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RUSINIMO ANTPLŪDIS 
(Tęsinys) 

Bet kokiais atvejais kuo ma
žiau vartoti ar visai nevartoti 
alkoholio. Išnaikinti įsigalėjusį 
paprotį už įvairias paslaugas 
atsidėkoti svaiginamųjų gėrimų 
buteliais. 

Palaikyti savo tautiečius, ypač 
ištiktus nelaimės. 

Kokių kas būtų religinių įsi
tikinimų arba pažiūrų į religiją, 
nei veiksmais, nei raštu, nei žo
džiu neprisidėti prie antireligi
nės kovos, nes šitaip kertamos 
tautos atsparumo šaknys. 

Neturėti ryšių su KGB; nei 
vilionėmis, nei grasinimais nesi
duoti užverbuojamiems, nes į 
rusinimo darbą bus įjungti ir 
saugumiečiai. 

Į šią tautinę kovą turi įsi
jungti visi: jauni ir seni, nepar
tiniai ir partiniai. Juk mūsų 
tauta ir mūsų kalba neblogesnės 
už kitas tautas ir jų kalbas. 
Skiriamės gal tik tuo, kad dau

giau iškentėjome. Kadaise bit-
lerizmas savo tautą bandė iškel
ti aukščiau kitų. Koks buvo jo 
likimas — visi žinome. O dabar 
mus nori nutautinti TSRS Cent
ro Komitetas su savo aklai pa
valdžiomis institucijomis. 

Nepasiduokime rusinimui, pa
tys nedalyvaukime savo tautos 
rusinimo darbe ir įspėkime ki
tus, kurie nemato mūsų tautai 
ant kaklo neriamos kilpos. 

Gyvename didžiojo išbandymo 
metą. Turime parodyti ateities 
kartoms, ko mes verti. Žinoma, 
atsiras silpnavalių, bailių, net 
karjeristų, kurie iš rusinimo 
veiklos norės pasipelnyti. Ta
čiau mūsų tautos ateities isto
rija juos paženklins judo ženklu. 

Prašome pasaulio visuomenę 
susirūpinti šiuo grubiu Tarybų 
Sąjungos tautų žmogaus teisių 
pažeidimu. 

Nepasiduokime rusinimui! 
(Pabaiga) 

Sacharovas netyli 
Europos komunistai dėl Sacharovo suskilo 

Maskva. — Iš Maskvos iš-, 
tremto sovietų akademiko Sa- j 
charovo žmona Jelena Bonner I 
sugrįžo iš Gorkio miesto į Mask
vą ir išdalino užsienio korespon
dentams Sacharovo parašytą pa
reiškimą, kuriame jis kaltina 
sovietų valdžią nauja žmonių 
persekiojimo banga ir tarptauti
nės padėties apsunkinimu. Sa
charovas rašo, kad Afganista-
nan buvo galima nusiųsti tarp
tautinę taikos priežiūros kariuo
menę, jei, kaip Maskva sako, jai 
grėsė iš Afganistano pavojus. 

Sovietų Mokslo Akademijos 
prezidiumas paskelbė Sacharovo 
pasmerkimą. Jis savo elgesiu 
pažeidęs aukštus sovietų moks
lininkų idealus. Sacharovo žmo
na papasakojo, kad jos vyras < 
turės kas dešimtį dienų eiti į 
Gorkio miliciją užsiregistruoti. 
Jų bute esąs telefonas nutrauk
tas, niekam neleidžiama pas Sa
charovus ateiti. 

Sacharovas naujame pareiški
me pareikalavo viešo teismo, 
nes jis esąs nekaltas, o dabar 
laikomas blogiau kaip kalėjime, 
nes ir kaliniai gali gauti laiškų, 
o jam neleidžiama. 

Viena iš disidentų, kuri pasi
rašė kartu su Sacharovu sovie
tų valdžios pasmerkimą dėl 
Afganistano puolimo, Malva 
Landa, gyvenanti Vladimirove, 
paskelbė, jog ją vėl tardė ir 
grasino sovietų saugumas. Jai 
valdininkas pasakęs, kad dabar, 
kai jos globėjas ištremtas, mili
cijos rankos nebus surištos ir 
jai gresia bausmė už agitavimą 
prieš sovietų sistemą. 

Afganistano invazija ir dar 
daugiau Sacharovo ištrėmimas 
sukėlė sąmyšį Europos komunis
tų tarpe. Portugalijos parla
mentas pasmerkė sovietų žy
gius, tačiau komunistų atstovai 
balsavo prieš. Olandijos parti
ja pasmerkė Sacharovo ištrėmi
mą. Tokiems metodams priešin
gi ir Britanijos komunistai. 

Griežčiausiai prieš Sacharovo 
persekiojimą išėjo .Italijos ko
munistų laikraštis "L'Unita" ir 
Ispanijos partijos dienraštis 
"Mundo Obrero". Tačiau kata-
lanų komunistai pritarė sovietų 
žygiui Afganistane. 

Prancūzijoje "LHumanite" la
bai švelniai paminėjo, jog kai 
kuriose socialistinėse šalyse 

demokratija varžoma ir tai esą 
"mums nesuprantama". Kitų ži
nomų komunistų pareiškimai 
griežtesni. Komunistų istorikas 
Jean Ellenstein pasakė, kad! 
akademiko ištrėmimas rodo so
vietų valdžios nesiskaitymą su 
žmogaus teisėmis, Helene Par-
melin, rašytoja, pareiškė, jog 
Sovietų Sąjunga yra fašistina-
ma pagreitintu tempu. 

Isnaniios komunistų vadas 
Santiago CariUo nuvyko į Romą 
pasitarti su italų vadu Enrico 
Berlingueru, kaip laikytis sovie
tų atžvilgiu, žinomas ispanų 
socialistas Javier Solana pasakė, 
kad "eurokomunizmas baigiasi 
niekad nepasiekęs subrendimo". 

Du nauji nariai 
Helsinkio grupėje 

Iš patikimų šaltinių sužinota, 
kad į Lietuvos Helsinkio Grupę 
įsijungė du nauji nariai, Mečis
lovas Jurevičius ir Algis Stat-
kevičius. Ši grupė pastaruoju 
metu buvo praretėjusi: Balys 
Gajauskas ir Viktoras Petkus 
buvo pernai suimti ir nuteisti į 
lagerius, kunigas Karolis Ga-
ruckas pasimirė p. m, balan
džio 5 d , o Tomas Venclova 
emigravo į JAV-bes. Iš Gru
pės steigėjų Lietuvoje buvo li
kę Ona Lukauskaitė - Poškienė 
ir Eitanas Finkelšteinas, prie 
kurių praėjusiems metams bai
giantis prisijungė kunigas Bro
nius Laurinavičius. Paskutinis 
Grupės dokumentas (Nr. 14) 
buvo išleistas š. m. sausio mė
nesį. 

Mečislovo Jurevičiaus pavar
dė dažnai minima Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikoje. 
Jis buvo suimtas 1950 m. gegu
žės 29 d. ir nuteistas 25-iems 
metams lageriuose ir 5-iems 
metams atimtos teisės už akty
vų dalyvavimą pokarinėje lais
vės kovoje. Amnestuotas 1956 
m. birželio 29 d., jis dešimt me
tų dirbo Šiauliuose, Lietuvos 
aklųjų draugijos gaminių moky
mo kombinate. 1975 m. sausio 
10 d. iš darbo atleistas. Padėjo 
suorganizuoti 1976 m. rugpiūčio 
mėn. Šiluvoje įvykusias demon
stracijas prieš religinių teisių 
laužymą. Apie Algį Statkevi-
čių, g. 1937 m., kol kas težino
ma, kad jis buvo suimtas, prie-

ISLAMO KRAŠTAI 
PASMERKĖ MASKVA 

Egiptas ištremia rusus patarėjus 

Indonezijos sostinėje Jakartoje įvyko demonstracija prie Sovietų Sąjungos 
užpuolimą. 

ambasados, pasmerkiant Afganistano 

Paskelbė naują j 
1981 m. biudžetą 

Daug lesų skiriama krašto gynybai 
Washingtcnas, — Prezidentas i gaudami algų pakėlimus, kartu 

Carteris pirmadienį pasirašė į patenka į didesniv mokesčių ka-
valstybės biudžetą, siekiantį į tegoriją. Pagal oiudžeto paja-

Senato komitetas 
pritarė boikotui 

Washingtonas. — Senato už
sienio reikalų komitetas 14-0 
balsais pasisakė už Maskvos 
Olimpinių žaidimų boikotavi-
mą. Žaidynes siūloma iškelti ar 
atšaukti, jei sovietai iki vasa
rio 20 d. neišveš kariuomenės iš 

Islamabadas. — Musulmonų 
valstybių konferencijoje Pakis
tano sostinėje 36 delegacijos 
pademonstravo savo pyktį dėl 
Sovietų Sąjungos invazijos Af
ganistane. Visa eilė rezoliucijų 
reikalauja tuoj pat išvežti sovie
tų kareivius. Marionetinė Afga
nistano vyriausybė nepripažįs
tama, Afganistanas išmetamas 
iš islamo šalių organizacijos, 
visos pasaulio valstybės ragina
mos nutraukti su Afganistanu 
ryšius, siūloma nedalyvauti 
Maskvos olimpiniuose žaidimuo
se, kol sovietai neišveš kariuo
menės. Siūloma skelbti Sovie
tų Sąjungai naftos sankcijas, 
raginama duoti afganams parti
zanams visą paramą jų "šventar 
me kare", o Afganistano reži
mui siūloma paskelbti visišką 
ekonominį boikotą. 

Vis šie pasiūlymai bus deri
nami, svarstomi ir antradienį 
laukiama užbaigtos rezoliucijos. 
Kai kurios arabų šalys siūlė 
kartu pasmerkti ir Ameriką už 
jos spaudimą Iranui, už Izrae
lio rėmimą. Pagal musulmonų 
organizacijos statutą, visi nuta
rimai turi būti daromi vienbal 

sadorius kol kas į Maskvą ne
važiuos, pareiškė prezidentas. 
Jis kaltino kitus arabus, kad 
jie bando išlaikyti pusiausvyrą 
tarp Amerikos ir Sovietų Są
jungos. Sadatas tokius politi
kus pavadino "nykštukais", jų 
veikla pasireiškianti Saudi Ara
bijoje. Arabai turėtų žinoti, 
kas yra jų draugas ir pagal tai 
planuoti savo politiką, pasakė 
Sadatas. Jis pabrėžė, kad Egip
tas visada duos Amerikos karo 
jėgoms bazę, jei Amerikai teks 
ginti Persijos įlankos šalis. Gė
da Saudi Arabijos karaliui Kha-
lidui, kad ir jis nepasiūlo ame
rikiečiams bazių, pasakė prezi
dentas Sadatas. 

615.8 bil. dol. Paprastai prezi
dento rinkimų metuose biudžete 
būna piliečiams lengvatų, mo
kesčių mažinimų, tačiau šis 
1981 m. biudžetas mokesčių ne
sumažina, bet padidina. 

Biudžete atvirai pripažįstama, 
kad vartotojų prekių kainos pa
kils, nedarbas nesumažės ir 
metų gale galima tikėtis leng
vos recesijos. Federalinės vy
riausybės išlaidos ateinančiais 
metais padidės 52 bil. dol., iš 
kurių apie 16 bil. dol. skiriama 
gynybos reikalams. 

Amerikiečių pensijos (sočiai 
security) nuo liepos 1 d. bus 
padidintos 13 nuoš., po metų vėl 
pakils 9.9 nuoš. Naujai įsteig
tam švietimo departamentui ski
riama 13.4 bil. dol. 

Biudžete laukiama didesnių 
pajamų iš naftos bendrovių pel
no mokesčių. Nuo 1981 m. sau
sio 1 d. pakils fondo f sočiai se
curity) mokesčiai. Dirbantieji, 

Kremliaus ginče 
laimėjo « . . : " vanagai 

Maskva. — Vakarų Vokietijos 
spauda praneša iš patikimų šal
tinių Maskvos ir Rytų Europos 
sluoksniuose, kad Brežnevas 
pralaimėjo ginčą Kremliaus po-
litbiure. Amerikos spauda buvo 
pranešusi, kad Brežnevas neda
lyvavo šiame posėdyje, kur nu
tarta pulti Afganistaną. Nau
jos žinios teigia, kad jis pasi
sakė prieš invaziją, tačiau Sus-
lovas, Ustinovas, Kirilenko. 
Gromyko rėmė invaziją ir Brež
nevas nusileido. Invazijos šali
ninkai aiškinę, kad SALT sutar
tis vis vien žuvusi, Amerika pa
didino išlaidas ginklams, NATO 
valstybes gauna naujų raketų, 
todėl detante yra palaidota, ga
lima žygiuoti į Afganistaną. 

mų planus, amerikiečiai atei
nančiais metais sumokės 35 bil. 
dol. daugiau pajamų mokesčių. 

Iš gynybai skiriamų lėšų apie 
80 mil. dol. skirta naujų trans
porto lėktuvų gamybai. Lėktu
vai reikalingi naujai organizuo
jamam greito reagavimo korpu
sui. Iš viso gynybos reikalams 
biudžetas numato 158.7 bil. dol. 
Planuojama pastatyti 17 karo 
laivų, jų tarpe du branduolinių 
raketų kreiserius ir vieną bran
duoline energija varomą "Tri-
dent" povandeninį laivą. Karo 
aviacija gauna 745.8 mil. dol. 
naujoms lėktuvų nešiojamoms, 
skraidančioms raketoms ir 187.8 
mil. dol. iš žemės aikštelių pa
leidžiamoms skraidančioms ra
ketoms. Aviacija gauna 1.5 bil. 
dol. naujų judančių tarpkonti-
nentinių raketų sistemai pra
dėti. Užbaigus šią programą, 
raketoms bus išleista apie 40 bil. 
dol. 

Stebėtojai mano, kad dabar, 
po sovietų invazijos Afganista
ne, nuotaikos JAV Kongrese to
kios, kad biudžeto sumos gyny
bai ne tik nebus mažinamos, 
bet gali būti dar padidintos. 

Afganistano. Senatorius Frank | siaį. Kai kurios valstybės gali 
Church pasakė, kad dalyvavi
mas uždėtų pritarimo antspau
dą ant invazijos Afganistane, 
uždėtų abejingumo antspaudą 
ant šio brutalaus ir pavojingo 
agresijos veiksmo. 

Atleido generolą 
Madridas. — Ispanijos laik

raštis "Diario 16" paskelbė apie 
neramumus kariuomenėje, kur 
kai kurie karininkai planavę su
kilimą, siekė paimti valdžią. Gy
nybos ministeris Augustin Ro-
driguez Sahagun paneigė šias ži
nias, tačiau iš pareigų buvo 
pašalintas I-mosios mechanizuo
tos divizijos vadas gen. Luis 
Torres Rojas, žinomas dešiniųjų 
grupės veikėjas. Jo divizijos 
štabas yra Brunette, 16 mylių 
nuo Madrido. Gruodžio 6 d. ge
nerolas pasakė karštą kalbą, da
lyvaujant ir karaliui Juan Car-
los, kad ispanų kareiviai pasi
rengę lieti kraują už ispanų vie
nybės atstatymą. 

vienam ar kitam pasiūlymui ne
pritarti. 

Konferenciją aplankė šeši af
ganų sukilėlių vadai. Vienas jų 
pasirodė Irane, kur ragino vy
riausybę padėti "broliams mu
sulmonams" gintis nuo komu
nistų. Islamo konferencijos 
dalyviai jau pasisakė už afganų 
pabėgėlių šelpimą Pakistane, 
kuriam išreiškiamas visiškas 
solidarumas, nes jam ir Iranui 
gresianti užpuolimo grėsmė. 

Egipto prezidentas Anwar Sa-
dat pasakė parlamente ilgą kal
bą, kurioje pasmerkė sovietų 

Pabaltiečiai prašo 
iškelti Olimpiadą 

Maskva. — David Willis, 
"The Christian Science Monitor" 
korespondentas Maskvoje, kuris 
neseniai rašė apie jaunimo de
monstracijas Tartu mieste, pra
neša, kad Pabaltijo šalyse labai 
pagyvėjo tautinis judėjimas. 
Sausio 28 d. 30 lietuvių, latvių 
ir estų pasirašė du pareiškimus. 
Vienas — atviras laiškas Leoni
dui Brežnevui ir Jungtinių Tau
tų sekretoriui Kurtui YValdliei-
mui. Pareiškime Afganistano 
žygis sulyginamas su sovietų 
žygiu į Baltijos valstybes 1940 
m. Estai, latviai ir lietuviai pui
kiai žino tokių veiksmų tikslus 
ir rezultatus, sakoma pareiški
me. Brežnevas raginamas be 
jokių sąlygų greitai išvežti ka
reivius. 

Kitas laiškas adresuotas Tarp
tautiniam Olimpiniam komitetui 
ir JAV, Kanados ir Britanijos 
kamitetams. kurie raginami ne
dalyvauti Maskvos olimpiadoje. 

intervenciją Afganistane. Egip- I Tie žaidimai simbolizuoja taiką, 
tas įsakė sovietų ambasadai su- j jokia kariaujanti valstybė netu-
mažinti tarnautojų skaičių iš j rėtų žaidimuose dalyvauti. Be 
52 tarnautojų iki 7. Kiti turi j to> valstybės, kurios nepripažįs-
tuč tuojau išvažiuoti. Sadatas į t a Baltijos valstybių okupacijos. 
įsakė išvaryti ir apie 200 rusų 
patarėjų, kurie dirbo Helvano 
plieno liejykloje, Aleksandrijos 
uoste ir kitose pramonės ša
kose, įrengtose sovietų pagalba. 
Naujai paskirtas Egipto amba-

MIRĖ A. A. DR. KAZYS ALMINAS 
Sausio 27 d. staiga mirė dr. 

Kazys Alminas, veterinarijos 'gy
dytojas, agronomas, mūsų aukš
tųjų mokyklų dėstytojas, lietuvių 
katalikų mokslo, akademijos na
rys, „Draugo" literatūros kon-Indijos svečiai 

New DeDii. — Indijoje savo 5'kursų, lietuviškųjų mokslo insti-
dienų vizitą baigė Prancūzijos 
prezidentas Valery dTSstaing. 
Jis dalyvavo kaip garbės svečias 
ir kariuomenės parade Indijos 
respublikos paskelbimo sukak
ties proga. Su premjere Gandhi 
ir prezidentu Reddy buvo svar
stomi abiejų šalių ryšiai, kultū-

tuciju, prasmingų kultūrinių už
mojų mecenatas. 

Velionis buvo gimęs 1907 m. 
balandžio 1 d. Platelių valsčiu
je. Aukštuosius mokslus ėjo Dot
nuvoje, Berne ir Berlyne. įsigijo 
veterinarijos ir agronomijos dak
tarų laipsnius. Dėstė Gruzdžių 

rinis. mokslinis bendradarbiavi- | gyvulininkystės mokykloje, Kau-
mas ir tarptautinė padėtis. Pran-j no Veterinarijos akademijoje ir 
cūzija padidins prekybos ryšius Pabaltijo universitete pokario me-
ir padės Indijai branduolinių tais Vokietijoje. Amerikoje jsigi-
reaktorių pramonėje. Tuo pa- jo ūkį Nebraskoje ir vertėsi ve-
čiu metu Indijoje lankėsi ir ] terinarjjos praktika ir ūkinmkavi-

varta uždarytas 
ir paleistas 1970 m. 
ir Statkevičius pasirašė Maskvo
je p. m. rugpiūčio 23 d. paskelb
tą pareiškimą, pasmerkiantį Mo. 
lotovo-Ribbentropo paktą. 

(Elta) . 

amerikietis boksininkas Muham. i mu. Buvo vienas iš tų retųjų mū-
Į mad Ali. Jis keliskart pasmer- j sų krašto žmonių, kurie, žemdir-

į psichiatrinę! kė, korespondentų klausinėja- Į ibio ir ūkininko širdimi pamilę 
Jurevičius, mas, sovietų invaziją Afganista- \ žemę, neatšoko nuo jos ir išei-

ne ir pasisakė už Olimpiados vijoje. Ūkininkaudamas ir būda-
boikotą. Paklaustas, ar jis eitų j mas gana toli nuo lietuviškųjų 
kariauti prieš rusus, Ali atsa-jcentrų, velionis tačiau neužsda-
kė "taip, nes jie nori išnaikinti j rė tik savo darbo ir savo aplin-
visas religijas". ' kos ribose. Savo dvasia jis visa-

neturėtų priimti Maskvos pa
kvietimo, nes Olimpinės regatos 
bus vykdomos Taline, Estijos 
sostinėje, o tai sutrypia pačius 
Olimpinių žaidimų principus, sa
koma pabaltiečių pareiškime. 

Pareiškimus pasirašė estų 
mokslininkas Jurii Kukk, kuris 
kartu su Mart Nikius sausio 17 
d. traukiniu važiavo į Vilnių. 
Visą kelionę juodu sekė KGB 
agentai ir Vilniuje juos sekiojo. 

Pareiškime skundžiamasi, kad 
Olimpinių žaidimų atkėlimas į 
Taliną apsunkina estų tautos 
teisę į laisvą apsisprendimą. 
Olimpiniai žaidimai turėtų būti 
perkelti į kitą valstybę, sako 
pareiškimų autoriai, šalia pen
kių estų, kiti 25 parašai yra 
lietuvių ir latvių, rašo David 
Willis. 

Kazys Alminas 

da buvo ir pasiliko plataus žvilgs
nio kultūrininkas, kultūrinių pa
stangų rėmėjas, aktyviai dalyvau
jąs mūsų mokslininkų suvažiavi
muose, simpoziumuose, kongre
suose. 

Velionio Kazio Almino kūnas 
bus pašarvotas Sausio 30 ir 31 d. 
Petkaus laidotuvių namuose, 
2533 W. 71 St., Chicagoje. Lai
dotuvės įvyks penktadienį — va
sario 1 d. 

— Amerika ir Tailandija 
svarsto, kaip panaudoti JAV 
karo laivus kovojant su piratais, 
kurie puldinėja Vietnamo pabė
gėlių laivus. 

KALENDORIUS 

Sausio 30 d.: Ipolitas, Jacintą, 
Milgaudas, 2ibonė. 

Sausio 31d.: Jonas Bosko, Mar
celė, Skirmantas, Jaunė. 

Saulė teka 7:06, leidžiasi 5:02. 

ORAS 
Debesuota, gali snigti,, tempe

ratūra dieną 25 1., naktį 10 L 



DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. sausio mėn. 30 d. 
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APDOVANOJIMAI 

Apdovanoti Geležinio Vilko 
ordinu: 

v. s. Jonas Damauskas. 
Apdovanoti Lelijos ordinu: 
s. Ramūnas Bužėnas, D. A. 
v. s. Danutė Čiiauskienė, 

Australija, 
Pakelti j vyr. skautininko 

laipsnį: 
s. Vytautas Vidugiris, 

Pakelti j skautininkės laipsnį: 
ps. Irena Bužėnienė, L. A , 
ps. Pajauta Pullinen, Austr., 

į paskautininkio-ės laipsnį: 
v. si. Dona Bužėnaitė, L. A., 
v. si. Audra Griniūtė, L. A., 
v. si. Daiva Jusionienė, L. A., 
v. si. Stasė Koronkevičienė, 

i-*. A... 
sl. Audronė Kovalskienė, 

Austr., 
v. sl. Ginutis Matutis, Chicago, 
v. sl. Mindaugas Mauragis, 

Austr., 
v. sl. Eduardas Meilus, jr., 

, Worc., 
v. sl. Algis Milvydas, Austr., 
v. sl. Bronius Naras, Worc, 
v. sl. Giedrė Penčylienė, 

Chicago, 
- v. sl. Onutė Pridotkienė, 

Worcester, 
v. sl. Manfredas Prišmantas, 

L. A., 
v. sl. Eglė Žižytė - Suchower-

kyj, Austr., 
- v. sl. Eimutis šova, Anglija. 

-
GERASIS DARBELIS 

YPATINGAS UTŪANICOS 
TUNTO VIENETAS 

Miško broliai 

Šioje SKAUTYBĖS KELIO lai
doje skaitytojus supažindinam su 
ypatingu ir įdomiu Lituanicos 
tunto vienetu. 

Miško broliai yra 1971 m. tun
te į draugovę suorganizuoti 15 
— 20 metu jaunuoliai, skautau-J 
jantieji garsiosios Daumanto par
tizanu knygos epizodu bruožais. 
Galima teigti, kad tai yra mūšy 
jaunimo supažindinimas su Dau
manto knyga radikaliai nauju 
būdu 

Buvusią Seserijos vyriausią 
skautininke v. s. Oną Zailskienę 
norėdamos ją sunkios ligos ištik
ta bent kiek pradžiuginti, dvi 
ilgametės jos skautišku darbu 
talkininkės — v. s. Flora Kurgo-
nienė ir v. s. Jonė Bobinienė su
ruošė staigmeną — vakarienės 
puotą ligonei ir jos šeimai. Gerąjį 
darbelį atlikusios skautininkės 
džiaugėsi ligonę radusios geroje 
nuotaikoje. Šis abiejų vyr. skau-
tminkiu parodytas nuoširdumas 
!i ganei yra taur 
pavyzdys. Ona 
įvykio buvo 
l iai sujaudinta. 

s sesensxumo 
Zailskienė šio 
itrginta ir 

Maždaug apie 1970 m. tunte 
atsirado apie 20 užaugusių "gel-
tonšlipsiu", kuriuos vyčiu veik
la nepatraukė. Tunto vadijoje ta
da kilo mintis ieškoti naujo būdo 
šiuos vyrus įjungti į skautavimą. 

Brolis Uosis, miško 'brolių kū
rėjas žr draugovės vadas, apsisto
jo prie Lietuvos partizanų epo. 
Draugovė sistematingai ir su atsi 
dėjimu pradėjo studijuoti Dau
manto "Partizanus". Išstudijuoti 
epizodai buvo taikomi veikloje ir 
uždaviniuose. Tokiu būdu misi 
ko broliui nebūna šalta, šilta, 
jam nelyja ir nepučia vėjas. Gam
toje būna vykdomi žvalgybos už
daviniai. Vienas brolis ar maža 
grupelė prabūna visą dieną miš
ke. Įspūdingai praeina kasmet 
gamtoje švenčiamos kūčios: šven 
tąjį vakarą vaLgomi atsinešti val
giai, ant medžio 'kaba kryžius 
su užrašu"Už tėvų žemę", pra
vedamas (pokalbis, tyli daina. 

1974 metais draugovės nariai 
20 kartų važiavo į Rako stovyk
lavietę (250 mylių už Chicagos) 
kasti partizanų slėptuvės. Slėptu
vė yra 14 pėdų gylyje, 12 pėdų 
pločio, 22 pėdų ilgio. Tai įspū
dingas, autentiškas partizanų 
slėptuvės modelis. 

Miško brolių uniforma yra 
trumpos kelnes, žalsva palaidinė, 
skautiškas šlipsas, virš trispalvės 
— žuvusio partizano slapyvardis, 
ant rankovės — autentiškas Su
valkijos miško brolių ženklas. 
Taip pat nešiojama uniforminė 
laada, tautiniais ženklais ir raš
tais išdeginta. Ant kiekvieno krū-

gi- Į tinės kabo žiūronai. Žiemą sniege 
! nešiojami balti maskuotės ap

siaustai. 
Miško broliai yra gražiai pa

vykus tunto skautiSkos metodi
kos naujovė. 

Šis vieneto aprašymas yra pa
imtas iš tunto sukaktuvinio 
leidinio "Lituanicos tunto trys 
dešimtmečiai". 

SVEIKSTA ONA ZAILSKIENĖ 

Ilgametė Lietuviškosios skauti-
jos darbuotoja ir buvusi LS Sese
rijos Vyriausia skautininke v. s. 
Ona Zailskienė praėjusį (rudenį 
buvo ištikta sunkios ligos. Išgy
venusi sudėtingą plaučių opera
ciją, po kelių savaičių gydymo
si ligoninėje sugrįžo į namus, kur 
rūpestingoje gydytojo ir šeimos 
narių priežiūroje sveiksta ir pa
mažu atgauna jėgas. Ligonei di
delė moralinė paguoda — sesių 
ir brolių laiškai, prisiminimas, 
linkėjimai sveikatos. Skautinin
ke Ona Zailskienė norėtų vi
siems asmeniškai padėkoti, bet 
dėl silpnos sveikatas dar nepajė
gia to padaryti. 

Savo vėliausiame laiške "Skau 
tybės Keliui" v. s. O. Zailskienė 
rašo: "Mano sveikata ne kokia. 
Gal visi ir jaučia, kad čia ne juo
kai... Nuotaika nevisad būna ge
ra. Daug sesių ir broliu parodė 
man didelį nuoširdumą. Kaip tik 
šiomis dienomis gavau ir kerna-
viečių skautininkių "Verpsčių" 
būrelio sesių labai nuoširdžius 
linkėjimus pasveikti. Taip .pat ir 
iš Anglijos — Europos rajono ir 
kiek anksčiau iš Australijos rajo
no vadovų. Yra ir atskirų skau-
tininkių-kų iš čia ir iš tolimų 
vietovių, kurios-rie labai daug 
šilumos man rodo. Neužmiršo 
manęs ir buv. vyriausioji skauti
ninke v. s. Ksavera Žilinskienė. 
Visoms ir visiems mane prisimi
nusiems jaučiu didelį dėkingu
mą už moralinį pastiprinimą sun
kiose valandose. VISOMIS sesėms ir 
broliams geriausi linkėjimai". 

Cleveiaado skautininkės rikiuotėje 
NoMr. VL Bacevttoaas 

MŪSŲ RĖMĖJAI 

1979 m. gruodžio mėn. (pabai
goje suėjo penki metai nuo darb
štaus Lituanicos tunto vadovo 
skauto vyčio s. Vaclovo Plioplio 
mirties. Liūdnos sukakties proga 
skautininko našlė savo vyro pri
siminimą pagerbdama parėmė Li
tuanicos tunto veiklą 100 dole
rių auka. 

Tricdešimtmečio proga Litua
nicos tuntą pinigine auka parė
mė Algis Valiukaitis. 

Lituanicos tunto vadovybė 
įvertindama p. Plioplienės ir Al
gio Valiukaičio paramą taria nuo 
širdy skautišką ačiū! 

KALĖDŲ SUEIGA 
PRISIMENANT 

Aušros Vartų tunto Žemaitės 
draugovės sesės kasmet įdomiai 
praveda Kalėdų sueigą. Šiemeti-

lio apsilankymui. Tačiau jis pats 
1 neatėjo, o dovaną paliko vienos 
sesės namuose, kad ji perduotų ją 
kitai; kitos namuose buvo palik
ta dovanėlė kitai sesei ir t t. Vi
sos džiaugėmės savo "turtais". 
Pagaliau atėjo laikas skirstytis. 
Smagiai praleidome popietę šven
tiškoje nuotaikoje. Ir ši sueiga 
buvo smagi ir įdomi kaip ir vi
sos Žemaitės draugovės sueigos. 

Žemaitės dr-ves korespondentė 
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— Britanijos gyventojai 197% 
metais spiritiniams gėrimams 
išleido daugiau kaip 1 milijardą 
560 milijonų svarų. Valstybės 
iždas pasiėmė apie 55 procen
tus tos sumos. 

SKAUTYBĖS KELIAS ir didžio
ji lietuviškoji skautiška šeima 
nenuilstančiai darbuotojai linki 
sveikatos, stiprybės ir grįžimo į 
jos mylimą skautišką ir lietuviš
kąjį šaipos darbą. 

lAiško broliai žiemos iškyloje. Viršuje dalis būkio - bunkerio. 

VASARIO 16 D. IR 
MASTYMO DIENOS SUEIGOS 

Lietuvos NeprSdausomybės 
a<t5tatymo ir skaučių Mąstymo 
diena Chicagos sesių tuntuose 
bus minima sekančiai: 

Kernavės tuntas — vasario 17 
d., tunto sueigoje, Jaunimo cent
ro mažojoje salėje. Sueiga bus 
pradėta šv. Mišiomis, 9:30 vaL 
ryto. 

Nerijos tuntas — vasario 17., Jau 
nimo centre bendra VISŲ laivu 
sueiga. Visos sesės raginamos da
lyvauti 9:30 vai. ryto Jaunimo 
Šv Mišiose. Sueiga 10 vai. ryto 
udryčiu sueigų patalpoje 

Aušros Vartų tuntas — vasa
rio 24 d., bendroje visu skaučių 
draugovių sueigoje — skaučių 
šventėje. Iškilminga sueiga bus 
pradėta 9:30 vali. ryto §v. Mišio
mis Jaunimo centro mažojoje sa
lėje 

Lituanicos tuntas — Vasario 
16-tąją minės draugovėse ju 
tam tikslui numatyta data. 

KONKURSAS PAUKŠTYTĖMS 

Aušros Varty tuntas trisdV 
šimtmečio sukakties proga skel
bia savo tunto paukštytėms raši
nėlių ir piešinių konkursą. Kon 
kursas pradedamas vasario 3 d., 
o baigiamas vasario 24 d. 

Rašinėliai turi būti parašyti 
rašalu. Hgis nuo 75 iki 100 žodžių. 
Piešiniai gali būti atlikti pasi
rinkta medžiaga — spalvotais 
pieštukais, kreidomis, tempera ar į 
fct Visos Aušros Vartų tunto 
paukštytės raginamos konkurse 
dalyvauti 

JŪRININKYSTĖS KURSAI 

Vasario 3 d., 11 vai. ryto, Jau
nimo centre prasidės Jūrininkys
tės kursai Lituanicos ir Nerijos 
tuntų skautams-tėms. Dėl įnior... 
macijų kreipkitės į savo vadovus. Į IĮ 
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PADĖKA 
Nuoširdžiai dėkoju mano sesutei 

nė sueiga taip pat buvo smagi ir ; A i e k s a n d r a i i r jėgeriui Paul Grižams 
i omi. I ^ m a i o n ų manęs priėmimą, judviejų 

rūpestį, kurie parode man didelį nuo
širdumą, būnant jų globoje. Taip pat 
dėkoju sūnėnui Eugenijui ir F. Gri
žams už dovanas ir vaišes. Dėkinga 
lieku kun. Zavaskui už gražias lie
tuvių kalboje pamaldas ir bažnytiniam 
chorui už puikų giedojimą. 

Dėkinga lieku K. H. Sidabrams, P. 
B. Augustauskams, T. M. Puodžiū
nams, P. E. Km Žakams, F. Kairiui, B. 
J. Skališiams, S. D. Urmonams už 
jų vaišingumą, p. V. Petrauskui už 
paslaugas. 

M. Lingleni 
W. Australija 
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Sueigai numatytą dieną de
šimtą valandą ryto rinkomės savo 
draugininkės šventiškai išpuoš
tame name. Anksčiau atvykusios 
laukdamos susirenkant visų se
sių šnekučiavos: apie mokyklą, 
filmus, na, ir žonoma, apie Kalė
das. Visoms susirinkus, drauginin 
kė v. sl. Viktorija Kučaitė visas, 
seses pasveikino linkėdama links
mų KalėdŲ. Giedojome 'gražias 
kalėdines giesmes. Vėliau suei-

Į gon atvyko ir Aušros Vartų tun
to tuntininkė ps. Nijolė Balzarie-
nė. Ji mus apdovanojo saldainiais. 
Mes jai taip pat turėjome dova
nėlę —šokoladinį Kalėdų se
nelį. Kelios sesės buvome išmo
kusios šiai sueigai eilėraščių, tai 
juos ir padekiavavome. TtrnH-
ninkei išvykus, prasidėjo žaidi 
mai, kuriuos suplanavo sesė Rū
ta. Turėjome įvairias lenktynes, 
rungtynes, vaidinimus. 

Visos šion sueigon atsi nešėme 
įvairių skanumynu ir sudėjome 
juos ant draugininkės gražiai 
papuošto vaišių stalo. Bežaisda-
mos ir bevaidindamos vis bėgo
me prie skanėstais viliojančio 
stalo vaišintis. Mums besue:gau-
jant atėjo laikas ir Kalėdų sene-

S 0 P H I E BARČUS 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos i i W©PA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 
stotį. Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 AM 

7159 S. MAPLEWOOD A VE. 
CHICAGO, ILL. 60629 

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

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 West 59fh Strtet _ Tel. to 6-7777 
Veikia nuo 7:00 vai ryto iki 8:00 vai vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai popiet 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
7759 W. 71st St., Chicago, Dl. 60629 

tfT^TNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

At.:- siSr-idietiiais nuo S «aL ryto fld 10 vaL vakaro. 
- -krnadif mais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

KELIONE 1 PRANCŪZIJA IR ITALIJA 
1980 M. BIRŽELIO 1 2 - 2 7 DIENOMIS 

Aplankysime Liurdą, — Lisieuz, Sv. Teresėlės Kūdikėlio Jėzaus; 
—Ars, Šv. Jono Vianney, Assisi, Sv. Pranciškaus ir kitas Šventoves, kai 
vyksime į Romą 10-ties metų minėjimui pašventinimo Lietuvių koply
čios Sv. Petro bazilikoje. Kelione lydės Jo eksc. vysk. Vincentas 
Brizgys. 

Kaina $1,979.00 doL asmeniui (dviese kambaryje). 

Dėl informacijos kreiptis į 
MATILDA MARCINKUTE - GAUCIENE 

VVORLD EXPRESS 
TEL — 332-4111 

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tef. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

1 Tel. ofiso ir buto: OLympkf 2-4159 

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

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

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 
0PTOMETRISTAS 

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

Vai. pagal susitarimą: pirmad.irketv. 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 — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
JOKSA 

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

jstaigos ir buto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 

1407 So. 49th Court. Cicero, IH. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus tneč. ir šešt 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St.. Chicago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą. Pirm., antr.. treč. 

ketv 10 iki 6 vai. šeštad 10 iki 1 vai. 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 VVest 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. 233-2919 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 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. VrABASH AVE 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

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 
T e l . - G R 6 - 0 6 1 7 -

6 9 5 8 S. T a l m a n Ave. 

Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8-6195 

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

2454 VVest 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 VVest 63rd Street 
Vai.: pirm., antr. ketv ir penkt. 

2—7) šeštadieniais pagal susitarimą 
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Apie JAV-vių ir kitų Vakarų kraštų 
detentę su Sovietų Sąjunga mes esa
me paskelbė šimtus įvairių rašinių ir 
visuose pasisakėme prieš minėtų kraš
tu bendravimą nuolaidų Sovietams 
kryptimi. Visą laiką teigėme, kad 
detentė yra Vakarų šalims pražūtin
gas sandėris. Atvirai smerkėme ame-
rikos ir kitų Vakarų šalių politikus, 
kurie minėtą detentę ugdė ir puode-
lėjo. 

Malonu pastebėtri, kad šiame klau
sime nesuklydome. Tiesa, mums ne
pavyko įtikinti Amerikos politikų, kad 
jie pakeistų savo nusistatymą So
vietų atžvilgiu, tačiau pastarųjų laikų 
įvykiai parodė, kad mūsų nuomonės 
buvo teisingos. Po Afganistano in
vazijos detentę ir sovietinius rusus 
smerkiame jau ne mes vieni. Ame
rikos ir kitų valstybių politika keičiasi 
priešinga kryptimi. Atverti akis vaka
riečiams padėjo patys sovietiniai ru
sai, pr. metų pabaigoje užimdami 
Afganistaną. 
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Amerikos bendravimas su Sovietų 
Sąjunga senas ir siekia II pasaulinio 
karo laikus. Tada Amerika labai daug 
padėjo Sovietams techniškai, medžia
giškai, finansiškai. Bendras priešas 
vertė abudu kraštus bendrauti. Tada 
ir prasidėjo detentė, nors ji šiuo var
du dar nebuvo vadinama. 

Detentės vardas Amerikos — So
vietų Sąjungos geriems santykiams 
apibendrinti buvo pradėtas vartoti 
prezidento R. Nixono — dr. H. 
Kissingerio laikais. ] anglų kalbą pate
kęs šis prancūziškas žodis mūsų kal-
lboje reiškia "atodrėkį", "atlydį", poli
tine prasme — santykių pagerėjimą. 

R. Nixono — Kissingerio laikais bu
vo atsisakyta "šaltojo karo". Abudu 
kraštai sudarė eilę susitarimų ir pra
dėjo artimai bendrauti. 

susitarimo III punktas yra toks: 
"Dalyvaujančios valstybės laiko ne
liečiamomis visas viena kitos sienas, 
kaip ir visų valstybių Europoje sie
nas, ir todėl jos dabar ir ateityje vengs 
bet kurių pasikėsinimų į tas sienas". 
Antroje III skyriaus dalyje akcentuo
jama, kad "jos atitinkamai vengs bet 
kurių reikalavimų ar veiksmų, ku
riais siekiama užgrobti bei uzurpuoti 
dalį bet kurios dalyvaujančios vals
tybės teritorijos arba visą teritoriją". 
Vadinasi, Sovietų užimtų svetimų že
mių klausimas jau seniai "išspręstas" 
ir, jeigu kas bandytų tas Sovietų 
uzurpuotas žemes atplėšti nuo So
vietų im-errijos, pats būtų laikomas 
"uzurpatorium". 

O ką Amerika gavo pasirašiusi Hel
sinkio paktą ir ilgą laiką puoselėjusi 
detentę? Labai nedaug. Formaliai į 
Helsinkio aktą buvo įrašytas žmo
gaus teisių puoselėjimas. Tačiau So
vietai jo niekada nesilaikė ir, žinoma, 
nesilaikys. Dar blogiau — šis paktas 
pavergtoms tautoms buvo pragaiš
tingas. Mat, tų tautų rezistentai pati
kėjo, kad žmogaus teisės bus tikrai 
galimos, puoselėjamos ir kad Ameri
ka ir kiti kraštai jas gins. Taigi po
grindžio darbuotojai nebepabijojo išei
ti į viešumą, steigė Helsinkio ir 
kitokius komitetus. Beveik visus jų 
vadovus Sovietų KGB suėmė suso
dino į kalėjimus ir niekas jų neap
gynė. 

Iš detentės nemažai laimėjo žydai, 
nes tikrai jų nemažam skaičiui buvo 
leista iš Sovietų Sąjungos išvažiuoti i 
Ameriką ar Izraelį. Palengvėjo kiek ke
lionės į Sovietų užimtus kraštus, bet 
ir tai jos buvo ribojamos trumputer-
minu. 

JAV-bių javų pakrovimas į Sovietų laivą St. Louis uoste. 

AR KVIEČIAIS LAIMES KARĄ? 
Sovietų tikslas-lndijos vandenynas ir naftos laukas 

Sovietams 
Afganistaną 

Tačiau JAV — Sovietų Sąjungos 
bendravimas buvo naudingas tiktai 
Sovietams. Viename rašinyje sunku 
būtų išskaičiuoti, kiek minėta detentė 
davė bolševikams naudos ir kiek ji 
pakenkė Amerikai ir jos prestižui pa
saulyje. Užteks paminėti, kad detentė 
labai žymiai sumažino Amerikos bud
rumą, nuvedė ją prie dalinio nusigink
lavimo, sumažino karinį ir politinį 
budrumą, leido rusams' pasigaminti 
daugiau įvairių strateginių ginklų. 
Amerika labai palankiomis sąlygomis 
suteikė Sovietams strateginių ir kito
kių naudingų medžiagų, techniškų iš
radimų pavyzdžių, kai kurių trūks
tamų žaliavų. Suteikė galimybę 
Sovietams įvesti į Ameriką daugybę 
šnipų, leido Sovietų agentams lan
kyti šio krašto fabrikus, karinius reik
menis gaminančius reikmenis įskai
t an t . Rusai t u r ė j o ga l imybę 
susipažinti su JAV-bių karinėmis 
bazėmis, uostais, aerodromais. 

Kas liečia prekyba. Sovietams buvo 
suteikti dideli prekių kreditai, buvo 
keičiamasi specialistais. Amerikiečiai 
išmokė rusus daug naudingų dalykų. 
Amerikiečiai, anglai, prancūzai, italai, 
vokiečiai specialistai padėjo rusams 
pasistatyti Rusijoj nemaža jiems nau
dingų įmonių, aprūpino jas moder
niausiomis priemonėmis, mašinomis, 
naujausiais kompiuteriais, naftos pra
monės įrengimais. Pagaliau pr. me
tais Vienoje JAV — Sovietų pasirašy
tas SALTo II sutartis pripažino aiškų 
Sovietų pirmavimą strateginių ginklų 
gamybos srityje. 

Detentės įtakoje Sovietų sferai bu
vo perleista visa eilė Azijos ir Afrikos 
krašš-tų, jų tarpe Vietnamas, Kom-
bodija, Laosas, Angola, Etiopija, Je
menas. Sovietam sudary-ta galimybė 
įsteigti karines bazes aplink arabų 
kraštų naftos šaltinius. 

Detentės dėka Sovietai pasiekė II 
pasaulinio karo metu ir pokario me
tais jų užgrobtų žemių pripažinimą. 
Tokį laimėjimą jiems suteikė deten
tės dvasioje pravesta Helsinkio kon
ferencija, kurioje dalyvavo 35 Euro
pos ir Amerikos valstybės. 5io 

Pasikeitimų "kultūrinėmis vertybė
mis" srityje Sovietai gavo galimybę 
pasiųsti į Ameriką daug savo pro
pagandinės medžiagos, o vakariečių 
knygos ir laikraščiai vis tiek buvo 
draudžiami įvežti į Sovietų imerijos 
sritis. Vakarų knygns, žurnalai ar 
laikraščiai neįleidžiami. Jeigu jie kar
tais patenka į Sovietų sritį, tai tiktai 
neviešu keliu ir tai labai mažais kie
kiais. Taip Sovietų politinis komi
saras Terekovas vieno pasikalbėjimo 
metu su užsienio žurnalistais Mask
vos aerodrome pareiškė, kad kas 
savaitę konfiskuojama iš keleivių apie 
1500 Vakarų spaudos leidinių, jų tar
pe pastaruoju metu esą vis daugiau 
religinio turinio. Tai rodo, kad per 
metus konfiskuojama apie 75,000 Va
karų spaudos leidinių, ir tai tik vie
name Maskvos aerodrome. 

Tuo tarpu į Vakarų kraštus be cen
zūros įvežama labai daug Sovietų lei
dinių, ypač daug propagandinės me
džiagos. Vienakryptė gatvė. 

* 
Lietuvai ir lietuviams detentė nie

ko gera nedavė. Atvirkščiai, iššaukė 
Sovietų užgrobtų žemių pripažinimą. 
Tiesa, Lietuvos pripažinimo So
vietams klausimas oficialiai nebuvo iš
reikštas, bet jis de fakto buvo vyk
domas. Detentės pasekmėje JAV-bių 
konsulai Leningrade ėmė oficialiai 
lankytis Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje. 

Lietuvių pogrindžio ir išeivijos 
patriotinė spauda visais požiūriais pa
smerkė detentę. Tokios pačios nuo
monės laikėsi ir VLIKas su Lietuvių 
Bendruomene. Tačiau gaila, kad 
išeivijoje atsirado vienas lietuvių 
veiksnys, kurio atsakingi atstovai.jų 
pačių iniciatyva ar kieno nors iš šalies 
"patarti", savo pareiškimuose ir kal
bose garbino detentės idėjas ir net 
važinėjo po JAV-bių ir Kanados lie
tuvių kolonijas, girdami detentę. Vals
tybės departamento politiką. 

Nūdien daugumas amerikiečių, 
Valstybės departamento pareigūnas 
įskaitant, ima abejoti detentės su So
vietais naudingumu. Akli kačiukai ima 
praregėti, kad ir tik po daugelio me
tų. Pražūtingoji detentė braška, bet 
dar ji nėra visiškai griuvusi. Duok, 
Dieve, kad ji greičiau baigtų savo die
nas. 

b. kv. 

pradėjus invaziją į 
ir amerikiečiams pa

skelbus, kad Amerika sulaiko kviečių 
pardavimą Sovietų Sąjungai, kana-
diškoje spaudoje nagrinėjamas klausi
mas, ar kviečiais bus galima laimėti 
karą prieš Sovietų Sąjungą, ar javų par
davimo sustabdymas sustabdys 
Sovietus nuo invazijos į Afganistaną ir 
kitus kraštus. Amerikiečiai ir kai kurie 
kiti vakariečiai nori Sovietams pri
taikyti ekonomines sankcijas už jų 
veržimąsi į kitus kraštus ir tų kraštų 
okupavimą. Sankcijos buvo pritai
kytos ir Italijai, kuri dar prieš antrąjį 
pasaulinį karą buvo okupavusi Etio
piją. Etiopija vėliau buvo išlaisvinta 
karo veiksmais. 

Vakariečiai susigriebė stabdyti rusų 
ekspansiją, bet jie tą stabdymą pavė
lavo 40—50 metų ir tą stabdymą kol 
kas vykdo tik kviečiais. Patys Sovietai 
pasisako, kad jiems duonos klausimas 
nėra aktualus, nes jie iš Amerikos ir 
kitų kraštų pirkdavę tik pašarinius 
javus. Iš tikrųjų Sovietai pirkdavo ir 
duoninius javus: tik 1979 m. Sovietai iš 
Kanados nupirko 1,4 mil. tonų kvie
čių. Buvo numatę pirkti ir daugiau, bet 
kol kas pirkimo reikalai sustojo. Kvie
čiai nėra pašariniai javai. 

Vakarų ekspertai klausia, ar Vakarų 
kviečiai sulaikys Sovietus nuo toli
mesnių puolimų? Amerikos ir kitų 
vakariečių trumparegiška politika leido 
Sovietams apsiginkluoti, iš Vakarų 
pigiai prisipirkti javų ir kitokių maisto 
produktų ir net karo reikmenų. Ir tik 
dabar vakariečiai pamatė, kad jau 
blogai. Vakariečiai nepažino maskvi-
nio komunizmo, todėl jie padarė daug 
politinių klaidų. Jau antrojo pasaulinio 
karo metu Stalinas vakariečiams įsaki
nėjo, o tie tik linkčiojo. 

Sovietų Sąjungos žemės ūkis 

Sovietų Sąjunga nėra pajėgi pakan
kamai prisiauginti javų bei pasi
gaminti kitokių maisto produktų. 
Sovietams kasmet reikia 220—240 mi!. 

J. VAIČELIŪNAS 

Spaudoj ir gyvenime 
APIE ESTIJOS BAŽNYČIĄ 

Šveicarų informacijų biuletenis "Glau-
be in der Zvveiten VVelt" — Tikėjimas 
Antrajame Pasaulyje — atskiru sąsiu
viniu išleido Estijos Evangelikų Liuteronų 
Bažnyčios istoriniai — dokumentinę ap
žvalgą. Keturiasdešimt penkių puslapių 
sąsiuvinyje, supažindinus skaitytojus su 
Estijos Evangelikų Bažnyčios istorija am
žių bėgyje, plačiai apžvelgiama dabartinė 
Šios Bažnyčios padėtis. Remiantis oficialia 
ir slapta dokumentine medžiaga, kuri iš 
Estijos pasiekė Vakarus, biuletenis "Glau-
be in der Zvveiten VVelt", vaizdžiai at-

tonų javų, o jų kasmetinis derlius 
neperšoka 200 mil. tonų. 1979 m. 
Sovietų Sąjungoje javų derlius buvo 
179 mil. tonų. Javų trūkumą tenka 
prisipirkti iš užsienio. VVashingtonas su 
Maskva buvo pasirašę sutartį, kad 
Sovietai kasmet iš Amerikos per 5-rius 
metus nupirks po 8 mil. tonų javų. 
Atrodo, kad ta sutartis sustojo veikusi. 
Amerikiečiai buvo pažadėję Sovietams 
parduoti neribotus kiekius javų žema 
kaina, jei iš Sovietų Sąjungos gaus 
pirkti žema kaina naftos. Bet tie paža
dai ir liko pažadais. 

Sovietai 1979 m. buvo numatę iš 
užsienio įsivežti 34 mil. tonų javų, 
kurių 17 mil. tonų iš Amerikos. Ameri
kiečiams sulaikius javų išvežimą į 
Sovietų Sąjungą, Maskva turės dairytis 
tų javų nusipirkti kituose kraštuose. 
Komunistiniai kraštai javų parduoti 
neturi, o antikomunistiniai kraštai 
Sovietams javų gali neparduoti. Sovie
tai raminasi tuo, kad jie iš Amerikos 
buvo numatę pirkti 17 mil. tonų javų, 
kurių 14 mil. tonų pašarinių javų — 
kukurūzų. Ir be pašarinių javų Sovie
tams labai sunku išsiversti, nes labai 
nukentėtų jų gyvulių ūkis. Sovietų 
komunistiniais pagrindais tvarkomas 
žemės ūkis didelės naudos neduoda. Be 
pašarinių javų jų ūkis dar labiau nuken
tės. Tiesa, tą skurdą ir badą pirmieji 
pajustų sovietiniai vergai arba, kaip 
patys Sovietai sako, liaudis. O ta liau
dis sudaro per 90% Sovietų Sąjungos 
gyventojų. 

Javų kartelis 

Vakariečiai yra numatę sudaryti 
agrikultūrini kartelį — javus ekspor
tuojančių valstybių sąjungą, kurios 
pirmoje eilėje būtų: JAV, Kanada, 
Australija, Argentina. Tai butų atsa
kymas naftos karteliui bei komunisti
niams kraštams. Komunistiniai kraš
tai maisto produktų užtenkamai 

neturi. Net agrarinėje, bet komunistų 
valdomoje Lenkijoje jau buvo darbi
ninkų sukilimų dėl maisto produktų 
trūkumo. To trūkumo priežastis — 
Maskva iš Lenkijos atima daug maisto 
produktų. 

Kanados transporto ministeris D 
Mazonkovski, kuris yra atsakingas ir 
už Kanados javų prekybą, sako, kad jis 
laukia atsakymo iš VVashingtono dėl 
Kanados javų Sovietams pardavimo 
sulaikymo. Kanada neturi kelerių metų 
sutarties su Sovietais dėl javų par
davimo. 

Pasaulyje tik apie 7% turimų javų 
parduodama užsieniui. Ir sovietai, 
kurie javus perka, taip pat javus 
parduoda, jei pasitaiko gera proga 
uždirbti. Jie prieš kelerius metus bran
giai javus pardavė net Indijai, kai patys 
tuos javus pigiai pirko iš Amerikos. 
Sovietų nevaržo jokios sutartys. 

Sovietų pasisakymai 

Sovietų Sąjungos Tass komen
tatorius V. Goncharovas sako, kad 
Sovietai nekreipia dėmesio į JAV javų 
pardavimo sustabdymą. Bet apsi
gręžęs jis vėl sako, kad tokiu javų 
sulaikymu būtų pademonstruota 
žmonių neapykanta ir kanibalizmas. 
Goncharovas neprimena, kad kitų 
tautų užpuolimas ir pavergimas taip 
pat yra baisi žmonių neapykanta. O 
kanibalizmo primetimas parodo, kad 
Sovietų Sąjungoje pavergtieji ne tik 
pusbadžiu gyvena, bet ir prieina prie 
kanibalizmo. Tokių pavyzdžių antrojo 
pasaulinio karo metu buvo Sovietų 
Sąjungoje ne tik stovyklose, bet ir už jų 
ribų. Goncharovas sako, kad ameri
kiečiai javų pardavimo sustabdymu 
Sovietams labai pablogins Maskvos— 
VVashingtono santykius. Bet Sovietai 
savo kariniais veiksmais tų santykių 
nepagerina. Esą, Sovietai dėl javų 
sustabdymo ašarų nelies. Jie ašarų 
nelies, nes tuos sprendimus daro 
Sovietų Sąjungos politinis biuras, 
kurio nariai ir didžiausio bado metu bus 

sočiai pavalgę. Tai rodo 1917—20 m. 
laikotarpis, kada bolševikai Rusijoje 
vykdė revoliuciją,ir antrojo pasaulinio 
karo laikotarpis, kada daug žmonių 
Rusioje mirė badu. 

Sovietai sako, kad amerikiečiai savo 
elgesiu didina įtampą pasaulyje, apsun
kina politinius santykius su Sovietų 
Sąjunga ir atgaivina šaltąjį karą. 
Detentė Sovietams davė sąlygas apsi
ginkluoti ir pradėti karštąjį karą. Jie 
skuba tai daryti, kad nepasentų jų gink
lai. Amerika tik tiek kalta, kad ji visą 
laiką labai rėmė Sovietų Sąjungą, kol 
užtraukė nelaimę sau ir visam pasau
liui. Vienas amerikietis pasakė: „Taip, 
Ameriką valdo ne amerikiečiai". Kiek 
tai yra tiesos? 

JAV ūkininkai 

Kai kas būkštauja, kad dėl JAV javų 
pardavimo Sovietams sulaikymo labai 
nukentės JAV ūkininkai. Niekas ne-
būkštavo, kai Rusijoje ir jos paverg
tuose kraštuose ūkininkai nustojo 
visko: jie neteko ūkių, javų, gyvulių, 
ūkio įrankių ir net savo sodybų. Nebus 
didelės bėdos, jei JAV ūkininkai už 
javus gaus kiek mažiau pinigų. Nedaug 
pinigų jie gavo ir praeito pasaulinio 
karo metu. JAV ūkininkai žino, kad ir 
jie turi kovoti prieš pasaulio pabaisą, 
kuri nori iš jų atimti naftą, o vėliau gal 
ir viską, ką ūkininkai turi. Sovietai 
naudojasi Vakarų neveiklumu. Jie 
tikisi, kad Vakarai dėl Afganistano 
paprotestuos ir tuo viskas baigsis. Jei 
taip tikrai įvyktų, Sovietams keliai į 
naftos laukus ir šiltuosius vandenis 
būtų atdari. 

Vienas Kanados politikas sako, kad 
Sovietų veržimasis į Afganistaną yra 
tarpinis žingsnis į Artimuosius Rytus, į 
naftos šaltinius. Jei visos jėgos, kurios 
supa Sovietų Sąjungą, iš karto pultų 
Sovietus, Sovietų Sąjunga kapitu
liuotų per keletą savaičių. Ir Sibiro 
plotai jų neišgelbėtų. Deja, vakariečiai 
tokio pasiruošimo neturi, o kviečiais 
vargu jie nuo to karo apsigins. 

RAUPSAI - ŽMONIJOS NELAIMĖ 

Belgijoje yra 35 raupsais sergančių 
ligonių. Ši liga dar nėra pranykusi Eu
ropoje. Prancūzijoje priskaitoma dar 
1,800 raupsuotų, Olandijoje visas tūks
tantis (daugiausia tarp svetimšalių mo
liukų ir surinamiečių). Vakarų Vokietijoje 
yra dar 50 raupsuotų ligonių ir Anglijoje 
120. Raupsuotų yra ir Amerikoje. Vien 
San Francisko esą 350 raupsuotų ligo
nių. 

Raupsai dar nėra nustoję savo atbai
dančio vardo, nors laiku pastebėta ši liga 
yra pagydoma. Belgijoje raupsuotieji gy
domi Tropinių ligų institute Antverpene. 
Didžioji dalis Belgijos raupsuotų yra 
misionieriai, kurie užsikrėtė Zairėje. Ten 
raupsuotų dar yra apie 350.000. Ligą 
sukelia bacila ir ji plečiasi dėl blogų 
higienos sąlygų. 

Prancūzijos raupsuotų skaičių padi
dina užsikrėtimas iš'Ispanijos ir Portu
galijos. Ispanijoje dar skaito apie 3.700 
ligonių, o Portugalijoje — 2,500. 

Visoje Europoje, manoma, dar yra 
17,000 raupsuotų ligonių, Turkijoje — 
4,000, Graikijoje — 3,000, Italijoje -
500, Maltoje — 240 ir Rumunijoje — 100 
raupsuotų ligonių. j . 

skleidžia sunkią Estijos Evangekų Bažny
čios . padėtj sovietinėje priespaudoje, 
religinės laisvės Estijoje varžymus, tikin
čiųjų persekiojimus. Sunkią religinę padė
tį Estijoje pavaizduoja sąsiuvinyje spaus
dinami įvairus Estijos Evangelikų 
Bažnyčios vadovų ir tikinčiųjų pasauliečių 
pareiškimai. Jų tarpe pažymėtinas dvide
šimties estų evangelikų liuteronų tikin
čiųjų laiškas Suomijos respublikos pre
zidentui, protestuojant prieš suomių 
sovietų muito susitarimą, pagal kurį drau
džiama į Estiją įvežti religinę literatūra 

PALIKAU MIELA; 
TĖVIŠKĘ 
Atsiminimai 
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11 

Pas i rašy tas tarnautojų algų lapas būdavo 
pridedamas (drauge su kitais išlaidų dokumen
tais) prie mėnesinės pajamų — išlaidų apyskai
tos ir išsiunčiama Pašto v-bai. Apyskaitą visuo
met paruošdavo pats v-kas. Apyskaitos išlaidų 
dokumentus siųsdavo irgi pats. 

riet kartais pasitaikydavo momentas, pa
vyzdžiui, į paštą ateidavo kas nors jo geras pa
žįs tamas (klebonas, mokyklos direktorius ar 
pan.) ir atrasdavo jį dokumentus siuvant. Tada 
jis tą savo darbą pavesdavo atlikti kitam tar
nautojui, o pats įsileisdavo į ilgesnį pasikalbėji
mą su tuo klijentu. Tas tarnautojas ir apžiū
rėdavo siuvamų dokumentų turinį. Vėliau 
papasakodavo ir kitiems tarnautojams, ką jis 
pastebėjo įtartino. Ir taip savo darbo negalėjo 
suslėpti nuo tarnautojų. Bet kuris iš tar
nautojų tą skundą parašė Pašto v-bai, ta i taip ir 
nesužinojau: nė vienas prie to neprisipažino ir 
savo geriausiam draugui, nors apie t a s v-ko šu
nybes visi žinojome. 

Paš to vežiojimui varžytinės įvykdavo kas 
metai vietos valsčiaus savivaldybėje. Bet kaip 
tas varžytines pašto v-kas Aksomaitis praves
davo, tai nežinau, nes varžytinių protokolo ne
teko matyti , tik dažniausiai "laimėdavo" laiš
kininkas K. Gediminas. 

Jeigu Vincas Aksomait is tokios pat gyveni
mo taktikos laikėsi ir toliau, bedirbdamas Žiež
marių smu lkaus kredito d-jos bankelyje, tai ir 
ten bus pridirbęs šunybių. 

Kaip jau esu minėjęs, nuo 1925 balandžio 1 
d. išsikėliau į Jonavos pašš-tą. Jonava yra deši
niajame Neries krante ir prie plento Kaunas -
Zarasai , prie geležinkelio linijos Virbalis — 
Ryga. Be to, iš Jonavos į Ukmergę dar ėjo siau
rasis geležinkelis. Susisiekimo atžvilgiu Jo
nava yra kelių mazge. 

J o n a v a buvo apgyventa daugiausia žydų. 
Tai žydiškiaus ias miestas Lietuvoje. Jonava bu
vo ir baldų gamybos centras. Gamino įvairios 
rūšies baldus ir baldų dirbtuvių, dirbtuvėlių be 
galo daug . P r i e pat Jonavos yra valsybinis deg
tukų fabr ikas . Rūklps dvare — spirito varykla. 
Paš tas va ld in iame mūro name.Pašto v-ku buvo 
Juškevičius. Geležinkelio stotis apie 2 km nuo 
miesto. Paš tu aps imainoma su pašto vagonais 
3-4 du kar tus per dieną. 

Su pašto vagonu 3 apsimainoma vakarais 
apie 7 vai., vad inas i , paš tas būdavo jau uždary
tas. E s a n t g e r a m orui, kar ta is ir aš įsisėsdavau 
į pašto vežimą ir važiuodavom su pašto palydo
vu da inuodami . 

Praėjus ap ie porai mėnesių man bevažinė
jant į J o n a v o s gelež. stotį, kar tą pašto palydo
vas m a n ir sako , kad, girdi, pašto vagono paly
dovai t ams tą įtaria juos sekant . Girdi, kokių 
velnių tas jūsų pašto valdininkas beveik kas va
karas į geležinkelio stotį atvažiuoja?Ką jis čia 
seka? Aš d a r ir šiandien prisimenu, kaip tuo
met palydovui atsakiau, kad, tur būt, jie jaučia, 
kad gali būti sekami, jeigu jie taip apie mane 
galvoja. Mat , esu girdėęęjęs iš kitų žmonių, kad 
kai kurie paš to vagonų palydovai tikrai kartais 
užsiiminėjo šmugeliu (kontrabanda), ypač ap

simainą paštu su užsieniu. Tad jie ir galvojo 
apie mane, kad aš juos seku. Nuo to laiko nu
stojau į gelež. stotį važinėjęs. 

Parvažiuojant su paštu iš gelež. stoties, ne
toli nuo pašto (paštas buvo beveik priemiesty) 
užpuldavo kažkieno šuo pašto arklį ir vežėjas 
turėdavo gerai sušerti arkliui botagu ir jį pava
ryti taip greitai, kad apsaugojęs arklį nuo šuns 
įkandimo. 

Vieną vakarą parvažiuojant sutarėme pa
gąsdinti tą piktąjį rudį. Mums besiar t inant prie 
visuomet jo užpuolamos vietos, išsiėmiau iš ki
šenės savo nuosavą revolverį ir važiuojant 
laukiame. Tuojau iš šoko iš savo kiemo tas ru
dis ir pradėjo arkliui į pasmakrį šokinėdamas 
skalyti. Aš prisitaikęs paspaudžiau revolverio 
gaidelį ir Šūvis pykštelėjo. Šunelis tik sustaugė, 
persivertė ir vėl dingo kažkur už trobesių. Paš to 
palydovas — vežėjas sako: "Seniai reikėjo t am 
šuneliui taip padaryti.Prierzino jis mane užtek
tinai, ir vargšas arklys kas vakaras gaudavo po 
keletą botagų visai neužtarnautai vien tik dėl to 
rudžio kaltės." Sekančios dienos rytą, m a n 
atėjus į paštą dirbti, kad puls mane bart i pašto 
telefonininkės, kurios atėjo viena kitą iš po nak
ties budėjimo pakeisti, kad ims mane bar t i , vi
saip pravardžiuoti už vakar vakare nušau tą jų 
kaimyno šunį, kad m a n net nemalonu pasi
darė. Girdi, jų k a i m y n a s žada mane te iman ati
duoti už jo šuns ir d a r jo paties kieme nušovi
mą. Aš joms aiškinausi ir įrodinėjau, kad tą 
piktąjį šunelį ne jų kaimyno kieme nušoviau bet 
an t gatvės, važiuojant su paštu. Bet kur tau: jos 
savo nepasitenkinimo "daįneję da inavo" ir tiek. 
Ir tik atėjęs la iškininkas — pašto palydovas , su 
kuriuo vakar vakare drauge važiavome, jas 
nuramino: papasakojo tą patį, ką ir a š joms sa
kiau. (Bus daugiau) 
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BOSTONO ZENUOS 
Jono Jurašo didelė fotografija ir 
reklamos „ T h e Suicide" — a R u -
ssian comety fotografiją. T a s Ju
rašo paruoštas va id in imas yra 
va id inamas Providenae, R. L, 
mieste n u o sausio 18 iki vasario 
17 d. 

Pač i ame straipsnyje d u o d a m a s 
pasikalbėj imas su Jurašu. J a m e 
rašoma, k a d Jurašas su žmona 
Mari ja ir m a ž u sūnel iu paliko 
Rusiją 1974 m. Jis t rumpa i gy
venęs Europoje, o tada atvykęs 
į Ameriką ir apsigyvenęs N e w 
Jersey. Cia pradėjęs dirbti Off 
Broadway i r regional iniam teat 
re. To l iau aprašomi iš pasikal
bėjimo visi Jurašo vargai n u o 
Maskvos, k u r jis norėjęs pastaty
t i " M a k b e t ą " , be t r u s a i neleidę 
ir kodėl neleidę. Jurašas dirbęs 
Lietuvoje K a u n e valstybinio te
atro „art is t director". T o l i au 
straipsnio autor ius Kevin Kelly 
aprašo visą jo darbą ir vargą 
Sovietų Rusijoj ir visą kovą, ko
kią jis ten pakėlęs. Kai jau n e 
bebuvę jokios gal imybės dirbti 
kaip men in inku i , jis 1974 m. iš
vykęs iš ten. 

PARENGIMAI 

Lietuvos nepr iklausomybės m i 
nėjimas vasario 17 d. Lietuviu P i 
liečių d-jos salėje So. Bostone. 

Skautų ir skaučių rengiama Ka
ziuko m u g ė kovo 2 d. Lietuvių 
Piliečiu d-jos salėje. 

T a u t i n i ų šokių sambūr io vaka
ras su programa kovo 8 d. Lie
tuvių Piliečių d-jos salėje. 

Vasy l i ūnu sonatų vakaras kovo 
9 d. 3 vai . p.p. First and Se-
cond C h u r c h Bostone. 

M i n k u radijo va landos 46 m e 
tų sukakties koncertas ir miss Li -
t h u a n i a of N e w Eng land bal ius 
kovo 23 d. Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje So. Bostone. 

Laisvės V a r p o pavasarinis kon
certas ba landžio 13 d., Atvelykio 
sekmadienį, Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje So. Bostone. 

PASKAITA APIE PIRMĄJĄ 
PAGALBĄ 

Sausio 19 d. įvykusiame L M F 
gamzacips pamaldose da lyvau - j nusirinkime Lietuvių Piliečių klu-

vėliavomis bei s p a l - i ^ posėdžių k a m & a ^ e 'buvusj gai 

UETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 

Tokį atsišaukimą į Bos tono l ie
tuvių visuomenę išpla t ino A m e r i 
kos Lietuvių Ta rybos Bos tono 
skyriaus valdyba: 

Šiais metais sukanka šešiasde
šimt du metai nuo Lie tuvos n e 
priklausomybės a t s ta tymo. T a i p 
pat jau 40 metų rusa i bolševi
kai fiziškai, ūkiškai i r dvasiška* 
naikina lietuvių tautą . Sovietų 
imperializmas nuver t ina ir i šnie
kina lietuviškas vertybes ir a ts ie-
kimus. Š.m. birželio — rugsėjo 
mėn. mūsų broliai ir sesės tėvy
nėje bus verčiami a ts idėkot i ru 
sams už primestą vergovę. 

Bet lietuviškoji dvasia d a r ne 
palaužta Lietuvoje. T a i l iudi ja 
30,000 partizanų aukos nelygioje 
kovoje su žvėrišku o k u p a n t u . T a i 
liudija šių metų jaunosios ka r tos 
intelektualų, studentų ir moks l i 
ninkų protestai prieš sovietų m e 
lą ir smurtą. Šiandien pa r t i zanų 
pėdomis eina disidentai, pogr in 
džio savispaudos leidėjai i r p la 
tintojai. 

Tėvynės meilė ir ž m o n i š k u m a s 
reikalauja, kad mes, laisvojo pa
saulio lietuviai, d e m a s k u o t u m e 
sovietų melą ir i ške l tume la is
vojo pasaulio forumuose sovietų 
nusikaltimus prieš Lietuvą. Šių 
metų žmogaus teisių sąjūdžio ra i 
da aiškiai rodo, kad g a l i m a pa 
demonstruoti pasaul iui , kad l ie tu
vių tauta nemirusi. 

Jausdama pareigą l ie tuvių t a u 
tai ir tikėdamasi, kad ir Bos tono 
įnašas yra svarus šioje žū tbū t i 
nėje kovoje, Amerikos Lie tuvių 
Tarybos Bostono skyr ius kviečia 
visus Bostono lietuvius, o r g a n i 
zuotai ir pavieniai, b ū t i n a i da ly 
vaut i Vasario 16-sios d ienos iškil
mėse, raginti t au t ieč ius juose 
gausiau dalyvauti ir pa tv i r t in t i 
sayo lietuvišką sol idarumą. įne-
šant piniginę auką m ū s ų pol i t i 
nių veiksnių žygiams remt i . 

Sekmadienį, vasar io 17 d., 
10:15 vai. ryto Šv. Pe t ro L ie tu 
vių parapijos bažnyčioje (So. Bos
tone) iškilmingos p a m a l d o s . Or -

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

Alena ir Antanas Mikai 

M Ū S Ų K O L O N I J O S E 
Racine. Wis. 

ja su savo 
vomis. 

11:15 vai. ryto vėl iavų iškėli
mas prie So. Bostono Lie tuvių Pi
liečių draugijos n a m ų , k a m p a s 
Broadway ir E. Street, So. Bosto
ne. 

2 vai . po pietų įvyks i šk i lmin
gas minėjimas — akademi j a So. 
Bostono Lietuvių Pil iečių d raug i 
jos III-jo aukšto salėje. P r o g r a m o 
je: vėliavų įnešimas, vadovau jan t 

Stepono Dariaus Posto k o m a n d a i ; 
Amerikos ir Lietuvos h i m n a i ; In-
vokacija — klebonas kun. Alber
tas Kontautas; žuvusių už Lietu
vos laisvę ir savanorių pagerbi
m a s ; ALT Bostono skyr iaus pir
mininko at idaromasis žodis. Po 
to kongr. J. Joseph Moakley žo
dis, pagrindinio kalbėtojo prista
tymas — Stasys Lūšys. Pag r ind i 
nis kalbėtojas — prof. D o m a s Kri
vickas iš Wash ing tono , gube rna 
toriaus Kingo proklamaci ja , t au
tybių atstovų sveikinimai, rezoliu
cijų priėmimas. Bus r enkamos 
aukos. Vėliavų išnešimui vado-

lestingoji sesuo Magda lena Lend 
rai t ienė skai tė paskaitą apie pir
mąją pagalbą. Prelegentė yra bai 
gusi Rygiškių Jono gimnaziją Ma
rijampolėje ir gailestingųjų sese
rų kursus Kaune . Iš 20 .praktikan
čių, kurios atliiko darbą karo ligo
ninėje, keturios buvo išrinktos pa
stoviam darbu i Karo l igoninėje, 
jų tarpe Magda lena . Dirbusi t en 
ji sutiko jauną avijatorių l e i t enan
tą Lendrai t į , savo būsimą vyrą, ku
rio pavardę ji ištikimai nešiojasi 
ir š iandieną. Tais žodžiais p i rmi 
n inkė EI. Vasyl iūnienė pristatė 
prelegentę. 

Magda lena Lend rait ienė ka lbė
jo apie pirmosios pagalbos svar
bą susižeidus, n u o kurios pr iklau
so kar ta is pat i gyvybė, o visuomet 
gijimas. Prelegentė kalbėjo ką da
ryti susižeidus galvą, apie nosies 
kraujavimą, apdegimus, užspringi-
mą, kaip gelbėti skenduolį, ką 
duoti apsinuodij imo atveju, ką da
ryti kada žmogus apalpsta, ka ip 
išimti krislą iš akies, ilgėliau sus-

AUKSINĖ SUKAKTIS 

1979 m gruodžio 28 d. Anta
nas ir Elena Mikai-Mikalkevi-
čiai atšventė vedybinio gyveni
m o 50 metų sukaktį. Jų jungtu
vės įvyko 1929 m. gruodžio 28 
d., Kaune, lygiai prieš 50 metų. 
Vaišės įvyko puošniame Gido res
torane Racine, Wis . Dalyvavo ju
biliatų vaikai , giminės ir draugai. 

An tanas gimė 1907 m. birželio 
10 d. Armonių km. , Juodupės vis., 
Rokiškio ąps. Baigęs vidurinįjį 
mokslą d i rbo pašto žinyboje ir 
vėliau buvo Dotnuvos pašto vir
šininkas. T e n dirbdamas lankė 
2emės ūkio akademiją ir ją bai
gė kaip agronomas. 

Elena kilusi iš Marijampolės 
ir tur i vidurinįjį išsilavinimą. II 
pas. karo audros juos nubloškė 
į Vokietiją, k u r Antanas moky
tojavo Vasario 16 gimnazijoje ir 
buvo koperatyvo vedėjas. 1951 
m. atvyko į JAV ir apsigyveno 
Racine, Wis . Čia gyvendami iš
augino ir išauklėjo dukterį Lilę 
ir sūnų Benį, kurie abu vedę ir 
augina šeimas. 

Antanas d i rbo kaip chemikas 
Modine bendrovėje ir yra jau iš
ėjęs į pensiją. Turėjo atviros šir
dies operaciją, kuri parvyko gana 
gerai ir d a b a r puikiai jaučiasi. 

Per vaišes jubiliatus sveikino V. 
Kažemėkaitis — Altos vardu, P. 
Petrušartis — šaulių vardu, M . 
T a m u l ė n a s — buvusių bendra

darb ių vardu. Taip pat kalbėjo 
Stanley Seanas, kurio dukterį yra 
vedęs jubiliatų sūnus Benis, L. 
Pl iūra , Ant. Pivorinas, duktė Li
lė, žentas Marijonas Rosniakas ir 
ki t . T a i p pat žodį tarė ir sukak
tuvininkas Antanas Mikus. 

Jurgis Milas 

uiiiiimiiiimiiiiiiitiiiJiiiiiiiiiiiiimmiim 
JURGIS JANKUS 

Anapus Rytojaus 
Romanas 

296 pusi. Išleido ATEITIS 1978. 
Spaudė "DRAUGO" spaustuvė. Ap
lankas autoriaus. Kaina su persiun
t imu $7.73. 

Dl. gyv. prideda 5% valstijos 
mokesčių. 
įtuiiiiiiiiimiiiimiiimmmiiiiiiimmmii 

B E A L E S T A T E 

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

gatow. 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. 

Pulkus mūrinis. Apie $10,000 pa
jamų Moderniai patobulintas namas 
Marąuette Parke. Kaina $67,500. 

Svarus 2jų 
$7,000 pajamų, 
tas $46,900. 

aukštų mūras. Apie 
Marąuette Parke. Ver-

JONAS MIŠKINIS 

LIETUVA IR VILNIUS 
PAVERGUy SŪKURIUOSE 
Knygoje suglaustai aprašoma 

Lietuvos ir Viniaus tragiški įvy
kiai, lenkų okupacija, lietuvių tau
tos ilgų kovų laimėjimai ir skau
džios okupacijos. 

Išleido autorius 1979 m. Spaudė 
Pranciškonų spaustuve Brooklyn, 
N. Y. 

Kaina su persiuntimu $6.00. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t 
Chicago, H , 60629 

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 
apžiūrėti. 

Valdis Real Estate 
2625 West 7lst Stree* 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 
iiinmiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiimimii 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
N a m ų p i rk imas — P a r d a v i m a s 

Draud ima i — V a l d y m a s 

INCOME TAX 
N o t a r i a t a s — V e r t i m a i 

BELL REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
illllllllllllllllllllllllllllllUllIillUUlllllllIUi 

iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii 
Lietuviškas restoranas su n a m u ir 
visais moderniais įrengimais — 
Marąuette Parko centre. Lengvos 
pirkimo sąlygos. Labai geras biz
nis. Beta proga, 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

2951 W. 63rd St., 436-7878 
TeL 839-1784 a r b a 839-5568 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir klius kraštus 

NEDZINSKAS, 4051 Archer Ave. 
Chicago, DL «0632, tel. 927-5880 

10% — 20% — S0% pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pa mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
Teief. GA 4-8654 
32081/, W. 95th Street 

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT 

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

TeL — W A 5-8063 

FOR RENT — 3 roam neated 
basement apt. for gentleman. Vic. 
68th & Campbell. 737-7311. 

I šnuom. 5 k a m b . b u t a s apyL 
56- tos i r Albany . S u a u g u s i e m s . 
P B 6-0705. 

Išnuom. vienas apstatytas kambarys 
Gulfport, Florida, arti St. Petersburg. 
$150 mėnesiui. Skambint Chicagoje 
312—284-5911 po 3 vai. popiet. 

D £ M E S I O 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiimiiiit 

Liaudies menas ir kitkas 

TIK KĄ IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
NAUJAS DRAUGO PLATINAMŲ KNYGŲ 

K A T A L O G A S 
Didelio formato, 184 pusi. Išleistas 1980 m. 
Jame rasite: grožinę literatūrą, istoriją, filoso

fiją, jaunimo ir vaiku literatūrą. Knygos anglų kal
ba, dainos, dainoreliai, įvairios plokšteles, vėliau
siai išleistos knygos ir t.t. 

Katalogo kaina su persiuntimu tik $1.00. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W, 63rd S i , 

Chicago, IL 60629. 

U.S.AT 
We'li help you make the right movė 

J E I G A L V O J A T E 
PIRKTI AR PARDUOTI, 

] nuomoti a r apdrausti savo nuosa-
I vybe Chicagoje ar bet kur Ameri-
I koje, prašome skambinti a r užeiti 

į mūsų įstaigą. Mes visuomet pasi-
I rooše jums pa ta rnaut i 

Mes priklausome MUS ir turime 
komputerj. 

Virš 500-tai namų pasirinkimui 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaskl Road 

Tel. — 767-0600 
independently ovvned and operated. 

lUIlIMIIIIIIIIIIIIIilIHIlIlIlIlIlltllimiIlHlIt 
{vairių prekių pasirinkimas ne

brangiai 15 mūsų sandelio. 
C0SM0S PARCELS EXPR£SS 

2501 W. 69 St., Cbicago, m. 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Tetef. — §25-2737 

Vytautas Vaiantinas 
IlilIlIlIlIlilIlIlIUIIIIIIIIIUlUlIllIllIHUUUJ 

llllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

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

Apdraustas perkraustymas 
{vairių atstumų 

TeL 3 7 6 - 1 8 8 2 a r b a 8 7 6 - 5 9 9 6 

iii i imiiiiimimiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i iuiiii i i i i 
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P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insured 

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

SERAPINAS — 636-2960 
iiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiuuiiiiiaiiiuiiuiii 
i i i i i i i i i i f i i i i i i i iMi i i in i i i i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
23M W. 69tb St., tel. 776-1486 

UiilIlIilIlIlIMIIIIIIIIIIIIIIIIIUIHUlillIilllll 

V A L O M E 
KILIMUS I R B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

B U B N Y S — Tel . R E 7-5168 

Dienraščio " D r a u g o " admi 
nistraci joje ga l ima p a s i r i n k t i į-
vair ių l iaudies meno d a r b ų : m e 
džio, ke ramikos , d robes , t a i p 
pa t gražia i p a p u o š t ų lėlių. 

Aps i l ankyk i t e į " D r a u g o " ad
minis t raci ją i g pas iž iūrėk i te . Ga l 
r as i t e kai ką padovano t i s avo 
g iminėms a r d r a u g a m * 

" D r a u g o ' ' a d r e s a s : 4545 Wcs t 
6Srd S t . Chteago. m . 60629 

iimmmiHiimimiiiiiuimiiiiimimiimii 

vauja Stepono Dar i aus postas. P o ' t o j o prie širdies priepuolio ir jo 
gelbėjimo metodu. Paskaita sukė
lė d a u g diskusijų ir k lausimu. Aps 
čiai susirinkusios ponios maloniai 
pr iėmė prelegente . 

P i rmin inkė pasidžiaugė, kad į 
kliJbą įstojo tsrys naujos narės : 
Milda Norkūnienė , O n a Uselienė 
ir Morta Itjinienė. Buvo padėkota 
vakaronę — kūeias ruošusioms: 
O n a i Vilėniškienei, Irenai Ulpa i -
tei, Sofijai Galdikienei , vicepirmi
ninkei I renai Rasienei, Teresei 
S tankūnai te i , Irenai Manomai t i e -
nei, Mildai Nbrkūnienei , Marijai 
Gine i t iene i , Aleksandrai Moriar-
ty ir visoms, kurios kur iuo nors 
būdu prisidėjo prie kūčių vakar ie
nės. Buvo nu ta r t a ruošti Motinos 
dienos minėjimą ir rankdarbių pa 
rodą gegužės 4 d. 

Po paskaitos susirinkusios tęsė 
pašnekesius apatinėje salėje, kur 
p a r d u o d a m a lietuviška pica. 

V . 

pertraukos meninė dalis , kurią 
atliks Bostono l i tuanis t inės m o 
kyklos mokiniai. P o jų, Bostono 
D r a m o s sambūr i s s u v a i d i n s iš
trauką iš Kazio Inč iūros d r a m o s 

„Vincas Kudirka". Va id ina D a n i e 
lius Averka, Pranas Averka, Vla 
das Bajerčius, Kazys Ba runas , 
Andrius Di lba , Marija Gine i t i enė , 
Jurgis Jašinskas, Rozalija Pe t ro
n ienė ir Angelė V a k a u z i e n ė , re
žisuoja Aleksandra Gus t a i t i enė . 

Po šio vaidinimo Altos Bosto
no skyriaus pirm. Aleksandras 
Chaplikas tars padėkos žodį. Vi
si dalyvaukime š i ame minė j ime! 

" G L O B Ė " A P I E J U R A Š Ą 

Didysis Bostono d ienraš t i s 
„ T h e Boston G l o b ė " 1980 m. 
sausio 20 d. sekmadieninėj lai
doj, įdėjo ilgą, ne t dviejuose 
puslapiuose, straipsnį „A Soviet 
Subversive", o šal ia s t ra ipsnio 

IMMEDIATE CASH FOR SILVER 
& 

GOLO 
FOR GOLD, SILVER, U.S. & FOREIGN COINS, GOLT> RTNGS, 
ANTIQUES CASH IN NOWM 

SILVER 
SILVER CODJS 

WE PAY UP TO 
2 0 0 0 % 

OF FACE VALUE 
Silver dimes, ąuarters, halves 

Silver Dollars 
up to $25.00 each 

STERLING SILVERWARE 

GOLD 
GOLD COINS 

GOLD JEWELRY 
T0P DOLLAfl 

PAID ! r 
Antique watchea. lamos 
Antkjue slot machines 

iimiiiiiiiiiiimmimmmmmmiimmm 
M. A. Š I M K U S 
IXCOME TAX SERVICE 

NOTARY PTJBLiC 
4259 So. Maplewood, teL 254-7460 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
OIMINŲ iSkvtetlmai. pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai. 
iii!iniii!iiiiiiiuiiiiiiiiii!!iiiiinnuiiui!!iii 

D e M E s i o 

Snow Fiowing 

SNIEGĄ NUVALOME 
Biznio įstaigom, Rezidencijom. 

TEL. 458-9584 

VI2TIHIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražu* paprotys. Biznieriai j a* pla
čiai naudoja. Bet t inka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visais panajiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų pataraavi-
mu 

D 1 A M 0 N D S 
W A N T E D 

SHELDOiN CORD PRODUCTS 
2201 W. DEVON", CHICAGO, ELL. 97S-7070 

Buying hours: 10:00 A.M. to 8:00 P M. Open 7 days a week_ 

MUZIKA {ŽENGIANTI | 
NEREGĖTUS MIESTUS 

Algi rdas Landsbe rg i s 

Novelės. 124 pusi. Išleido ATEITIS 
1979 m. Spaudė LE spaustuvė. 

Kaina su persiuntimu $6.85 

Užsakymus siųsti: 

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

Illinois gyventojai dar prideda 
36 et- valstijos mokesčio. 

Z-M Consfruction Co. 
Nauja s ta tyba ir bet koks 

namų remontas. 
Pas inaudok i t e ž iemos sezonu 

Vidaus r e m o n t a m s . 
BRONIUS MAČIUKEVIČIUS 

VYTENIS ZYGAS 
Skambint po 6 vai. vak. 448-7871 

H E L P W ANTED VYRAI 

IEŠKOME DARBŠČIŲ 
PASIRYŽUSIŲ ASMENŲ 

tarp 18—? amžiaus, kurie norėtų 
kurti nuosavą bendrovę — prekybą. 
Nuo Michigano iki rytinių JAV. Daug 
"benefits". Reikia tiktai nebijoti 
plačiai žiūrėti j ateitį. Skambinkite 
po 5-tios vai. vak. • 

517—784-4241 

Reikalingas 
PRITYRĘS DAŽYTOJAS 

Dirbti daliną laika. 
S k a m b i n t 

247-2437 a r v a k a r a i s 284-2917 

H E L P WANTED — MOTERYS 

S E C R E T A R Y 
Immed. Opening working inregional 
sales office in Skokie. Some exper'ce 
preferred. Adjacent to Old Orchard 
Shopping Center. Excell. fringe bene
fits. Mrs. Kattay Hoh — 677-05M 

PTrTSBURGH PAINTS 
An Bąaa! Oportunlty Kmployer M/F 

T O O L G R I N D I R 
Exper. Tool Grinder, needed for 2nd 
strift, to perform wide variety of daf-
ficult operations, on plain & carbide 
eutting tools, milling eutters, form 
tools, planer and lathe and other sim-
ilar tooiing. Exceli. saiary and em-
ptoyee benefits, pius night premium. 

AETNA BEARING OOMPANY 
4C2C W. Parker, Chicago, m . 

Tel. — 227-2410 

H E L P 

••#»••»»**••»*»*•*»»••»»«*»»#»«** 

W A N T E D — M A L Ė 
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M A C H I N E S H O P 
= PROMOTION HAS CREATED OPENINGS FOR: | 

1 MACHINIST - o - TOOL GRINDER | 
5 Experienced or will train. If you have technical ability and you are = 
= interested in developing your skills in preciskm manufacturing, H 
£ CRAFTS may have a position for you. Compiete and fuUy paid bene- 5 
= fits package, 11 holidays, vacation, savings plan and pension. r 

THE CRAFTS COMPANY 
= 9440 AINSUE SCHILLER PARK, BLL TEL. 678-0650 | 
H An Kąuai Opportunity Employer M/F g 
^iiHiiiiiiiiiiiiitiffiiiiiiiiitiiinniifiinitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintrhf 
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v v NEPAMIRŠKIM KENČIANČIŲ 

Klaipėdos krašto atvadavimo kovų dalyviui mjr. B. Ambraziejui Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos moterų vadovės M. Gydienė ir G. Kuzmienė 
prisega tautinę juostelę sausio 20 d. Chicagoje Šaulių namuose. 

Nuotr. P. Malėtos 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Maspcth, N. Y. Beveriy Shores, Ind. 

ATSIMAINYMO PARAPIJOS 
LIETUVOS VYČIAI 

110 Vyčių kuopa surengė 
Kūčias gruodžio 16 d., sekma
dienį, p i rma dalyvaudami baž
nyčioje. Kūčių vakarienė buvo 
pravesta su atitinkama religine 
programa: jauniai vyčiai pa
rengė pritaikytą vaizdelį, o visi 
giedojo kalėdines giesmes. Vy
čių centro pirm. Pilypas Skabei-
kis vadovavo programai. Kuo
pos pirm. Jonas Adomėnas su 
talkininkais viską sėkmingai 
surengė. Kun. Pranas Bulovas, 
parapijos klebonas ir L. Vyčių 
apskrit ies dv. vadovas, pasvei
kino visus dalyvius, palinkėjo 
kilnaus Kūdikėlio džiaugsmo ir 
laimingų Naujųjų metu. 

IVADCCS SUSIBUVIMAI 

Organizacijų prieškalėdiniai 
subuvimai buvo surengti Atsi
mainymo parapijos salėje. At-
žymėtini buvo Šv. Onos Sodalie-
čių ir Auksinio amžiaus klubo 
prieškalėdiniai pobūviai. Paren-
g i m a t pradėti su įspūdinga ka
lėdine programa, kurią prirengė 
Olga Brady ir atliko narės. Tai 
buvo simboliškai išreikšta Ka
lėdų švenčių prasmė. Kalėdinės 
giesmės, Kalėdų senelio atvyki
mas ir dovanomis pasidalini
mas sudarė nuoširdžią šventinę 
nuotaiką. Parapijos salė taip 
pa t buvo šventiškai išpuošta. 

Vaikučiams eglutė ypač gy
vai buvo pravesta. Apie šimtas 
religijos mokinių ir šeimos na
rių sugužėjo į savo metinį pa
rengimą — Kalėdų eglutę ir su
tiko Kalėdų senelį su dideliu 
dovanų maišu Vaikučiai turė
jo džiaugsmą, gyvai viską per
gyvendami 

Karo veteranai — vyrai ir 
moterys — 860 skyrius ta ip pat 
turėjo savo narių prieškalėdini 
parengimą su programa. 

Lietuvos Vyčių 110 kuopa su
rengė savo nariams prieškalėdi
nį pobūvį su seneliu, dovanų 
pasikeitimu ir pasivaišinirnu. 

gv. Vardo draugija savo me
tinę komuniją ir pusryčius, nau
jos valdybos priesaiką turėjo 
sausio 13 d. Atsimainymo pa
rapijos bažnyčioje ir salėje. Po 
pamaldų parapijos salėje pra
dėjo iškilmes jų dvasios vado
vas ir parapijos klebonas kun. 
Pranas Bulovas. Jis pasveiki
no nar ius ir svečius, džiaugėsi 
vyrų pamaldumu j šv. Vardą ir 
ragino visus vyrus jungtis i šv. 
Vardo draugiją savo asmeniškai 
dvasiai pakelti ir apaštalauti. 
Kun. Stasys Raila sukalbėjo 
pusryčių palaiminimo maldą. 
Kalbėtojas svečias Rev. James 
L. Tahaney jautriai įžvelgė į 
Šv. Vardo draugijos prasmę. 
Vietos atstovas Albany vyriau
sybėj John Flack pristatė nau
ją valdybą. Šv. Vardo draugi
jos pirm. Joseph Facienda daug 
dirbo, rengdamas šią šventę. 
Programai vadovavo Al Cerebie. 
Vėsi atsiminė savo mirusius 
nar ius : a. a. Antaną Visminą, 
George Lankevich. Sr., Micnaei 
J . Morrissey, Sr. švente baigė 
malda kun. Pr. Bulovas. 

OBUOLYS N U O OBELS TOLI 
NENURIEDA 

Rūta Arbienė, aktyviai įsijun
gusi į visuomeninį gyvenimą, yra 
Lietuvos dukterų draugijos nairė, 
Balio talkininikė. Po dviejų metų 
{pertraukos, ji vėl buvo išrinkta 
Bevenly Shores lietuvių klubo sek
retore. Be to, pirklauso Dunes 
moterų klubui, kur pokalėdinia-
me susirinkime kalbėjo apie lietu
vių Kalėdų papročius, eglučių pa-

Mes nusikalstum milijonams 
krikščionių, kurie kenčia Rytų 
Europoje ir Tolimuose Ry
tuose, jei mes nesmerktume be
dieviškos komunistų politikos. 
Vakaruose ir kitur žmonės gali 
laisvai garbinti Dievą pagal sa
vo tikėjimą. Pilnai jaučiama tole
rancija ir kilnumas, kuriuo ma
žumos religijų nariai yra traktuo
jami, kur tikintieji dėl savo reli
ginio praktikavimo neturi pavo
jaus nei savo gyvybei, nei lais
vei. 

Saugiai gyvendami užjūriuose, 
ar galim pamiršti mūsų kenčian
čius tautos vaikus? Juk mūsų pa
reiga melstis už tuos, kuriems ti
kėjimo praktikavimui yra daro
mi sunkumai ar net 
džiama. 

Sovietų komunistai skelbia, jog 
pas juos yra pilna religijos lais
vė. Komunistams yra lengva iš
marginti sovietų įstatymus ir 
juos cituoti apie religijos laisvę. 
Pas juos laisvės įrodymas nėra tai 
kas parašoma bei sakoma, bet 
tai kas leidžiama. Kiekviename 
krašte, kur tik komunistai turi 
valdžią — Kristaus Bažnyčia yra 
retežiuose. 

Mes kalbam apie tai, ką žino
me ir pergyvenome Lietuvoje. Lie
tuvoj kunigai persekiojami, tre
miami j Sibirą, laikomi kalėji
muose. Be jokio pagrindo bau
džiami ir inscenizuojami teis-t 

mas kaip išdavimas. Todėl mes 
negalim tylėti. Mūsų visų parei
ga prieš Dievą ir prieš visus Die
vo vaikus kenčiančius, turime 
nuolat kelti savo balsą per spau
dą, radiją ir televiziją, kad komu
nistų pavergtos tautos galėtų ge

rai girdėti apie Dievo priešus.} DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. sausio mėn. 30 d. 
Reikia pavergtuosius stiprinti, " ™ " ~ ~ " * " " ^ " ™ " ^ " " " " ^ 
kad jie dažnai išgirstų, jog mes 
kovojame dėl Bažnyčios laisvės 
ne su ginklais, bet taikos žodžiais. 
Turim laimėti ne su ginklais, bet 
dvasios kalaviju, kuris yra Dievo 
Žodis. 

/. Mškns 

puošalus. O tarptautinėje Kalėdų muose. Tokie užpuolimai daromi 
eglučių parodoje aiškino svečiams katalikų tėvų ivaikams mokyklo-
apie eglutės lietuviškus papuo- se, ligoninėms ir prieglaudoms. 
šalus. R. Arbienės pėdomis seka j Laisvės balsas visiškai užspaus-
ir sūnus dr. Alvydas, kuris akty- j tas. Net menkiausias protestas 

prieš tokį neteisingumą yra laiko-

Rūta Arbienė 
Nuotr. K. Pociaus 

viai veikia Konp! Neo-Lįthuania 
ir dabar yra Ghicagos padalinio 

į vicepirmininkas. Duktė Gina, 
baigusi miškininkystę, gyvena 
Floridoje, dirba medžių apdirbi
mo pramonėje, kur eina atsakin
gas, aukštas pareigas. Ji visados 
didžiuojasi savo tautybe, puoselė
ja lietuviškas tradicijas, papro
čius. Arbienės tėvas Petras Anu
žis, kuris Lietuvoje buvo savival
dybininkas, aktyviai veikia Balfe 
ir lot Šią vasarą jis švęs 83 me
tų gimtadienį ir džiaiigiasi, kad 
obuolys nuo obels toli nenurieda 
ir anūkai eina stipriu lietuvišku 
keliu. 

Ks. 

Pranešame kolegoms, draugams, giminėms ir pažįstamiems, 
kad sausio 27 d. staiga mirė mylimas tėvas ir vyras 

DR. KAZYS ALMINAS 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona LIUDGARDA, sū

nūs HENRIS ir KAZYS, duktė PvŪTA su šeimom. Lietuvoj 
lieka brolis LEONAS, sesuo STASE GRIGIENE, giminės 
Amerikoje bei Lietuvoje. 

Velionis buvo gimęs 1907 m. balandžio 1 d. Platelių vals
čiuje. Aukštuosius mokslus ėjo Dotnuvoje, Berne ir Berlyne. 
Įsigijo veterinarijos ir agronomijos daktarų laipsnius. Dėstė 
Gruzdžių gyvulininkystės mokykloje, Kauno Veterinarijos aka
demijoje ir Pabaltijo universitete. Amerikoje vertėsi veterina
rijos praktika ir ūkininkavimu. 

Kūnas bus pašarvotas sausio 30 ir 31 d. Petkaus laido
tuvių namuose, 2533 W. 71 St., Chicagoj. Laidotuvės įvyks 
penktadieni — vasario 1 d. 

A. t A. JONUI KAREIVAI mirus, 
broliui ANTANUI KAREIVAI reiškiame nuo
širdžią užuojautą. 

Bronius ir Brone Nainiai 

A.fA. 
ZIGMUI PALILIONUI mirus, 

jo broliui JONUI ir ŠEIMAI, taip pat giminėms bei 
artimiesiems reiškiu užuojautą. 

Petras Kudukis 

Pirmajam Pasaulio Lietuvių Bendruomenes 
Valdybos Pirrniriinkui 

:*/>: -«.\ r*"\ 
A. A 

JONUI MATULIONIUI 
m i r u s , 

žmoną dr. ANICETA, dukrą JUDITA žentą inž. 
EUGENIJŲ ir anūkus DARIŲ, IruTRĘ, BMĄ ir 
VYTJI ČUPUNSKUS, BROLIUS, SESERĮ ir ki
tus gimines giliai užjaučia ir kartu su viso pa
saulio lietuviais liūdi 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
VALDYBA: 

PA DĖKA 
A. f A. 

MARGARITAI KRIŠTOPATITENEI 
mirus, nuoširdžiai dėkojame: 

Kun. Garšvai už maldas koplyčioje. 
Visiems atsilankiusiems šermenyse, prisiuntusiems gėlių, auko

jusiems šv. Mišioms ar Lemonto Lituanistinei mokyklai. 
Už jautrias užuojautas spaudoje, laiškais ir žodžiu. 
Mieliems karsto nešėjams ir visiems dalyvavusiems laidotuvių 

pamaldose, bei palydėjusiems velionę į amžino poilisio vietą. 
Liūdime ir visiems Aukščiausio palaimos prašome. 

Romas ir Regina Krištopa&iai su šeima 
Valerija ir Vladas Plepiai su šeima 

Vytautas Kamantas 
Vaclovas Kleiza 
Antanas Juodvalkis 
Daina Kojelyte 
Saulius Kuprys 
AtgisPaulhis 

Romas Sakadolskis 
Antanas Sau I ai t is, SJ 
Mečys šilkaitis 
Zigmas žiupsnys 
Gintaras Aukštuolis 

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

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

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

4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te l e fona i LA 3-0440 ir LA 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — Y A r d s 7 -1741-2 

A. T A. Vet. dr. KAZIUI ALMINUI 
staiga atsiskyrus su šiuo pasauliu, jo žmonai LIU
DAI, SŪNUMS ir jų ŠEIMOMS reiškiame gilią už
uojautą ir kartu liūdime. 

Anužiu, Gražiu, Jilekg 
ir Kaunu šeimos 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

Brangiai mamytei 

A. t A. OLGAIPIPYNIENEI Lietuvoj mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame dukrą dr. ALVINJJ. SJLBA-
NENĘ-W£LLS, anūką dr. ALGĮ SJLBAfl$, sūnų inž. 
REIN0LD£ PIPYNC su Šeimomis. 

MARIJA MARKULIENfi SU ŠEIMA 
JANINA JAKSEVICIENfi 
JŪRATE IR GERARDAS MOHEN 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

A. + A. 
VYTAUTUI AGLINSKUI mirus, 

jo broliams teis. ALGIRDUI ir dr. KCSTUČIUI bei 
jų šeimoms, giminėms ir artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Vanda ir Gediminas Batukai 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS 
2314 W. 23rd P1ACE Tel. VIrginia 7-6672 
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

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

Laikinosios Lietuvos vyriausybes nariui, kolegai 

A. t A. JONUI MATULIONIUI mirus, 
žmoną dr. .ANICETA, dukrą dr. JTJMTJį, jos šei
mą, gimines ii artimuosius nuoširdžiai užjaučia 

Mečys Mackevičius 
Baiys Vitkus 

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

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

Perskaitę "Drauge", duokite j į kitiems. 

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

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th Ave.. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 
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x Dr. Kazys Ambrazaitis 
darbo reikalais kartu su žmona 
išvyko į Los Angeles ir Hava
jus. Los Angeles mieste daly
vaus politinėse studijose, padą-

X Kun, Alfonso Lipniūno 
moksleiviu ateitininkų kuopos 
susirinkimas įvyks penktadienį, 
vasario 1 d., 6:30 v. v., kuopos 
vicepirmininkės Rūtos Musony-
tės namuose, 10529 S. Kildare 
Ave., Oak Lawn, UI. Visiems 
nariams dalyvavimas būtinas, 
nes ruošiamės kuopos linksma-
vakariui. 

X Saleziečių kalendorius 1980 
metams, išleistas Italijoje, pa
siekė ir "Draugo" redakciją. 

rys pranešimą apie politinę vei- į Kalendorius sieninis, gausiai 
klą. Jie grįžta į Chicagą va- Į iliustruotas spalvotomis nuo
mario 5 d. i traukomis su šventųjų vardais 

i kiekvienai dienai. Redagavo 
X Poeto K. Bradūno poezijos 

rečitalyje, vasario 3 4 , 2 v. p. 
p. sekmadienį, girdėsime jo nau-; 
jauslus eilėraščius, poemas ir! 
komentarus, jam skirtoje Atei
tininkų namų popietėje. Turėsi-; 
me progos ne tik jį išgirsti, bet 
ir arčiau pažinti. Ateitininkų i 
namai pasiekiami važiuojant A r - Į l e n u a u k a ' U ž **** P a r a m a -
cher (171 kelias) ir pasukant į | e s a m e h b a i d ė k i n g i 
(dešinę) 127 gatvę, ir tuoj pat 
vėl į dešinę, pro St. Vincent 
seminarijos pastatus. 

CHICACOS 
ŽINIOS 

MOKSLAS BE MOKYTOJŲ 

Chicagos miesto mokytojai 
šią savaitę pradėjo streiką, kol 
nesumokės jiems algų. Bet 
miestas paskelbė, kad mokyklos 
atviros. Mokinius globos admi
nistracinis personalas ir tėvai. 
Jei mokyklos būtų uždarytos, 
streikuoją mokytojai galėtų im
ti kompensaciją, o laikydamas 
mokyklas atviras miestas daro 
spaudimą, kad mokytojai grįžtų 
į darbą. Chicagos miesto mo
kyklose yra 477,000 mokinių. lietuvių saleziečių direktorius 

Italijoje kun. M. Burba. 
X Dr. Marija Ramūnienė, 

Ottawa, Kanadoje, atsiuntė 
"Draugui" kiek pavėluotus svei- ., . A , , 
kinimus jo 70 metų sukakties ; ^ j a m s streikuojant, kol ne-
proga ir juos palydėjo 25 doJ b u s sumokėtos algos, J mokyk-

las teateina labai mažai moki-

MOKYTOJŲ 
DEMONSTRACIJOS 

Chicagos miesto mokyklų mo-

X Rėžis. Marija Smligaitė 
rengia specialų filmą iš buvu
sio antrojo nepriklausomos Lie
tuvos prezidento Aleksandro 
Stulginskio laidotuvių okupuo
toje Lietuvoje. Filmas bus ro
domas šiame krašte pirmą kar
tą, praėjus jau daugiau kaip 10 
metų nuo jo mirties. Minėjimas 
bus gegužės 4 d. Jaunimo cen
tre. 

X PreL dr. Vytautas Balčiū
nas, Thompson, Ct., atnaujinda
mas prenumeratą atsiuntė 27 
dolerių auką. Maloniai dėkoja
me ir skelbiame Garbės prenu-

X Dr. Mindaugas ir Austė 

nių ir tik keli procentai moky
tojų. Mokytojai pirmadienį mie
sto centre surengė demonstraci
jas, kuriose dalyvavo apie 3000 
mokytojų. 

GADLESTINGA SEIMĄ 

mu, ŽVAIGŽDUTĖ 
^^^^2^* * | 1 * 9 įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos sKynaus 

Redaguoja J. Plakas. Medžiagą siusti: 3206 W. 65<ta 

Vygantai, "Lituanus" žurnalui Į veikalu "Arkivyskupas Jurgis Matu-
minint 25 metų sukaktį, paau- i laitis - Matulevičius' h- autorium dr, 
kojo žurnalo leidimui 2,500 dol., 
norėdami pagerbti dr. Vytautą 
Vygantą, vieną iš pagrindinių 
"Lituanus" žurnalo steigėjų. Už 
tokią didelę auką, tiek "Litua
nus" leidėjai, tiek visa mūsų 
informacija svetimiesiems be
sirūpinanti visuomenė yra labai 

dėkinga. (pr.) 

x Lietuvių Opera prašo kiek
vieną, kuris tik gali, būti Ope
ros mecenatu šiais metais. Kiek
vienas, paaukojęs operos pasta
tymo išlaidų sumažinimui bent 
100 dol. gauna 2 neapmokamus 
bilietus į savo pasirinktą spek
taklį ir yra kviečiamas dalyvau
ti pooperiniuose pietuose su vi
sais Operos nariais. Šią auką 
pilnai galima nurašyti nuo tak
sų. Čekį prašom išrašyti Ope
ros pavadinimu ir tą auką siųs
ti: "Lithuanian Opera Co., 6905 

Audrey ir Joe Florentine, gy
veną Park Ridge, priėmė Viet
namo pabėgėlių šeimą, iš viso 
10 žmonių, į savo namus. Ne
praslinko nė mėnesio, kai jie 
priglaudė antrą vietnamiečių 
pabėgėlių šeimą iš aštuonių as
menų. 

GAZOLINAS PO 2 DOL. 
Shell gazolino bendrovės auk

štas pareigūnas paskelbė spėji
mą, kad šių metų pabaigoje ga-

Kun. Juozas Dambrauskas, MIC, Ma- Į z o l ino kaina gali pakilti iki 2 
rijonų vienuolijos provincijolas ir ar- d o l ^ galoną. 
kivyskupo Jurgio Matulaičio beatifi- * ^ " 
kacijos bylos vicepostuliatorius, ati
daro supažindinimo su naujausiu 

Antanu Kuču vakaronę sausio 27 d. 
Nuotr. J. Duobos 

X Elena Gimbutienė, La 
Crescenta, Calif., atsiuntė ma
lonų laišką, paprašė atsiųsti jai 
"Draugo" kalendorių ir savo 
laišką palydėjo auka. Ašiū. 

x Jadvyga Jurkūnienė, De-
troit, Mich., prenumeratos už
sakymą "Draugui" palydėjo 10 
dolerių auka. Dėkojame. 

x V. Vaitekūnas, So. Orange, 

x Janina Luinienė, Rancho 
Pal Cer, Calif., prie prenumera
tos mokesčio pridėjo 10 dol. 
auką. Ačiū. 

X l ietuviškų knygų "Drau
ge" už didesnę sumą užsisakė: 
C. Machulis, K. Bačauskas, An
tanas Juodvalkis. 

X V. šulaitis, Los Angeles, 
Calif., atnaujino prenumeratą 
dvejiems metams, užsisakė kny 
gų ir pridėjo 15 dolerių auką. 
Nuoširdžiai dėkojame ir skel
biame Garbės prenumeratorium. 

X Irena Krikščiūnienė, Ever-
green Pk., UI. padėkojo už ka 

UŽBURTAS BALIONAS 

Vieną kartą aš mačiau ber
niuką su raudonu balionu. Aš jį 
paklausiau, gal galėčiau palai
kyti tą balioną. Jis pasakė, ne! 
Tada aš jam sakiau: "Duosiu 
tau saldainį, jeigu tu man leisi 
palaikyti tavo balioną". — "Ge
rai, imk!" — "Ačiū". — "Lai
kyk savo burnoje kaip aš". — 
"Kodėl"? _ "Nes tu skrisi į 
dangų, kaip ir aš nuskridau". 
Aš paklausiau, ką reikia daryti, 
kad galėčiau vėl į žemę grįžti. 
Jis pasakė, kad reikia baliono 
šniūrą įdėti į burną ir tada vėl 
grįši į žemę. A š grįžau į žemę, 
bet besileisdama užsigavau, tas 
man nepatiko. 

Lilly Liaukutė, 
Hamiltono "Vysk. Valančiaus" 
lituanistinės mokyklos TU sk. 
mokinė, Kanada, "Jaunystės 

Aidai". 

S? 

N. J., užsisakė knygų, atnauji-, ledines sveikinimo korteles ir 
no prenumeratą ir atsiuntė au- j atsiuntė 15 dolerių auką. Labai 
ką. Ačiū. 

X Po 2 dol. aukok*: Danutė 
Petrutytė, Ada Mitsevitch, J. 
Augius, Julius Pakalka. Dėko
jame. 

S. Artesian Ave., Chicago, UL t{ Sy d v t 0 J° kabinete, pietinėje 
60629. Tuoj bus išsiųstas tai l c h lcagos dalyje. Skambinti iki 
sumai pakvitavimas. (pr.) 

x 

Į ačiū. 
x Juozas Murinas, Detroit, 

Mich., prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo 12 dol. auką. Ma
loniai dėkojame. 

x Vaitiekus Kazlauskas, ha-
miltoniskis, parėmė mūsų spau
dos darbus 10 dol. auka. Esame 
jam dėkingi. 

x A. ir J. MustefldaL Lariant 
Motei savininkai, Fallon, Neva-

_. . , . ». doie, dėkodami už korteles, au-
Dar yra vietų i ruošiamą , J. ' _ , , . . . . . ».-

kojo 10 dolerių. Labai ačiū. 
X Vacys Sakas, Palm Beach, 

x Reikalinga gailestingoji 
sesuo arba "receptionist" dirb-

12 vai. d. tel. 476-3319. (sk.) 

X' Lietuvių Operos statomų, 
veikalų Carminos Buranos ^ | spardos balių, kuris įvyks va ^ _ 
Pajacų spektakliai bus bal. 1 9 1 ^ ° 2 d " 7 v a L Martiniąue res- ^ į į ^ p ^ & t ^ 
d., 8 vaL vak., baL 20 d., 3 vai. o r a " e - . ̂ S S , - ^ S " I ^DrauguT 10 dol. auką. Ačiū 
popiet ir bal. 26 d , 8 vai. vak.,!1*1 N e n : ) a ' * * » _ » ? — ir Ber-i " " : . _ , . . ,„.___, 
Marijos mokyklos salėje. B i l i e - ! n a r d a s ^ P " 0 1 * 1 " 8 . akompo-

' nuojant A. Vasaičiui. Šokiams 
gros neolituanų orkestras. Vi
si kviečiami dalyvauti ir stalus 
ar vietas rezervuotas Vaznelių. . . , . . , . , . 
prekyboje - Gifts Internatio-! V W e n « « w * » i a i dėkojame 
nal. 2501 W. 71st St. 471-1424' * Auk* po 7 doL atsm 
ar Jaunimo Centre pas kun. A. 
Saulaitj, tel. 778-7500. Įėjimo 

tai jau gaunami Vaznelių pre
kyboje, 2501 W. 71st S t , Chi-
cago, DL 60629. Tel. 471-1424. 
Taip pat galima gauti ir pilną 
Oarminos Buranos libretą tik už 
$1. Bilietų kainos: parteryje — 
$17.50, $15.50. $12.50 ir $9.50: 
balkone — $15.50, $11.50 ir 
$7.50. Paštu bilietus galima už
sisakyti, panaudojant šią at
karpą: 

Prašau prisiųsti bil. po 
dol spektakliui. 

viso $ 

bil. po dol. 
. . . .spektakliui, viso dol. 

Vardas ir pavardė 

X Aukų po 7 doL atsiuntė: 
Teresė Bakanienė, Chester, 
Juozas Vencius, St. Peters-
burg, 
A. Ramanauskas, Brockton. 

>jame. 
Aukų' po 7 doL atsiuntė: 

M. Svilienė, Flushing, 
Juozas Kizlauskas, Cicero. 

auka. įskaitant gėrimus 20 dol. i D ė k o J a m e -
LŽS Daužvardžio Fondo * A ū k l ? P° 7 **• a t S 1 U n t ė : 

Adresas 

Telefonas 

Čekius išrašyti: Lithuanian 

valdyba 
(pr.) 

x Bilietai j Pietų Amerikos 
tautinių šokių grupės "Ąžuoly
no" ir vokalinio vieneto "žibu
čių" koncertą gaunami Vazne
lių Gifts International parduo-

M. Jagučauskienė, Los 
Angeles, 
Juozas Janiūnas. Stratford, 
Vytas Bakūnas. Willowick, 
V. Banevičius, Philadelphia, 
Martha Arlauskienė, 
Midletown, 
K. Bačauskas, Woodhaven. 

3b 
Piešė Marius Poiikaitis, Marąuette 
Parko Ik. m4os 2 sk. mokinys. 

BAISUS VAKARAS 

Vieną kartą tniižinna įįpo į 
karštą katilą. AŠ ir mano drau
gės ėjom pažiūrėti. Mes bijo
jom. Jis pradėjo Epti lauk ir 
mes išsigandome. Mes bėgom, 
o jis sekė. Kai jis bėgo, žemė 
drebėjo. Buvo baisu! Mes be
veik įkritom į plyšį žemėje. Tuo
met milžinas taip smarkiai pra
dėjo bėgti, kad jis pats įkrito į 
plyšį žemėje. Mums buvo labai 
linksma. 

Nida Gedgaudaite, 
Los Angeles Sv. Kazimiero 

šeštadieninės mokyklos 
5 sk. mokinė. 

IB AŠ BUVAU TĖVELIŲ 
GIMTINĖJE 

(tęsinys) 

— Tai aš netinku jūsų drau-
gystėn. Maniau, kad tik pasi-
slapstysime miškeliuose, pažai
sime... 

— Kovoje draugystės nėra. 
Mušti priešą ir laimėti. 

— Kaip manau, aš esu jūsų 
didžiausias priešas. Grįžtu pas 
močiutę. Sudiev! 

— Nei tavo močiutė, nei tavo 
mamytė, nei tavo Dievas nepa
bėgs. 

Viešnia jiems nieko neatsakė. 
Tokių žaidimo draugų nesitikė
jo ir pasuko namų link. 

— Palauk, palauk! — šūkte
lėjo Algirdukas. — Pažiūrėk, 
kaip Jonukas mišias laikys, už
sidėjęs baltą rankšluostį ant pe
čių. Praeitą sekmadienį visi 
pionieriai juokėsi pilvus sisiėmę. 
Juoksies ir tu. Ramunėle. Pa-
laug tik daugiau draugų. Pas-

tuvėje. 2501 W. 71 St. Koncer-: Visiems maloniai dėkojame, 
tas bus vasario 23 d., šeštadie- Į x Dr. A. Minus, St. Peters-
nį, 6:30 v. vak. ir vasario 24 d.,! burg Beach, Fl., prie prenume-
sekmadienį, 3 vai. popiet Jauni- ratos mokesčio pridėjo 12 dol. 

auką. Labai ačiū. 
X Aukų atsiuntė: po 5 dol. 

— Ona Šimaitienė. Vincas Mic-

mo Centre. Bilietai — 6, 5 ir 4 
dol. Vasario 24 d., po koncerto, 
Jaunimo Centro kavinėje ruo
šiama svečių pagerbimo vaka-, kus; po 4 dol. — M. Masiokas, 
rienė. Visuomenė kviečiama da- j E. Pušneraitienė; po 3 dol. — 

Opera Co. Inc. ir siųsti tiesiog Į lyvauti. Vakarienės kaina 6 dol. Pr. Butvinas. J. Norvilienė, Bar-
su užsakymo lapeliu Vaznelių | Bilietai gaunami toje pačioje borą Malinauskienė, V. Num-
krautuvės adresu. (pr.) į parduotuvėje. (pr.), gaudąs. Visiems dėkojame. 

Skaičiuodami kas Mitras numeris, 
sujunkite taškus, pažiūrėsite ką gau-

įsite. 

kui sakysi, kad pionieriai blogi 
vaikai Yra ir blogų, bet mes 
ne iš tokių. Tik palauk. 

Bet viešnia nuskubėjo per 
laukelį, pas mamytę. Buvo pa
siryžusi nieko nesakyti apie sa
vo žaidimų draugus. Nenorėjo 
močiutės įžeisti. Ji taip ją my
li, vaišina. 

— Kodėl taip greitai sugrį-
ėai? — klausia močiutė. 

— Nusibodo, geriau namuose. 
— Būki su mumis, jeigu čia 

tau geriau patinka. 
Skaisgirienė pasivaikščiojusi 

grįžo su naujais planais. 
— Pavažiuosime į Kauną. 

Pavakarį vėl grįšime. 
— A š nevažiuosiu, — įsiter

pia močiutė. Senatvė. Jūsų pa
lauksiu su gardžia vakariene. 
Grįžkit, nelaukdamos sutemos. 

— Taip mes ir padarysim. 
Po poros valandų viešnios jau 

Kaune. Plati Laisvės alėja. 
Daug pėsčių. Ir automobilis vie
nas kitas pravažiuoja. Niekas 
į jas nekreipia dėmesio, niekas 
nežino, kad jos iš Amerikos. 
Mergaitei viskas nauja, o ma
mytė tik pasakoja, pasakoja. 
Mat, ji Kaune lankė universite
tą, gyveno čia penkerius me
tus, prisimena kiekvieną kam
pelį, štai ir teatro sodelis. Koks 
mažutis, palyginus su didžiulė
mis Amerikos didmiesčių aikš
tėmis. Bet kažkokia šiluma 
dvelkia iš kiekvieno medelio, iš 
kiekvieno žydinčio krūmelio. O 
lietuvių kalba tik skamba, skam 
ba visur. Iš tikrųjų tai Skais
girienės gimtasis kraštas, tai 
Ramunės tėvelių ir visos jos gi
minės gimtoji šalis. 

— Mamyte, ar tu žinai vietą, 
kur čia, sodelyje, mirė Romas 
Kalanta. 

— Nežinau, mėginsiu atpa
žinti Žmonės naktį čia padeda 
gėlių. Gal kokią apvytusią gė
lelę pastebėsim. Gal jų rinkėjai 
bus kurios nors nepastebėję. 
Tai ten jis bus miręs... 

Mergaitė laikėsi motinos, Ėjo 
drąsiai. Juk ji amerikietė lie
tuvaitė. Prisėdo ant suolelio 
pailsėti ir pasižvalgyti. Skais
girienės akys klaidžiojo po so
delį. 

— Einam, — taria tyliai mo
tina. Ten, dešinėj, matau su
tryptas gėles. 

— Matau ir aš. Tai čia su
sidegino Romas Kalanta? 

— Čia, kad lietuviai galėtų 
laisvai tikėjimą išpažinti ir bū
ti laisvi 

(Bus daugiau) 
Ramune, 

Marąuette Parko lit. m-los 
mokinė. 

DIEVIŠKAS VAIKELI 

Apgaubė žemę vėliai 
Tyli naktis šventoji — 
Meilutis Kūdikėlis 
Tvartely apsistojęs. 

Mažutė jo širdelė 
Didžia ugnimi liepsnoja. 
Jo pavyzdys mus kėlia, 
Sekt Jo dorybės moja. 

Tad imkimės Jo kelią, 
Tai mūs kryptis tikroji 
O, Dieviškas Vaikeli, 
Tau mes pasiaukojami 

Iš okupuotos Lietuvos 

LAIŠKAS KALĖDŲ 
SENELIUI 

Mielas, mielas Kalėdų seneli! 
Ar Tavo rūmuose jau prade

da snigti? Pas mus dienos ir 
naktys vėjuotas ir šaltos. Aš 
norėčiau, kad šios Kalėdos būtų 
linksmos. Tu galėtum pagelbė
ti. Jei norėtum, galėtum šiuos 
dalykus man atnešti: "TJ1 ge
nius", "Rače track", knygą ir 

i mažą siurpryzą. 

Kalėdų Seneli, aš manau, kad 
reikia iki viršaus kojinę pripil
dyti. Šiais metais aš Tavęs pa
prašysiu, kad taip padarytum. 
Ačiū! 

Tavo geras vaikas. 
Auris larašuuas, 

Los Angeles lit. m-los mokinys, 
"Saulutė". 

ATOSTOGOS 

Šeštadienį prieš Kalėdas at
sikėlėme šeštą valandą ir išva
žiavome į Torontą aplankyti tė
vukus. Antrą valandą sustojo
me restorane pavalgyti. Trečią 
valandą jau buvome Toronte 
pas mano senelius. Jie buvo la
bai patenkinti uus pamatę. Tą 
vakarą mes labai vėlai ėjome 
gulti, nes daug ką turėjome pa
pasakoti. Mes valgėme Kūčias 
tą vakarą. Aš gavau apyrankę 
ir pagalvę iš Lietuvos. Sekma
dienį visi važiavome į bažnyčią. 
Toronto nauja bažnyčia yra la
bai graži ir moderni. Grįžę na
mo valgėme Kalėdų pietus. Vis
kas buvo lamai skanu, net per-
sinvalgiau. Pirmadienio rytą 
mano tėveliai išvažiavo namo. 
Mano sesutė, broliukas ir aš pa
silikau vieną savaitę svečiuotis 
pas senelius. 

Aš labai smagiai praleidau 
atostogas. 

Krista Ottaitė, 
Montrealio lit. m-los 8 sk. 
mokinė, Kanada, "Liepsna". 

TAI SKAMBĖJO TEN 
DAINELĖ 

Sėjo sesė ten leliją, 
Sėjo sesė rūtą. 
Tai skambėjo ten dainelė: 
Žilvitėli, tūta! 

Ten daržely aukštas kryžius, 
Ten svajonių kelias. 
Tai skambėjo ten dainelė: ;-
Bijūnėli žalias! 

Sukos pievoj piemenėliai, 
Vainikus nupynę. 
Tai skambėjo ten dainelė: _ 
Tu brangi tėvyne! 

L. Žitkevičius 

TEISYBĖ 

Mokykloje mokytoja liepė 
mokiniams nupiešti Europos že
mėlapį ir pažymėti Lietuvą. 
Audrius atnešė savo darbą į 
mokyklą ir gavo penketuką. 
Bet mokytoja vis dar buvo abe
jinga. Pagaliau paklausė: 

— Audriau, tavo nupie 
žemėlapis yra gražus ir tiks
lus, ar tau niekas nepagelbėjo? 

— Niekas, ponia mokytoja, 
— atsakė Audrius. 

— Sakyk teisybę, gal tavo 
tėvelis tau padėjo? 

— Ne, ponia mokytoja, mano 
tėvelis man nepadėjo, jis pats 
vienas nupiešė. 
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Padarykite berniukui kėdę atsisėsti. 
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I 

UETUVIŲ TAUTOSAKA 

— Pilve mano — dangau 
mano! širdis mano — Dieve 
mano! 

LIETUVIŲ TAUTOSAKA 

Keldami sunkų daiktą, vyrai 
šaukia: "Ariop, vyrai kelia!" 

— Kai muša sviestą sako: 
"šunim sviestas, mum maslion-
kos" (pasukos, buttermilk). 

(Kuktiškės) 

Taip sakoma, rytą žadinant: 
"Ar kelies? še uodegą avies. Kai 
tą nugrauši, kitą gausi". 

(Šiauliai) 
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Čia matote eilę skaičių ir tarp 
jų klaustukų ženklai Vietoje 
klaustukų įrašykite sudėties 
( + ) , atimties (—) ar daugybos 
( x ) ženklus, kad gautumėte 
pažymėtą atsakymą. (5 taškai). 

n 

(Žiūrėkite piešinėlį). Suraski
te žemėlapyje, kuriose JAV val
kty joje yra šios vietovės? 

(5 taškai). 

m 
Sudarykite žodžių laiptelius. 

Visi žodžiai prasideda raide 
"M", ir kiekvienas sekantis žo
dis turi vieną raidę daugiau, 
kaip prieš einantis. Už kiekvie
ną vartojamą lietuvišką žodį — 
vienas taškas. 

IV 

Kelis turime nosinius prie
balsius, kokius? Kiek yra no
sinių raidžių? Pasašykite keletą 
žodžių, kuriuose būtų ir nosinių 

priebalsių, ir nosinių raidžių. 
(5 taškai). 

V 
Vienas žmogus turėjo lapę, 

antį ir krepšį kukurūzų. Vieną 
dieną jis iškeliavo su savo tur
tu. Priėjo plačią upę. Rado 
mažą laivelį. Jame galėjo tilp
ti jis pats ir dar vienas gyvis. 
Jis susidūrė su problema, kaip 
visus perkelti į antrą upės kran 
tą. Jei paliks lapę su antimi, 
lapė antį suės. Jei paliks antį 
su kukurūzais, antis sules ku
kurūzus. Kaip jis turi persi
kelti per upę, kad niekas nenu
kentėtų? (10 taškų). 

GALVOSŪKIŲ NR. 14 
ATSAKYMAI 

I Benedict'ui Arnold'ui Sara-
togoje. Jo vardas neįrašytas 
todėl, kad jis vėliau išdavė sa
vo kraštą priešui. 

II Žiūrėkite piešinėlį. 
UI Liko dar eiti 2/7 dalys 

kelio. 




