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Laiškas Lietuvos KP CK pirmajam sekretoriui 
P. Griškevičiui 

tTsriaya) 
Lietuvos KP (b) VII suvažiavi

mas, įvykęs 1952 m. rugsėjo mėn., 
„įpareigojo partines organizaci
jas plačiau skleisti mokslines ate
istines žinias" (J.Jermalavičius. 
„Ateistinis auklėjimas Tarybų Lie
tuvoje", Vilnius, 1955, p. 153). 
1955 m. lapkričio mėn. LKP CK 
plenumas „ateizmo propagandos 
klausimą iškėlė kaip vieną pir
maeilių ideologinio darbo užda
vinių, reikalavo, jog visas politi
nis masinis ir kultūros švietimo 
darbas būtų vykdomas ateistine 
kryptimi". (J. Jermalavičius, ten 
pat, p. 156) 1956 m. liepos mėn. 
LKP CK plenumas pabrėžė, kad 
„skleisti mokslines materialisti
nes žinias, išlaisvinti tikinčiuo
sius iš religijos įtakos yra vie
nas svarbiausių komunistinio auk
lėjimo uždavinių, kuriam įgyven
dinti turi būti panaudotas visas 
politinis masinis ir kultūros švie
timo darbas") ten pat, p. 157). 
LKP XIII suvažiavime (1961-
CK ataskaitiniame pranešime 
pažymėta: „Ypatingas dėmesys 
turi būti skiriamas mokslinės ate
istinės propagandos stiprinimui, 
kovai prieš religinius prietarus" 
(ten pat, p. 163). LKP CK ple
numas 1963 m. vasario mėn. pa
brėžė: „Aukštųjų mokyklų rekto
riai, technikumų direkcijos ir pir
minės partinės organizacijos visą 
savo mokomąjį ir auklėjamąjį 
darbą turi organizuoti taip, kad 
kiekvienas aukštąjį mokslą bei 
technikumą baigęs mokytojas, 

medicinos darbuotojas, žemės ū-
kio specialistas, inžinierius bū
tų ne tik ateistas, bet ir propa
gandistas, sugebėtų organizuoti 
mokslinę ateistinę propagandą 
darbo žmonių tarpe" (ten pat, 
p. 175-176). LKP CK Prezidiumo 
1964 m. gegužės 11d . nutarimu 
visose aukštosiose mokyklose ir 
daugelyje technikumų įvestas pri
valomas mokslinio ateizmo pa
grindų kursas. 

Tarybinė vyriausybėj nepaisy
dama tarptautinių įsipareigoji
mų pagerbti pagrindines žmogaus 
teises ir laisves, lefdžia įvairius 
įstatymus ir administracinius po
tvarkius, varžančius tikinčiųjų 
religinę laisvę. Pvz., tik ką pa
skelbus 35 valstybių 1975 metais 
Helsinkyje pasirašytą "Saugumo 
ir bendradarbiavimo Europoje pa
sitarimų Baigiamąjį aktą", 1976 
m. liepos 28 d. Lietuvos TSR 
ATP patvirtino 53 straipsnių 
"Religinių susivienijimų nuosta
tus", kur parašyta: "Religiniai 
susivienijimai neturi teisės orga
nizuoti vaikų ir jaunuolių spe
cialių susirinkimų, neturinčių 
ryšio su kulto atlikimu" (str. 17). 
"Dėrtyti tikybą gali būti leidžia
ma tik dvasinėse mokyklose" (str. 
18). "Kulto tamų, religinių pa
mokslininkų ir parų veiklos rajo
nas apribojamas jų aptarnauja
mo religinio susivienijimo narių 
gyvenamąja vieta ir atitinkamų 
maldos namų buvimo vieta" (str. 
19)... 

(Bus daugiau) 

INDIJOJE LAIMĖJO 
INDIRA GANDHI 

Turės parlamente aiškią daugumą 
mis Maskvai. Ji, pasisakydama 
prieš Maskvos kišimąsi j Afga
nistano reikalus, pridėjo, kad 
ten kišosi ne viena Maskva, bet 
ir kiti. Kai korespondentas pa
klausė, ar ji kalba apie Ameri
ką, Gandhi atsakė nenorinti mi
nėti valstybių. "Jūs patys žino
te, kas kišasi", atsakė ji. 

Indira Gandhi yra buvusi In
dijos premjerė 11 metų, tačiau 
pralaimėjo 1977 m. rinkimus. 
Įvairiuose susikirtimuose prieš 
rinkimus žuvo 20 žmonių. 

New Delhi. — Indijos parla
mento rinkimai atnešė sensacin
gą pergalę buvusiai premjerei 
Indirai Gandhi, pirmojo Indijos 
premjero Jawaharlal Nehru duk
teriai. Ji buvo pašalinta iš val
džios 1977 m. rinkimuose dau
giausia dėl savo įvestos "pavo
jaus padėties", kurios metu bu
vo suvaržytos civilinės laisvės, 
kalėjimai prisipildė valdžios 
priešų, atsirado diktatūros pa
vojus. Jos pačios partija tuo
met suskilo ir nulėmė jos pralai
mėjimą. 

Nors dar nesuskaičiuoti visų 
apygardų balsai, Gandhi laimė
jimą iliustruoja faktas, kad pas
kutiniu metu valdžiusi Janata 
partija, turėjusi 1977 m. parla
mente 278 atstovus, šį kar tą 
pravedė tik 13. Kongreso parti
jos "Indiros" frakcija šiuose 
rinkimuose gavo apie 80 nuoš. 
parlamento atstovų. Dvi komu
nistų partijos tepravedė 525 vie
tų parlamente tik 8 atstovus. 
Oficialūs rezultatai paaiškės vė
liau. 

Indira Gandhi savo pareiški
me po rinkimų komisijos paskel
bimo pasakė, kad 1977 m. bal
suotojai padarė didelę klaidą, o 
dabar iš jos pasimokė ir pabudo. 

Negalima žmonių visą laiką 
klaidinti, pareiškė 62 metų kan
didatė į premjerės vietą. Jos vy
riausybės uždavinys būsiąs ats
ta ty t i krašte tvarką ir bandyti 
nugalėti infliaciją. 

Indijos vyriausybė pasisakė 
prie* sovietų žygį Afganistane. 
Kandidatė j premjero vietą Gan
dini yra žinoma savo simpati jo- i g a u t i . Armco plieno bendrovė 

Irane, Tabrizo mieste vyksta kovos tarp dviejų dvasinių vadų rėmėjų. Ajatolos Shariat-Madari šalininkai puolė ir 
sudegino revoliucinio komiteto įstaigą. Tūkstančiai m i dininkų planavo vykti autobusais į Quomą, kur gyvena 
ajatola Khomeini, reikalauti su juo pasimatymo. 

Nelaukiama olimpinių 
žaidynių boikoto 
Nenorima maišyti sporto ir "politikos" 

Sovietai vetavo 
tarybos nutarimą 

Maskva įspėjo kaimyninį Pakistaną 

Dobryninas gavo 
Lenino ordiną 

Maskva, — Sovietų Sąjungos 
ilgametis ambasadorius Ameri
koje Anatoly Dobrynin, sugrį
žęs į Maskvą tuo metu, kai pra
sidėjo sovietų žygis į Afganista- j 
ną. Kremliuje buvo apdovanotas j 
Lenino ordinu už savo tarnybai 
ir nuopelnus valstybei. Dobryni- Į 
nas buvo ambasadoriumi Wa-! 
shingtone nuo 1962 metų. į 

Amerikos plieno 
bendroves rūpestis 

Midletomm, Ohk>. — Preziden
to Carterio uždraudimas par
duoti sovietams aukštos techno
logijos prekes greičiausia palies j 
ir Armco Inc. bendrovę, kuri Į 
buvo pažadėjusi kartu su japo- Į 
nų Nippon Steel Corp. pastatyti \ 
Sovietų Sąjungoje už 353 mil. į 
dol. modernią plieno liejyklą 
netoli Maskvos. Vyriausybės 
leidimai šiai statybai dar ne-

VVashingtonas. — Prezidentas 
Carteris savo paskutinėje kal
boje paminėjo galimybę, kad dėl 
sovietų invazijos Afganistane 
bus atsisakyta Olimpinių žaidi
mų, kurie šią vasarą tur i įvykti 
Maskvoje, š is klausimas palik
t a s atviras. Iki šiol labai mažai 
valstybių pasisakė už Olimpia
dos boikotą. Didžiausią prita
rimą šis klausimas rado Brita
nijoje. Čia konservatorių laik
raščiai aiškiai pasisako už Mas
kvos boikotą. "Kodėl mūsų at
letai turėtų tyliai rinktis Mask
voje, lyg nieko neatsitiko, lyg 
jiems visai nerūpėtų invazija 
Afganistane", klausia "The Dai
ly Mail". 

Pakistane kultūros i r sporto 
ministeris Masud pasakė, kad 
dar per anksti nutarti , tačiau 
Pakistanas prisidėtų prie boi
koto, jei daugiau trečiojo pasau
lio valstybių nutartų boikotuoti 
Maskvos Olimpinius žaidimus. 
Turkijos jaunimo ir sporto mi
nisteris Talat Asai pareiškė, 
kad Turkija dėtųsi prie boiko
to, jei daugiau musulmonų val
stybių jį paskelbtų. 

Prancūzijos sporto ministe
ris Jean-Pierre Soisson pabrėžė, 
kad Prancūzija dalyvaus Olim
piniuose žaidimuose, nors tas 
klausimas olimpiniame komite
te svarstomas. "Le Monde" lai
kraštis, pabrėždamas argumen
tus, kad sporto nereikia maišy
t i su politika, klausia, kodėl 
Prancūzija atsisakė įsileisti per
nai Pietų Afrikos rugbio ko
mandą kaip tik dėl politikos? 

Tarptautinio olimpinio komi
teto pirmininkas lordas Killanin 
pasisakė prieš boikotą. Sporti
niai žaidimai turi vykti nežiū
rint jokių politinių, rasinių ar 
religinių diskriminacijų, pasakė 
jis. 

Kai Briuselyje buvo susitikę 
NATO valstybių ambasadoriai. 
Vak. Vokietijos diplomatas Rolf 
Pauls pasisakė už boikotą. J is 
nurodė, kad 1936 metų Olimpia
dos boikotas galimas daiktas 
būtų pasukęs nacių Vokietijos 
politiką kitu keliu. 

Spauda primena, kad 1956 m. 
Ispanija, Šveicarija ir Olandija 
atsisakė dalyvauti Melbourno. 
Australijoj, ruošiamoj Olimpia
doje dėl sovietų įsiveržimo j 
Vengriją. 

jau nuo 1975 m. glaudžiai ben
dradarbiauja su Maskva. 

Jei Amerika ir kitos Vakarų 
šalys paskelbtų boikotą Olimpi
niams žaidimams Maskvoje, ši 
neabejotinai atsilieptų boikotu 
žiemos žaidynėse, kurios prasi
dės vasario 13 d. Lake Placid, 
N. Y. Cia pasimošimai priimti 
užsienio sportininkus jau baigti. 
Prisimenant 1972 m. arabų te
roristų puolimą Muenchene, 
labai sustiprinta apsauga. Pe r 
13 žaidimų dienų sportininkus 
saugos 800 New Yorko valsti
jos policininkų, apie 70 FBI 
agentų i r specialūs valdininkai 
iš slaptosios tarnybos ir imigra
cijos biuro įstaigų. Netoli bu
dės dalinys karinės policijos 
aviacijos bazėje Flat tsburgh, 
N. Y. Įdomu, kad sportininkai 
bus apgyvendinti olimpiniame 
kaimelyje, kuris pas t a ty t a s an t 
36 akrų žemės ploto, jį s ta tė 
JAV kalėjimų biuras, kur is po 
žaidynių pavers t ą kaimelį ka
lėjimu. Visas plotas aptver tas 
dviguba saugia tvora. Cia nu
matoma kalinti daugiausia jau
nus nusikaltėlius. 

Sovietai skubėjo 
užpirkti javus 

Washingtonas. — 2emės ūkio 
departamentas paskelbė, jog So
vietų Sąjunga, matyt , tikėjosi 
Amerikos javų pardavimo užšal
dymo, nes vos keturios dienos 
prieš invaziją Afganistane, so
vietų agentai padvigubino savo 
grūdų užsakymus. Sausio 3 d. 
sovietai irgi nupirko Amerikoje 
2.7 mil. metrinių tonų kukurū
zų ir 400,000 tonų kviečių, kurie 

I turi būti pristatyti per ateinan-
' čius devynis mėnesius. Javų 
i pirkimo metai prasideda spalio 

1 d. 

Respublikonai puola 
užsienio politiką 

Wsahingtona.s. — Respubliko-
! nų part i ja pradėjo stipresnę 
kampaniją prieš prezidentą Car-

; terį. J am daugiausia pakenkė 
i pripažinimas televizijoje, kad 
i jis nesitikėjęs iš rusų tokio da-
į lyko. kaip Afganistano puolimo, 
jis esąs apviltas. Kandidatai į 
prezidento vietą sako : tai ko 

; prezidentas iš rusų laukė? Par
tijos pirmininkas Bill Brock 

į klausia, ar prezidentas iki šiol 
I nematė ir nesuprato, kad sovie-
I tų politika yra ekspansija. Jo 
. prisipažinimas y r a nustabus, 
j pasakė Brock. 

TRUMPAI 
I* VISUR 

— Rugsėjo mėn. Irano naftos 
bendrovės direktorius Hassan 
Nazih buvo atleistas iš pareigų, 
nes nepaklausė ajatolos Kho-
meinio. Užsienio spaudos žinio
mis, Nazih pabėgo iš Irano ir 
atsidūrė Vakarų Europoje. 

— Viceprezidentas Mondale 
paskelbė pirmadienį, kad vy
riausybė šiais metais supirks iš 
ūkininkų^javus ir išleis 2.2 bil. 
dol. Javai bus laikomi sandė
liuose. Dalis bus naudojama 
skysto kuro gamybai. 

— Šiaurinėj Airijoj prasidėjo 
politinės derybos, kuriose daly
vauja Šiaurinės Airijos protes
tantų, katalikų delegacijos ir 
britų vyriausybės atstovai. No
rima užbaigti jau 10 metų užsi
tęsusį konfliktą. 

— Šį mėnesį j Washingtoną 
atvyks Vak. Vokietijos užsienio 
reikalų ministeris Hans Diet-
rich Genscher, o vasario mėn. 
numatytas kanclerio Helmut 
Schmidt vizitas pas prezidentą 
Carterį. 

— Turkijoje prieš sovietų in
vaziją Afganistane demonstravo 
turkų, afganų ir iraniečių stu
dentai. 

— Irane gyvenas Afganistano 
musulmonų vadas šeikas Asef 
Mohseni paskelbė religinį įsaky
mą išvaryti sovietų kareivius ir 
įsteigti islamo respubliką. Suki
limas turi prasidėti trijų dienų 
neramumais Kabule, šeiko įsa
kymas telefonu pasiųstas Reu-
terio agentūrai. 

— Buvęs valstybės sekreto
rius Kissingeris. kalbėdamas 
Bostone, pasakė, kad dabar so
vietai pradės "taikos ofenzyvą", 
įvairias nuolaidas ir švelnią po
litiką. Kissingerio nuomone, 
prie Afganistano okupacijos 
privedė Amerikos nuolaidžiavi
mas, kai sovietai pajudėjo An
goloje, Etiopijoje, Kuboje ir 
Pietų Jemene. 

— Jungtinėse Tautose sovie
tų invazija į Afganistaną pa
kenkė Kubai, kuri kandidatavo 
j Saugumo tarybą. Negaudama 
pakankamai balsų, Kuba savo 
kandidatūrą atsiėmė. 

— Libijoje valdančios part i
jos — liaudies kongreso — su
važiavimas nutarė nutraukti ry
šius su palestiniečių Al Fatah 
grupe. Kongresas pakeitė ir 6 
Libijos ministerius. 

— Vakar federalinė vyriau
sybė pradėjo siuntinėti čekius 
neturtingiems amerikiečiams, 
seneliams, kad jiems nereikėtų 
kęsti šalčio, šildymo reikalams. 
Išsiuntinėjama 200 mil. dol. 

New Yoricas. — Jungtinių 
Tautų Saugumo taryba pirma
dienį pasmerkė Sovietų Sąjun
gos intervenciją Afganistane ir 
pareikalavo tuoj išvežti savo 
kariuomenę. Balsavimas buvo 
13—2. Sovietų Sąjunga, kaip 
pastovi tarybos narė, turi veto 
teisę, kuria ir pasinaudojo. JT 
istorijoje tai buvo jau 113-tas 
sovietų veto. Sovietus tarybo
je palaikė tik Rytų Vokietija. 
Manoma, kad dabar ši rezoliuci
ja bus perkelta į Generalinę 
Asamblėją, kur vetuoti negali
ma. Tačiau ir jos skelbiamos 
rezoliucijos teturi tik simbolinę, 
moralinę prasmę. 

Sovietų ambasadorius Troya-
novski, skelbdamas veto, pakar
tojo sovietų propagandos tvirti
nimus, jog Afganistanas prašė 
pagalbos kovoti su JAV ir Kini
jos remiamais sukilėliais, todėl 
sovietai ir pasiuntė pagalbą. 

Diplomatiniai šaltiniai Afga
nistane tvirtina, kad visi didės 

rioje jis paskelbė javų pardavi
mo boikotą, sako, kad preziden
to kalba rodo politinio suprat i 
mo stoką, atidengia tarptaut inės 
realybės nesupratimą, perverti
na tikrąją Amerikos galią i r ne-
davertina sovietų pasiryžimo ir 
galios. Maskvos diplomatai ma
no, kad, Amerikai didinant spau
dimą Maskvai, ši gali išeiti prieš 
Pakistaną. "Pravda" rašo, kad 
iš Afganistano išmestos priešų 
jėgos buvo priimtos po sparnu 
tarptaut inės reakcijos Pakis ta
ne. Ten specialiose karo stovyk
lose amerikiečių i r kinų instruk
toriai ruošia vyrus kar iau t i 
prieš socialistinį Afganistaną, 
sako laikraštis. 

Pakistane jau gali būt i apie 
pusė milijono afganų pabėgėlių. 
Islamo revoliucijos taut inio 
fronto vadas Pir Sayeed Galani 
pareiškė Pešavare, jog jo vado
vaujama grupė stovi pačiose pir
mose Rytų — Vakarų kovos li
nijose. Mes kovosime už islamą 

ni miestai, kryžkelės, tiltai jau į ir už pasaulio jėgų pusiausvyrą 
vra sovietų kariuomenės ranko. į Rusai siekia šiltų vandenų Per
se. Kovos vyksta toliau. ^ J 0 5 įlankoje, siekia naftos šal-

Sovietų "Pravda", spausdin- j tinių. o mes pastojame jiems 
dama korespondenciją iš Pakis- kelią. Amerika t a i — : zirz

t i ir duoti mums ginklų, pasakė 
Galani. 

Irane neramu 

tano, įspėjo Pakistaną neleisti 
afganams naudoti teritoriją ag
resijos planams įgyvendinti. 
Nauji Amerikos ir Kinijos pla
nai traukia Pakistaną vis giliau 
į pavojingą padėtį. Tokie nuo- Į Teheranas. — Irane didėja 
tykiai nenaudingi Pakistano liau ; neramumai įvairių mažumų pro-
džiai ir pažeidžia geros kaimy- Į vincijose. Iš Tabrizo miesto re-
nystės principus, rašo 'Travda". voliucinis komitetas iš t rėmė de-

Valstybės departamentas pa- vynis užsienio korespondentus, 
reiškė, kad Afganistane sovietų kurie reportavo apie ten vyks-
kariuomenės jau yra daugiau tančias kovas t a r p dviejų ajato-
100,000 ir manoma, kad tai pa- | lų šalininkų. Muštynės vyks ta 
stovi jėga, kuri gali dar didėti, ir Quomo mieste, k u r gyvena 
ateities planams siekti. ajatolos Khomeini i r Shariat 

Kremliaus pareiškimas apie Madari. Miesto vadovybė skel-
prezidento Carterio kalbą, ku- bia, kad revoliucijos priešai ir 
_ _ _ _ » - _ — Į Amerikos agentai bando kelti 

neramumus. 
Ajatola Khomeini paskelbė, 

kad jis labai nuvargęs ir kelias 
savaites nepriiminės jokių sve
čių, nedarys jokių pareiškimų. 

Jungtinės Tautos, užimtos 
Afganistano reikalais, atidėjo 
Irano klausimų svarstymą. 

Nauju karinių 
bazių planai 

WashJngtonas. — Prezidentas 
Afganistano puolimas sudavė Carteris pirmadienį pareiškė, 

ir paskutinį smūgį vadinamai jog vyriausybė svarsto Somali-
"Eurokomunizmo" idėjai. I ta- jos, Kenijos i r Omano pasiūly-

Jugoslavai smerkia 
sovietų žygį 

Belgradas. — Jugoslavijos 
komunistų žurnalas "Borba" 
kritikavo sovietų invaziją Afga
nistane. Tvirtinimai, kad Afga
nistane buvo paliesti Rusijos 
tautiniai interesai yra neteisin
gi, nepriimtini, nedemokratiški 
ir labai pavojingi taikai, rašo 
jugoslavų laikraštis. 

lijos ir Ispanijos komunistų par 
tijos griežtai pasmerkė sovietų 
invaziją, o Prancūzijos partija 
ją palaiko. Partijos vadas Mar 

mus įsteigti tose valstybėse ka
ro laivyno i r aviacijos bazes. 
Amerika turi būti pasirengu 
sutikti sovietų bandymus ko • 

chais net išvyko į Maskvą, ku- troliuoti Persijos įlanką, pasai 
rios nelankė jau nuo 1974 m. prezidentas NBC televizijos p 
Prancūzų komunistai net kriti- sikalbėjime. 
kuoja savo vyriausybę, kad ji j šiuo metu vedami kelių "\ 
palaikanti šiame ginče Ameriką, riausybių pasitarimai dėl kai 

nės pagalbos Pakistanui. Deda 
mos pastangos nuraminti Indiją 
kad Pakistanui planuojami gin
klai nesudarys grėsmės Indi
jai. 

— Pirmadienį Hong Konge 
aukso kaina buvo pasiekusi 680 
dol. už unciją. 

Buvusi Indijos premjerė Indira Gan
dhi vėl laimėjo parlamento rinkimus. 

KALENDORIUS 

Sausio 9 d.: Julijonas, Marci-
jona. Algis, Gabija. 

Sausio 10 d.: Vilhelmas, Juta, 
Gražulis, Ragailė. 

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:37. 

ORAS 
Debesuota su pragiedruliais, 

temperatūra dieną 20 I., naktį 
10 1. 
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Telefonaa 476-7088 

VEIKLI VADOVfi 
LSS Nerijos JŪTV skaučių tun

tas Chicagoje pagrįstai didžiuoja
si savo veiklia jauna vadove g. v. 
v. Rūta Karaliūnaite, šiuo metu 
einančia tunto adjutantės parei
gas. 

Sesė Rūta, būdama veiklios 
skautiškos šeimos jauniausia at
žala, skautauti pradėjo šešių me
tuku amžiaus ir be pertraukos 
skautauja jau penkiolika metų. 
Ramaus būdo ir 'kukli, bet darbš
ti ir pareiginga Rūta labai natū
raliai persiėmė skautybe, kuri ta
po jos gyvenimo kelrodžiu. Skau-
tamokslis ją žavėjo ir ji visuomet 
būdavo vena iš pirmųjų pasi
ruošusi patyrimo laipsniams, iš
laikyti egzaminus, atlikti darbus. 
Entuziastingai lankė ir baigė skil-
tininkų kursus, valtininkų kur
sus, Buriavimo ir jūrininkystės 

adjutante. Tunto stovyklose du 
kartus buvo udryčių vadovė, du 
kartus pionierijos vadove, du įkar
tus stovyklos komendante ir vie
na kartą stovyklos viršininkės pa
reigose —prieš trejetą metų sėk
mingai pravedusi tunto "Jūratės'' 
stovykdą- Be veiklos turnte, sesė 
Rūta jau ketveri metai dalyvau
ja ir ASS veikloje. 

Lankė ir baigė Kristijono Done
laičio ir Chicagos aukštesniąją 
Lituanistines mokyklas. Šešis me
tus mokėsi Jaunučio Puodžiūno 
baleto studijoje. Tautinius šokius 
šoko ne tik lituanistinėm mokyk
lose, bet penketą metų dar šoko 
"Jaunimo Viltis", o dabar jau an
tri metai "Žilvytis" tautinių šo
kių grupėse. 

Mokydamasi Lemonto High-
school ir University of 111. Cirole 

kursus, dalyvavo jaunųjų vado- ^ b u v u s i ^ ^ 
5 L ~ ^ 2 ? l * * e L . D a . l y v a v 0 į s u o s e . Šiuo metu sesė Rūta studi-eneje sąskrydžių * suvažiavimų. Į j u o j a f a r m a c i j ą S t u d i j a s t i k i s i 

įvertindamos Rūtos darbštų- baigti 1981 metų pavasari 
mą ir pareigingumą tunto vado- . _»_^_ - «_. 

. AT- - • • • • Sese Rūta laibai mėgsta gamtą 
ves patikėjo jai įvairias pareigas, 
kurias ji pasigėrėtinai atliko ir už 
tai yra apdovanota Vėliavos, Pa
žangumo ir Tėvynės dukros žy-

Iki šiol Rūta Nerijos 
du metus ucLy-

Veifcli Nerijos tunto vadovė g. v. v. Rūta Karaliūnaite raportuoja stovykloje. Nootr. Eug. Būtėno 

memmis 
tunte yra ėjusi 
čių laivo vadės pavaduotojos pa
reigas, tris metus buvo jūrų jau
nių vadovė, šiuo metu yra tunto 

' ir gyvuliukus. Geriausias jos drau 
gas per keletą metų buvo .pelė
džiukas, kurio žuvimą labai jaut
riai išgyveno. 

Veikliai sesei Rūtai linkime 
daug sėkmės moksle ir niekad ne
pavargti skautaujant ir būnant 
pavyzdžiu jaunesnėms sesėms. 

NAUJAS SKAUTIŠKOS 
ŠEIMOS NARYS 

Gruodžio 28 d. įsijungus nau
jam nariui, Gintarui Petrui, padi
dėjo skautiška s. Gintaro ir ps. 
Aldonos (Kelmelytės) Plačų šei
ma. Nauju broliuku džiaugiasi 
būsima paukštytė Julytė, o Litu-
anioos tuntas —būsimu vilkiuku. 
Sveikinami 

LIŪDIME 

Skaudus liūdesys prislėgė skau
tišką Les-niaus'.cų šeimą prieš pat 
Kalėdas iš gyvųjų tarpo išsis
kyrus mokytojai Mildai Brožaity-
tei — Lesniauskienei. Velionės 
liūdi vyras s. Viktoras Lesniaus-
kas, buvęs Lituanicos tunto tun-
tininkas, sūnus skautas vytis dr. 
Algis su šeima, dukra Audronė 
buv. Aušros Vartų tunto vyr. 
skautė su šeima. Močiutės liūdi 
Lituaniaos tunto skautas Dovas ir 
kemavietės sesės Eglė ir Rūta. 
Velionės šeimą liūdesyje užjau
čia plačioji Chicagos skautiškoji 
šeima, ir savo gerąją mokytoją 
prisimindami buvę jos mokiniai. 
TfHai Mažosios Lietuve dukrai 
tebūnie lengva šios svečios ša 
lies žemelė. 

TUNTININKU DĖMESIUI 

organizuoja Pulk. J. Šarausko Ži
dinio skautai vyčiai kandidatai. 

Data: Sekmadienį, 1980., sau
sio 27 d. 

Vieta : Alpine Valley-
Važiuojame autobusu: Išvažiuo

jame 7:30 v. r. nuo Jaunimo cent
ro. Grįžtame 6:00 v. v. prie 
Jaunimo centro. 

Kelionės išlaidos: keltuvai 12 
dol. slidžių nuoma 9 dol. auto
busas 9 dol., draudimas 1.50 dol. 
iš viso 31.50 dol. 

Tuntas reikalauja, kad visi sve
čiai ir visos skautės turėtų "Medi-
cal" draudimą 1,250.00 sumoje. 

Registraciją su 10.00 dol. mo
kesčiu prašau sugrąžinti iki sausio 
13 dienos. Užsiregistravę po šios 

j datos važiuos tik tada, jeigu bus 
autobuse vietos. Jei negalėsite da
lyvauti ir apie tai pranešite ren
gėjams iki sausio 20 dienos, rao-

THE L1THUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
Second class postage paid at Chicago, 111. Published daily except 
Sundays, Legal Holidays, days after Christmas and Easter 

by the Lithuanian Catholic Press Society. 
Publication Number (USPS — 161000) 

Subscription Rates $40.00 — Chicago, Cook County, Illinois 
and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $3800. Foreign countries 
$40.00. 

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

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 
metams y2 metų 3 mėn. 

Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00 
Kanadoje U.S.A 40.00 22.00 15.00 
Užsienyje 40.00 22.00 15.00 
Kitur 38.00 20.00 13.00 
Savaitinis 25.00 15.00 

• Administracija dirba kas- { • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. ! nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 

! anksto susitarus Redakcija už 
• Redakcija dirba kasdien j s k e n ) įm ų turinį neatsako. Skel-
8:30 — 4:00, šeštadieniais j b i m ų k a i n o s prisiunčiamos gavus 
830 — 12:0O j p r a š y m ą 

Kariuomenės šventės minėjimo — iškilmingos sueigos metu skautininko 
įžodį davę vrorcesterio paskautminkai. Iš k. į d.: Br. Naras, 0 . Pridotkienė 
ir E. Meilus, ir. 

nius ir pinigų pietums. Informa
cijai skambinti: Vytui Liškūnui 
735 — 4970 arba Romui Fabijo
nui (namų) 737 — 0770, (darbo) 
846 — 7000 Ext. 2374. 

PIRMOS PAGALBOS KURSAI 

Kviečiami lankyti: skautai, skau 
tės, vadovai, vadovės ir tėvai. Ruo 
šia: Lituanicos tuntas. Kurso rū
šis: American Red Cross "Basic 
First Aid". Instruktorė: Gilė Liu-1 
binskaitė (telef. 735 — 3397), Da | 
lila Liubinskienė, Juozas Liubins- j 
kas. 

Data: Ptasideda registracija sek 
madienį, 1980 m. sausio 13 d., tę
sis 3 — 4 savaites. Laikas: Sekma
dieniais 9 — 12 vai. ryto (studen
tas gali ateiti bet kada tame laiko
tarpyje. Vieta: Jaunimo centro di
džioji salė (Jei užimta — prane
šime) Kaina 5 dol. už keturias kny 

atlikus visus pratimus, kursantas 
gaus "American Red Cross certi-
ficate" ir skautams bus suteikta 
sanitaro speaialybė. 

Pastaba: Knygos yra anglų kal
ba "Self Taught" rūšies. Mokin

tis galima namie, tik reikia at
nešti namie ("Multiple choice 
užpildytus egazminus patikrinti 
instruktoriams. Į klasę reikia atei
ti tik dėl praktiškų pratimų ku
riuos praveda instruktoriai. 

V I E N O S A I S T R O S I S T O R I J A 
Sis romanas yra garsaus ispanų rašytojo M. Unamuno. 
Pradėjus romaną skaityti — nenorisi sustoti. Tikrai 
intriguojantis. Išvertė ii ispanų kalbos Povilas Gau-
čys. Išleido Rūtos leidykla 1977. Knyga gaunama: 
Draugas 4545 W. 63rd St., Chicago/Dl. 60629. Kai
na su persiuntimu — $4.25 

' <B»-' 

kestis bus sugrąžintas. Taip pat!gas, bandažus ir t. t Kursų už-
pasiimkite priešpiečiams sumušti-1 baigimas: Išlaikius egzaminus ir 

S 

Nuotr. E. Meilaus 

KLAIPĖDOS ATVADAVIMO 
MINĖJIMO SUEIGA 

Chicagos jūrų skautų — skau
čių bendra metinė iškilminga 
Klaipėdos atvadavimo minėjimo 
sueiga — Klaipėdos diena įvyks 
sekmadienį, sausio 13 d., 9:30 vai. 
ryto Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Sueigą šaukia Nerijos jū
rų skaučių tuntas ir Lituanicos 

SESĖS SKAUTININKĖS 
Chicagos skautininkių draugo

vės pirmoji šių metų sueiga 
įvyks sekmadienį, sausio 13 d. 
3 v. p.p. draugininkės v. s. Malvi-
nos Jonikienės namuose, 6346 S. 
Washtenaw, Chicagoje. Numaty
ta įdomi k aktuali dienotvarkė. 
Visos skautininkes kviečiamos. 

. - , Sueigoje taip pat bus galima susiturite -ury skautai. Visiems Li-i , ?. ' T c c . „ , ° j I I «_ , - , , . . . mokėti LSS nario mokesti tos, ku
rios šiuo metu nedirba skautiš-anicos tunto bebrams, jūrų jau

nimas, jūrų skautams ir j . bu- , ' " 
**,. * . m. .. kuose vienetuose 
dz*ąms. o taip pat Nerijos tunto i ns 
udrytėms, j . jaunėms, j . skautams! 
ir gintarėms dalyvavimas privalo
mas. Visi renkasi 9:15 vai. ryto. 
Dėvime pilnomis tvarkingomis 
uniformomis. Visi aktyvūs ir šiuo 
metu veikloje nedalyvaują jūrų 
4Murtinm*kai — kės, j . budžiai, 
gintarės ir tėveliai kviečiami šio
je iškilmingoje sueigoje dalyvauti-

TĖVŲ SUSIRINKIMAS 
Aušros Vartų tunto skaučių 

tėvų susirinkimas įvyks sekm., 
sausio 13 d., 11 vai. ryto- Bus ap-
lar*3 " u n " ) veik'a ir kiti svarbūs 
refka'ai t s r p U J H Ų : kovo 2 d. 
rv-vks*an*i Kazicko mugė. ba lan
džio 12 d. ruošiamas met in i s tun 
t o fealius ir gegužės 4 d. n u m a t y t a s 
i šk i lmingas Aušros Var tų tun to 

RUOŠIAMA ĮDOMI 
VAKARONĖ 

LSS Seserijos skautininkių ir 
vyr. tkaučių židiniečių skiriai 
kviečia visas skautininkes ir vyr. 
skautes atsilankyti į įdomią in
formacinę vakaronę, š. m. sausio 
18 d. (penkt.), 7:30 vai- vakaro. 
Vakaronė vyks Jaunimo centro 
posėdžių kambaryje. Programo
je numatytas skautininkes Danu
tės Korzonienės pašnekesys ir 
skaidrės apie šiandieninę Lietu
vą ir Vilniaus universiteto jubilie
jų. Visos sesės kviečiamos atsilan
kyti. 
NERIJOS TUNTO DĖMESIUI 

Visos Nerijos tunto sesės ir jų 

LSS Tarybai 1980-uosius me
tus paskelbus Jaunųjų vaodovų 
metais, Skautybės Kelias yra pasi
ryžęs per savo skiltis skaitančią 
visuomenę supažindinti su mūsų 
jaunaisiais vadovais —vadovė
mis. Tuntininkai-es yra prašo
mi prisiųsti trumpus savo jau
nųjų vadovų - vių veiklos ir as- į 5 
meniško gyvenimo aprašymus ir | £ 
juoda — balta nuotraukas. Siųsti } s 
redaktorei sekančiu adresu: 2652 E 
V. 65th Street, Chicago, IL 60629 

30-ties metų sukakties minėji- Į Šeimų nariai,norį dalyvauti Litu-
ffi3i Visi tėvai kviečiami susirin-Į anicos tunto skautų vyčių kand. 
Icime dalyvauti. Susirinkimai ruošiamoje slidinėjimo iškyloje 
<vyis Jaunimo centro posėdžių \ š m. sausio 27 d., nedelsiant re-
kambaryje — naujoje pastato da
lyje, prieš xavme. 

gistruojasi pas sesę A. 
tai. 778 -^8868. 

P: eirytę, 

DAUGIAU DĖMESIO 
VAIKAMS 

Jaunimo centro patalpose esan
čios lituanistinės mokyklos prašo 
vadovų-vių, pravedančių sueigas 
J. centro klasėse, švariai ir tvar-1 
kingai palikti patalpas. Litu- į 
anistinės mokyklos darbo diena 
labai trumpa. Brangi kiekviena 
minutė norint išeiti numatytą 
kursą. O tas laikas neretai sugai
šinamas, kai didesnė pirmosios-
pamokos dalis praeina valant len
tas, stalus, tvarkant klasę. Nere
tai ant sienų pakabinti piešiniai 
ar mokykloje palikti reikmenys ir 
knygos randami sugadinti ar net 
visai sunaikinti. Aišku, peikiami 
skautai, nes jie tomis patalpo
mis naudojasi. Vadovai, o taip 
pat budintys — čios prašomi 
kreipti didesnį dėmesį į palie
kamos klasės tvarkos stovį ir įspėti 
ypač jaun. skautus —es, po suei
gų nelakstyti koridoriais, nelan
džioti po tuščias klases ir pan. 
Taip pat skautų —čių tėvai 
yra prašomi daugiau dėmesio 
kreipti į šių sueigų išėjusius savo 
vaikus —neleisti jų vienų nesu
valdomai siausti po visą Jaunimo 
centrą. 

SLIDINĖJIMO ĮSKYLA 
Lituanicos tuntas kviečia visus 

skautus, skautes ir svečius daily-
vauti slidinėjimo iškyloje. Iškylą 

(Established in 1959) 
l-OS SAVAITfiE KELIONES IS NEW YORKO/BOSTONO 

$895.00 — Gegužės 12 d., Rugsėjo 15 d., RugsSjo 23 d., Spalio 6 d., 
Spalio 19 d. 

$995.00 — Gegužės 25 d., Birželio 8 d., Birželio 23 d. (Šokių ir Dai
nų šventė). 

$1040.00 — Birželio 29 d., Rugpiūčio 10 d. 

2-JŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS IŠ NEW YORKO/BOSTONO 
$1295.00 — Birželio 13 d., Rugpiūčio 18 d. (Su Ryga ir Leningradu). 
$1400.00 — Rugpiūčio 10 d. (6 dienos Romoje). 
$1445.00 — Birželio 23 d. (Su Šveicarija ir Vokietija). 
$1445.00 — Birželio 29 d. (Su Švedija ir Danija). 

Kelionėms iš Chicagos pridėti prie kainos dar $100.00. 
(Visos kainos apskaičiuotos asmeniui gyvenant dviese kambaryje). 

• ALL PRICES SUBJECT TO CHANGES AND INCREASES 
IN 1980. 

Užsiregistravusiems padedame įsigyti pasus, sutvarkome visus ke
lionei reikalingus dokumentus, gauname vizas. 

DAROME CIA PAT VIETOJE PASO IR VIZOS NUOTRAUKAS! 

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! PRAŠOME REGISTRUOTIS! 

= AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU = 
= 9727 South Western Avenue 5 
| Chicago, Illinois 60643. — Tel. (312) 238-9787 1 
f.illllllllllllilllllliiiiiiiiiililiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiliilllllllllllilliilllllllllllllll^ 

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
KRONIKOMS LEISTI SĄJUNGA 

Jau išleido LKB Kronikos ispanų kalba pirmą tomą, 
spausdinamas lietuvių kalba penktas tomas ir greitai 
bus spausdinami prancūzų ir anglų kalbomis pirmieji 
tomai. 

Maloniai prašome visus lietuvius savo aukomis pa
remti Kronikos knygų leidimą, nes leidėjams trūksta di
delių sumų lėšų. 

Paaukojusieji 100 dol. ar daugiau, jei sutiks, bus 
įrašomi leidžiamose knygose ir laikomi Sąjungos amžinais 
nariais. Už visus aukotojus kasdien laikomos šv. Mišios. 

Aukos atleidžiamos nuo federalinių mokesčių. 
Kviečiame lietuvius užsisakyti Kronikos knygas lie

tuviu, o norintieji ir kitomis kalbomis ir dar neatsilygi
nusieji už gautas knygas, prašomi greitai atsilyginti. 

Kronikos knygų kaina visomis kalbomis: 5 dol. minkš
tais ir 7 dol. kietais viršeliais. 

Aukas siųsti ir čekius rašyti šiuo vardu ir adresą: 
IJiB Kronikoms Leisti Sąjunga, 6825 So. Tatman Ave., 
Chicago, Iii. 60629 USA 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravrford 
Medical Building). Tef. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm.. antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. - GR 6-2400 

Vai. pagai susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
7-9: antrad. ir penkt. 10-4:šeštad. 10-3 vai. 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervu ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagai susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė AkiŲ ligos 

3907 West 103rd Street . 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
J 0 K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
3656 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 
6132 S. Kedzte Ave Chicago 

Te! 445-1223 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So. 49th Court. Cicero. III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

Specializuojasi: Koronėtėse. 
tilteliuose ir plokštelėse 

2659 W 59 St.. Chicago - 476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr, treč 

ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 M 1 vai. 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. REliance 5-181t- — " 

DR. WALTER J . KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt. 
uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p. 
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: Pirmad.,antrad.,ketvirtad.irpenktad. 
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

Telef. — 282-4422 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO. WABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAL AVE. 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W 71st St. - Tel. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai. antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak. 
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545 

DR. J. J . SIMONAITIS 
Tel. - GR 6-0617 

6958 S. Talman Ave. 

Ofiso tel HE 4-2123. namg GI 8-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vai : pirm., antrad , ketv. ir penktad. 2-5 ir 
6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs tel 586-3166: namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai : pirm., antr. ketv ir penkt. 

2—7) šeštadieniais pagal susitarimą. 



Atėjo valanda 

MOKYTIS IŠ SAVO KLAIDI) 
APSIMOKĖJO RUOŠTI IV PLJK EUROPOJE 

Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos Suvažiavimas 

Jei JAV-bės nesuklydo ilgą laiką 
puoselėdamoe laisvo žmogaus tei
ses, suteikdamos daugeliui poli
tinių bėglių prieglobsčio teisę, gin
damos atskirų tautų teises ir dėl 
kitų tautų laisvės įstodamos į 
abudu pasaulinius karus, tai poka
rio metais Amerikos politikai ir 
krašto vairuotojai padarė nemaža 
klaidų, kurių skaudžius vaisius 
reikia rinkti dabar. Taigi kartas 
nuo karto, ypač metų sąvartoje 
sustoti ir apžvelgti, kas gera pada
ryta, kur suklysta, kad būtų gali
ma (kur dar įmanoma) kreivus ėji
mus ištiesinti, kad šis kraštas būtų 
ateityje tvirtas ir laimingas ne vien 
savo, bet ir visos žmonijos gerovei. 
Pirmiausia kai kurie kreivi keliai. 

Geras ir garbingas dalykas, kad 
Amerika įstojo į II pasaulinį karą, 
kad jos žmonės žuvo už kitų kraštų 
ir savo laisvę, kad Amerika ekono
miškai ir politiškai rėmė savo 
sąjungininkus. Tačiau teikia labai 
apgailėti, kad valstybės politiniai 
vadai pokario metais padarė daug 
klaidų, kai Teherano, Jaltos, Pos-
dano konferencijose suskaldė į 
kelias dalis centrinę Europos dalį 
— Vokietijos valstybę. Perleido 
sovietinių rusų įtakon Rytų Vokie
tiją, Lenkiją, Čekoslovakiją, Veng
riją, Rumuniją, Bulgariją, o taip 
pat jau anksčiau (1940 metais) So
vietų Sąjungos jėga užimtas Pagal-
tijo valstybes — Lietuvą, Latviją, 
Estiją, dalį Suomijos ir Beserabiją. 

JAV-bių politikų absurdišką 
neapdairumą rodo Vokietijos sosti
nės Berlyno padalijimas į vaka
riečių ir Sovietų zonas, pavertimas 
šio miesto amžinu ginčų bei nesu
tarimų židiniu. 

Apibendrinant mūsų teigimą, 
reiktų pasakyti, kad karo lauke 
karių laimėtas karas buvo Ame
rikos diplomatų pralaimėtas. 

Prie pačių Amerikos krantų esan
ti Kuba buvo amerikiečių labai 
lengvai perleista Sovietų kont-
rolėn. Panašiai buvo atiduotos 
kelios Afrikos valstybės. 

Jau kiek anksčiau buvo sukurtos 
dvi Korėjos, du Vietnamai, atsi
rado dvi Kinijos. Tiesa, gindama 
Azijos tautų teises, Amerika buvo 
įsitraukusi į Korėjos ir į Vietnamo 
karus, tačiau pastarojo gynimas 
virto skaudžia katastrofa pačiai 
Amerikai, kai dėl to meto politikų 
kaltės buvo praktiškai uždrausta 
Amerikos kariuomenei pavartoti 
reikiamas priemones ir laimėti 
Vietnamo karą. 

Negeriau buvo ir Europoje. Tie
sa, pokario metais Amerika gau
siai parėmė ne tiktai savo draugus, 
bet ypatingai savo priešus. Turime 
galvoje labai plačios ekonominės 
apimties Marshalio planą. Jo dėka 
karo išvarginti Europos kraštai 
susitvarkė politiškai ir sustiprėjo 
ekonomiškai. Vakarinė Vokietijos 
dalis, buvęs priešo kraštas, virto ne 
tiktai Amerikos geru draugu, bet ir 
stipriausiu sąjungininku Europoje. 
Panašiai atsitiko ir su Azijos vals
tybe — Japonija. Tačiau Amerika 
prarado pasaulyje daug draugų, kai 
nei žodžiu, nei veiksmu neparėmė 
Vengrijos, Čekoslovakijos, Len
kijos ir iš dalies Rumunijos pastan
gų išsivaduoti iš joms primestos 
Sovietų „globos". Daug kas 6a 
įžiūrėjo Amerikos išdavystę laisvę 
mylinčių žmonių ir tautų atžvilgiu. 

Nesidomėjimas pavergtų tautų 
reikalais buvo ir toliau tęsiamas. 
Pokario metais buvo pradėtas glau
dus bendravimas su didžiausiu lais
vųjų tautų ir jų žmonių pavergėju 
— Sovietų Sąjunga. Šis bendravi
mas paprastai detente vadinamas. 

Sovietiniams rusams spaudžiant 
pripažinti jų karo metu ir pokario 
metais padarytus grobimus bei 
užkariavimus, buvo atsisakyta Tai
kos konferencijos. Jos vietoje 1975 
m. JAV ir kiti 34 kraštai pasirašė 
Helsinkio susitarimą, kuriuo Sovie
tams buvo pripažintas jų karo metu 
pavergtomis tautomis išplėstų 

sienų neliečiamumas. Už šią labai 
didelę nuolaidą Sovietams buvo 
išsiderėtas žmogaus teisių gerbimo 
reikalas, kurio sovietiniai rusai ne 
nemanė laikytis. 

Daugelyje kitų tarpvalstybinic 
bendravimo sričių Amerika apleis
davo savo draugus, o remdavo savo 
priešus. 

Taip pat Amerika padarė dar 
vieną didelę klaidą, spausdama 
diktatūrinio pobūdžio režimus cent
rinėje ir Pietų Amerikoje. Išdavoje 
Kuba nukrito į sovietinių rusų 
sterblę, o Čilės prezidentas gen. 
Pinochetas, išlaisvinęs šį kraštą iš 
komunistinės valdžios priespau
dos, ir šiandien yra JAV-bių 
vyriausybės spaudžiamas. 

Ilgus dešimtmečius Amerikos 
galybės ir įtakos simbolis visame 
pasaulyje buvo jos be galo tvirtas 
pinigas — doleris. Visi pasaulis 
kraštai šią auksu tvirtai padengtą 
valiutą pagrįstai laikė daugiausia 
pasitikėjimo vertu pinigu ir nau
dojo kaip užsienio mokomąją pre
miją. Amerikos doleriu buvo parem
tos daugelio kraštų valiutos. 

Tačiau pastarojo dešimtmečio 
bėgyje JAV ekonominio gyvenimo 
vadovai be galo susilpnino savo 
piniginį veinetą. Tai buvo atlikta 
1972 m. atsisakant nuo dolerio 
padengimo auksu, o taip pat spaus
dinant didelius dolerių banknotų, 
nepadengtus pastoviomis vertybė
mis, kiekius. 

Atsiradus naftos krizei ir nepa
prastai iškilus naftos produktų kai
noms, Amerika nedarė žygių kraš
to viduje sumažinti benzino 
vartojimą, nors nesunkiai, šiek tiek 
pasitaupydama, galėjo nesunkiai 
išsiversti savo naftos ištekliais. 

Ir patys Amerikos gyventojai 
nesistengė imtis taupymo prie
monių. Kai kurių sričių darbinin
kai, nežiūrėdami pasunkėjusios 
ekonominės padėties, pradėjo reika
lauti nepagrįsto atlyginimų pakė
limo. Nevaržomi streikai leido 
jiems pasiekti pasakiškai aukštų 
atlyginimų. Pasėkoje atsirado labai 
didelis kainų kilimas. Garsusis do
leris neteko gero savo vardo, jo 
vertė užsienyje labai nukrito. Už 
unciją aukso dabar mokama dau
giau kaip 600 dolerių. Su dolerio 
vertės kritimu proporcingai krito 
ir Amerikos geras finansinis var
das užsienio kraštuose. 

Amerikos vadų detentė — bučia
vimasis su Sovietų vadais Helsin
kyje, Belgrade, Vienoje ir kitur 
nieko gera Amerikai nedavė. N e a p 
galvotu būdu pasirašyta SALTo II 
sutartis turėjo vesti prie krašto 
apsiginklavimo sumažinimo. 

Paskutinis Amerikos varge ap
leistas jos geras draugas Irano ša
chas. Kai JAV-bės jo neparėmė, 
kraštas susilaukė ajatolos Komei-
nio asmenybėj žymiai baisesnio 
diktatoriaus, kuris nesiskaito su bet 
kuriais tarptautiniais nuostatais. 
Pagrobę įkaitais teisėtus diplo
matus, jau trečias mėnuo tyčiojasi 
ne tik iš Amerikos, jos prezidento, 
bet ir iš Jungtinių Tautų. Turime 
galvoje nepavykusį gen. sekreto
riaus K. Waldheimo vizitą Tehe
rane, kuris parodė, kokia menka 
Jungtinių tautų galybė... 

Paskutinis į sovietinių rusų sterb
lę nukritęs obuolys — Afganis
tanas, kuris turi tapti tiltu Rusijai 
užimti ne tiktai Iraną, bet ir prasi
veržti iki Indijos vandenyno ir už
imti Arabų naftos šaltinius. 

Sovietų agresija — neprotingos 
detentės su jais vaisiai. Bet pasku
tinė prez. J. Carterio kalba parodė, 
kad Amerika pradeda praregėti. 
Yra vilčių, kad pasibaigs smurto 
toleravimo laikai, nes jau atėjo 
valanda. Galbūt, JAV politikai 
bandys mokytis ir savo klaidų. 
Ta6au, norint sustabdyti Sovietų 
agresiją, reikia jėgos ir pasiruoši
mo. Ar šiuo metu Amerika tai turi? 

b.kv. 

Daug kam kyla klausimas, ar 
buvo verta IV PLJ kongresą ruošti 
Europoje. Spaudoje šis klausimas 
buvo iškeltas ne kartą ir dažnai 
neigiamai atsakomas. Tačiau, 
sprendžiant iš neseniai įvykusio 
Vokietijos Lietuvių Jaunimo 
sąjungos suvažiavimo, susidaro 
visai kitoks vaizdas. 

Pailsėjusi nuo kongreso, naujoji 
VLJS valdyba ėmėsi darbo — 
suruošti jaunimo suvažiavimą, 
kuris įvyko lapkričio 23-25 dienomis 
Vasario 16 gimnazijos patalpose. 
Buvo pakviestas ne tik Vokietijos 
jaunimas, bet taip pat ir jaunimas iš 
Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, 
Švedijos ir Italijos. Kadangi buvo 
mokslo metas, atvykti tokiam 
trumpam laikui tegalėjo tik viena 
atstovė iš Didž. Britanijos. Ona 
Virbickaitė (iš Anglijos - buvusi D7 
PLJK atstovė) atvyko net dvi dienas 
anksčiau, kad galėtų atsigauti nuo 
ilgos kelionės. 

Penktadienio vakarą salėje jau 
rinkosi jaunimas, atkeliavęs iš 
įvairiausių Vokietijos vietovių: 
Hamburgo, Muencheno, Vakarų 
Berlyno, Heidelbergo ir t.t. 
Suvažiavimą punktualiai atidarė 
VLJS valdybos pirmininkas Mečys 
Landas. Jis pasveikino suvažiavimo 
dalyvius ir perskaitė sveikinimo 
žodžius, gautus iš Prancūzijos bei 
Švedijos lietuvių jaunimo. Didž. 
Britanijos LJS (įsisteigusi po IV 
P L J K ) v a r d u s v e i k i n o O. 
Virbickaitė. 

Toliau buvo VLB valdybos pirm. 
Andriaus Smito paskaita apie IV 
PLJ kongresą. Pradžioje jis 
paaiškino kongreso istoriją — kada 
ir kaip kilo tokia mintis ruošti 
kongresus ir kas buvo pasiekta per 
pirmuosius tris kongresus. Toliau 
kalbėjo apie IV PLJK pasiruošimo 
darbus Europoje, suminėdamas 
daugelį pliusų ir minusų ruošiant 
tokio didelio masto renginį. 
B a i g d a m a s i š v a r d i n o porą 
svarbesnių momentų, įvykusių IV 
PLJ kongreso metu. 

Tą patį vakarą buvo pristatyti 
VLJS valdybos nariai: pirmininkas 
M e č y s L a n d a s , v i c e p i r m . 
Raimundas Zagarinskas, sekretorė 
Jūratė Barasaitė, iždininkas Romas 
Žaliukas ir informacijos vedėja 
Marytė Dambriūnaitė - Šmitienė. Po 
to kiekvienas turėjo progos 
pasisakyti, kas jie esą ir iš kur 
atvykę. Susidarė vaizdas, kad dabar 
vyksta "mini" PLJ kongresas, kai 
jaunimas pradėjo vardinti savo 
k r a š t u s : Vokie t i ja , Angl i j a , 
Venecuela ir Brazilija (šiais metais 
mokinės Vasario 16 gimnazijoj), 
Amerika (užsilikę nuo kongreso) ir 
Lietuva prieš tris mėnesius pabėgęs 
jūrininkas). Norėdami dar geriau 
susipažinti ir pabendrauti su visais, 
persikėlėm į kaimo restoranėlį, 
kuriame ilgai mus linksmino 

Marytė Dambriūnai tė - Šmit ienė 

vokiškas alus ir Mečio Lando 
akordeonas. 

Šeštadienio rytą Alina Grinienė 
kalbėjo apie jaunimo veiklos gali
mybes Vokietijoj ir bendrai Vakarų 
Europoje. Ji pateikė įvairiausių vei
kimo būdų: 1) sąjungos rėmuose -
suvažiavimai, stovyklos, aplinkraš
čiai; 2) didesnėse grupėse - ryšiai su 
pabaltiečiais, dalyvavimas Lietu
vių Bendruomenėje, parapijos veik
loje, ideologinėse or-jose; 3) pa
vieniui - vadovauti jaunimo 
stovykloms, palaikyti tautinius pap
ročius šeimoje, rašyti vokiečiams a-
pie Lietuvą ir t.t. Pavyzdžių buvo be 
galo daug. Paskaita parodė, kiek 
Vokietijos lietuvių jaunimas turi 
galimybių veikti, nesant didelei gru
pei. 

Turėdami gerą vaizdą, kaip mes 
galim veikti, toliau klausėmės apie 
jaunimo veiklą kituose kraštuose. 
Mečys Landas išsamiai pristatė 
kiekvieno krašto veiklą, jų pasieki
mus ir sunkumus. Kraštų praneši
mai buvo pateikti IV PLJK stovyk
loje, bet daugumas šio suvažiavimo 
dalyvių stovykloje nedalyvavo. Šia 
proga Ona Virbickaitė paaiškino a-

pie neseniai įsisteigusią Didž. Bri
tanijos Lietuvių Jaunimo sąjungą. 
Sekė diskusijos dėl šių dviejų paskai
tų. Gaila, kad pietų laikas nutraukė 
šias diskusijas ir nebuvo galima vi
siems išsikalbėti. 

Papietavę rinkomės į gimnazijos 
klasę, kurioje matėm filmą apie IV 
PLJ kongresą. Filmą susuko inž. Ri
čardas Tautvaiša (iš Vokietijos), ku
ris vasaros metu pasisiūlė nufil
muoti kongreso eigą Altenberge, kur 
vyko studijų dienos, ir Koenigstei-
ne, kur vyko kongreso uždarymo iš
kilmės. Per tą pusvalandį vieniems 
buvo prisiminimas šio pasaulinio 
masto renginio, kitiems nustebi
mas, pamačius tiek lietuvių, susirin
kusių Vokietijoj, ir gal tuo pačiu me

tu apgailestavimas, kad jų Un 
nebuvo. 

Šeštadienio popietė slinko prie ga
lo, bet suvažiavimo dienotvarkėje 
buvo numatytos dar dvi paskaitos. 
Dr. Gerhardas Bauras supažindino 
mus su žmogaus teisių raida ir po to 
Kęstutis Jokubynas kalbėjo apie 
žmogaus teisių pažeidimą Lietuvoje 
ir bendrai Sovietų Sąjungoje, apie 
Lietuvos pogrindžio spaudą, Helsin
kio grupę ir t.t. Po šių paskaitų taip 
pa t vyko diskusijos, per kurias buvo 
galima pastebėti jaunimo susi
domėjimą Lietuvos dabartine padė
timi. 

Vakare vyko linksmavakaris ir ta
lentų pasirodymai. Gimnazijos val
gykloj susirinko apie 150 žmonių — 
vyresnių ir jaunimo. Programą at
liko Vasario 16 gimnazijos tautinių 
šokių grupė, gimnazijos mokiniai, 
studentai ir Muencheno "Ratukas", 
suvaidindamas įvairias lietuvių 
liaudies dainas. Dar kartą buvo 
rodomas IV PLJK filmas. Visi ilgai 
linksminosi, šnekučiavosi, dai
navo. 

Sekmadienį po pamaldų išgirdom 
paskutinę suvažiavimo paskaitą. 
Kun. A. Rubikas kalbėjo apie kata
likų Bažnyčios padėtį po lenko po
piežiaus išrinkimo, popiežiaus ke
liones, jo įtaką Lietuvoje ir t.t. Ir po 
šios paskaitos diskusijų netrūko. 

Tuo po pietų įvyko šio suvažiavi
mo įvertinimas, pasisakymai ir atei
ties veiklos planavimas ir suva
žiavimo uždarymas. Pirmininkui 
užsiminus, kad suvažiavimo prog
rama gal buvo ir perkrauta, atsaky
mas buvo toks: "Tai kam mes čia su
sirinkom". Ir tai nebuvo vieno 
žmogaus nuomonė, nes programos 
punktuose beveik visi visuomet są
žiningai dalyvavo. Kiti apgailes
tavo, kad nebuvo daugiau laiko skir
ta diskusijoms. Priimtas siūlymas 
ateinančios vasaros metu Vokietijo
je suruošti Europos lietuvių jauni
mo stovyklą. Kaip jau minėjau, 
suvažiavime dalyvavo 30 metų jūri
ninkas Vytautas Mackevičius, kuris 
praėjusią vasarą Luebecko uoste pa-

Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos suvažiavimo metu kalbasi paskaitininkai. Iš kaires: 
Kęstutis Jokubynas ir Andrius Šmitas. Suvažiavimas įvyko lapkričio 23—25 dienomis 
Huettenfelde. Dalyvavo 60 jaunimo. 

Nuotr. Georg VViegand 

bėgo nuo Sovietų laivo ir paprašė po
litinės globos. Suvažiavimo daly
viams V. Mackevičius šį įvykį 
išsamiai papasakojo. Atėjo laikas 
atsisveikinti ir skirstytis namo. Ta
čiau niekas neskubėjo. 

Taigi šio nepaprasto suvažiavimo 
aprašymą baigiau. Taip, jis man bu
vo nepaprastas, nes, išgyvenus 
Vokietijoj trejus su puse metų, dar to
kio jaunimo suvažiavimo čia nebu
vau mačius. O suvažiavimai vykda
vo kasmet. Kartais suskaičiuodavau 
10-15 ir net ligi 25 dalyvių. Šį kartą 
atvyko veik 60 jaunimo. Gal ir šis 
skaičius yra nedidelis, bet čia ne 
Šiaurės Amerika, ir mes tų masinių 
ksaičių bei didelių kolonijų neturim. 
Taigi 60-čiai susirinkti buvo nepap
rastas įvykis. 

Kyla klausimas, kodėl šį kartą tiek 
suvažiavo? Aišku suvažiavimo 
programa po daugelio metų buvo 
pirmą kartą vėl gerai suplanuota. 
Kai kurie iš šio suvažiavimo da
lyvių dalyvavo ir IV PLJK stovyk
loje, studijų dienose, o kiti nors Koe-
nigsteine — uždarymo iškilmėse. 
Bet ir tie kurie kongreso nematė, o 
tik girdėjo apie jį, panoro į Šį su
važiavimą atvažiuoti. 

II PLJ kongresui- pasibaigus, pri
simenu, kaip Pietų Amerikos kraš
tuose jaunimo veikla žymiai pagy
vėjo, o tuo tarpu Šiaurės Amerikoje 
ir kituose kraštuose veikla pradėjo 
užgesti. IV. PLJK praėjus drįstu sa
kyti, kad Europos lietuvių jaunimas 
pradeda atsibusti. Prieš keletą 
mėnesių įsisteigė Didž. Britanijos 
LJ sąjunga. Jos valdybą sudaro IV 
PLJK Didž. Britanijos penki atsto
vai. Prancūzijoj ir Švedijoj jauni
mas taip pat pradeda judėti. Ryšį 
palaikom kad ir tik laiškais. Na, o ir 
Vokietija šį kartą suruošė šaunų 
suvažiavimą. 

Šių kraštų atvudimas yra IV 
Pasaulio Lietuvių jaunimo kongre
so pasekmė. Taip, IV PLJK suruošti 
Europoje buvo tikrai verta. 

PARKAI KALNUOSE 
Rumunijoje (Europa) kuriami 

nacionaliniai parkai. Du parkai 
Dunojaus deltoje ir aštuoni kal
nuose, iš jų vienas Rodnejo kal
nuose, Rumunijos šiaurėje. Parkas 
Rodnejo kalnuose turės ir moks
linės reikšmės, nes parko landšaf
tai išsidėstę charakteringose 
geologinėse zonose, o reljefas, 
klimatas, pagaliau šio rajono fauna 
ir flora būdinga Rytų Karpatams. 
Nacionalinio parko plotas — 63700 
hektarų, iš jų 41 tūkstantis hektarų 
miško ir 22700 hek. alpių pievų. 
Todėl tarp floros atstovų vyrauja 
alpiniai elementai. Cia gyvena 
elniai, meškos, šernai ir daug kitų 
žvėrių. 

BAIMINASI ALPINISTAI 
Alpinistams įvarė baimės žinia, 

kad Everesto pat>ėdėje, Nepolio vy
riausybės nutarimu, įsteigtas rezer
vatas, kur laisvėje gyvena įsta
tymu saugomi tigrai, leopardai, 
drambliai ir kiti daug kur Azijoje 
jau išnykstantys žvėrys. jm. 

A K M U O 
VACYS KAVALIŪNAS 

Tomas Juraitis niekad nebūdavo linksmas. 
Jei kada kiek ir šyptelėdavo, tai tik viena veido 
puse, kairiąja, kuri pakildavo į viršų ir vos jun
tamai nušvisdavo. O kita pusė, dešinioji, tuo 
pačiu momentu dar labiau patamsėdavo ir tarsi 
nusvirdavo žemyn. 

Ar Tomo veidas buvo ir jo sielos — tamsios 
ir šviesios jos pusės — atspindys, nežinojom. 
Niekas iš tikrųjų tuo ir nesidomėjome, nors 
visiem atrodydavo, kad tą jo kartais šiek tiek 
prasiveržiantį dvasinio pasaulio sušvitimą kaž
kas temdyte temdo. 

Net ir tada, kai kartais susimetusi studentų 
grupelė traukdavome linksmas dainas, Tomas, 
tarsi savo mintimis ir siela būdamas kur labai 
toli, sėdėdavo ir tylėdavo. Tiktai tada, kai išdai
navę visas savo dainas ir baigę studentų him
nu Gaudeamus igitur, jį pulte užpuldavome: 

— Tomai, ką tu? 
— O ką aš? — pakeldavo galvą, tarsi iš 

kažkur staiga sugrįžęs. 
— Kodėl nedainuoji? 
— O ko jūs norite? 
— Dainuok, ką tik nori. Tik dainuok. 
— Gerai, gerai, vyrai. Palaukite Aš jums 

klaipėdietišką. 
Visi, būdavo, nutylame, o Tomas pasikei

tusiu ir išbalusiu veidu, tarytum jo siela būtų 
užlieta tolumų ilgesiu, pradeda: 

Sakiau, sakiau, mano mergyte, 
Neeik, neeik linų laukeliu — 
Užkris žiedelis ant vainikėlio, 
Neteksi tu jaunystėlės. 

Ir visada jis dainuodavo tik šią vieną 
dainą. Kitos niekados neišprašydavome. Ir 
dainuodavo jis kitaip negu mes visi. Jo balse 
būdavo kažkas labai tolimo, praeinančio h* 
liūdno. Gal kaip ir dalioje jo gimtojo krašto, rau
dančio drauge su amžinai ošiančia jūra ir stau
giančiais vėjais. 

Dainuodamas jis niekad nežiūrėdavo į mus, 
o ten, kur, atrodo, būdavo toji jo daina, su 
kurios žodžiais, melodija ir joje atsiskleidžian
čiais vaizdais ir jis pats susiliedavo pilna 
ilgesio savo siela. 

Kartais, dainuodamas linų lauku einančios 
mergaitės žodžius, 

Nebark, nebark manęs, bernyti, 
Oi, skauda, skauda mano Širdelę, 
Oi, gaila, gaila man vainikėlio... 

taip susigraudindavo, kad iš jo akių imdavo rie
dėti ašaros, balsas užsikirsdavo, ir daina nu
trūkdavo. Tada vienas po kito, tylėdami ir savo 
sieloje išsinešdami kažkokį tolumų ir praei
namumo ilgesį ir skausmą, sukeltą Lino Žiede
lio — taip mes visi geraširdiškai vadinome 
Tomą — dainos, išeidavo namo. 

Su Tomu artimiau susipažinau tiktai ket-
_ virtaisiais studijų metais. O mus suvedė tas 

pats rūpestis. Abu tuo pačiu metu ruošėmės 
lotynų autoriaus Saliustijaus egzaminui. 

— Gal, kolega, dirbame drauge, — pasiūlė 
Tomas. O pamatęs abejingą mano veidą, dar 
pridėjo: — Turiu vokišką Saliustijaus vertimą, 
— ir išsiima iš kišeniaus ir parodo. 

— Gerai, dirbame. Ko nežinosime vienas, 
galbūt žinosime kitas. Tik kur? 

— Rasime. Kiekvienoj tuščioj auditorijoj. 
Laiko buvo ne per daugiausia, ir mudu 

nedelsdami šokome prie darbo. Surasim kur tuš
čią auditoriją, susėdam ir skaitom, verčiam ir 
aiškinamės. 

Beveik visada pradėdavome tuo pačiu 
sakiniu — pirmuoju: Om — nes homines qui 
sese student praestare ceteribus animalibus... 
(Visi žmonės, kurie stengiasi save laikyti aukš
tesniais už kitus gyvulius...) 

Kartais Tomas, būdavo, sustos, šyptels vis 
ta pačia savo veido puse ir sako: 

— O kaip tu, Viktorai? 
— Ką? — pakeliu akis. 
— Ar sutinki su Saliustijum? Kaip tau 

atrodo, ar žmogus tikrai aukštesnis už gyvulį? 
— Aš neabejoju. O kaip tu manai? 
— Aš? — pažiūri jis į mane mėlynomis, 

geromis akimis. — Skaitom toliau. — ir mūsų 
ką tik prasidėjęs dialogas nutrūksta. 

Netrukus mūsų keliai išsiskyrė. Baigėme 
studijas, aš likau Kaune, o Tomas išvažiavo į 
Klaipėdą. Matyt, jį traukė namai, begalinės 
jūros tolumos, o galbūt ir toji jo dainos mer
gaitė ir žydintis linų laukas. 

(Bus daugiau) 

-. 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. sausio mėn. 9 d. 

BOSTONO ZENIOS 
kininkų, nuo spalio mėnesio kei-
džia mėnesinį 4 puslapiu parapi
jos laikraštėlį „Žiniaraštis", 
„Newsletter" lietuviu ir angių 
kailbomis parpiečiu informacijai. 
Jame duodamos trumpos Bosto
no ir apylinkės lietuvių žinios. 
Parapiečiu gimimai, mirimai, Vy
čių ir kitų organizacijų veikla. 

LAIŠKAI DRAUGUI 
DĖL PASITRAUKIMO 

ORGANIZACIJŲ 
IŠ 

Rašoma apie įvykus ir žmones , Mokyto j a nušvietė dan | mokytojus, mokinius i r tėvus 
Bostone ir apylmkeje.Yra paren-1 ~ - - , 
girnų kalendorius. Žiniaraščio 
jau išėjo 4 numeriai. 

PARENGIMAI 

Kultūros klubo susirimkimas 
sausio 26 d. Tautinės s-gos n a 
muose So. Bostone. Programoje: 

NAUJU METU SUTIKIMAI 

Bostono didesnis lietuvių vie
šas Naujų Metų sutikimas tmvo 
So. Bostono Lietuvių piliečių d-
-<jas, kuriame dalyvavo apie pus
antro šimto klubo narių ir sve
čių. Mažesniais būreliais buvo ei
lė sutikimų privačiai. O jaunimas 
ta proga vyko į Kanadą slidinėti 

SANTVARO — KAČINSKO 
NAUJA GIESMĖ 

Per Bernelių Mišias Kaiėdose iri 
sekmadienį po Kalėdų, Sv. Petro I 
lietuvių parapijos bažnyčioje so
listas Benediktas Povilavičius gie
dojo naują giesmę, skirtą Kalė
doms ir Velykoms. Giesmės žo
džius parašė poetas Stasys Sant
varas, o muziką — prof. Jeroni
mas Kačinskas. 

ŠVENTĖMS PAS TĖVUS 

Chemijos daktarė Laima Baltu
šytė, kuri dirba Wisconsino uni
versitete, Madison mieste ir jos 
brolis inž. Algis Baltušis, kuris 
dirba Fordo b-vėje Detroite, Kalė
dų IT Naujų Metų švęsti atvyko 
pas savo tėvus Anastaziją ir Sta
sį BaJtušius, kurie gyvena Dor-
chester, Mass. 

A MATJOSKA SVEIKSTA 
NAMUOSE 

Buvęs iigametis LB Bostono 
apylinkės pirmininkas Antanas 
Matjoška, širdžiai sutrikus buvo 
skubiai išvežtas į ligoninę. Kada 
jo sveikata pradėjo gerėti, Kūčių 
dieną buvo išleistas iš ligoninės 
ir grįžo į namus pas savo šeimą. 

PARAPIJOS ŽINIARAŠTIS 

Sv. Petro lietuvių parapijos So. 
Bostone klebonas kun. Albertas į ją k rauna: nutolo nuo Dievo. 
Kontautas, pasikvietęs keletą tai- i Kun. dr . F . Gureckas 

Visos mūsų organizacijos rei
kalingos ne narių pasitraukimo, 
bet buvimo. Todėl Andriaus 
Laukaičio išdėstymas "Drau
ge" 1979.12.18), dėl ko pasi
t raukė iš seniausios Amerikos 
lietuvių organizacijos, Susivie
nijimo lietuvių Amerikoje, pri-

Gruodžio 30 d., Gary Sv. Ka
zimiero lietuvių parapijos salėje 
įvyko Gary lituanistinės mo
kyklos tradicinė Kalėdų eglutė. 
Pradžioje žodį ta rė parapijos 

mena girdėtą iš vienos seselės j kleb. i r mokyklos globėjas kun. 
kazimierietės įvykį, dėstant ka- Į Ign. Urbonas, pasveikindamas 

Mūsų kolonijose 
G a r y , Indiana 

KALftD\T EGLUTE 

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

Dviem suaugusiems reikalingas 
4 kamb. butas. 

Skambint 776-9545. 

^ • - s gražumą įr reikalą taip ! Švenčių proga, linkėdamas tęsti 
gyventi, kad būtumėm verti ten mokyklos tradicijas ir pačią mo-
patekti . Baigus mokytoja pa
klausė; "Vaikučiai, kas nori j 
dangų, atsistokite!" Visi susto
jo, tik vienas berniukas pasili
ko sėdįs. Nustebusi mokytoja 

kyklą jau 21-sius metus. 

Mokyklos vedėja seselė Jani
na paaiškino Kalėdų švenčių liet. 
papročius, prisiminė buv, 

R E A L E S T A T E 
^ < — a ^ — — — — i s — i • — " M • ' • • 

K O G I L A U K T I 
Puikiausio muro 22-jų metų bun-

galow. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke. — 
$52,500. 

bus rodymas Los Angeles lietuvių į paklausė: "Ar t u nenori į dan
g ų ? " Berniukas atsakė: "No
riu, tik ne su šituo būriu", ap
vesdamas pirštu bendrus. 

Jei apdraudos organizacijos 
dalyviais priimtų tik "sūnus", 
būtų siauras, o gali būti ir trum 
pas. Kristus priima visus, ypač 
nusikaltėlius. Tą daro ir Susi-

pastatytos operos La Boheme 
juostos-

Tautinių šokių sambūrio vaka
ras kovo 8 d. 

Minkų radijo valandos 46 me
tų sukakties koncertas ir miss Li-
thuania of New England balius 
kovo 23 d. 

m o - ! Puikus mūrinis. Apie $10,000 pa-
k y k l o s vedė ',&, S t a s į R u d i , kur is ! i*"1"*- Moderniai patobulintas namas 

J '-^ * ' Marąuette Parke. Kaina $67,500. 

Laisvės Varpo pavasarinis kon- i vienijimas, jei Laukaitis yra su-
certas balandžio 13 d., per At- • sipažinęs su jo konstitucija. 
velyki 

šie trys parengimai vyks Lietu
vių Piliečių d-jos salėje So. Bos
tone. 

Vasyiiūnų sonatų vakaras kovo 
9 d. First and Seconct Church 
Bostone. Pradžia 3 vai. p.p. 

— Šios meto žmogus y ra ne
linksmas. Nelinksmas, nes ne
laimingas. Laimė y r a spindesys 
pilnai panaudotas dvasinės ener 
gijos. Dvasinės energijos j ame 
liko labai mažai, nes jis nutolo 
nuo t o akumuliatoriaus, kur is 

Vienoje vietoje Laukaitis sa
kosi per 10 metų mokėjęs sa
vo ir žmonos po 112.34 dol. 
duoklės, mėnesiui 1,000 dol. po
mirtinėm, kitoje teigia, t a i da
ręs per 20 metų. Pasitraukda
mas gavęs ne 2,246.80 dol. įmo
kėtųjų (čia jo aritmetika, ro
dos, šlubuoja), bet 1,503 dol. 

mokyklai ir šiai programai va
dovavo 10 metų, i r perdavė vi
siems jo sveikinimus. Ji pra
vedė visą Kalėdų eglutės pro
gramą, kuri susidėjo iš 4 dalių. 
Meniskai papuoštoj scenoj (ją 
papuose stud. Landa Ruzgaitė), 
mokiniai suvaidino Kalėdų 
vaizdą — "Piemenėlio legen
dą". Visi mokiniai atliko eilė
raščių pynę — deklamacijas 
Kalėdų papročių temomis. Vai
dinimą ir deklamacijas paruošė 
seselė Janina, Kristina Tavarai- j 
tė i r Loreta Raudonytė. Visi Į 
mokiniai, seselei Janinai vado-j 
vaųjant, pagiedojo penkias ka- į 
ledines giesmes. Paskutinę j 
"Sveikas Jėzau gimusis" — gie-
dojo visa salė kartu. Mokiniai | 

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

^nJMTfiMATT^IETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Chicago, m. 60632, tel. 827-5980 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pa mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
Teief. GA 44654 
3208y2 W. 95th Street 

NORI PIRKTI 

Svarus 2ių aukštų mūras. Apie 
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
tas $46,900. 

Platus sklypas. Geroje vietoje in 
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus 
apžiūrčti. 

Valdis Real Estate 
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

LOTAI PARDAVIMUI 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 

Tel. — WA 5-8063 

uHiiiiiiiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiniM 
įvairiu prekių pasirinkimas ne

brangiai iž mūsa sandėlio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

lllllllilIlllIlIlIlIllIlIlHllllimillimilHHiln 
IEŠKAU PIRKTI 

25 sidabrinius dolerius 
25 metų vedybų sukakčiai. Skambin
kite Ričardui po 3 vai. popiet, tel. 
779-7483. 
IIIHHIHIIIKIimMIlIlllIlIlHIIIMIIHIllMHMf 

HELP W A N T E D — MOTERYS 

SEWIHG MACHINE OPER'S 
Knowledge of Dress Making 

G O O D P A Y 

ŠHELMAK GABMENT COMPANY 
1542 Mihraukee A v ė s TeL 486-6306 

NURSING ASSISTANTS 
Needed in a Christian nursing bome. 

FRJENDSHIP VUJLAGE 
350 W. Schaomborg Rd., 

šchaumburg, IL 
PHO.VE 884-5005 

2501 W. 69 St., Chicago, UI. 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111U11I111II1IIUI1111 

Wisconsin — Como, prie Lake Ge-
nevos, 9 lotai — 180x100 p. Graži 
vieta Perk Tęst Kaina $7,500. 

__ , , _ . - . . 4.„„4.;r.;,._ Florida — Sunny Hill. Oversize Lot 
Pasilaikyti pinigai priklauso at-1 *™&* P f ° k o * * J"*??* n , Biock 4, Unit i. $6,000. 

šokius: vėdarą, malūnėlį ir "gin-; ^ n o r i d a _ m^tm c ^ L o t 
tarinius riešutus". Šokius pa-! 7 j B l o c k g l l U n i t 5 $6)0oo. 
r u o š ė mok. K a t a r i n a P e č k a i t i e - | Turiu warranty Deeds ir Insurance 

i ŽVILGSNIS l VLIKO SfJMA 
JUOZAS GAILA 

(Pabaiga) 

Pvz., seime buvo pasiūlyta rezo
liucija raginanti remti Atstovų 
rūmuose įneštą rezoliuciją finan
sinės paramos mūsų diplomatinei 
tarnybai reikalu. O visgi seimo 
atstovai šią rezoliuciją atmetė 
(17 prieš 9) ir priėmė kitą, ku
rioje Atstovų rūmų rezoliucija 
neminima. O kodėl? Atsakymas 
aiškus: į Atstovų rūmus rezoliuci-

ninkas. Pilnateise seimo atstove 
dalyvavo moteris, pasižymėjusi 
okupanto šmeižtu skleidimu prieš 
savo tautiečius, nors buvusios 
VLIKo tarybos ir valdybos už tai 
pasmerkta. Buvo kalbama 
kongresu rengėjų jaunimo nupo 
litinimą, bet pusės VLIKo valdy
bos narių vaikai ne tik nupolitin-
ti, bet ir nutautinti. Nedalyvavo 
jie mūsų jaunimo organizacijose, 
kongresuose ir niekas nevežė jų 

sargai, kurią valstijų įstatymai 
verčia turė t i pagal Mortality 
Tables. Nejau, A. Laukaitis no
rėtų, amerikietiškai tariant, py
ragą ir sveiką turėti ir jį su
valgyti? 

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje ir Susivienijimas l i e tu 
vių Katalikų Amerikoje senos 
ir brangintinos organizacijos. 
Nariai privalėtų būti visi, kurie 
dėl menkniekių nesitraukia 31 
mūsų lietuviškojo gyvenimo. 

Vytautas Sirvydas, 
Vienas trijų autorių SLA 

Istorijos (1976) 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII 

M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PTJBUO 
425d So. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daxomi VERTIMAI, 
UIMINŲ iSkvieUmai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
ilIlUHIiilIiilIlIlfUlIlIHIlIlIUUUUUUlIlHI 

EXPERT> WATTRESSES WANTET> 
Fuii or part ūme. Apply in Person. 

Ask f or MECHAEL 
MTTCHELL'S RESTAURANT 

101 We»t Norta A v e , Chicago, HL 
PHONE: 042-5240 

Vk&Al EB MOTEBY8 

nė i r I inda Ruzgaitė. Pabaigo
je atvyko Kalėdų senelis (Iz. 
Tavaras). Prieš gaunant Kalė
dų senelio dovanas, visi moki
niai įteikė savo rankų darbo do
vanėles savo tėveliams. 

GALI ATLEISTI 2000 
Chicagos Švietimo vadovybei 

aP*e duota nurodymų sutaupyti apie 
60 mil. dol. metams. Numatoma 
sumažinti tarnautojų skaičių, 
atleidžiant apie 2000. Mere ža
da nekelti nuosavybių mokes
čių. 

ja įnešta LB krašto valdybos pas- i į jaunimo stovyklas. Buvo teigia-
tangomis. Taip pat priimta rezo-' 
liucija, reiškianti padėką dr. Bo-
bel nui ir dr. Krivickui už paruo
šiamuosius darbus Madrido kon
ferencijai. Gal ir gera iš anksto 
dėkoti, bet simpoziume buvo mi
nėta, kad LB leidiniuose jau su
kaupta visa reikalinga medžiaga 
Lietuvos bylai pristatyti, be to, 
LB lėšomis išleidžiamas stambus 
veikalas prancūziškai, tad kodėl 
neišreikšti padėkos LB? Juk tą 
medžiagą į angly kalbą vertė ir 
tuos leidinius ruošė ne kokie ro
botai, bet dr. T. Remeikis ir inž. 
Br. Nainys, kuk lėšas jų išleidi
mui sutelkė LB apylinkės, LB 
darbuotojai, nors „reorgų" pasi
rašytoj rašliavoj niekinami ir už
gauliojami. 

Neteisu būtų kaltinti visus sei
mo atstovus dviveidiškumu ar 
demagogija. Išsiskyrė savo objek
tyvumu dr. D. Krivickas, dr. B. 
Kasias, nuoširdžiai į seimą PLB 
reikalu apeliavo kanadiškis J. 
Vaičeliūnas, bevaisės buvo B. 
Bieliuko pastangos aiškinti susi
dariusią situaciją ir ieškoti išei
ties taip, kaip bevaisės buvo jau
nojo Lino Kojelio pastangos gau
ti valdybos pasiaiškinimą dėl 
PLB ryšininko išmetimo iš po
sėdžio. Deja, vyravo netiesa ir 
dviveidiškumas. 

Snow Pkraing 

SNIEGĄ NUVALOME 
Biznio įstaigom, Rezidencijom. 

TEL. 458-«84 

Pasibaigus Kalėdų eglutės 
programai, mokyklos motinų 
komitetas'patiekė visiems atsi
lankiusiems skanius 
pietus. 

* 
Motinų komitetą šiais metais 

sudaro Birutė Ruzgienė, Milda 
Jagelienė, Irena Mačienė ir Ur
šulė Tavarienė. krp. 

Z-M Construction Co. 
INC. 

Nauja statyba ir bet koks 
namu remontas. 

Pasinaudokite žiemos sezonu 
Vidaus remontams. 

BRONIUS MAČIUKEVIČIUS 
VYTENIS ŽYGAS 

Skambint p© 6 vaL vak. 448-7811 

Policy. 
Suinteresuoti skambinkit vakarais 

TEL. 414 — 248-1838 

l i / 2 aukSto 7 kamb. 2 atskiros vonios 
ir virtuves. Naujas radijatoriais gazu 
šildymas. Garažas. Galima tuoj užimti. 
Arti Maplewood ir 69-os gatvės. Tik 
$24,900.00. 

2-jų aukštų Georgian. 5 kamb. 37 
"cepel inų" I P- sklypas. 70 >'r Fairfield. Numažinta 

kaina. $27,900. 

I 

ma, kad giliai išgyvenamas JAV 
LB skilimas, bet teigėjas — LB 
skaldytojas po eilės mėty nesėk
mingų pastangų staiga išgyvena' 
tą. ko tikrumoje nėra. Pakartoti- f 
nai minėta VLIKo moralinė at-1 „ „ _ _ _ 
sakomybė Išlyginti tarporgamza-į .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,„„,,,,,,,,,„,,,,„,„„,„,,,,,„,,,„11111111111111111111111111111111^ 
a m u s santykius tarp kitų šios j - s 
valdybos atliktų darbų, tačiau! S 
juk ilgus metus VLIKo puoselė-! I 
ti santykiai su JAV LB ir PLB i | 
buvo visiškai nutraukti, nors jų £ 
nereikėjo lyginti, tik toliau tęsti. £ 
Iškilmingai cituota Lietuvių char- Į s 
ta, kurios dvasia bus sprendžia-Į £ 
mi tarporganizaciniai neaišku-1 £ 
mai, tačiau pirmiesiems neaišku- Į £ 
mams iškilus kitos institucijos a t - i g 
stovas buvo išvadintas „kiaule" ! £ 
ir išmestas iš valdybos posėdžio. £ 

Uždaromojoj kalboj dr. K. Bo- £ 
belis, įspėdamas kažkokius VLIKo į £ 
skaldytojus, su patosu citavo Ar- £ 
chimedo žodžius „Nelieskite ma
no skritulių", deja, užmiršęs, kad 
tie skrituliai buvo braižomi ant 
smėlio, kuriuos atėjęs romėnas ka
reivis sutrypė ir patį Archimedą I s 
nužudė. Didžiausia VLIKo trage- Į s 
dija glūdi ne tame, kad jį kas j I 
griautų, bet kad juo taip mažai i S 
čia domimasi. Seimo posėdžiai | £ 
nesutraukė visuomenės ne todėl į § PraSomi kreiptis ihio adresu: 
kad ji Lietuvos reikalams būtų j | ^ f ] ) | o l b r u g | D U h ^ ^ 
tapusi nebejautri, bet kad jai ] a u l r —*- — 

Buvo kalbama apie nepriklau
somos Lietuvos įstatymų pritaiky
mą okupuotoj Lietuvoj pasiliku-

BUTU NUOMAVIMAS 
N •imu pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — locome T a s 

Nntariataa — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 \ 
1 

iimiHUiiiiiiimimitnmiHiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 
Lietuviškas restoranas su namu ir 
visais moderniais įrengimais — 
Marąuette Parko centre. Lengvos 
pirkimo sąlygos. Labai geras biz
nis. Keta proga. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

2951 W. 63rdSt., 436-7878 
TeL 839-1784 arba 839-5568 

iiiiiiiiiiiimiitiiiimiiimiiiiiiiiiiiuimiiii 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
{vairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
niiiiiiuiiininiiiiiiiiiiiiiHiiiiuiiHiiiiiiiiii 
IIIIIUillMHIiliHMlIlIimillliUlUlUItlIlIlIt 

P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Giass biocks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra, Į automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
dę ir telefoną. 

SERAPINAS — 686-2960 
IHIIIIllIlIilIlIlIMIIIIIIIUUJUlUlUllJIUiUIII 
IIIHIIllllilIlIlIlilIlHIIIIIIIIIIIIIinilllHIIIIII 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69th St„ tel. 776-1486 

įiiimimiiiiiiniHUumiiuiiiHiuiiiminii 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 

Retail 
NEED SEBIOUS RETAIL 

COUNTEB PEOPLE 
Full and Part Time 

THE FRENCH BAKER 
26 W. Madison TeL 346-3532 

XAX PBEPABEBS 
> I X D E D AT ONCEt 

Mušt be thoroughly qualified to pre-
pare form 1040 and be ex.perlen.ced 
in all phases of individual income 
tax returns. 
Person selected wUl be working ln 
office locations in No. Chicago arecu 

TEL. 465-1288 

£ARN $500410 A WEEK 
MAILING CIRCULARS 

Stamps & envdopes provided. 
For details send stamped self-ad-

dressed envelope to G. A. S 4 Inc., 
31 Dogvrood S t —- Boz L, Calumet 
City, IIL 

HELP WANTED — VYftAI 

ąUAIJTY CONTROL 

INSPECTOR 
Unusual opportunity 8or individual 
with machine shop and welding ins-
pection background. Kno^ledge of 
ASME code work a phie. C5onxpany 
ia 83 years yonng with outstamdingr 
reputaūon. Pleasant North suburbau 
location. Exceltent benefita and fringB 
package. 

CaJl John . Meehan 674-7782 

WM. W. NUGENT C»^ INC. 
3440 Cleveland St., Skokle, DL 

D S M E S I O ! 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

Nuo sausio mėn. 18-os iki | 

26-os d. Tėvų Marijonų koply

čioje Romoje, prisimenant ar-

kivyskupo J u r p o Matulaičio g 

mirti, bus laikoma šv. Mišių | 

novena, prašant iš Dievo svei- s 

katos ir kitų malonių per jo | 

užtarimą. S 

NBGHBORHOOD 
REALTY GROUP u.s.Ar 

lllllllllllllllllllllllllllilllllilllllillllllllllll) 

j NUMIZMATIKA 
Jonas K. Karys 

( Žodynas, r a š t a i 340 pusi. 
į Kieti viršeliai. Kaina su per-
įsiuntirmi $16.00. Spausdino Im-
įmaculata Preas, Putnam, Conn. 

THE FORTY YEARS 
OF DARKNESS 

Paraše Dr. Juozas Vaiinora 

Apie istorinius lietuvių kovos 
metus. 

Į anglų kalbą išvertė 
Juozas Boleviaus 

We'll heip you make tt>e rtgnt movė. 

N E P R I K L A U S O M O S 
L I E T U V O S 

P I N I G A I 
Jonas K. Karys 

DRAUGO skaitytojai y ra kviečiami prisidėti prie šių = 
Mišių. s 

S 6S36 S. KUboarn Ave. 
nusbodo tuščios kalbos apie vie- | ^ j ^ ^ ^ 
nybe ir kovą uz tautos laisvę, 5 r 
kai patys kalbėtojai tą vienybę j | J ū s ų v a r d a a ^ adresas | 

i~' ~ •' ;x^;'„-;«- »,™.i««r,*{«^c I Kriauna, o kova tesireiškia tik 1S ' « 
šiems ir išeivi o gyvenantiems, I p , ' _ . .. S s 

1 kovojant savo tarpe. Ptas l a ikąs i s •—• s bet į seimą buvo pakviestas ir ^ ^ ^ ^ 
jame dalyvavo nuo nepriklauso- [\\kxų ant 
mos Lietuvos teisingumo organų 

kad VLIKas nepasi- = ^ t ^ j a 
smėlio išbraižytuose ~ 

skrituliuose, kuriuos laiko vėjas 15 

Naujesnte 3-Jų miegamų bungalow. 
Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie Į 
67-os ir Homan. $52,900. 

2 H anksto mara« — 3 butai. Ge- Į Ostrublis, Ostmarkė, Auksi-
ros pajamos. Prie 44-os ir Califomia. | u ^ ^ ^ fr N u m i z m & . 

5«-ta ir Whippte. 6 kamb. puikiai' tika ^ ^ 1 6 0 p a v . ) 2 5 5 pusi . 
prižiūrėta mūro rezidencija. Gazo į Spausdino Tėvų Pranciškonų 
šilima. Rūsys. Nebrangus. Į spaustuvė. Kaina su persiunli-

65-ta ir Keeler. Stiprus ltt aukš 

Kaina $2. Kietais viršeliais — 
gi įdomi knyga gaunama: 

DRAUGE, 4M6 W. 68 S t , 
Chicago, HL 60628 ' 

to mūras. Tinka giminingom šeimom 
ar isnuom. Susideda iš 5 ir 4 kamb 
$72,000. 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Putoki Road 

Tel. — 767-0600 

Anka 
pabėgęs suokalbininkas ir bend-be pėdsakų sunaikins. 1 = MUMIMililHUUUUl) 

Biznieriams apsimoka skelbtis 

,„- j dienraštyje "Drauge". 

mu $5.75. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 68 S t , 
Chicago, DL 60629 

IIIUIIIIIItlIinilllHIMIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIi 

Apsimoka skelbtis diea. DRAUGE, 
nss jis plačiausiai skaitomas lis> 
tuvių dienraštis gi skelbimu kai
nos yra riatcms prieinama*. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiininiiiHiiiiii 

GERA PROGA ĮSIGYTI ŠIAS 
PAPIGINTAS KNYGAS 

NEGĘSTANTI ŠVIESA, Pranas 
Garšva. M.I.C., Tėvų Marijonų 50 
metų veikla Amerikoje . . . . $2.00 
RELIGINIS PRADAS MAIRONIO 
KŪRYBOJE, AIT gespiauku $2.00 
KULTŪRINES GELMfiS PASA
KOSE, V. Bagdonavičius. Tautosa
kinė ir Teologinė studija I ir TJ da
lis •• $5.00 
DIDYSIS INKVIZITORIUS, A. 
Maceina. Dievo ir žmogaus santy
kiai pasaulio istorijoje . . . . $1.00 
SŪNUS PALAIDŪNAS, vysk. Ful-
ton Sheen. Sverte kun. J. Kara
lius . . . • $L00 

Užsakymus siųsti DRAUGO ad
resu. Ulinojaus gyv. prideda 5% 
mokesčių. 
tiuiiiuiuiiiiiiiiuuiutuuuiiiiiiiuuiuiiii) 

http://ex.perlen.ced


Pastabos ir nuomones 

REIKIA NE GINČŲ, 0 BENDRO DARBO 
A. Gečys rašo, kad Liet. Bend Alg. Gečys savo straipsnyje 

"Kodėl nukrypta nuo tiesos", iš
spausdintame "Drauge" sausio 3 j pasitarimams. Labai gerai. Pasi-
<L nr., .paskelbė 'kritiškas pasta-i tarimams dabar susidarė nauja 
bas dėl Altos sadankos "Lietuvis i galimybė. Altos vadovybė prieš 

, _ *u .1 • .• rnusv tarpe ir niekada nebebus, ruomene daug įkartu Altą kvietė Z , T įTT I H Skaudu buvo skirtis su Alfonsu 

Vieneri metai be Alfonso Pareigio 
Lygiai prieš metus sustojo pla-1 giančio į chemijos paslaptis. 

kusi dr. Alfonso širdis. Sunkiai j Napamiršiu savo ilgametės 
aprėpiama, kad Alfonso nebėra draugystės su Alfonsu. Ypač skaid

ri v dienų, praleistu su juo prie Mi-
ssissippės krantų, jo sodyboje. Ne-

periodo nuogu-1 DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. sausio mėn. 9 d. 

nepavargs kovoje už Lietuvos lais 
vę". Tos pastabos bent tuo geros, 
kad dabar plačiau pagarsino tą 
brošiūrėlę. Kiekvienas Altai at
siuntęs sau adresuotą voką su 

kelias savaites pasiuntė L. Bend
ruomenei raštą, siūlydama pasi
keisti ryšininkais ir pradėti meti
nius pasitarimus. Tikime, kad L 
Bendruomenės kvietimai buvo 

pašto ženkliu galės nemokamai tą nuoširdus ir dabar yra proga juos 
sąlanką gauti ir įsitikinti, ar tie igyvendinti 
priekaištai pagrįsti. 

'A Gečys pripažįsta, kad to lei
dinėlio rankraštis prieš spausdi-

Kun. Adolfas Stasys 

LIETUVIAI 
FLORIDOJE 

Miami, Fla. 
SOL. ONOS PLIUŠKON1ENĖS 

KONCERTAS 
P. A. P. Aušros šaulių kuopa 

sausio 24 d., ketvirtadienį, 3 
vai. p. p. ruošia Miami Lietuvių 
klubo patalpose sol. Onos Pliuš-
konienės koncertą. Akompa
nuos ukrainietis muz. Bohdan 
Sperkacz. Po koncerto paben
dravimas prie kavutės ir už
kandžių. 

Solistė yra gražiai užsireko
mendavusi ir sėkmingai koncer
tavusi Chicagoje, Detroite, Los 
Angeles, Bostone, Philadelphi-
joj, New Yorke, Dabiavoj ir ki
tur. Turi nemaža pasižadėji
mų ateičiai. Dabar atvyksta su 

Norėtųsi pabrėžti —nedžiu-
ginikime okupanto vien kitiems 
priekaištaudami, ginčydamiesi. 

... ' Sėskim prie bendro stalo, išsiaiš-nant buvo pateiktas patikrinti ir , . , . . , . . . , -u .. 4iT , , if . kinkim ir raskim geriausius ke-papildyti Altos valdybos nariams, ,. , , j i_ • T • • ~. i -v \ . , i _. . , . , , , . liūs bendram darbui Lietuvos la
jų tarpe ir dabartiniam JAV Lie 17 . 
tuvių Bendruomenės pirminin- "' 
kui V. Kutkui. Tai rodo, kad bu
vo siekiama kuo objektyviau lei
dinį paruošti. Gerai, kad A. Ge
čys pacitavo V. Katkaus pasiūlytą 
įtarpą. Skaitytojas matys, kad 
Altą jo ištisai j savo leidinį nega
lėjo dėti. 

A. Gečys nepatenkintas dėl 
"LB^nei Altos priskirtos kultūri
nio darbo ugdymo paskirties". 
Betgi visiems žinoma, kad LB tik 
paskutiniu metu planingai pasi
nešė į kitą —politinę —sritį, o 
pirminis jos uždavinys buvo lietu
viškas kultūrinis ugdymas, į ką 
ypač įeina lituanistinis švietimas, 
tautinė sąmonės palaikymas ir 
panašūs darbai. Pats A. Gečys pri
pažįsta, kad LB įsijungė į Lietu
vos laisvinimo darbą "tik atsisto
jus ant kojų", taigi —vėliau. 

Kaip Altą žiūrėjo į bendruo
menę jai kuriantis, nereikia spė
lioti. Tam turime autentiškus 
Akos pirmininko Šimučio liudiji
mus jo knygoje "Amerikos Lietu
vių Taryba". Cia lM8 psl. skel
biama Altos seime 1951 m. pri
imta rezoliucija: "suvažiavimas 
nuoširdžiai sveikina JAV Lietu
vių Bendruomenę ir linki jai ge
riausio pasisekimo veikloje ir tiki, 
kad jai pavyks į kultūros, lietuvy
bės palaikymo ir švietimo darbus 
sutraukti tiek senesnius amerikie
čius, tiek Amerikoje gimusius, 
tiek iš tremties atvykusius kultū
rininkus, jų darbų rėmėjus ir visą 
plačią Amerikos lietuvių visuo
menę". Rezoliucija buvo priimta 
vienbalsiai, o seime dalyvavęs Liet 
Bendruomenės organizacinio ko
miteto narys prel. I. Albavičius 
pareiškė: "Esu vienintelis Altos 
narys LOKe. Jo vardu už pritari
mą Bendruomenei dėkoju... Tik 
ką priimta rezoliucija yra reikš
mingiausias Altos sprendimas. Iš
eina į gyvenimą naujas faktorius, 
kuris 100 procentų rems Altą". 

Be iraikalo A. Gečys cituoja 
mintį, kad "Altą laikė JAV Liet. 
Bendruomenę lyg ir mažesniu 
organu, tik lietuvių kultūriniams 
ir švietimo darbams tvarkyti". Ar 
gi mūsų tautos kultūros ir švieti
mo reikalai mažesni už .politinius? 
Nepateisinamas ir priekaištas, 
kad Altą 'pradėjo "vis daugiau ir 
daugiau diktuoti Vlikui". Anais 
laikais Vliko vadovybėje buvo prel. 
M. Krupavičius, Altos pirminin
kas L. Šimutis. Abudu tos pačios 
idėjos žmonės, vienas kitą gerbę 
ir nė vienas nesiekė kito institu
cijos pajungti. Altos ir Vliko san
tykiai buvo ir pasiliko geri. 

Kalbėdamas apie politinę veiklą, 
A. Gečys Altos pastangas pavadi
na tuštuma. Ar lietuviškas džen
telmeniškumas vieno veiksnio va 
dovui leidžia apie kitą veiksnį taip 
atsiliepti ir ar tai veda į brolišką 
tarpusavį sugyvenimą? 

A. Gečys iš vieno paskelbto 
Amerikos delegacijos Belgradan 
sąrašo, kur nesuminėta dr. K. Bo
belio pavardė, yra linkęs lyg iš
jungti dr. K. Bobelio vaidmenį ir 
pastangas Belgrado konferencijo
je Tiesa. dr. K. Bobelis nebuvo 
JAV valldminkas ir VVashingtonas 
neturėjo pareigos jį į sąrašus 
įtraukti, bet faktas, kad dr. K. Bo
belis Belgrado 'konferencijoje da
lyvavo kaip sen- R. Dole patarė
jas, buvo įvestas į posėdžius, darė 
įtaigojimus sen. Dole, kai iškel
tų Lietuvos klausimą Belgrado 
konferencijoje, ką senatorius ir 

irė. 

ne tik jo šeimos nariams, bet ir 
jo draugams, ypač man, drauga
vusiam su juo per 40 metų. Prisi
mename tą nepaprastai draugiš-. 

užmirštami tie vakarai, kai sėdė
davome prie židinio ir perbėgda
vome iš naujo Minijos krantus, 
Švėkšnos gimnazijos klases, Kau
no karo mokyklos dienas, Miun
cheno universiteto apgriuvusias 
sales, emigraciją Amerikon. Ka
dangi Alfonsas taip gražiai mo
kėjo pasakoti, tai gis dažniausiai 
kalbėdavo, o mes klausydavom 
Kam teko Pareigių šeimoje sve
čiuotis, tas tikrai stebėjosi Alfon
so prisirišimu prie savo sodo, gė
lių, paukštelių, žuvyčių. Tai bu
vo nepaprastas gamtos mėgėjas 
ir žinovas-

Mes, šioje pusėje slenksčio te-
besantieji, dėkojame tau, Alfon
sai, už viską, ką davei savo šei
mai, artimiesiems ir visiems, su 
kuriais tave gyvenimas suvedė. Il
sėkis Viešpaties rankose 1 

A. tu <fr. A. Pareigls 
ką ir jautrų žmogų. Jo veide visa
da buvo nuoširdi šypsena, o jei 
paskutiniais metais kartais ir tek
davo pamatyti susirūpinusį, žino
jai, kad po minutės ar kitos, Al
fonsas vėl į giedrią nuotai
ką. Dr. Alfonsas buvo bibliote
kos vedėjas Kaune. Jis buvo gim
nazijas mokytojas ir darbo įstai
gos vedėjas Kretingoje. Jis dirbo 
kepėjo darbą Tirolyje ir Ciceroje. 
Dirbo jis ir fabrike ir sandėlyje 
ir laboratorijoje — darbininku 
duobkasiu, vedėju, chemiku. Bai
gęs medicinos mokslus, dirbo ligo
ninėse kaip gydytojas, (psicholo
gas — psichiatras. O ar daug 
kas iš mūsų žino apie Alfonso 

ARCHEOLOGINĖS 
IŠKASENOS 

Pačios seniausios paukščių iš
kasenos rastos JAV Šiaurės Ka

rolinoje, triaso 
lose. 

1860 m. Vokietijoje netoli Zo-
lengofeno, Bavarijos jūros nuo
gulose buvo rasta suakmenėju
sio paukščio plunksnos atspau
dai, o 1861 m. tose pačiose jū
ros periodo nugulose Zolengo-
fene, netoli Papentheimo, rastas 
gana nuostabus suakmenėjęs 
gyvūnas, kuris yra tarsi jun
giamoji grandis tarp roplių ir 
paukščių. 1879 m. Bavarijoje, 
prie Blumbergo, netoli Eichšte-
to, viršutinės jūros nugulose 
rastas dar vienas puikiai išli
kęs suakmenėjęs paukštis. Tie
du pirmpaukščių skeletai buvo 
labai nuostabus radinys. 

Pagal mokslininkų rastas se
novinių paukščių skeletų lieka
nas buvo padaryta archeopte-
rikso rekomendaciją. Tai buvo 
paukštis, turintis panašią į ro
plio galvą ir snapą, apginkluo
ta dantimis, apaugęs plunksno
mis, ilga uodage iš nesuaugusių 
slankstelių. 

Pažymėtina, kad dideliam vo
kiečių apmaudui pirmasis iškas
tinis egzempliorius už gan soli
džią sumą 1862 m. iškeliavo į 
Londoną Britų muziejun. Ant
roji iškasena iki šių dienų sau
goma Berlyno gamtos istorijos 
muziejuje. Trečias radinys pa

teko į Erlangeno geografijos j prie laisvės ryto. Juk juo de-
institutą, kur jį nuosekliai iš- i besys juodesni, tuo trumpesnis 
tyrė prof. P. Geleris. j m . 

— Lietuvos laisvės atgimi
mas labiausiai atrodys beviltiš
kas, kai mes būsim labai arti 

yra lietus. Kun. F. Gureckas 
— Nežiūrėk, kad sniegas sninga 
Ir kad šalta, nedejuok, — 
Užsimerk ir būk laimingas, 
Šviesią vasarą sapnuok. 

K. Toliūnas 

gausiu ir turiningu repertuaru į bandymus sodininkystėje ir gė-
Floridon ir koncertuos sausio Į linmkystėje, Alfonso mėgėgiško-
16 d. St. Petersburge ir sausio \ j e virtuvėje. O kur Alfonso gi-
24 d. Miami lios teologijos studijos ir disku-

Laukiame visų — Miami ir sijos, Alfonso politinė įžvalga? Ne 
apylinkėse gyvenančių lietuvių, veltui vienas senas Kauno univer-
o taip pat suvažiavusių svečių į siteto chemijos profesorius, egza-
atsilankymo. I minavęs Alfonsą, išsireiškė, kad 

Dėl platesnių informacijų tei-1 dar niekad nesutikęs studento, 
rautis tel. 866-3044. K. K. i taip giliai galvojančio ir įžvel-

MRRIJA AUKŠTAITI 

I Š E I V E S K E L I U 
j Apysaka. Prieškariniai dviejų keliauninkių iš Lietu-

* vos išvykimai ir jų išgyvenimų nuotykiai. 208 pus1 

Spausdino Litho-ftrt, Kanada, 1978 m. Išleido A. F. 
Navikevičius. Kaina su persiuntimu $6.23 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, III. 60629 

JAY DRUGS VAISTINE 
2759 W. 71st St., Chicago. UI. 60629 

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara šiokiadieniais nuo £ val. ryto fld 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 
< 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas u balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflera 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 W«st 59tii Street - T«l, fiR 6-77T7 

Veikia nuo 7:00 vai. r y t o iki 8:00 vai . vaka ro . 
Šventadieniais užda ry t a — Sav, MIKAS CESAS 

n:a;s nuo 7:00 vai . ry^o iki 4 v a i popiet. fipį \PSXA( 

A. t A. EDUARDUI TARUI 
netikėtai mirus, nuoširdi mūsų užuojauta jo 
TĖVAMS. 

Ksaveras ir blanda Aleksiūnai 
Bronius ir Liuda Bartašiai 
Juozas Kučinskas 
Ona Aleksiūniene 
Yydas Altksiūnas 

Mūsų korporantui 

A. t A. Med. Dr. Stasiui Paceviclui mirus, 
jo ŽMONAI, DUKROMS ir SŪNUI, seseriai dr. ALEK
SANDRAI, broliui dr. ANTANUI ir įų šeimoms ir ki
tiems giminėms gilią užuojautą reiškia 

Gydytoju Korp! "Gaja" 

k. t A. ALBINAI RUGtENIENEI mirus, 
jos vyrui JONUI, sūnums ALGIUI ir VYTUI su ŠEI
MOMIS reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

V. ir M. Maitinai 
ir Galkite 

A. t A. ALBINAI RUGtENIENEI mirus, 
jos vyrui JONUI, sūnums ALGIUI ir VYTAUTUI, se
serims ELENAI KUD2MAITEI ir ONAI ŠEŠTOKIE
NEI, broliui AUGUSTINUI bei jų ir brolio ZENONO 
šeimoms reiškiame giliausią užuojautą. 

Anelė žemaitaitlene 
Terese ir Bronius žemaitaičiai 

ir ju stirnos 

Perskaitę rrDraugąrr
r duokite jį kitiems. 

A. + A. 
TADUI TALLAT-KELPSAI minis, 

mūsų mielus KAZĮ, DANUTC, RASJį ir ANDRIŲ 
KELPŠUS, ONUTĘ ir ALBERTA LIŠKŪNUS ir kitus 
mirusiojo šeimos narius nuoširdžiai užjaučiame. 

Aniceta ir Juozas Poškai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St. , Ch icago 
1410 So. 50th Av., C icero 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
2424 VV. 60th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, 111. Tel. 974-4410 

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

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

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

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. <0th Ave.. CICERO. II.I Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. sausio mėn. 9 3. 

x A. a. Pranas Banevičius, 
\ kūrėjas - savanoris ir ilgametis 

šaulių rinktinės narys, 5 d. bu
vo palaidotas Šv. Kazimiero ka
pinėse. Visais reikalais, susiju
siais su laidotuvėms, rūpinosi 
Vyt. D. šaulių rinktinė. 

X Osvaldas Žadvydas iš Los 
T "Katino Ans^ 6 3 prašo patikslinti "Drau 

1 ge" išspausdintą straipsnį pe
reitų metų gruodžio 28 d. laido-

x "Draugo" atkarpoje vakar 
baigėme spausdinti J. Katino 
atsiminimus prie "Mūsų dėdę 
Petrą". Šiandien pradedame J- *• - ^ v • -v . 3e- vaiko Metai \ Sibirą įsvez spausdinti rašyt. Vacio Kava- J . * £ . 
liūno novelę "Akmuo". 

x "Light-Iife", labai gražiai 
išleistas Šv. Kazimiero seserų 
vienuolijos motinos Marijos 
Kaupaitės, vienuolijos įkūrėjos, 
leidinys, 100 metų gimimo su
kakčiai paminėti. Leidinys yra 
didelio formato, 20 psl., gausiai, 
iliustruotas iš motinos Marijos patanmų atnaujino prenume-

tųjų sąraše buvo: "Virkietis 
Augustinas... žmona — Sasnaus
kaitė Joana", turėjo būti "Sa-
rakauskaitė Joana". Už patiks
linimą dėkojame". 

x Linda Bendoraitienė, cice-
riškė, atsiuntė "Draugui" ilgo
ką laišką, pateikė eilę naudingų 

gyvenimo ir jos šeimos nuo
traukomis, puikiai atrinktomis 
ištraukomis iš jos dienoraščio ar 
laiškų, taip pat sutrauktai tei
kiama jos kilmė ir biografinės 
datos. Tai puikus leidinys, ku
rį malonu pasilikti bibliotekoje 
ir laukti platesnės biografijos. 
Redagavo ses. M. Benetta ir 
ses. M. Agnesine. 

x Ekumeninės pamaldos šiais 
metais bus Jėzuitų koplyčioje 
sausio 20 d., sekmadienį, 5 vai. 
vakaro. Kalbės reformatų kun. 
Eug. Gerulis. 

x Marijos aukšt. mokykloje 
naujoms mokinėms, norinčioms 
įstoti į šią aukštesniąją mokyk
lą, egzaminai bus šeštadienį, 
sausio 12 d. Prasidės 8:30 vai. 
ryto. Mokinės turi atsinešti du 
pieštukus, kurie būtų antro nu
merio. 

x Vytauto D. šaulių rinktinė 
vasario 3 d. 2 vai. savuose na-
susirinkimą. Bus renkama val
dyba ateinantiems trejiems me
tams ir aptarti kiti svarbūs rei
kalai. Prašomi visi šauliai gau
siai dalyvauti. 

x Vyt. Kregždys, žinomas či-
nomas čikagiškis, palinkėjo 
"Draugui" laimingų Naujųjų 
metų ir atsiuntė 10 dol. auką. 
Dėkojame. 

X PLB valdybos plrmininn-
kas Vytautas Kamantas daly
vaus Vidurio Vakarų apygar
dos apylinkių valdybų pirminin
kų suvažiavime sausio 13 d. 
Jaunimo centre ir kalbės aktua
liais Lietuvių Bendruomenės 
klausimais. 

x West Rogers Park Lenen 
laikraštis įsidėjo žinią apie dail. 
G. Zumbakienės parodą, vyks
tančią Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje. Laikraštis įsi
dėjo ir dailininkės nuotrauką. 

X Petras Aleksa, skulptorius, 
atsiuntė sveikinimus ir auką. 
Ačiū. 

X Beverly Shores Lietuvių 
klubas per savo pirmininką Vai. 
Radį pasveikino "Draugą" Nau
jųjų metų proga ir atsiuntė 25 
dolerių auką. Esame dėkingi. 

ratą pridėjo 10 dol. auką. Už 
viską dėkojame. 

x Kazimieras Račkauskas, 
Richmond Hill, N. Y., prie pre
numeratos mokesčio pridėjo 12 
dol. auką. Labai ačiū. 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
l L ttlSTYBESE 

— Los Angeles lietuvių radi
jo klubo metinis susirinkimas 
įvyksta sausio 20 d. 12 vai. Šv. 
Kazimiero parapijos patalpose. 
Bus daromi apyskaitiniai pra
nešimai ir renkama nauja val
dyba. Dabartinei valdybai va
dovauja Danutė Kaškelienė. 
Šiuolaikinės radijo programos 
pravedamos tolerancijos ir vi
sus lietuvius jungiančioje dva
sioje. 

— Dr. Stasys ir Laima Ja
saičiai iš Bostono šventėms yra 
atvykę į Californiją ir Santa 
Monicoje svečiuojasi pas savo 
vaikus Dalią ir Jurgį. Dalia Ja-
saitytė, turinti istorijos magis
trą, šiuo metu studijuoja teisės 
mokslus. 

w**^ *̂ ^aTm • 

ZVAIG ZD UTE 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos (Jhicagos skyriaus 

Redaguoja t. Plačas. Medžiagą austi: S206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

Tėvynes Žvaigždute sveikina savo bendradarbius ii 
skaitytojus Naujųjų Metų proga. Linki visiems sveikatos, 
ramybes ir vienybes. 

Redaktorius 

čikagiškis, visuomenės veikėjas, 
dažnai paremia savo dienrašti. 
Ir dabar, atnaujindamas prenu
meratą, pridėjo 32 dolerių au
ką. Jį skelbiame Garbės prenu
meratorium. Už didelę paramą 
esame labai dėkingi. 

x Viktoras Vaitkus, "Spau
dos" — knygų ir laikraščių pla
tinimo įstaigos savininkas, Wa-
terbury, Conn., savo Naujųjų 
metų sveikinimus parėmė 25 do
lerių auka "Draugui". Nuošir
džiai dėkojame. 

X Antanas ir Emilija Jurgė-
lai, Glendale, N. Y., pasveikino 
"Draugą" ir atsiuntė Garbės 
prenumeratos mokestį. Labai 
ačiū. 

X Algis Urbutis, Palos Hits, 
UI., padėkojo už korteles ir at
siuntė 10 dol. auką. Labai ačiū. 

x Jonas Bimkūnas, New 
Buffalo, Mich., aukojo 10 dol. 
Ačiū. 

x Vaclovas Norvilas, Mon-
roe, Mich., prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo 10 dol. auką. 
Maloniai dėkojame. 

REDAKTORIAUS ŽODIS 

Atsiprašau už pavėluotus N. 
Metų sveikinimus. Medžiaga, 
kuri turėjo tilpti Kalėdų antrą 
dieną, buvo įdėta 1980 m. sau
sio mėn. 2 d., nes minėtą dieną 
dienraštis Draugas nebuvo iš
spausdintas. 

Po švenčių vėl grįžtame į nor
malią padėtį. 

Dar kartą noriu priminti 
tiems, kurie siunčia piešinėlius 
T. 2v. Nepieškite spalvomis ir 
paprastu pieštuku. Pieškite 
juodu rašalu, tada piešiniai bus 
ryškūs. Man užima daug laiko 
jūsų piešinius perpiešti juodu 
rašalu. 

KŪČIOS ŠEIMOJE 

Šiandien yra kūčių vakaras. 
Visa šeima susėdo prie kūčių 
stalo. Tėtė sėdi viename stalo 

x Morkus Šimkus, Baltimore, ^ 0 ^ ^ _ antrame. 
MD, didelis knygos mylėtojas, T ė t ė sukalbėjo maldelę ir po 
knygų už 53 dolerius. to laužėme plotkelę. 

Ant stalo buvo įvairių valgių 

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
rengiama studijų ir poilsio sto
vykla įvyks rugpiūčio 10-17 die-

Kostas Bružas, žinomas Į nomis Dainavoje, Manchester, 
Mich. Studijinė tema: Trys de
šimtmečiai išeivijoje. Norį sto
vykloje dalyvauti prašomi, kaip 
galima anksčiau, registruotis 
pas Juozą Mikonį (24526 Char-
don Rd., Richmond HTS, 44143, 
Ohio, tel. 216-531-2190). 

X Dr. Benediktas Grigaliū
nas, St. Charles, BĮ, dažnai pa
remia "Draugą". Ir dabar at
siuntė Garbės prenumeratos 
mokestį. Labai ačiū. 

X Aukų po 7 doL atsiuntė: 
Teodoras Slapšys, Bellrose, 
Pranas Zaranka, Redford. 

Labai ačiū. 
x Po 4 dol. aukojo: A. Bal

trušaitis, Ona Navickienė, Pr. 
Frejeris, L Ramančionis, A. 
Stonvila, S. Untulienė; po 3 dol. 
— L Binkevičius, Janina Ko-
lupailienė, J. Cėsna, A. Liutkus, 
Stp. Viščius, Alb. Salys, Vida 
Eidukaitė, Z. Vieraitis, B. Ma
tutis. Visiems dėkojame. 

LINKSMA ŠVENTĖ 
Kalėdos yra linksma šventė. 

Prieš Kalėdas mes valgome Kū
čių vakarienę, laužome plotke-
les ir linkime vieni kitiems daug 
laimės ir sveikatos. Vėliau Ka
lėdų senis atneša gražių dova
nų. 

Danutė Mickutė, 
Abu Montrealio lit. m-los 

mokiniai, Kanada, "Liepsna". 
EGLUTE 

gv. Kazimiero lituanistinė mo
kykla 1979 m. gruodžio mėn. 
16 d. suruošė Kalėdų eglutę. Po 
10 vai. pamaldų mes suėjome į 
salę. Vieni ruošėsi vaidinimui 
"Pasaka eglutei". Mes, kurie 
grojom lumzdeliais, turėjome 
laisvo laiko. Vaidinimas visiems 
patiko. Pabaigoje mokiniai vaiz
davo Betliejų. Buvo Trys ka
raliai. Kanklininkai ir lumzde
liais grojom "Sveikas Jėzau". 
Paskiau atėjo Kalėdų senelis su 
nykštukais. Nykštukai padėjo 

Viso buvo dvylika ne mėsiškų J ? * * "**?* J * * d o v a n a s 

CHICAGOS ŽINIOS 
MENO INSTITUTE 

Nauju Chicagos Meno institu
to direktoriumi taryba išrinko 
James N. Wood, 38 m., iš St. 
Louis. 

PRISIEKUSIEJI IŠ 
ROCKFORDO 

Nuspręsta teisiant John Ga-
cy, kurio sodyboje buvo rasta 
keliasdešimt lavonų, prisieku
sius teisėjus į teismą Cook ap
skrity atgabenti iš Rockfordo, 
kad teismas būtų daugiau be
šališkas. 

SLAPTAI UŽMIESTY 
Net apie 500 Chicagos ugnia

gesių slaptai gyveną priemies
čiuose. Chicaga reikalauja, kad 

X Liucija Stasiūnienė, čika- tarnautojai būtų parinkti iš gy-
giškė, prie prenumeratos mokės- venančių mieste. 

patiekalų, kurie priminė dvyli
ka apaštalų. Skaniai pavalgę, 
ėjome į saloną, kur buvo pa
puošta eglutė ir po ja daug do
vanų. Aš su broliuku atidali
nėjome dovanas, kuriomis džiau 
gėmės. Truputį pažaidę, padė
kojome tėveliams, močiutei, se
neliui ir dėdėms. Tada linksmi 
nuėjome miegoti. 

Edvyna VaUdunaitė, 
m sk. K. Donelaičio 

lit. m-la. 

TRYS NORAI 

Vieną rytą Jonas atsikėlė ir 
nuėjo prie upės žuvauti. Jis pa
gavo didelę žuvį. Ta žuvis jam 
sakė: 

— Jeigu tu mane paleisi, aš 
išpildysiu tris tavo norus. 

Jonas atsakė: 
— Gerai, bėt jeigu neišpildy-

Turėjom didelę elglę, kuri buvo 
papuošta šiaudinukais, žvaigž
delėm, obuoliais ir saldainiais. 
Po vaidinimo turėjome vaišes. 
Buvo labai, labai smagu. 

Tauras Bubrys. 
Sv. Kazimiero lit. m-la 

Clevelande. 

Piešė Aida Mikucauskake, Marouette Parko lit. m-los 1 sk. mokinė 

ko savo spaudos reikalams sek
retorium. Jis pasitraukia iš tar
nybos "Sun-Times" dienraštyje.:

 s i trijų mano norųj tave"iškep-
Naujoj tarnyboj jo metinis at
lyginimas bus tik vienas doleris. 

čio pridėjo 10 dol. auką. Labai 
ačiū. 

x Antro Kaimo naują pro
gramą sudaro aktualijos iš mū
sų šeimos bei spaudos, jaunuo
menės ir bendruomenės gyveni
mo. Ji vyks Playhouse (2515 
W. 69 St.) sausio 19 ir 26, 27, 
o taipgi vasario 2 ir 3 dieno
mis. Rezervacijos būtinos: 434-
7004. (pr.) 

x Pasipuošiate savo namus 
lietuviškomis užuolaidomis. Bal- j užpuolimas ir susišaudymai įvy- j autobuse ėmė reikalauti iš kū 
tos nailoninės su ataustais ra- ko apiplėšimo tikslais. Pirmas j dikio laukiančios moters pini-

MOKYMO IŠLAIDOS 
Apskaičiuojama, kad Chica-

miesto mokyklose vieno moks
leivio mokymas metams kainuo
ja 2,117 dol. 

GYVYBIŲ AUKOS 
Chicagos šiaurinėje daly pir

madienio naktį buvo nušauti 4 
žmonės, trys sužeisti, jų tarpe 
vienas policininkas. Viena 10 

UŽTROŠKTNTI 

Degant namams 605 S. Wa-
shington Blvd., Chicagoje, dū
mų buvo mirtinai užtroškinta 
H. McArdle, 31 m., ir jos sū
nus 9 m. Vyras ir dukrelė iš
sigelbėjo, bet buvo sužeisti. 

LAIMĖJO PREMIJAS 
WJND radijo stotis ir Ulinois 

Švietimo sąjunga buvo paskel
busios konkursą moksleiviams, 
skirdamos premijas. I š 31 auk
ščiausios premijos 21 laimėjo 
katalikų mokyklų auklėtiniai. 
Konkursinio rašinio tema buvo 
"Kaip mano tėvai man padeda 
moksle". 

SUJUNGTOS GALVOS 

Siaurinės Chicagos motinai 
gimė dvynukės dukrelės, kurių 
galvos suaugusios. Gimė kri
tiškoje padėtyje Blinois uni
versiteto ligoninėj. 

ŽIAURŪS BANDITAI 

Trvs banditai sekmadienio vi
nį, mergaitė buvo pagrobta, bet\ durnaktj autobuse prie 67 gat-
vėliau išgelbėta. Manoma, kad \ vės ir King Drive, Chicagoje, 

munių žiedais — 15x3 !4 jar
do: kitos baltos nailoninės su 
įaustu geltono šilkinio siūlo 
'aJtaip. į apačią didėjančiu — 
I2x3 '4 jardo. Kaina 15 dol. jar
das. Teirautis tel. 687-8874. 

susišaudymas įvyko maisto ; gų. Ji buvo viena autobuse. šo-
krautuvėj, 1701 N. "VVhipple St.,> feris W. Carter. 30 m., pasakė, 
kur buvo nušauti trys žmonės, geriau tegu jį užpuola, palikę 

Mr'RfcS VYR\S • r^-Tny^ie moterį. Banditai lei-
Į do jai išlipti, o Šoferį apiplėšė, 

Mere J. Byme savo vyrą laik-1 pagrobė jo drabužius, palikę tik 

siu. 
Jonas įmetė žuvį atgal į van

denį. Tada žuvis paklausė, koks 
jo pirmasis noras. Jonas atsa
kė, kad jis norįs būti turtingas. 
Žuvis pasitaškė vandeny ir Jo
nas staiga atsirado savo na
muose su šimtu maišų pinigų. 

Po to, atsidarė durys, įėjo trys 
dideli vyrai su šautuvais, pa
stūmė jį ir surišo. Jie pradėjo 
krauti pinigus į savo maišus. 

Tada Jonas sušuko žuviai: 
— Mano antras noras, kad 

greit atvažiuotų policija. 
Policija atvažiavo ir nusive

žė plėšikus. Policininkai pasakė 
Jonui, kad tie pinigai buvo pa
vogti iš banko ir kad jie juos 
grąžins. 

Jonas buvo labai išvargęs. Jis 
paprašė žuvį, kad ji grąžintų 
jam jo pirmykštį gyvenimą. Tai 
buvo trečiasis noras. Žuvis taip 
ir padarė. 

Jonas staiga pasijuto besėdįs 
ant upės kranto ir bežuvaująs. 
Jis vėl pagavo žuvį. 2uvis jam 
sakė: 

— Jeigu tu mane paleisti, iš
pildysiu tris tavo norus. 

Jonas jai paprastai atsakė: 

— Man tie norai nieko nepa
dės. Mano vienintelis noras yra 
paragauti keptos žuvies. 

Jonas su savo žuvimi grįžo 
namo valgyti vakarienės. 

Andrius Šležas. 

(sk.) raštininką Jay McMullen parin- j baltiniuose. 

Visiems šv. Kalėdų linkėjimus siunčia 
Vija, Tauras, sesutės ir tėveliai 
Bubliai 

SVEIKAS, TĖVE 
Mes ilgai laukėme. Nusibodo, 

tai mes pradėjome dainuoti. Su
tarėm, kai Šv. Tėvas prava
žiuos, mes jam šauksime: "Svei
kas, Tėve". 

Gatve daug policininkų vaikš
tinėjo. Mes su keliais susipaži
nome. Jie buvo labai draugiš
ki ir mums pasakė, ką popie
žius daro ir kur jis yra. 

Kai Šv. Tėvas pravažiavo, vi
si pradėjo šaukti, klykti. Mums 
neišėjo sušukti: "SveikaS/Tėve!" 

Dana KalvaitHė, 
Marąuette Parko lit. m-los 

8 sk. mokinė. 

JAUNIMO PROBIEMOS 

Jaunimo problemos yra blo
gi draugai ir neužtenkamai pa
tyrimo gyvenime. 

Draugai turi daugiausia įta
kos jaunuoliui. Jis nori būti mė
giamas visų, ypač savo draugų. 
Jis darys, ką draugai daro, kad 
ir blogai, nes nori pria tos gru
pės priklausyti. Blogi draugai 
jaunuolius verčia į blogą pusę: 
jie daro, kas negalima, o jauni 
žmonės be patyrimo seka ir kar 
tais per vėlai išmoksta, kad tik 
geri draugai yra gera turėti. 
Tėvai mėgina savo vaikus nuo 
blogų draugų saugoti. Jaunimas 
šito nesupranta, bet vėliau sa
vo gyvenime bus dėkingi Jau
nimas d? kiaušiai nežino ko no
ri. Jaunuoliai visada nori kur 
nors važiuoti. Tėvai supratę pa
dėti, nevisuomet leidžia, nes jie 
yra iš savo klaidų pasimokę. 
Jaunuoliai greit supyksta ir ma
no, kad tėvai yra blogi, bet pa
galvoję, ar kiek vėliau, supran
ta, kad tėvai teisingai elgėsi, 
kad neleido. 

Kitas pavyzdys. Jaunimo no
ri gauti viską neatlikęs tam ti-

Įkrų darbų. Tėvai ir mokytojai 
i aiškina, kad reikia mokytis, 
kad vėliau gyvenime būtų leng
viau. Jaunimas to daryti ne
nori. Jiems geriau žaisti su 
draugais. Vyresnieji jaunuoliai 
jau žino, kad taip daryti yra 
negerai, bet visvien nori būti 
paraginami. 

Užtat aš sakau, kad jaunimo 
problemos yra blogi draugai ir 
neužtenkamas patyrimas gyve
nime. 

Darius Rodis, 
Detroito "Žiburio" lit. m-los 

XI sk. mokinys, 

LIETUVIU TAUTOSAKA 
— Mergaitė, norėdama ište

kėti, taip medžiasi: 
Šventas Antanai, meldžiu tave, 
Džiaugias visos, vyrus gavę. 
Ir aš tau viernai (ištikimai) 

/tarnaučiau. 

GIMNAZIJOS FUTBOLAS 

Vienas iš geriausių sportų yra 
futbolas. Man patinka žiūrėti 
į sumuštų, sulaužytų, kraujuo
jančių gimnazistų kūnus. Tos 
peštynės yra labai įdomios. 

Aš mačiau vienas futbolo 
rungtynes, kuriose mano gim
nazijos komanda žaidė. Tie mū
sų žaidėjai turi labai daug en
tuziazmo ir noro, bet labai ma
žai talento. Vienas iš mūsų 
žaidėjų bėgo į priešingą pusę 
ir uždirbo taškų kitai koman
dai. Mūsų treneriai nelabai pro 
tingi, nors ir visi baigė, vaikų 
darželį su pagyrimais. Mes tu
rime vieną stiprybę, tai mūsų 
gražiosios "cheerieaders". Ki
tos komandos žaidėjai žiūri į 
mūsų "cheerieaders", ir kada jie 
žiūri, mūsų komanda tada pri
sirenka taškų. 

Arūnas česonis, 
Vinco Krėvės lit. m-los 10 

sk. mokinys, Philadelphia, Pa., 
'Malūnas". 

GALVOSŪKIAI NR. 14 

Kuriam Amerikos didvyriui, 
dalyvavusiam svarbiame Revo
liucijos mūšyje, bubo pastaty
tas paminklas, bet neįrašytas jo 
vardas? Kurioje vietoje yra 
tas paminklas? (10 taškų). 

Jei tik šįmet vyrą gaučiau 
Bostono lit. m-los 8 sk. Geltonais plaukeliais, 
miknys, "Švilpukas" Į Susuktais uosteliais (ūseliais). 

MAN PATINKA KALĖDOS 

Nes: Jėzus Kristus gimė, yra 
labai daug sniego, nėra pamo
kų mokyklose, Kalėdų senis 
ateina, aš gaunu dovanų, yra 
labai smagu, aš einu į bažnyčią, 
labai daug valgių turim, yra iš
likęs gražus paprotys rengti kū-
čias. 

Jonas Strofia, 
Dariaus Girėno lit. m-los 

7 sk. mokinys. 

Paimkite trylika vienodo il
gio pagaliukų ir iš jų padaryki
te keturis kvadratus (žiūrėkite 
piešinėlį). Paskiau pasalinkite 
vieną pagaliuką ir pakeiskite ki
tų trijų pagaliukų pozicijas taip, 
kad susidarytų vienas angliš
kas žodis, reiškiąs simpatiją, 
meilę, malonumą. (10 taškų). 

Nueitas kelias sudaro 5/7 vi
so kelio. Kurią nueito kelio da
lį sudaro kelias, kurį dar reikia 
nueiti? (5 taškai). 

GALVOSŪKIŲ NR 11 
ATSAKYMAI 

I Hary S. Truman. 
m Indianos valstijoje. 
IV Kasa, Jis kasa griovį. Pi

nigų kasa. Mergaitės plaukų 
kasa ir t t 

V 1904 m. danas Holbaell iš 
Kopenhagos. Jis buvo pašto 
tarnautojas. 

KREGŽDĖS LIZDAS 
Dievas liepė visom paukštėm 

eit sodint medžių. Visos paukš
tės ėjo, tiktai nėjo viena kregž
dė, Užtat ana dabar Uždo nesu
ka medy, o suka tik po stogu. 

("lietuviu tautosaka") 




