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ATVIRAS LAIŠKAS 
Laiškas Lietuvos KP CK pirmajam sekretoriui 

P. Griškevičiui 

Mikų šalyje girtavimui sudary
tos puikiausios sąlygos. Alkoholi
nių gėrimų niekad nepritrūksta. 
Jie pardavinėjami beveik kiek
vienoje maisto produktų parduo
tuvėje, o kaimų parduotuvėse — 
visose. 1979 m., prasidėjus Kini
jos - Vietnamo kairui, duonos bu
vo parduodama pirkėjui tik vienas 
kepalliukas, cukraus ir druskos tik 
po kilogramą ar du, o alkoholinių 
gėrimų — kiek tik širdis geidžia. 

Be to, specializuotų vyno ir 

(17,2 nuoš.). Visiškai panašia 
statistika operuoja i r kitų psi
chiškai atsilikusių vaikų namų 
medikai" ("Švyturys", 1978, 
Nr. 1, p. 14). 

Bedievybės ir alkoholio įta
koje kasmet daugėja šeimų sky
rybų (1950 m. Lietuvoje buvo 
625 ištuokos, 1960 m — 2364, 
1970 m — 6918, 1976 — net 
9557), mažėja natūralus tautos 
prieauglis (iš viso gimė vaikų 
be gimusių negyvų: 1940 m. — 
67.619, 1950 m. — 60.719, 1970 

KHYBERIO TARPEKLIS 
LAUKIA RUSŲ 
Karingoji patanų gentis pasirengusi 

degtinės parduotuvių tinklas | m 55.519,1976 m. — 52.296) 
nuolat plečiamas. 1970 m. Lie
tuvoje jų buvo 14, o 1974 — jau 
20 (Lietuvos TSR ekonomika ir 
kultūra, Vilnius, 1975, p. 355). 
Pasekmės baisios. 1970 m. į 
blaivyklą buvo patekęs 53,351 
žmogus, o 1974 — 63,234 žmo
nės ("Tiesa", 1975. V I 25). 
1969 m. gydyta 7.256 chroniški 
alkoholikai, o 1974 — net 16.300 
— iš jų daugiau kaip 1000 mo
terų (LTSR MT Respublikinės 
komisijos kovai su alkoholiu ir 
girtavimu aplinkraštis, 1975). 

Apie alkoholio pražūtingą ža
lą tautai kalba Pabradės, Ak
menės, Kauno ir kiti psichiškai 
atsilikusių vaikų namai, šeimų 
skyrybos, venerinės ligos. 'Tš 
423 Pabradės psichiškai atsili
kusių vaikų namų augintinių 
bent 116 — alkoholikų vaikai. 
I r tai tokių, kurie oficialiuose 
dokumentuose tokiais vadinami. 
Lygiai pusė iš tų 116 nelaimin
gųjų — visiški idiotai, o kiti im-
becilai (32,7 nuoš.) ir debilai 

(LTSR ekonomika ir kultūra, 
Vilnius, 1977, p. 35) . 

Natūralų tautos prieauglį la
bai mažina bedieviškos valsty
bės įteisinti abortai. Apie juos 
spaudoje nerašo, statistinių ži
nių niekad nepateikia. Pernai 
vienas r imtas ginekologas sakė, 
jog kasmet Lietuvoje padaroma 
apie 60.000 abortų. 

Tai — baisūs skaičiai, nešą 
lietuvių tauta i pražūtį, tačiau 
valstybės vadovai neskiria jiems 
reikiamo dėmesio. Tiesa, ka r t a s 
nuo karto spaudoje rašoma apie 
įvairius nutarimus, komisijas 
kovai su girtavimu, ragina 
steigti daugiau priverstinio gy
dymo įstaigų, verkšlena apie vis 
didėjantį šeimų skyrybų skai
čių. Bet ką tai padės, jei nepa
šalinamos svarbiausios blogio 
priežastys — valstybė jėga be-
dievina tautą, skandina alkoho
lyje, lengvai išskiria šeimas, lei
džia abortus. 

(Bus daugiau) 

Izraelio premjeras Menachem Begin ir Egipto prezidentas An\ 
puota. Nutarta toliau plėsti taikingus ryšius. 

nrar ei Sadat užbaigė savo pasitarimus iškilminga 

TV STOTYS BIJO 
OLIMPINIO BOIKOTO 

Nukentės milijoninis reklamų biznis 

TTG komiteto telegrama 
Šventajam Tėvui 
Lietuvos religinio 

Prieš Kalėdas iš Lietuvos 
Vakarus pasiekė Tikinčiųjų Tei
sėm ginti katalikų komiteto do
kumentų rinkinys, kuris 30-vie-
name puslapyje apima keturių 
šių metų mėnesių — liepos — 
spalio — laikotarpyje paskelb
tus dokumentus. Tarp šių do
kumentų pirmoje vietoje ran
dame telegramą šventajam Tė
vui. Tikinčiųjų Teisių gynimo 
komitetas šių metų spalio 10 
dieną popiežiui Jonui Pauliui II 
pasiųstoje telegramoje taip 
rašo: 

Pirmųjų Pontifikato metinių 
proga Jus karštai sveikina Ma
rijos žemė, kuri, Jūsų, pavyzdžio 
įkvėpta ir šiltų žodžių padrą
sinta, ryžtasi "visa atnaujinti 
Kristuje". 

Begalinis ačiū už lietuvių kai- j 
ba per Vatikano Radiją pirmai- Į 
šiais mėnesių sekmadieniais, 
transliuojamas Mišias. O kaip ! 

gera būtų turėti pusvalandžio[ 

kasdieninę programą. Juk mes , 
neturime katekizmo ir religinės I 
literatūros. 

Šie metai ir mūsų Tėvynės 
dvasiniame gyvenime yra religi-' 
nio atgimimo metai. Garbė ! 

Dievui už mūsų Popiežių, kuris 
kenčiančiai ir kovojančiai kata-! 
likiškajai Lietuvai atidavė pusę; 
širdies ir tarė ne vieną paguodos 
žodį, paskatinusį mūsų tautą Į 
plačiau atsiverti Jėzui Kristui ir • 
priminusį Vakaram, beužmirš- Į 
tantiem, kad Lietuva — Euro- Į 
pos šalis, apie jos gyvastingumą, j 

Šių garbingų metinių proga ' 
Lietuva meldžiasi už Popiežiui 
ir reiškia pagarbą, meilę ir vi-1 

atgimimo metai 
sišką ištikimybę Apaštalų Sos
tui. 

Mūsų širdyse kasdien vis la
biau bręsta mintis, kad 600 me
tų nuo krikščionybės įvedimo 
Lietuvoje jubiliejaus proga, 
1987 metais, šventasis Tėvas pa
bučiuos prakaitu ir ašaromis 
permirkusią Lietuvos žemę. 

1979 metų spalio 10 diena. 
Pasirašė: Tikinčiųjų Teisėm 

Ginti Katalikų Komiteto nariai 
— kunigai; 

Jonas Kauneckas, Alfonsas 
Svarinskas, Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius, Juozas Zdeb-
skis. 

Afganai bandė 
išvaduoti kalinius 

Kabulas. — Afganistano vy- j 
riausybė sukvietė koresponden- Į 
tus ir minią žmonių prie gar- J 
saus Pu - IO ia rk i kalėjimo, | 
skelbdama, kad bus paleisti ka
liniai. I š kalėjimo išėjo apie 100 
kalinių, o kiti pro langus šaukė, 
jog jų kalėjime yra 500. Arti- j 
mieji. atvykę sutikti kalinių, i 
puolė vartus ir bandė išvaduoti 
likusius kalinius. Kareiviai pra- j 
dėjo į minią šaudyti, korespon- j 
dentai tuoj buvo pašalinti. Afga
nai šaukė: "Rusai lauk!". 

Valstybės departamento ži-
niomis, sovietų komandos su- į 
šaudė Afganistane apie 300 po- i 
litinių, religinių priešų, afganų 
vadų. 

Afganistano vadas Babrak 
Karmai spaudos konferencijoje. 
kuri buvo filmuojama, labai 

VVashingtonas. — Amerikoje 
vis dažniau pasigirsta balsų, 
kad, protestuojant prieš sovietų 
invaziją Afganistane, reikėtų 
ats isakyti Maskvoje planuojamų 
Olimpinių žaidimų. Ketvirta
dienį viceprezidentas Mondale, 
kalbėdamas Des Moines, pasakė, 
kad Olimpinius vasaros žaidi
mus reikėtų perkelti į kitą mies
tą, Muencheną a r Montrealį. 
Saudi Arabija, kuri niekad ne
buvo didelė sportinių renginių 
dalyvė, paskelbė, jog ji Mas
kvoje nedalyvaus. Amerikos 
ūkininkų organizacijos suva
žiavimas irgi ragino nedalyvau
ti Olimpiniuose žaidimuose. Gir
disi ir daug balsų, kurie tvirti
na, kad spor to nereikia maišyti 
su "politika". 

Šios pažiūros laikosi ir Ame
rikos televizijos stotys. Kaip 
žinoma, N B C bendrovė jau su
mokėjo sovietams 87 mil. dol. 
už teisę filmuoti olimpinius žai
dimus. D a r apie 30 mil. dol. 
paski r ta transliacijoms suorga
nizuoti, kameroms, tarnauto
jams, darbininkams, vadovams 
nuvežti į Maskvą. 

Ryšio su Afganistanu bijo ir 
ABC televizija, kuri laimėjo 
teisę transliuoti žiemos žaidi
mus Lake Placid, N . Y. Paskel
bus boikotą vasaros žaidimams. 
Maskva i r jos satelitai boiko
tuotų žiemos žaidimus. ABC 
netektų milijonų dolerių. Be 
to, ši bendrovė gavo leidimą 
transliuoti ateinančius 1984 m. 
žaidimus iš Los Angeles, č i a 
irgi įveltas milžiniškas reklamų 
biznis. 

NBC investavimas į Maskvos 
Olimpinius žaidimus siekia apie 
130 mil. dol. Iš tos sumos ben
drovė galėtų atgauti tik drau
dimo pinigus, nes ji apsidraudė 

prastai vaidino, melavo, sukel
damas šypsenas korespondentų 
veiduose. Jis pareiškė, kad iš 
povietų kareivių nė vienas ne
buvo sužeistas, nė vienas nežu
vo, sovietai išvešią kareivius, 
kai Amerika užbaigs savo agre
siją, skelbė Karmalis. New 
Yorke panašiai kalbėjo sovietų 
ambasadorius Jungtinėse Tauto-
?e Trojanovsky. J is tvirtino, 
kad Vakarų valstybės ir Kinija, 
su Pakis tanu planavo paversti 
Afganistaną imperializmo baze. 

Sovietų Sąjungą piktai pa
smerkė Albanijos ambasadorius 
Abdi Baletą, sakydamas, kad 
Maskva, kaip ir VVashingtonas 
abu stengiasi t rukdyti revoliu
cijas ir užblokuoti nacionalines 
nepriklausomybes. 

Lloyds draudimo bendrovėje 
Londone. 

Amerikiečiai sportą mėgsta ir, 
paprastai, milijonai stebi Olim
pinius žaidimus. Todėl įvairios 
biznio bendrovės bando pagauti 
tą masinę audienciją su savo 
biznio reklamomis. ABC jau 
pardavinėja garsinimų laiką po 
200,000 dol. už minutę 1984 
metų žaidimams. Iš Maskvos 
transliuoti pasiryžusi NBC sto
tis prašo už minutę 135,000 dol. 
I r tas laikas mielai perkamas. 
Per valandą garsinimams lei
džiama skirti 6—7 minutes pa
čiu "geriausiu laiku", tačiau ry
tais ir naktimis garsinimų būna 
daugiau. ABC 1984 metų Olim
pinių žaidimų transliacijoms 
žada parduoti apie 2,000 minu
čių garsinimų. Todėl už teisę 
tuos žaidimus transliuoti stotis 
pasiūlė žaidimų rengėjams net 
275 mil. dol. 

New York Times siūlo pasi
naudoti šia Afganistano krize ir 
išvaduoti sportą nuo politikos, 
nes ji nuolat įsivelia į Olimpi
nes žaidynes. Muenchene ara
bai puolė Izraelio sportininkus. 
Meksikoje kairieji studentai pa
naudojo žaidimus savo riau
šėms. Afrikos valstybės nuo
lat išeina prieš Pietų Afrikos 
dalyvavimą, arabai boikotuoja 
dėl Izraelio dalyvavimo. Kyla 
Taivano atstovavimo ginčai. 
Laikraštis siūlo parinkti Olimpi
niams žaidimams vieną, pastovią 
vietą, kaip Graikiją, kur jie nuo
lat būtų ruošiami. Tuo būtų 
išvengta protestų, boikotų ir 
politikavimo sporto gyvenime. 
Išimti politiką iš Maskvos Olim-
pinių žaidimų yra tiek pa t įma
noma, kaip iš vodkos išimti al
koholį, rašo laikraštis. 

Atidėjo sankcijų 
Iranui svarstymą 

New Yorkas. — Penktadienį 
vakare Jungtinių Tautų Sau
gumo taryba turėjo svarstyti 
ekonominių sankcijų Iranui klau 
simą, tačiau JAV ambasado
rius Donald McHenry pasiūlė 
klausimą atidėti. Gau ta labai 
neaiškių žinių, kad I ranas sie
kia susitarti dėl įkaitų. Jis esąs 
skeptiškas, mažai žino apie tų 
sugestijų kilmę ir autoritetą, ta-

I čiau manąs, kad reikėtų pa-
\ laukti, prieš skelbiant sankcijas. 

Diplomatiniai sluoksniai ma-
| no, kad Iranas jau nebereika-
' lauja šacho išdavimo, t ik siekia, 
, kad Jungtinės Tautos išklausy-
I tų Irano skundų prieš šachą. 
; Irano prekybos ministeris pa-
[ reiškė, jog Persijos įlankos už-
'. blokavimas reikštų karą. 

Kai kurie diplomatai mano, 
i kad sankcijų paskelbimą reikėtų 
atidėti iki Irano prezidento rin-

; kimų, sausio 25 d. 

Kabulas. — Užsienio kores
pondentai Afganistane vis daž
niau įsitikina, kad Sovietų Są
junga "daugiau apžiojo, negu 
galės sukramtyt i" . Afganų ka
riuomenės nuginkluoti daliniai 
ketvirtadienį iš kažkur gavę 
ginklų susikovė prie Kargos 
miesto, netoli Kabulo, su sovie
tų daliniais. Mūšiai vyko dvi 
valandas. 

Toliau į rytus, prie Pakista
no sienos, prasideda garsusis 
Khybero tarpeklis, č ia abiejo
se vieškelio pusėse 3,400 pėdų 
aukščio kalnai. Tuo tarpekliu 
žygiuodavo graikai, vadovauja
mi Aleksandro Didžiojo, per 
čia braudavosi mongolų divizi 

Dar britų laikais buvo suorga
nizuota iš vietinių patanų gar
sioji Khyber Rifles brigada, 
kurios nariai palydėdavo per 
tarpeklį prekių karavanus. Tie 
šauliai veikia ir šiandien, jų 
yra 1,200. Įsisteigus nepriklau
somai Pakistano valstybei, šau
liai liko, nes nei Afganistanas 
nei Pakistanas nenorėjo susi
pykti su vietiniais patanais. 
Šauliai gaudavo algas ir jie pa
žadėjo nešaudyti ir neplėšti 
žmonių antradieniais ir penkta
dieniais. Patanai iki šiol labai 
religingi musulmonai, vyrai val
do savo tvirtoves, o neištikimos 
žmonos ar pasileidusios dukte
rys, seserys baudžiamos nosies 

jos, vėliau Britų imperijos da-1 nupiovimu. Pakistano pusėje 
liniai. Abiejose vieškelio pusėse! atsirado gudrus biznierius, ku-
gyvena karingieji patanai, kurie j ris pradėjo pardavinėti plastiki-
niekad nesiskiria su durklais i r ! n e s n o s i s i r Padarė neblogą 
šautuvais. Jei nėra bendro į b i z n i -
priešo, pa tanai kovoja ka imas ! Nežiūrint patanų atsilikimo, 

j prieš kaimą. Kalnuose y r a jų j tarpusavio kovų, jie valdo Khy-
I olos ar akmeniniai fortai, na- j ^ r i o tarpeklį jau 3,000 metų, 
mai be langų. Khybaro tarpu- į r a š o Broder. Patanai jam pa
kalnyje sovietų kareivių dar ne-j r o d ė dideles krūvas akmenų ly-
simatė, praneša patanus aplan-1 gioje vietoje. Tai po akmeni-
kęs Jonathan Broder, "Chicago j m i s palaidoti patanų priešai. 
Tribūne" korespondentas. J is "Tu važiuok į Kabulą ir papa-
buvo gražiai priimtas ir kalbėjo- į šakok rusams, ką tu matei", 

I si su patanų kareiviais. Siau-1 pareiškė patanų vadas kores-
; ra tarpukalnė eina per 33 mylias. į pondentui. 
. Vienoje vietoje tarpeklis toks | 
; siauras, kad, kaip patanai ilsi 
reiškė, 12 šaulių gali sustabdy
ti visą kariuomenę. "Mes turi
me ir sprogmenų, jei rusai pra
siveržtų per tarpeklį, mes juos 

| palaidosime po akmenų krū
vom", pasakė vienas patanų 
karžygis. 

TRUMPAI IS VISUR 

Baltijos atstovai 
Baltuose Rūmuose 

Wa«hingtonas, D. C. — Sau
sio 11 d. Baltuosiuose rūmuose 
korespondentus ir įvairių tauti
nių grupių atstovus priėmė pre
zidento Saugumo tarybos pirmi
ninkas Zbigniew Brzezinski. 
Tarp penkių pabaltiečių buvo 
trys lietuvių atstovai — Rimas 
Cesonis, Algimantas Gureckas 
ir Vincas Rastenis. Brzezinskis 
išsamiai aiškino vyriausybės 
laikyseną Sovietų Sąjungos po 
invazijos į Afganistaną ir kitų 
pavojuje esančių kraštų atžvil
giu. 

— JAV pabėsrėlių įstaigos direk
torius paskelbė, kad ir šiais me
tais Amerika įsileis pabėgėlių iš 
Vietnamo, po 3,000 kas mėnesį. 

— Irane vyriausybės poiici- j 
j j a suėmė Akbar Gudarzi ir 15 ; 

| jo gaujos narių. Jis kaltinamas 
, nužudęs eilę žymių revoliucijos 
\ veikėjų, religinių vadų. Sako

ma, kad tai pagarsėjusi Forg-
, han fanatikų organizacija, pla-
! nuvusi nužudyti ajatolą Kho-
'.. meinį. 

— Popiežius Jonas Paulius 
j II-sis, lankydamasis Amerikoje 
Į gavo dovaną iš St. Mary 's Kole
gijos, Orchard Lake, Michiga-
ne, — prabangų "Lincoln Conti
nental" automobilį. Vatikanas 
paskelbė, kad šį automobilį po
piežius atidavė Cari tas Italia-
na, kuri jį panaudos Kambodijos 
pabėgėliams gelbėti. Automo
bilis bus iškeistas į kitą, dau
giau tinkamą Kambodijos ke
liams mašiną, kuria važinės me
dicinos darbuotojai. 

— Kubos diktatorius Fidel 
Castro pašalino 7 ministerius, 

I nes Kuba atsidūrė sunkioje eko
nominėje padėtyje. P a t s Cast-

I ro laikinai vadovaus vidaus, 
1 sveikatos ir kultūros ministeri-
! joms ir bus krašto apsaugos 
ministeris. 

— Viešosios opinijos tyrimai 
Iowos valstijoje parodė, kad 
demokratų tarpe už prezidentą 

Į Carterį šiuo metu balsuotų 57 
1 nuoš., Kennedį 25 nuoš. Res-
; publikonų tarpe pirmauja Ro-
j nald Reagan, tačiau jo populia

rumas kiek sumažėjo. 
— Kongreso narė ETizabeth 

Holtzman iš New Ynrko paskel
bė savo kandidatūrą į senatą. 
Ji žada kovoti dėl sen. Jacob 
Javits vietos. Ji y r a demokra
tė, pagarsėjusi karo nusikaltėlių 
aiškintoja. J i buvo padavusi į 
teismą prezidentą Nixoną dėl 
Kambodijos bombardavimo. 

— Rodezijoje kasdien įvyksta 
susišaudymų t a r p kariuomenės 
ir sukilėlių. Praėjusią savaitę 
ketvirtadienį žuvo 7 sukilėliai, 
penktadienį — 13. 

— JAV gynybos sekretorius 
Harold Brown aplankė Kinijoje 
povandeninių laivų bazę. Re
porteris jį paklausė a/"" sovietai 
nesupyks, kad jis la^ko Kiniją. 
Sekretorius atsakė, kad JAV — 
Kinijos kooperavimas nenukreip 
tas prieš nieką o tik bando išlai
kyti ta iką ir pastovumą. Tie, 
kurie nenori pastovumo ir tai
kos, gali būti susirūpinę. 

— Sovietų žinių agentūra 
"Tass", komentuodama Ameri
kos javų pardavimo suvaržy
mus, rašo, kad tie javai buvo 
numatyti ne vartotojų duonai, 
bet galvijų pašarui. Komenta
torius Vladimir Goncharov ra
šo, kad dabar Rusijoje galima 
pamatyt i ašarą, bėgančią iš 
liūdnų Rusijos karvių akių, ta
čiau sovietų liaudis dėl t o ne
verks. 

— Buvęs Ugandos diktato
rius Idi Arnin, pernai balandžio 
mėnesį nuverstas ir apsigyve
nęs Libijoje, šiuo metu gyvena 
Saudi Arabijoje, Jiddah mieste. 
Libijai j is t apo nemaloniu sve
čiu ir pr ivatūs asmenys Saudi 
Arabijoje sudarė sąlygas jam 
apsigyventi Jiddoje. 

— San Salvadore būrys ko
munistinių radikalų okupavo Pa
namos ambasadą. Tarp suimtų 
įkaitų y ra Panamos ambasado
rius Perez Ramos ir Costa Ri-
kos ambasadorius Uvarado Pi-
za, kuris tuo metu lankėsi Pa
namos ambasadoje. Teroristai 
reikalavo paleisti septynis su
imtus savo grupės narius. 

— Sirijos prezidentas Hafez 
ai Assad pakvietė 48 metų Da
masko gubernatorių Dr. Abdel 
Rauf ai Kasm sudaryti naują 
Sirijos vyriausybę. Valdančio
ji Baath partija irgi padarė 
vadovybės pakeitimų. 

— Prezidentas Carteris pa
siūlė 3 bil. dol. paskolų progra
mą toms įmonėms, kurios ga
mins alkoholinį skystą kurą. 
Siekiama iki šių metų galo pa
trigubinti "gazoholio" gamybą 
Amerikoje. Iki ateinančių metų 
pabaigos bus pagaminama 500 
mil. galionų. 

— Kuvaįto naftos ministeris 
šeikas Ali Khalif a As Sabah pa
skelbė, jog nuo balandžio mėne
sio naftos gamyba bus sumažin
ta iki 15 mil. statinių per dieną. 

— Pasklidus gandams, kad 
i buvęs Irano šachas nori išva-
: žiuoti iš Panamos, jo sesuo, pa-
į sikalbėjime su TV koresponden
te Barbara Walters, paneigė šį 
gandą, sakydama, kad šachas 
patenkintas Panamos sala. 

— Prezidentas Carteris, pus
ryčiuose su biznio, pramonės 
atstovais penktadienį pareiškė, 
jog jis neleis šachą išduoti Ira-

I nui. Jei kils rimtas pavojus, 
, Amerika suteiks jam politinę 
i globą, pasakęs prezidentas. 

— Indijos premjerė Indira 
'Gandhi gavo iš sovietų vyriau 
j sybės užtikrinimą, kad soviete 
i kareiviai bus ištraukti iš Aiga-
; nistano, kai šio vyriausybė pa
prašys. 

— Tailandiįos policija išaiški-
! no piratu gaują, kuri jūroje pul-
j dinėdavo pabėgėlių iš Vietnamo 
laivus. Piratai ieškodavę aukso ir 

j moterų. Gauja nužudė 70 vietna-
| miečių. 

KALENDORIUS 

Sausio 14 d.-. Feliksas, Ma-
I krina, Laimis, Auksė. 

Sausio 15 d.: Mauras. Se-
kundina. Dailius, Snieguolė. 

Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:41. 

ORAS 

Debesuota su pragiedruliais, 
, temperatūra dieną 36 L, naktį 
125 L 



2 DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. sausio mėn. 14 d. | 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
DU SUKAKTUVININKAI 

IS ŠIAURĖS LYGUMU 
Praėjusių metų lapkričio 6 d. 

65 metų amžiaus sulaukė poetas 
— humoristas Leonardas Žitke
vičius, gyvenantis Nevv Yorke, o 
š. m. sausio 23 d., 70 metu am
žiaus sulaukia dabartinis Ateiti
ninku federacijos vadas, žino
mas visuomenininkas ir laikrašti
ninkas Juozas B. Laučka, gyve
nantis VVashingtono pašonėje. 
Abu jie yra vabalninkėnai, iš to 
miestelio, kur gimiau bei užau
gau. J. B. Laučka gimė Brock-
tone, JAV, bet augo Vabalninke, 
vėliau baigė Panevėžio gimnaziją, 
išvyko j Ameriką, vėl grįžo studi
juoti, vėl išvyko. Tuo tarpu L. 
Žitkevičius pasuko j Biržų gim
naziją, vėliau į universitetą Kau
ne, niekad per atostogas neuž
miršdamas gimtojo miestelio. 

Apie Juozą B. Laučką nema
žai buvo rašyta jam kandidatuo
jant į Ateitininkų federacijos va
dus, vėliau jį išrinkus toms parei
goms. "Drauge" paskelbtame iš
samiame pokalbyje J. B. Lauoka 
plačiai atvėrė savo visuomeninę 
jvairiašakę veiklą. Ir gerai, nes jį 
giliau pažino jaunimas, kurių ne 
vienas J. B. Laučkos gyvosios 
veiklos metais dar nebuvo gimęs. 
O vyresnieji jį turėjo pažinti dar 
ir iš to, kad 1949 —51 m., kaip 
NCWC pareigūnas, jis Nevv Yor-
ko uoste pasitikdavo 'beveik kiek
vieną įlarvą, atvežantį naujuosius1, 
ateivius į šią turtingą ir svajotą | 
šalį. 

Mano mintyse J. B. Laučka | 
iškyla dar, sakyčiau, iš vaikystės 
prisiminimų. Apie 1933 m. Vabal 
ninko bažnyčios šventoriuje vais
kiame vasaros žalume vysk. K. 
Paltarokas teikė Sutvirtinimo sa
kramentą. Šventoriuje išsirikia-
vom keli šimtai jaunuolių su 
savo liudininkais — sutvirtinimo 
tėvais, stovinčiais užpakalyje. Ko
kia garbė buvo, kai užpakaly ma
nęs, kaip mano liudininkas sto
vėjo amerikietis J. B. Laučka... Ir 
kai po eilės metų, baisaus karo 
vingiuose likau vienišas, be tė
vų, be jokios globos, jis mane at
sikvietė į šią šalį, apgyvendino 
savo jaukiuose namuose New Yor 
ko priemiestyje Jamaicoje, ir čia 
pradėjau pirmuosius kūrimosi 
žingsnius. 

J. B. Laučkos tolerancija, jo 
draugiškumu daug kas tiesiog 
stebisi. Ir man iš ankstyvosios 
jaunystės dienų .prisimena kai ku
rie tos nuostabios tolerancijos epi
zodai. J. B. Laučkos tėvų namai 
Vabalninke buvo beveik prieš pat 
šventorių ir klebonijos sodą. Kie
mas didokas, todėl būrys ūkinin
kų, atvykę iš kaimų, Laučkų kie
me pasistatydavo arklius. Jų tar
pe Veleniškių Sakeniai, Baibokų 
Sruogos ir kiti. Atvažiuodavo su 
broliu ir seserimis čia švietimo 
miTiisteris inž. K. Šakenis, tas pats 
asmuo, kuris, tautininkams įsa
kius, uždarė ateitininkų organi
zaciją. Taigi ateitininkus uždaręs 
ministieris viešėdavo jau žinomo 
to meto ateitininkuos veikėjo tė
vų namuose, ne kartą susitikda
mas ir su jaunuoju Juozu. Sruo
gos irgi nebuvo labai uolus baž
nytininkai, bet tais laikais tole
rancijos dvasia buvo žymiai didės 
nė, negu pvz. mūsų dienose, 
kaip ir kažkieno piudomų Chica-
gos lietuvių tarpe. Tiesa, J. B. 
Laučka savo įsitikinimų niekad 
neišdavė ir neišduos, bet jis kar
tu moka gerbti ir kitų nuomones 
bei įsitikinimus. 

Kalbant apie tolerancijos dva
sią, dar ankstyvoje jaunystėje bu
vau liudininkas vienos tiesiog 
audringos akimirkos. Gimtąją pa
rapiją lankė vysk. K. Paltarokas-
Žmonių sausakimša bažnyčia ir 
šventorius, o prie altoriaus paso
dintas ir tuometinis švietimo mi-
nisteris inž. K. Šakenis, apsistojęs 
Laučkų kieme. Pranešimą vys
kupui iš sakyklos padarė klebo
nas kun. M. Kirlys, girdamas sa
vo parapiją ir dar labiau parapie-
čius. Kai j sakyklą pamokslui įli
po vysk. K Paltarokas, jis taip pat 
pagyrė parapiečius, bet tiesusis 

vyskupas pirštu dūrė ir į alto
riaus pusę, teigdamas, kad jūsų 
parapija išaugino ir tą žmogų, 
kurs uždarė ateitininkus. Atseit, į 
Sakenį. 

Paraudo, sujudo žmonės, klaus
dami, kokių priemonių prieš 
vyskupą už šį drąsų pareiškimą 
imsis galingos tautininkų val
džios ministeris, ką darys polici
ja? Juk tai demonstracija ir prieš 
ministerį, ir prieš valdžią! 

Bet nieko neįvyko. Pasibaigus 
Mišioms ir iškilmėms bažnyčioje, 
visi trys —vyskupas, ministeris ir 
klebonas — su kitais svečiais, tarp 
savęs šnekučiuodamiesi, per 
šventorių nuėjo į kleboniją pie
tauti. Kokia graži tolerancijos 
dvasia viešpatavo anais laikais-
Ar tokie epizodai neturėtų mūsų 
ir šiandien pamokyti, paskatinti? 

1 Juos ir iškėliau, prisimindamas 
didelio toleranto, dvasine šilu
ma žėruojančio Juozo B. Laučkos 
amžiaus sukaktį. 

Tuo tarpu kito sukaktuvininko, 
Leonardo Žitkevičiaus, pavardę 
ir kūrybą rasi knygose, metraš
čiuose, almanachuose, o išsamią 
jo biografiją bei kūrybos aptari
mą —Lietuvių enciklopedijoje. 
L. Žitkevičius tai tas poetas, kuris 
su Vyte Nemunėliu nepriklauso
mos Lietuvos laikais vaikams 
skirtą poeziją iškėlė į aukštumas 
stiliaus šmaikštumu, vaiko psi
chologijos pajautimu, formos leng 
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SKAUTŲ KŪČIOS 
Gruodžio 16 d., pasirodžius 

pirmajai žvagždei, Kūčių vaka
rienės dalyvių skaičius greitai 
didėjo šv. Andriejaus parapi
jos salėje. Matėsi atkeliavusių 
ir iš tolimų vietovių. Svečių 
laukė ilgi, gražiai padengti bei 

dideliame šaltyje. Nuo speigo I 
pūslėmis aptekusioms ranko-; 
mis vyrai sniege vis graibstė' 
rastą ir vėl dėjosi ant pečių, i 
Kryžkelėje sutiko seną močiu-1 
tę su akyse spindinčiomis aša
romis. Senutė belaisviui ir jo 
bendro likimo draugui pakišo 

rių metu nejučiomis mintimis 
persikeliame į buvusius brangius 
šeimos židinius, dvasiniai jun
giamės su gyvaisiais bei miru
siais artimaisiais ir vėl pajun
tame tą nuostabią, žodžiais sun
kiai nusakomą, nuotaiką. Gal 
būt, tai yra viena iš priežasčių, 

po riekelę duonos ir bailiai ap- j kad skautų kūčios yra labai 

vumu bei skambumu. Kai okupa- Į gėlėmis ir žvakėmis papuošti, 
cijos sukaustė gimtąją šalį, L Žit 
kevičius su kitais ėmė puoselėti 
skambią satyrą. Kito "peklininko" 

—poeto Antano Gustaičio žo
džiais, paskelbtais "LE", "Leonar
das Žitkevičius bendradarbiavo 
pogrindžio spaudoje ir savo taiklia 
satyra nuogino okupantų graži
namas niekšybes, kėlė lietuviŲ 
patriotinę nuotaiiką ir laisvės vil
tį- Šiuo okupacijos metu jis yra su-

j redagavęs ir slaptą .leidinį 'Lite
ratūros vakaras' ". 

Ir dabar L. Žitkevičius, nuo 
1947 m. gyvendamas Nevv Yorke 
ir paskutiniu metu būdamas vie
nas "Darbininko" redaktorių, 
kartas nuo karto savo satyras Ba
lio Pavabalio vardu skelbia "Spyg 
•liuose ir dygliuose", parašo ir 
rimty, dailiai poetiškai nušli
fuotų eilių it išeivijoje yra išlei
dęs ne vieną rinkinį, kurių "Sau 
lutė debesėliuose" buvo apdova
notas premija 1953 m. 

Čia įrašantį su poetu L Žitke
vičium jungia šimtai prisimini
mu nuo gimtojo Vabalninko iki 
turtingo Nevv Yorko. Kai praėju 

kūčių valgiais apkrauti, stalai. 
Žymi atrakcija buvo didžiulė, 
scenoje stovinti, skautų pada
rytais šiaudinukais skoningai 
papuošta, eglutė. Jonui Puo
džiūnui akordeonu grojant, salė 
prisipildė kalėdinių giesmių 
akordais. 

Visiems susėdus, berniukas 
priminė, kad toli, toli yra kraš
tas, šiuo metu padengtas storu 
sniego sluoksniu, vadinamas 
Lietuva Kvietė bent trumpai 
persikeltų ji ir dvasiškai jung
tis su ten slapta kūčias šven
čiančiais broliais bei sesėmis. 
Aidint kalėdinės giesmės gar
sams, nuo scenos nusileido bū
relis uniformuotų skautų į tylią. 
prieblandoje skęstančią salę ir 
uždegė ant salų stovinčias žva
kes. Berniukas paskaitė evan
geliją, kurioje kalbama apie 
Juozapo ir Marijos kelionę į 
Betliejų. Kun. Jurgis Degutis, 
Šv. Andriejaus parapijos klebo
nas, sukalbėjo maldą, palaimino 
valgius ir pašventino stalus. 
Salė sujudo ir prasidėjo dali-

sią žiemą liet- Apreiškimo bažny- Į nimasis plotkelėmis, simbolizuo-
čioje, Brooklyne, eilę metu ne- j jančiomis krikščionišką artimo 
matęs, iš tolo stebėjau L Žitkevi- Į meilę. Plotkelę laužė ir gražiau-
čiu, iš karto net neatpažinau: 
toks tiesus, tvirtas, o galvoje dar 
nė vieno žilo plauko. Kai išėję iš 
bažnyčios paspaudėm rankas, jį 
lydėjo šilta šypsena bei hunoras, 
ir mes jau kalbėjom jo prieš dau
gelį metu sukurtu "bezdžiansku" 
žodynu, kurį supranta A. Baro
nas, keletas bičiulių, likusių Lie
tuvoj, į amžinybę prieš 2-jus me 
tus iškeliavęs sukaktuvininko Juo
zo B. Laučkos jaunesnysis bro
lis Balys Laučka ir gal dar kai kas. 
"Bezdžianskas" žodynas mums 
reiškė draugystės kalbą ir kartu 
ištikimybę mielosios tėviškės tra
dicijoms, kartu ir jos žemės sul
čių ir nuoširdumo simboliui alui. 

Ilgai gyvuokite abu, mieli Su
kaktuvininkai. VL R. 

BIZNIERIAI IR DRAUDIMAI 

Du biznieriai atostogaudami 
/fiami Beach, lygino savo užra

šus. Vienas sako: 
— Aš čia atostogauju už gau

tus pinigus iš draudimo bendro
vės. Aš išieškojau 50,000 dol. gais
ro nuostoliu. 

— Aš irgi, aš gavau 100,000 
dol. už potvynio padarytus nuo
stolius — saiko antrasis. 

— Ei, pasakyk man, kaip tu 
pradedi potvynį? — paklausė pir
masis. 

sius linkėjimus reiškė, pradedant 
sunkios gyvenimo naštos pa
lenkta senute ir baigiant vos 
kelių metelių mergyte. Pasijun
ti besąs lyg didžiulėje šeimoje, 
išgyvenančioje džiaugsmo, nos
talgijos ir nežinomos ateities 
nuotaikas. Gal, pasak poetės 0. 
B. Audronės, prie kūčių stalo 
sėda ir "didelis vėlių būrys". 

Prasideda ragavimas įvairių 
šeimininkių skaniai paruoštų 
patiekalų, kurių, sekant kūčių 
papročius, buvo nemažiau dvy
likos. Mezgantis pokalbiams, 
prisiminta Gajauskas, Petkus, 
Lapienis, Paulauskas, Sadūnai-
tė, Pliumpa ir kiti. nesantieji 
sunkius vergijos pančius kon
centracijos lageriuose, kad liku
sieji tėvynėje galėtų laisviau 
gyventi ir savo tikybą išpažinti. 
Jų kūčios greičiausia buvo labai 
panašios, kokias aprašo vokiečių 
belaisvis: "Ankstybą kūčių ry
tą jaunų ir senesnių žmonių. 
nuo bado vos paeinančių, skar
malais apvyniotomis kojomis, be 
pirštinių, dideliame šaltyje per 
pusnynus, sargybiniai išsivarė j 
gana toli esantį mišką. Kas du 
vyrai, užsidėję ant nuo dažno 
nešimo žaizdotų pečių, turėjo 
tempti po rastą j lagerį. Ras
tas dažnai puolė į sniegą, nes 
buvo neįmanoma jį nuolatos 
prilaikyti nuogomis rankomis 

žvelgė, ar nepamatė sargybiniai. 
Grįžę j lagerį vyrai kūčių va
karienei gavo kopūstų sriubos 
su žuvies tvaiku. Toliau be
laisvis rašo: .^Atsiguliau ant na
rų ir labai iš lėto, tiesiog pa
maldžiai, valgiau tą riekelę 
duonos, kurią padovanojo man 
senutė. Man ji buvo gardesnė 
už geriausius kūčių skanėstus, 
kokius esu valgęs savo gyve
nime". 

Po vakarienės skautai - skau
tės savo skaitymuose nusakė j 
kūčių atsiradimą, su jomis susi
jusius papročius ir kiek ilgiau 
stabtelėjo prie įvairių burtų. 
Gražiuose eilėraščiuose buvo 
džiaugiamasi baltomis snaigė
mis, spindinčiomis žvaigždutė
mis, gimusiu kūdikėliu, pieme
nėliais, gyvulių pokalbiais. 
Šventinei nuotaikai įsisiūbavus, 
kūčių dalyviai, akordeonu pa
lydint Puodžiūnui, pagiedojo 
per 10 kalėdinių giesmių. Va
karienė, visiems susikibus ran
komis, buvo baigta tradicine 
skautų giesme Ateina naktis. 

Meninę programą paruošė 
Danutė Surdėnienė. o vakarie
nės koordinatorė buvo Roma 
Česonienė. Dalyviai skirstėsi 
pilni dėkingumo pobūvio ren
gėjams. 

Jau dvylikti metai iš eilės, 
kaip Philadelphijos skautai, va
dovaujami vyresniųjų, su gra
žia programa ruošia kūčias, ku-

mėgiamos. Be didelio raginimo 
bei kvietimo į jas susirenka tiek 
žmonių, jog Šv. Andriejaus pa
rapijos salė vos besutalpina. 

Bronius Vaškaitis 

Denver, Colo. 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ 

RŪTA 
Denverio tautinių šokiŲ būre

lis "Rūta" gyvuoja ir auga. Ten
ka pasirodyti įvairiomis progomis: 
Summerfest, Colorado Govemors 
Day. Oetoberfest ir United Bank 
oi Denver "Christmas Around the 
World". Liepos mėnesį šoko lie
tuvių gegužinėje, gruosdžio mė
nesį Kalėdų eglutės parengime. 
Šių metų sausio mėn "Rūta" yra 
pakviesta pasirodyti "Colorado 

| imigrantų dieną" ir taip pat Va
sario 16-tos dienos minėjime, ku

riame dalyvaus ir Simas Kudirka. 
Šiuo metu "Rūta" su mokytoja 

Antanina Bulotiene ruošiasi ke
lionei į Chicagą, dalyvauti Tauti
nių šokių šventėje. Šis būrelis 
yra užregistruotas pas Colorado 
valstijos sekretorių ir JAV Inter-
nal Revenue Service. Būrelio pir
mininkas Arvydas K. Jurašius, 
vicepirmininkė Aldona Bulotaitė 
ir iždininkė Dalia Pliuškonytė 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
Telef. — S37-1285 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas: 

700 North Michigan, Suite 409 
Valandos pagal susitarimą 

tiki, kad toks susitvarkymas padės 
surinkti aukų kelionei į Chica
gą-

Denverio šokėjai linki visiems 
sėkmės Nauju Metų proga ir iki 
pasimatymo šokių šventėje. 

Algirdas M. Liepas 
IIIIIUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimilllllllHIINl 

S 0 P H I E B A R Č U S 
R A M O ŠEIMOS VALANDOS 

Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4:00 
val.p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pa
čią stotį, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 4S4-241S 
1490 A M. 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ELL. 60629 

iiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimi 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Rad'.o programa 

Naujo} Anglijoj iŠ Stoties vVLYN, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis j Baltic Fla 
rists — gelių bei dovanų krautuve, 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site didelį pasirinkimą lietuviškų kny-

i 

MARIJA AUKŠTAITE 

I Š E I V Ė S K E L I U 
Apysaka. Prieškariniai dviejų keliauninkių iš Lietu
vos išvykimai ir jų išgyvenimų nuotykiai. 208 pusi. 
Spausdino Litho-Art, Kanada, 1978 m. Išleido A. F. 
Navikevičius. Kaina su persiuntimu $6.23 

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

GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA | 

Į SOL. DANOS STANKAITYTfiS I 
(Įdainuota lietuviškai) = 

O P E R Ų A R I J O S S 
Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. = 

Dirigentas Alvydas Vasaitis |§ 

GRAŽINA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA, f 
CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS. 

Kaina su persiuntimu $10.75. Užsakymus sitįsti: 
DRAUGAS, ĄSAS W. SSrd St., Chicago, TU. 60629. 

UI. gyventojai dar prideda 60 et. valstijos mokesčio. 
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DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). TeT. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:0C 
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS ' 

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

Vai. pagal susitarimą: pirmad. irketv. 1-4ir 
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3val. 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė A K I Ų ligos 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVICIUS 
J O K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
3656 VVest 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 
6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. J U CAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

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

" DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

Specializuoiasi: Koronėlėse. 
tilteliuose ir plokštelėse. 

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

ketv 10 iki 6 vai. Seštad 10 iki 1 vai. 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

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

Tel. REliance 5-1811 ' 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p. 
Ofiso tel. RE 71168: rezid. 239-2919 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus iigos 
2454 VVest 71st Street 

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

Telef. - 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111N0 VVABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagaf susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 

Tel . -GR 6-0617 
6958 S. Talman Ave. 

ilIlIUlUUIllUililIUlUIiilHUIIiliimiUlilIilIilIlIililUHIilIlIlIlIUUIlHIIUIIIUIIIIIUUIh.^ 

Ofiso tel. HE 4-2123. namų GI 8-6195 

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

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

Ofs. tel 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 - 7 ) šeštadieniais Daga! susitarimą 

http://ketvirtad.tr


Užsieniečius domina 

AUKŠTAS PABALTIEČIU 
VALSTYBINGUMO LYGIS 

Nedaug kas pasaulyje, išskyrus 
gal tik vienus sovietinius rusus, 
ginčija Pabaltijo tautoms teises 
į laisvę bei nepriklausomybę. Kai 
po II pasaulinio karo Afrikoje ir 
kitose pasaulio dalyse a ts i rado de
šimtys naujų nepriklausomybių, to
li gražu ne visos jų, numetusios ko-
l o n i n i u s v a r ž t u s , s u g e b a 
savarankiškai tvarkytis ūkiškai, 
kultūriškai i r politiškai. Kai kurių 
tokių šalių gyventojai neretai gaili
si nebeturį "kolonialinio jungo", o 
susivaidinę Rodezijos negrai nese
niai vėl pasikvietė britus, kad jie pa
dėtų rodeziečiams susitvarkyti . 

Visai ki taip yra su Lietuva, Lat
vija ir Estija. Ne vienas pasaulio 
mokslininkas apgailestauja, kad 
Lietuva, turint i daugiau ka ip 700 
metų valstybinio gyvenimo tradici
jas, šiuo metu yra pavergta ir netu
ri savo valstybės. Lygiai aukš ta i 
yra vert inamos Latvija su Estija, 
1918 - 1940 metais, pasiekusios la
bai aukštą valstybingumo lygį. 

Miunsterio (Vakarų Vokietijoje) 
universiteto kooperatinių tyrinėji
mų inst i tutas (Institu fur Genos-
senschaftswesen) profesoriaus dr. 
Eriko Betchero vadovaujamas, pra
dėjo studijuoti Pabaltijo valstybių 
ūkinį ir socialinį pakilimą per tų 
valstybių nepriklausomo gyvenimo 
laikotarpį. Šios studijos daromos 
bendradarbiaujant su Glasgovo 
(Anglijoje) universiteto Rytų sky
riaus profesorium dr. Alek. Novei. 
Minėtą projektą pasižadėjo finan
suoti vokiečių fondas "Stiftung 
Volkswagenwerk", kuris šios studi
jos re ikalams ligi šiol paskyrė jau 
376,000 markių. 

Minėti profesoriai nurodo, k a d Es
tija, Latvija ir Lietuva, kurios Ugi I 
pasaulinio karo buvo car inės Rusi
jos provincijos, per pa lyginamai 
trumpą laiką, tik per porą dešimt
mečių, pasiekė nepaprastus rezulta
tus ūkio ir socialinio gyvenimo sri-' 
tyse. 

Dar ir šiandien, po ilgos i r sun
kios 40 metų okupacijos, nežiūrint 
žiaurių priespaudos sąlygų, demo
grafinio, kultūrinio genocido ir kie
tos priespaudos, Pabaltijo valsty
bių ūkinis pajėgumas yra žymiai 
aukštesnis, kaip kitose Sovietų Są
jungos respublikose. 

Minėtų studijų t ikslas esąs ištirti 
ir nustatyti , ar priežastys to iškilu
sio produktyvumo slypi nepriklau
somybės laikotarpio politikoje ir a r 
Pabaltijo valstybių išs ivystymas 
galėtų būti modeliu ir duotų impul
są šių dienų ūkio ir socialinio iš
sivystymo politikai vadinamoje tre
čiojo pasaulio valstybėse. 

Nėra abejonės, kad Pabalti jo 
valstybių ūkinis s t iprumas slypėjo 
tame, kad Lietuvos, Latvijos, Esti
jos gyventojai mylėjo savo žemę, bu
vo jos tikrieji Seimininkai, niekieno 
nevaržomi šeimininkavo savo ū-
kiuose ir teikė palyginamai didelius 
žemės ūkio produktų kiekius. 

Žemės ūkio negerovės Pabalt i jy 
atsirado po to, kai okupantai atėmė 
iš ūkininkų žemę pavertė juos ver
gais — kolchozininkais. Buvusiems 
didesnių a r mažesnių ūkių savinin
kams, suvarius juos į kolchozus, te
buvo pal ikta po 60 arų (apie akerį) 
žemės sodybiniai sklypeliai. ' 

Minėti kolchozininkų, sovcho-
zininkų, o taip pa t ir kai kurių tar
nautojų individualiniai sklypeliai 
šiandien y ra nemaža dalimi Sovie
tų ūkio išgelbėjimas. Ligi šiol šie 
smulkūs "privat ininkai" buvo 
skriaudžiami, partijos ir vyriausy
bės nemėgiami, vos pakenčiami. Ta
čiau L. Brežnevas gerai suprato da
lyko esmę ir todėl 1978 metais 
komunistų partijos centro komiteto 
posėdžio metu skatino kolchozų h* 
sovchozų pirmininkus pasirūpinti , 

kad darbininkai ir tarnautojai ga
lėtų minėtus sklypelius lengviau ir 
pigiau išdirbti bei prižiūrėti. 

Sekdami L. Brežnevo raginimą, 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos ko
munistų partijų šulai dabar viso
mis išgalėmis stengiasi iš sodybi
nių sklypininkų išspausti daugiau, 
kaip jie gal i pagaminti . 

Minėti sklypininkai turi padėti 
savo apylinkės kolchozams išpildy
ti valstybes uždėtas maisto produk
tų duokles. Tai reiškiasi įvairiais 
būdais. Sakysime, kolchozui dėl 
įvairių apsileidimų nevyksta au
ginti gyvulių prieauglį- Taigi kol
chozo tvartuose atsiradę veršeliai, 
paršeliai neretai atiduodami augin
ti bei prižiūrėti sodybinių sklypų sa
vininkams. Kai kolchozai neįsten
gia atiduoti mėsos duoklės, jie 
supirkinėja iš sklypininkų galvijus 
bei kiaules ir savo vardu teikia vals
tybei. 

Tačiau pastaruoju metu pasikeitė 
sklypelių savininkai: vyresnio am
žiaus sklypininkai, buvę r imti ūki
ninkai, j au nuseno ar mirė. Ne vi
sur a t s i randa įpėdiniai, kurie juos 
pakeistų. Jų vaikai nenori dirbti 
kolchozuos, bėga į miestus. Iš vien
sėdijų perkeliant trobesius j kolcho
zinius miestelius, nemaža dalis šei
mų nebenori laikyti galvijų, nes 
trūksta individualinių tvartų, gy
vulių ganyklos yra toli, dažnai 
trūksta pašaro . Taigi rajonų ūkinių 
komisijų na r i ams uždėta pareiga rū
pintis darbininkų ir tarnautojų 
individualiniais sklypais, nes jie 
yra labai svarbus Sovietų maisto 
papildymo šaltinis. Net naujoji So
vietų konstitucija numato, kad vals
tybė ir kolchozai turi paremti in
d i v i d u a l i n i ų d a r b i n i n k ų i r 
tarnautojų sodybinius sklypus. 

LENKIJA IŠARČIAU 
(Pabaiga) 

Č E S L O V A S G R I N C E V I Č I U S 

Žinoma, tai daroma ne iš meilės 
"pr ivat ininkams", bet todėl, kad 
valstybei reikalingi jų pagamint i 
maisto produktai. 

O maisto Sovietams st inga v i s 
dažniau ir dažniau. Oficiali prie
žastis — blogos klimatinės sąlygos, 
tačiau tikroji priežastis (ji viešai ne
skelbiama) — blogas ūkininkavi
mas. Valstybė visada, ir t a i ne vien 
Sovietuose, bet ir visur kitur yra blo
gas ūkininkas. 

Neseniai JAV-bių prezidentas pa
skelbė pareiškimą, kad sustabdo
mas grūdų ir kitų gėrybių tiekimas 
Sovietų Sąjungai. Tai nemažas 
smūgis sovietiniams rusams, nes , 
kaip minėjome, jiems visada trūks
ta maisto. Be abejo, jiems šis pre
zidento nu ta r imas labai nepat inka 
ir yra skaudus Amerikos smūgis So
vietams. 

Bet prezidento patvarkymas ne
patinka ir daugeliui Amerikos ūki
ninkų, kurie savo asmeniškus eko
nominius interesus bei pelną s ta to 
aukščiau valstybinių reikalų. Žino
ma, jie y ra dideli trumparegiai: ne
žino, k a s nutiktų, jeigu kokios ne
laimės metu Amerika netektų 
laisvės. Nors taip, žinoma, nebus, 
bet prileiskime faktą, kad Amerika 
pateko bolševikų valdžion. K a s 
nutiktų su jos ūkininkais (farme-
riais)? Į šį klausimą atsakyti ne
sunku: jie virstų valstybės bau
džiauninkais. Jų užaugintą derlių 
paimtų valstybė, o patiems farme-
riams už jų įdėtą darbą mokėtų už 
atliktus 'darbadienius". Taip far-
meris už kiekvieną darbo dieną gau
tų po svarą (o gal ir po du svarus) 
kukurūzų ir po 50 centų pinigais... 

Tai žinoma, fantazija, bet ji tap
tų realybe, jeigu Amerika netektų 
laisvės. Taigi visų pareiga šio kraš
to laisvę statyti aukščiau asmeni
nių, aukščiau privataus ūkio inte-

o. kv. 

Punsko lietuvių gimnazija 

NUOLAIDI? PABAIGA 
Amerikos nuolaidos davė progą Sovietams sunaikinti detentą 

P . G A U C Y S 

Reaguodamas į Sovietų invaziją, 
Aganistane, J A V prez. Certeriš pa
skelbė dalinį g rūdų p a r d a v i m o 
sulaikymą (apie 17 mil. tonų), tą 
patį padarys ir K a n a d a su Aust
ralija, uždraudė Sov ie tams žvejoti 
Aliaskos vandenyse , uždraudė 
jiems parduoti modernios technolo
gijos į rengimus sus iaur ino kul
tūrinį bendradarv iav imą, sulaikė 
pasiruošimus a t ida ry t i konsu
latams Kijeve ir New Yorke, parei
kalavo 10 proc. sumaž in t i amba 
sadų Washing tone ir Maskvoje 
personalą, pare ika lavo sušauk t i J T 
Saugumo ta rybos nepapras t ą posė
dį Sovietų invazi ja i Afgan is tane pa
smerkti, paprašė senatą nu t r auk t i 
s t r a t e g i n i ų g i n k l ų a p r i b o j i m o 
(SALT) sutar t ies s v a r s t y m ą ir paža
dėjo Pak i s tanu i pas iųs t i re ikal ingų 
ginklų. 

S o v i e t ų S - g o s 
a t s i l i e p i m a s 

Nors šis i lgas J A V taikomų baus
mių są rašas nė ra laba i skaudus , iš
skyrus grūdų pa rdav imo sulai
kymą, Maskva vis dėlto l aba i 
supyko, apka l t ino JAV, kad dėl jų 
agentų Afganis tane sukurs ty to 
maišto ir ryšium su juo t a m kraš tu i 
kilusios grėsmės, Sovietai, Afga
nistano vyr iausybės prašomi, atėjo 
pagelbėti a t s t a ty t i tvarką, o ją 
atstačius, Sovietų kar iuomenė bū
sianti išvesta. Tokį Brežnevo pasi
teisinimą prez. Car ter i s pavad ino 
melagingu ir k la id inanč iu pasaulį . 

Ir ta ip ats i t iko, kad prez. Nixono 
ir Kissingerio p a s t a n g o m i s sukur tą 
detentę sugriovė pa tys rusa i , no r s ji 
tik jiems tebuvo n a u d i n g a , o Ame
rikai žal inga. E i l in iam piliečiui 
sunku suprast i , kodėl amerikiečiai 
taip pagarbia i su rusa i s elgėsi ir 
toleravo visus agresyvius Sovietų 
užmojus. Vargu a r ga l ima visa tai 
teisinti noru iš laikyt i taiką, plėsti 
prekybą ir kul tūr in ius san tyk ius . 
Nemaža čia svėrė ir žydų pas tan 
gos nuolaidomis Sovietams susi
laukti daugiau žydų emigran tų iš 
Rusijos. 

N e s ė k m i n g a p o l i t i k a 

Teko būti Punsko jaunimo suruoš
t a m vakarėly. Didžiulė gimnazijos 
salė, talpinanti daugiau negu tūks
tant į sėdinčiųjų, buvo perpildyta. Du 
trečdaliai publikos ir programa buvo 
jaunimo. Dainos, orkestrėlio kon
certas, kupletai. Viskas skoninga ir 
labai tvarkinga. Buvo ko pasigėrėti, 
stebint susirinkusį jaunimą. Mer
gaitės ir vyrai visi gražiai nuaugę, 
tvarkingi, mandagūs . Viena mūsų 
bendrakeleivė išsireiškė, kad į juos 
bežiūrint toks pasigėrėjimas, kad 
net graudu pasidarė. Labai ir labai 
patartina būtų mūsų jaunimui susi
pažinti su tuo nesugadintu lietu
višku Punsko jaunimu. 

A r g i n i e k o g e r o ? 
Gaila, kad teko atsiliepti apie Len

kiją neigiamai, lyg ten nieko geres
nio ir negalima pastebėti. O būtų 
kas . Žmonės, ne tie valdžios aparato 
išauginti robotai, y r a draugiški ir 

Prez. Carter io ir jo vyriausybės 
santykiai su Sovietais nebuvo sėk
mingi. J o pradė ta skelbti žmogaus 
teisių gerbimo politika Sovietams 
buvo visiškai nepriimtina, nes ji 
griovė pačius sovietinės sant
varkos pagr indus ir pačią detentę. 
Maskva į t a i atsiliepė, su imdama ir 
sunkiom ir bausmėmis nute isdama 
daugumą disidentų. Vidaus ir 
užsienio kritikų spaudžiamas nega
dinti santykių su Sovietais dėl žmo
gaus teisių negerbimo, prez. Car
teris liovėsi jų reikalu kalbėti. 

Prez. Carter io nesėkmingos pa
stangos įvykdyti pastovią taiką 
Vidurio Rytuose, o taip pa t nesu
gebėjimas kongrese pravesti ener
gijos t va rkymo įstatymų Maskvą 
įtikino, kad Carter io vyriausybė yra 
silpna ir neryžt inga, nes ji nepajėgė 
sulaikyti Sovietų disidentų nutei
simo, nei sus tabdyt i Sovietų — Ku
bos karinių veiksmų Afrikoje. Prez. 
Carterio neryžt ingumas padrąs ino 
Sovietus imt is dar agresyvesnių 
veiksmų plač iame pasaulyje. 

Ilgai užtrukusiose derybose dėl 
s t r a t e g i n i ų g ink lų a p r i b o j i m o 
(SALT) sutar t ies sudarymo rusams 
pavyko užsit ikrinti p ranašesnę pa
dėtį, o amerikiečius nustumti į antrą 
vietą. Tačiau, to nepaisant , pr. metų 
vasa rą Vienoje prez. Carteris tą su
tartį pas i rašė ir t a proga su Brež
nevu pasibučiavo. Rusai jokių nuo
l a i d ų n e d a r ė , į n e d r ą s i u s 
amerikiečių protestus dėl jų veiks
mų Somalijoje, Etiopijoje ir Ango
loje nekreipė jokio dėmesio. Taip pat 
pr. metų gale amerikiečiai pagal iau 
pamatė , kati Kuboje yra 3000 rusų 
ginkluotų karių ir dėlto sukėlė dide
lį tr iukšmą, reikalaudami tuos ka
rius tuojau išgabenti . Bet rusams 
griežtai a ts isakius , t r iukšmas buvo 
nut i ldytas ir išaiškinta, kad tiek 
karių nėra J A V pavojingi. 

P o l i t i n i s p a s i m e t i m a s 

Vias tai rodė dabart inės vyriau
sybės didelį politinį naivumą, 

neturėjimą konkrečios, gerai išmąs
tytos politikos santykiams su Sovie
tais. Maskva, matydama prez. Car
terio neryžtingumą ir tūpčiojimą 
vietoje, nesugebėjimą apginti savo 
interesų prie savo namų slenksčio 
(Kubos), jo susitelkimą į įkaitų išva
davimą Teherane, viešpataujantį 
sąmyšį Irane, galvojo, kad prezi
dentinių rinkimų metais JAV nesi
ryš imtis jokių griežtesnių prie
monių prieš invaziją Afganistane ir 
kad dabar geriausias laikas įvyk
dyti savo seną svajonę per Afga
nistaną prasiskverbti prie Indijos 
vandenyno. Atplėšus nuo dabar 
pakrikusio Irano vieną Beludžis-
tano dalį, o nuo silpno Pakistano 
antrą, sudaryti tar iamai nepriklau
somą Beludžistaną, kuris jau leistų 
įsistiprinti prie Indijos vandenyno. 

Visos ligšiolinės Sovietų invazi
jos dėl JAV nuolaidumo jiems bai
gėsi laimingai. Dabartinė į Afga
nistaną susidūrė su stipresniu 
pas ip r ieš in imu. V i s a s l a i svas 
pasaulis jų pasmerkė. Kadangi ji 
pažeidžia ne tik JAV, bet ir Kinijos 
interesus, Kinija siūlo abiem vals
tybėms imtis bendrų priemonių 
prieš agresorių. Laukiama įsisiū
buojant ir islaminio pasaulio, nes 
jam gresia tiesioginis pavojus. 

Šių dienų įvykių šviesoje patys 
amerikiečiai detentės politiką ir 
dvasią laiko žlugusia. Reikia tikė
tis, kad Afganistano invazija JAV 
paskatins savo santykius su Sovie
tais grįsti remiantis jėga, o ne silp
numu ir nuolaidžiavimu, nes, kaip 
patyrimas rodo, tik tokią politiką jie 
supranta ir su tokia skaitosi. Tačiau 
dar nėra tikrų ženklų, kad ta kryp
timi bus einama. Dar vyks tryni
masis tarp vanagų ir balandžių ir 
bus žiūrima, kaip vystysis toli
mesni įvykiai. Saugumo tarybos 
nutarimą Sovietams vetavus, bus 
šaukiama J T generalinė asamb
lėja, kuri dauguma balsų gali pr/ 
imti Sovietus smerkiantį nutarimą. 

šilti. Gal net per daug išviršiniai 
rodo savo nuoširdumą. Dar nepri
klausomybės laikais „Lietuvos 
aido" redaktorius Valentinas Gus
tainis buvo rašęs, kad lenkai lietuvių 
atžvilgiu turi nemeluotą istorinį 
sentimentą, didesnį nei kuriam 
kitam kaimynui. Taip ir dabar. 
Jeigu moki nors šiek tiek susikalbėti 
jų kalba, jie pagirs tave, kad tu kalbi 
„tobulai". Pastebės, kad tik „lit-
vinai" gali taisyklingai ištarti jų 
kalboje kietąjį „1", kai pas juos tas 
garsas išeina „u", pvz. „uapac" 
vietoj „lapac" (gaudyti). Gal to 
palankumo lietuviui nerasi pas 
lenkus, turinčius ko nors bendro su 
Vilniumi ir Lenkijos šiaurėje, tai 
neabejotinai Lietuvos vardas bus 
minimas su pagarba Krokuvos apy
linkėse. Krokuvoj užtiksi lietuvišką 
vytį ne tik karališkojoj Vavelio pily, 
bet daugely vietų mieste. Lenkas 
nuoširdžiai pripažins, kad visą, kas 
buvo pas juos geriausio, turi ryšio su 
lietuvių tauta , pradedant Jogaila ir 
jo dinastija, baigiant Mickevičium ir 
dabartiniu Jonu Paulium II. 

Gerą Įspūdį daro lenkų jaunimas. 
Neteko matyti nei vieno hipiškos iš
vaizdos, netvarkingo ar nešvaraus, 
triukšmaujančio a r pakampiais 
slampinėjančio. Priešingai, sek
madieniais didesnę pusę bažny
čiose kaip tik sudaro jauni žmonės ir 
vaikai. J i e puošia bažnyčias, 
kryžius, didžiausi būriai dalyvauja 
procesijose, gieda. Varšuvos uni
versiteto pastatai , visas jų ansamb
lis popiežiaus lankymosi dienomis 
atrodė lyg Bažnyčios tvirtovė. Pilna 
popiežiaus ir tautinių vėliavų, reli
ginių paveikslų, didelėm raidėm 
plakatų su psalmių ištraukom. 
Nepanašu, kad esi komunistinėj 
valstybėj. Kunigai ir vienuoliai 
labai gerbiami ir prieš juos komu
nistinė spauda niekad blogo nerašo, 
juo labiau nefabrikuoja melagingų 
istorijų, ka ip esti mūsų mielojoj tėvy
nėj. Jų spauda tik nutyli kunigų ir 
Bažnyčios gerus darbus, ignoruoja. 
Tolerancijos ir objektyvumo galėtų 
pasimokyti Lietuvos komunistų 
aparačikai. 

Ir vis dėl to teisybė, kad Lenkija 
nėra turistinis kraš tas , nežiūrint 
kaip jie reklamuotųsi ir pieštų gra
žiausius paveikslus kelionių lite
ratūroj. Kaip gera buvo, kai pakilus 
iš Varšuvos aerodromo ir skrendant 
virš Skandinavijos jau be baimės 
galima buvo fotografuoti pro 
lėktuvo langą debesis (virš Lenkijos 
neleidžiama net ir žiūronų naudoti), 
o dar geriau buvo New Yorke nusi
leidus. Cia aerodrome iškart di
džiausias kontrastas: tarnautojų 
mandagumas, maisto kokybė ir 
kiekybė, švara, tvarka, patar
navimas. Patart ina į Lenkiją 
keliauti tik turint reikalų. Tik reikia 
apsišarvoti kantrybe ir atsargumu, 
pasiruošti pakelti visokias kliūtis ir 
nepatogumus. Dar labiau patar t ina 
pakeliauti ir tiems, kuriems čia, 
Amerikoj, viskas negerai. 

A K M U O 
V A C Y S K A V A L I Ū N A S 

R E N K A P A V A R D Ž I Ų 
K O L E K C I J A S 

Rytų Vokieti joje g y v e n t o j a 
Margareta Roden jau 25 metus 
kolekcionuoja senas ir juokingas 
pavardes. J i kasdien peržiūri laik
raščius, žurnalus, reklamas, skel

bimus ir iškerpa jai patikusias 
vietas. Jos kolekcijoje daugiau ka ip 
5,5 tūkstančiai pavardžių, sukla
sifikuotų pagal tematiką. Viena 
kolekcijos dalis — pavardės susi
jusios su pavardės turėtojo profesi
ja, pavyzdžiui, medicinos daktaras 
Hansas Virusas. jm. 

Aš k l a u s i a m a i pažiūriu į Tomą ir laukiu. 
- T u . 
— Aš? Fron te? Ka ip aš galėjau tave tenai 

išgelbėti? 
— Ar tu a t s imeni , Viktorai , kaip tu m a n e 

prikalbėjai d r a u g e su tav im lankyt i rusų kalbos 
pamokas? 

— Žinau. 
— Tai m a t a i . Rusų kalbos t ada gerai neiš

mokau. Bet t iek, kad d a b a r čia sėdžiu ir kalbu 
su tavim. Ir a r nekeista, kad kar ta is koks 
mažas ir, rodos, visai ne re ikšmingas žingsnelis 
nulemia visą t avo gyven imą? 

— Tokių atvejų kar ta i s , a t rodo, būna. 
— Taip buvo ir su tom rusų kalbos 

pamokom. Tik, Viktorai , nenorėčiau, kad kas 
nors ki tas ta i žinotų. G a l tai ir nieko, bet geriau 
kol kas n iekam nei žodžio. Žmogus nežinai, ką 
kartais gyvenime gal i sutikti . Gal tą, kuris , 
sužinojęs apie tave , negalės nei į tą pusę pažiū
rėti. 

— Tylėsiu ka ip žemė. 

Tomas sustoja, tyli, ir jo veidas lyg kiek 
pasikeičia — perbėga juo tarsi koks skausmo 
šešėlis. Paskui pakeičia savo poziciją — kairę 
ranką ištiesia kiek gali an t stalo, tarsi ji reikštų 
jo prisiminimų tolumas, o dešiniosios delnu 
paremia smakrą. Ir žiūri jis ne į mane, o pro 
langą, kur už kokio pusės kilometro aukš
tumėlė, apaugusi jaunom pušaitėm. Ir tyli. Tyli 
ilgai, tik lūpos vis kar ta is kiek sujuda, tarytum 
norėtų ką sakyti , bet vis nesiryžta pradėti. 

— Tau jau sakiau — buvo maždaug tokiu 
pačiu laiku, kaip ir dabar . 

— Pavasar is? 

— Ankstyvas pavasaris , kai dar niekas — 
nei medžiai nesprogsta, nei laukai nežaliuoja. Jį 
jauti tik ore ir žemėje. Iš jos lyg kyla kažkokia 
visą tave ap imant i galia. Jauti — ji tave lyg 
šaukia gyventi ir džiaugtis. Ir kažkaip su ta iš 
jos kylančia dvas ia ir pats visas susilieji. Taip 
aš, Viktorai, visada jausdavau ir savo tėviš
kėje. Kar ta is dar būdavo pašalę, tik sniegas 
nutirpęs. Išbėgsiu, būdavo, iš pirkios ir atsi
stoju basom kojom a n t žemės. Kažkas, žinai, 
t raukdavo — savotiška žemės mistika — su ja 
susiliesti ir pajusti jos galią. — Tomas stab
telia, pakelia galvą ir žiūri, tarytum visa tai 
matytų ir justų ir dabar . 

— Kur t a ip buvo? 

— Ukrainoje. Tik tenai, rytų fronte, tas 
pavasar i s buvo kitoks. Kitoks savo dvasia. Jos 
apibrėžti negaliu, bet kitoks. Buvome apka
suose. Priešais mus — lyguma. Bet ir ji kitokia 
— lyg visa būtų prisisunkusi skausmo. Ir, 

skundo, kurio negirdi, bet jauti — jis įsiveržia į 
tavo sielą ir apima tave visą. Nei nepastebi, kad 
tu visas pradedi drebėti, kad tave apėmė baimė. 
Rodos, viską atiduotum, kad tik nereikėtų tau 
tenai būti, kad būtum savo tėviškėje, kur tu 
matai savo artimuosius — tėvą, motiną, sesutę. 
Bet tu esi tenai. Ir žinai, kad pabėgti negali. 
Net, atrodo, jei kas ir leistų, ateitų ir sakytų: 
bėk, vistiek nebėgtum — negalėtum kojų 
pakelti. 

— Gal kai kas ir pabėga? 
— Nemanau, Viktorai, — neigiamai 

pakrato galvą. — Mirties baimė paraližuoja 
visus ir prispaudžia prie žemės. Glaudžiasi prie 
jos kaip prie išsigelbėjimo. 

— Man čia įdomus psichologinis reiškinys. 
Sakyk, kodėl? 

Tomas tik pažiūri į mane ir nieko neatsako. 
Ir tęsia toliau: 

— Dar dieną buvo kiek lengviau, bet 
vakare... Tu, Viktorai, negali net ir įsivaizduoti, 
ką aš tada jaučiau. Atrodė, kad temstant visas 
tas skausmas, kuriame skendo priešais mus 
esanti lyguma, susigėrė į mano sielą. 

Tomas sudreba visu savo kūnu, tarytum 
būtų to skausmo paliestas iš vidaus. Ir lyg 
mėgina pasislėpti pa ts savyje — susitraukia ir 
krūtine prisiglaudžia prie stalo. Ir matau — 
sukanda apatinę lūpą, o iš akių rieda ašaros. 

(Bus daugiau). 

r-.-
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KRITIKA AR 
NUVERTINIMAS 

Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje Chicagoje pagaminta Kauno Karo mu
ziejaus sodelyje stovėjusio kariams paminklo kopija. Prie jo matyti St. 
Balzekas, Linda Ruzgas ir Elli Livcinas. Abi atliko programą Amerikos 
karių veteranų spaudos draugijos etniniame susirinkime, kuris įvyko mu
ziejaus patalpose. 

Lietuvių Bendruomene tariasi su ALTĄ 

1979 m. gruodžio mėn. 1 d. 
Drauge nr. 278 t i lpo straipsnis 
"Chicagos styginių koncertas 
Jaunimo centre". Straipsnio au
torius Dar ius Lapinskas. Jis kriti
kuoja Fausto Strolios vadovauja
mą "Chicagos lietuvių styginį 
ansamblį" , kuris tų pačių metu 
lapkričio 18 d. Jaun imo centre 
koncertavo. Straipsnyje pastebi, 
kad jis rašo kaip eilinis koncertų 
lankytojas, tač iau visur ryšku pro 
fesionališkumas. Aš taip pat ra
šau, ka ip koncertų lankytojas ir 
muzikos mėgėjas. 

Šiuo straipsniu nenoriu paneig 
ti kritikos, kuri yra reikalinga, bet 
kokiai pažangai. Noriu tik at
kreipti dėmesį į kritikos toną ir 

j nekritiškus išsireiškimus. Aš kri-
į tiką supran tu ka ip rimtą, kultū-
I ringą dalyką, nieko neužgaunan-
! tį, nesuniekinantį . Tačiau to pasi

gedau anksčiau minė tame straips 
i nyje. Ne r imtas pats straipsnio 

pavadinimas "Chicagos styginin-
kų koncertas Jaun imo centre". 
Juk t ikras va rdas yra "Chicagos 
Lietuvių styginis ansamblis" . Ar 

! tikslu ar netikslu ta ip vadinti , yra 
Į kitas reikalas, be t turi būt i pagar

ba t ikriems vardams . To l i au ra -
I soma".. . beveik pusė dalyvių n e 

lietuviai — net amerikiečių mu-
į zikų unijai priklausantys žmo

nės"... Aš amerikiečių muzikų 
unijas laikau r imtomis instituci
jomis, kurios parenka rimtus m u 
zikus savo nariais . Jei tie muzikai 

I unijistai sut inka įsijungti į m i -
, nėtą ansambl į ,jie tą ansamblį 
j rimtai įverina. Juk r imtas m u -

ta s muzikas, sukūręs nemažai mu
zikinių dalykų. Jis yra pasišven
tęs dirbt i su lietuvišku j aun imu jų 
muzik inės kultūros puoselėjimui. 
Jis dėsto dainavimą net trijose li
tuanis t inėse mokyklose. Vadovau
ja "Audra i " , "Vaivai" , Vyčių 
chorui . Padeda ir kitiems jį pra
šant iems. Viskas beveik už ačiū. 
Jei ir gauna iš ko nors keletą do
lerių už benziną, tas neatlygina 
už jo pusiau nemiegotas naktis, 
nuostol į sveikatai ir savo šeimai. 
T a i didelio pasišventimo žmogus 
savo tau ta i , savajam jaunimui . 

Aukščiau minėtas styginis an 
sambl i s yra įsteigtas mūsų jauni
m o muzik in iam lavinimui, bet ne 
profėsionalinias tikslams. Čia 

C L A S S I F I ED GU I D E 
K E A L £ S T A T £ 

Savininkas parduoda 3^ų butų namą 
2 butai po 3 mieg., vienas 2-jų mie
gamų. Karstu vand. apšild. 17 m. se- Į 
numo. Liuksusinis butas savininkui, i 
Prašoma kaina $120,500. Arti 59-os ir 
Central Park Ave. Kalbėkit angliškai Į 

TeL — 776-6238 

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

galovv. 2 miegami. Pušų sausas beis-
! mentas. Graži vonia ir ekstra tuale-
i tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 

Faus to Strolios uždavinys ugdyti j Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga-
muz ikc tarp jaunų žmonių, ku- į lite užimti. Marąuette Parke. — 

į zikas ir už atlyginimą nenorės 
J au daugiau ka ip septyneri me- ! pirm. dr. Kazys Šidlauskas 19^9 ; kompromituot i savo vardo pas i - I 

t a i JAV Lietuvių Bendruomenė j m. gruodžio 4 d. parašė laišką į r į n k d a m a s mažai vertą objektą, 
d e d a pastangas susitart i su Aha ! nau jam JAV LB krašto valdybos j Straipsnyje yra nerimtų, rimtą kri- r * rv =* -
dėl darbų koord inavimo Lietuvos \ pirm. Vytautui Kutkui pasi tar i-! ^ ą pažeidžiančių palyginimų 
iš la isvinimo veikloje, nes ji tiki,! mo reikalu. Nors naujoji JAV į k a j p c į r k 0 k louna i ar panašiai, 
kad to da rbo yra tiek daug , jog ; LB krašto valdyba pareigas per 

rie t a r p patyrusiu muzikų tobuli
n a savo sugebėjimus ir ruošiasi 
r i m t a m darbui. Lietuviška patar 
lė sako: "Veršiu nebliovęs, jaučiu 
nebaubs i" . Suklysti visiems pasi
taiko, bet juk iš klaidų ir moko
mės. Vien lengvus dalykus groda 
mi , nepajėgs atlikti sunkesnių. Ir 
didieji muzikai iš karto nepasida
rė dideli. Ansamblis neina groti į 
Ochestra H a l i ar kitas profesiona
lų sales, be t pasitenkina mūsų 
lietuviškuoju Jaunimo centru, sa
va lietuviška publika, kuri visuo
met jį šiltai sutinka ir nesigailė
d a m a paaukoto dolerio, su dėkin
g u m u apleidžia salę. 

Mūsų tikslas išeivijoje išlikti 
lietuviais. T u r i m e didžiuotis tais i 
žmonėmis, kurie m u m s padeda tų 
tikslų siekti. Kiekvienas žmogus 
nuoširdžiai jungdamasis savo tau
t iečiams padėti, yra jautrios sielos. 
Kiekvienas skaudus žodis, netak
tiškas pasielgimas įskaudina, įne
ša į jo sielą kartėlio, mažina kūry
binį darbą ir žlugdo besiaukojan
čio entuziazmą. Netekti tokių 
žmonių bū tų m u m s didelis tau-

$52,500. 
Puikus mūrinis. Apie $10,000 pa

jamų. Moderniai patobulintas namas 
Marąuette Parke. Kaina $67,500. 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Chicago, IU. 60632, tel. 927-5980 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir au tomo
bilio pa mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
Telef. GA 4-8654 
320812 W. 95th Street 

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

TeL — W A 5-8063 

jo užtenka visiems. T ik kiekvie- į ėmė tik 1979 m. gruodžio 1 5 -
ną pozityvų atliktą darbą toje' -16 dienomis Detroite ir to po-
srityje, než iūr in t , kas jį atlieka, • sėdžio didžiausia dalis buvo skir-
visi turė tų te ig iamai įvertinti i r ' ta pareigų perdavimui — perė-
pr ipaž in t i . Deja, pradžioje Altą , m imu i , tačiau ji to klausimo ne-
tokio pas i ta r imo vengė ir vis ati-} atidėliojo, bet, trokšdama vieny-
dėliojo, bet paga l iau 1978 m. bir- i bės lietuvių tarpe, rado laiko ir 
želio 18 d. Rochesteryje pirmą Altos pirm. dr. Kazio Šidlausko pa
kar tą susitiko Altos ir JAV LB į s iūlymus apsvarstyti ir jau 1979 
krašto valdybos atstovai pasitar-; m. gruodžio 30 d. laišku davė 
ti . T e n jie sėkmingai sutarė še-į savo pasiūlymus Altai, 
š iais k laus imais , kur iuos siūlė sa-: Kadangi lietuvių visuomenė 

Muzikas Faus tas Strolia yra r im-

pano taurėmis sveikino vieni ki 
tas. 

Sis parengimas yra davęs 40C 
d'ol. pelno, kas valdybą įgali-n: 
daugiau skirti aukų spaudai, ŠVH 
t imui , kul tūra i ir kitiems lietuvi? 
•kiems reikalams. 

P . Mikšys \ 

Nor iu pažymėti, kad gerbiu D a 
rių Lapinską kaip muziką, kaip 
lietuvį, nemažą indėlį įnešusį į lie
tuviškos muzikos kultūrą, tik no
riu pabrėžti, kad nuosaikumas ir 
t inkamas žodžių parinkimas, ką 
l o r s viešai rašant, vaidina labai 

f svarbų vaidmenį mūsų tarpusa-
į /io sugyvenime. 

J. Plač> 

— Grožis be dorybės 
. a sus į gėlę be kvapo . 

P r a n r ū z u pa ta r l ė 

p a - ; 

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

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

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

Valdis Reai Estate 
2625 West 71 si Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 
li/2 aukšto 7 kamb. 2 atskiros vonios 
ir vinuvės. Naujas radiįatoriais gszu 
šildymas. Garažas. Galima tuoj užimti. 
Arti Maplewood ir 69-os gatvės. Tik I 
$24,900.00. 

2-jų aukštų Georgian. 5 kamb. 37 
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta j 
kaina. $27,900. I 

BLTC NUOMAVIMAS 
Vi m g pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Income Tax 

Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 178-2233 

!iiiitii!ii!iimtmimniiiiiiiniiuum::in!U 
Lietuviškas restoranas su namu h 
visais moderniais Įrengimais — 
Marąuette Parko centre. Lengvos 
pirkimo sąlygos. Labai geras biz-

fUiiiiiiiiimmiiiiiiiiiimiiiiimiiiMiiiinii 
Įvairių prvkiu pas i r inkimas ne

brangiai iš mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 St., Chicago, IU. 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
:::i:i:tiitiiiiiiiiiiiiiiiiii!iuiuiiiiiiiiiuuni 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

iiiittiitiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiium 
Tai puiki dovana — bet kuria 

proga! 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

/ 
PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 

LAIDA 
Suredagavo 

Juozapina Daužvardienė 

šiom dienom Draugo spaustuve 
išleido septintą laidą šios populia
rios virimo knygos. J . Daužvardie-
nė vėl patikslino ir pagražino šią 
laidą naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
j žmonoms a r marčioms. Daugelis 
\ apdovanojo kitataučius supažindin-
; darni juos su lietuvišku maistu ir 

virimu, š i knyga y ra sukėlusi la-
; bai daug pasisekimo lietuvių ir ki-
I tataučių darbo vietose ir organiza-
i cijose. 

Knyga yra labai gražiai įrišta ir 
į su spalvotomis iliustracijomis. La-
I bai patogi vartojimui. 
I Užsakymus siųst i : 

DRAUGAS, Knygų Skyrius 

4545 W. 6Srd Street 
l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l i 

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

NOTARY PUBLIC 
4259 So. Maplewood, tel. 254-7450 

Taip pa t d a r o m i VERTIMAI, 
l t l M t \ y iškvietimai, pildomi 
P I L I E T Y B E S P R A Š Y M A I ir t 20 centų mokesčiams. 

-HiKiiiinimuiiuiitiiiiiiiiiiiiHiitmti 

Chicago, Illinois 60629 

Kaina su persiuntimu $4.75 

Ulinois gyventojai pridėkite dar 

kitokie blankai . 
uiiniHHumunHiHuiniiniimiiumimii 
i l l l l l l iuili l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l it l l l l l l l 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 a r b a 376-5996 

min'tiiiiiniiiiiHiiiiiiuHiimiinmiiuitu 
Miut i . iMi i t t r i imi l l I t l I l t l I l I lU l IUl iUl I l t ln 

P L U M B I N G N E P R I K L A U S O M O S 

iiiiiiiiiuiiiimiiiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiniiiiiiii 
NUMIZMATIKA 

J o n a s K . K a r y s 

Žodynas , r a š t a i . 340 pus i . 
\ Kie t i viršel ia i . K a i n a s u p e r -
j s i u n t i m u $16.00. Spausdino I m -

m a c u l a t a P r e s s , P u t n a m , Conn. 

kia 
vo va ldyboms patvi r t in t i . JAV 
L B krašto va ldyba juos svarstė 
ir visus patvir t ino Pasaul io Lie- i me , kad A h a 
tuvių m e t u T o r o n t e 1978 m.bir- į v isuomenės ir 

t ikrai trokšta tos vienybės ir lau-
kada viršūnės susitars, tiki-
kad A h a neapvils lietuviu 

leis i ai lengviau 
želio 30 — liepos 4 dienomis. atsikvėpti dar prieš Vasario 16 

A L T o s valdyba tuos pačius klau- j šventę, pr i imdama JAV LB pa-
simus svarstė tik po 10 mėnesių \ s iūlymus. Iš savo pusės noriu už-
ir tik pusan t ro p u n k t o iš JŲ pri-1 tikrinti, kad Lietuviu Bendruome-
ė m ė . T a i p reikalas pakibo ore. n ė neketina nei Altos perimti, 

Bet, a t rodo, Al tos vadovybėje) nei jai vadovauti, nes politiniam 
nuo ta ikos keičiasi. Lietuvių Bend- darbui mes pakankamai prisiau-
r u o m e n e i buvo t ikrai maloni , ginome j auny ir vyresnių žmonių, 
s t a igmena , kada Altos valdybos! Vytautas Kutkus 

ŠIRDINGAI DĖKOJAME 
visiems Connecticut valstijoje gyvenantiems drau
gams, kaimynams ir pažįstamiems už pareikštą 
mums užuojautą žodžiu, raštu ir per New Britain 
radiją. Už šv. Mišių aukas, skirtas už a. a. ELVIHOS 
SKOPIENES sielą, nuoširdžiai dėkojame. 

Edvardas ir Dana Skopai 

nis. Reta proga. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

2951 W.G3rdSt., 436-7878 
Tel. 839-1784 arba 839-5568 

iiiiiiiiiiimiiiimiiimiiiiiimiimiHiiiuin 

Licensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Vinuvės 

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

SERAPINAS — 636-2960 
•i: :»;•?: ti!in>ini!!:;!iiiinuuaniiJM);5: 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Palm Beach, Fla. 

G R A 2 I A I S U T I K T I 
N A U J I M E T A I 

. tuviu Bendruomenei . Abiejų mo- Į 
! telių savininkai dalyvavo ir šia- • 
'. m e parengime su visais pas juos, 
'atostogaujančiais lietuviais. Da-1 

f lyvavo ir moteliu buvę savinin
kai A. V . Tomkai. T a r p daugelio 

LB P a l m Beach apylinkės vai-1 g t o l i a u a t v y k u s i u s v e č i u d a l y _ ; 

dybos surengtas gruodžio 31 d . ! v a v o : d r y y Avižoniai, dr. H. 
N a u j u 1980 m e t u sutikimas frf- T Brazaičiai, ju giminaitė I. Pū
ko Šv. Povilo parapi jos salėje. La-1 z i n i e n ė , atvykusi pas juos į sve-
bai d a u g da lyvavo lietuviu iš k i - , č i u s g Lietuvos, dr . A. V. Buikai 
t V vals tybių ir Kanados , čia at- ' ( B u t k u s dabartinės LB Krašto 
vykusiu Kalėdų švenčiu proga| valdybos vicepirmininkas) , A. Dze 
atostogoms. j k o n a s > v . Banys, J. D. Dundurai , 

Vaidybos p i rm. Z. Strazdas vi-Į R B u č i n s k a i t ė ) A. A. Jonaičiai (Jo 
sus pasveikino, vicepirmininkai; n a k i s L R a m o v ė s c . V- p į r m i n in -
P . Mikšys »r Julija StaŠkunaite k a s ) ) i n ž . K . 1. Cerniai , P. N . Gai-
pr is ta tė svečius, atvykusius iš ki- g ^ T v I g n a i č i a i ) D j j u r . 
t V vietovių- Šia proga tenka pa- g u č i a i j j T M f W a ž i a ; 5 j S v . e d a s > 

žymėt i , kad J. S tas iūna i te tik j K Virškai, I. T . 2.1inskai ir kt. 
įprieš metus čia apsigyvenusi s u ' 
savo tėvais, Apolionija ir Linu į Svečiu stalai buvo -papuošti ir 
Staškūnais , kur ie yra nupirkę šiuo me tu Floridoje gražiai žy-
T o m k ų motel i , tuoj įsijungė į lie- dinčiom gėlėm. Vakarienes gau-
tuvišką veiklą ir buvo išrinkta į 

A. t A. ALBINAI RUGIENIENEI mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame vyrui p. JONUI 
RUGIENTUI ir mūsų skautiškos šeimos nariams sū
nums ALGIUI ir VYTAUTUI su šeimomis. 

Detroito Baltijos ir Gabijos Tuntai 

Brangiai motinai Lietuvoje mirus, 

JONĄ URBONĄ IR JO SEIMĄ 
liūdesio valandoje giliai užjaučiame. 

Detroito ir W*mdsoro 
Lietuvių Fronto Bičiuliai 

NEKGHBORHOOD 
REALTY GROUP 

U.S.A.V 

t i i i i l i i i l i i . h i i i i i l I lM i i i l i l l i i l I l I i l f lH l l l i f l i l I 

TELEVIZ I JOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69th St., tel. 776-1486 

Hilllli<iliIMIimHIIiJ»IJ!'HJ • ! ' ! ! . ; | į f - : ^^ 

V A L O M E 
K I L I M U S ER B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

B U B N Y S — Te l . R E 7-5168 

L I E T U V O S 
P I N I G A I 

J o n a s K. K a r y s 

Os t rub l i s , O s t m a r k ė , Auks i 
nas , L i t a s . I s to r i j a ; i r N u m i z m a 
t i k a ( su 160 pav. ) 255 pus i . 
Spausd ino T ė v ų P ranc i škonų 
s p a u s t u v ė . K a i n a su pe rs iun t i 
m u $5.75. U ž s a k y m u s s ių s t i : 

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

llllllllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIHIUIIUIIIIIIIII 

We'll help you make ttie right movė. 
Naujesnis 3-jų miegamų bungalow. 

Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie 
67-os ir Homan. $52,900. 

2 H aukšto mūras — 3 butai. Ge
ros pajamos. Prie 44 os ir California. 
Nebrangus. 

59-ta ir Whipple. 6 kamb. puikiai 
prižiūrėta mūro rezidencija. Gazo 
šilima. Rūsys. Nebrangus. 

65-ta ir Keeler. Stiprus 1% aukš
to mūras. Tinka giminingom šeimom 
ar išnuom. Susideda iš 5 ir 4 kamb 
$72.000. 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Putaski Road 

Tel. —767-0600 

LB tarybą ir į šios apylinkės val
dybą ir greit susirado nuolatinį 
mokytojos darbą. D a n u t ė ir Rapo
las Va lo tka i , ki to motelio savi
n i n k a i , irgi gražiai jungiasi į lie
tuvišką veiklą — Rapolas yra P. 
B. Lie tuviu fclubo valdyboje, o 

sus valgiai buvo pristatyti resto
rano administracijom, o pyragus 
pagamino K. Giniot ienė, M. Gin-
cienė, A- Pažėrienė ir E. Mikšienė. 
Pirm. Stazdas visus nuoširdžiai 
pasveikino ir palinkėjo sveiku ir 
laimingu Naujyju metu ir kad 
priartėtu pavergtai Lietuvai lais-

K\ A. EDVARDUI TARUI 
staigiai mirus, giliai užjaučiame dideliame skaus
me palikusius TĖVUS ir gimines. 

Izabele Dainis 
Jonas, Gene, Linda ir Stepas 

Ė M E S I O 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

D £ M E S I O 

IIIIMIIIIIIIIIIIIIlHlllllllimillllllllllllllIllii 

MANO LIETUVIŠKA 
SPALVAVIM0 KNYGA 

(1 sąs. i r 2 sąs.) 

Knygos didelio formato, gražiai 
iliustruotos lietuviškomis temomi3 
ir t inka mūsų mažiesiems. 

Redagavo Mykolas Drunga ir 
Gintaras Karosas . Išleido Baltic 

' Enterprises. Boston. Mass. Abi 
! knygos su persiuntimu $5.75. IU. 

gyventojai prideda 25 et. valstijos 
mokesčio. Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, 111. 60629 

umimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimtiiiiiimiitii 

P L A T I N K I T E " D R A U G Ą " . 

H E L P WANTED — MOTERYS 

GIRL FRIDAY 
F o r office in Schil ler P a r k . M u š t 
know G e r m a n . Call 

671-2825 
t o schedule a p p o i n t m e n t . 

EXPERT) WAITRESSES WANTED 
Full or part time. Apply in Person. 

Ask for MICHAEL 
MITCHELL'S RESTAURANT 

101 West North Ave„ Chfcago, UI. 
PHONE: 642-5246 

VYRAI [R MOTERYS 

Retail 
NEED SERIOUS RETAIL 

COUNTER PEOPLE 
Full and Par t Time 

THE FRENCH BAKER 
26 W. Madisoo Tel. 346-3532 

I MANAGEMENT 
! 

Ebcpanding bus iness in t h e Chi -
! cago L a n d a r e a . H i g h income 
j po ten t ia l . Fu l l or p a r t t ime . 
| Call for in te rv iew. 398-6086. 

H E L P W A N T E D — H A L E 
w'HuiHuuiiHiiitiiiuiiiiiiiHiiiiiiiinHiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiitiiiniimiiiiitiiiiiimiiimii 

OWNER . OPERATORS 
| D.O.T. ąualified with tandem axle tractor foi piggy 
| back operation. Pick up and delivery vrithin 400 mile 

D a n u t ė dažna i ta lkininkauja Lie- lvė . Di iž iu ič salė svečiu su šam- ' 

Vizitinių kortelių naudojimas yr» 
gražus paprotys Biznieriai jas pla 
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo 
mų atstovams turėti gražias vizi 
H.nes korteles , 

Kreipkitės } "Draugo" admini* = radius. Chicagc-based. Excellent pay package. 
traciją visais panašiais reikalais, s 

DRAUGAS, 
4M5 W. SSrd Str^ 

Chk*fo, III. S062S 

TEL -312—226-7828 
riiiitntiiitftutiiiiii!iHiiitiiiiiiiui]]]iiiiiiiiiiuiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiimiuuiiuuHiiiiitMn^ 



TUHDRŲ {VArRUMAI i — Ar žinia ar nežinia, mes f Australijoje ar Europoje 
paliksime lietuviai, nors jau 

Ne tik triukšmas veikia į žmo- i užmiršime Uetuviskai kalbėti ir 
gaus nervus, bet ir stipri šviesa. į dainuoti, nors ir nežinosim, kur 
Todėl akys yra svarbiausias juti 
mo organas. Netekti regėjimo 
yra viena didžiausių žmogaus 
nelaimių, bet žmogaus akių ap
sauga yra nedidžiausia. Tiesa jos 
yra įaugusios stiprioje kauli
nėje duobėje. Nuo dulkių, 
vėjo, prakaito ir taip pat nuo ryš
kių spalvų jas saugo raumeninl 
gi, smulkiais plaukais apaugę an- j 
takiai, stambesniais plaukeliais, Į 
blakstienomis apaugę vokai. Jeigu Į 
dulkių ar šiaip ko patenka į akis, 
tai akis ima tuojau valyti aša
ros. Ašarinės liaukutės yra akies 
išorinėj kertelėje. Akies judėjimą 
tvarko jos raumenys. 

Šiais laikais natūralų saulės ap 
švietimą ne tik naktį, bet daug 
kur ir dieną pavaduoja elektros 
šviesa. Žmogus priima į save, pa
sak mokslininkų, apie 80 proc. tų 
dalykų, ką jis pastebi, pro savo 
akis. Stebint žmogaus akis, atro
do, kad jos turi labai mažą per
trauką. Visur jam šviesa spindu
liuoja; šviesa žmogų beveik visur 
lydi, erzina jo regėjimą ir visi tie 
šviesos įspūdžiai pro žmogaus 
akis veikia smegenis, kurie turi 
visus tuos įspūdžius perduoti, ki
taip sakant, pervirškinti. 

Mokslininkai sako, kad per daug 
šviesos blogai veikia į žmogaus 
nervus. 

Būdinga žmogaus matymo tech 
nika. Kai šviesos spinduliai nuo 
einančių priešais žmogų daiktų 
patenka į akių vidų pro akies vyz
dį, eidami pro lęšiuką, spindu
liai lūžta ir susimeta tinklainėje. 
Tinklainės regimaisiais nervais 
akis susižino su smegenimis ,ir 
žmogus mato vaizdus. Normalios 
akies lęšiukas turi tokį iškilumo 
laipsnį ,kad spinduliai, eina tik is 
labai toli einančių daiktų. Vaiz
das šiuo atveju būna neaiškus, nes 
jo ryškumas gautųsi už tinkli
nės. Tačiau žiūrint į artimus daik
tus, lęšiukas keičia savo pavidalą; 
jis daugiau gigaubią,parosi iški
lesnis, smarkiau laužia daikto 
spindulius ir juos surenka nebe uz 
tinklainės, bet pačioje tinklainė
je. Tuo būda akies lęšiukas, žiū
rint į daiktus, nuolat turi taikin
tis prie jų, keisdamas savo issi-
gaubimą. 

Akių nenormalumai — žema-
žiūrystė ara aukštažiūrystė at
siranda tada, kai lęšiukas būna 
nebeskėtrus ir negali prie toli bei 
arti esančių daiktų prisitaikinti, 
nes nuo matomųjų daiktų ei
nantieji spinduliai susirenkame 
tinklainėje, bet už jos, aukstaziu-
rystės, arba prieš ją žemažiurys-
tės atveju. Tam trūkumui pasa
linti arba matymo ašiai sutrum 
pinti ar pailginti reikia vartoti 
akiniai. 

Skaitant knygą reikia laikyti 
ne arčiau kaip 25 - 30 cm. nuo 
akių Pasak medicinos moksli
ninkų, visada žiūrėti, kad šviesa 
būtų ne per silpna ir ne perdaug 
stipri. Neskaityti prietemomis ir 
gulint. Protarpiais reikia akims 
poilsio, nukreipiant jas į tolimus 
daiktus. 

Mik. 

toji Tėvų žemė — Afrikoje, 

•II 
vis tiek mūsų lietuviškas krau- j 
jas, mūsų gyvybė dar tebebus; 

Lietuva. Kun. dr. F. Gureckas 

P a i e š k o j i m a s 
Paieškoma Dambrauskaitė Eilutė 

(Stela), išvykusi iš Lietuvos 1932 
metais. Gyveno Detroite ir dirbo ba
tų dirbtuvėje kaip dailininkė. 

Prašo atsiliepti giminaitis Dam
brauskas. Adresas: L.T.S.R., Dotnuva 
- Akademija, Ežero g. 21-2. 

įiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiMiiiiiuuiiiuimuiiuir. 

Lietuvos atsiminimai 
* 

Radijo Valanda Jnu SS metus tar-
na.jja N»»w Jerspy. N«»w York (r Con-
neetlmt liPtuviruru ! 
Kas 5e*tnfHeni nuo • H;l I vai po
piet 15 WRV1> Stotie-* N«w ToH<<> 
1S30 VII.. AM ir nun 7 iki 8 vU 
»ftk. 97 9 mee S"M 

Dlrėkt l>r. Jokūbą* J. Stnkaa 
1407 Foree Drtve 

Montitalf»«Me. N. J. 070*2 
Tel. 232-&5M (cod*} 201 

Kviečiame taip pat klausytis I.tetu-
riftkų kultūriniu valandų anglų ka.ba 
U Seton Hali Universiteto radijo sto
tie* (New Jersey WSOU. 89.5 mat; 
FM) Pirmad. 7:S0 - 8:30 vai vakaro 

(VMorat iJs prof. J. Stoka*) 

uautiiiintiiiiiiuuiituiituuiuuuiuiiiiit, 

Brangiam kolegai 

A.f A. Dr. VLADUI BLAŽIUI 
m i r u s , 

jo žmonai, sūnums su šeimomis ir kitiems 
giminėms reiškia širdingą užuojautą 

Chicagos Sveikatos Departamento 
Gydytojai Bendradarbiai 

Mūsū mielam draugui 

A. f A. 
EDVARDUI V. TARUI, 

staiga mirus, jo Tėvams ir artimiesiems 

reiškiame gilią užuojautą. 

R. BartaŠhis 
V. Butikas 
D. Eflipakeris 
L Gvdonis 
S. Gylys 
V. Jarašiui! 
R. iavaite 
L jokubauskas 
R. Jokubauskas 
V. Kavaliūnas 
R. Lukarte 

Y. Olšauskas 
V. Pleiryte 
J. Riškus 
R. Ruzgaite 
0. šepikafte 
N. Shotaite 
N. Šimkute 
A. Vaitkus 
T. Vaitkus 
R. Venclovas 

DEK 
Po pavykusios sunkios operacijos, bet vėliau komplikacijoms su

sidėjus, 1979 m. gruodžio mėti. 16 dieną -etiketai mirė mūsų my
lima žmona, motina, močiutė ir teta 

A . f A. 
Milda Brožaityte - Lesniauskiene 

Giliame liūdesyje pasilikę, nuoširdžiai dėkojame laidotuvių apei
gas atlikusiems bei jose dalyvavusiems gerbiamiems kunigams: 
Garšvai, Kireiliui, Borevičiui ir Kuzminskui. 

Dėkojame šv. Mišiose nepaprastai gražiai giedojusiai mūsų šei
mos bičiulei solistei Daliai Kučėnienei. Dėkojame mieliems priete-
liams — karsto -nešėjams. Nuoširdžiai dėkojame visiems už aukas 
šv. Mišioms ar labdarai, už gėles, už jautrias užuojautas spaudoje, 
laiškais ir žodžiu. Širdingai dėkojame visiems taip gausiai daly
vavusiems koplyčioje, Sv. Mišiose ar kapinėse ir palydėjusiems 
brangią velionę savo maldomis j amžinybę. 

Reiškiame padėką gražiai apeigas pravedusiam laidotuvių di
rektoriui D. Petkui. 

Liūdime ir visiems Dievo palaimos meldžiame — 

vyras VIKTORAS, 
sunūs ALGIMANTAS, RAMONAS, 
duktė AUDRONE — su šeimomis 
ir kiti giminė*. 

Mielam gerbiamam kaimynui 
A . f A, 

DR.. VLADUI BLA2IUI 
netikėtai mirus, žmonai SOFIJAI ir visai ŠEIMAI 
reiSkiame noulirdžią užuojautą ir kairu liūdime. 

Halina ir Povilas Diliai 
Erika ir Edmundas Broeks 

Mielam Vyr. Mokytojui 

A. t A. JUOZUI LAUKAIČIUI mirus, 
jo žmonai SOFIJAI ir sūnui ABŪNUI su šeima, 
gyv. Vokietijoje - Muenchene, sūnui JUOZUI, duk
terims DANGUOLEI ir RŪTAI su šeimomis, gyv. 
Amerikoje, reiškiame giliausią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Ona Kreivėnienė ir ieima 

GILIĄ PADĖKĄ REIŠKIAME 
visiems a. a. ELVIROS SKOPIENES šermenyse dalyvavusiems: gau
siai ją lankant koplyčioje ir palydint į amžiną poilsio vietą. Dėko
jame laidotuvių direktorei poniai Butkienei už atliktą visą darbą ir 
tuo atimant nuo mūsų didelį rūpestį. Dėkojame kun. klebonui J. 
Stankevičiui ir kun. F. Kireiliui už sukalbėtas maldas koplyčioje. 
Ačiū kun. B. Rutkauskui už sukalbėtą rožini koplyčioje ir maldas 
kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame kunigams: J. Stankevičiui, B. Rutkauskui 
ir J. Juozevičiui už atnašautas gedulingas šv. Mišias Sv. Antano pa
rapijos bažnyčioje, širdingai dėkojame ponui A. Skriduliui už var
gonų muziką ir giesmes bažnyčioje ir kapinėse. 

Visi mūsų šeimos nariai dėkoja dr. P. Kisieliui už rūpestingą 
velionės lankymą tiek ligoninėje, tiek jai sergant ir gulint namuose 

Reiškiame gilią padėką dr. B. Motušienei, kuri Balfo vardu atsi
sveikino su velione ir kondensuotais, jautriais žodžiais perbėgo jos 
sunkią motinos dalią gelbėjant mažamečius vaikus karo audros sū
kuriuose ir po karo pabėgėlių stovyklose. Širdingai dėkojame mok 
A Tauginui, kuris su velione atsisveikino Lietuvių Krikščionių De
mokratų vardu. 

Aleksandras Skopas, 
Apolinaras ir Nijolė Skopai, 
Edvardas ir Danutė Skopsi, 
Aldona ir Anicetas Grimai. 
Sofų* tr Algirdas PaUoniai 
Geni ir Vladas Bikulčiai 

DRAUGAS, pirmadienis, 1980 m. sausio mėn. 14 d. 

k t A. DR. VLADUI BLAŽIU! 
staiga minis, žmonai Sofijai ir vaikams gi
lią užuojautą reiškia 

Ringų ir Galėnu šeimos 

STASIUI JURJONUI IR ŠEIMAI, 
mirus jo seseriai a. -J- a. Elenai Lietuvoje, 

reiškia užuojauta 

Jonas Markvaidas 

A. f A. Dr. VLADUI BLAŽIUI, 
Illinois Laet. Gyd. dr-jos nariui, staigiai mirus, jo žmo
nai SOFIJAI, Varnas Montessori mokyklos direktorei, 
jos sūnums dr. RIMUI, JULIUI su šeimomis ir sūnui 
ANTANUI bei kitiems giminėms, reiškia širdingiausią 
užuojautą ir kartu liūdi 

Tūvnois Lietuvių Gydytojų 
ir Odontologų Draugija 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

A. f A. EDVARDUI TARUI 
staiga mirus, jo tėvams EUGENIJAI ir VYTAUTUI ir 
šeimoms, močiutei ELENAI TARAŠKEVIČIENEI bei 
giminėms liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžią užuo
jautą-

Stasė, Juozas, Birutė, 
Algis ir Rimas Bacevičiai 

P A D Ė K A 
Mūsų mylimam tėveliui ir seneliui 

A . f A . 
ANTANUI LUKOŠEVIČIUI 

mirus, nuoširdžiai dėkojame draugams ir pažįstamiems, pagerbusiems 
velionį šv. Mišių aukomis, atsilankiusiems koplyčioje ir palydėju
siems į amžiną poilsio vietą. 

Taip pat dėkojame kan. V. Zakarauskui už sukalbėtas maldas 
koolvčioie. atlaikytas 5v. Mišias ir palydėjimą į Lietuvių Sv. Kazi
miero kapines. 

Dėkingi laidotuvių direktoriui Donald A. Petkui už nuoširdų 
patarnavimą. 

Paliko: liūdinti duktė, sunūs, žentas ir anūkai 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Te l . 737-8600 
Tel . 737-8601 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. f A. 

Pik. ltn, KAZYS ALIŠAUSKAS 
Mirė 1978 m. sausio 16 dieną. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Mirties metines minint šv. Mišios bus arnašauramos sausio 16 
d., 8:30 vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje Oucagoje ir Australijoje, 
Sydney, Sv. Joakimo bažnyčioje. 

Gimines, draugus ir pažįstamus 
maldoje. 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 47t>-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

prašome prisiminti mirusį 

VuUOde 
ŽMONA IR VAIKAI SU ŠEIMOMIS 

^HiimiiinnuniiiiiitiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiHiiiiiiiiHiiii'jt 

| The Violations of Human Rights f 
| in Soviet Occupied lithuania 1 
| (A REPORT FOR 1978) | 

f ThJs report edited by Dr. Thomaa REMEIK1S | 
f and Bronius NAINYS 5 

= The IAthuanian American Commumity = 
| 708 Custis Road, Glenside, Pa. 19038 | 
r Šis leidinys apima 1978 metus, didesnio formato — 200 E 
E pusi. Tai sukaupta pogrindžio spaudos dokumentinė me- | 
= džiaga, kuri atskleidžia šiurpų okupacinį vaizdą. Kaina su § 
1 persiuntimu $5.85. Ulinois gyventojai dar prideda 24 et. i 
H valstijos mokesčio. \ 
I Osa±ymw siusti: DRAUGAS, 4546 W. 6Srd St , ? 
| CMcmgo, I1L 90629 j 
Ci»IHl><IHWIMI1tMIII<IM<IM<mWMM<ll>W»«<MWIM>fWmMIIIHIMUtllllMH<Ulllil>ltllUin; 
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X Sol. Roma Mastienė, kon
certuojanti Australijoje, atsiun
tė sveikinimus ir džiaugiasi, kad 
koncertai vyksta gerai, o Aus
tralijos lietuviai draugiški ir 
visur šiltai sutinka. 

X Toronto lietuvių namų vi
suomeninės veiklos komitetas 
pakvietė PLB pirm. inž. V. Ka-
mantą padaryti pranešimą To
ronto lietuvių visuomenei. Pir
mininkas kalbės sausio 20 d. 

X "Chicago Sun Times" laik
raščio kolumnistas Otis Pike 
sausio 1 ld. laidoje rašydamas 
apie paskutinius įvykius, pažy
mi, kad su Afganistanu įvyks 
kas su Latvija, Estija ir Lie
tuva, kurias Maskva pavergė. 

X Juozas Kriščiūnas, čika-
giškis, parėmė mūsų spaudos 
darbus 12 dolerių auka. Nuošir
džiai dėkojame. 

X P. Sidabras iš Kanados at
siuntė prenumeratos mokestį ir 
10 dol. auką. Labai ačiū. 

X Dr. Alfonsas Ažubalis, 
Danville, 111., dažnai paremia 
savo dienraštį. Ir dabar, siųs
damas prenumeratos mokestį, 
pridėjo 10 dol. auka. Esame la
bai dėkingi. 

x Veronika Gumauskienė, 
VVestern Springs, 111., prie pre
numeratos mokesčio pridėjo 
10 dol. auką. Labai ačiū. 

X Vaclovas Kasakaitis iš 
Willowick, Ohio, mums atsiun
tė sukaktuvinius sveikinimus, 
apgailestaudamas, kad dėl svei
katos negalavimų negalėjęs 
anksčiau pasveikinti "Draugo" 
70 metų sukakties proga. Už 
tat dabar nuoširdžiai sveikina 
ir siunčia Garbės prenumeratos 
mokestį. Už viską dėkojame. 

X Stasys Rudys, pedagogas, j 
dabar gyvenąs Worcesteryje, 
Mass., padėkojo už kalendorių 
ir atsiuntė 10 dol. auką. Labai 
ačiū. 

X Vincas Levickas, Crown-
ville, MD, dažnai paremia "Drau 
gą". I r dabar gavome jo 10 
dol. Labai ačiū. 

X Aukų po 7 doL atsiuntė: 
Aloyzas Kuolas, Toronto, 
V. Narkevičius, Downers 
Grove, 
A. Ramanauskas, Floridoje, 
M. Krasauskas, Pasadena, 
P. Petroliūnas, Waukegan, 
J. Paovys, Grand Rapids, 
E. E. Praninskai, Floridoje. 

Visiems maloniai dėkojame. 
X Aukų po 5 dol. atsiuntė: 

Amalija Jagutienė, S. Šimkus, 
Bronė Gadeikienė, Mary Con-
rod, Stasys Zaviskas, Stasys 
Barzdukas, Regina Ingelevičie-
nė, U. Zinkus. Visiems dėkoja
me. 

X Dėkodami už kalendorių, 
aukų po 5 dol. atsiuntė: Jonas 
Savickas, Vladas Mačiukas, H. 
Buchinskienė, VI. Vaišvila, Jo
nas Zabukas, V. J. 2emaitis, 
Ona Tervydienė, Elena Gabrie-
nė, Zuzana Petrauskienė, V. 
Vasiliauskas, kun. Ant. Pu-
chenskis, Stasys Mykolaitis, St. 
Jurkšaitis, Petras Jaras. Vi
siems nuoširdžiai dėkojame. 

X Dėkodami už kalendorių 
aukų po 5 dol. atsiuntė: Ona 
Čaplinskienė, Jurgis Damas, V. 

CHICAGOS ŽINIOS 

Dariaus ir Girėno mokyklos 15 metų jubiliejuje, 
atlieka programą. 

M\n. Fi-s'^s Stroiia su savo styginiu ar.s&rr.bl:- :r rr>ofonia:s 
N'uotr. Gintaro Plačo 

I Š A R T I IR T O L I 
J, A. VALSTYBĖSE 

— JAV LB Visuom. reik. ta
ryba didesnius kiekius LB iš
leisto "Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied Li-
thuania" leidinio padovanojo 
Lietuvos atstovybei Washingto-
ne ir visiems trims konsula
tams. Gen. konsulas Anicetas 
Simutis JAV LB krašto valdy 

Palevičienė, Ant. Balčytis, A n t . ' b a i prisiųstame laiške leidinį 
Matukas, Juozas Skeivys, T.iv ert ina teigiamai, dėkoja re-

nevoje yra kėlęs Sovietų vyk
domus žmogaus teisių paneigi
mus Lietuvoje. 

— Lietuvių fondo Pelno skir
stymo komisijon JAV LB kraš
to valdyba paskirė Švietimo ta
rybos pirm. Joną Kavaliūną, 
Kultūros tarybos pirm. Ingridą 
Bublienę ir Bronių Juodelį. Jų 
antrininku paskirtas Česlovas 

~ Grincevičius. 

Algimantas P. Gureckas 

menė, V. Bulkaitis, A. Stuikys. j jnž. Broniui Nainiui ir jų ben-
atalija Išganaitienė, P. Ska- j dradarbiams už paruošimą, o 

LB-nei — už išleidimą 

X Juozas ir Bronė Milašiai, 
Vernon Hills,- 111., maloniu laiš
keliu pasveikino "Draugą", pa-

Kazimieraitis, Monika Steikū- faktoriams dr. T. Remeikiui ir vienbalsiai išrinktas JAV LB 
krašto valdybos įgaliotiniu Wa-
shingtono federalinėse įstaigo-

blauskas, Fr. Jucius, Simas Briz I j A V LB-nei — 'už išleidimą, se pirmame JAV LB krašto val
gys, Ant. I. Jampolis. Visiems j «x>alį gautojo šimto išsiuntinė- dybos posėdyje, įvykusiame 
dėkojame. , s i u N e w y o r k e reziduojantiems Į1979 m. gruodžio 15-16 dieno-

x Aukomis "Draugą" parė-j svetimų valstybių konsulams ir i mis Detroite, 
mė: po 3 dol. — E. Chmie-įkai kurioms ambasadoms prie 
liauskas, K. Adickas, Ant. Du-1 Jungtinių Tautų", rašo gen. kon 
binskas. J. Sakalauskas, J. I sulas Simutis. Gen. konsule Ju-
Kvietys. Ant. Valėnas; po 2 dol. \ zė Daužvardienė, dėkodama už 
— M. Ivanauskas Sofija Ba- "šią ypatingą Lietuvos Genera-
Činskienė, B. Šležienė, 1 dol. — liniam Konsulatui talką", tei-
P. Janušonis. Visiems dėkoja- gia, kad kiekviena laida "pade-
me. da šiam generaliniam konsula

tui patenkinti šimtus pasiteira
vimų bei prašymų aprūpinti 
universitetus, bibliotekas, įstai
gas ir įtakingus asmenis lite 

SALZBURTiO PAREIŠKTMAI 
Salzburge, Austrijoje, lapkri-

dėkojo už korteles ir atsiuntė 10 I čį0 mėnesi buvo surengtas tarp-Jratūra apie Lietuvą ir jos da-' siuntinybėje. Lietuvos atstovui 
j sutikus, tartasi ir mf ormuotasi 

— Vytenis Ir ©aiva Dūdai, 
Los Angeles. Calif., gruodžio 23 
dieną susilaukė sūnaus, kuriam 
duotas Arūno Tomo vardas. 

— Bromus Bteliukas, PLB 
valdybos pavestas suorganizuo
ti Lietuvių atstovybę prie Jung
tinių Tautų, gruodžio 20-21 d. 
iš New Yorko lankėsi Washing-
tone pas Lietuvos atstovą dr. 
Stasį A. Bačkį Lietuvos pa-

krydžio garbes pirmininkas yra 
prancūzų sveikatos ir socialinių 
reikalų ministeris Jaccmes Bar-
rot. Sąskrydį atidaro prancūzų 
senato pirmininkas Alain Poher. 
Įvadą į darbų tvarką padaro to 
sąjūdžio pirmininkė Mme Irene 
Mancaux. Sąjūdis, kaip pata
riamoji organizacija, veikia prie 
Jungtinių Tautų Organizacijos, 
Europos tarybos, UNESCO, 
Vaikų globos organizacijos ir k t . - l i e n e i d a r b a- koordinuojant. No-
Pakviesta dalyvauti ir to sąjū- o t i e j i pasinaudoti magnetofo-
džio tarptautinės tarybos narė n m ė s e Ju° s t e l ė j * įrašytomis pro-
O. Bačkienė. Ji, negalėdama as- ^ m o m i s yra prašomi kreiptis 
meniškai dalyvauti, savo įga- š i u o a d r e s u : Lithuanian-Ame-
hojimą pasiuntė to sąjūdžio pir- ricar 7 '' "':- ~ z 

mininkei Mme Irene Mancaux 

MDDWAY LĖKTUVAI 
Iš Midway aerodromo nuo 

lapkričio 1 d. trys DC-19 lėktu
vai pradėjo skraidinti keleivius 
į Clevelandą, Detroitą, Kansas 
City. Lapkričio mėnesį ta lėk
tuvo linija skrido 23,316 kelei
vių, o gruodžio mėnesį 29,178. 
Daugiausia skrido į Detroitą. 

DABARTINIAI ATLYGINIMAI 

Dienraštis "Chicago Tribūne" 
skelbia, kad universitetą baigu
sieji bakalauro laipsniu gauna 
maždaug tokį mėnesinį atlygini
mą: sąskaitininkas 1,310 dol. 
verslo administratorius 1,175 
dol., chemikas 1,427 dol., kom
piuterio specialistas 1,476 doL, 
ekonomistas 1,206 dol., inžinie
rius 1,678 dol., humanitaras 
1,108 dol., statistikos tarnauto
jas — matematikas 1,467 dol., 
pardavėjas 1,462 dol. Turįs ma
gistro laipsnį sąskaitininkas 
gauna 1,535 dol., o inžinierius 
su magistro laipsniu 1,928 dol. 

MOKSLEIVIŲ DOVANA 

Chicagos katalikų mokyklų 
auklėtiniai ir miesto mokyklų 
mokiniai, lanką tikybos pamo
kas, savo aukomis parūpino 
maisto, medikamentų ir moks
lo priemonių vaikams, kuriuos 
globoja 3000 pasaulio misijų 
stočių. 

VALGYDINA NEMOKAMAI 

Chicagos katalikų centrinė 
labdaros įstaiga kasdien duoda 
pavalgyti dviems šimtams ne
turtingų žmonių. 

CHICAGOS PARAPIJOS 

Chicagos arkivyskupijoje šiuo 
metu yra 449 parapijos. Pa
rapinėse mokyklose vieno mo
kinio mokymas kainuoja 627 
dol. metams. Moksleivių įnašų 
nepakanka. Parapija už kiek
vieną mokinį turi dar primokė
ti maždaug po 318 dol. mokslo 
metams. Katalikų mokyklų iš
laikymas Chicagoje 1979 me
tais kainavo 86,235,000 dol. Pa
rapijos savo mokyklų išlaiky
mui, be mokinių įnašų, turėjo 
pridėti 45,$54,000 dol. 53% pa
rapijų pajamų ėjo mokykloms 
išlaikyti. 

FIDELIO 
Vasario 2 d. 1 v. p. p . (Chi

cagos laiku) per įvairių miestų 
radijo tinklus bus transliuoja
ma Beethoveno "Fidelio" ope
ra. 

KOVAI SU VEŽTO 
Kovos su vėžiu draugija su

rinko 1,732,512 dol. aukų Chi
cagoje. Draugija remia tyri
mus kovos prieš vėžį i r padeda 
vėžiu sergantiems. 

— Margarita Samaitienė, Lie
tuvių Moterų klubų federacijos 
pirmininkė, pasiuntė preziden
tui Carteriui telegramą, išreikš
dama pritarimą jo žygiams 
prieš Sovietų Sąjungos agresi
ją Afganistane. Ji prašo toliau 
tęsti stiprią liniją prieš komu
nistinę Rusijos tironiją. 

tis Road., Glenside, P. 19038. 
Užsisakant pažymėti, kuri pro
grama yra pageidaujama. 

KANADOJE 

dol. auką. Labai ačiū. i t a u t i n i s * * * S l simpoziumas re- j bartinę liūdną padėtį". 
ligi jos ir tikėjimo laisvės klausi-

mis. 
— Prez. 3. Carteriui sausio! a P i e organizuojamą Lietuvių at-

Apžvelgiant religijos pa-į4 d b a j g u g ^ ^ ^ ag_;stovybę. B. Bieliukas paaiški-
dėtį ir tikėjimo laisvės pažeidi
mus pasaulyje, išskirtinis dėme
sys šiame studijų simpoziume 
buvo atkreiptas į komunistų; . . . . - _ 
valdomus Centro ir Rytų Euro-1 J A V " J T * " ? l™l 
pos kraštus, jų tarpe ir į Lietu-1 J°n* ^ ^ ^ i n k ą Washuig-

resijos Afganistane klausimu,,no ' k a d to* atstovybė bus vi-
Baltujų rūmų Štabo narys tte ' * | F ' n e valstybinė insti-
Channing telefonu kontaktavo | tuc}3a> k a d Joje veiks keli sky

riai ir kad viename jų — švie
timo, mokslo ir kultūros 

x Kun. Juozas J. crabys, 
Waterviiet. N. Y., dažnai pa
remia "Draugą". I r dabar ga
vome jo 15 dol. auką. Labai 
ačiū. 

X L Briedis, Maywood, Cal., 
"Draugo" foto bendradarbis Los 
Angeles, atsiuntė Naujųjų me-, _ 
tų sveikinimus ir 10 dol. auką.! se buvo iškelti Lietuvoje ir ki- i d a m a s noTk^° p a t i r t i * * d a r .- , - .*,„._ _ ^ _ 
liame jam dėkingi. ! tuose komunistų valdomuose I bu*°3ų reakciją į prez. O-te- S ^ ^ 1 ^ ^ ! ^ 

J ' ,. \ . . .. M I kraštuose pastoviai vykdomi ti- ri° * * ° ™ » « * — Abu kon-^novai. Ta pačia proga N d 
X Ona Kalinauskiene is Ed-. k ė j i m o ] a i g v ė g pažeidimai ' Į a* tMU* f eJ prezidento kalbą ver • k m t a • • Lietuvių žmogaus tei- JAV LB krašto valdybos pir 

wardsville, Pa., mus pasveikino Į k \TL . . " . J ^ £ w ' t i n o teigiamai ir Afganistano j s i l * komisijos pirm. dr. Domu 
Krivicku, kad organizavimas 

vą. Diskusijose ir pranešimuo jtone Alg. Gurecką. Paskambin- yra sutikę dirbti šiame krašte 
baigę aukštuosius mokslus pro-

— Altos valdybos pirm. dr. 
Kazys Šidlauskas 1979 m. gruo
džio 4 d. parašė naujajam JAV 
LB krašto valdybos pirm. Vy
tautui Kutkui laišką, siūlyda
mas pasikeisti ryšininkais ir 
šaukti centro valdybų metines 
konferencijas. JAV LB krašto 
valdyba savo posėdyje, įvyku
siame 1979 m. gruodžio 15-16 
dienomis, šį klausimą svarstė, 
principe pritarė ir gruodžio 30 

""•! d. parašė laišką Altai, išdėsty-
dama sąlygas sėkmingam tarp-
organizaciniam bendradarbiavi
mui, toleruojant ir respektuo
jant vienas kitą. Savo laiške 

. . . - Atsižvelgdami į faktą, jog, 
ir atsiuntė 10 dol. auką. Labai | r e l i g i n ė ^ ^ ^ n e a t s k i r i a m a i | invaziją lygino su Pabaltijo oku-

pacija. Dalyvavę Rosalyn Car-
ter Baltuose rūmuose lietuviams 

acm j susieta su kitomis pagrindinė-
X S. P. Tauras, Crown Point.' mis žmogaus laisvėmis bei tesė-

Lietuvių atstovybės žmogaus 
teisių skyriaus nesidublikuos su 

mis, daugiau negu šimtas gini. į suruoštame priėmė M. Channin-į ^ : _ D . Krivicko ^pMninkauja 
poziumo dalyvių pasirašė vadi-; %% turėtų prisiminti 

mininką užtikrina, kad dės vi
sas pastangas pagerinti Altos 
ir JAV LB-nės tarporganizaci-
nius santykius. 

namąjį "Salzburgo pareiškimą", 
kurį pasiuntė visų Helsinkio 

—- JAV atstovas Jungtinių 1 i l j k a s s u t i k o talkininkauti dr. 
Tautų Žmogaus teisių komisi- j D - Krivickui ir paprašyta kun. 

konferencijos baigiamąjį aktą'jJoJe Edw. Mezvinsky pasitrau-: Kazimierą Pugevičių, religinės 
pasirašiusių valstybių \-yriausy-' M iš pareigų ir kandidatuoja j šalpos, religinės ir bendros in-
bėm. Pareiškime atkreipiamas' JAV senatą Pennsylvanijos vai- j formacijos centro vedėją, kad 
dėmesys j tai, kad kai kuriuose! stybėje. Gruodžio 12 d. rašy-l I k kaip ir prieš Belgrado kon-
kraštuose vis dar nėra įgyven-! tojo C. Patock Edw. Mezvins- į femiciją, paruoštų reikalingą 
dintos tos esminės žmogaus pi- j kiui suruoštame priėmime Phi-' medžiagą dr. D. Krivicko numa-
lietinės teisės ir laisvės, ju tar- i ladelphijoje dalyvavo LB dar- Į tytam leidiniui apie tikinčiųjų 
pe tikėjimo laisvė, kurias ga- buotojai Teresė ir Alg. Gečiai.'Į penekiojimą, įvykdytą po Bei- ^ ^ ^ £ £ £ * "ufebak* 
rantuoja Helsinkio baigiamasis: Aušra ir Charles Zerr. Edw. • 8^ra<3° konferencijos okupuoto-1 

aktas. 

Ind., atsiuntė Garbės prenume
ratos mokestį. Už didelę para
mą esame dėkingi. 

x Sophie Petkus, Chicago. 
BĮ., dėkodama už kalendorių, 
atsiuntė 10 dolerių auką. Ma
loniai dėkojame. 

X Šokių vakaras. Šeštadienį, 
sausio 19 d., 8 vai. vak Jaunimo 
centro kavinėje. Groja "Whis-
key River". Visus kviečia Aka
deminis Sporto Klubas LTTUA-
NICA. (pr.). 

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

X Jei SWLAND«ITJ tau tik 
reik, tuoj pas Petrą ir užeik' 
— rNTERNATTONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir t. t. Užsakymus siun-

S J T J ^ 1 1 ^ S 5 " ^ e r i k ° j « D a i L G i e d r ė s z ^ ^ i « * s dailės parodoje Balzeko rr 
4913 West 63rd ht., Chicago, II, lažis, Nemira Stauskas, Giedrė Žumbakienė Jenny Elderkin 
60629. Tel. (312) 436-1337. (sk.) : Nu«r. V. Noreikos 

, mos komisijos darbu. B. Bie- — Dr. Burti M. Crowe, Jr., 
dėstąs Elon kolegijoje, North 
Carolina valstijoje, bendradar
biauja bibliografinės studijos 
apie Sov. Sąjungos vergijoje 
esančias tautas paruošime. Stu
dija bus išleista dviejuose to
muose. Dr. Crowe, kuris yra 
atsakingas už suradimą biblio
grafinių šaltinių, uečiančių Pa
baltijo valstybes, iš JAV LB 

Mezvinsky keliais atvejais Ge- 1° Lietuvoje. Pasiinformuota 
į su PLB Visuomeninės komisi
jos greitosios akcijas kolegijos 
vadovu Algimantu Gurecku 
apie ju organizuojamoms insti
tucijoms bendradarbių telkimą. 

Gruodžio 21 d. Vliko patai-
i pose šis pasimatė su Vliko val-
; dybos vicepirm. politikos rei-

U 
[kalams dr. Kostu Jurgėla, per-
! davė jam prof. Algirdo Lands
bergio, Eržilų PT3N centro Ame 
rikoie vicepirm.. pranešimus 
apie PKN konferenciją Londo
ne. 

naujuosius "Violations of Hu
man Rights in Soviet Occupied 
Lithuania" raportus, 

— JAV LB krašto valdyba 
šiais metais ruošia dvi radijo 
programas anglų kalba Vasa
rio 16-sios sukakčiai paminėti. 

Milda Darytė, gavusi daktarės laips
nį Toronto universitete iš anglų lite
ratūros. 1976-78 m. dėstė anglų lite
ratūrą N. Škotijos universitete (Uni-
versite Ste. Arme). Dabar, tarp ki
tų darbų, rašo knygą anglų kalba 
apie lietuvių imigraciją į Kanadą po 
TI Pas. karo. 

— Tautybių savaitės — Ka
ravano klausimu "Toronto Star" 
1.2 išspausdino vedamąjį apie 
nesutarimus Karavane. Primi
nęs, kad 10 tautinių grupių jau 
pasitraukė iš Karavano, dien
raštis pataria Karavano vado
vui L. Kossarui reformuoti esa
mą sąrangą, atsižvelgti j kelia
mus tautinių grupių pageidavi
mus tautinių grupių pageidavi
mus, nes renginys gali suirti. 

— 1\>ront« planuojama su
rengti porto žaidynes — kon-
trolimpiadą), kuriose dalyvautų 
sportininkai ukrainiečių, latvių, 
estų ir lietuvių kilmės. Tikslas 
šių žaidynių — paskelbti visuo-

KOLUMBIJOJE 
— Mirė dail. Juozas Penčyla. 

Velionis buvo gimęs 1908 m. 
gruodžio 29 d. Kudirkos Nau
miestyje. 1927 m. baigė Ma
rijampolės Rygiškių Jono gim
naziją. Kauno universitete s tu
dijavo teisių fakultete, kartu 
lankydamas ir meno mokyklą. 

Dail. J. Vienožinskio studiją 
baigė 1932 m., Vilniaus dailės 
akademijos portreto klasę — 
1943 m. Scenografijos mokėsi 
pas dail. M. Dobužinskį. 1934-
44 m. dirbo dekoratorium Ma
rijampolės dramos teatre. La
biausiai išgarsėjo kaip talentin
gas karikatūristas bei ihustra-
torius "Lietuvos Aide", "Lietu
vos Žiniose", "Sekmadienyje", 
"Suvalkietyje" bei kituose laik
raščiuose. Penkias savo kūrinių 
parodas surengė Kaune, dalyva
vo grupinėse Lietuvos Dailinin
kų sąjungos parodose. Kolum-
bijon atvykęs 1948 m., kavo 
karikatūristo bei ūiustratoriaus 
darbą Bovotos laikraščiuose ir 
žurnaluose. J is taipgi perėjo 
tapybon. reikšdamasis kaip im
presionistas, savo kūrinių paro
das rengdamas Bogotoje ir Me-
deline. 

Advokatas JONAS G1BAITIS 
6247 So. Redzie Avenue 

Tel. — 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

^ a = 

Pirmoji programa trunka 19' menei, kad valstybės, kurios bus 
minučių ir stipriau pabrėžia po- i atstovaujamos šiose žaidynėse, 
litinį momentą. Ją paruošė Ri
ma ir Gabrielius Mironai, ben
dradarbiaudami su JAV LB 
krašto valdybos vicepirm. Auš-

nebus atstovaujamos šią vasa
rą įvyksiančioje olimpiadoje 
Maskvoje. Numatyta surengti 
šias žaidynes liepos 5 d. savait-

ra Zerr. Antroji programa i galį kartu su įvairiais kultūri-

iiiiiiifiiiiiiimiiiiniiiiiiiiiiHiiiiuiniir <» 
Advokatas 

GINTARAS P. čEPtNAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v. 
Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 arba 776-5163 

2649 W. 63 Street 
Chicago, Ui. 60629 
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ŠEIMOS MALDOS 
LIETUVIŲ KALBA 

Per kun. B. Kuhm OFM, ga
lite gauti lapelį su rytmetinėm, 
vakarinėm ir įvairiems reika
lams maldomis, š is gražiai at
spausdintas lapelis (6 pusla
piu), kuris atstoja maldakny
gę paprastom maldom, eauna-

25 minutes ir yra daugiau kul-Įniais renginiais. Lietuvių spor-1 mas be mokps<*io. Pasiųskite 
Tarptautinis moterų sas- Į tūrinio pobūdžio su stipriu dė- j tininkų atstovavimą šiose žai- į pašto ženklelį su pavarde ir ad-

krytis įvyksta sausio 15-16 d. i mesiu lietuviškai muzikai. Sią 
Parvžiuie. Jis kviečiamas Pa- Į programą paruošė Clevelando 
saulinio Motinų sąjūdžio fWorld I kultūrininkai. JAV LB Kultū-
Movement of Mothers). Sas- Į ros tarybos pirm. Ingridai Bub-

dynėse koordinuos šalfas. I resu dienraščio „Draugo" ad-
— Dr. Gailius Skrinskas bai- ministrarijai: 4545 W. 63rd St,, 

gė studijas ir gavo vidaus ligų Į Chicago, 111. 60629. 
specialisto chirurgo teises. „„„„„„„iHimiiHHniUfimiiiiHtmiiii 
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