litografija "Li-
thuania". Visa šventė praėjo pa
kiltoje 

A. j vyresniojo skautininko — 
1. s. fil. Kostas Nenortas Bos

tone. 
2. s. Gilanda Matonienė New 

Jersey. 

B. ] skautininko **, 

1. ps . Teresė Jakubauskienė 
VVorcestery, Mass. 

2. ps. kun. Algimantas Žilins
kas Toronte. 

P A D £ K A 
Brighton Parko lituanistine mokyk

la, savo 25-ių metų sukakties proga, 
išleido leidinį, prie kurio leidimo prisi-
d*jo sekantys rėmėjai ir mecenatai: D. 
J. Vidžiūnai, J. Pileckienė. J. Ankus. 
Adv. M. Blumenthal, Adv. A. Schwarrz. 

j Gaidas-Oaimid Laidotuvių Direktoriai, 
! O. P. Jasulaičiai, P. Nedas. Standard 

Federal Savings & Loan Assn., Adv. P. 
Žumbakfc, A Beniulis, Midland Sa
vings & Loan Assn.. J. Virpša. A. 
Brūzga. V. J. Ančiuliai, J. Augaitis, A. 
Brinką, p. p. Bursteinai, A. Čepėnas, 
Chicago Savings & Loan Assn., K. S. 
Dauliai, K. Eringis, A. Tiekis, V. B. Jo-
zaičiai. kun. F. Kireilis. B. Muiiolis, kun. 
J. Plankis, K. Pumputis. Seigan's Men's 
Wear, J. Stitilis, L. Vakselis, J. Zakis, P. 
Žumbakis. A. Drūtys, p. Čižikai, K. Va-
lantinas, P. Malėta. V. Utara. S. T. 
Ančiuliai, A. Ankienė. B. Agurkis. K. 
Brencius, P. Ceckevičienė, V. Dijokas, 
D. Eičinas. A. Glavinckas. V. E. Gl'O-
žeriai, V. Grikietis, p. p. Gudat. A. Jan
kauskas. S. Jokūbaitis, V. Jonikas. S. 
Jurkūnas. K. A. Juškevičiai. J. Kal
vaitis, K. Karazija, V. Kelmelis, J. Ker
nagis. O. Kunstmanas, B. Kuzas, A. 
Lietuvnikas, B. Maleckas. K. Matulis 
C. Osipavičius, J. E. Pajuodžiai. J. Pan
ką, C. Pumputis, Ramunė Delicatessen. 
V. Rutkauskas. O. Rūtienė. V. T. Si
mučiai. J. Sudeikis. M. Šimkus. T. Tal
lat-Kelpsa, T. Urbonas, A. Valavičius. 
J. N. Vazneliai, A. Vieraitis. J. žadei-

"H3J 

TM. PB 8-3229 
DR. ANNA BALIUKAS 

2858 West 6Srd Street 
A D Ų , AUSŲ, NOSIES IR 

rjĮjĮRKT/fts LIGOS 
Valaadoa pagal susitarimą 

S S K. 6. BALUKAS 
Akofartl* I* motera ŪBOS 
GtoekotoctnS OblrassUm 

M49 8ow Pslaakl Beed (Orawfort 
Priima Itgoniue pagal •uMtarUra. 

Medleal BeldiBg) T«L L ū 5-6446 
Jai M&trtttapta. akambtatl 174-8»U 

Tel. ofiso ir buto OLymplc 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 
144S So. 50tfa AvcDoe, 

KaadlMi l - s n l U S-S vaL va*. 
Uakyru* trečiadlemlte. 

iaatadleci&U U ir 4 rai. 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marcnette afedlcal Oemer 
•1SS 8a. Ked^e Ave. 

Vai.: pirmad., sjitrad. lr iLStrlrtad. 
« fkl 7:10 r a t vakaro. 

•eatad. nuo 1 Iki S vaL 
Pasai •oMtarlm%. 

Oflao tatef. WA S-M70 
ML WAltwook 5-S04S 

TeL BE»a«c5« t-1811 

DR. WALTER J. KIRSTU* 
(Lietuvis gydytojas) 

S925 Weat » t b Street 
/aL: plnnad., antr&d., komrtad. a* 
peziktad. nuo 11-4 T*Z p p. t-S 
vai. vak. deAtaa. ILS TaL p. p. 
troeted. nsd&ryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURG* 
KtDi&rc ra VAIKŲ u o o a 

SPtX«ALISTfi 
MED'CAt B l l L D K G 

7156 Soath Westera A T C B M 
Valandos. Kasdien nuo l t vml. rytt 
lkl 1 ral. poplot 

Offlao tdef. RE T.11PB 
RemkL teM. U9-2P1P 

C. i paskairtininkie — 

1. v. sl. Elena Ja&unskienė 
Australijoje. 

Sirdifigi sveikinimai! 
(-) v. g. A. SaoSaitLs 

(-) v. s. A. Samusis 

CLEVEL.ANDO SKAUTUOS 
KCČIOS 

Dienos, savaitės ir mėnesiai 
nejučiomis prabėga. Daugel die
nų j au praėjo nuo metų gražiau
sios šventės. Tai šventė, kuri 
visus suartina ir jungia j vieną 
didelę šeimą. Tokia šventės nuo- j Amerikos Raudonasis Kryžius paieš-
ta ika ir sujungė visą Clevelan-įko &u asmenų: 

TeL ofiso HE 4-5849. rec S8&-223S 
DR. PETER T. BRAZIS 

GTDYTOJAS BR CHIRURGAS 
2454 WeH 71st Steeet 

Vai PUTU., kotv. 1 na « poptet, 
antrad., pankt 1-t, tra& lr ieat. ttk 

Itaroa, 

Dr. Ant. Radofco kabtneta perėtai 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West Hat Street 
THU 6 B a-SMO 

VaL: papai •Oattarkna: pirmad tr 
kotr. 1—4 tr 7—t: antrad. tr penk
ta*, te—4. ieetafl. 1»—S vai. 

Nuoširdžiai dėkojame mecenatams ir 
rėmėjams už mūsų pastangų rėmimą. 

TĖVŲ KOMITETAS 

PAIEŠKOJIMAI 

do skautija Kūčių vakarienės 
metu, gruodžio 21 d. Lietuvių 
namuose. Toks skautijos suėji
mas bendron vakarienėn kilo iš 
V. S. Stefanijos Radzeviėiutė5« 
suruoštos skautininkių Kalėdų 
vakarienės prieš porą metų. 

Tad šiais metais skautininktu 
draugovė, vadovaujama V. S. 

Juozo Barkausko paieško brolėnas 
Jonas Barkauskas, Anupro sūnus. 

Dėlios Pllipas paieško brolis Kazi
mieras Mažrimas. 

Enno ar Jono Valaičio paieško pus
brolis Juozas Valaitis. Jono sūnus. 

Elenos L. Venger paieško sesuo Van
da Burskaja. Liudviko duktė 

Patys paieškomieji arba apie juos 
žinantieji prašomi pranešti: 

The American Red Cross. Foreign 
Gedgaudienės. Lietuvių Namuos IfknD:ry service Department, 43 East 
surengė bendras kūčias. Ohto Št., Chicago. 111. 60611, tel. 44©-

Salė, kurioje vyko Kūčių va- 2110. 
karienė, buvo gražiai išdekoruo-
t a ir kalėdinę eglutę puošė lie
tuviški šaudinukai. j R u o š d a m i 

Besirenkančius svečhas skau-1 * ESTI \ E S . 
tininkės vaišino karštu punču. į 
Susėdus prie Kūčių stalo skau- j 
tininkių draugovės pirm. V. S. Į 
Stefa Gedgaudienė pasveikino j 
visus susirinkusius palinkėdama J 
gražiausių šwnči% laimingų į 
skautiškų ateinančių metų ir jė- į 
gų skautiškos veiklos darbams, j 
Tėvas G. Kijauskas, SJ, sukai- j 
bėjo maldą. Maldoje prisiminė 
ir visus čia nesančius skautus! 
ir skautes ir gyvenančius tėvy- į 
nėję. Vyr. Skaut. S t Radzevi- į , _ _ 
čiutė pravedė simbolinį kalėdi-1 
nės Šviesos paaMalinima. Tar i A | » ^ skelbta dieo. DRAUGE. 

^» n^.vovo KTFi-rn—•"•^. *~* u , , jip plačiausdai skaitoma* he-
but. pats gražiausias Kūeių pa- j fe,^ dienraštis Gi skelbimų kai-
protys, tai pk»tk«ln| lauiymas. į uot visiems prlemamoe. 
Tai momentas, kada salėje pasi-

Oto- teL 7S5-44T7 Bes, FR 8-6860 
DR. L DECKYS 

«VDYTOJA IR CHIRTJRGS 
Specialybė — Nerve lr 

Bnednes IJgoe 
CtLAWVDRD MEDICAL BŪILEinro 

•44P So. Į Į e l e l Road 

Valando* pa«ai raaltartma 

BeaUL teL — GI 8-6S7S 
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

4KTJ8EKUA K MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHTRURGMA 

6152 So. Kfdzte Ave* WA 5-2670 
Valaadoa papsi aortlaKma. 4H ao-

atatUopav akambtett: t a S-OOOi. 

TeL — BE 8-6883 
DR. A. B. GLEVECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 
Specialybe Akių Ligos 
89V7 Weet lOSrd Street 

VeJaados pagal aUBtarimą 

Oftaetelet. PR ft-2220 

DR. JANINA IAKŠEVIČIUS 
i O K • A 

V A I K Ų L I G O S 
2686 Weet SSrd Street 

Pirmad., antrad.. kotvlrtad., lr penkt 
nuo II Ud t 'feL tr v o o % lkl 8 
ral. vak. ieitad. ooo l Iki » n L 

Ofteo BE 4-1818. Bca. P R • P » l 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAI 

8pecialybė Tidaua ligoe 
2454 West 71st Street 

(Ti-oa lr Campbell Ave., kampas) 
VaL: pirmad.. antrad.. katr. Ir peakt 

Nuo I IKI 7 T%1. p. p. 
Tik aodtar<ia ,.-, 

TeL 778-6565 
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latvių dokumentinis filmai 

V. Europoje yra daug kalbama 
ir rašoma apie jos sugumą. Vi
si sutartinai mato, kad to sau
gumo priešas yra tik Sov. Rusi
ja. Nors ir visas šimtas nauju 
detenčių sutarčių, kaip Helsinkio, 
būtų pasirašyta, Maskva niekuo
met neįsijungs į tokį artimą, pil
ną pasitikėjimo bendradarbiavi
mą kultūriniu, ekonominiu ir po
litiniu požiūriu su V. Europa, 
koks dabar yra tarp vakarinių 
tautų. Jei Sov. Rusija ir nebūtų į rikicčiai. 

NUPLESE SOVIETU MEO KAUKE 
Trijų Pabaltijo valstybių reika- labai gilų įspūdį padaręs Prancū-

lai taip glaudžiai tarp savęs su- zijos ministeriui M. Jarottui. Jis 
siję, kad sunku juos beatskirti, o sausio 3 d. pas save (pasikvietė iš 
ir nereikia skirti. Juk vienus ir Bonnos atvykusį kurt. Klavinšą, 
tuos pačius vargus vargstame, kuris filmą pristatė Vakarų Euro-
vienodą okupaciją kenčiame vie- pos televizijos stotims. Ministeris 
ną ir tą patį priešą turime. Tei- paliudijo gyvą prancūzų tautos 
singai sakome, kad sotus alkano domėjimąsi filmu ir šia proga pri-
neužjaučia, turtingas retai kada siminė savo asmeniškus pergyve-
beturčiui padeda. Užtat vargšas nimus Sovietų Sąjungoje ir Ryti-
kito varguolio neiaimę greičiau niame Berlyne. Tada, jam bū-
pastebi ir jam kuo galėdamas pa- nant Maskvoje, buvusi pažeista 
oeda. generolo Charles de Gauile gar-

Taigi ir pavergtųjų tautų rūpės- bė, jis karštai reagavęs ir suėjęs į 
čius greičiau mes patys matome, konfliktą su Sovietų valdžia ir tik 
kaip didieji kraštai. Užtat ir lie- su dideliu vargu sugrįžęs Prancū-
tuvių nelaimė yra kartu latvių ir ziįon. 
estų nelaimė ir atvirkščiai Jei kur Mums malonu, kad kun. Kla-
laimi latviai su estais, turime yins priminė Prancūzijos minis-
džiaugtis ir mes, nes iš tiesų vi- teriui skaudų Latvijos, Lietuvos ir 
sos trys tautos turi vieną ir tą Estijos likimą ir nurodė, kad šie 
patį laisvės kovos frontą, tiktai kraštai buvę Tautų Sąjungos na-
kiek skirtingus to fronto barus. riai, dabar laukią sau vietos 

* Jungtinėse Tautose. Ministeris pa-
Dažnais atvejais laisvės kovoje žadėjo jų pastangas remti. 

prasimušame į priekį, lietuviai, * 
bent jau JAV-bėse, kur mūsų yra Sis latvių dokumentinis filmas 
daugiau, kaip latvių ir estus kar- padarė daug įtakos ir Prancūzi-'. draugiška, svetinga, taikinga tau 
tu sudėjus. Tačiau Europoje jos komunistams. Jų partijos ge- tą. 
ir Australijoje šioje kovoje pir- neralinis sekretorius George Mar-
mauja mūsų kaimynai, ir mes tuo chais programoje "C'est-a-dire" 
turime džiaugtis. padarė pareiškimą, jog jis sutin

sią prasme reikia iškelti faktą, kąs su pasiūlymu, kad formulė 
apie kurį rašė ir teberašo ne tik- "proletariato diktatūra" sekan
tai mūsų, bet ir Europos kraštų čiame komunistų partijos suva-
spauda. žiavime — kongrese būtų iš pre-

"Latvijos" savaitraštis pateikia ambulės partijos įstatų išbraukta. 
daugiau žinių apie sensacingą fil- Konkrečiai jis taip pasakė: "Mes 
mą iš Sovietų drausmės stovyklos gyvename jau 1976 metais. Ko-
Larvijoje prie Rygos. Kaip žino- munistų partija nėra surūdijusi. 
me, šis filmas buvo nelegaliai su- Ji nėra paremta dogmomis. Ji gali 
suktas ir tam tikru būdu į užsie- prisitaikyti prie pasikeitusių ap-
nį išgabentas pereitų metų pabai- linkybių". Toliau jis aiškino, kad 
goję. Pirmiausia jį parodė BBC žodis "diktatūra" neatsako į 
televizijos tinklas Anglijoje, Pran- Prancūzijos komunistų partijos 
cūzijoje ir dvi JAV-bių televizijos siekius, turi nepalankią prasmę, 
stotys. Š. m. sausio 7 d. šį repor- kuri "prieštarauja mūsų reikala-
tažą apie Sovietų koncentracijos vimams ir pažiūroms". Bet ir žo-
stovyklą parodė Vakarų Vokieti- dis "proletariatas" esąs nebetin-
jos televizija. Filmas buvo dar karnas, "nes mes norime samdi-
rodytas Belgijoje, Olandijoje ir nius prijungti prie darbininkų 
kitur. Jis sukėlė didžiausią sens*- klasės algininkų". Pats Marksas 
ciją ir sujaudino patį Kremlių. retai minėjęs '"proletariato dikta-

VAKARŲ EUROPOS SAUGUMAS 
Antras becedižkas žingsnis 

A. J. Š T A M U S 

pakto ir N a t o dėl sumažinimo 
kariuomenės prasidėjo veidmai
niškos ir provokacinės Maskvos 
politikos šešėlyje. Kas nors tu
rėjo pralaužti įšalusius pasitari
mus, kurie prasidėjo prieš porą 
metų, sukvietė 89 pilnaties posė
džius ir nepajudėjo nė žingsnio 
pirmyn. Nuolaidas, visiškai nau
jas ir nelauktas, vėl padarė arae-

Nato ginybos liktų tik pelų sau
ja. 

Sov. Rusija tuo tarpu karo ne
planuoja, nes V. Europa ir taip 

SIU METU OKIO PLANAS 
Okup. Lietuvos ūkinis pajėgumas žymiai 

apkarpytas ūkiniame plane 
GEDIMINAS GALVA 

1976 m. ūkio planas visais po- Į per tiek metų nesugebėjo pa-
žiūriais nedaug težada gero kraš į ruošti kvalifikuotų darbin inkų? 

Greičiausia, kad šis reikalas pra
simanytas, nes su darbininkų 
stigliumi 1975 m. pramonės ga
myba pašoko 9 proc. 

Atskirų pramonės šakų ga-
mvba nevienodai bus plečiama. 

persunkta komumst. ideologija, 
vis tiek jos rytietiškoji kultūra, 
spalvingoji ir turtingoji ortodok
sų religijos liturgika, jei ji turė
tų pilną laisvę, tautinis folklo
ras niekuomet nesusi lies su V. 
Europos tais pačiai* dalykais. Tik 
būtų vienas skirtumas: Rusija 
nebūtų V. Europos priešas. T a 
da Rusijai, kaip teigia Solženi
cynas, pakaktų savo žemės plo
tų, savo kultūros, kurios vysti-
muisi nebūtų galo. Rusija būtų 

Dabartiniai Sov. Rusijos vadai, 
kaip ir anksčiau buvusieji, yra 
apakinti komunisrinės ideologi
jos, kad jie yra "tikrieji išlais
vintojai" žmonijos iš kapitalisti
nio viešpatavimo, nesuprasdami 
ar nenorėdami suprasti, jog jų 
komunistinė sistema visiškai su
naikina ne tik kultūringo žmo
gaus laisvę, bet ir padaro jj skau
džiausiai kenčiančiu vergu. Ver
gų valstybinio kapitalo, kurį jie 
taip smerkia. Ta klaidinga iliu
zija ir verčia rusus ginkluotis ir 
ruoštis karui su bet kuo, kas ne
pritaria jų komunistinei idėjai. 

turą". 
Pirmiausia reagavo Maskvos Per pasikalbėjimą televizijoje 

"Pravda" šį filmą pavadindama G. Marchais tvirtino, kad tarp 
"grubiu suklastojimu" ir pareikš- Sovietų Sąjungos ir Prancūzijos 
dama nepasitenkinimą Prancūzi- komunistų partijų "esą nuomo-
jos televizija, kuri dažnai rodanti nių skirtumų dėl socialistinės de-
antikomunistinius filmus dabar, mokratijos". 
kaip "psichologinio karo laiko- * 
tarpio metu". Vakarų Vokietijos laikraščiai 

Netiesioginiu būdu Maskva apie minėtą stovyklą rašė trum-
puolė ir Prancūzijos komunistų piau ir komentavo "Pravdos" at-
partiją, kuri neprotestavusi prieš sakymą. Plačiau rasė didieji sa-
sovietinius atgarsius po filmo to- vairiniai žurnalai "Spiegei" ir 
dymo Prancūzijoje. Kaip jau bu- "Stern". Pastarasis dar prieš šio 
vo ' 'Drauge" ir kitur skelbta, filmo transliavimą Vakaru Vo-
Prancūzijos komunistai, tik ką kietijos televizijoje įdėjo rašinį 
pasirodžius filmui, pareiškė savo apie šią OZ-78 stovyklą su ketu-
apgai lesta vi mą ir netiesioginiu riomis nuotraukomis, kuriose 
būdu pareikalavo, kad Kremlius matyti kalinių transporto auto-
patvirtintų tokios drausmės sto- mobiliai su sargais ir šunimis, o J sulaužyta, nes jis nepainforma-
vyklos buvimą ar ją paneigtų, už vielų užtvarų — kenčiančių-1 vo Vakaru Nato apie kariškus 

Ligi šiol Nato žinojo, kad so
vietai visuose satelitiniuose kraš
tuose turi 150,000 karių ir 10,000 
tankų daugiau, negu savo kont
rolėje turi Natv. Bet vis tik at
rodė, kad' jėgos persvara yra Na
to pusėje., nes amerikiečiai vir
šijo Sovietus taktiniais atomi
niais ginklais. Naujoji amerikie
čių nuolaida yra tokia: ameri
kiečiai sumažins savo kariuome
nę V. Europoje 29,000 karių ir 
atsiims septintą dalį atominių 
ginklų, Sovietai prašomi Rytų 
okupuotuose kraštuose sumažin
ti savo kariuomenę 68,000 karių 
ir atsiimti 1,700 tankų. Siūloma 
abiejose pusėse palaikyti pussiaus 
vyrą, paliekant po 700,000 ka
rių. 

t o gyventojams. Sovietų penk
mečio ūkio plane numaty ta ok. 

Maskvai tarnauja, kaip ji nori. j Lietuvai ateinančiame penkme-
Pavyzdžiui, ar girdėta pasaulyje, j t y j e : padidinti pramonės gamy-
kad kuri nors valstybė, užsakiu- j b ą 3 2 - 3 8 proc. Vystyt i prietai-
si kitoje valstybėje sau prekių, į S ų gamybą, radiotechnikos, e-
pa^iųstų į tos valstybės !abriku->; i cktrikos .chemijos pramonę. gy- i Didžiausias šuolis bus padary-
kur tos prekės gaminamos, savo j vulįnįnkystę ir pašarų gamybą. į tas šiluminių jėgainių e lektros 
inspektorius prižiūrėti, kad pro-. Sukurti stambius naftos gami- j gamyboje, nes numatoma ją pa
kęs būtų gerai pagamintos. Tai j n i u i r a m 0 n i a k o gamybos viene- j didinti 22 prcc. Elekt ros ener-
būtų tos valstybės suverenumo | t u s Padidinti lininių audinių. ' gijos suvartojimas padidės 10 
įžeidimas. Ir vis dėlto jau taip baldų, mėsos ir pieno konservų į procentų. 
yra Britanijoje. įvairiuose britų gamybą, žvejybą, labai geros į Chemijos - mineralinių t r ą šų 
fabrikuose, kurie gamina Sovie- j kokybės maistinės žuvies garny- • gamyba padidės 13 proc., d rena-
tams kai kuriuos techninius įran-, b ą išplėsti jos asort imentus. ; žo vamzdžių — 11 proc.. eemen-
kius^ yra 71 sovietų "inspekto- s ta tyt i Drūklių branduolinę to — 10.6 proc. mašinų garny-
rius". Kai britų parlamente bu- e : ektr inę, kurioje bus sumontuo- ; bos — 7.6. statybinių medžiagų 
vo paklausta., ar tie "inspekto- t i 1 5 ^ j k v galingumo reak- J — 1 proc. Surenkamųjų namų 
riai" nėra šnipai ir ar britų vy- t o r i a i j s t a t y b a plečiama. Alytaus su-
riausvbė turi savo inspektorius . ! renkamuiu m e d ž i a i s t a tvbos 

Padidinti žemes u k o garny-: renxamųjų m e u z i d ^ »WLVUU» 
bos metinj vidurkį 10 -13 proc.. j bandomajame kombinate numa-
ypatingj dėmesį k r e p i a n t į gy-1 l - v t a * ,as rti 3 C 0 ° gyvenamųjų 
vulininkyste. pienininkystę ir! na-mxi 

svetimose valstybėse, kabineto 
ministeris atsakė, kad britai tu
ri prisitaikyti prie Sovietų preky
binių sutarčių nuostatų. Reiškia, 

i k u• i •„„ į grudų gamvbą. Nusausinti 540 
jau yra valstybių, kurių vyriau-! Xn ^ , 

Naujas išda\ imas 

Churchillis ir Roosveltas ati
davė Rytų valstybes rusų vergi jon, 
norėdami laimėti karą su Hit
leriu. Dabartiniai laisvojo pasau
lio vadai tą vergiją šlykščiai sa
vo parašais patvirtino ne tik ne
pareikalaudami milijonams žmo
nių laisvo apsisprendimo teisės, 
bet nė nepareikšdami vergau
jantiems užuojautos. Dabar tie 
vadai ruošiasi išduoti ir likusios 
laisvos Europos saugumą. 

Gruodžio viduryje Atlanto 
(Nato) sąjunga, spiriama prez. 
Fordo ir Kissingerio. Varšuvos 
paktui padarė didžiausias nuo
laidas sumažinti V. Europos gy
nimą. Pasitarimai tarp amerikie
čių ir ru^u dėl sausumos kariuo
menės sumažinimo okupuotuose 
kraštuose yra įšalę. Nato juos 
pradėjo judinti toliau, nors aiš
kiai patyrė, kad Helsinkio deten-
tės sutartis jau Varšuvos pakto 

Bet jei filmas rodąs tiesą ir ati- jų veidai. Kitos nuotraukos rodo 
tinkamos Sovietų įstaigos jo ne- pačią stovyklą su aukšta spyg-
paneigs, tada Prancūzijos komu- liuota tvora, barakais, su sargybų 
nistų partijos politinis biuras bū- bokštais ir sargybiniais su šuni-
siąs pats priverstas šią didžią mis. Pažymima, kad stovykloje 
staigmeną (koncentracijos sto- galį būti apie 1000 kalinių. Reikia 
vykios buvimo faktą) formaliai manyti, kad jų tarpe yra ir lietu-
pasmerkti. vių. 

Atsakydamos televizijos stotys Reikia pasidžiaugti šiuo išeivių 
tvirtino, kad ftlmas teisingas, nes, latvių informacijos laimėjimu, 
prieš pradedant jį rodyti, iškelti Kaip mūsų LKB Kronika baigia 
faktai buvę tam tikru kitu būdu blaškyti Sovietų laisvajame pa-
patikrinti. Prancūzijos televizija šaulyje sukurtą mitą, kad jų šaly-
paskelbė pasikalbėjimą su la?tvių je esanti religijos laisvė ir nesą 
baptistų dvasininku Pauliu Kla- tikinčiųjų persekiojimo, taip šis 
vinš, gyv. Bonnoje, kuris paliudi- latvių dokumentinis filmas iš-
jo, kad filmas nesąs suklastotas blaškė Sovietų agentų ipaleistas 
ir tikrai iš originalios stovyklos miglas, kad Sovietų S-goje nebe-
susuktas prie Rygos 1975 m. rug- są koncentracijos stovyklų, nu-
piūčio mėnesį. Klavinš parodė ir plėšdamas nuo jų melo uždangą. 
Rygos planą, pažymėdamas vietą, Su šiuo filmu turėtumėm ar-
kurioje ši stovykla yra. Ši vieta čiau susipažinti ir mes. Būtų ge-
yra prie Škirotavas stoties, Krust- rai, kad kuri nors mūsų politinė 
pils gatvėje, tarp geležinkelio bė- organizacija įsigytų jo kopiją ir 
gių. atitinkamomis progomis rodytų 

* tiek mūsiškiams, dek ypač ame 

manevrus, įvykusius Lenkijoje ir 
Bulgarijoje. Tad pradžia antrojo 
pasitarimu periodo tarp Varšuvos 

Nuolaidu priežastis 

Kai kurie Nato vadai prilei
džia, kad jie turi su tomis nuo
laidomis sutikti amerikiečių I 
spaudžiami. Esą, Vakarai turi I 
įtikinti viešąją opiniją, kad jie 
ištikimai laikosi Helsinkio deten-
tės dvasios. Jei Sovietai su tomis 
padalytomis nuolaidomis ir juos 
liečiančiais reikalavimais nesu
tiks, tai ;pašaulio viešoji nuomo
nė Sovietus pasmerks. Tik klau
simas: kiek Sovietai tos opinijos 
paiso ir bijo? 

Kaip ir buvo jaučiama, Var
šuvos paktas tų Nato nuolaidų 
ir naujų pasiūlymų neatmetė. Ta
čiau reagavimas į juos yra šal
tokas. Varšuvos pakto kraštų 
užs. reikalų ministeriai, susirin
kę Maskvoje gruodžio 17 d., pri
pažino, 'kad Rytai ir Vakarai tu
ri sumažinti okupacinės kariuo
menės skaičių, ir to bus rimtai J 
siekiama. Tik, čekų atstovo žod
žiais, amerikiečiai nieko naujo 
nepasiūlė. Lenkų atstovas pareiš
kė, kad amerikiečių pasiūlymus 
reikia giliau pastudijuoti ir tai Į 
gali užtrukti apie porą metų. So
vietų atstovai tyli. Amerikiečių 
pažadą sumažinti atominius 
ginklus visai ignoruoja. Maskva 
mato, kaip JAV-bes visomis jė
gomis stengiasi, kad detentėsi 
dvasia klestėtų tik Sovietų nau
dai, tad ir stengsis iš Nato iri 
pačios Amerikos išspausti dar , Vį ,, 
daugiau nuolaidų. Žodžiu, Var- i j ^ i g ^ i 
šuvos paktas, Kremliaus diriguo- Įtentės są 

sybės šoka taip, kaip rusai gro
ja. 

Galimas daiktas, kad t>e "ins
pektoriai" neturi nė mažiausio 
supratimo, kuri prekė ar įrankis 
yra gerai ar blogai išbaigti, be: 
tikriausiai jie yra prityrę šnipai 
ir darbininkų streikų organizato
riai. 

Plane pasitenkinama nurody-
j ti, kad bus daugiau gaminam-. 

Kaip gi numaty ta vykdyti šį' audinių, trikotažo dirbinių, kili-
įsaką? 

Panašus įvykis yra buvęs V. 
Vokietijoje, kai Kremlius pasiū
lė W. Brandtui, kai jis buvo 
kancleris, elektros jėgą į kai ku-

Pramonė 

Pramonės gamybą numatyta 
padidinti tik 4.3 proc., taigi net 
nesiekiant pusės 1975 m. bu
vusio prieauglio. Nevykdomas 
i r Maskvos įsakas, nes pramo
nės gamybai tokia spar ta didė
j a n t ateinančio penkmečio jos 
prieauglis tesieks 21,5 proc. 

Kokios y ra šio s taigaus pra-

mų ir siuvinių. 2adama kelti ga
minių kokybę ir asortimentą. 
Nereikia nustebti, jei ir šie pa
žadai bus netesėti. 

riuos vokiečių fabrikus ir su ta į < gamybos sumažinimo : monės 
•r^A vr , - " ,-• kadi priežastys? 
elektros jėga pasiektų tvarkingai! Pnmo^ P a ž a s t i s , kaip įpras 

Žemes ūkis 

Bendrąją žemės ūkio gamybą 
numatoma padidinti 6 proc., t. 
y. tenkinti tik pusę Maskvos rei
kalavimo. Ypatingas dėmesys 
kreipiamas j grūdines ku l tūras 
ir bulves. Dėl pašarų t r ū k u m o 
nenumatoma plėsti gyvulininkys 
tės. tačiau užsimota šioje s r i ty
je i r toliau tęsti vystymą s t am-

masinas, tai W. Brandt su pasi-
tpiktinimu atmetė tokį rusų pa
siūlymą. T u r būt, nedaug tokių 
tėra kaip britai. 

ta , statybininkų ir tiekėjų ne-1 hiV gyvulininkystės ūkių. T a r p -
sugebėjimas laiku įrengti nau
j a s pramonės įmones ar išplės
ti senąsias. Dalis kaltės suver
čiama ir praėjusių metų neder
liui, nes. esą, t r ūks t a žaliavų. 
Sugalvota ir trečia priežastis — 
stiglius kvalifikuotų darbininkų 

mas nėra nei gyventojų statisti- g a m y b a i d i d i n t i . J e i pastaroji 
ka. nei miestų dydis, nei derlius, j priežastis vra tikroviška, kodėl 

Tikras civilizacijos tyri-

ft 
; * "1 

ūkinių kiaulių auginimo, raguo
čių šėrimo ir paukšt ininkystės 
numatoma pastatyti net 17 ū-
kių. 

Užplanuota gauti daugiau že
mės ūkio mašinų. Žemės ūkis 
gausiąs 1^9 mil. t o trąšų. 

Žemės sausinimo darbai siau
rinami. Užsimota uždaru drena
žu nusausinti 140.000 ha ir su
kultūrinti 60000 ha plotą. 

Kapitalo įdėjimas 

Kapitalo įdėjimas sieks 1,38 
bil. rub. I š io skaičiaus s ta ty 
bai teks 873 mil. rub., t a pat i 
suma kaip ir 1975 m. Valstybi
nio kapitalo įdėjimas padidės 1 
proc. Žemės ūkiui sk i r ' ama 7 

i proc. daugiau kapitalo, kai pra-
Į monei 80 proc. 1975 m. įdėto ka-
j pitalo. Į žemės ūkį ii visų šalt i

nių numatoma įdėti 572 mil., 
t. y. 41 proc. bendrojo įdėto ka
pitalo j visą ūk.. 

Gyvenamųjų namų s ta tybai 
skir ta 279 mil. rub. — t a pat i 

č-;."-jd<vi..mi Vakarų kraštų neryžtingumą ir jiems palankias de-į suma, kaip ir 1975 m. Švietimo, 
.-jas. sustiprino savo karines pajėgas, ypač karinį laivyną. Vaizdas 

jamas, varysis iki to, kad iš visos i iš jų kam laivyno ->ratybų: iš rusų karo laivo keliasi j krantą tankai. (Nukelta į 5 pusi.) 

TIRONŲ NAGUOSE 
Vaikai buvo klusnūs, *vlūs. patenkinamai mokėsi. Tė-i Rusnė. Pakalnė. Skirvytėlė, Vorusnė. Šyškrantė, Žal-

P r i s i m i n i m a i 

M.KLEINAITIS 

vas visą laiką arogantiška; iai>.''•>; 
1938 m. rudenį vaikus iš lietuviškos mokyklos 

atėmė ir nuvedė į vokiškąją mokyklą. Vėliau ir pats 
metė darbą ir aktyviai dalyvavo juodmarškinių rikiuo
tės pamokose, šiuo nv>tu jis mano bute laikėsi labai 
laisvai, tiesiog įžūliai. M'-kavo. kad visi žemaičiai turi 
tuojau palikti šj kraštą, girdi, šis kraš tas dabar y ra 

giriai... Šio krašto žmonių pavardės — Augustai t is , 
Adomaitis, Švelnius. Strazdas. Plaškys. Trinkys, Va
balas. Tai mano mokyklos mokinių, šio krašto lietu
viukų pavardės. 

O kai nueini sekmadienį į bažnyčią, niekur ne
matysi tokio lietuviško vaizdo, kaip šiame krašte. Mo
terys, žvejų ar laukininkų žmonos ir dukterys, ilgais, 
margais sijonais, ilgomis rankovėmis bliuskomis, gal-

Minėtas dokumentinis filmas rikiečiam.s. b. kv. 

KATAIJKŲ S K A I C H J S 
PASAULY 

Romos katalikų skaičius pa
saulyje padaugėjo ir pasiekė 
690 milijonų, tuo tarpu dvasiš
kių ir vienuolių sumažėjo. 

Pagal Vatikano Stat is t ikos 
Metraštį už 1973 x&, nurodo kad 

buvo 638.991,000 Romos katali-

didžiojo Vokietijos Rpjr-ho OH',;S Jei mes gre i t nepra 
nyksime, Reicho fuehreris Hitleris mus sutvarkysiąs, vos išimtinai margomis skarelėmis pridengtos, skare-

Dėdamas į dėžę indus, pažvelgiu pro langą į gat- Grupės vsdas Roai bnvo taktiškas, nejaukiai jautėsi i lės po kaklu mazgeliu surištos. O kaip gražiai sekma-
vę. Grupė rudmarškinių. vietos vokiečių a r pasivadi- • £kgaioiui pliauškiant, pagaliau neiškentęs įsakė Šie-1 dienį bažnyčioje skamba "Pranaše Didis", a r "Tyloj 
nusių save vokiečiais ar tė ja prie mokyklos, aišku, pas i gaiėiui nutilti: įtaikyk snukį, durniau". Aišku, visi 
mane. Žmonai at idarius duris, įgriūva į butą 6-8 rud- kalbėjo tik fokiHan. 
marškiniai. Šilutės pirklio vokiečio Rožės vadovauja-j Rolė pareiškė, kad atėjo paimti ginklo iš manęs, 
mi. Labai nustebau, pamatęs jų t a rpe Klaipėdos kraš- nes jie turį žinių, kad aš turiu. Taip. aš jį turiu. bet. 
to lietuvį Šlegaitį. kurio vaikai lankė šią lietuvių pri- i pamatęs pro langą juos ateinant, suvyniojau pistole-
vatinę mokyklą. Tiesa, nuo šių mokslo metų pradžios tą į laikraštį ir įkišau į dėžę ta rp pakuojamų indų. 
jis jau buvo perkėlęs savo vaikus į direktorijos vokiš
kąją mokyklą. 

Porą žodžių apie Šlegaitį. J o brolis, senukas in-

Atsakiau. kad neturiu. 
— Jei rasime, būsi suimtas. — perspėjo Rosė. 
Daug neieškojo, truputį pavartė, pakilojo pakuoja-

validas. buvo šios mokyklos sargas . Abu su žmona i mus indus, paėmė mano kariškos uniformos diržą, 
buvo kuklūs, tylūs darbininkai, geri lietuvninkai. Iš apleido butą ir nuėjo į klases. Įsakė ir man eiti su jais. 
kur 1937 m. vasarą į Rusnę a tvyko jo brolis, kuris 
dabar mano bute bute rudmarškinio uniformoje ir an t 

kas. kas sudaro 18.3 procentų i rankovės svastika švaistosi mano bute, nežinau. Tai 
viso pasaulio gyventojų, kuris 
siekė 3.803.999.000. 

Daugiausia katalikai susispie
tę Pietų, Vidurio ir šiaurės 
Amerikoje. Dvasiškių skaičius, 
tam pačiam laikotarpy buvo 
413.672. _ A. P. 

buvo gausi, suvargusi šeima. Prasidėjus 1937 mokslo 

Tuo nuo sienų nukabino Vytį ir prezidento paveikslą. 
Vienam iš jų užsimojus daužyti. Rosė sudraudė. 

Rudmarškiniams išvykus, toliau tęsėme pakavimą 
— pasiruošimą kelionei iš Rusnės, iš šio brangaus 

metams, atvedė į mokyklą tr is vaikus. Stengiausi j a m j lietuviško pamario. 
padėti. Paprašiau Rusnės vandens kelių rajono virsi-j O taip sunku, ta ip sunkus visi šie daiktai. Tary-
ninko inžinieriaus P. Varekojo, kad aprūpintų Šle- Į tum slysta jie iš rankų, juos kilnojant, dėliojant, ke-
gaitį darbu, kad turėtų iš ko gyventi. P. Varekojis į lionei ruošiantis. 
mano prašymo išklausė. Kalėdų eglutės metu mokyk-į Juk čia ši« kraštas — mano šalis, gražioji Lie-

[ los tėvų komitetas aprengė vaiku* šiltais drabu&aia. į tavą. C* viskas taip lietuviška kaimų pavadinimą t — 

Tu švenčiamasis". Liturgijos žodžiai "Šventas, šven
tas y ra Dievas, ir Dangus ir žemė ir Dangus ir žemė 
yra J o garbės pilna". Kaip didingai šie žodžiai ver
žiasi iš šio krašto lietuvninkų krūtinių vargonams pa
lydint. Kas sugebės žodžiais nusakyti tą didingą ir 
šventišką nuotaiką, kuri tada viešpatauja šio k ra š to 
maldos namuose. 

O štai dabar vėl atėjūnai iš vakarų. Jau prieš šimt
mečius plienu apsikaustę veržėsi į šį kraštą. Kryžiu
mi prisidengę žudė mano tautos vaikus. O dabar jie 
vėl plėš. draskys, žudvs. Naikins viską, kas lietuviš
ka, kas mums brangu, šiandien ir kryžiaus j iems ne
reikia, jie nusikalė savo svastiką. Jos vardu viską jie 
naikins ir ruoš erdvę savo "išrinktai" tautai . Bet ne
išraus lietuviškos širdies iš lietuvninkų krūtinių, kuri 
čia t a ip jautriai šimtmečius plaka, neištrins iš raš tų . 
N>. niekada! Ir jūs neamžini. Pavargsite, sunyksite. 
kaip ir aną kartą jūsų pirmtakūnai. 

Tokios mintys slegia, kilnojant savo kuklią mant% 
ruošiantis kelionei. 

(Bus daugiau), 



r^RAfGAS, Tr*?iad:eriis'i<*?fi - . mwk> men. 28 d. 600 PROJEKTŲ JAV ETNINIŲ 
STUDIJŲ PROGRAMOMS 

Pastaraisiais metais JAV nema
žos pinigų sumos paskirstomos 

j bei etninėm organizacijom, kad 
jos puoselėtų etninių mažumų 
kuitūras ir paruoštu, jų pristaty-

I mą valdiškose /nokyklose. 1976-
-1977 merais tam reikalui skir
ta biudžetine sąmata nori pasi
naudoti net 600 projektų. Iš jų 

j bus atrinkta tik kokie 45. At-
I rinktieji susilauks po 50,000 do-
I lerių paramos. Su 600 šiemet pri

siųstu projektų susipažinti, juos 
išdiskutuoti ir pateikti valdžiai 

< rekomendacijas YVashingronan 

parama bet kada gal būti n u 
traukta. Būtų labai p irtu, jei-

tvairiom mokslinėm institucijom gu lietuviai parašytu laiškus pre
zidentui, kongresmanams ir ki
tiems valdžios pareigūnams, ska
tinant, kad jie paremtų Ethnic 
Heritage Studies programa. Laiš
kuose reikia pažymi ii, kad Eth-
nic Heritage Studies Program re
miasi Elementary and Secondary 
Education Act of 1965, Tit le IX. 

Federalinė valdži., lig šiol yra 
ne kartą parėmus." ' kitokių in
stitucijų vardais pavadintus etni
nius projektus. Sakysim, folklo
ristika ir etninėmis studijomis pa-

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

Dalis lietuviško jaunimo prie bažnyčios laiptų Jauni !«rese po pamaldų, i buvo pakviesti 49 patarėjai, ku- sižymėjęs Indianos valstybinis 

BOSTONO ŽINIOS 
" T H E P I L O T " APIE 

L I E T U V I U S 

Bostono vyskupijos laikraštis 
"The Pilot" sausio 9 d. įsidėjo 
straipsnį "Zelous Minority: Lith-
uanians in USA". Straipsnio au
torius kun. W i l l i a m L. vVblko-
vich, administratorius Šv. Mar
garitos parapijos Malboro, Mass. 
šal ia straipsnio dvi fotografijos. 
Viena kunigo Valkavičiaus, o ki
ta Šiluvos Marijos statulos, dary
tos Vytauto Kašubos, kuri yra N e 
kaltai Pradėtosios Marijos seselių 
vienuolyne Putnam, Conn. Taip 
ir parašyta po fotografijomis. 

Straipsnyje rašoma, kad esą 
duomenų, jog lietuviai Ameriko
je yra nuo pat Amerikos revoliu
cijos. George Washingtono drau
gas Thadeus Kosciuszko, o Alek-
sander Bielaski, kuris maždaug 
šimtmečiu vėliau atvykęs, dažnai 
lankomas Abraham Lincoln. Lie
tuvių masinė imigracija buvusi 
daugiau jau po civilinio karo. 
Tai buvę nuo 1861, ypatingai po 
sukilimo Lietuvoje 1863 metais. 
O ir vėliau bėgimas nuo rusų ka
riuomenėn šaukimo, o taip pat ir 
dėl kitų laisvių panaikinimo. Lie
tuva buvusi rusų valdoma nuo 
1795-1915 metų. Lietuviai įvai
rūs amatininką: per Vokietijos 
uostus vykę į X e w Yorką, kur jų 
laukdavę geležinkelių ir anglių 
kasyklų agentai. Tie agentai 
rinkdavę darbininkus ir iš kitų 
Europos kraštų. Pennsylvanijos 
antracitų rajonas Pittson gavęs 
pirmuosius lietuvius imigrantus 
apie 1867 metus, o Plymouth 
apie 1869 m. Kiek vėliau ir ki
tose vietose. Chicagoje lietuviai 
atsiradę apie 1892 m., Brooklyne 
ir Worcestery 1894 m., Clevelan-
de 1895 m., Baltimorėj 1897 m. 

Apie ketvirtis milijono lietuvių 
atvykę tarp 1899 ir 1914 m. 
Dauguma katalikai darbininkai. 
Tik mio 1924 m. įvedus Ameri
koje kvotas, imigracija buvusi 
sumažinta. Kadangi lietuviai 
ateiviai nemokėję angliškai ir 
buvę veik nežinomi, tai daug kur 

Nuotr. Ad. Vihušio į rių dauguma buvo akademikai, 
patys priklausą tai vienai, tai ki
tai etninei grupei. 

Į tokius patarėjus Health, Edu
cation and Welfare įstaigos šie
met buvo pakviesta ir folkloris
tiką bei etnologiją Bloomingto-
no, Ind., universitete studijuojan-

l 
uždėjusi savo spynas. T a s tęsėsi 
apie 18 mėnesių. Vėliau komite
tas įspėjęs kleboną, kad už kiek- ti Elena Bradūnaitė. N u o sausio 
vieną jo paminėjimą velnio per 
pamokslą jie sumažinsią jo algą 

11 d. ji visą savaitę VVashingto-
ne darbavosi prie Ethnic Herita-

po 5 dolerius. Taip pat buvę ir į ge Studies Program gautųjų pro-
daugiau bylų su lenkais dėl baž 
nyčių. 1897 m. lenkai įsteigę sa
vo tautinę bažnyčią. Lietuviai 
padarę tą patį. Tačiau tos tauti
nės bažnyčios neilgai išsilaikę. Ir 
dabar gal dar kai kur yra kokia 
užsilikusi, bet gali jau ir nebūti. 

Lietuviai katalikai vertinę 
mokslą. Praėję dvi dekados, kol 
katalikai gavo seseles pirmajai 
savo mokyklai Šv. Jurgio parapi
jai Chicagoje. 1894 m. O vėliau Į 
katalikai pradėjo siųsti savo jau
nimą studijom net į Freiburgą 
Šveicarijoj ir kitur. 1913 m. lie
tuviai tėvai marijonai atvykę į 
Chicagą mokytojauti. 1907 me
tais buvęs įkurtas kazimieriečių 
vienuolynas Carmel, Pa. 1922 
metais seselės pranciškietės įsi
kūrusios Pitsburge, o 1924 m. Jė
zaus Nukryžiuotojo seselės Elm-
hurst Pa. 

Lietuvės moterys irgi jungusios 
į darbą. Jos kūrė savo organiza
cijas ir dalyvavę visoje kitoje lie
tuvių veikloje. 

Lietuviu katalikų spauda Ame
rikoje atsiradusi 1879 m. Kai ku
rie leidiniai išnykę, o kiti eina ir 
dabar. Chicagoje esą leidžiamas 
tėvų marijonų dienraštis "Drau
gas"' nuo 1909 m. Lietuvių kata
likų darbininku sąjunga 1915 m. 
pradėjusi leisti Darbininką, kurį 
dabar leidžia tėvai pranciškonai. 
Taip pat buvę leidžiamos ir kny
gos. 

1948 DP aktas įgalinęs 30.000 
lietuvių atvykti į Ameriką. Sie 
socialiniai skyrėsi nuo senųjų atei 
vių. Tarp atvykusių ir senųjų ir
gi buvę nesusipratimų. Naujieji 
pradėję kurti savo atsineštines or
ganizacijas: skautai, ateitininkai 
ir kitos. Jie leidę net savo spau
dą, organizavę jaunimo stovyklas 
ir panašiai. Tačiau buvę ir jun
ginių, kurie pradėję suvesti se-

Tai jvai-

jektų. Kartu su kitais atrinko pa
ramos vertus ir atranką perdavė 
galutiniam valdžios sprendimui. 

Besiklausant įvairių svarstymų, 
Elena Bradūnaitė sužinojo, jog 

i prez. Fordo vyriausybė nelabai 
vertina šią Ethnic Heritage 

i programą, ir valdiška finansinė 

universitetas Bloomingtone 1975-
-1976 metams yra gavęs vadina
mą National Ertdo\vment for 
Humanities 70,000 dolerių sumo
je. Universitetas įsipareigojo pa
ruošti etnologinę studiją Indi
anos valstijos prie Michigano eže
ro prieinančio pakraščio. Tai 
pramoninė, įvairiomis tautinėmis 
mažumomis apgyvendinta pa
krantė, kurion įeina Gary, East 
Chicago ir kt. Projektą vykdo 
Bloomingtono universit . ž y m u s 
profesorius Richard M. Dorson, 
tam darbui pasirinkęs sau šešis 
asistentus, jų tarpe ir Eleną Bra
dūnaitė. Rinkdama projektui me
džiagą ir darydama aprašus bei 
garsinius įrašymus, ji yra arti
mame kontakte su East Chicago 
ir Gary lietuvių kolonijomis, ian-

Įko jų parapijas, visuomeninius 
Į parengimus, lituanistines mokyk

las, asmeniškai susitinka su ž m o -
Į nėmis. T u o būdu šiame plačios 
'apimties etniniame projekte ne-
Įbus aplenkti ir lietuviai. 

Aloyzo Barono vaikams 
knygute 

D I E N A P R I E 
E Ž E R O 

B E A L E 8 T A T E 

S<IY iitiiik.M> įjjiduuuu 2-J»j auk&tų na
rna su valgyklos bizniu. Viskas naujai 
įrengta. Brighton Pke. ant Westers 
Ave. Parduoda dėl senatvės. $32,500, 
arba pasiūlymas. Nepraleiskite pro
gos. Skambinkit 523-0M3 arba 254-SM5. 

J O S U L A I M E I 
l iuksus nauja rezidencija. S k am b.. 

ttaka ir pajam oras. Arti Taisaan ban
ko. Kkstra platus lotas. 2 auto gara
žas. $38,000. 

IHdells mūr. namas. 6 kamb. Pul
ki vieta. Marųuetu* Pke. Gra& vonia. 
Naujas gazu Šildymas. Garažas. — 
$21,000. 

Modernus 4 bncn mūras. 2 auto 
mūro gar&žaa. Atskiri nauji ftUdyzo&l. 
Centr. air condittonln*. Arti Maria 
Hich. $45,000. 

8 butu indra*. Naujas gama šildy
mas. Nauja elektra. Alumla. langai 
$15,000 pajamų metama. Arti mflsj 
$71.700. 

Modernas 2 taikstą MUM 
mQr. garažas. "Radiant" Šildymą*. 
Puiki apyl. Marouette Pke. Verta* 
daugiau bet gavom už $38,86*. 

2 butu modernus mūro I I - M «O 
garažu. Atskiri ši ldymai Rami graži 
gatve MarąueCte Pke. $16,600. 

N O B I P I B K T I 

Privatus asujuo uon pirkti gintari
niu papuošalu iš privačiu žmonių. 

Skambint 488-2617 

I I 1 8 0 E L L A N E 0 U 8 

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
HKAT1NG 0 O 3 T B A 0 T O B 

įrengiu mieste Ir užmiesty navjaa 
Ir perstatau senus visu rusių namo 
apšildymu) pečius, «ur oondltlonlmc 
tr vand#-na boilerius. Dirbu greit, aa-
ilnintf- i ir garantuotai. 

DOMAS i T K A r S K A S 
4444 Su. W « J U n Av. 

Tel. VI 7-S447. 
oo<xx>o<xx>o<>oo<><>oo<>oooooo<x> 

HELP WANTED — I fOTEBfS 

REIKALINGA MOTERIS prižiū
rėti ligonę. Kambarys maistas ir 
atlyginirnaa. Brighton parke 

Skambinti LA S-3538 

Daktaro Seimai reikalinga 
S E I M I N I N K E 

Winnetka. Gyventi vietoj. Du mokykli
nio amž. vaikai- 5 diena*, savaitėj. Nuo
latinis darbas. Rekomendacijos reika
lingos. Nors kiek kalbanti angliškai. 
Jaunesne kai 50 m. amž. TeL 441-6544. 

10 — So<* — SO<«> ptgtao mtiktm 
HŠ andranrta nuo oentae tr wrtomo-

2 anto W M o • • " 

F R A N K Z A P 0 L I S 
fct<J&:£ Weat SStta Street 

Chicago, lllinota 
TeL GA 4-9454 

VALDIS REAL ESTATE 
2625 W. 71s t S t , t e t K E 7-7200 

MARIJA NOREIKBENE 
V Y T A U T A S Ž U K A U S K A S 

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
Laba! pageidaujamos geros rttSlss 
prekea Maistas ta Europos sandelių. 

«»ta» st., Chicago m. soeas 

Reikalinga moteris prižiūrėti Ego-
tą moterį prie Lemento. Skamhjnti 
po S-tos vai- vakaro iki "vidunakčio 

Tek*. — 257-2044 

Z408 W. 
TEL. WA 5-2787 

llllllllllllilIlHIUIIIIIIlHIIIIIIIIIIIIMIIUIIH 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namij pirkimas — Pardavimas — 
Vaui-lynia* 

Dra'.-WnAl — Ino Mae Iax 
Notariataa — \ artimai 

BELL REALTY 
t. B A C E V I Č I U I 

0455 8. Kedrie Ava, — 778-2233 
tiiiiHiiiiiiiliiiilllilliiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiim į -rtma,! įp pdna apdno.la. 

TrlLEF. _ WA 5-3063 

oooooooooooooooooooooooooo-

MOV ING 
n r .RfAA> perkrvrsto baldos Ir kt-
RH daiktas. Ir L- oii ciucsto iei-

oooooooooooooooooooooooooo 
M. A. Š I M K U S 

REAL ESTATE W T A R T PCBLIC 
I VCOME TAX SEKVTCE 

4259 S. >laplewo*d, teL 254-7450 
Taip pat daromi VEKTIMAL 

OIMINTŲ IŠKVIETIMAI, pildomi 
PILIETYBES PKA&TMAI Ir 

kitokį blankai 
&0000000000000000000000000 

P. Kliorj-s kalba a. a. prel. M. Kru
pavičiaus minėjime. 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

PARENGIMAI 

Vasario 15 d. 2 vai. Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimas Lie- į "Drauge". 
tuvių Piliečių d-jos auditorijoj, S. 
Bostone. 

yra pati geriausia dovana. Šioje 
puikiai Nijolės Vedegytės Palubius- j 2951 
kaenės spalvotais piešiniais ilius
truotoje knygoje "Mėlynų karve
lių" autorius paliečia šiuolaikinio 
miesto vaiko kyvenimą. Knyga vi
sų recenzentų buvo labai šiltai su
tikta. Įrišta į kietus viršelius. Tin
ka vaikams ligi 12 m. Jau dabar ją 
nupirkite savo pažįstamam vaikui 
dovanų. Kaina 3 dol. Gaunama 

S butai po 4 kamb. mūr. 2 auto ga-
ra».j . ly.izo pečiais šildymas. Brigh
ton Pke. 

3 butai tr krautuves pntnlna. Medi
nis, gerai prižiūrėtas namas. Brighton 

' Parko centre. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insurance — income Tax 

VV. 63rd St. 436-7878 

• o o o o o o o » » c - > x ^ o c ^ - ^ » o o o 

300OO0O0O00OO000OOO0O0000C 
V A L O M E 

KILIMUS IR BALDUS 
PJarman:e ?r vsjikuA^arne 

\-\*n rt>ių erindak. 
I . BUBNYS — TeL KK 7-5188 
> o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

EXPFJUE>»C£D 

Keypunch Operator 
Above average — Part time. 

Convenient hours. 
Saiary commensurate vri&i abifity. 

PHoM — 2864313 

BABTSITTKR WAVTED. 5 days 
per week. $80.00 plūs transp. 
So'jtto Shore area. Gali after 6 p JO. 
3«&-137» 

GENERAL OFFICE 
Typing — FUiag — Bflliag, e t c . 

£XCELJLffl*T BENEPfTS 

Loop area 

MOHROt THE CALCUUTOH 
C0MPAHY 

Call Mrs. Giove at 
4 2 7 - 9 1 4 2 

VYRAI IR MOTERYS 

buvę 2?noruoiami ir kitOKių ne , 
, ° •• r, • nuosius su naujaisiais ma'lonumu turėję. Buvę ignoruo- ' . , , . . J . .v, , nos bendrines šventes, 

jami net nesimpatiškų vyskupų 
bei kunigų. Tada jie organizavę 
savo draugijas, pirkę žemes ir sta
tė savo bažnyčias, o taip pat ieš
koję ir savu kunigų. Pirmoji pa
rapija Įsteigta Amerikoje buvusi 
Sv. Kazimiero Shenandoah. Pa. 
1872 m. 

Kol lietuviai neturėję savo baž
nyčių ir kunigų, buvę daugiau 
prisiglaudę prie lenkų. Bet tradi
cinis varžymasis tarp lietuvių ir 
lenkų ir čia atsiradęs. Buvę muš
tynių ir teismų. N u o to lietuviai 
atsiskyrę nuo lenkų. Lietuvių ka
talikų gyvenime Amerikoje bu
vusi kova ir su lietuviais socialis
tais. Socialistų vadovaujantis as
muo buvęs dr. Jonas Šliupas, ku
ris buvęs indoktrinuotas Rusijos 
universitetuose. Didesnis skili
mas tarp lietuvių katalikų ir so
cialistų j \ykęs 1906 metais. Po 
to atsiradę net ir kriminalinių 
bylų teismuose. Be to ir pas pa
čius katalikus atsiradusi Trintis 
tarp bažnyčių komitetų ir kuni
gų. Pav. 1913 m. Brocktone, Mass 
parapijos komitetas atmetęs kard. 
W i l l i a m O'Connel paskirtą kle
boną. Užrakinęs bažnyčios ir kle
bonijos duris. Tada ir vyskupija 

Negausūs skaičiumi lietuviai 
katalikai davę katalikų gyveni
mui gražų įnašą. Lietuviai ku
nigai 1909 m. įkūrę Lietuviu Ro
mos Katalikų Federaciją ir kitas 
organizacijas. 

Kun. Valkavičius patarė pasi
skaityti apie lietuvius knygose: 
Lithuanians in America, Anta
no Kučo, Lietuvių Enciklopediją 
ir angliškai leidžiamą lietuvių en
ciklopediją, kurią redaguoja Si
mas Sužiedėlis. 

Kunigas Valkavičius, kiek ma
no atmintis neša, buvo vikaru 
lietuvių parapijose Cambridge, 
Brocktone, Brocktone seselių iš
laikomuose senelių namuose ka
pelionu, o dabar 9*. Margaritos 
parapijos administratorius. Taip 
pat jis yra aktyvus ir kitame mū
sų lietuviškame gyvenime kaip 
smuikininkas ir kita. 

RAMOVfeNAI P A M I N I * 
25 SUKAKTI 

TRUMPOS EKSKURSIJOS I LIETUVA 
1976 PAVASARĮ 

KOVO 31 IKI BALANDŽIO SVTOS — BALANDŽIO 14 IKI BALANDŽIO 22 
GEGUŽĖS I< IKI GEGUŽES 24 

MarSrotas: Maskva— Vilnkis — Kaunas — Trakai 
SKUBĖKITE REGISTRUOTIS' 
VASARINES 2 SAVAIČIŲ EKSKURSUOS PRASff>EDA 
GEGUŽES 31 DIENA. 

KAINOS BUS PASKELBTOS GREITU LAIKUI 
* * # 

Lietuvių ekskursija j Meksiką — 7 dienos — tik $300 (po du į kamba
rį). Išvyksta gegužes 1. 1976. 

* • » 
REGISTRUOKITĖS: 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South Western Avenue 

Chicago. Illinois 60643 
Tetephone: (312) 2384787 

BUD'S REAL ESTATE 
PIRKSIT — PflBDUOSIT -

NUOMOSIT 
ĮVAIRŪS DRAUDIKAI 

Maloniai jums patarnaus 
BALYS BUDRAITIS 

4369 Archer Ave„ 254-5551 
Ave. Leraonte, l.HSth & 

TeL — 267-5861 

i*'>miiiii»..iiuimioiiiHtiiiHiittmiuiHii 
Įvairių prekių pasirinkimas, ne

brangiai i§ mūsų sandfitio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
2501 W. 6»th St. Cftitcsgo, m . 60S2*. 
S333 Sa. Halstod Chicago, m . «•«•&. 

TeL WA 5-27S7, 234-3320. 
V. Valantinaa 

i'iiiiiitiMimmiifMHimvfHfiimiiHniniii 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau semia tr į<;w2;; nanjTi* pe-

čtns. PUrfai ISvalsa t s i p d aiTvtniaa 
Ir perdirba del dnjn. įdeda vai 
Uldytovos. Kreiptu — 

A . BANYS — 447-8806 

oooooooooooooooooooooooooo 
SIUNTINIAI ) LIETUVA 

Ir kitas kraštus 
NEDZINSKAS, 4085 Arche* A V B , 
CMcsge, CL 80632, teL 

D | M E S 1 O I 

>OOOOCK>O<X>OCK><X>OO<XX>«OOOO<>O<>OOO<X>O<>OOO<>O<XX>O<><X><>OOO<XJ 

FRANK'S TV and RADIO, INC 
8240 90 . HAL8TBD STBEET TEL. — CA 8-7252 

RADIJO m 8TEREO APARATŲ PARDAVIMAS ER TAISYMAS 
DIDELIS PASIRINKIMAS DAIRIAUSIŲ TELEVIZIJŲ APARATŲ 

SPALVOTOS TELBVIZLTOS APARATAI 
^ A A A * L T » , 

LVS-gos Bostono skyrius vasa
rio 1 d. 3 vai. p. p. i ra. Alek
sandro Čapliko namuose ruo&a 
savo 25 sukakties paminėjimą. 

Vienos Kardinolas Arkivyskupas 
FRANZK0ENIG 

apie V. Bagdonavičiaus knyga 

The Cultural Wellsprings of Folktales 
raio: 

"Kaip religijos istorijos specialistas a i galiu paliudyti apie 
&o rinkinio įdomumą ir svarbą moksliniam šios Brities darbui. 
Jūsų aiškinimai yra išimtines v«rte».w 

Si knyga yra vertinga priemonė supažindinti k tataučius su 
senąją lietuviška kultūra. 

Apie tai Kardinolas rašo; 
"Žvalgydamasis po jūsų knygą, kiekvienas ras kad Sfircea 

HMsNi pareiškimas jog lietuviška tautosaka yra turtingiausia 
Europoje, pasitvirtina.'' 

Knyga gaunama Drauge. Ii kainuoja S6.00 

UHIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIlilIHHHIIIIt 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos Ir paprastos 

Radijai 
Storeo Ir oro vėsintuvai 

Pardavfcnaa Ir t s l u j i — 
M I G L I N A S TV 

2848 W. ftttft St. — TaL 778-1488 
(iiMiiiif'niiniiMiniiriimMiiHmnimiim 

NAUJOS PRENUMERATŲ 
KAINOS NUO KOVO I D. 

Reikia manyti, nebus nuostabu, kad 
darome pranešimą apie prenumera
tos kainų pakėlimą. 

Visos kainos kyla, darbininkai 
brangsta, paštas reguliariai kelia ta
rifą, bet negerina patarnavimo. 

Tačiau mūsų pabranginimas nėra 
toks, kaip kitų laikraščių. Vienas lie
tuvių laikraštis net šiuo metu jau yra 
brangesnis, negu mūsų dienraštis bus 
po kainos pakėlimo. Nuo sausio pir
mos dienos vienas čekų dienraštis pa
brango nuo $28.00 iki $60.00 metams. 

DRAUGAS pasilieka pigiausias lie
tuvių dienraštis ir spausdina daugiau
sia puslapių kas savaitę, negu bet 
kuris kitas lietuvių laikraštis. 

DRAUGO administracija duoda 
skaitytojams du mėnesius pasinaudoti 
senomis kainomis. Nuo kovo parmos 
kainos bus pakeltos. Tad pasinaudo
kite šia proga. 

BOSTONO KELIONIŲ AGENTŪRAI 
reikalingi lietuviškai kalbantys vyrai ir 
moterys padėt Chicagos apylinkėje or
ganizuoti ekskursijas į Lietuvą. Dirbti 
pilną ar daliną laiką. Išmokysime, gau
site komisus, keliones. Susitarimui dėi 
interviu Chicagoje rašykite adr.: 
Algis Mitkus, 8 Wblte~ Oak Rd, New-
ton. Mass. 02188 arba skambinkite 
Collect (617) 237-3982: po 6 vaL vak 
<817) 969-1190. 

t f f f t t rNWME!li 
FOR Men or Women of any age. No 

eacperšence needed. Training provkled. 
Full or part time. Good houriy earn-
ings. Pleasant, dignified work. Fksible 
hours. Perfect for men with jobs — 
women with school age children Wir 
sprechen Deutsch, For appointment 

C A U . 761-6513 

•oooooooooooooaoooooooooooc 

RADIO PROGRAMA 

Instroction and Sales 

GO GETTERS 
LAŠT AD YOU HAVE TO ANSWER 

If you are responsible, can fottow or-
ders and aro not afraid of wo«k. we 
have a unkjue method to belp you 
reach your goal. We work strietly by 
appointments. Interested — eaH 
Britannica Parochial School Divtslon 

96S-9977 for appointmeat 

DRAUGAS kainuos: 

Chicago, Cook. 
Kanadoje 
Kitur 
Užsienyje 
Savaitinis 

m. 
metam1! 6 mėn. 
$28.00 
$28.00 
$26.00 
$29.00 
$18.00 

$15.80 
$15.00 
$15.00 
$17.00 
$10.00 

Geniausia Lietuvių Radio Progra
ma Naujojoj Anglijoj i š stoties 
WL7N 1360 banga veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vaL po 
pietų — perduodama vėliausių pa
saulinių žinių santrauka ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutės 
pasaka. Sią programą veda Stopo-
• a s J. Minkąs. Biznio reikalais. 
kreiptis į: Baltis Florists — gelia 
bei dovana krautuve, 502 FL Broad> • 
tray, JSo. Bostoa, Mass. Telefonas 
AN 8-6489. Ten pat gaunamas Ir į 
dienraštis Drangas. 

[ S I G Y K I T E D A B A R 

mmiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniiniiiiniiifv 
Apsimoka skelbtis DRAUGU 

nes j is plačiausiai skaitomas lie* 

tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai* 

Bos visiems prieinamos. 
HuiitiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiimmn* 

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

Apdraustas rje.rkraustymas 
ĮvairtŲ arstorr.ij 

82S W E S T 34 th P L A C B 
TeL — FBoat ier 8-l»ff i 

Biznieriams apsimoka eka lbth 

rie akelbiaal dienr. "D^aug•' , , 

'MHtlMiUI'.milMIMHIIUUlMIUilUlIMttlB 

TAUTVILĄ 
luozo KRALIKAUSK0 

romanas 
Tsi yra knyga apto Smogų, kuris sa* 

vo tflvynėje yra laikomas prieSu. 

Apiaakas Ados Karsakait8s SodEu* 
vienes. Kaina 4 doL 

fcgMna Dmųįe ir paw faa> 
thrtnjna. sf^f 
iHfiminiftinntiiiiinrmitfmiritmmmNi 

MIGLOTAS RYTAS 
V . R A M O N A S 

T a i apysakų rinkinys, kuris 
patraukia n e tik savo tematika, 
bet ir S imt inaj graSfu stiliumi 
bei kalba. 

Liet. knygos klubo leidinys. 

Autoriaus išleistų knygų skai
čių* nėra didelis, bet kiekviena 
jų yra kruopščiai išmąstyta ir ap
dirba, kas yra charakteringa ii 
š iam rinkiniui. Juo pasidžiaugs 
kiekvienas ji įsigijęs ar gavęs do 
v a n ų . 

g a u n a m a s D R A U G E , kaina 2 4 0 
dol. I l l inois gyventojai prie k n y 

gos kainos prašomi pridėti 5 pro-
centus mokesčiams. 



LAIKAS: 1976 inetaL 
Premjera—vasario 28 d. 8 v. v. (šeštad.) 
Antras »pektaklL»—vasario Z9 d., 3 vai. 
popiet (sekmadienį) 

VH2TA: 
>iarijos Aukšt. Mokyklos Auditorijoje, 
«»727 So. California Aveaue 

BILIETAI: 
"Marginiu" prekyboje, 2511 W. 69th S t ; 
Telef. — PRospeet 8-4585 

KAINA: Š8, 7, b\ 5. t, 3. 

L I E T U V I Ų M E N O A N S A M B L I S D A I N A V A 
trisdešimties metu sukakčiai atžymėti stato 

D v i e j ų v e i k s m u m u z i k i n į v e i k a l ą 

PAMARIO PASAKA 
Libretas DANUTĖ B R A Z Y T K - B I N D O K I E N E Dekoracijos JURGIS DAUGVTLA 
Muzika ALOYZAS JURGUTIS g ® Apšvietimas ČESLOVAS RUKUIŽA 
Režisūra . . . ZITA KEVAL.\ITYTfc-VISOCKIEN£ Choreografija JAUNUTIS PUODŽIŪNAS 

Diriguoja ALOYZAS JURGUTIS 

S O L I S T A I : 
Margarita Momkienė 

Valentinas Liorentas 
Nelia Paulauskaite 
Vytas Ra; r. Julius Savrimas 

l ^ i & U T A S : 
Violeta Karosaitė ii 

Jaunučio Puodžiūno studijos šokėjai 
Chorin*-ist<Tf- ir akompaniatorė 

LM1I.U \ PAKsTAITfc 

SIMFONINIS ORKESTRAS 

A. A. URŠULE KOSMONIENE 
Uršulė (Armonaitė) Kosmo-

nienė po trumpo negalavimo štai 
ga mirė sausio 9 d. Ji buvo gimu 
si 1905 m. Pilviškių miestelyje. 
Vilkaviškio apskrity. Jauna bū
dama, dalyvavo pavasarininkų I 
veikloje, talkino šaulių ir kitoms j 
organizacijoms. 1930 m. ištekė-j 
jo už-iookyt. Roberto Kosmoso 
ir gražiai gyveno. Ji buvo ištiki
ma vyro palydovė ir talkininkė. 

Pilviškių prad. mokykloje dės
tė mergaitėms rankų darbelius 
ir mokė mergaites namų ruošos-
Rusams okupavus Lietuvą, pra
sidėjo įvairios nelaimės. Teko du 
kartus bėgti j Vakarus nuo bol
ševikinio siaubo. 

Teko daug vargo pakelti pabė
gėlių stovyklose. 1949 m. Kos-
monų šeima persikėlė į JAV, 
Omaha, Nebraska. 1952 m. jie 
persikėlė j Chicagą ir- gražiai įsi
kūrė. Išmokslino vaikus Onytę ir 
Robertuką ir padėjo jiems įsikur 
ti. Pasižymėjo religingumu, švel
numu ir meile savo šeimai. A. a. 
Uršulė buvo pavyzdinga šeimos 
židinio saugotoja, gera motina 
— auklėtoja ir visuomenininke 

Priklausė visai eilei lietuviškų 
organizacijų: Baltui, LB, Mar-
ąuette Parko apylinkei, Vasario 
16 gimnazijos rėmėjų būreliui. 
Gausiomis aukomis rėmė Bra
žinskus, Simą Kudirką ir gausiai 
parėmė IT& jaunimo kongresą. 

Velionė savo gyvenime susi
krovė didelį kraitį gerų ir gailes
tingų darbų. 

Sausio 11 d. velionė buvo pa
šarvota Stepono C. Lack koply
čioje, Marąuette Parke. Jos kars 
tą puošė gėlės: daug aukota Mi
šioms. Pirmą vakarą rožančių 
sukalbėjo kun. Stasys Šantaras. 
Antr% vakarą rožančių sukalbė-

SOYIETŲ ŪKIS 
- . (Atkelta iš 3 pusi.) 

kultūros ir sveikatos reikalams 
skirta 57 mil. rublių. 

Sovietinio ūkio plano ruošė-

MŪSŲ KOLONIJOSE 
SchuylkM, Pa. 

A. a. Uršulė Kosmonienė 

jo klebonas kun. Antanas Zaka
rauskas; atsilankė kunigai — 
Juozas Juozevičius ir Kazimie
ras Kuzminskas. Mokytojų są
junga suruošė gražų atsisveiki 
nimą, kurį pravedė Jonas Kau
nas ir atsisveikindamas tarė pa
guodos žodį draugų vardu. Ju
lius Širka atsisveikino Kr. Done
laičio lituanistinės mokyklos 
vardu. Juozas Mackevičius geru 
žodžiu prisiminė velionę Balfo 
vardu. Petras Indreika tarė jaut 
rų paguodos žodį LB Marąuette 
Parko apylinkės vardu. P. Bag
donas kalbėjo mokytojų sąjun
gos vardu. Visi kalbėtojai iškė
lė velionės geras savybes, primi
nė, kaip taurią lietuvę, pavyzdin 
gą motiną ir visuomenininke. Ar 
timųjų velionės giminių vardu 
padėkos žodį tarė Jonas Kau
nas. Atsisveikinimas baigtas vi
siems giedant Marija, Marija. 
Susirinko daug giminių, kaimy
nų ir draugų, kurie velionės vy
rui Robertui, giminėms ir arti
miesiems reiškė užuojautą. 

Po atsisveikinimo su velione 
sekantį rytą įvyko pamaldos 
Švč. M. Marijos Gimimo bažny
čioje. Šv. Mišias atnašavo kun. 

jai, lyg patyčiai, žada: "1976 m . j j u o z a s Juozevičius ir pasakė 
bus Vykdomos svarbios priemo- Į prasmingą jautriais paguodos 
nės liaudies gyvenimo lygiui to- j žodžiais nupintą pamokslą. Gie-
liau kelti, darbo žmonių medžią 
giniams ir dvasiniams porei
kiams geriau tenkinti". 

Pirmoji priemonė vargano at
lyginimo neryškus padidinimas. 
Darbininkų ir tarnautojų mė
nesinis atlyginimas bus pakel
tas 5 proc. ir sieks 149 rub. 
mėnesiui, o kolūkiečių atlygini
mas bus H7 rub., nes pakils 3 
proc. Okup. Lietuvoje atlygini
mai mažesni, kaip rusiškoje res-
puttiKoje, jau nekalbant apie Si
birą. Mažmeninės prekybos apy
varta padidės tik 3 proc. Kai 
lengvosios pramonės gamyba 
sia.urianama. negali sparčiai kil
ti prekybos apyvarta. 

Kaime žadama pastatyti 8.000 
gyvenamų namų darbininkams, j 
tarnautojams, jei liks — ir kol-Į 
ūkieSams, nors jų trovesiai jau 
baigia trūnyti. 

Pažadų negailima garinti bui
tines paslaugas, norv, skaičiai 
sakoyt>kad šioje srityje yra ryš
kus sustingimas. 

Lopšeliai ir vaikų darželiai 
patarnaus 9 proc. kaimų gyven
tojų." ;fet i plane pateikti skai
čiai, 'liečia Švietimą, yra grynas 
spėHfl#maft. pvz.. kad 97 proc. 
motafleivhj toliau tes mokslą. 

1976 m. okup. Lietuvos ūkio 
planas pasižymi miglotais paža
dais ir ryškiu diržo veržimu dau
gelyje ūkio sričių ir ypač 'liau
dies gerovės" kėlime. 

dojo Vytautas Radys. Po pa 
maldų ilga automobilių vilkstinė 
velionę palydėjo į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. Paskutines ap
eigas atliko ir maldas sukalbėjo 
kun. J. Juozevičius. Laidotuvių 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 

lietuvių Dienos įr Lietuvių 
Bicentennial Sckuylkill apskri
ties komitetai rengia Lietuvių 
Dieną paminėti Lietuvos nepri
klausomybei vasario 16 d. šios 
apylinkės didžiausiose departa-
mentinėse krautuvėse, vadina
mose Boscov's Fairlane Villagc 
Mali, Pottsville, Pa., mieste. Lie
tuvių diena prasidės 9:30 vai. 
ryto maldomis, kad būtų sugrą
žinta Lietuvai laisvė. Šventė bus 
uždaryta 9 vai. vakaro, sugie-
dant Lietuvos himną. 

Šventės dieną bus išstatyti 
puikūs lietuviški gintarai, pake
lių kryžiai, tautiniai audiniai, 
meniški dirbiniai iš molio ir me
džio, parodyti tautiniai papro
čiai ir kt. Rodys darymą lie
tuviškų šiaudinukų ir margučių. 
Taip pat bus visą dieną įvairūs 
pasirodymai. Komitetas visiems 
rytinės Pennsylvanijos gyvento
jams nori parodyti puikius me
ninius lietuvių tautos turtus. 

LIETUVIŠKOS KtČIOS 
Lieuvių Dienos komitetas gruo

džio mėnesį &r. Kazimiero par. 
salėje, St. Oair, Pa., turėjo pui
kų kalėdinį pasirodymą. Kalėdų 
eglutė buvo išpuošta šiaudinu
kais, specialiai padarytais. Va
kare buvo surengtos lietuviškos 
kūčios su visais lietuviškais pa
pročiais ir įvairumais. Tai tikra 

direktorius Steponas C. Lack pa 
kvietė laidotuvių dalyvius į 
Gold Coast restoraną pietų. 

Velionei iškeliavus į amžino
jo poilsio karalystę dideliame 
nuliūdime ir skausme pasiliko: 
vyras Robertas, duktė Ona Pau-
likas, žentas Kęstutis, sūnus Ro 
bertas — marti Vida, vaikaičiai 
— Tomas, Rima, Lisa ir Rober
tas. Lietuvoje liko brolis, sesuo, 
pusseserė su šeimomis ir kiti 
giminės. Atsisveikinusieji velio
nei linki amžino poilsio svetin
goje žemelėje. 

J. Kaunas 

lietuviška šventė, kuri džiugina 
kiekvieną lietuviškos kilmės tau
tietį ir artimuosius. 

Ateičiai planuojama suorgani
zuoti tikrą Lietuvos laivą, kuris 
dalyvautų 200 metų nuo JAV 
nepriklausomybės paskelbimo 
šventės parade. AKW 

PREZ. COOLIDGE IR KATĖ 
Prez. Coolidge kartą pasikvie

tė kelis draugus iš Vermonto į 
Baltuosius Rūmus pietų. Rūpin
damiesi savo elgsena prie stalo, 
svečiai nutarė daryti viską, ką 
darys prezidentas. Valgymas 
praėjo sklandžiai- Veikiai pa

davė kavą svečių kambaryje. 
Prezidentas įsipylė jos į savo 
lėkštelę. Svečiai pasekė jo pa
vyzdžiu. J i s prisidėjo cukraus ir 
grietinėlės. Tą pat svečiai pa
darė. Tuomet prez. Coolidge pa
silenkė ir savo kavą padavė ka
tei. National Enąuirer 

SĄSKAITA UŽ KAVĄ 
Žmogus metė akį į pateiktą 

užkandinėje sąskaitą už kavą ir 
atsiduso šalimais sėdinčiam 
draugui: "Ar atsimeni, kada to
kias kainas mokėdavome tik 
Naujųjų Metų išvakarėse," 

— Plėš ikas a t ims nuo tavęs ką 
t u tur i , be t niekuomet kas tu esi. 

— Amerikoj yra 15,000 žmo
nių, turinčių daugiau 100 metų. 

U Ž G A V Ė N I Ų KAUKIŲ ŠOKIAI 
SU P R O G K A M A 

Rengia LIETUVIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJOS 

vasario 21 d., Šeštadienį, 5 vai. vakare 
JAUNIMO CENTRE, 5620 So. Ctaremont Ave., Chicago, UlinoLs 

Šalti - šilti užkandžiai. Baras . 
xxxxxxxxxxxxxxxxx» 

Dėl informacijų skambint i DR. A PAULIUI, 428-4440 
a r b a V. MlČiULI, 587-8683 

K U 

A. f A. ONAI ŽUKAUSKIENEI 
Naugatuck, Conn., mirus, didelio liūdesio valandoje 
vyrą IZIDORIŲ, dukrą ALDONA DULSKIENĮ su šei
ma, sūnų KLEOPE su šeima, motina ir seserį MONI
KĄ Lietuvoje, brolį KLEOPE su šeima Australijoje ir 
kitus gimines giliai užjaučiu ir kartu liūdžiu. 

£ma Pušneraitienė 

A. f A. BRUNO MASIŪNAS 
Gyveno 4343 S. Mozart Street, Chicago, Illinois. 
Mirė sausio 27 d., 1976, 12:05 vaL ryto. sulaukęs senatvės, 
Gimė Lietuvoje, Ukmergės apskrityje. Deltuvos kaime. 
Amerikoje išgyveno 70 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime Lietuvoje brolis Kazimieras ir sesuo 

bei kiti giminės. 
Laidotuvėmis rūpinasi Stanley Juozapavičius su šeima. 
Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje. 4348 S. California 

Avenue. Laidotuvės įvyks ketv., sausio 29 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas j Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Gimines ir draugai. 
Laid. direkt. Petras Bieliūnas — TeL LA 3-3572 

A. A. 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
— T Ė V A S IR ŠONUS — 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 si St. Tel. GRovehilI 6-2345-1 
1410 S. 50th Ave., Cicere T0wnhall 3-2108-09 

AUSTO AUTOMOBILIAMS STATYTI 

KUN. DR. JUOZAPAS ČEPĖNAS 
mirė 1976 m. sausio 24 dieną Pasva
lyje, sulaukęs 95 metų amžiaus. Pa
laidotas Daugailių parapijos kapi
nėse. 

Apie jo mirtį pranešė nuliūdęs 
brolis Pranas su šeima ir kiti 
artimi gimines. 

A.fA. 
VINCUI KULIUI m i r u s , 
užjaučiame 2M0NJJ ir sūnus VALDA ir AL
FREDA 

Stasys ir Evangelma Kungiai 
California 

E U D E I K I S 
r e k t o r i a i 

- GERALDAS F. DAIMID 
L a ! d o t u v i i 

DOVYDAS P. GAIDAS 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4330 South California £»tnue 
Telefonai; U -0440 ir U 3-9852 

4605-07 South Hermitare Svenue 
wTe!e«onas YArds 7-1741 

A. + A V I N C U I K U L I U I mirus, 
sūnus .: r.roii KAZIMIERA KULI su še imomis 
p PAULIU šeima širdingai už j auč iame . 

Grasilda ir Emilija Jursėnaitės 
Klemensas Malkevičius 

Mylimai MOTINAI Lietuvoje mirus, mūsų miela jai 

VILHELMINAI KUBILIOTEI - LAPIENEI 
ir kitiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdime. 

Aldona, Algis, Vincas, Auksis 
Jurgis, Marius ir Benius 

Prapuoleniai 

i-iiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiimiiiuiiiiiiiMiiiiiiiMiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiinį 

1 Jaunuoliška Lietuva ano meto jaunuoliu § 
= išgyvenimuose | 

A N A P I L I O P A P Ė D Ė J E | 
Ė K a r o i * P a ž ė r a i t A E 
~ Siame romane apraAo IJetnvos Neprfklaasamybfei atstatymo : 
5 metas 1918-1922 mokslus einančio jaunimo nuotaikose, stfaalf \ 
=j dama mflsa atmintin daag finonn) Ir ueflnouuj asmenų. 5 
= Knyga kamuoja $5.00. Gaunama 'Drauge ir pas mtet} spau- j 
= dos platintojus. § 
rillllllllllllllllllllllIHUlUUIlIiiUlllllIUilUlUlIilUilIllUtlIlIlIUilMmilIUHiililHllllllil 



DRAUGAS, trečiadieni8 l1976 m. sausio mėn. 28 d. 

• X Apie jaunus diebetikus 
: (cukraus liga sergančius) kai- ; 

{ oės specialistas iš Chicagos uni- > 
. versiteto ar . A r t h a r Rubenstein 
' Lattle Company of Mary ligoni
nės salėje, 95 St*, Evergreen 
Parke, vakario 5 d. 8 vai. vak. 

IŠ ARTI 
IR TOLI 

AUSTRALIJOJE 

— 

— Jaunimo talentų vakaras 
buvo suruoštas Melbourne, Aus-

Ligoninė ir diebetikų fondas tralijos lietuvių R. katalikų fe-
I kviečia visuomenę dalyvauti . In- i deracijos suvažiavimo metu. 

X Daiva Kezienė, Vydūno f o r m u o t į s galima, skambinant Dalyvavo Melbourno ir Adelai-
Jaunimo fondo 1975 m. premi-; t e l 9 6 3 _ 1 6 l 6 a r b a 774-4719 dės lietuvių jaunimo geriausios 
jos laimėtoja, atvyksta j Chica- x B r o n e Barakauskienė, Mi- pajėgos: vaidintojai, muzikai, 

Sausio 29 d. ketvirtadieni dainininkai, deklama-gą. o»usiu ^ u. Ketvirtadieni; s k e v p e t r c š iu s ir Mary Banky. pianistai 
7:30 v. v. Jaunimo centro ka \ i - Į š v č ; M M Gimimo mokvklos toriai. 
neje vykstančioje A. S. S. suei- į k l u b o n a r ė s g a m i n s maistą ir i — Mariana Preimonaitė, žino-
goje jai bus įteiktas specialus r ū pį n a s i > k a d metinis balius pra- ma Brisbanės lietuvaittė, buvo 

eitų sėkmingai 

W*^W >f <7^ • 

mK ŽVAIGŽDUTE 
W^t^ŠBBm£.* * * * {steigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Placas. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avenue, Chicago, Illinois 60636 

MANO KALĖDŲ 
ATOSTOGOS 

atžymėjimas ir premija. 
X m. Lietuvių dantų gydyto-

pakviesta i Queenslando valsti-
Ona Radauskas sukvietė į J ° s krepšinio komandą žaidėja, 

jų d-ja ir pagelbinis moterų I b ū r i draugių į savo butą Mar- ; KANADOJE 
vienetas dėl techniškų kliūčių ; q u e t t e Parke pietums ir išleistu- į "~ 
susirinkimą Tautiniuose namuo- ! vėms atsisveikinti su Emily Ma- į — Toronte Vasario sešiolik-
se iš 4 vai. nukelia į 5 vai. p. p. j ze\ k u r į ilgesni laiką viešėjo, tosios minėjimas bus vasario 15 

x "Pelkių Žiburėlio" litera- i atvažiavus iš Regina, Kanados.! d. Anapilio salėje. Į minėjimą 
tūrinėje valandėlėje, girdimoje j | Miami. F la . išvažiuoja Julė \ atvyk3 Vliko pirm. dr. K. J. Va-
per Margučio radiją tarp 2-3, Dikšas ir Stella Jonaitis . Mote-j liūnas. Meninei programai pa-
val. šį ketvirtadieni, sausio 29 ' rų s-gos centro vald. pirm. Don- į kviesti Toronto liet. choras 
d. aktorė Eglė Vilutienė skaitys į na Kamm grįžta į Scmincle, i "Varpas" , "Gintaro" ir "Atža-
iš Albino Baranausko romano I Fla., po centro valdybos posė- lyno" tautinių šokių vienetai. 
•'Rudenys >r pavasariai". \ džio. Išleistuvėse visoms palin- šventės išvakarėse, penktadienį, 

X Juoze* Augustaitytės-Vai-1 keta laimingos kelionės. Vasario 16 šventės proga ren-

I da nurovė linus ir pamerkė j pel 
i kę. I š ten išėmusios linus, lau-

Atsibudus anksti š e š t a d i e n i o ' ^ n e š ė j *į* *.***"*?. 
rytą aš žinojau, kad jau prasi- J a d a . * * b r a u k e i r s u k a v o - V ė ' 
dėjo mano Kalėdų atostogos, i g " • į ? s u v e r ? e S l u l u s - I s 

r. , v. . ,. „ . . . . įsiulų išaudė drobę ir pasiuvo Jo-
Daug planu šiai dienai turėjau,! , . ., . . . , 
bet pirmiausia turėjau pames t i 

. J i nukui marškinius, kelnes ir 

ciūnienės, poetės ir publicistės. Tėvu diena Kr. Donelaičio giamas priėmimas kanadiečiams 
dvejų metų mirties sukakties : abiejose mokyklose bus sausio svečiams. Rengėjas KLB Toron 
minėjimas rengiamas vasario 29; 31 d šaukiamas tą dieną n e p a p - t o apylinkės valdyba yra užsa-
d. Tautiniuose namuose. Minėji-. r a s t a s tėvų susirinkimas, kuria-: kiusi autobusus, kurie atveš žmo 
mą rengia specialiai susiorgani- į m e 9:10 vai. bus padaryt i svar- jnes nuo Lietuvių namų į Ana-
zaves komitetas. Į ^ŪS pranešimai mokyklos salė-1 pilį. 

x Dr. Kazys Bobelis, kaip jau ; j e J u o s padarys mokyklų direk-
anksčiau "Drauge" buvo skelb- : t o r i u s ir tėvų komiletas. Po pra-
ta. yra JAV sveikatos, švietimo j n ešimų tėvai galės lankytis savo 
ir gerovės ištaigos pakviestas j j v a i k u klasėse ir skyriuose, pasi-
r/iediciniškos programos patarė- kalbėti su mokytojais. Kviečia-
jų tarybą, kurią sudaro tik 12 m i v i s i t e va i atvvkti j mokyklą, 
asmenų. Tos pareigos yra trims j T a i v r a I a b a i s v a r b u . tiesiog gy-
metams. Ta proga Joliete. 111., v v binės reikšmės, lleikia pasiek-
miesto dienraštis įsidėjo platės-; tį didesnio bendradarbiavimo 
nj apie dr. K. Bobelį straipsnį,, t a r p mokinių tėvų ir mokytojų, 
pridėdamas ir jo nuotrauką ir | k a d d a r b a s mokyklose būtų sek
ta proga pateikdamas dr. K. Bo- mingesnis ir našesnis. Ankstv-
belio medicinoj atsiektus laimė-1 v e s n ia i s metais mokyklose taip 
J I m u s - pat buvo praktikuojamos tėvų 

x Bromus Naudžiūnas. Sibiro j dienos. Norima atnaujinti ši nau 
tremtinys, gyvenąs Toronte, at- Į dingą paprotį ir mokykla prašo 
vyks į Chicagą ir pasakys kalbą t ė v u bendradarbiavimo. 

x Juozas Sakalas, gyv. Chi-
cagoje. pratęsdamas "Draugo" 
prenumeratą užsakė jį savo duk-

vasario 13 d. 7:30 v. v. Jaunime 
centre JAV Lietuvių jaunime 
s-gos Ryšij centro rengiamame 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo minėjime. 

X Danutės Augienės namf 

— DaiL A. Tamošaitis visuo
menei y ra labai gerai žinomas 
ne tik kaip dailininkas, bet i r 
kaip visuomenininkas, lietuviš
kos tautodailės puoselėtojas. J i s 
ypač mėgsta jaunimą. Daug 
kartų jis yra skaitęs paskaitas 
stovyklose, aiškinęs tautodailę, 
skaidrėmis demonstravęs auten
tišką mūsų kaimo meną ir pan. 
Jo paties ūkyje kiekvienais me
tais apsilanko kelios grupės jau
nimo ir grįžta p. p. Tamošaičių 
dėka sustiprėjusios lietuviška 
dvasia. Toronte dailininko paro
da bus a t idaryta kovo 13 d. 4 v . 
p. p. Lietuvių namuose. 

— Daugiakultorių reikalų 
ministerio pranešime pažymėta, 

pamokas, kad vėliau turėčiau 
laiko ki tką veikti. 

Sekmadienio vakarą išvažia
vome į Lake Forest, apie t r isde
šimt mylių nuo Čikagos, praleis
ti likusias atostogas pas gimi
nes. Jų name yra nedidelis ba
seinas ir mes jame plaukėme po
rą kartų kasdieną. Be to, mes 
važiavome į įvairias parduotu
ves, slidinėjimo kalnus, ir čiuo
žimo sales. Jie buvo nusipirkę 
jauną vilkinį šuniuką. Aš buvau 
jo sukandžiota, apiplaukuota, 
apšokinėta ir aplaižyta. Jis labai 
mėgo k a t ę vytis ir senesnį šunį 
erzinti. Į juos žiūrint vis norė
josi juokt is . 

Po Kalėdų susirgau sloga, be t ! Laive buvo profesorius. Gilligan, 
tuoj pasveikau. Po visų švenčių, j Skipper, Ginger, Marann. milijo
no balių, pailsėję sugrįžome į in ier ius Thorsten Howell III su 
namus. A š dabar dažnai galvo- j žmona. Visi norėjo grįžti namo, 

švarkelį. Tos Jonuko kelnės bu
vo stebuklingos. Iš jų galėiai iš
t raukt i daug pinigų. Je i jis ką 
nors blogo už tuos pinigus pada
rydavo, tai laumės atimdavo 
viską. Jonukas, dėvėdamas lau
mių drabužius, buvo turtingas, 
geras ir gražus ponaitis. Jį žmo
nės pavadino laumės vaiku. 

Bitutė Trotmanaitė, 
Los Angeles ht. m-los 7 sk. 

mokinė. "Spindulys" nr. 3. 

MANO MĖGIAMIAUSIA 
TELEVIZIJOS PROGRAMA 

YRA 

"Gilligan's Island." Vieną lai
vą audra išmelė į mažą salą. 

sausio 26 d. įvyko gaisras ir L ..r^ — *• 
, . . . . , ' ' & lam Draugui paremti , 

smarkiai isdege antras aukšta? I - . , , -
, , . , . . , ; vra visuomet laukiamas . 
Nuostoliai dar neapskaičiuoti 
bet jie bus nemaži. 

X Vincas Kėžinaitis, Hamil-
ton. Ont., mus pasveikino, at
siųsdamas auką. Dėkojame. 

rai ir sūnui kar tu ats iųsdamas k a d K a n a d o s Lietuvių Bendruo-
čekį 80 dol. Savo laiške r a š o : j m e n ė s S u d b u r i o apylinkei pa-
"Skiriu ir simbolinę auką m i e - | s k i r t a $ 8 0 0 k u i tū r ine i lietuvių 

ku r i s ' 
Nuo

širdus ačiū už auką. linkėjimus 
ir už naujus "Draugo" skaityto
jas. 

veiklai. 

ju apie šių metų praleistas Ka
lėdų a tos togas . 

Renata Bielskytė, 
Marąuet te Parko lit. m-los 

7 sk. mokinė 

X 

— Per m e t a s neteko trijų. 
artimųjų. Gau ta žinia iš Lietu-

1 vos, .kad staigiai mirė a. a. Sta-
!svs Bumbulis, dirbęs Klaipėdos 

Povilas, šimoliūnas, g j r . i u o s t e V d i o n i s D U V O i § v e ž t a s j 

Sibirą ir ten išbuvo 12 metų. J i s 
vra torontiškio visuomenės vei-

Ozonc Park, N. Y., moktdarnas 
X Vasario mėn. 2 d. prasidės ; "Draugo" prenumeratą pridėjo 

naujų mokinių registracija į; didesnę auką spaudos stiprini- ^ n A n U n o B t l m b u l i o b r o l i s 

Knauceiunų vaikų namelius, j mui. Nuoširdžiai dėkojame. P. 
Jeigu Jūsų vaikučiai yra tarp Į šimoiiūnas tik praėjusiais me-
2>1,-5 metų amžiaus, atsiveskite; tais persikėlė gyventi į New 
į namelius 2743 West 69 Street, 
ir užregistruokite juos į rytinę 
(8:30 v. r. _ 11:30 v. r.) arba 
popietinę < 12:30 v. p. p. _ 3 ;30 
v. p. p.) pamainas. Registracijai 

Pas ta ras i s per pastaruosius me
tus neteko tėvų ir trijų brolių. 

Yorką. Chicagoje gyvendamas 1 0 K U P . LIETUVOJE 
priklausė LB-nei ir buvo Draugo j _ K u r § u ? — g ^ toje vieto-
rėmėjas. j ^ k u r g ^ j a u buvo Karvaičių 

X Lietuviai tur is tai (patrio- kaimas, vėliau smėlio užpusty-
vyks visą pirmą vasario mene-1* - ) • Lietuvos, apsilankę Ame-j tas . pa s t a ty t a s medžio drožinys 
sio savaitę, klasių metu. Mo- r * ° J e i r ? a v e P r o f o s susipažin-!— E. Jonušo sukurtas pamink-
kyklos telefonas 476-4999. (sk.) | t i su Bronio Railos "Dialogu su unia biustas Liudvikui Rėrai a t 

lieru\ iai'*", reiškė nuomonių, jog 

bet negalėjo. 
Audronė Rervytytė, 

3 skyrius 

"Spiderman." Atominis voras 
j am įkando į ranką. Man patin
ka kaip Spiderman lipo ant sie
nų kaip voras. Jis geradarys. 

Andrius Mikonis, 

Andrea Mackevičiūtė. II a sk. 

SENIS BESMEGENIS 

Vieną rytą atsikėlę radome 
daug sniego prisnigta. Tėtė su
tiko mums padėti pastatyt i di
delį sniego senį. Mes suritome 
didelius sniego kamuolius ir su
dėjome vienas ant kito. Pridėjo
me jam rankas. įdėjome ir akis, 
nosį. na ir besišypsančią burną. 
Papuošėme jį didele kepure ir 

3 skvrius I m a r ? u šaliku. Mūsų senis bes
megenis tikrai gražiai atrodė. 

Staiga sniego senis prakalbė
jo ir paklausė, ar mes mėgsta
me žaisti sniege. Mes labai nu-

TAI PRISNIGO 

Tai prisnigo! Tai prisnigo! 
Pu:nys lig ausų. 
Su storiausiais kailinėliais 
Eit laukan baisu. 

Bet mamytė to nežiūri: 
Aprengė ir — eik! 
Sako, sniege bėginėti 
Mums, vaikučiams, sveik. 

Susitraukę mes išėjom. 
Baisu oagalvot... 
Bet netrukus baltą sniegą 
Ėmėme vohot. 

SuvoHojom, kiek va'.iojom, 
Kamuolių baltų 
Ir pristatėm sniego senių 
Dar daugiau nei du' 

Srovi seniai, spokso akys, 
Šluotos ant pečių... 
Eikš ir tu oasigrežėti, 
Būki jų svečiu. 

Jau mamytė valgyt kviečia. 
Kas dabar tau eis! 
Sniego karą tuoj pradėsim 
Su kitais vaikais! 

Viktorija Genytė-Smaižienė 
"Gyvenimas ir darbai" 

Yra kraštų, kur ir dabar taip gali
ma. Piešė Rūta Jonauskaitė. Dariaus 
Girėno ut. mokyklos 2 sk. mokinė. 

LAUMĖS VAIKAS 

"Lone Ranger". Man patinka 
Lone Ranger todėl, kad jis yra 
kaubojus. I r jis tur i indėną 
draugą. Jis turi baltą arklį i r į g t e b o m p ^ r d e j o b a l s ą ; r fr 

šautuvus. Jis padeda ir išgelbsti j n o m a a t s a k ė m e . kad mėgstame. 
nuo blogų žmonių. J is y ra mano j T a d a p r a d ė j o m e ž a i s t l s u s n i e . 
nerojus. g 0 kamuoliais mėtytis. Buvo la-

Povilas Strimaitis, j bai smagu. Bet įvyko nelaimė. 
3 skyrius; Vienas sniego kamuolys pataikė 

Lemonto "Maironio" lit. m-los' ™ n t i e sa i į galvą ir ... pasiro-
mokiniai "Jaunimo Balsai" j & žvaigėdės akyse ir aš nukri-

, tau į minkštą sniegą. 
LAPĖ IR GAIDYS Pabudau savo lovoje. Tai bu

vo tik malonus sapnas. 
Kartą — sėdėjo prie — krū

mo ir laukė. Ko jinai laukė? Ko 
gi daugiau, aišku —. J i s snau
dė — ant —. 

— nubudęs tuoj pat pamatė, 
Vieną karią, labai seniai, gy- kas jo laukia —. Jis nusprendė: 

veno mažas berniukas, vardu " — tupėsiu, bet nenutūpsiu. Si
jonukas. Jo tėveliai buvo labai ta — gali mane suėst i !" 

Vida Pidžbalytė, VI sk. 
K. Donelaičio lit. m-!a 

LAIŠKAS 

GALVOSŪKIAI 

I 
Pievoje ganėsi avys ir žąsys, 

iš viso 100 galvų ir 280 kojų. 
Kiek ten buvo avių ir kiek žąsų? 

(10 taškų) 
II (mįslė) 

Kas numiręs parausta? 
(10 taškų) 

m 
Šiame Tėvynės Žvaigždutės 

numery yra išspausdinta pasa
kėlė "Lapė ir gaidys". Brūkšnių 
ar tuščiose vietose reikės į s t a ty 
ti žodžius, kurie surašyti a t sk i 
rai. Šią pasakėlę švariai per ra 
šykite ir atsiųskite. (10 t a š k ų ) . 

TV (Krvžiažodis) 
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neturtingi. Jonukas turėjo še
šias sesutes ir penkis brolius. 
Jonukas buvo mažiausias, todėl i "Kudkuduk! Kud-kuduk: Kud 
broliai i r seserys jį labai skr iau- jkuduk!" — "Kas tau, — ! Ko 

Sūnus vedė. Tėvas jį išleisda-; 
mas toli, padovanojo jam šešias 
kiaules. Kiaulės gražiai augo. 
Atsirado paršiukų. Vieną vasa- j 

buvo pakilusi virš rą susirgo kiaulės ir padvėsė. Ii-' ' * l u r e K , i e erezinį,. ^K«rr>*u: 
«noin ir «n5nko: ko tik vienas paršas. 3> J i s l a i k ^ M i š i a s - g Atlygini-

Sūnus savo didelį nuostolį no- m a s - 6 ) Bendras kienis. 7) Kai-
rėjo pranešti tėvui. Ėmė rašyti I i a i- 9> R e ^ - 10> H J o s kunigas 

kai — 
suplasnojo ir sušuko 

(Žiūrėkite brėžinį). 

minti. Kaip žinia, šis didysis 
OS Li 

buvo gimęs prieš 200 metų Kar -
x pan Kuraitis, keliauninkas ^ k n i d ė J Q g i m a i a t i ; j n . i Mažosios Lietuvos mokslininkas 

•r rašytojas, i lgamete Pirmyn j k a H e t u v l ų t n o t ų i r tftutinio 

rhoro r ,n . : , as oaaukojo 2 % ^„g^ga,, gijimą komunistų vaičiuose. J o gimimo sukaktis 
do, st.ton-a, T^haro o p e r e t « L ^ ^ ^ j , l i e t a m e , š is staml d a b a r prisimenama, 
"r,rqr^< i . iuk-fmburgas ' . Oi>e-!. • ., - _ - ,. . 

' bus ir įdomus mūsų žurnalisto 

do! 
iksomburg"as". 0]>e 

r<•>',;> hus statoma kovo 13 ir 14 
d. d.. Maria High School. Bilie
tus galima įsigyti Marginiuose. 

(pr.) 

x Grandinėlė*, koncertas - , . .. 
premjera - v k s 1P76 m. kovo 27 ! ? ' t , k , m ° S " Chl™*<* »*tuvišką-
d 7 :30v. v. Marijos m o k v k l o s ; j a

i
V , S U ° n M " n e K a r b e > komitetą 

ir kritiko veikalas dabar gauna
mas DRAUGE. Kaina S5.00. 

(pr.) 

X Jono ir Aušros .lurašų su-

x Viktorija Lukienė, Treasu-
re Island, Fla., atsiuntė 50 dole
rių auką "Draugui" stiprinti. 

I Esame labai dėkingi. 

dė. Jo drabužiai buvo seni, s k y - i g i ta ip džiaugiesi?" — "Kaipgi j l aišką. Bet visai nemokėjo sin- į s a k o pamos ią - * e m * n = « D u ' 
lėU. J o vyriausias brolis nešiojo j nesidžiaugti — man grei t — tu- į taksės, nežinojo kur ir kokius ! p ' s - sk>' l e- 2 \ y ' T y 3 ' 
ilgai, vėliau atidavė sekanč iamjn atnešt i :" - "Kas gi tau at- ženklus statyti, š ta i kaip a t r o - ; ^ 3 ^ ^ 1 SVfn 1 L ^ " ^ 

— "Du medžiokliniai broliui, o šis dar kitam ir t. t. 
Paskutinis gavo Jonukas. Jie tu
rėjo labai mažą namelį. Visi bu
vo sugrūst i . Jonukas turėjo an t 
žemės miegoti. J a m buvo labai 
nepatogu ir šalta. 

sudaro: 
konsule 

Lietuvos generalinė 
•lu/ė Daužvardienė ir 

auditorijoje. Grandinėlė atvyks-
ts j Chicagą su nauia programa, . , . , 
i v .. ,. . 'Cnicagoie savo centrus turinčiu 
kurioje bas matomi nau,n lietu- ' . . H 
vių liaudies šokiai ir nauji rū
bai. 

i bendrinių mūsų organizacijų va 
dovai: Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pirm. inž. Bronius 

x Banketas aukotojų pager- į Nainys, Altos pirm. dr. Kazys 
bimui Tautinių šokių šventei pa-1 Bobelis ir Balfo pirm. Marija 
r<mf. ruošiamas kovo mėn. 27 
d . B>v<-rly Country Club. So-
k:a:>-;p gr<->< Neolituanų orkest-
t-,i<. Kvi^iarr*.- visus. (pr.) 

Rudiene, susi t ikimas su Jonu ir 
Aušra Jurašais Marijos mok. 
salėje. Marquette Pk., šj sekma
dienį (vasario 1 d.) 3 vai. po-

x Irene Šankus, Lietuvos Vy
čių Illinois-Indianos apygardos 
valdybos sekretorė, mums a t 
siuntė pranešimą apie Vyčių 
"Lietuvos prisiminimų" banke
tą, ruošiamą vasario 8 d. Marti-
nique restorano salėje, kurio j 
metu bus paminėta Lietuvos ne-

j priklausomybės paskelbimo su-
į kaktis. Dėkodama už gerą infor
maciją, atsiuntė ir 24 dolerių 
auką. Dėkojame. 

y Po 3 dol. aukojo: Lucia 
Jakubauskas . J. Ramoška, O. 

Kitoje pusėje kaimo gyveno 
trys gražios- laumės. Pirmoji — 
Vaidilutė, antroji — Audrutė, o 
trečioji — Vilija. Vieną gražią 

ir vienas — — 'O, tiesa, 

dė jo laiškas: ! z i P s s a , a - 8 ) Apgaudinėja, vy-
"Mielį tėveliai Kiauiės! Kurias ; n i °J a - 9 ) Sugeba. (Iš "Salti-

dabar pats — , ir man jau laikas | man davėte visos išdvėsė Liko 
eiti — išgerti. Tur būt, jau išvi
rė. Eisiu pamažėli", — pasakė 
— ir šmurkšt į — . 

O — iš — vos iš — neiškrito! 
Trūkstami žodžiai, kuriuos 

reikia suderinti linksniu, skai-
I čiumi ir gimine.: lapė. alyva, 

,.j« •-' ->• ° ' j gaidys, aukštai, šaka, žemė. mė-vasaros dieną laumes nutarė pa! t > J • . . • 
nuo. pusiaudienis, saule, galva. 
draugužis, kava. šuo. šunelis. 

tik vienas paršas 
Petras." 

jūsų sunūs 

mo .) (10 taškų) 

V 

sėti linus. Visą pavasarį linai 
augo. Kai atėjo vasara, jie ėmė 
žydėti. Gražūs linų žiedai buvo 
mėlyni kaip dangus. l a u m ė s ta-

KALBA IR VALGIS 

— Kodėl tu jau tr is dienas ne
kalbi? — klausia tėvas vaiką. 

— Todėl, kad tėtvtė sakoi 

Kuri pasaulio dalis yra dvie
juose žemynuose, o kurios pa
saulio dalys yra viename žemy
ne? (5 taškai) 

Kviečiame ateiti j Aušros P i e t V i s i k ^ i a m i . (pr.) | Valaitis. Ona Taraila. S. š a t -
Vartu Tunto balig vas. 7 d., 7:30 | X Jaunimo centro televizijos 
vai. v. Jaunimo centre. Rezer- valandėlė*. \ aka ras. kuriame bus 
vuokite stalus pas Valę Plepienę rodomas filmas "Sala" bus vas. 
tel. .U9-H.V50. Gros Neo-Litua-; 6 d., penktad. 7:30 v. v„ ne vas. 

kūnas, J. Levanas; po 2 dol. 
L. Jasinevičius, 
Rauba. R. Boris 

na;. Programoje dalj-vaus II- i 1 d., kaip anksčiau buvo skelb- Į 

J. Rugys, J . 
G. Baltrušai

tis, Simas ir Jadvyga Kvečai; 
1 dol. — Marcella Petraitis. La-

u Žiežirbos. tpr.J i ta. CprJ Į 
bai ačiū. 

X Aukomis po 5 dolerius sa
vo dienraštį sustiprino: 

Vikt. Ališauskas, Cicero. 
Juozas Liutkenis, Chicago. 
V. Paulius. Allendale. 
Barbora Bolmont. Brockton. 
V. Rakauskas, Melrose Pk.. 
R. Namikas. Toronto. 
A. Bernotą itis, Toronto. 

I^abai ačiū. 

X Petra> Pečkaitis, YV'orces-
ter. Mass.. nuoširdžiu laišku pa
dėkojo "Drausiu" už kalendorių 
ir korteles ir atsiuntė auką. 
Aiiū. 

niekada nekalbėti su pilna bur-
sargelis, krūmas, juokas, medis. na. 

GALVOSfKIŲ 

I Sliekas 

ATSAKYMAI 

Dabar gėlės šypsosi tik kambary 
Pjasė jjoa fjidžbelytė» Margueue Parko lit. mokykla. 

II Jeigu būtų parduoti visi 75 
ženklai po 4 centus, tai būtų 
gauta iš v.so 3 dol. (4x75—300 
et) . Iš viso buvo pirkta už 3 dol. 
40 et., t. y. 40 et. daugiau. Tai 
rodo. kad buvo pirkta ir keletas 
ženklų po 6 et.; o kiekvienas 
ženklas po 6 et. yra 2 centais 
brangesnis už 4 et. ženklą (6-4 
= 2 ) . Taigi ženklų po 6 et. buvo 
tiek, kiek kartu 2 et. telpa 40 
et., būtent 40 :2=20. Tuomet 
ženklų po 4 et. buvo 75-20=55. 
III NesugavfB katinėlis pelytės, 
suėdė kąsnelį skirtą pelytei. 
IV Polio fPoliomyelitis). 

V Siuvo, siūlas, susti, kilo, kyla, 
lįsti. 


