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Lenkų ūkininkai 
grasina streiku 

Reikalauja teises steigti savo unijas 
Varšuva. — Lenkijos vyriausy- vo. Lenkijoje yra apie 3.5 milijo-

bė ir partija pripažino "Solidaru- Į nai smulkių ūkių, vidutiniškai 
mą", nepriklausomas lenkų dar-! po 12 akrų. Iki 1972 metŲ Lenki-
bininkų unijas, tačiau užsispyrė ja žemės ūkio produktus ekspor-
nepripažinti "Kaimo solidaru- i tavo. Privatiems ūkininkams be 
mo", į kurį jau susibūrė apie kyšių sunku būdavo gauti trąšų, 
600,000 lenku ūkininku. Aukš-; dar sunkiau —traktorių, maši-
čiausias Lenkijos teismas gruodžio į nų dalių. Lenkijos ūkininkai 
30 atidėjo ūkininky unijos klau-: laiko apie 1.8 mil. arklių, kurių 
simą. Sausio 11 Lenkijos komu- skaičius pastoviai mažėja. Laik-
nistų partijos vadas Stanislovas rastis "Zycie Warszawy" nese-
Kania viešai įspėjo ūkininkus ne- i niai rašė, kaip ūkininkus apgau-
organizuoti unijos, kuri tik "sė-: dinėja valstybės skerdyklos, kaip 
sianti anarchiją ir sukursianti; sunku privatiems ūkiams gauti 
politinę opoziciją". Lenkijos kai-1 trąšu, kenkėjams naikinti nuo-
muose nėra vietos politinei opo-'[ du, įrankių. Vienas ūkininkas 
zicijai, kuri būtų antisocialisti- j laukė 10 metų, kol gavo pirkti 
nio charakterio, pasakė Kania. nedidelį traktorių, kuriam su-
Politinės varžybos kenktų žemės j gedus, reikėjo vėl ilgai laukti, 
akio darbininkams, ūkininkams kol gavo sugedusią atsarginę da-
ir žemės ūkiui, tvirtino komu- lį. Net ir komunistinė spauda pri-
nistų vadas Kania. pažįsta, kad privačių ūkių na-

Ūkininkai išsirinko streiko ko- sumas ir produkcija daug didės- j . . . . . . 
->.•*-.* • r> • . i • - •- » - - - i • i -; - Plakatas Varšuvoje garsina dokumentinį filmą apie praėjusios vasaros darbi-
mitetą ir Rzeszow mieste paskel- ne uz valstybinių ūkių, kuriuos" 
bė grasinimą, jei vyriausybės at- valdžia globoja. Jie gauna tris-
stovai neatvyks derėtis su ūki- kart daugiau trąšų už privačius 
ninkais iki antradienio vidurdie- \ ūkius, nors šie pagamina dau-
nio, visose Lenkijos įmonėse, pa- ' giau produktų. 
rinktose tam tikslui, įvyks įspė-1 
jamasis streikas tarp trečiadienio 
vidurdienio ir antros vai. po-
•oiet. Pramonės darbininku "So
lidarumo" unijos vadovybė pa
skelbė įsakymą darbininkams bu
dėti, tačiau darbo nenutraukti. 

Daugiau vilčių 
atgauti įkaitus 

ninku streikus ir unijų derybas su vyriausybe. 

ITALAI KOMUNISTAI 
KEIČIA TAKTIKĄ 

Teheranas. —Iranas paskelbė, 
kad kovose su Irako jėgomis prie 

Jei iki penktadienio vyriausybės j Gilano ir Iląmo. iraniečiai net; 
atstovai nepradės derybų dėl peržengė Irako sieną, išvalė savoj partija praėjusią savaitę turėjo 
"Kaimo Solidarumo" unijos, tuo-; teritoriją nuo užpuolikų. Irakas I centro komiteto posėdžius, ku-

Partija nutarė kovoti del valdžios 
Roma. — Italijos komunistu našiai gali atsitikti Ir Italijoje, jei 

komunistams pavyktų 
demokratinius rinkimus. 

laimėti 

met prasidės streikai Lenkijos pie- ; šią žinią paneigė. 
tinėse apygardose. į Derybose dėl amerikiečių įkai-

Sekmadienį apie 60 unijos na-; tų paleidimo padaryta pažan-
rių buvo užėmę Nowy Sacz ga. Iranas nusileido, sumažino 
miesto tarybos rūmus, tačiau po-1 rekalaujamą sumą. Premjeras Ra-
licija juos iš pastato jėga paša- jai ragino visus iraniečius pra-
lino. "Trybuna Ludu" rašė apie nešti vyriausybei savo nuo Ame-
šį pašalinimą, pabrėždama, kad rikos -patirtus nuostolius ir įteik-
neįvyko jokių smurto veiksmų, ti per 30 dienų ieškinius, 
abi pusės elgėsi labai taktiškai iri Irano parlamentas turi sku-
kultūringai. Laikraštis įnėjo. kad j biai patvirtinti du įstatymus: 
yra tam tikros ribos "atsinauji- j pripažinti Alžiro tarpininkų 
nimo procesui". įstatymų nega- i vaidmenį šioje įkaitų problemo-
lima laužyti, j j e j r paskelbti, kad visi šacho šei-

Nežiūrint unijos grasinimų,! m 0 s turtai yra nacionalizuojami, 
nelaukiama reikšmingesnių de-• Tas padės būsimose derybose su 
rybų su vyriausybe, nes pagrin- [ užsienio bankais dėl šacho tur-
diniai unijos vadai, su Lech Wa- ; tų grąžinimo. Šiuos įstatymus, 
lesa priešaky, išvyko į Romą. | parlamentui juos paskelbus, tu-
kur jie bus priimti popiežiaus Jo
no Pauliaus II-jo. 

Lenkijos ūkininkai siekia įsteig
ti savo uniją, nes vyriausybe ir 
partija praeityje juos 

riuose partijos vadas Enrico Ber-
linguer išdėstė naują partijos po
litiką. Jau nuo 1973 m. italai ko
munistai bandė įgyvendinti "is
torinį kompromisą", — patekti į 
vyriausybę koalicijoje su krikš
čionimis demokratais ar kita de
mokratine partija. 

skriausda
mas užšaldytų Irano oinigų grą 
žinimas trim dalimis. Pirmas įne
šimas į Alžiro banką apimtų 
2.5 bil. dol. Po to būtų paleisti 
Irano laikomi įkaitai. Antrasis 

Londonas. — Vakaru Europo-1 pinigų pervedimas apimtų 4 bil. 
je pirmadienį iškrito daug snie- dol. Tai būtų Irano Londono, Pa-

Sniegas Europoje 

rės patvirtinti dar konstitucijos 
priežiūros taryba. 

Nežiūrint 
Italijos vyriausybių sunkumų, 
dažnų krizių, komunistams ne-
.pavyko patekti į valdžią. Jokia 
partija nenorėjo su jais dėtis. Jo
kia vyriausybė nepasiūlė komu-į d ' e r » , . r , : 
nistų 'kandidatam vietų kabinę- » ,=yį—, •,<, 

j ^ , \ d K t u > VIa 
t u o s e - {rinkimuose 

Sakoma, kad ieškoti "istorinio j 30 nuoš. 
kompromiso" italų komunistų 
partiją paskatino Čilės pavyzdys. 
Čia prezidentu tapęs marksistas 
Salvador Allende ne tik neįsten-

Partijos vado Berlinguer pa
skelbtas planas eiti taikingais ke
liais, sakoma, atstūmė nuo parti
jos radikalesnius narius. Vis di
desnę veiklą išvystė įvairios radi
kalu teroristų grupės, ėmė augti 
"Raudonoji Brigada". Komunis
tai daugiausia baisų Italijos rin
kimuose gavo 1976 m., kada 34 
nuoš. italų atidavė balsus komu
nistų kandidatams, vos 4 nuoš. 
mažiau, negu gavo krikščionys 

Nuo to laiko balsų 
mažėjo ir 1979 m. 
komunistai surinko i 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Popiežius Jonas Paulius II-
-sis pareiškė Vatikano diploma
tams, kad reikėty užbaigti Irano-
Irako konfliktą. 

— Irano prezidentas Bani Sad-
ras pripažino kalboje, kad Vaka
rų sankcijos labai apsunkina Ira
no pradėtą ofenzyvą prieš Iraką. 

— Pakistano prezidentas Mo-
hammad Zia ul-Haq lankosi Tur
kijoje. 

— Būsimasis valstybės sekr. 
Alexander Haig pasakė senate, 
kad Amerika turėtų stiprinti ka
rines jėgas Persų įlankoje ir ginti 
naftos kelius, jei reikės, pati vie
na, be sąjungininkų pagalbos. 

— Diplomatai Kabule tvirti
na, kad vis daugiau rusų kareivių 
Afganistane pradeda vartoti nar
kotikus, nes ten sunku gauti vod-
kos. 

—Puerto Rico saloje teroris
tai, pasivadinę „Macheteros" su
sprogdino 9 karo lėktuvus. Jie 
reikalauja salai nepriklausomy
bės. 

- Salvadore, automobiliui už 
važiavus ant minos, sužeisti du 
amerikiečiai ir vienas Pietį; Af
rikos žurnalistas. 

— Indijos premjerė Gandhi 
priėmė 16 JAV kongresmanų ir 
pareiškė jiems, kad Indija norė
tų pagerinti santykius su JAV. 

— Meksikos prezidentas atsiun
tė Ronaldui Reaganui dovanų: 
baltą žirgą, balną ir sidabrinius 
pentinus. 

—Praeityje JAV ambasada 
Maskvoje apdovanodavo Kalėdy 
proga ir sovietų sargybinius prie 
ambasados vartų. Jie gaudavo 
gėrimų ar saldumynų. Šiais me
tais sovietu sargyba dovanų ne
gavo. 

—Turkų policija skelbia, kad 
likviduota kairioji Dev-Yol orga
nizacija, suėmus 204 narius. Tuo 
pačiu išspręstos 25 žmogžudys
tės, 25 ginkluoti užpuolimai, 8 
plėšimai ir 18 bombų ataky. 

— Keli Amerikos bankai ta
riasi, kaip geriausia likviduoti 
Irano vyriausybės laikomus indė
lius, kuriuos prez. Carteris ipasi-
rvžęs „atšaldyti". 

liepsnoja 

MASKVA STIPRINA 
IDEOLOGINĮ KARĄ 

„Narkotikų pirkliai remia afganų banditus" 
Maskva. — Įvykiai Lenkijoje j kietijos reikalus", neseniai pradė-

sukėlė nerimą Kremliaus propa-jjo transliuoti dar lenkų, čeky ir 
gandos vadovybėje. Grobuoniški, vengrų kalbomis. 
sovietu žygiai Afganistane buvo 
pasmerkti ne tik Vakaru pasau
lyje, bet ir "trečiajame pasauly
je", kurį į savo pusę patraukti 
Maskva turėjo daugiausia vilčių. 
Sovietu žinių agentūra, praneš
dama apie Afganistano invaziją 
pasmerkiančią Jungtinių Tautų 
rezoliuciją, rašė, kad balsavo 112 
valstybių ir- jugoslavas. 

Lenkijos įtempimas paskatino 
Kremliaus propagandistus išeiti į 
aštrią kovą prieš laisvojo pašau 

Kitame straipsnyje Maskvos 
propagandistai pademonstruoja, 
kad šmeižti ir meluoti jie patys 
sugeba. Afganistano banditus re
mia Amerikos valdžia per CIA, ra 
šo "Tiesa". Narkotikų kontraban
dininkams Irano - Afganistano 
— Pakistano pasienyje tereikia 
pasiskelbti, kad jie sukilėliai, ko
votojai už islamą ir jie gauna pi
nigu • ginklu". Banditų aukomis 
dabar tampa ne tik Afganistano 
mokytojai, taikūs kalniečiai, bet 

lio informacijos tarnybas. Sausio į afganų banditų kaulėta ranka 
heroino miltelių forma pasiekia 
ir Amerikos miestus". 

Afganistano revoliucinė vy
riausybė, pradėjusi ryžtingiau ko
voti prieš narkotikų auginimą ir 
mafijos tarptautinio sindikato ga
lybę, įsigijo mirtinų priešų. Šis 

4 d. paskelbtas straipsnis: "Taip 
rezgamas melas, gaminami 

Šmeižtai" tvirtina, kad Vakarų ma
sinės informacijos priemonės ko
voja ,prieš pažangą, tautų bend
radarbiavimą ir taiką. Ir tokią 
Vakary kovą sukėlė ne Afganista 
no okupavimas, ne grasinimai j sindikatas dabar finansuoja deši-
Lenkijai, bet "buržuazinės ideo-; n5VJV banditų gaujas. Taigi So-
logijos skurdas, imperalizmo kri-jvietų propaganda, tarsi, aiškina, 
zė". Todėl Vakarai pradėję "ide-! ̂ ad sovietai įžengė į Afganista-
ologinį karą". 

Naudodami milžinišką propa 
gandos aparatą, naujausius tech 

._, . i ge valdyti valstybes, bet išsaukė Amerikos pasiulvme numato-\% » . . / . . J . . .» i L . T- 1 _;„:„„ I dešiniųjų jėgų vieningumą ir 
išprovokavo karininkus pervers
mu pagrobti valdžią. Perversme 
žuvo ir pats Allende. Italijos ko
munistų vadui atrodė, kad pa-

go, Prancūzijoje policija helikop
teriais gelbėjo sniege įstrigusius 
automobilistus. Madride daug 
darbininkų negalėjo atvykti į dar
bus. Šiaurinėje Ispanijoje žmonės 
neatsimena tiek sniego. Bavari
joje temperatūra nukrito iki 8 
laipsnių, o šiaurinėje Vokietijo
je kelių nelaimėse dėl sniego ir 
ledo žuvo 3 žmonės, 20 buvo su
žeistų. Šalčiai ipalietė net Graiki
ja. 

Sovietu protestas 
Irano valdžiai 

Maskva. — Sovietų vyriausybė 
dar kartą protestavo Irano amba
sadoriui, kad Irano vyriausybė 
nesustiprino sovietų diplomatų 
apsaugos Teherane. Sovietai rei
kalauja atlyginimo dėl gruodžio 
27 padarytų ambasadai nuosto
lių. Iranas tiesiog skatina nau
jus puolimus prieš sovietų diplo
matus, rašo Tass agentūra. Mask
vai gali tekti imtis priemonių ap
saugoti savo ambasadą Tehera
ne, sakoma proteste. 

ryžiaus, kitų JAV bankų užjū
rių skyriuose laikomos sumos. 
Trečias pinigų pervedimas, apie 
6 bi'l. dol. užtruktų ilgiau, nes 
teismai turėtų pasisakyti dėl 
amerikiečių ieškomų kompensa
cijų, ieškinių prieš Iraną. 

Iranas skuba išspręsti šį klau
simą, nes jam skubiai reikia už
sienio valiutos, be to, ateinanti 
Reagano administracija gali vi
sai kitaip pažiūrėti į įkaitų klau
simą. 

Salvadoras laikosi 
San Salvador. — Per 24 vai. 

Salvadore žuvo apie 200, ta
čiau komunistų paskelbtas le
miamasis įpuolimas nepasiekė tik
slo ir vyriausybės karinės jėgos 
kontroliuoja miestus. Kovos darjjoshua Nkomo pažemintas į vie-
vyksta Chelatenango provincijo-j šosios tarnybos ministrus. Anks-
je, tačiau kitur Salvadore ramu.! čiau jo žinioje buvo Zimbabvės 
Korespondentai tvirtina, kad Sal- ; policija. Pagarsėjęs darbo jėgų mi-
vadoro piiiečiai sukilimo neparė- j nistras Edgar Tokere, kuris buvo 
mė, net darbininkai ir žemdrr- ( teisiamas už balto ūkininko nu-
biai žiūri į komunizmą su nepa- i šovimą, visai iškrito iš naujojo 
sitikėjimu. I kabineto. Jam reikalingas poilsis. 

Prancūzy kareiviai 
skrenda j Af rikę 

Paryžius. — Prancūzija pasiun
tė į Centrinę Afrikos Respubliką 
du dalinius savo marinų. Viena 
grupė išskrido apsirengusi civi
lių rūbais. Vyriausybė pabrėžia, 
kad kareiviai siunčiami, prašant 
Centrinės Afrikos Respublikos vy
riausybei, pagal abiejų šalių gy
nybos sutartį. 

Mugabe keičia 
savo ministrus 

Salisbury. — Zimbabvės prem
jeras Mugabe padarė pakeitimų 
vyriausybėje. Jo konkurentas, 
skirtingos sukilėlių grupės vadas, 
buvęs vidaus reikalų ministras 

— Jamaikos saloje 
Partijos vadas Berlinger paske-I j Exxon korporacijos naftos sande 

L'Unita", I liai. Policija įtaria, kad tai sabo-
kovą Į tažo veiksmai. 

- Šį ketvirtadienį Amerikoje 
daug kur bus švenčiamas Mar
tin Luther Kingo 13-tasis gim
tadienis. 

bė partijos laikraštyje 
kad partija nutarė išeiti į 
— pašalinti krikščionių demokra
tų sistemą ir įvesti naują demo
kratinę vyriausybę, kurios pa
grinde bus komunistų partija. 
Partijos tikslas būsiąs ne bendro
mis jėgomis valdyti, 'bet tik savo 
jėgomis perimti vyriausybę. Tai 
esąs didelis, aiškus uždavinys, 
kuris pareikalau> įtemtos politi
nės kovos. 

— Chryslerio automobilių įmo
nių darbininkai nutarė sumažin
ti reikalavimus, kol bendrovė nu
galės finansinius sunkumus. 
Bendrovė pažadėjo darbinin-

nikos pasiekimus, pažangos prie
šai tikisi sustabdyti socializmo i-
dėjų plitimą, skelbia Maskvos 
spauda. „Psichologinio karo kurs
tytojai siekia pasėti nesantaiką 
tarp valstybių ir tautu, kištis į 
Soviety Sąjungos ir kitų socialis
tinių šalių vidaus reikalus, de
zinformuoti jų piliečius, šmeiž
dami tikrovę ir grubiai klastoda
mi faktus". 

Jau ne pirmą kartą Maskva puo 
la Amerikos ir Europos radijo 
stotis. Didžiausia tarp jų yra "A-
merikos Balsas", kurio uždavinys 
esąs teisinti ir propaguoti impe
rialistinę politiką, strategiškai 
veikti antisocialistine kryptimi. 
Toliau puolamos "Laisvosios Eu
ropos" ir "Laisvės" stotys, jų tiks
las — tiesiogiai veikti Rytų Eu
ropos socialistinių šalių piliečius, 
kelti jy tarpe nepasitenkinimą, 
platinti antitarybiškumą. Radijo 
stotis "Laisvė" savo taikiniais pa
sirinko vien sovietu šalies žmo
nes. Puolamos britų BBC ir "Vo
kiečių Banga". BBC uždavinys: 
"teisinti imperialistinę politiką, 
tikinti klausytojus, kad socializ
mas nėra priimtiniausia visuome
ninė santvarka". "Vokiečių Bal
sas" įsteigtas: "pulti Rytų Vokie
tiją, šmeižti socialistines sand
raugos šalis". Kita vokiečių sto

ną, norėdami išgelbėti nuo hero
ino Amerikos miestų gyventojus. 
"Tiesa" rašo, kad Amerikoje "pa
sirodė straipsnių, gana pagrįstai 
kaltinančių dėl narkomanijos 
mastu augimo... Carterio vyriau
sybę". 

kams dovanų, kai pradės daryti į tis "Vokietijos Radijas", kuris 
pelną. lanksčiau tik "kišosi į Rytų Vo-

DOdė Šamas sako Brežnevui: "Ziūrek. Leonidai, tu palik tą lenkišką žąsį ramybėje" 

Lenky filmas apie 
streiko derybas 

Varšuva. — Lenkijoje labai po
puliarus filmas „Darbininkai 80". 
Vyriausybė jo nei uždraudė, nei 
formaliai neparėmė. „Trybuna 
Ludu" rašė, jog filmo rodymas 
yra klaida, kuri nepatarnaus Len
kijos taikai, neprisidės prie Lenki
jos tarptautiniu ryšių. 

Salia kelių kino teatrų, filmą 
sausio 12 demonstravo Varšuvos 
Operos ir baleto teatras pilnai 
salei žmonių. Tai dokumentinis 
filmas, kuriame daug vietos už
ima Gdansko darbininkų atsto
vu derybos su vicepremjeru Ja-
gielskiu. Filmo žiūrovai pradėjo 
ploti teatre, kai vienas derybų 
dalyvis Andrėj Gwiazda pasakė 
Jagielskiui: „Men nenorime gy
venti tokiame krašte, kur vie
ningumas yra skatinamas polici
jos lazda". 

Šalčiai rytiniame 
JAV pakraštyje 

Lowell. — Massachusets vals
tijoje šalčiai privertė taupyti du
jas. Cape Code paskelbtas pavo
jaus stovis. Lowell mieste nevei
kia mokyklos, užsidarė kai kurios 
įmonės. Namų savininkai prašo
mi sumažinti šildymą 10 laips
nių. Mokyklos neribotam laikui 
uždarytos ir Cape Cod. 

— Zimbabvės informacijos mi-
nisteris paskelbė spaudos per
tvarkymo planus. Baltųjų reda
guojami laikraščiai pamažu per
eis į juodųjų rankas. 

— Teroristai Filipinuose gra
natomis puolė kaimo salę, kur 
vyko šokiai, žuvo 9 žmonės, su
žeista 140. 

KALENDORIUS 

Sausio 14 d.: Feliksas, Makrina. 
Laimis, Auksė. 

Sausio 15 d.: Mauras, Sekundi-
na. Dailius, Snieguoilė. 

Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:43. 

ORAS 
Debesuota, su pragiedruliais, 

temperatūra dieną 35 1., naktį 25 1. 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. sausio mėn. 14 d. 

OTTYBES 
atmesti . Siūlymai niekuomet 
nebūdavo į sakymai , kuriuos 
tuojau reikėtų vykdyti . B. - P. 
buvo d e m o k r a t a s , ne diktato
rius. 

Tais pač ia is metais B. - P. 
pakvietė pulk. VVilsoną ap
lankyti jį P a x Hill (B. - P. na-

buvo kitokia. J i s visada dėvė- — jis sakydavo. To jis ir pats 
jo "laimingus marškinius"; vis laikėsi: matydamas daug ką, 
vien, ar tai buvo mokinio, k a s kvaila arba klaidinga, jis 
karininko ar skauto marš- negaišino per daug laiko, ka-
kiniai, jie visuomet dengė lai- bindamasis prie to, kas bloga, 
minga žmogų. bet koncetruodavosi į tai kas, 

Buvo daug priežasčių dėl ku- ka ip jis tikėjo, įgimta gera 
rių B. - P . galėjo būti laimin-

mai Anglijoje) ir, jei įmanoma, gas. J is pats tvirtino, kad 
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SKAUTYBĖS ĮKŪRĖJĄ 
PRISIMENANT 

Sausio 8 d. sukako 40 metų nuo skautybės įkūrėjo lordo 
Roberto Baden-Povvell'io mirties. Ši SKAUTYBĖS KELIO 
laida skiriama jam prisiminti. 

PASKUTINIS TESTAMENTAS 
Atminkite, tai mano pasku

tinieji žodžiai, kuriuos J u m s 
kada kalbėsiu, taigi, galvokite 
apie juos. 

Mano gyvenimas buvo la
bai laimingas ir aš noriu, kad 
kiekvieno Jūsų gyvenimas bū
tų taip pat laimingas. 

Aš tikiu, kad Dievas mus lei
do į šį pasaulį, kad mes būtu
me laimingi ir džiaugtumės 
juo. Laimės neneša nei turtai. 
nei pasisekimas karjeroje, nei 
pasi tenkinimas savimi. Vie
nas žingsnis laimės link bus 
nužengtas, jei sustiprinsi svei
katą ir išugdysi jėgas, kol 
tebesi berniukas, kad subren
dęs vyru galėtum būti nau
dingu ir tuo džiaugtis gyveni
mu. 

Gamtos pažinimas atskleis 
jums, kiek daug gražių ir ste
buklingų dalykų Dievas su
tvėrė pasaulyje J u m s džiaug

tis. Būkite patenkinti tuo, ką 
gavote ir kuo geriausiai tuo 
pasinaudokite. Žiūrėkite į švie
siąją dalykų puse, o ne į tam
siąją. 

Pats tikrasis kelias į laimę 
yra nešti laimę kitiems žmo
nėms. Bandykite juo eiti ir 
palikite šį pasaulį truputį ge
resnį, negu jį radote. Ir kai 
ateis Jūsų eilė artėti prie mir
ties, jūs galėsite mirti laimin
gi, jausdami, kad neleidote lai
ko tuščiai, bet padarėte visa, 
ką galėjote. B U D Ė K I T E ! 
Šitokiu būdu būkite pasiruošę 
gyventi laimingi ir laimingi 
numirti. Laikykitės visada 
skautų įžodžio — net ir po to, 
kai nustosite būti berniukais. 
Ir Dievas tepadeda jums tai 
atlikti. 

Jūsų 
Robert Baden-Poneli 

L O R D A S R. B A D E N 
- P O W E L L 

Skautų įkūrėjas lordas Ro
bertas Baden Powell'is gimė 
Londone 1857m. vasario 22 d. 
Jo tėvas mirė pal ikdamas jį 
trijų metų amžiaus. Būdamas 
devyniolikos metų jis tapo 
karininku ir išvyko į Indiją. 
Čia jis išbuvo aštuonis metus. 
Po to siunčiamas į Afriką, vė
liau slaptiems uždaviniams į 
Vokietiją ir Rusiją. Labiausia 
Baden - Powell'is pasižymėjo 
kare Afrikoje, kur jis su labai 
mažomis jėgomis sugebėjo ap
ginti Mafekingo tvirtovę. 1900 
m. karalienė Viktorija pakėlė 
jį į generolo - majoro laipsnį. 
Keturiasdešimt trijų metų jis 
buvo jauniausias generolas 
britų kariuomenėje 

1907 m. Baden - Povvell'is su
darė dvidešimties berniuku bū
rį, surengė pirmąją skautų 
stovyklą ir parašė knygą 
"Skautybė berniukams'*. Kny
ga turėjo didelį pasisekimą. 
Netrukus įsikūrė daugybė skii 
čių ne tik Anglijoje, bet ir vi
same pasaulyje. 

Lordas Baden Povvell'is va
žinėjo po visą pasaulį lan
kydamas skautus. 1933 m. jis 
buvo atvykęs į l ie tuvą, į di
džiulę skautų stovyklą Palan
goje. 

Sulaukęs 80 m. amžiaus jis 
grįžo į Afrikąjkur mirė 1941 m. 
sausio 8 d. 

KELI B . - P . B Ū D O 
B R U O Ž A I 

B. - P. artimi draugai — 
pulkininkas J.S. Wilson. bu
vęs Gihvellio Parko stovyklos 
viršininkas ir Tarptautinio 
biuro direktorius, ir p. Eileen 
Wade. ilgametė B. - P. asmens 
sekretorė — įdomiai nušviečia 
jo būdą. 

Štai ką p. Wilsonas prisi
mena iŠ 1922 m., kada jis bu
vo Kalkutos rajono vadas: 

"Siūlydamas kokią nors 
mintį skautiškajam lavinimui 
pagerinti a r skautybei prak
tiškai vykdyti. B. - P. visuo
met laikėsi vieno būdo: Iškel
davo mintį, kurią galima 
išmėginti ir po to priimti arba 

paskir t i kelias dienas Gilvvel-
lio Parku i , kur i s galėtų jį su
dominti . 

Grįžęs į Angliją po 8 metų 
Indijoje, p. Wilsonas atsi
lankė P a x Hill ir pamatė B. -
P. šeimoje: j is be galo mėgo 
būti su savo ž m o n a ir vaikais 
ir da lyvaudavo visuose jų užsi
ėmimuose. B. - P. buvo visur 
ž i n o m o s e n o v ė s k in ieč ių 
i šminčiaus Mencijaus posakio 
į rodymas: " T a s didis, k a s ne
p r a r a n d a savo vaikiškos šir
dies". 

Taip pa t Wilsonas patyrė, 
kad B. - P. nuoširdžiai džiau
gėsi gyven imu provincijoje — 
daug daug i au už minių gar
binimą ir pata ikavimą. 

Trumpai a ts i lankęs Gihvellio 
Parke, p . Wilsonas nė nejautė, 
kad j is už dviejų su puse metų 
taps Gilvveilio stovyklos vir
š ininku ir i šbus juo beveik 20 
metų Pe r tą laikotarpį ir iš vi
so per visus likusius metus iki 
B. - P. mirt ies p. Wilsonas tu
rėjo d a u g progų stebėti Pasau
lio skau tų šefą. 

B. - P. visuomet pripažin
davo kitų p a s t a n g a s ir mo
kėdavo padrąs in t i žmones, ta
č i a u j i s n i e k u o m e t 
nesileisdavo į tuščias pa
gyras. J i s galėjo nurodyti klai
dą ar t rūkumą, bet tikėjo, kad 
pa tapšnot i per petį šimtą kar
tų efektingiau, kaip skaudžiai 
įspirti. 

B. - P . energi ja 'buvo didelė. 
J is rūpes t inga i a tsakydavo į 
gautus la iškus: nenuostabu, 
kad j i s keldavosi 5 vai. ryto. 

S k a u t y b ė s įkūrėjo kuk
lumas tikrai stebino. Visus 
garbės pareiškimus j am tei
k iamus v isame pasaulyje, B. -
P. laikė ne savo, o skautybės ir 
jai d i rbančių žmonių nuopel
nu. Kai kara l ius Jurg is V. 
1929 m. nu ta rė pakelti B. - P. į 
lordus, pas ta ras i s jokiu būdu 
nenorėjo sutikti . Jo žmona, 
sekretorė ar p. VVilsonas turėjo 
su juo gerokai ginčytis, taip. 
kad j i s net pravirko. 

Bet B. - P . tuojau vėl pri
siminė įs ta tus , ėmė šypsotis ir 
švilpauti . į s igalvodamas keis
čiausius ir ne t visai netin
kamus vardus , kol pagal iau 
aprimo ir pareiškė: 

"Tai te ik iama skautybei, la
biausiai tarptaut inei skau
tybei. Vienintelė tarptaut inė 
skautų vietovė yra Gilvveilio 
Parkas . Taigi norėčiau būti 
ž inomas kaip baronas Baden -
Povvell of Gillvvel. bet tegul 
Tarptaut in is komitetas spren
džia". 

Sąskrydžiuose. stovyklose 
bei konferencijose jausminė 
į tampa būdavo didelė, bet B. -
P. tos į tampos niekuomet 
neparodydavo ir jai nepasi
duodavo. Tik art imiausi žmo
nės ją nujausdavo. Wilsonas. 
b ū d a m a s 30 metų jaunesnis , 
po dienos dažna i būdavo iš
vargęs, bet B. - P. likdavo gy
vas ir budrus . 

Kar ta i s tekdavo versti B. -
P. ilsėtis, bet ir i lsėdamasis jis 
visada turėjo pieštuką ir po
pieriaus, kad galėtų užsirašyti 
arba nupieš t i , ką jis matė a r 
girdėjo. Stovyklos įrangos, 
vartai , papuošimai ir lauželiai 
jį labai domino, ir jis nusiplėš
davo k a s nauja , nors apie jį ir 
buvo pasako jama , kad 20 me
tų prieš skautybės sąjūdžio 
įkūrimą jis j au buvo specialis
tas kur t i ugnį dykumoje bet 
kokiam orui esant . 

J is visuomet stengėsi kuo 
rūpestingiau atlikti savo pa
reigas. 

Ponia Eileen Wade, B. - P. 
a smens sekretorė per 27 me
tus, s a v o ats iminimuose smul
kiai a p r a š o , ką ji patyrė. Šia
me s t ra ipsnyje tebandysime 
susipažinti su Skautybės įkū
rėjo pažiūra j laimę. 

Daugelis galvojame, kad bū
ti la imingais yra mūsų teisė, 
ne pareiga. B - P. nuomonė 

kiekviename žmoguje — kas, 
be abejo, daug geresnis už
davinys. 

Iš "Skautiškųjų vienetų 
vadovai ir vadovės" 

" L I T U A N I C O S " 
TUNTE 

... Žydėk darbais, jaunyste 
mūsų 

Ir tegyvuoja skautija! 
Taip dainuoja "Lituanicos" 

u in to skautai jau daugelį me
tų. Per tiek laiko užaugo nau-
os kartos. Tie, kurių jaunystė 

:.r vaikystė žydėjo skautiškais, 
lietuviškais darbeliais, dabar 
j au patys vadovauja tam pa
čiam Lituanicos skautų tun
tui. 

Dabartinis tuntininkas s. fii. 
Romas Rupinskas tunto vado
vybę padalino į tris veiklos ša
kas . J i s pats vadovauja ir la
biausiai rūpinasi skautiškąja 
dalimi — draugovėmis ir drau
gininkais. Veiklos ir lavinimo 
skyriui vadovauja s. fii. Gin
t a r a s Plačas, administracijos 
skyrių veda ps. Antanas Jarū-
n a s . 

Kalbėjomės su s. Gintaru 
Plaču apie jo skautiškuosius 
namus — Lituanicos tuntą. 
Dar geltonšlipsiu būdamas jau 

"sekėsi", bet įsigilinus paaiš
kėja, kas t a s "pasisekimas" bu
vo didelių pastangų vaisius. 

B. - P. laimės jausmas neki
lo iš turimos kokios nors di
delės nuosavybės. Iš netur
tingų didelės šeimos tėvų 
jis nepaveldėjo jokių turtų, bet 
tuo pačiu nepaveldėjo ir pini
ginių rūpesčių. Savo lėšas, ku
rių didesnę dalį jis leido skau
tams ir kelionėms skautų 
reikalais, B. - P . uždirbo ka
riuomenėje, gavo išėjęs į pen
siją ir vėliau padidino plunks
n a ir pieštuku. 

B. - P. laimės jausmas atro
dė nesurištas su išorinėm sąly
gom. Tai buvo smagus ber
niukiškas nusiteikimas, einas 
iš jo vidaus. 

— Kas laimingas, tas tur
tingas, — sakydavo B.- P., — 
bet nepasakyta, kad kas tur
tingas, y r a laimingas. 

Skautybės įkūrėjo gyveni
mo džiaugsmas — šis aptari
mas geriausiai tinka jo lai
mingumo jausmui — reiškėsi 
visokiais išoriniais būdais. Jį 
galėjo maty t i jo besijuokian
čiose akyse, jo elastinėje eise
noje, jo solo šokių žingsniuo
se, spontaniškai atliktuose 
Pax Hill; jo žaidimuose su vai- v a d o v a v o draugovei. įkūrė 
kais, 30 nepakeičiamuose kitų laikraštėlį "Skiltis", kurią 
asmenų atvaizdavimuose; jo patys skautai prirašydavo. 

užkrečiamame juoke ir gal la- į i i u s t r u o d a v o i r i š l e i s davo. Ir 
blausiai jo įprastame būde 
reikšti džiaugsmą: pamatęs 
saulę leidžiantis, gavęs gerą 
laišką a r b a užbaigęs piešinį, 
jis džiaugsmingai trindavo 
rankas. 

B. - P. neturėjo jokios "priva
čios" pusės, kurią būtų tekę 
slėpti nuo kitų. Priešingai, p. 
Wade rjuo labiau ji susipažin
davo su B. - P. kasdieniniu 
gyvenimu, - tuo dažniau ji 
pagalvodavo: — "Gaila, kad 
skautai jo dabar negali pa
matyti!" 

Nors užrašų knygutė ir bu
vo perpildyta ir rašomasis sta
las apverstas įvairiausiais raš
tais, B. - P. vis dėlto galėdavo 
atrodyti, tartum neturėtų jo
kių rūpesčių. Ir tai nebuvo 
joks vaidinimas kitiems ak-*; 
apdumti arba juos sužavėti, 
bet nuoširdus laimės jausmas, 
kurio šaltinio tenka ieškoti jo 
grynoje sąžinėje Dievo atžvil
giu, jo meilėje artimui ir jo ži
nojime, kad atliktas nau
dingas darbas. 

Skleisti laimę, B. - P. nuo
mone, yra viena svarbiausių 
skauto pareigų, o laimės 
skleisti kituose negali, jei pats 
esi niūrus. 

"Pralinksmėk: netruks ir ta
vęs nebebus"; "Už debesų sle
piasi saulė"; "Jei tavo veidas 
nori šypsotis, nesipriešink; jei 
jis nenori šypsotis, priversk 
jį", yra keli iš B. - P. mėgiamų 

dabar atsimena, kaip reikėjo 
stengtis, kad juokai, kurie bu
vo jiems tada juokingi, būtų 
t inkami ir vyresniems vado
vams. Ir dabar, pats jau 
augindamas šeimą, stovi kaž
kur tarp vyriausiųjų ir jau
niausių vadovų ir supranta 
juos visus. Tokių vadovų Litu
anicos tuntas turi daug. ir tė
vai , kuriems rūpi savo vaikučių 
auklėjimas, turėtų stengtis, 
kad vaikai dalyvautų skau
tiškoje veikloje. G. Plačo 
vadovaujamas veiklos ir lavi
nimo skyrius turi daugelį ga
bių vadovų. S. Kęstutis Ječius 
rūpinasi vadovų lavinimu. Ru
denį sėkmingai pravedė skil-
tininkų kursus, kuriuose da
lyvavo apie 15 skautų. Kas 
mėnesį vyksta draugininkų 
pašnekesių valanda, kurioje 
tuntininkas R. Rupinskas duo
da pranešimą, s. Ječius nagri
nėja kokį ypatingą klausimą 
ir tada pasisako patys drau
gininkai. 

Lavinimo priemonių skyriui 
vadovauja v. si. Algis Vait
kevičius. Šiam skyriui pri
klauso tunto biblioteka, iš
kylų vedėjas — jo darbas 
surasti draugininkams išky
loms vietas, pagal nustatytą 
temą, vaizdinių priemonių pa-
ruošėjas, instruktorių koor
dinatorius. Šiuos įdomius dar
b u s atlieka s.v. si . J . 
Kapačinskas, j .v.s. V. Rupins-

posakių. Šie posakiai neturėtų kas , j .b . R. Aukštuolis ir ps. A. 
tikros vertės, jei jų sugalvo- Kašinskas 

Tai vadovai, kuriuos mato
me nedažnai, nes jų kitoks 
darbas . Žinoma, pagrindinis 
vadovas yra draugininkas . 
J a m kiekvienas sekmadienis 
yra darbo diena, jis kas savai
tę galvojamą naujo ir gero per
duos jauniesiems, kokiu keliu 
pakreips skauto gyvenimą 
"Lituanicos" tunto drauginin
kai yra: s. fii. Tomas Remei-
kis, v.sl. Algis Graužinis, s. 

tojas nebūtų jų laikęsis gyve
nime. B. - P. mankštinosi eiti 
skautų žingsniu, jis taip pat 
nuolat lavinosi skautiškai — 
lygiai taip pat jis nuolat 
mankštinosi būti laimingu ir 
paveikti kitus, kad jie jaustųsi 
laimingi. 

Tačiau Skautybės įkūrėjas 
negyveno kvailio rolėje. 

— Matyk, kas blogiausia, 
bet žiūrėk į tai, kas geriausia, 

i 
[ PADĖKA 

Širdingai dėkoju visiems, kurie man 
sergant meldėsi už mane. siuntė laiškus, 
atvirutes ir kalėdinius sveikinimus. Nuo
širdus ačiū visiems, kuriems negaliu as
meniškai atsakyti bei padėkoti. 
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Sovietų imperijoj — 

ŽEMĖS ŪKIO KRIZĖ 
Jau ne sykį rašėm apie 

nuolatinę sovietų žemės ūkio 
krizę, maisto trūkumą. Kiek
vienas galvojantis žmogus ži
no priežastis, ir mums nėra 
reikalo jas kartoti. Žino ir 
Maskvos vadai, bet jei pasek
tų Vakarų praktika, leistų lais
vą ūkį, pripažintų privačią ini
ciatyvą, griūtų ir anas 
nelaimingas molinėm kojom 
bolševizmo stabas. Anais ca
ro laikais Rusija buvo viena iš 
nedaugelio pasaulio vals
tybių, kuri eksportuodavo ja
vus. Kad rusai būtų badavę, 
negalima pasakyti. Teisybė, 
Rusija eksportavo grūdus ir 
Stalino laikais, bet kokia iro
nija — kai gyventojai mirė ba
du. Eksportuojant turėta dve
jopų tikslų — pasauliui 
parodyti, kad sovietijoj yra ne 
tik pakankamai maisto, bet 
dar galima jo ir parduoti. To
kiu būdu galėdavo klaidinti 
tuos, kurie gerai nežinojo tik
ros padėties ir netikėjo apie 
skelbiamus trūkumus. Antra, 
Stalinui labai reikėjo užsienio 
valiutos, ir turėjo atimti iš sa
vo piliečių kartais paskutinį 
duonos kąsnelį. 

Grūdų trūkumas 1980 me
tais buvo vienas didžiausių. 
Kaip visados, sovietai kaltę 
meta nepalankiom orui. Bet 
oras visam pasauly iškrečia 
nemalonių išdaigų. Ir Ameri
koj sausra išdegino didelius 
pietvakarių plotus. Niekad ne
būna, kad katastrofa paliestų 
ištisai tokią didelę šalį kaip 
Ameriką ar Rusiją. Sovietija 
didžiausia pasauly valstybė, 
klimatas įvairuoja, ir suma
nus šeimininkas sugebėtų pra
matyti visus eventualumus, 
sudarytų ir atsargas liesiems 
metams. Bet kol veiks "pa
žangiausia pasauly sistema", 
galima laukti tik blogėjimo. 

* 

Pagal 1980 metų planą 
Maskva tikėjosi surinkti 250 
milijonų tonų grūdų duonai ir 
gyvuliams šerti, bet Brežnevas 
Aukščiausiam soviete ai
manavo, kad bus prikulta dau
giausia 200 mil. tonų. Vakarų 
ekspertai sako, kad ir čia Brež
nevas perdeda. Žinant labai 
menką organizaciją, mašinų ir 
transporto priemonių gedi
mus, surinkta buvo ne dau
giau kaip 170 mil. tonų, arba 
tiek, kiek būdavo 1960 dešimt
mety, kai gyventojų buvo 40-
45 mil. mažiau. Praėjusių metų 
derlius blogesnis nei buvo 
1979. Nenumatoma, kad arti
moj ateity padėtis pagerėtų. 

Teisybė, sovietai įvairiom 
progom giriasi ir žada šiais 
metais daugiau mėsos. Dau
giau jos kartais ir atveža į di
džiuosius miestus. Bet žinant 
viso to šaknis, reikia nuliūsti, 
ne džiaugtis. Taip, mėsos gal 
ir bus daugiau, nes neturima 
kuo galvijus šerti, reikės juos 
pagreitintai pjauti. Jau šių 
metų pabaigoje mėsos gali bū
ti tik du trečdaliai to, kas me
tų pradžioje. Dėl maisto trū
kumo jau praėjusią vasarą 
buvo gan dideli streikai Gor
kio ir Togliatigrado mies
tuose. 

Toronto "Star" nesenniai ra
šė ir pakartojo Vakarų jau se
niai skelbtą tiesą, kad ūkinio 
nepasisekimo didžiausia prie
žastis buvo anksčiau, bus ir to
liau ideologijos primatas prieš 
visą kitą. Kitos priežastys yra 
tik pagelbinės — organiza-

RUSIŠKAS FEMINIZMAS, KURIS 
VADINASI MARIJA 

KAIP VAKARAI APGINKLUOJA 
SOVIETU. SĄJUNGA. 

cinis chaosas, bloga trans-
portacija, nesąžiningumas ir 
visko planavimas iš vieno 
centro. Kai kas Vakaruose dar 
bando ieškoti kitų, švelninan
čių aplinkybių, sako, kad iš vi
sos milžiniškos sovietų im
perijos — 8.6 kvadratinių 
mylių teritorijos tik mažiau 
negu ketvirtadalis yra dir
bamos žemės, o nuo 1940 me
tų gyventojų priaugo 65 mili
jonai. Argumentas neįtikina. 
Per tuos pačius metus pa
daugėjo ir darbo jėga, ir page
rėjo technika. Mašinos galėjo 
pakelti produkciją, ariamus 
plotus praplėsti. Operuojant 
skaičiais, reikia palyginti su 
n e p r i k l a u s o m a L i e t u v a . 
Apytikriai ji turėjo šimtą kar
tų mažesnį dirbamos žemės 
plotą (jei dabartinėje sovie
tijoj išdirbta tik 2 mil. kv. my
lių), šimtą kartų mažiau buvo 
ir ano meto Lietuvos gyven
tojų. Jokio vargo su išmai-
tinimu Lietuvoj nebuvo. Prie
šingai, metais iš metų ji vis 
daugiau javų ir kitų produktų 
eksportuodavo. Reikia tik pa
vartyti statistikos biuletenius. 
Kodėl to negali padaryti im
perija, visko turėdama dau
giau šimtą kartų? 

Truputis statistikos. Nuo 
Brežnevo atėjimo .valdžion, 
nuo 1964, sovietai giriasi, kad 
didesnį procentą valstybės iš
laidų skiria žemės ūkiui. Tas 
procentas pakilo nuo 20 iki 27. 
Teigia, kad 1913 metais kiek
vienam rusui per metus teko 
tik 63 svarai mėsos, o 1965 jau 
buvo 90,1975 pakilo iki 123 sv. 
Nereikia tik pamiršti, kad 
kiekvienam amerikiečiui ten
ka per metus 245 svarai. Jei
gu būtų pareikalavimas, būtų 
pagaminta ir dar daugiau ir 
jo niekad netrūktų. Sovietų 
Mokslo akademija, gal no
rėdama pateisinti mėsos trū
kumą, išdėstė moksliškai, kad 
geriausiai, sveikiausiai gyven
tų sovietų piliečiai, jei per me
tus suvartotų tik 180 svarų. 
Partijos planuotojai tą normą 
buvo numatę pasiekti per kelis 
metus. Deja, norma po anų 
"riebių" 1975 metų kasmet 
mažėja. Net nuostolingai pjau
nant gyvulius, šiemet gali ne
siekti nei 100 svarų. O kas ki
tais metais? 

(Tęsinys^1 

Ypač Heideggerio įtakoje pa
stebėjau, kad nesu marksiste 
ir suplėšiau partijos kortelę. 
Tas man sukliudė patekti į 
universiteto asistentės vietą, 
nors mano disertacija apie 
Heideggerio mirties sampratą 
rado didelio -pritarimo. Egzis
tencializmas sumažino many
je mirties baimę, tačiau vis 
dar ieškojau kažko kito. 

"Vienas draugas supažindi
no mane su Yoga pratimais. 
Lavinausi mąstyme. Ištisus 
metus bandžiau šiais pra
timais nutiesti tiltą tarp kūno 
ir dvasios. Pamažu dvasia užė
mė manyje centrinę vietą. Ta

rnas. Kai kada jaučiu sausrą, seksualinės revoliucijos naš-
dvasinę tuštumą, negaliu nė tą. Kiekviena mūsų buvo su-

Nekalbėtumėm apie tai, kas 
dedasi "žemiškam rojuj", jei 
tie skaičiai ir faktai neliestų 
mūsų brolių. Vis daugiau ir 
daugiau visokiais kanalais 
ateina žinios iš pavergtos Lie
tuvos, kad tenai praėję metai 
tikrai buvo liūdni. Lietinga va
sara ir toks pat ruduo sunai
kino, supūdė pagrindinį pro
duktą, kurį kolchozininkai 
savo sklypeliuose augina, bul
ves. Laiškuose rašoma, kad 
nebus net ką pasaugoti pa
vasario sėklai. Taip, gamtos 
katastrofa tokiam mažam 
kraštui, kaip mūsų Lietuva, 
gali sudaryti bėdų. Jų yra bu
vę ir anksčiau. Bet sunku pa
tikėti, kad ta pati nelemtis, to
kia pat bėda galėjo paliesti ir 
visą plačią imperiją. Kitose 
respublikose nebuvo liūčių. 
Reikia tik gero šeimininko iš 
vieno aruodo perpilti į kitą, ap-
tuštėjusį. Bet tokio šeiminin
ko nėra, atsargų juodai dienai 
nėra. Kiekvienas gyvena tik 
su šia diena. Rytoj kad ir tva
nas. Kaip ilgai tokia imperija 
gali egzistuoti? 

melstis. Tačiau malda į Dievo 
Motiną visuomet yra galima. 
J i veržiasi netgi iš širdies 
dykumos. 

"Maldos, kurios į Mariją 
kasdien kyla Rusijos bažny
čiose, yra mūsų visų viltis. 
Niekuomet Bažnyčia neturėjo 
tokių gražių laikų, tiek kanki
nių, tiek maldų. 

"Liūdnas dalykas yra vys
kupų susirišimas su valdžia. 
Mes Marijos klube niekad 
neturėjome pagundos steigti 
atskirą Bažnyčią. Kokia būtų 
prasmė? Baigtųsi taip, kaip 
baigėsi toji ortodoksų Bažny-

da priėjau prie pagrindinio čios sekta po Revoliucijos, ku 
atradimo: kažkur, visatos gilu- ri vadinosi 'Atnaujintoji Baž-
mose, neištirtame sielos kam
pelyje turi būti Absoliutas, į 
kurį viskas orientuojasi. Taip 
perėjau iš ateizmo į religingu
mą; į Dievą, tačiau dar be vei
do, paslaptingą. 

nyčia'. Ji neturėjo jokio 
pasisekimo, nes tikintieji liko 
vieningi. Ką sakyti apie vys
kupus? Suprantame, kokioje 
padėtyje jie atsidūrę ir jų ne
smerkiame. Meldžiamės, kad 

"Tačiau, prieš septynerius išliktų Kristaus jiems paves-
metus, vieną dieną pradėjau tos misijos aukštumoje. Rei-
kalbėti maldą, kurią kažkur kia pasakyti ir tai, kad jie, pa-
girdėjau. Tai buvo 'Tėve mū- klusdami sovietų direktyvoms, 
sų'. Religingumas negalėjo lik- nenukrypo nuo dogmų. Mes, 
ti be maldos. Buvau reikalin- tikinčios moterys iš savo pū
ga Dievo, kuris apsireikštų, sės stengiamės žmones pa-
parodytų savo veidą. Tada bu- traukti prie Kristaus, liudyda
vau 26 metų ir vis balsu kai- mos meilę. Sov. Sąjungos 
bėjau: 'Tėve mūsų'. Kai ėmiau 
dažniau kartoti tuos žodžius, 
kažkas įvyko. Pajutau, kad 
esu apsupta meilės, pilnos 

mergaitės ir moterys yra la
bai vienišos, kamuojamos 
sąžinės priekaištų, nes beveik 
kiekviena moteris yra pa-

išmintimi; tai buvo tartum dariusi po 8-15 abortų. Todėl 
fizinis jausmas. Nuo to mo- sunku rasti mūsų lyties as-
mento supratau, kad tai buvo menį, kuris būtų nesusitepęs 
ne bevardė jėga, beforme Bū- žmogžudyste. Taip, mums 
tis, bet asmeniškas Dievas, Tė- abortai yra žmogžudystė ir 
vas. Intuicija suvokiau (jei tai mūsų sąjūdis kovoja prieš, 
gali ribota būtybė suvokti), ir gindamas net tas moteris, ku-
Švč. Trejybės paslaptį. rios yra visiškai sužalotos tiek 

"Po šito apsireiškimo, po vi- fiziškai, tiek dvasiškai. Kitos 
siškai veltui gauto apšvietimo gi nieko nejaučia, papratai ne-
ir priartėjimo prie krikščio- žino, ką daro. Kūnas joms nė-
nybės, visgi dar likau šalia ra kažkas švento, ir jį pardavi-
Bažnyčios. Reikėjo ištisų me- nėja, kaip pardavinėjamos 
tų, kol supratau, kad Bažny- cigaretės. Iš kitos pusės, tai 
čia yra Viešpaties čia žemėje 
įsteigtas organizmas mūsų iš
ganymui. Nuo tada ji, Bažny
čia, yra visas mano gyveni-

sakau nuoširdžiai, kiekviena 
Marijos klubo narė, nešio
jamės ant savo pečių (kaip ir 
kiekviena sovietinė moteris) 

Sovietų persekiojamas mokslininkas ir Nobelio premijos lauretas 
Andrejus Sacharovas su savo žmona Jelena. 

klupusi, bet iš suklupimo pasi
mokėme ir pajėgėme atsikelti. 
Kad yra kitas pasitenkinimo 
idealas, kad yra grožio pasau
lyje, ir ne tik kūno malo
numuose, esame asmeniškai 
patyrusios. Mūsų klube yra 
laisvė: kas nori išteka, kas n e 
nori — ne. Sakome, kad kas 
mažiau turi čia žemėje, tas yra 
laisvesnis tarnauti Dievui. Bet 
tai nėra dėsnis. Yra visiška 
laisvė". 

Pokalbis baigiasi. Prie arba
tos stiklo pereinama į eina
muosius įvykius. 

Ką mano apie Olimpijadą? 
"Man Olimpijadą yra kažkas 
gyvuliško, nes vaduojamasi 
kita, ne krikščioniška logika: 
vien tik lenktynės, pir
menybės. Važinėdama pro
vincijoje mačiau žmonių, ku
r i e b a d a u j a , k u r i e i š 
desperacijos geria, ypač kada 
alkoholis yra vienintelė krau
tuvėse gaunama prekė. Val
džia Olimpijadoje parodė sa
vo galybę — tai buvo didelė 
reklama. Reikėjo Olimpijadą 
visiškai boikotuoti. Net ir 
televizijas reikėjo išjungti". 

I ką m a n a n t i a p i e 
Solženyciną? "Jis man atsklei
dė visatą, naują pasaulį. Pa
gal jį, vienintelis mūsų prie
šas yra baimė. Turime tad du 
uždavinius: išlaisvinti žmogų 
iš baimės, kuri yra visuotinė, 
organiška ir tuo būdu privesti 
žmogų prie Dievo baimės. 
Kada žmogus jau nieko ne
bijo, tada jis pajėgia ir Dievo 
bijoti". 

Santykiai su katalikais? 
"Netiesa, kad jie mums mažai 
padeda, nors galėtų dar dau
giau padėti. Dabar visi tikin
tieji rusai yra nusiteikę vieny
tis su katalikais. Reikia 
paskubėti. Žinote — aš para
šiau popiežiui, per Vienos kar
dinolą, laišką. Gavau atsa
kymą: 'Mes einame drauge 
tylos keliu, tačiau drauge'. To
kie yra popiežiaus žodžiai. Ką 
jie reiškia? Manau, kad tai 
maldos, dvasios, o ne smurto 
kelias. Žodžiu — aukos ke
lias". 

Kai Tatjana Goriceva pakilo 
palydėti, ji lyg susigėdo vilkė
dama pigios medžiagos be
spalvę, nunešiotą suknelę. To
dėl lyg pasiteisindama sako: 
"Čia viena mergaitė klausė 
manęs, ar aš niekad nepirkau 
brangesnės suknelės dėl to, 
kad viduje jaučiausi graži... 
Atsakiau: Sov. Sąjungoje tai 
neįmanoma. Bet Vienoje... 
Negaliu, nes kasdien esu užim
ta. Nėra laiko pavaikščioti po 
krautuves..." 

Tikra naujųjų laikų misi-
jonierė j y 

Tokia antrašte atspausdin
tas britų žurnalistas Robert 
Moss straipsnis „The Daily 
Telegraph", kur yra daug įdo
mių faktų. 

Per pastaruosius 10 metų 
Vakarų valstybės, rašo žur
nalistas, yra aprūpinusios 
Sov. Sąjungą technologija ir 
gamybos reikmenimis už 50 
milijardų JAV dolerių. Prista
tyta ištisų fabrikų įrengimai, 
naftos gręžimo prietaisai, 
kompiuteriai, erdvės reketų 
technologija ir t.t. Keistu 
būdu, rašo žurnalistas, sąskai
tą apmokėjo ne rusai, bet 
Vakarai. „Institute of Stra-
tegic Trade", Washingtone, 
vedėjas dr. Milės Costick 
apskaičiavęs, kad visa Sovie
tų bloko skola Vakarams yra 
78 milijardai dolerių. Jau 
seniai žinoma, kad Sov. Sąjun
gos apsiginklavimas greit 
didėja todėl kad nevaržomas 
Vakarų technologijos ir moks
lo laimėjimų eksportas į Sov. 
Sąjungą. Vakarai viešai par
duoda Sov. Sąjungai techniš 
kus įrengimus ir suteikia įvai
rių žinių. Ant kiek Vakarai 
padeda Sov. Sąjungai ginkluo
tis, rodo šie faktai: Sovietų 
laimėjimai raketų gamybos 
srityje, pažeidžiantys ameri
kiečių pranašumą, prirašomi 
JAV 164 „Canaling - B" maši
nų įsigijimu. Jos pagamina 
miniatūrinius prietaisus rake
tų krypčiai pakeisti. Visa Sov. 
Sąjungos kompiuterių sis
tema yra JAV technologijos 
kopija. Sovietų „Ryal" kom
piuterių sistema remiasi IBM 
360 ir 370 modeliais, kuriuos 
Ceka parūpino aplinkiniais 
keliais. Nuteistasis disidentas 
Šaranskis, buvęs kompiuterių 
t e c h n i k a s , l iudi ja , kad 
kompiuterių sistema, oficia
liai pirkta civiliams reika
lams, yra Sov. Sąjungoje 
panaudojama karo reikalams. 
Taip pat ir sovietų oro pajėgų 
vadovavimo sistema remiasi 
amerikiečių technologija. 

Sov. Sąjungos mechanizuo
tos pėstininkų divizijos 
kariauja, aprūpintos sun
kiomis automažinomis, kurios 
p a g a m i n t o s amerikiečių 
pastatytuose fabrikų komplek
suose „Kamo upė" prie „Nabe-
režnije čelny". Sis milžiniškas 
fabrikas aprūpintas moder
niausiais amerikiečių techni
kos prietaisais ir gali per 
metus pagaminti 150,000 
sunkvežimių ir atskirai dar 
100,000 motorų. Šie motorai 
net 60% pajėgesni už sovie
tinius. 

Vakarų Europa padeda ga
minti sovietų kariuomenei 
vertingus kariškų šautuvų 
vamzdžius. Viena Austrijos 

firma per pastaruosius 20 
metų yra gavusi iš Kremliaus 
apie 500 milijonų dolerių. Dar 
šių metų sausio m e n., kai 
prezidentas Carteris paskelbė 
prekybos sankcijas prieš Sov. 
Sąjungą, JAV Prekybos 
departamentas patvirtino 144 
mil. dolerių „Dresser Indust
ries" kontraktą ypatingų 
techninių įrengimų pristatyti 
metalo grąžtų galams grū
dinti. Jie galės būti panaudoti 
ir šovinių šarvams pramušti 
gaminimui. Be šių Sov. Sąjun
gai naudingų sutarčių, vaka
riečiai draugiškai r eng ia 
„pasikeitimo programas" ir 
„susipažinimo aps i l anky 
mus" sovietų technikams ir 
mokslininkams, tarp kurių yra 
daug čekistų. 

Buvęs JAV oro pajėgų 
žvalgybos viršininkas gene-
ralmajoras Keenan pasakoja, 
kad rusams visai veltui leista 
sužinoti, kaip amerikiečiai 
stato savo oro laivyno reakty
vinius lėktuvus. Su Valstybės 
Departamento leidimu sovietų 
mokslininkų ir technikų gru
pė aplankė fabriką, kur gami
nami Boeing 747 reakt. lėktu
vai. Fabriko vadovybei buvo 
duota suprasti, kad Sov. 
Sąjunga nori užsakyti didelį jų 
skaičių. Svečiai taip pat nuro
dė, kad yra galimybė sudaryti 
5 milijardų dolerių vertės 
sutartį pastatyti fabriką Sov. 
Sąjungoje. Išvykdami rusai 
išsivežė daug dokumentų ir 
fotonuotraukų. Pagal juos so
vietų vyriausybė pati pasta
tydino reaktyvinių lėktuvų 
f a r b i k ą , n e s u m o k ė j u s i 
amerikiečiams nė cento. 

Tačiau l engv iaus i a esą 
gauti Vakaruose kiekvieną 
technikos ir mokslo periodinį 
leidinį ir nusipirkti patento 
pareiškimo kopiją. Vakarų 
visuomenės atvirumas taip 
pat palengvina sovietų moksli
ninkų ir technikos šnipų 
darbą. Bet JAV vis dar tęsia 
s t r a t e g i n į t e c h n o l o g i j o s 
eksportą į Rytus ir didesniu 
mastu, negu NATO valstybės. 

„Kremlius neturi bijoti, kad 
Vakarai nustos pristatinėti 
jam naujausius technikos ir 
mokslo išradimus", — sako R. 
Moss. „Pasitvirtins Lenino žo
džiai, kad kapitalistai patys 
parduos virvę su kuria juos pa
kartų". 

T. 

• • • 

Atsilyginti blogu už gerą yra 
velniška, atsilyginti blogu už 
blogą yra gyvuliška, atsilygin
ti geru už gerą yra žmogiška, 
atsilyginti geru už blogą yra 
krikščionio karžygiška dorybė. 

T. Toth 

PRELATAS 
JUOZAS LAUKAITIS 

L. UNTULIS 

bažnyčios, dėl rusų okupacijos, nebuvo galima pa
baigti. 

Apie klebonijos ūkio vedimą prelatas jokio su
pratimo neturėjo ir visa tai tvarkė kas nors kitas. Sei-
rijiškiai gyventojai dar ir dabar po karo jį gerai atsi
mena, sakydami, kad visuomet darbininkams jis 
gerai apmokėdavęs, o eidamas pasivaikščiot, sutikęs 
senukus ar vaikus, visuomet su jais pasikalbėdavo ir 
įdėdavo pinigą į ranką. Sutikęs "poną ar ubagą", 

AUTOSTRADA NUO 
BALTIJOS JŪROS l 

VID. RYTUS 
Jau seniai numatytas projek

tas pravesti daugiau negu 10,-
000 kilometrų ilgio autostradą 
nuo Baltijos jūros į Vid. Rytus 
g a l ė s b ū t i į v y k d y t a s . 
Čekoslovakijos ministerio 
pavaduotojas pasirašė Žene
voje, Jungtinių Tautų rūmuose 
dokumentą, sutinkantį autost
rados pravedimą. Tokiu būdu 
visos lfr šalys yra pasirašiu

sios, ir autostrados tęsimo 
planą patvirtinusios. 

Autostrada prasidės nuo 
Gdansko, Lenkijoje, ir eis per 
Lenkiją, Čekoslovakiją, Veng
riją, Jugoslaviją, Bulgariją ir 
Turkiją iki Irano sienos. Iš 
autostrados eis atsišakojimai į 
Vieną, Udinę, Reieką-Jugosla
vijos miestą prie Adrijos jūros, į 
Atėnus ir Igumenitsą Graiki
joje. Tikimasi, kad autostrada 
bus išvesta per šį dešimtmetį. 

t. 

Vysk. A. Karoso prelatas visą laiką buvo labai 
mėgstamas ir gerbiamas, tačiau jo pagalbininkas 
vysk. M. Reinys jo nemėgo ir laukė tik patogios pro
gos švelniai prelatu iš kurijos nusikratyti. Tą visą 
žinodamas, 1929 m. mirus Seirijų klebonui kun. Gra
jauskui, prelatas, paklaustas vysk. A. Karoso, kuris 

9 kunigas būtų geriausias skirti į Seirijus, pasakė vys-
Po laimėjimo prieš kairiąją vyriausybę. Lietuvos kupui, kad siųstų jį patį. Tačiau vyskupas tik mos-

vidaus nesantaikos padidėjo, tautininkams pasukus teiį0 r a n k a ir pasakė: "Et ką čia Tamsta". Vėliau, tą 
Lietuvos vidaus politikos vairą autoritetinio režimo paeįą dieną pas prelatą užėjo vysk. M. Reinys ir pa- kaip dzūkai pasakoja, jis nelaukdavo, kad jį pasvei-
link. Apie 1928-29 metus ypač paaštrėjo Bažnyčios ir klausė, ar jis rimtai norėtų keltis į Seirijus. Jam atsa- kintų, bet visuomet pats pirmas juos pasveikindavo, 
vyriausybės santykiai. Prel. Laukaitis sulaukė daug kius, kad jis nejuokaująs, vyskupas M. Reinys pa- 1936 metais prel. J. Laukaitis buvo išrinktas į tuo-
kritikos iš savo konfratų už rodomus sentimentus pre- ^ ė , kad jis galįs tuo reikalu pakalbėti su ordinaru, metinį Lietuvos Seimą. Kaip rašo jo artimieji bendra 
zidentui A. Smetonai ir min. pirm. A. Voldemarui, ku- p a s kurį tuoj pat ir nuėjo. Grįžęs po valandos, pasakė 
riuos abu gerai pažinojo iš ankstyvesnių laikų. Kaip p relatui, kad jis gali tvarkyti savo reikalus, nes or-
pasakoja prelato brolio sūnus, pats buvęs ilgus metus dinaras sutiko jį perkelti.Vėliau prelatas juokais sa-
Kunigų seminarijos klieriku ir tik prieš baigimą iš jos v 0 draugams pasakė: "Patekau į Seirijus už norą 
išėjęs ir tapęs mokytoju, J. Laukaitis: "Kai kurie patikrinti, kaip stipri yra mano rezidencija kurijoj", 
kunigai įtarė prelatą buvus formaliu tautininkų parti
jos nariu, tačiau, kaip jis man pats pasisakė, jis nie- Iš Vilkaviškio į Seirijus prel. Laukaitis išvyko De
kada nei tautininkams, nei kitai jokiai partijai nepri- veik su skolomis, nes, kaip sako kun. L Gronis, bū-
klausė, sakydamas, kad jis stovi aukščiau visų damas Vilkaviškyje, savo lėšomis sutvarkė buv. cerk-

darbiai kunigai prel. F. Bartkus, D. Aleksa, A. 
Aleksa, L. Gronis ir kiti, prelatas į Seimą nuėjo su 
vysk. A. Karoso pritarimu. Tuo laiku Vilkaviškyje bu
vęs kun. D. Aleksa rašo: 

"Aš atsimenu gerai, kai dėl prelato kandidatūros 
į Vilkaviškį pas vysk. A. Karosą atvyko ministras 
gen. Čaplikas vienų vienas. Jis su vyskupu kalbėję
sis apie 10 minučių ir gavo iš jo pilną sutikimą. Prela
tas atvyko vėliau, bet be ministro. Po to generolas 

partijų. Toks turėtų būti ir kiekvienas kunigas, nes vę ir įdėjo ten daugiau kaip 5000 litų savo pinigų. Ir Čaplikas nuvyko į Seirijus ir visą reikalą ten sutvar 
kiekvieną gerą darbą, kurios tai partijos žmogus beat- Seirijuose būnant, jis buvo labai populiarus ir žmo-
liktų, aš giriu ir kiekvieną blogą darbą — peikiu, ne- nės jį greitai pamėgo. I įvairius bažnyčios ir šven-
paisant koks asmuo ir kurios partijos jį dirbtų". toriaus pagerinimus jis įdėjo daug savo pinigų. Iš-

1928 m. vasarą, tuometiniam prezidentui A. Sme- puošė senos bažnyčios vidų, įvedė elektrą ir palaikė 
tonai lankant Vilkaviškio vyskupus ir kuriją, švarą. Pati bažnyčia čia buvo gana mažytė; būtinai 
prelatas Laukaitis jam surengė gražų priėmimą ir vė- reikėjo pasistatyti naują, nes šiam miesteliui visais 
liau jį palydėjo į Vištytį. Vis daugiau atsirado atžvilgiais ji buvo netinkanti. Pel. Laukaitis ryžosi ją 
nepatenkintų kunigų prel. Laukaičiu ir jo vedama pastatyti. Deja, tuoj pat susidūrė su milžiniška kliū-
"aukso vidurio" politika. Naumiesčio Dekanato kuni- timi — lėšų stoka, nes Seirijų Dzūkijos gyventojai bu-
gai parašė vysk. A. Karosui nepasitenkinimo raštą už v o neturtingi, o tuo laiku Lietuvoje siautė pasaulinė 
jo esą artimą bendradarbiavimą su tautininkų vir- kriz*- Vis dėlto dideliu prelato rūpesčiu per kelerius 
šūnėmi8, kas esą nesuderinama su kunigų vedama metus buvo surinkta tiek pinigų, jog buvo galima pa-
kova prieš neteisėtus vyriausybės sprendimus. statyti numatytai bažnyčiai pamatus, tačiau pačios 

kė. Vėliau prelatas buvodavo pas vysk. A. Karosą, ta
čiau vyskupas jam niekuomet jokių priekaištų neda
rydavo. Juodu pilnai sutarė". 

Kaip rašo "Lietuvių enciklopedija", prel. J. Lau
kaičio didžiausios pastangos buvo seime sutaikyti 
tuolaikinį režimą su katalikais. Deja, pradėjęs savo 
darbą Seime, kaip pastebi kun. A. Aleksa, jis tuoj pat 
pastebėjo, kad nei savo iškalba, nei pažintimis, nei 
kitomis pozityviomis savybėmis nieko gero pasiekti 
negali. Jis pasijuto tyruose esąs šaukiančiojo balsas 
ir be galo tuo nusivylė. 

(Bus daugiau) 



4 DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. saus io mėn. 14 d. 

MOSU K O L O N I J O S E 
Baltimore, Md. 

POPIETĖ SU M U Z . 
ŽILEVIČIUM 

Patį pirmąjį šiu metu sekma
dienį (sausio 4 d.), Baltimo-
rės ateitininkai praleido drauge su 
kompozitorium, muzikologu Juo
zu Žilevičium, surengdami jau
ku popietės subuvimą. 

3 vai. p. p. susirinko Manor 
Care prieglaudoje, kurioje prof. 
J. Žilevičius šiuo metu gyvena. 
Popietė pradėta malda, kurią su
kalbėjo R. Žilionienė. A. Ra-
džius susirinkusiųjų vardu pa
sveikino prof. J. Žilevičių N . Me
tų proga ir trumpai apibūdino 
profesoriaus veiklą. Taip pat pa
brėžė, kad šioje popietėje bus pa
minėta Lietuvos operos įsteigimo 
60-ties metu sukaktis, nes prof. 
J. Zflevičius ta tema ir kalbėsiąs. 

Profesorius gana plačiai pabė
rė savo atsiminimu, kaip nepri
klausomoje Lietuvoje 1920 me
tais buvo pastatytas pirmasis Ver
di operos "Traviata" spektaklis, 
kaip buvo teBdami solistai, cho- j siaučiančiu ligų, susirinko dau-
ras, organizuojamas orkestras, Į giau 40 vyčių. Ta ip pat dalyvavo 
teatrinė butaforija. Atskleidė daug Į i r buv. §v. Petro parapijos kleb. 
detalių, kurių knygose nerasi. I kun. Ant. Baltrašūnas. Vyčių ka 

Pagaliau opera pastatyta. Vi-1 ledinė vakaronė yra įdomi tuo, 
suomenės reakcija, kaip ameri- j kad šalia vaišių, vyčiai prave-
kiečių, pasiekusių mėnulį. Nuo-1 da dovanų keitimosi žaidimą, 
širdus džiaugsmas, pakili patri- j kuriame kiekvienas dalyvių at-
jotinė nuotaika. Po spektaklio' neša nemažiau dviejų dolerių 
entuziastinga Stasio Šilingo kal
ba; operos choras gieda Tautos 
himną. 

Po paskaitos prie kavutės vyko 
draugiškas pasikalbėjimas su pro
fesorium. Baigiant A. Radžius pa
dėkojo profesoriui už įdomią pas
kaitą, palinkėjo jam dar daug 
sveikatos ir ištvermės. Popietės 
dalyviai sudainavo "Ilgiausių me 
tų", o profesorius pakvietė sugie
doti Tautos himną, ir "'Sveikas Jė
zau gimusis", nes dar tebesąs Ka
lėdų laikotarpis. Profesoriui iš
vykus į savo kambarį, dalyviai 
skirstėsi su maloniais įspūdžiais. 

A Ras. 

driulionis ir reikalų vedėjas Algis 
Šmitas. Vyr. šeimininkė Ona 
Eikinienė su talkininkėmis: Alek
sandra Baikiene, Veronika Iva
nauskiene ir Teofile Sisienė. Prie 
stalų patarnavo jaunos moterys: 
Dana Eikineinė,Vida Sužiedelie-
nė, Valė Aušrotienė, Joana Siau-
rytė, Lilė Šmitienė ir Paulina 
Siaurienė. 

Truimpą programą, atliko vy
rų sekstetas, vedamas komp. Ju
liaus Gaidelio. Jie padainavo ke
letą dainų. Po programos vyko 
vaišes ir šokiai. Nuotaika buvo pa 
kili, visi jautėsi lyg vienos šeimos 
nariai. 

Pasitinkant Naujuosius Metus 
rengtjų vardu sveikino inž. Y. Ei-
kinas ir LB tarybos pirm.inž. Vy
tautas Izbickas. Vaišes ir šokiai 
tęsėsi iki po vidurnakčio. 

VYČIŲ KALfiDŲ VAKAEONfS 

Lietuvos vyčiai Bostone tradi
ciniai rengia įdomią kalėdinę 
vakaronę. Šiais metais ji buvo 
sausio 3 d. vakare, parapijos salė-
je.Nepaisant didelio šalčio ir 

St. Pctersburg, Fla. 

Palydint Lietuvos Steigiamojo 
arba konstitucinio Seimo 60 me
tų sukaktį, prisiminsime 1920 m. 
gegužės 15 d., kada susirinkę de
mokratiniais pagrindais išrinkti 
tautos atstovai pirmajam posė
džiui, Kaune, pirmininkaujant ra
šytojai Gabrielei Petkevičaitei, 
sekretoriaujant mokytojai Onai 
Muraškaitei, išrinko Steigiamojo 
Seimo pirmininką Aleksandrą 
Stulginskį (Krikšč. demokr. part.). 

Pirmas Steigiamojo Seimo nu
tarimas buvo vienbalsiai priimta 
rezoliucija: "Lietuvos Steigiama
sis Seimas, reikšdamas Lietuvos 
žmonių valią, proklamuoja esant 
atstatytą Neprikausuomą Lietu
vos valstybę, kaip demokratinę 
respubliką, etnografinėmis sieno
mis ir laisvą nuo visų valstybinių 
ryšių, kurie yra buvę su kitomis 
valstybėmis". Tai buvo Vasario 
16-sios akto patvirtinimas, jo 
įvykdymo konstatavimas. 

Šį Lietuvos Steigiamojo Seimo 

60 metų sukakties minėjimą ruo
šia: Minėjimui rengti sudarytas 
komitetas. 

Šv. Mišios atnašaujamos už mi
rusius Sv. Vardo bažnyčioje, 
1981 m. sausio 18 d. U. v . p. p . 

Paskaitą skaitys Jonas D a u 
gėla, o meninę programą atliks 
solistė Juzė Krikštolaitytė - D a u 
gėlienė, sausio mėn. 21 d. (trečia
dienį), 7 vai. vak. Lietuvių klubo 
patalpose, St . Petersburg, Fla. 

Maloniai kviečiami visi l ietu
viai gausiai dalyvauti. M.P. 

Hot Springs, Ark. 
PALAIDOTAS J O N A S GILYS 

Šeštadienį, sausio 10 d. palai
dotas Jonas Gilys, 61 m. amžiaus. 

Dar tik ruošėsi gyventi H o t 
Springs. Nusipirko ir duobę n a u 
jose kapinėse Crestv/ood, l ietuvių 
sekcijoje — Lithuanian Garden. 
Pirmas ten ir atsigulė a m ž i n a m 
poilsiui. Mirė staiga. 

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

lllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlll 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
N a m e pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Metariatas — Vertimai 

BELL REALTORS 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
llllllllllllllllllllillll 

MISCELLANEOUS 

LIETUVOS D U K T E R Ų D R - J A I 
MIRUSIEMS 

PRISIMINTI AUKOTOJŲ 
SĄRAŠAS 

A.a. Zapustui mirus 

S. Stakėnas . . 
S. Petrelis . . . 
A Puškaitienė 
S. Hampton . . 

BOSTONO ŽINIOS 
N A U J Ų METŲ SUTIKIMAS 

Kelinti metai iš eilės So. Bosto
no Lietuvių piliečių d-ja rengia 
N. Metų sutikimą savo nariams 
ir jų svečiams. Šių metų pobūvis 
išsiskyrė iš pirmykščių turbūt 
todėl, kad jaunesni žmonės tapo 

rengėjais. Rengimo komitetas: pirm 
inž. Vytautas Eikinas, maršalka 
Gediminas Ivaška, vicepirm. Vy
tautas Jurgėla, draugijos pioto-
kolų sekr. ir direktoriai: Stasys 
Griganavičius ir Antanas An- salėje. 

vertės dovanėlę. 
Ir šį kartą vyčiai draugiškoj ir 

šiltoj nuotaikoj praleido keletą 
gražių valandų. 

RENGINIAI 

Lietuvių moterų federacijos 
Bostono klubo narių susirinki
mas įvyks sausio 17 d— šešt. 2:30 
vai. p. p. S. Bostono Lietuvių pi
liečių dr-įos direktorių kamb. 

Prelegentė bus Liuda VVeingor-
ten (ŠmitaiTė). Kalbės apie savo 
įspūdžius iš kelionės po Kiniją, 
Japoniją ir Honkongą. Visos na
rės kviečiamos atsilankyti. 

Vasyliūnų koncertas. Smuiki
ninko ir pianisto Vytenio Vasy
liūnų koncertas įvyks Kovo 1 d. 
3 vai. p. p. (ne 7:30 kaip buvo 
paskelbta) First and Second 
Church salėje, Bostone, Marlbo-
ro St. 66. 

Motinos dienos minėjimas įvyks 
gegužės 4 d. rengia L. M F. 
Bostono klubas. Vieta ir (progra
ma b i s paskelbta vėliau. 

Lietuvos nepriklausomybės šven 
tės minėjimas įvyks Vasario 15 d. 
10:15 vai. ryto Šv. Mišios šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje, o 
i vai. p. p. tolimesnis minėjimas 
S. Bostono lietuvių piliečių d-jos 

JAY DRUGS VA IST INĖ 
2759 W. 71st St., Chicago, DL 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN. B.S.. Registruotas vaistininkas 

Atdara šiokiadieniais nuo S »aL ryto Od 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 va! ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

$20.00 
20.00 
20.00 
10.00 

S. Miniotienė 10.00 
Antanina 20.00 
M. Maciežienė 20.00 
A. Gylienė 25.00 
A. Minelgienė 25.00 

a.a. A. Orintui mirus 

E. Kleizienė 10.00 

a.a. P. Bliūdzuinienei 

E. Kleizienė ' . . . . 10.00 

a.a. G. Karalienė 

Mr. ir Mrs. Adamkus 10.00 
E. Karalienė ir 
M. Olšauskas 5.00 
Wayne ir Joe Cart 10.00 
P. ir O. Abromaičiai 20.00 
Irena ir Malvina Veleckiai 30.00 
E. ir S. Piksrys 10.00 
Bulotų šeima 20.00 
Nežinomas asmuo 5.00 
L. Miecevičius 10.00 
Mr. ir Mrs. Miglinas 10.00 
Mr. ir Mrs. E. Toloyko . . . 25.00 
E. Veleckis 10.00 
Nežinomas asmuo 10.00 
Jane Kenneally 5.00 
R. ir G. Bielskus 10.00 
B. Drungienė 20.00 
D. ir V. Bilaišiai 10.00 
L, ir A. Tverai 10.00 
Mr. ir Mrs. Mekas 20.00 
R. ir R Ošlapai 30.00 

a.a. V. Sabanait ienė 

Birutė Puodienė $60.00 

a.a. D. Varnas 

S. Untulienė 30.00 
L. L. Varnis 500.00 
A. Leberes 5.00 
A. ir S. Jelionis 25.00 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tas 

Notary Public 
2951 WEST 63rd STREET 
TeL 436-7878 ar 839-5568 

D Ė M E S I O 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas u balansavimas. Stabdžiai Dus
l intuvai Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FERESTONE TIRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and fUters. 

a.a. Markūnas 

B. Markūnienė 33.00 

a.a. V. Virkau 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 West 59th Strtei Tel. » 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 vaL popiet 

V. Sruogienė 10.00 
p.p. Paroniai 5.00 
M. Mackienė 20.00 
L. ir A. Tverai 10.00 
A. ir T. Kuraičiai 20.00 
L. Brenciai 10.00 
B. ir J. Briedžiai 10.00 
D. Bilaišienė 10.00 
S. Gedvilienė 20.00 
M. Krasauskienė 10.00 
A. Walters 10.00 
J. Svaras 10.00 
O. Elertienė 10.00 

a.a. B. Marcinkienė 

A. Sembiotas 5.00 
p.p. Smukštai ir p. Kibilinskienė 
20.00 
E. Susmarienė 10.00 
A. Grigaliūnas 20.00 
V. Simanavičius 5.00 
B. ir E. Pakštai 5.00 
J. ir S. Pociuliai 20.00 
S. ir L. Vekseliai 20.00 

a.a. Dr. J. Balčiūnas 

dr. ir p. Mažeikai 25.00 

a.a. T. Mildažienė 

O ir A. Siliūnai 10.00 
I* Zotovas 20.00 

O. Rusenąs 20.00 
V. ir A. Karaičiai 20.00 
G. ir A. Griniai 15.00 
M. Biskis 25.00 
T. ir D. Noreikai 15.00 
K. IR B. Drungai 25.00 

a.a. D a n u t ė J u o d i k i e n ė 

P. Juodikis 100.00 

a.a. A. Bujauskienė 

O ir A. Siliūnai 25.00 

a.a. K. Karazija 

O. Tylius 20.00 

a.a. P . B ie l skus 

G. Bielskienė 40.00 

a.a. J . B i l iūnienė 

A. Venclovienė $10.00 
Nuo šeimos 20.00 

a.a. A. Griga l iūnas 

V. ir J. Jurkūnai 20.00 
P. M. Ruliai 20.00 

a.a. A. Geguž i s 

Venecuelos Liet. D-ja 50.00 
Mrs. Tamošaitienė 5.00 
Mr. Vaičeliūnas 5.00 
Mr. Vernekas 5.00 
Mr. Vaišvila 5.00 
Mr. Mikutis 5.00 

a.a. S. Indre ik ienė 

J ir R. Spurgiai 25.00 
V. ir E. Diminskiai 20.00 
K. ir E. Pociai 10.00 
M. ir S. Indreikai 20.00 
K. ir M. Taniulevičiai 10.00 
Dr. V. Tauras 20.00 
Ona Tervydis 10.00 
S. Maliušis 10.00 
B. ir M. Ginčauskai 10.00 

a.a. P . Š e š t a k a u s k a s 

L. ir A. Tverai 10.00 

a.a. J. Naš l iūnas 

D. Gaurilius 20.00 
Angelė Venclovienė 10.00 
Vladas Mieželis 25.00 
S. ir J. Petreliai 20.00 
A. ir A. Siliūnai 20.00 
p.p. Joniškevičiai 20.00 

a. a. V. N o r e i k a 

Sofia Plienienė 10.00 
A. Stočkus 5.00 
V. B. Motušis 10.00 
P. Bickienė 10.00 

a.a. V. Repe ika 

C. Šimkienė $10.00 

a.a. Dr. A. N a k u t i e n ė 

S. Petrelienė 20.00 

a.a. A. S i l iunas 

M. Baronienė 10.00 

a.a. S. Druž i lausk ienė 

St. ir A. Didžiūnai 15.00 
P. Mažeikienė 5.00 

a.a. E. Franckev ič i enė 

O. Elertienė 10.00 

a.a. p. Moš insk ienė 

S. Gedvilą 25.00 

NAMŲ A P Š I L D Y M A S 
{statau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į gazinius. 
ALBIN BANYS, TeL 447-8806 

iiuiiiiiiiiiiiimiiirmniiuiiiiiiiniiiiMiiiiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 YV. 69 S t , teL 776-1486 

.>iiiiiiMiiiiiitiiitiiiiittiiiicifiiuiiiiimtu> 

V* lt Ai IK MOTJLKVS 

Į PENSININKAI vyresni kaip 55 metų, 
Į be darbo jau 15 savaičių, jei jų paja

mos nedidesnės kaip 3,790 dol. per 
metus (ar vyro ir žmonos kartu nedi
desnės kaip 5,320 dol. per metus) gali 
gauti nepilno laiko valdžios įstaigų ap
mokamą tarnybą Alte. Kreiptis asme
niškai — 2606 W. 63rd Street, Chica
go arba telefonu — 778-6900. 

už apdraudą auo nsnies Ir 
10% — 30% — 30% pigiau moktett 
bilio pas mus. 

FRAMK Z A P 0 L I S 
3208% West 95tti Street 

Telef. — GA 4-8654 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

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

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

III1UIIIIIIIUIIIIII1IIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Lietuva bolševiku 
okupacijoje 

J U O Z A S P B U N S K I S 

Leidinys gausiai iliustruotas tar
dytų ir kalintų lietuvių atsimini
mais ir su sąrašu nužudytųjų. 

Išleido Jūrų Šaulių Kuopa Klai
pėda, Chicago, 1579, 240 psl. Spau
dė Draugo spaustuvė. Viršelis ir 
aplankas dail. P. Aleksos. Kama 
su persiuntimu $6.73. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 6Srd St - Chicago, I1L 
60629. 

BĮ. gyventojai prideda 30 centų 
valstijos mokesčio. 
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuiiimiiuuimii 

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

B — j — ir vaškuojame 
vtsų ruihj grindis. 

Ttt RE 7-5168 
i m t m M » < M i i u n » > n • •* 

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

iiiiimiiiiiiHiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiinimiiiii 
M. A. Š I M K U S 
UfCOMB TAX SERVICE 

NOTARY PURLIO 
4259 So. Maplewyod, tel. 254-74fiQ 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokia blankai. 
iiiiirmmnnnrtiiininiiiiiuiimiiuiiiiiiiii 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perklausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir is toli miesto leidimai ir 
pilna apdraudą. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 6-8063 

itiiisiiiiiiiiiiumiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuuiiiiiM 

P LU M B ING 
Ucensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glass blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavarde ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
luiHuiHiHUiHiutuiniiiiHiiimiiiuniuui 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenua, 
Chicago, DL 60632, tel. 927-5080 

m • ' • " - • • • - • • i n — • ^ 

iiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiimiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 

IIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIIIIIIIII! 

iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiinnit 
l; įvairiu prekla pasirinkimas ne

brangiai Ii mūsą gandelio. 
COSMOS PARGELS EXPRESS 

2501 W. 69 St., CMcago, HL 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Telef. — 925-9787 

Vytautas Valantinas 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuiiiiiutiuuuui 

Puiki dovana šv. Kaledy 
ir Naujujy Mėty proga! 

Didžiojo poeto Dantės intymiuo
sius pergyvenimus su Beatriče at
skleidžia jo vienintelis prozinis kū
rinys, paįvairintas nuostabaus gro 
žio eilėmis. 

NAUJASIS GYVENIMAS 
lietuvių kalbą vertė A, Tyrne-
Goethės, Šilerio, Šekspyro it 
klasikų vertėjas. Išleido T. 

oeciai Italijoj. Knyga papuos-
eniikom iliustracijom, įrišta 
s įvairiaspalvius viršelius. 

Kaina $2.00. Gaunama DRAUGE 
ir pas knygų platintojus. 
niinola Stat* cvraatotfat prto kalno* 

turi pridStl B * takiu. 

miiMiiiiiiiiiimiiiiiiiiiuiiHNiiniiiiimiii 

Liaudies menas ir kitkas 
Drauge m it 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti į-
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite i "Draugo" ad
ministraciją i 8 pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai k ą padovanoti savo 
giminėms ar draugams-

" D r u g o " adresas: 4545 Wesf 
6Srd St. Orieago. m . 60629 
iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuumiiM 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA ~~ 

Suredagavo 
Joozapina Danžvardiene 

Šiom dienom Draugo spaustuvė 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė vėl patikslino ir pagražino šią 
laidą naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
virimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza 
ei jose. 

Knyga yra labai gražiai įrišta Ir 
su spalvotomis iliustracijomis. La
bai patogi vartojimui. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Knygų Skyrhu 
4545 W. 6Srd Street 
Chicago, Ulinois 60629 

Kaina su persiuntimu $5.75 

Illinois gyventojai pridėkite dar 
20 centų mokesčiams. 

Perskaitę "Draugą", duokite 

j į ki t iems pasiskaityti. 

r/= 

AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
TIK T A U V I E N A I 

TĖVYNEI A U K O J A I ! 

A U K U R A S 

Įgrojo L.S.T. Korp Neo-Lithuania orkestras s u 
Alg iu Modestu, V y t a u t u Paskum ir Zigmu Mi
kužiu, Jr. — Dvi gitaros, Tau dėkoju, Negerk, 
2ali laukai, Sapnas ir k i to s dainos. Kaina $6.00 

Lietuvių Meno ansamblis D A I N A V A Kur bė
ga Sesupė, J u s berneliai apgavikai. Lietuviai 
esame mes g imė ir ki tos . Diriguoja Stepas 
Sodeika. Kaina $5.00 

Alfonsas Mikulskis — dirigentas. Kanklių or
kes tro vadovė — Ona Mikulskienė. At l ieka 
Vysk. Valančiaus l i tuanist inės mokyklos an-

KainaSS.OO 

Užsakymus siųsti fino adreso: 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd St., Chicago, DL 60629 

Užsakant pridėti 50 et. už kiekvieną plokštelę persiuntimui. Ulinois gyventojai 
moka 5% mokesčiu. Užsakymui į Kanadą reikia pridėti po 1.75 pašto išlaidoms. 

' < • 



AUSTRALIJOS "LIETUVIŲ DIENOS" ADELAIDĖJE ! (reikia suprasti jo globojama nei 
vien dėl jos gražių akiu), vėliau 

1 karčiamoje savo elgesiu nedvi-! 
„Lietuvių dienos" Australijoje i „Vaidila". Žavėjomės puikia vai- į prasmišlcai besisiūlanti kėliau-! 

įvyksta kas dveji metai. Yra tai dyba, meniniu pastatymu, sce-' jančiam Čičinskui. „Pulkininkas", 
plačios apimties visuomeniniai, j nos efektais ir sklandžia veikalo vėliau karčiamoje „Razbainin-; 
meno, muzikos, sporto ir įvairių eiga. Nors veikalas gerokai buvo kas" (aktorius Paulius Rūtenis),! 
organizacijų parengimai. „L. die- iškopiuruotas (su autoriaus lei-! gal todėl kad caristiniai pulki-Į 
nos" rengiamos rotacine tvarka: dimu), bet nenustojo nuoseklios ninkai lietuviu atžvilgiu nela-, 
Adelaidėj, Melbourne, Sydneju- veiksmo e^os ir tai nepakenkė bai skyrėsi nuo razbaininkų? i 
je. ištiso veikalo įspūdžiui. Pagirti- „Zakristijone", vėliau „Karčem-1 

nas režisierius Jonas Neveraus-. ninke*' (aktorius Julius Damb-
kas, aktoriai, dekoracijos ir visu-1 rauskas) kiek sunkiau atrasti | 
mos apipavidalinimas. bendrų charakterio bruožu. 

Gruodžio 29 d. didžiuliame! Visi minėti aktoriai yra taip 
„Apollo" stadijone vyko Taut i - ! pat ir „Atžalos" teatro režisie-

Australijos lietuvių kolonijy iš
rinktieji LB krašto tarybų atsto
vai perrenka sekančiai dvejų me
tų kadencijai Australijos Bend
ruomenės krašto valdybą. 

Paskutinioji krašto v-ba (1979 
-1980 m. kadencijos) buvo Ade
laidėje. V-bą sudarė Vytautas 
Neverauskas — pirm., Juozas 
Lapšys — vicepirm., Martynas 
Pocius — sekretorius, Janina Va-
bolienė — narė švietimo reika
lams, Genovaitė Vasiliauskienė 

—kultūros reikalams, Augis Za-
moiskis, vėliau Juozas Stepanas 
—jaunimo reikalams ir Leonas 

Gerulaitis —iždininkas. 

Reikia pripažinti, kad pastaro
ji ALB krašto v-ba ypač veikli 
ir sėkminga tautinės dirbos dar
buose. Pirm. V. Neverauskas daž
nai lankėsi mūsų kolonijose. Savo 
apsilankymais su vertingomis pa
skaitomis jungė išsiblaškiusius 
tautiečius į bendros lietuviškos 
minties ir veiklos darbą. Švietimo 
srityje gražiu vaisiu savo inicia
tyva paliko narė J. Vabolienė. 
Kultūros ir meno gyvenime daug 
nuveikė kultūrininkė, solistė G. 
Vasiliauskienė. 

Dvejiems metams prabėgus 
v-ba savo kadenciją baigia, su
rengdama „Lietuvių dienas", į ku
rias šįmet tarp atvykusių užjū
rio svečių buvo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės v-bos pirm. inž. 

JBStSsmm*~~ M niu šokiy šventė. Apie 200jriai, tad nenuostabu, kad tokių 
šokėju, atvykusių iš Hobarto, ' įgudusių „scenos vilkų" vaidyba ! *• A--hasados 18" demonstrantų teismo (gruodžio 3 d.), demonstrantai nu-
Sydnejaus, Melbourno, Brisba- buvo itin stipri, apgalvota. Visi I S'kerpf. ?0iifOS U Ž d ė t a s i d e n t - f i k a c i i o s apyrankes, kurias demonstrantai lais-

T> ^T- / - u - x • : ' i - . , , . .„, • i ya valia nešiojo nuo arešto dienos kaip ženklą jų protesto. Iš kairės Ri-
nes Pertho Canberros ir seimi- sukure tobulai išbaigtus savo j m a n t a s S t i r b y s L m a s K o j e ! i s D a n u t ė V a č i u ! a i t ^ r 
ninkai—addaidisLuai vikriai su-,vaidmenų charakterius. Nuotr. Aušros Bagdonavičiūtės 
kosi atskiromis grupėmis ir visi! . ___ 

• - i Puikios, veikalą atitinkančios 
v . , . dekoracijos, kostiumai, grimas. 

'Veiksmas daugiausia vystėsi baž
nyčios rūsyje, karčiamos paveiks
las, įnešdamas tam tikrą kont
rastą, sušvito gyvu humoru. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. sausio mėn. 14 d. 

A. f A. 
EMILIJAI DUDĖNIENEI mirus, 

mielai dukrai Lidijai ir visai šeimai reiškia
me gilia užuojautą. 

JAV LJS CHICAGOS SKYRIUS 

kartu, džiugindami 
drausmingu atlikimu, 
m u ir apranga. 

Gruodžio 30 d. — finalinis me
no renginys — „Dainų šventė" 
puošnioje Rotušes koncertinėje 
salėje. Dalyvavo trys chorai: Ade
laidės „Lituania" (dirigentė G. 
Vasiliauskienė), MėIbourno„Dai-
nos sambūris" (dirigentai D . Le
vickienė, B. Prašmutaitė ir Vy
tautas Straukas) ir Sydnėjaus 
„Daina" (dirig. B. Kiveris). Py 
nę lietuvišku dainų, atliktu mo
terų, vyru ir mišriu choru ir 
jungtinio choro, lydėjo karšti 
tautiečiu plojimai. Koncertui pa
sibaigus „Dainų švenčių" simbo
lį —kankles su įgraviruotu įra
šu — Adelaidės dirigentė perda
vė Melbourno choristams, nes 
kita ALB krašto v-ba bus Mel-
bourne. Festivalis baigėsi N . Me
tų sutikimu erdvioje Centennial 
salėje, į kurią susirinko apie 
2,000 svečiu. 

Paminėjus, kad Adelaidės jau-

A. f A. 
IRENAI BRIČKUTEI-RAUDONIENEI 

Vytautas Kamantas ir vyskupas n i m a $ ^ ^ ) T J e t d i e n u « k o n . 
V. Bnzgys. : c e r t u į K. Ostrausko kūrinį, noriu 

„Lietuviu dienos" prasidėjo j paminėti, kad šio dramaturgo 
gruodžio 26 d. iškilmingomis 
Mišiomis katalikų Šv. Pranciš
kaus Ksavero katedroje. Joms 
pasibaigus, tautiečių minia su vė
liavomis gražia, įspūdinga eise
na patraukė iper miestą į Rotu
šės salę (netoli katedros), kur 
įvyko iškilmingas festivalio ati
darymas, dalyvaujant Pietų Aust
ralijos gubernatoriui ir aukštiems 
svečiams. Be kitu kalbėtojų, ypač 
griausmingu plojimu susilaukė 
gubernatorius Keith Seaman, pa
sakęs gyvą, prasmingą, progai 
pritaikytą žodį. Meninę dalį su-

veikalas "Čičinskas" neseniai su
silaukė pastatymo — premjeros 
Sydnėjaus „Atžalos1" 
taklyje. 

teatro spek-

Dviejų paskutiniųjų metu bė
gyje daugelis mūsų meno viene
tu, pvz. chorai, teatrai, įvairios 
organizacijos, lituanistinės mo
kyklos ir kt., minėjo savo veik
los 25 ar 30 metų sukaktis. 

Sydnėjaus teatras „Atžala" sa
vo 25 m. sidabriniam jubiliejui 
pažymėti pastatė K Ostrausko 
„Čičinską". Laimingu sutapimu 

"darė Adelaidės choras „Litua-| tuo metu viešėjau Sydnejuje, tad 
nia" ir Adelaidės jaunuolis Sie-1 teko spektaklį matyti. 
tymas Kubilius, pasižymintis dai- j Mistiškas, legendarinis Cičins-
liojo žodžio skaitymu ir ryškiais j k a s š e š ė H u j a u hwm p r a s l i n k ę s 
aktoriaus gabumais. ^ Mickevičiaus kūryboje, vėliau 

Dienos metu vyko posėdžiai,• jis įgavo reljefinių kontūrų Mai-
susirinkimai, organizacijų atsto- ronio baladėje. Patraukė jis taip 
vų suvažiavimai ir pan., o vaka- pat ir dramaturgo A. Kairio dė-
rais meno renginiai, kurių čia j mesi, parašant libretto A. Jurgu-
pateiksiu suglaustą apžvalgą. I čio muzikai. Štai, muzikos gar

suose Čičinskas įžengė praeitų 
Tos pačios dienos vakare Lietu

viu Katalikų centro salėje buvo 
suruoštas „Literatūros ir dainos" 
vakaras. Kviečiamajam ipoetui 
St. Santvarui neatvykus, dalyva
vo su savo kūryba tik Australi
jos rašytojai ir poetai. Programa 

metu lapkričio pradžioje Chica-
goje į „Dainavos" ansamblio ko
lektyvą. Kaip gaila, kad negalė
jau matyti tos operos. 

Taigi lapkričio pradžioje Či
činskas Chicagoje, o lajpkričio 

•buvo pagyvinta vokaliniais du-1 pabaigoje jis „atgimė" Australi
joje K Ostrausko 4 paveikslų 
dramoje. Ir reikia pripažinti, at
gimė stipriai ryškiame aktoriaus 
Stasio Skorulio įkūnijime. St. Sko-
rulis veikalą ir režisavo. Profesi
niu įgudimu savo roles atliko ir 
kiti aktoriai. Autorius paskyrė ki
tiems trims vaidiloms po du 
vaidmenis kiekvienam. Atrodo, 
tai padarė sąmoningai, priskir-

etais ir moterų kvarteto daino
mis. 

Šeštadienį buvo XXXI-sios spor
to šventės atidarymas, o vakare 
Jaunimo koncertas, kuriame, be 
adelaidiškių, dalyvavo suvažia
vęs iš Canberros, Sydnejaus,Mel-
boumo ir Momingtono jaunimas. 
Pravartu pažymėti, kad kai ku
rios grupės, nors vaidino ir dai- j d a m a s t i e m s personažams gimi 
navo lietuviškai, bet jų atlikime Į n i n g u s charakterių bruožus, pvz. 
nedaug įžiūrėjome lietuviškos 
dvasios, labiau prilygo ŠIŲ dienų 
,.moderniam" būdui. Adelaidės 
jaunimas įdomiai suvaidino iki 
12 minučių sutrumpintą K. Ost
rausko „Žaliojoj lankelėj". Siety
nas Kubilius su dideliu pasišoki
mu perskaitė V. Mykolaičio-Pu
tino „Įžanga į Gedimino sapną". 

Gruodžio 29 d., sekmadieni, po 
pamaldų Liet. Kat. centro patal-
ipose, buvo surengta turtinga dai- j 
lės, tautodailės, foto ir exlibiu j 
paroda, o vakare susirinkome į i 
Royalty teatrą pasižiūrėti St. 
Santvaro dramos „Žvejų". Spėk- j 
takiį paruošė Adelaidės teatras 

„Pana", vėliau karčiamoje „Mer 
ga" (aktorė Ksana Dauguviety-
tė-Sniukštienė), kuri pradžioje 
pulkininko „intymi palydovė" 

Įdomi, drąsios plunksnos su
kurta K. Ostrausko drama susi
laukė didelio pasisekimo tiek me
no, tiek ir žiūrovu oožiūriu. Ka
žin kaip ilgai dar Čičinsko dva-1 
sia žadins mūsų rašytojų kūrybi- j 
nę fantaziją, nežiūrint Čičinsko 
paskutiniojo monologo žodžių: į 
„Neužmirškite užmiršti!" 

A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė! 

. : i i i i i i i i i i i i iHii i i i i i i i i i i i i i i i imiii i i imiimi 

Kelias į altoriaus garbe 
J. VAIŠNORA, MIC 

Ark. Ju rg io Matulaičio beati
fikacijos bylos apžvalga. Gene
ralinės Postaliacijos leidinys 
1969 m. 

Kaina su persiuntimu $1.00. 

Gaunama DRAUGEI 
f i i i i i i i i i i i i i i iuii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiii i i iu 

SOPH IE BARČUS 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA 
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 
1480 AM 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60628 

llllllllllUlllllllllllllllllllllIlUlIIIlIlUUIilI 
Intymiąsias meilės paslaptis u 

gilią gyvenimo išmintį vaizdingas 
atskleidžia klasiškas, pasaulinio 
garso kūrinys 

ŠEKSPYRO SONETAI 
l lietuvių kalbą pirmą kartą is-

vertė A. Tyruolis, Goethės, Šilerio, 
Dantės ir kitų klasikų vertėjas Su 

, Šekspyro atvaizdu, autografu, iš
samia įžangine studija ir aone-ų 
paaiškinimais. 176 psL, kietais dro
bės viršeliais., 
Kaina $3.00. Gaunama DRAUGh 
miHmuiiiiiiiiiiiiimiiiiniimmiiiimiiHi 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii! 

Sol. Praurtme Ragiene 
dainuoja 

Y R A S A L I S 
14 skirtingų lietuvių kompozi 

torių dainos ir arijos—-8 su stygi
nio kvinteto palyda, 2 su klari-
neto partija papildoma ir 4 su for
tepijono palyda (Beržui, berželiui 
Gegutė. Dainos, Muzika ir gėlės. 
Sofijos malda. Skamba, skamba 
kanklės. Nedvelk vėjeli. Yra šalis. 
Mylėk lietuvį ir kitos). 

Diriguoja: Arūnas Kaminskas. 
Plokšteles kaina su persiunti

mu — $8.85. Ulinois gyv. dar pri
deda 48 et. Illinois vals. mokesčio. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 63 St. Chicago, FL 60629. 
tiiiiiitiimiiiiiiiimiMiiiuiiiiiiiiiiiimiiiii 

rV f A. VALENTINUI KUZMAI mirus, 
seseriai p. Liudai Butikienei su šeima ir ki
tiems giminėms gilia užuojautą reiškia 

BENDRADARBIAI — 
S. Briedis, P. Brizgys, P. Ragas 

A. Rmbys, K. Sekmakas 

mirus, gilią užuojautą reiškia jos vyrui JUOZUI RAU
DONIUI, motinai ADELEI BRIČKIENEI, broliui ROMUI 
BRIČKUI su žmona RIMA ir vaikais LIGIJA, RŪTA ir 
JONUI, pusseserei JŪRATEI PETRAUSKAITEI ir pus
broliui ARŪNUI PETRAUSKUI. Taip pat Lietuvoje liku
siems: dėdei JUOZUI PETRAUSKUI ir tetoms ONAI ir 
JADVYGAI, dviem pusseserims ir keturiems pusbroliams. 

CECILIJA IR MARTYNAS J ANUSEVIČIAI 
JADVYGA IR ALEKSAS GURINAI 

A . f A. 
IRENAI BRIČKUTEI-RAUDONIENEI 

m i r u s , 
jos vyrui Juozui Raudoniui, motinai Ade
lei Bričkienei, veliones broliui Romui Brič-
kui su šeima, tetoms ir kitiems giminėms 
reiškiame gilię užuojautą. 

BERNARDAS ŽUKAUSKAS 
ONA IR KAZYS MICKEVIČIAI 
GENĖ IR ALGIS ŽUKAUSKAI SU DUKROMIS 

A. f A. 
IRENAI BRIČKUTEI-RAUDONIENEI 

m i r u s , 
vyrą JUOZĄ RAUDONĮ, motiną mokytoją ADELĘ 
BRIČKIENE, brolį ROMĄ BRIČKŲ su ŠEIMA giliai už
jaučiame ir kartu liūdime. 

AUGUSTINAS IR ANNA AŠOKLIAI 

A. + A. 
IRENAI BRIČKUTEI-RAUDONIENEI 
mirus, vyrui JUOZUI, motinai ADELEI BRIČKIENEI 
ir broliui ROMUI reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

MATILDA NORVAIŠIENĖ 
BARBORA IR LIUDAS TAUJENIAI 

A. f A. 
EMILIJAI DUDĖNIENEI mirus, 

jos vyrui JURGIUI, dukterims VIDAI REPŠIENEI, KRIS
TINAI PETRUT£NIENEI su šeimomis ir dukteriai LI
DIJAI reiškiame gilią užuojautą. 

ALFONSAS PIMPĖ 
AURELIJA IR BRONIUS POLI KAIČIAI 

IRENAI BRIČKUTEI-RAUDONIENEI 
mirus, reiškiame gilią užuojautą vyrui JUOZUI, mielai 
jos mamytei ADELEI BRIČKIENEI ir broliui RO
MUI su ŠEIMA. 

ANTANAS IR JADVYGA ŠAKALIAI 
KAZYS, ANTANINA IR ALDONA NARMONTAI 

Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti. 

E U D EI KIS 
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 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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 
Te le fona i — Y A r d s 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
T e l . 7 3 7 - 8 6 0 0 

T e l . 737-8e>01 

P E T K U S 
M A R Q U E T T E FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

T e l . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. L I T L A M C A AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. V l rg inu 7-6672 
2424 W. 6Pth STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southvvest H i g r m a y , Palos Hills, III. Tel. 974-4410 

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

JURGIS F. RUOMIN 
3319 SO. L I T L A N I C A AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STRFET Tel. YArds 7-191] 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. <<Hh A»e.. CICERO. ILL. Tel . OLympic 2-1003 

j 



DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. sausio mėn. 14 d. 

x švč. Merkies Marijos Gi
mimo parapijos mokyklos moti
nų klubo susirinkimas įvyks 
sausio 19 d., pirmadienį, S vai. v. 
mokyklos salėje. Penktojo sky
riaus mokinių mamytės, vado
vaujant L. Vėžienei ir V. Papa-
zian, pavaišins kavute ir ska
numynais. 12 motinų bus pa-

x "Sadutės" tautiniu šokių 
grupė, veikianti šiaurvakariniuo
se Chicagcs priemiesčiuose, Ka
lėdų proga buvo pakviesta at
likti programą Arlington Me-
morial bibuotekoje. Pasirody
mas buvo filmuojamas, kad 

i ateityje biblioteka galėtų nau
doti šį filmą kitus supažindinti 

; su lietuvių tautiniais šokiais. 
; Grupei vadovauja studentė Lilė 
' Rekašiūtė, šokėjų skaičius spar-
i čiai auga. Kiekvienon repetici-
į jon atvyksta vis daugiau jau-
| nuolių, norinčių įsijungti į "Sa-
: dutės" šokėjų eiles. 

x Jovita KereJytė išvyko Ita
lijon tęsti studijų ten esančia
me Loyolos universiteto sky-

gerbtos šio mėn. gimimo dienos j r į u j e Jovita yra vyriausia duk-
proga. Narės ir viešnios kvie-! tė LS Seserijos vyr. skautinin-
čiamos dalyvauti. 

x Dail. P . Aleksa, dail. V. Lu
kas ir dail. J. Strungvs galuti
nai apipavidalino kun. J . Pruns-
kio paruoštą knygą "Lietuviai 
Sibire". Knyga išeis šiemet pa
vasarį, prieš didžiųjų trėmimų 
40 m. sukaktį. 

X Nijolė Gražulienė, gyve
nanti Hazel Crest, 111., daug dir
bo paruošdama Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronikos angliš
ką tekstą, leidžiamą knygos pa
vidalu. Tomą užbaigusi dabar 
j anglų kalbą verčia kun. J. 
Prunskio knygą ' 'Bolševikų oku
pacija Lietuvoje", šią knygą iš
leis šauliai. 

x Sigitas Miknaitis, Lietuvių 
skautų sąjungos tarybos pirmi
ninkas, vyksta į Detroito skau-
tų,-čių veiklos trisdešimtmečio 
sukakties sausio 17-18 d. minėji
mą. Dalyvaus t a proga ruošia
moje iškilmingoje sueigoje, pa
maldose ir pokylyje. Su vietos 
vadovais-vėmis aptars aktualius 
veiklos reikalus. 

x A. Gverzdys, St. Cath ari
nes, Ont., Kanada, atsiuntė au
ką už kalėdines atvirutes, bet 
mums savo laiške nusiskundė 
dideliu pašto netvarkingumu. 
vėlavimu. "Prenumeruojame 
'Draugą' dėl to. kad parėmus 
lietuvišką spaudą... bet ką tu 
žmogus gali padaryti? Reikia 
būti kantriems" — užbaigia laiš
ką A. Gverzdys. Sutinkame su 
Jumis, širdingai dėkojame už 
auką. 

X Anatolijus Milūnas, lietuvių 
respublikonų federacijos pirmi
ninkas, vyksta į \Vashing.ona 
dalyvauti prezidento R. Regano 
inauguracijos iškilmėse. 

x švč. Mergeiės Marijos Gi
mimo parapijos mokyklos mo
tinų klubas rengia tradicinius 
šokius — Spindulių balių (Star-
light ball) sausio 31 d., šešta
dienį, 7 vai. vak. mokyklos salė
je. Programoje: šilta /vakarie
nė. Neo-Lithuanų orkestras ir 
laimėjimai. Stalus užsisakyti 
skambinant Almai Geležiūnienei, 

kės Irenos Kerelienės ir 
tekto Alberto Kerelio. 

archi-

x Audros Aleknaitės vado 
vaujamas "Kernavės" tunto dai- j 
nininkių būrelis atliks meninę 
programą Detroito skautijcs 
trisdešimtmečio pokylyje sausio 
17 d. Jos taip p a t giedos ir iš
kilmingose šv. Mišiose sausio 
18 d. 

X Marytė (Mažeikaitė) Utz, 
Kernavės tunto tuntininkė, sau
sio 3 d. susilaukė dukrelės. Nau
ja šeimos nare džiaugiasi tėvelis 
adv. Jonas Utz, broliukas, sesu
tė ir seneliai. Nauja nare džiau
giasi ir sesės kernavietės. 

x "Lituanikos" skauto tunto 
Kaziuko mugės darbai vyksta 

MERE UREY 

Nobelio premija apdovanotas 
Harold C. Urey, buvęs Chica-
gos universiteto profesorius, 
daug prisidėjęs prie pirmos ato
minės ir vandenilio bombos iš
radimo, mirė stusio 6 d. L a Jolla, 
Californijoje. 

„ DVIKALBIAI 
SVEIKATOS TARNAUTOJAI 

Chicagoje y ra 170 asmenų, 
kurie lanko kursus, besirengda
mi teikti sveikatos pagalbą 
dviem kalbom. Pirmieji 17 
jau baigė kursą, pasirengdami 
aptarnaut i angliškai ir ispaniš
kai kalbančius. 

BONAI NEPAGERĖJO 

Moody Investors Service at
sisakė Chicagos miesto paskolų 
bonus pakelti į aukštesnį pati
kimumo laipsnį, nors mere Byr-
ne buvo specialiai tuo reikalu 
nuvykusi į New Yorką, aiškinti, 
kad Chicagos bonai pelno ge-

| resnį įvertinimą. 

SUGAVO PLĖŠIKĄ 

f IK ŽVAIGŽDUTĖ 
^•fc^2L£.'* * ^ hteivtas Lietuviu Mokutoių Sąjungos Chtcagps skyriau 

Redaguoja J. Plačas. Medžiaga tinsti: 3206 W. 651b 
įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chtcagps skyriaus 

Chicago, EL 60629 • -Z 

Chicagoje sugauta banko plė
šikė Jane Howard, 24 m. Ji įėjo 
į Upper Avenue banką Hancock 
rūmuose ir kasininkei padavė 
raštelį, reikalaujantį pinigų iri 
grasinantį ginklu. Kasininkė su- j 
dėjo pinigus į maišą, bet slap-| 
t a įglaudė ir sprogmenų su rau- j 
donais dažais ir ašarinėmis du-į 
jomis. Plėšikę greit sugavo po- j 
licijos seržantas H. Baginski. j 

GAUSU BEDARBIŲ 

Illinois valstijoje gruodžio; 
trečiadienių ir penktadienių va- ' mėnesį bedarbių skaičius pasie-; 
karais skaut. Z. Jauniaus na- j k§ 9.4%. 
muose, 7307 So. California Ave ! 

Visi kviečiami talkon. 

KALĖDOS 
Kalėdos! Kalėdos! 
Šaukia mus visus. 
Baltas sniegas kloja 
Miškus ir laukus. 

Vaikai bėga, bėga — 
Senis atvažiuos... 
Sidabrinėm rogėm, 
Dovanom gražiom! 

Mamytei žiurstelį, 
Tėveliui —plaktuką, 
Joneliui laivuką, 
O man — gail žiedelį... 

Kalėdos! Kalėdos! 
Šaukia mus visus, 
Baltas sniegas kloja 
Miškus ir laukus. 

Audrė Koklytė 
Los Angeles lit. m-los mokinė 

"Saulutė" 

IŠLAISVINO KANKINAMA 
MERGINĄ 

x Marąuette Parko lietuvių ^ ^ j s i v e r ž ė įj 
namų savininkų organizacija; rtament 2503 W. Fullerton,! 
šaukia visuotinį narių susirinki- j a r e š t a v o 4 ^ i r 5 m o t e r i s , 
mą sausio 16 d., 7:30 vai. vak. 
parapijos salėje, 6820 So. Wash-
tenavv Ave. Susirinkime bus 
svarstomi svarbūs visai apylin
kei reikalai, todėl visiems na
riams privaloma dalyvauti. Tuo 
pačiu prašoma visų narių apsi
mokėti nario mokestį. 

x Salomėja Stakėnienė, Mar
ąuette Parko gyventoja "Drau
go" skaitytoja, šv . Kryžiaus li
goninėje tikrina sveikatą dr. G. 
Bylos priežiūroje. 

X Dr. R I^aucis Mt. Olive, 
111., M. Stankaitis. Rockford, UI., 
užsisakė naujausių leidiniu, ir 
pridėjo po auką lietuviškos 
spaudos paramai, širdingas 
ačiū. 

X Dana čipkieuė, WiIkowick. 
Oh.. atsiuntė didesnę auką su 
laiškeliu: "Draugo redakcijai ir 
administracijai linkiu laimingų 
1981 metų ir Dievo palaimos Jū
sų spaudos darbe". Ačiū už lin
kėjimus ir auką. 

išlaisvindama Rose Marie Chism, j 
23 m., kuri buvo kankinama' 
mušant ir deginant cigaretėmis, 
už tai , kad ji padėjo pasislėpti į 
16 m. mergaitei, kuri buvo ver-: 
čiama užsiimti prostitucija. Ro-, 
se Chism nugabenta į ligoninę,; 
jaučiasi gerai. 

me namo ir pasidalinom dovanas, i du kvadratus ir keturis trikam-

Vivai malonu leisti atostogas su 
MILIJONAI UŽ RESTORANUS j lietuviška knyga prie lietuviškos 

»• I ez^utės Chicagos miestas pasirašė' & 

naują sutartį su Carson Pirie Į ENERGIJOS KRIZĖ 
Scott bendrove, leisdamas jai j p a s a u l y j e yTa ribotas žaliavų 
pardavinėti maistą ir gėrimus j k i e ] d 5 D a b a r > ,kai y^, m a ž i a u aly-
O'Hare aerodrome. Už tai įmes-1 v o s k ^ ^ ^ j ų k a i n o s ipakį lę j 
tas gaus 9 mil. dol. pajamų. . ž m o n e 9 e k y l a p a n i k a - N e r a a l y . 

OPEROS VADOVAS vos ir benzino —ką daryti. 
i Yra daug kitu gėgos šaltinių. 

Vieton pasitraukusios dėl U-1 Galima naudoti saulę. Tai yra 
gos Carol Fox, nauja l^ync < n j e k o nekainuojanti energija, 
operos vadove Chicagoje išrink- ] S a u l ė d k ^ k e ] i u , b i I i j o n u m e t u 

t a jos buvusi padėjėja Ardis 
Kranik, talkinusi Fox per 26 
metus. 

111., užsuko į "Draugą" ir įsigi-
; jo naujausių leidinių už didesnę 
i sumą. Taip pat nusipirko įvai-

tel.: 476-5782. Linksmai pra- ; rių l e i d i n i ų _ M i l da S. Krause, 
leisite vakarą ir paremsite mo- ; R o s e l l e i B 1 p ^ n a s Janulis, J. 
kyklos išlaikymą. (pr.). į g o l i ū n a s . g. Krivickas. 

X Uetuvių Ex Librių knygos 
sutiktuvės bus šį penktadienį., 
sausio 16 d., 7:30 vai. vakaro į 
Jaunimo centro kavinėje, (pr.). 

x Bronius Siliūnas Chicago. 
111.. užprenumeravo vieneriems 
metams "Draugą", švenčių pro
ga kaip dovaną, dukrai Danutei 
Stašaitienei. Gražus ir sektinas 

žus. Keli 'kraštai gali naudotis vė
ju. Anksčiau žmonės naudo
jo malūnus grūdams malti h 
vandeniui varyti. Dar viena 
galimybė būtų naudoti branduo
linę energiją. Tik šis energijos 
šaltinis turi du trūkumus. Vie-

! na, nėra kur dėti branduolinių 
ieškinį, kaltindamas, kad Chica- a t m a t U ) a n t r 3 ) .branduoliniai re-
g o s j > a ž n y č i o s e j š j ų giesmyne-j a k t o r i a i y r a l a b a i pavojingi. N e -

„„~„™„ s e n j a j D U V 0 v j e n a s atsitikimas 

TEISMAS DfiL GIESMIŲ 

Giesmynėlių leidėjas 'F. E L. 
Publications buvo iškėlęs Chica-

Ta savaitė labai greit praėjo. Va
žiavome į 'kaimą, kur buvome še
šias dienas. Ėjome slidinėti nuo 
kalnų ir čiužinėti ant ežero. Po 
poros dienų atvažiavo svečių. 
Naujų Metų išvakarėse baliavo-
jom. Visi vaikai !buvo pas mus, 
o tėvai pas kitus žmones. Mes šo
kome, dainavome ir šnekėjome. 
Kai sulaukėme Naujuosius Metus, 
atsidarėme vyno bonką. Visi šau
kėme "linksmų Naujųjų Metų!" 

Sekančią dieną visi išvažiavo 
namo, o mes dar vienai dienai 
likome. Parvažiavę namo nieko 
ypatingo nedarėme, kol prasidė
jo pamokos mokykloje. 

Krista Ottaitė 
...Montrealio lit mokyklos mo
kinė. Kanada "Liepsna'*. 

BĖGIMAS I š LIETUVOS 
Mano mama buvo septynerių 

metų, kai ji bėgo į Ameriką. Pir
miausia jai teko važiuoti dideliu 
arklių tempiamu vežimu. Patekus 
į bombardavimą turėjo pasukti 
kitu keliu. 

Arklius paliko Liepojos uoste. 
Toliau kelionę tęsė laivu. Atplau 
kus į Vokietiją turėjo važiuoti 
traukiniais. 

Visa kelionė buvo labai pavo
jinga. Labai daug bombardavo. 
Kai kada reikėjo eiti į slėptuves. 
Mano mama ir jos šeima buvo 
laimingi —jie išliko gyvi. 

Važiavo iki Hanau , kuris ran
dasi Vakarų Vokietijoje, netoli 
Frankfurto. Ten apsigyveno trem
tinių stovykloje, kol gavo leidimą 
išvykti į Ameriką. 

Vokietijoje pravažiavo daug 
gražių vietų, bet Ikaro metu ma
žai į jas kreipė dėmesio. Važiuo
jant matė daug kariuomenės, 
daug tankų ir 'lėktuvų. Jei aš pats 
būčiau važiavęs, tai apie tą kelio
nę daug daugiau parašyčiau. 

Tadas Dilba, 5-tas sk. 
Bostono lit. m-la . '"Švilpukas". 

GALVOSŪKIAI N R 16 

I 
Iš 16 monetų (pinigėlių) sudėki
te figūrą, kurioje būtų dešimt 
eilių po keturias monetas kiekvie
noje eilėje Sunkiau yra išdėstyti 
devynias monetas į dešimt eilių 
po tris monetas kiekvienoje eilė-
'je. Išspręskite abu galvosūkius. 
Už pirmąjį gausite 5 taškus, už 
antrąjį 10 taškų. 

Trečią dieną iš eilės Paulius 
atlėkė į svečius. 

— Vilija Gėlytė! —pašaukė. 
—Mačiau šiandien žirafą! Ėjo 

gatve, turbūt, buvo šilta naktis, 

A. Krištolaitis, Chicago. Į g Q g a r k i v y s k u p i j a i l g o o o o d o l . 

gerai žinomas kaip geras preky 
bininkas. — maisto produktų 
krautuvės savininkas. 4600 S. 
Fairfield Ave. Ten pat galima 
jsigyti ir dienraštį "Draugą". 

x Neprigirdintiems - Ne- | Pavyzdys. Siliūnas čikagiškiams 
mokamai klausa patikrinama 
penktadieniais nuo 10 v. r. iki 
4 vai. popiet, adr. : 3042 W. 63 
St.. Chicago, III. Tel. 776-3189. 
Parduodami ir taisomi visų fir
mų klausos aparatai. Baterijos 
ui pusę kainos. Zenith firmos 
ausiniai aparatai. Robert Stens-
land & \ssociat<»s 950 Lake 
St.. Oak Park, W\. Atdara tik 
pirmad., ketvirtad. ir šeštad. 
Tel. 848-7125. (sk.) 

x Jei SKILANDŽIŲ tau tik 
reik, tuoj pas Petrą ir užeik! 
_ INTERNATIONAL \fEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir t. t. Užsakymus siun
čiame paštu bet kur Amerikoje. 
2913 W « t 63rd St, Chicago, Dl. 

Tel. 4364337. (sk.) 

CHICAGOS 
Ž IN IOS 
PSICHIATRAS 

Teisėjas J. R. Vaząuez nu
sprendė, kad 15 m. amžiaus 
Chicagos mergaitė, kaltinama 
nužudymu J. Hopfnerio Lincoln 
Parke, būtų ištirta psichiatrų. 
Dar nenuspręsta, ar ji bus tei
siama kaip nepilnametė ar kaip 
suaugusi. Trys mergaitės, da
lyvavusios nužudyme, prisipaži
no kaltomis. 

lių giedamos giesmės, negavus 
leidimo, kad tas giesmynėlis tu
rėjo copyright. JAV apylinkės 
teismo teisėjas G. N. Leighton 
rado. kad leidėjas tą savo copy
right teisę išplečia iki monopo
lio, kas yra neleistina, ir ieškinį 
atmetė. 

PAGERBĖ 
VISUOMENININKĄ 

Chicagos valstybinis universi
te tas sekmadienį Medinah Tem
ple patalpose suteikė doktoratą 
iš Chicagcs išvykstančiam prel. 
D. M. Cantwell, kuris buvo vie
nas iš steigėjų Tarprasinės ta
rybos. Darbininkų gyvenimo ta
rybos ir Suaugusių švietimo cen
trų. Prel. Cantwell išsikelia į 
Purgitsville, W. Va., kur dirbs su 
protiškai atsilikusiais suaugu
siais. 

KATALIKŲ TV VALANDA 

Net 1600 televizijos stočių 
sausio 26 d.. 9 vai. vak. JAV-se 
perduos katalikų televizijos pro
gramą, kurią siųs Chicagos ka
talikų televizija. Bus matoma 
iš WCFC televizijos stoties ka-

į nalas 38. 

Pensilvanijoje. Ten yra vieta, va
dinama "ThTee Mile Island", kur 
visa jėgainė beveik susprogo. 

Sigutė Bankaitytė 
Clevelando Šv. Kazimiero lit. 

m-los mokinė 
"Žvilgsnis atgal" 

MANO KALĖDŲ 
ATOSTOGOS 

Kai pasibaigė mokykloje pa
mokos ir prasidėjo Kalėdų atos
togos, aš buvau labai laiminga. | garsis 

n 
Brūkšnelių vietoje įrašykite žo
džius pagal duotas reikšmes. Už
baigti žodžiai bus gėJių vardai. 
Už kiekvieną žodį gausite po vie
ną tašką. 

1) Vaz s = moteriškas 
vardas 

2) Die = stambus au
galas augąs visur 

3) Pina = moteriškas 
vardas 

4) N - - laite = asmeninis 
įvardis 

5) N - - cizas = klausiamasis 
žodis 

6) M - - ta = jungtukas 
7) L - - i ja = mišrusis dvi-

pius. (10 taškų) 

V 
(Žiūrėkite brėžinį). Kiek ir ku
rios raidės yra paslėptos šioje dia- J Į I J _ J L - JJJ M l | j », ^ j jų 
gramoje. Už teisingai atspėtą r a i Į pažiūrėti? — 
dę gausite po vieną tašką. ; y ^ s u t i ! k o i r n u įėgo. Tik ne 

pro tvorą ir į miestą, o aplink na
mą ir už krūmo prie lysvės. 

Paulius apsidairo, pasitikrina, 
ar kas nežiūri, ir pradeda kaps? 
tytis gos darželyje, net purvai į 
visus šonus lekia. 

Vilija iššoko iš krūmo ir pa
čiupo nusikaltėlį. 

— T u neklaužada! — ji barė. 
— Einam pas jusi 

Pauliaus kieme buvo iškasta 
ir sutvarkyta geras žemės plotas. 
Jame augo ar buvo pasodinta Vi
lijos gėlių. Jos buvo nudžiūvę ir 
pageltę. Vilija atsiduso ir nubėgo 
namo. 

Sekančią dieną Vilija pasibel
dė į Pauliaus duris. Jis atidarė ir 
susigėdo. 

—Aš atsiprašau už gėles, —-
jis pasakė. Vilija nusišypsojo ir 
parodė į kiemo pusę. 

—Ateik, —pasakė. 
Kieme buvp pristatyta vazonų 

įvairių gėlių. Vilija paaiškino, kai 
lysvė bus palaistyta ir patręšta, 
•tai gėles galės pasodinti. Darbas 
buvo greitai ir rūpestingai atlik
tas. Vilija nusišypsojo. 

— Imk, —pasakė duodama 
jam knygą Čia parašyta kaip au
ginti gėles ir pridėjo. — O aš ei
siu pažiūrėti tų žirafų, —ir nu
bėgo. 

(Pabaiga) 
Rūta Kiršteinaitė 

Rochesterio lit. m-los mokinė 
T l u n k s n a " 

DIENA, KURIOS 
NEPAMIRSIU 

Kiekvienais metais per žiemos 
atostogas mūsų visa šeima va: 
žiuojame slidinėti. Pernai važiavo 
me į Elizabethville, New York, 
Mano broliai ir aš labai 'mėgs-: 
tame tą sportą ir jau gerai jfli-
dinėjame. Mano mama ir tėtis, ir: 
gi slidinėja Tėtis gerai, o mama 
tai mus gerai prijuokino. Jinai 
pradėjo su mažais vaikais, o vė
liau kėlėsi su mumis į didelį kal
ną. Mamai labai nesisekė, mes 
visi bandėme jai padėti, bet ji 
mums neleido. Vis važinėjo, ii 
vienų (krūmų į kitus. Ji atrodė 
labai juokingai. Po trijų valan
dų su mūsų pagalba mama Aush 
leido nuo kalno. 

Tomas Stanaitis, 
Hamiltono „Vysk. M. Valan
čiaus^ lit. m-los mokinus, Kana
da. „Mūsų pasaulis". 

GALVOSCKIŲ NR. 13 
ATSAKYMAI 

I. Stasė turi lėlę. Jonukas turi 
meškiuką. Pirko mama vežimėlį. 
Nori meškiukas ratuose sėdėti. 
Nori lėlytė ratuose sėdėti.Galvo-
ja vafkai ką daryti. £mė susodi
no abu į vežimėlį ir nuvežė į vo
nią. 

II Kaunas, Utena, Alytus, Šiau
liai, Kretinga, Panevėžys. 

III (Žiūrėkite brėžinėlius) 

Grįžau namo, įsijungiau radijo 
labai garsiai, atsisėdau sofoje h* 
galvojau, kokios bus smagios tos 
dvi savaitės be pamokų. Tą patį 
va*karą aš ilgai žiūrėjau televizi
ją ir tik trečią valandą rytą ėjau 
gulti. Atėjo sekmadienis. Aš su 
sesute ėjau į bažnyčią. Pamačiau 
draugę ir padaviau kalėdinę do
vaną. Po pietų su draugėmis ir 
draugais važiavau į miestą. Mes 
matėme įdomų filmą, kuris 
mums labai patiko. 

Sekančią dieną buvo Kūčios. 
Iš Toronto atvažiavo mano se
neliai. Valgėm Kūčių vakarienę, 
fotografavomės ir ėjome į Berne
lių mišias. Susitikau draugų ir 

8) K - -tušas = jaustukas 
9) . . . _ . pienė = gyvulio 

pavadinimo žodžio šaknis 
10) Gvazdi = klausiama

sis įvardis. 

m 
Brūkšnelių vietoje įrašykite rai
des, kad žemyn skaitant susidary
tų trumpi žodžiai, o vidurinės ei
lės žodis reikštu vieno lietuvio 
didvyrio vardą. (5 taškai) 

0 L A B O K Ą 

1 G E K A S A 
IV 

Padėkite ant stalo aštuonis vie
nodo ilgumo pagaliukus. Juos 

IV Rakausko šeimoje buvo 4 
dukterys ir 3 sūnūs. 

V Palyginę visų linksniuočių 
daiktavardžių vienaskaitos gali
ninko formas, aiškiai matome, 
kad vienaskaitos galininke galū
nę - ų tegali turėti ketvirtosios 
linksniuotės daiktavardžiai. 

GAILESTINGA ŠIRDIS 

Manuel Amador, Panamos pre
zidentas, taip pasakojo apie vie
ną Kubos milijonierių: 

Kartą nelaimingas žmogus pa
teko pas milijonierių ir skundėsi 
jam apie savo nelaimes. Jis taip 
jautriai pasakojo, kad mflijonie-

! rius pirmą kartą savo gyvenime 
susigraudino rkį širdies gelmių. 

i Su ašaromis akyse jis pavadi-
I no tarną ir drebančiu balsu tarė: 

— Išvesk tą vargšą laukan, jis 
plėšo man širdį. 

VILIJA 

(tęsinys) 
Nieko neradusi ir .pavargusi 

Vilija grįžo namo. Tą vakarą ji 
rado savo mieląjį darželį dar blo
giau atrodantį negu pereitą die
ną. Vilija vėl gėlytes tvarkė, 
laistė... 

' sveikinomės su Kalėdomis.Grįžo- Į taip išdėstykite, kad gautumėte 
Lietuvos ūkininko kiemas 

PleM A m Tijūnėli* 

Kūčių dieną moterys neverpia, 
kad avelės kaituliu nesisuktų 
(avių liga — svaigulys). 

Jei Kūčių dieną lopydamas dra-? 
bužį užversi lopinį, tai ėriukų 
(avinėlių) bus uždarytos lūputės 
ir jie negalės maisto paimti. Taip 
tyčia daro tik nedori samdinin
kai. 

Kūčių vakarą nepjausto bala
nų (plonų medžio plokštelių), 
neskaldo malkų (medžių), kad 
gyvuliai ragų nenusilaužtų. 

Jei Kūčių dieną kam nors pa
skolinsi kokį daiktą, tai kartu su 
tuo daiktu atiduosi pasiskolinu
siam ir savo laimę. 

Kūčių dieną negalima dirbti 
sunkių darbų. Kartą už jaujos 
(ūkio pastato) gulėjo nudvėsusi 
(numirusi) kumelė (arklys mote
riškosios giminės). Kūčių vakarą 
žmogus pasiėmęs šautuvą, nuė
jęs jaujon ir žiūrys ,ar neateis vil
kai jo kumelės draskyti. Jis ma-

į nė juos nušauti. Tik atlekia vil-
; kai prie nudvėsusios kumelės. 
Kumelė pašoko ir bėga. Atbėgo 
į jaują pas tą žmogų. Rytą rado 
žmogų nebegyvą 

(Kurklių parapija) 
(E J. Balto archyvo). 
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