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IŠ V. PETKAUS BIOGRAFIJOS 
(Tęsinys) 

Ir štai — LTSR valstybinė 
grožinės literatūros leidykla ofi 
daliai išleidžia J. Baltrušaičio 
poeziją. 1967 m. išėjo iš spaudos 
jo poezijos rinkinys rusu kalba ir 
1973 m. — poezijos rinkinys "Že
mės laiptai", "Kalnų takas". De 
ja, minėta leidykla irgi nebuvo 
apkaltinta draudžiamos literatū
ros platinimu, o V. Petkui iš vai 
džios pusės irgi nebuvo pareikš
ta užuojauta, nei atsiprašyta už 
įvykusį nesusipratimą (jeigu, ži 
noma, 7 metus kalėjimo galima 
vadinti nesusipratimu). Priešin
gai, net ir stovykloje V. Petkus 
buvo dažnai persekiojamas už sa
vo įsitikinimus ir pažiūras bei vie
šą jų reiškimą — už tai buvo 
griežtai nubaustas ir uždarytas 
3 metams į Vladimiro kalėjimą. 

Pagaliau, atlikęs visus 7 savo 
bausmės metus, V. Petkus 1965 
m. grįžo j Lietuvą ir vėl apsigy
veno Vilniuje. Tiek Mordavijos 
stovyklose, tiek Vladimiro kalė
jimo vienutėje jis brandino savy
je svajonę, grįžus į Lietuvą, pra
dėti rinkti visų laikų lietuvių 
poezijos antologiją. Todėl, pra
dėjęs dirbti vienoje Vilniaus 
Universiteto laboratorijoje, jis 
imasi didelio, sunkaus, bet įdo
maus ir naudingo larbo. Reikia 
dar prisiminti, kad ne visų ar
chyvų durys buvo jam atviros. 
O norint pasiekti užsibrėžtą 
tikslą — surinkti visus (nuo 
lietuvių spausdinto žodžio pra
džios iki. mūsų dienų) poetus, 
vienokiu ar kitokiu būdu pasi
reiškusius spaudoje, reikėjo per
žiūrėti daugybę leidinių. Iš pra
džių jis tikėjo, kad poetų būsią 
ne daugiau poros tūkstančių. 

Tačiau, "kuo toliau į mišką, tuo 
daugiau medžių" — iki 1977 m. 
jau buvo surinkęs virš 4000. 
Gal kada nors šis V. Petkaus 
unikalus darbas bus atitinkamai 
įvertintas ir juo pasinaudos li
teratūros tyrinėtojai ir eiliniai 
skaitytojai. 

Vėliau V. Petkus perėjo dirb
ti j Liaudies meno draugiją bu
halteriu. Jo darbu buvo paten-

| kinti vadovai ir darbuotojai, o 
draugijos finansinė padėtis žy
miai pagerėjo. Be to, jis dar 
papildomai įsigijo ir liaudies 
menininko specialybę. 

Tačiau kažkam tokia sėkmin
ga V. Petkaus veikla buvo kaip 
krislas akyse: pasipylė įvai
rūs užgauliojimai, šmeižikiški 
straipsniai spaudoje. Pagaliau 
buvo atsiųstos bent kelios revi-

j zijos komisijos tikrinti draugi
jos finansinės būklės. Konkre
čiai — ieškoti bent mažiausios 
priežasties pašalinti V. Petkų iš 

: darbo. O kai ir paskutinė revi-
| zija negalėjo rasti jokios kom-
• promituojančios medžiagos ar 
i nusižengimo, tada draugijos 
i vadovai (savo ar ne savo no-
; ru) pasiūlė pačiam V. Petkui 
į atsistatydinti iš pareigų, nes 
, ' 'taip būsią geriau visiems". 

V. Petkus, nenorėdamas, kad 
! jį nuolatos šmeižtų, kritikuotų 
ir žemintų, iš darbo atsisakė. 

: Jis galvojo, kad pragyvenimui 
\ pakaks ir liaudies menininko 
| specialybės. Bet ir čia kelią 
j jam pastojo kažkieno visagalė 
i ranka: visoms dailės parduotu-
į vėms bei kioskams buvo už-
į drausta supirkinėti jo dirbi-
! nius . . . 
i (Bus daugiau) 

, BELGRADAS NESITIKI 
SOVIETŲ PUOLIMO 

Jugoslavai pasiryžę atkakliai gintis 

Sovietų paskleista nuotrauka iš Afganistano rodo sovietų tankais ginkluotą Pirmos Afganistano tankų brigados 
dalinį. Žinios sako, kad sovietai vengia kištis į kovas, siųsdami į mūšius afganus kareivius. 

ARABAI NESUTARIA 
DEL AFGANISTANO 

Kas didesnis priešas: žydai ai Maskva? 

TRUMPAI 
M VISUR 

— Gynybos departamentas 
atidengė, kad didieji B-52 bom
bonešiai skraido virš Vidurinių
jų Rytų žvalgybos tikslais, ste
bi laivų judėjimą Indijos van
denyne ir Arabų jūroje. 

Belgradas. — Sovietų invazi
ja ir tuo pačiu metu Jugoslavi
jos prezidento Tito liga atkrei
pė pasaulio dėmesį į Jugoslavi
ją, ir vėl svarstomas klausimas, 
kas įvyks Jugoslavijoje, kai Ti
to, jau 87 metų, pasitrauks? 
Patys jugoslavai puikiai atsime
na, kad pastarųjų metų dides
nieji karai įvyko tarp komunis
tinių valstybių. Vietnamas puo
lė komunistų valdomą Kambodi-
ją, komunistinė Kinija "davė 
pamoką" Vietnamui, o dabar 
Sovietų Sąjunga įsibrovė į ko
munistų valdomą Afganistaną. 
Ar nebandys Sovietų Sąjunga 
su savo Varšuvos sutarties są
jungininkais sugrąžinti Jugosla
viją į Maskvos glėbį? 

Pastaruoju metu matėsi ži
nių apie kariuomenių judėjimą 
kaimyninėse Vengrijoje ir Bul
garijoje, kurios su Jugoslavija 
turi įvairių pasienio ginčų. Bul
garai savinasi Makedoniją, vie
ną iš Jugoslavijos respublikų. 
Vakarų žvalgybos žiniomis, nė
ra duomenų, kurie rodytų, kad 
Jugoslavijai šiuo metu gresia 
koks puolimas. 

Jugoslavija, vadovaujama po-— Naujasis prekybos sekre 
kad puliaraus prezidento Tito, 

kyla ir iš to, kad Jugoslavija 
savo gynybai ir saugumui išlei
džia 10 nuoš. savo biudžeto. Ju
goslavijos kariuomenėje tarnau
ja 270,000 vyrų. Ji turi neblogą 
karo laivyną ir aviaciją, šalia 
to suorganizuota atsarginių 
"liaudies armija", kuri užpuoli
mo atveju būtų mobilizuota par
tizaniniam karui, šioje civilių 
organizacijoje yra daugiau mili
jono vyrų ir moterų. Patys ju
goslavai pripažįsta, kad jų tar
pe yra daug ginčų tarp atskirų 
tautybių, tarp pietų ir šiaurės 
provincijų, tarp "turtingųjų" ir 
"vargšų", tačiau pabrėžia, kad 
bet koks užpuolimas iš šalies 
visus jugoslavus sujungtų į vie
ningą, patriotinę armiją. 

Užsienio korespondentams ju
goslavų valdžios pareigūnai pa
brėžia, kad Jugoslavija neturi 
jokio noro provokuoti Maskvą, 
nes ji yra svarbi prekybos ir 
ekonominio bendradarbiavimo 
partnerė, tačiau, jei sovietai 
žengtų į Jugoslaviją, kaip jie 
žengė 1968 m. į Čekoslovakiją, 
jugoslavai atkakliai gintųsi. 

Stebėtojai mano, kad Titui 
mirus, sovietai galėtų bandyti 

Beirutas. — Arabų diplomą- ambasadorius Ephraim Evron 
tiniai sluoksniai tvirtina, jog vakar lankėsi pas valstybės pa-
Pakistane šaukiama musulmomj. sekretorių Harold Saunders ir, 
valstybių konferencija pateko į, išreiškė jam protestą dėl 1A.V l ^ ^ g g ^ g Į j , , ^ Į ̂  1 9 4 8 m . pasiskelbė nesusi- palankių "kominformistų" gra 
sukumus. Kai kurios satys sm-į nutarimo parduoti Egiptui 80 * * ? ~ * ~ . ? * ! ! ™ i ^ ^ š a l i m i . a t s i s k y r ė n u C ! pės žmonių, kurių daug pabėg< 
lo konferenciją atidėti, kiti na-1 modernių kovos lėktuvų • ^ ^ I J J J ^ S ų t a i t t daug\au bili-! Maskvos dominavimo, kartu pa-j į kitas Rytų Europos šalis nuo 

'jono dol. Prekių tarpe yra ir laikydama glaudžius ekonomi- Tito persekiojimo --'v-: — — 

jau i įvesti į Jugoslavijos valdžią sau 
iminformistų" gru-

šalimi. atsiskyrė nuo I pės žmonių, kurių daug pabėgo 

kalauja perkelti ją iš Islamaba-1 Tie lėktuvai ne tik laikomi pa
do į kitą valstybę. Sirija j au ! čiais modernirosiaic naikintu .. . . . 
atsisakė konferencijoje dalyvau- \ vais, bet kartu gali kiekvienas į " • " UP^ sunkvežimių fabn-

Iranas pasmerkė 
sovietų invaziją 

Penktadienį renkamas Irano prezidentas 
Teheranas. — Irano užsienio 

reikalų ministeris Sadegh Ghot-
bzadeh, kuris kandidatuoja į 
Irano prezidento vietą šio penk-1 
tadienio rinkimuose, pasakė kal
bą, kurią perdavė Irano radijas. 
Jis pareiškė, kad sovietų ka
riuomenė yra 19 mylių nuo Ira
no sienos ir sudaro Iranui tikrą 
pavojų. Iranas pasirengęs duo
ti paramą Afganistano sukilė
liams, kad jie užbaigtų šią so
vietų intervenciją. 

Ministeris griežtais žodžiais 
pasmerkė sovietų invaziją ir | 
pareiškė, jog bus dedamos pas
tangos saugoti Irano interesus. 
Jis įspėjo, jog yra pavojus Ira
nui patekti į komunizmo nagus, 
o komunistų režimas būsiąs dar 
blogesnis už buvusį režimą. 

Atsiliepdamas į Washingtono 
žinias, kad prezidentas Carteris 
esąs pasiruošęs padėti Iranui.! 
kad Amerika pasirengusi išvys
tyti naujus ir abiem naudingus 
ryšius su Iranu, nes Amerika 
neturi jokių rimtų nesutarimų 
nei su Irano tauta, nei su jo re
voliucija ar žmonėmis, ministe
ris atsakė, jog Iranui ir sovietų 
komunizmo nagai ir Amerikos 
imperializmas nepakeliui, jam 
reikės išvystyti naują politinę 
sistemą, kuri būtų pavyzdžiu 
išsivysčiusioms pasaulio šalims. 

Kalbėdamas su Prancūzijos 
radijo atstovais, Ghotbzadeh pa-
sakė, jog Jungtinės Tautos jam 
pažadėjusios sudaryti tarptauti- Į 
nę komisiją, kuri ištirtų būvu- Į 

sio šacho nusikaltimus. Jis 
manąs, kad Amerikos spaudi
mas trukdo sekretoriui Wald-
heimui tokią komisiją suda
ryt? 

Mii—».eris pasakė, kad Iranas 
dalyvaus šaukiamoje musulmo
nų šalių konferencijoje, kuri 
svarstys sovietų invaziją Afga
nistane. 

Irane suimtas buvusio prem
jero Bachtiaro giminaitis, kuris 
pagautas aerodrome su 13 sva
rų aukso. Tas auksas turėjo 
finansuoti Bachtiaro sąmokslą 
prieš islamo respubliką, skelbia 
radijas. 

Tabrizo mieste tęsiasi ajato-
los Khomeinio priešų suiminėji-
mai. Jau suimta 18 asmenų, dar 
ieškomi 28 neramumų ir riaušių 
vadai. 

Radijas pranešė, jog Tehera
ne sušaudyti dar keturi Irano 
karininkai, žudę žmones dar 
prieš revoliuciją. 

—Trys kavos bendrovės: 
General Foods. Folger ir Hills 
Bros. paskelbė, jog bus suma
žintos kainos, maždaug 10 c-
svarui. Procter & Gamble su
mažins kai kurių kavos rūšių 
kainas. 

— Jaunas teroristas buvo 
pagrobęs virš Viduržemio jū
ros skrendantį keleivinį lėktuvą, 
tačiau vėliau pasidavė Beiruto 
aerodrome. Jis reikalavo skris
ti į Iraną, pas ajatolą Khomei-
nį. 

ti, nes ji tik nukreipsianti mu
sulmonų dėmesį nuo tą pačią 
dieną įvykstančio svarbaus, ara
bams reikšmingo įvykio — 
Egipto — Izraelio sienos atida-

" rymo. 
Britanijos užsienio reikalų 

ministeris lordas Carringtonas, 
apsilankęs Saudi Arabijoje, pa
tyrė, kad Pietų Jemene neseniai 
buvo sustiprintos Sovietų Są
jungos ir Kubos karinės jėgos. 
Saudi Arabija rengiasi paskelb
ti pavojaus padėtį. Karalius 
Khalidas painformavo Britaniją 
ir JAV, kad. jo nuomone, Mas
kva planuoja apsupti naftos 
valstybes ir perkirsti naftos ke
lius. Sovietų ir Kubos karinės 
jėgos Pietų Jemene, Saudi Ara
bijos vyriausybės manymu, yra 
pavojingesnės laisvajam pasau
liui už sovietų kariuomenę Af
ganistane. 

Musulmonų valstybių suvažia
vimą atidėti siūlo ir kitos mark
sistinės arabų vyriausybės; Al-
žiro, Libijos ir Pietij Jemeno. 
Pietų Jemenas atvirai remia so
vietų invaziją Afganistane. So
vietų žygio nepasmerkia nė 
Palestinos Laisvinimo organiza
cija. Kairiųjų arabų nuomone, 
didžiausias arabų priešas ir to
liau lieka ne Sovietų Sąjunga, 
bet — Izraelis ir jo draugai. 

Arabų šalių reakciją į sovietų 
invaziją 'Afganistane silpnina 
Įtarimas, kad IzraeBs siekia iš
plėsti savo valstybės ribas ara
bų sąskaiton, o jam padeda 
Amerika. Todėl arabams tenka 

nešti ir apie o tonas bombų iH k u i reikalingas kompiuteris, 
raketų. Lėktuvai yra naudoja-į - Kalifornijos Joaąuin upe 
mi ir NATO aviacijos. ! P° s m a r k a u s 

mus ryšius. 
tačiau abe-

Prezidentas Tito Į jojama, ar sovietai bandytų jėga 

Ieškodama karinių bazių Vi- kelias 

neatlaidžiai išvalė iš savo komu
nistų partijos Maskvos šalinin-

lietaus pralaužė j kus, sukūrė komplikuotą vy-
užtvankas ir apsėmė | riausybės formą, kurioje 

dūriniuose Rytuose Amerika ve- į ^0,000 akrų 
da derybas su Omanu, kuris vai- į 
do Hasirah salą Arabų jūroje, i 
Saloje anksčiau buvo Britanijos i 
aviacijos bazė. Sala yra apie 

val-
Žuvo 3,000 gaivi-i stybės vairas paeiliui tenka 

jų, teko išvežti daug žmonių, j įvairių respublikų atstovams. 
_ Užsienio spauda iš Mask- j Jo prestižas šalyje išlaikė vie-

vos praneša apie disidento An- Į nybę ir susiklausymą, tačiau jo 
driejaus Sacharovo suėmimą, j sveikata silpnėja. 

užimti Jugoslaviją, nes ji galė
tų sudaryti užpuolikams "kietą 
riešutą". 

Brežnevas linki 
Titui pasveikti 

- - i Prie jo namo budi uniformuota i jam nupiauta viena 
į lankos. Į J _ . « _ „ - _ * « ! ' " - " e-anerena. . 

Maskva. — Sovietų Sąjungos 
prezidentas Brežnevas pasiuntė 
telegramą Jugoslavijos prezi-

Sausio 20 d 
koja, kur 

200 mvlių nuo Persijos " " 
Karo "iaivvno reikalams M * © ! — " J * — — •• •• l« ~ ZL~^ . -. — y i o e u m i ULU, U ^ * ™ , « — -
uostus oasiū'ė Keniia Moba- 'Spėjama, gal jis bus ištremtas: spaudžia ne tik sovietų grėsme,; i k t i i r toliau ilgai dirbti 
uosius pasuke ±s.emja — jviuDa , r J ° : t^t -r 0vrvnomimai sunkumai.! %• . , __••-_ .-^ :_ T 

Somalija — Berberoje, 11 v aifarus. 
soje ir 
kur daug uosto įrengimų pasta
tė sovietai. 

bet ir ekonominiai sunkumai,; J u g o s l a v i j o s interesams ir Jugo-

Sumuše Kennedį, 
iškilo G. Bush 

Des Moines. — Pirmadienį 
Iowos valstijoje registruoti bal
suotojai dalyvavo pirmajame 
kandidatų pasirinkimo balsavi
me. Valstijoje yra registruoti 
524,641 demokratas, 461,071 
respublikonas ir 543,508 nepar
tiniai. Balsavimai vyko rinkimi
niuose rajonuose, kurių yra 
2,531 (precir.ets). Galima buvo 
atiduoti savo balsą ir privačiuo
se namuose. Valstija respubli
konų konvencijoje Detroite tu
rės 37 delegatus, o demokratų, giau 100 valstybių galvoms, 

Vakarų Vokietija paskelbė, 
kad bus padidintos lėšos krašto 
apsaugai. Gynybai biudžete 
bus skirta 22.9 bil. dol., paskei-
bėArmin Gruenewald, vyriau
sybės kalbėtojas. 

— Kanada pakėlė savo par
duodamų natūrahų dujų kainas 
29 nuoš. Per metus Kanada už 
dujas gaus 4.3 bil. dol. 

— Japonijos parlamentas 
pradėjo debatus dėl sankcijų 
Iranui ir Sovietų Sąjungai. 

skolos užsieniams, nedarbas, 20 i g į ^ į j ^ _ Sovietų Sąjungos 
nuoš. infliacija, prekybos defi
citas. 

Dalis ekonominių sunkumų 

Lietuvių kalbos 
kursai Milane 

Siūlo žaidimus 
perkelti į Graikiją 

Washingtonas. — Prezidentas 
Carteris pasiuntė laiškus dau-

konvencijoje NfeHf Yorke bus 50. 
Pasisakymai dėl kandidatų 

parodė, kad prezidentas Carte
ris tiesiog sumušė senatorių 
Kennedį 2—1 santykiu. Pvespu-
bl;konų tarpe nelauktai iškilo 

ragindamas nedalyvauti Mas
kvos olimpiniuose žaidimuose, 
jei iki vasario 20 d. sovietai ne
išveš savo kariuomenės iš Afga
nistano. 

Maskvoje žaidimų komitetas 
pranešė, kad žaidimai įvyks nu-George Bush. buvęs kongres-

manas. buvęs ClA direktorius ir I statytu laiku, nežiūrint ar Ame 
diplomatas nugalėjęs net favo- | rika dalyvaus ar ne. 

draugystei. 
Prezidentas Tito, kuriam dėl 

cirkuliacijos sutrikimo teko nu-
piauti koją, turėjo jaunesnį bro
lį Stjepan Broz, kuris irgi sir
go gyslų užsikimšimu. Jam irgi 
buvo nupiauta koja, po operaci
jos jis išgyveno 9 metus ir mirė 
1973 m., sulaukęs 80 m. 

Jugoslavijos komunistinio 
sąjunga išsiuntinėjo 

Milanas. — Sausio 10 d. gar
siajame Jėzaus Širdies vardo 
Milano katalikų universitete bu-1 j a u n į m o 
vo atžymėtas Vilniaus univer- j įsakymą nariams budėti ir pra-
siteto jubiliejus. Paskaitą apie j nešinėti apie žmones, kurie 
Vilniaus universitetą jo įsteigi- Į skleidžia gandus ar įtartinai 
mo keturių šimtų metų sukak- r elgiasi. Visiems jugoslavų at
ties proga Milano universitete "• sarginiams uždrausta išvažiuo-
skaitė iš Romos pakviestas is- ti, atšauktos karininkų atosto-

ieškoti draugų Maskvoje, norsj ritą Ronaldą Reaganą ir kitus 
religingi musulmonai ir smerkia 
komunizmo propaguojamą ateiz
mą. Sirijoje yra apie 6,000 pa
tarėjų iš komunistinių kraštų, 
tačiau jie laikosi atokiai nuo di
desnių centrų ir stengiasi likti 
nematomi. Nežiūrint to, sausio 
15 d. šiauriniame Hama mieste 
musulmonai teroristai nušovė 
du rusus karinius patarėjus. 

Afganistano užpuolimas padi 

kandidatus. 
Praėjusią savaitę Graikijos 

premjeras Constantine Cara-
manlis pasiūlė perkelti Olimpia-

— Disidentų sluoksniai Mas- > dą į Graikiją visiems laikams, 
kvoje paskelbė, kad sovietai su- Į tuo išvaduojant ją nuo politikos 
tiko išleisti Aleksandro Ginz- ir komercinio išnaudojimo. Žai-
burgo šeimą: žmoną, du sūnus Į dimai Graikijoje gimė ir atgimė 
ir motiną, šeima bandė išsivež-1 vėl 1896 m., todėl būtų natūra-1 te vyksta vieną kartą į savaitę. 

lu, jei graikai perimtų šių žai- j Milano universitetas, pranešda-
dimų organizavimą šį pasiūly- j mas apie lietuvių kalbos ir kul-
mą parėmė nemažai pasaulio, tūros kursų įvedimą, iškelia lie-
laikraščių, Australijos premje- tuvių kalbos pažinimo svarbą vi-

torikas jėzuitas kunigas prof. 
Paulius Rabikauskas. Pažymė
tina, kad nuo sausio 11 dienos 
Jėzaus širdies vardo Milano ka
talikų universitete tęsiami lietu
vių kalbos, kalbos istorijos ir 
lietuvių kultūros kursai. Lietu
vių kalbos ir kultūros kursą 
praveda lietuvis rozminietis kun. 
prof. Tašius Ereminas. Lietuvių 
kalbos istorijos kursui vadovau
ja jaunas italas profesorius 
Guido Michelini. kuris yra gerai 
pramokęs lietuvių kalbą ir yra 
puikiai susipažinęs su Lietuvos 
istorija, kultūra ir dabartinė
mis lietuvių problemomis. Lie
tuvių kalbos ir kultūros pamo
kos Milano katalikų universite-

ti ir augintinį, 19 m. Sergejų 
Šibajevą. bet valdžia nesutiko 
jo išleisti. Ginzburgai laukiami 
vasario mėn. Pats Ginzburgas 

dino Amerikos pastangas susti- buvo išleistas pernai balandžio! ras Malcolm Fraser, buvęs vai- Į šiem filosofijos ir antikinės li-
pnnti Viduriniųjų Rytų karines ; mėn., iškeičiant jį į du sovietų , stybės sekr. Kissingėris ir daug Į teratūros studijų dėstytojam ir 

5 ~-"~: ^ - Izraelio I s„i™,c ' kitų. ! studentam. jėgas. Washingtone Izraelio Į šnipus. 

gos. 
Sovietų žinių agentūra pa

smerkė "šiurkščias, provokaci
nes ir klaidingas" žinias apie 
sovietų planus pulti Jugoslaviją. 
Tai aiškiai NATO propagandos 
skleidžiamos fabrikacijos, pa
reiškė "Tass". 

— Kanada ištrėmė du sovietų 
ambasados karinius patarėjus ir 
šoferį, kurie šnipinėjo Ottawoje. 
Jie buvo seniai sekami, dažnai 
susitikdavo su amerikiečiu, ku
rio pavardė neskelbiama. 

KALENDORIUS 

Sausio 23 d.: Ildefonsas, Eme-
rencija. Gailys, Tautvile. 

Sausio 24 d.: Pranciškus, Teo-
rogita. Rainis. Gaivilė. 

Saulė teka 7:12, leidžiasi 4:53. 
ORAS 

Saulėta, temperatūra dieną 25 1., 
naktį 15 1. 



m 

Organizuojama 

PARAMA LIETUVOS DIPLOMATINEI 
TARNYBAI 

Nedaug pasaulyje yra buvę faktų, 
kad, kurią nors valstybę priešui oku
pavus, jos pirmykštis valstybingumas 
būtų respektuojamas, ir kad senieji at
stovai būtų laikomi teisėtais. Paprastai 
okupantas pasirūpina, kad okupacija 
būtų iš pradžių de f acto, vėliau de jure 
įteisinta. 

Tačiau su Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos okupacija taip neatsitiko, nors So
vietai visomis išgalėmis stengėsi pri
pažinimą išgauti, š iuo atveju reikia 
pirmiausia iškelti JAV-bes, kurios jau 
beveik 40 metų minėtos okupacijos ne
pripažįsta. 

Okupacijos nepripažinimas, kaip pa
reikšta prieš mūsų akis esančios Lietu
vos atstovo VVashingtone mums at
s iųsto Valstybės depar tamento 
dokumento kopijoj iš pereitų metų vi
durio, reiškiasi keliais požiūriais. Do
kumente nurodyta, kad Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos atstovai VVashingtone 
turi pilnas užsienio diplomatų teises, 
privilegijas bei imunitetą. Nepripaži
nimo tikslas esąs išlaikyti Pabaltijo 
valstybių laisvės idėją, šie diplomatai 
simbolizuoja, kad tie kraštai turi teisę 
laisvai gyventi ir atgauti nepriklauso
mybę. Tačiau minėtame pareiškime sa
koma, kad JAV-bės nepripažintų tų 
kraštų egzihnių vyriausybių, jeigu kar
tais jos būtų sudarytos. 

Amerika taip pat nefinansuoja Pa
baltijo valstybių diplomatinių atstovy
bių išlaikymo. Raikalingos joms lėšos 
atleidžiamos iš savo laiku Amerikai pa
tikėtų saugoti ir vėliau užblokuotų 
valstybinio aukso fondų. 

Pabaltijo valstybių nepripažinimas 
yra viešas reikalas ir Amerika to ne
slepia. Nepripažinimas reiškiasi keliais 
atvejais. Pirmiausia JAV valstybės 
sekretorius kiekvieneriais metais, mi
nint Lietuvos, Latvijos, Estijos nepri
klausomybės paskelbimo sukaktis, 
kiekvienam iš trijų pasiuntinybių ve
dėjų atsiunčia savo sveikinimus. Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos teritorijos lei
džiamuose žemėlapiuose pagal 
galimybę turi būti žyrrtimos ne kaip So
vietų Sąjungos dalis. Amerika taip pat 
remia "Amerikos Balso" ir "Laisvės" 
radijo programas okupuotiems kraš
tams jų gimtąja kalba. Viešuose raš
tuose nevengiama žymėti, kad Pabal
tijo kraštai yra okupuoti. JAV-bių 
ambasadoriui Maskvoje ir jo kabineto 
nariams yra neleista oficialiai lankytis 
Pabaltijo kraštuose. 

Kas liečia šj punktą, vis dėlto pasitai
ko kai kurių išimčių. Nors pats Ameri
kos ambasadorius ir nesilanko Taline, 
Rygoje, Vilniuje, tai vis dėlto ten ret-
karčais nuvyksta JAV konsulas Lenin
grade ar jo štabo nariai. 

Kaip ten bebūtų, JAV-bės vis dėlto 
stengiasi nenuneigti Lietuvos, Latvi
jos, Estijos valstybių nepriklauso
mybės ir stengiasi užstoti prieš oku
pantą tų kraštų žmones, bent jau 
gindamos žmogaus teisės*, kaip tai bu
vo Europos saugumo ir bendradarbia
vimo konferencijų metu Helsinkyje ir 
Belgrade. Net glaudžios Amerikos su 
Sovietais detentės metu okupacijos ne
pripažinimo principas teisiškai nebu
vo pažeistas, nors jis ne visada mums 
priiimtinu būdu buvo praktiškai tai
komas. 

Tačiau 40 metų laiko tarpas daro sa
vo. Dvi labai svarbios priežastys stato 
pavojun Pabaltijo diplomatijos Ameri
koje likimą. Viena jų — atstovybėms iš
laikyti lėšų stoka, nes valstybiniai 
finansiniai resursai baigiasi, o gal jau ir 
pasibaigė. Antroji — nepriklausomų 
valstybių prieš 40 metų paskirti atsto
vai bei atstovybės pareigūnai išmiršta 
arba pasensta. 

Taigi iškyla diplomatinių atstovų at
naujinimo klausimas. Teisiškai tai nė
ra lengyas dalykas, nes neturime savo 
nepriklausomos valstybės ir nėra vy
riausybės, kuri galėtų tokius atstovus 

paskirti. Vis dėlto, turint gerų norų, ši 
kliūtis būtų galima nugalėti, nes Lie
tuva turi išlaikius savo Diplomatijos 
užsienyje šefo instituciją. 

Kaip ten bebūtų, reikalas yra sku
bus ir tvarkytinas. Džiugu, kad šiuo 
reikalu kai kas yra daroma. 

PASAULINĖ OLIMPIADA DĖMESIO CENTRE 
Ar JAV ir kitų demokratinių kraš tų sport ininkai nusilenks diktatoriams? 

Turime prieš akis JAV 96 kongreso 
pirmajai sesijai pateiktą rezoliuciją 
H.R. 5407 apie Lietuvos atstovybės 
tęstinumo išlaikymą ir finansavimą. Jos 
angliškas vardas: "H.R. 5407 Autho-
rizing continnuing for the Lithuania 
Legation". ši rezoliucija turėtų būti 
svarstoma, kaip minėjome, I-osios se
sijos metu, kuri pradeda savo darbus 
rugsėjo 26 dieną. 

Šią rezoliuciją JAV. Lietuvių Bend
ruomenės pastangomis bei rūpesčiu 
Atstovų rūmams pateikė kongres-
manas Charles H. Daougherty (res
publikonas iš Pennsylvanijos). Ją pasi
rašė ir formaliai remia kiti du kongreso 
nariai: Edvvard J. Dervvinski iš Illinois 
valstijos ir John P. Murtha iš Pennsyl
vanijos, kurie minėtą projektą įteikė 
Užsienio reikalų komitetui (Commi-
ttee on Foreign Affairs). 

Sov. S-ga ir jos kiti satelitai Rytų 
Europoje, o ypatingai Rytų Vokie
tija (koks pasityčiojimas!) nepap
ras tą reikšmę skiria valstybės kont
roliuojamam sportui plėsti. Tas 
nepapras ta i įgavo daug svarbos 
šioje antroje XX a. pusėje, kai kiek
vienas sportininkų laimėjimas ga
l imas stebėti savuose namuose, prie 
TV ekrano. 

Paga l Sovietų teoretikų skelbia
mus šūkius "socialistinių kraš tų 
valstybinė tvarkymosi s is tema 
esant i pranašesnė už kapitalisti
nę" , todėl ir socialistinių kraš tų 
sportininkai tarptautinėse rungty
nėse beveik visuomet laimi. J i e yra 
pranašesni už savo varžovus iš "su
puvusio" kapitalizmo tvirtovių. 

Taigi visiškai suprantama, kad 
Sovietai, liberalų remiami, besi
s tengdami pasirodyti žymiai pra
našesni už savo politinius priešus, 
dėjo visas pastangas, kad Tarptau
t inis olimpinis k-tas 1976 m. nutar
tų, jog 1980 m. olimpiada vyktų 
Maskvoje. Na, ir taip buvo nutar
ta . 

B R . A U Š R O T A S 

Rezoliucijos H.R. 5407 turinys labai 
palankus Lietuvai ir jos laisvės bylai. 
Pirmiausia nurodoma, kad 1981 fis
kaliniams metams Lietuvos atstovybei 
išlaikyti skiriama 250,000 dolerių, šiam 
reikalui steigiamas specialus fondas 
Lietuvos pasiuntinybės vedėjo žinioje. 

Antroje rezoliucijos dalyje nuro
doma, kad turi būti užtikrintas Lietu
vos atstovybės tęstinumas, Lietuvos 
atstovui VVashingtone suteikiant teisę 
įvesti į Lietuvos Diplomatijos tarnybą 
naujus asmenis, kurie neturėtų būti 
JAV-bių piliečai. 

Pastaroji aplinkybė, žinoma, labai 
tiksli ir teisinga, bet šiek tiek sun
kinanti diplomatijos atnaujinimą pajė
giais žmonėms, nes gal tik labai mažas 
skaičius lietuvių išeivijoje yra pasi
laikę nepriklausomos Lietuvos pilie
tybę: daugumas jos neteko, priimdami 
Amerikos ar kitų kraštų pilietybę. 

Vis dėlto tokių Lietuvos piliečių yra 
ir paieškojus būtų galima surasti tiek 
pokario meto išeivijos, tiek ypač pasta
raisiais metais iš okupuotos Lietuvos 
atvykusių tarpe. Gera dalis jų, kaip bu
vo mūsų spaudoje skelbta, Europoje ar 
Amerikoje išsiimdavo Lietuvos pasus, 
tuo pareikšdami, kad jie yra ne sovieti
nės, bet nepriklausomos Lietuvos pi
liečiai. Taigi naujų diplomatinės tar
nybos narių parinkimas ir šioks toks 
pasirinkimas dabartinėmis sąlygomis 
yra galimas ir būtinas. 

JAV-bių Atstovų rūmai ir senatas 
pastarųjų poros dešimtmečių bėgy
je yra priėmę eilę rezoliucijų, reikalau
jančių Lietuvai laisvės. Paskutinė re
zoliucija Nr. 54, kaip žinia, buvo senato 
visais balsais priimta dar visiškai nese
niai. Tai labai svarbūs dokumentai. Lie
tuviams be galo džiugu, kad JAV Sena
to ir Atstovų rūmų narių ryški 
dauguma nepripažįsta Lietuvos oku
pacijos. 

Tačiau šios rezoliucijos tėra pataria
mosios. Visai kitas reikalas H.R. 5407 
rezoliucija. Ji, jeigu būtų priimta, būtų 
jau įstatymas, taigi Valstybės departa
mentas turėtų ją vykdyti. 

Bet šiai rezoliucijai priimti dar reikia 
reikiamos akcijos. Ji jau pradedama. 
Naujoji JAV LB krašto valdyba sausio 
19 dienos aplinkraščiu įpareigojo savo 
apylinkių ir apygardų valdybas kiek
vienoje vietovėje sudaryti 3 — 5 as
menų komisijos, kurios rūpintųsi mi
nėto įstatymo projekto priėmimui 
reikalinga akcija. Komisijos turi būti 
sudarytos ligi sausio 31 d. Visi lietuviai 
bus raginami minėtos rezoliucijos pri
ėmimo reikalu rašyti savo apylinkių 
kongresmenams, prašyti jų paramos. 
Turint galvoje rinkiminį metą ir pasta
rojo meto politinius įvykius, susidaro 
gera proga, kad rezoliucijos projektas 
virstų įstatymu. , , 

b.kv. 

Spaudoj ir gyvenime 
RY0OS RADIOFONO BALSAI 

Kalbant apie žemės ūkio problemas, 
radiofonas pasakoja, kad... "2<>mė apdir
bama labai blogai, niekad nedirbama 
taip, kaip reikėtų, kad ten kas augtų. 
Pastaruoju laiku laukuose jaučiamas 
didelis arklių trūkumas. Bulvių negali
ma nei sykį išvagoti. Jei kur kokį arklį 

S p o r t a s k o m u n i z m u i 

l i a u p s i n t i 

Daug bešališkai nusiteikusių 
JAV-bėse ir kitų pasaulinio mas to 
politikų visuomenininkų tarpe bu
vo ir yra griežtai priešingų, kad 
jaunimo varžybos įvyktų Maskvo
je. Visi, kurie r.ors šiek tiek šiuo 
klausimu domisi, ne nuo šiandien 
žino, kad "Sovietų S-ga ir kitos dik
ta tūr inės valstybės ka ip k i tas gy
venimo šakas, taip ir sportą y r a pa
žaboję komunizmo propagandai 
skiepyti. 

". . . kad nesupykintų tų, nuo kurių 
ir ateityje priklausys pagalba sodybinių 
sklvou arjdirbimui (ir dar pabrėžiama), 
kad svarbiausia yra tai, kad skundai 
nurodo priežastis kodėl žemės ūkio 
produktų gamyba sodybiniuose skly
puose pamažėliais susmunka. Šį palin
kimą galima būtų sustabdyti tik su so
dybinių sklypų darbų palengvinimu". 

Latvijos laukuose yra 32.000 trakto
rių, 7000 kombainų ir 20,000 sunkveži
mių. Bet kiek jų yra atiduota remon
tuoti ir rūdija laukuose?.. 

Taip pat ir dėl taisyklingo latvių kal
bos vartojimo radiofonas taria savo 
nuomone: ". . . kadaise madingas buvo 
žodis "kolosalinis". Ji vartojo ir paaug
liai ir mokyti vyrai. Tas pats dabar yra 
su žodžiu "unikalus". Spaudoje kas
dien galima rasti ką "unikalų", unika
lus apdaras, unikalus nuotolis ir t.t. 
Šiaip vartojamas žodis "unikalus" yra 
nustojęs savo reikšmės. Jis yra pasi
daręs banaliu žodžiu, išreiškiančiu 
tik teigiamą įvertinimą: man labai pa
tinka. Tas dažnai sudaro patogumą 
kalbėtojui, bet nėra leistinas s-audoje, 
kur jis yra netinkamas. Kas tai yra — 
epidemija ar didybės manija?"... 

Ypač madingais žodžiais yra pasida
rę pvz. žodžiai "kontaktuoti; konstruk
tyvus," tur būt todėl, kad jų reikšmė nė
ra visai aiški"... A. T 

D a r ir dabar ne vienas prisime
na , kad 1936 m. nacių valdomoje 
Vokietijoje ruoštoje olimpiadoje 
Berlyne "Hitleris stengėsi parodyti 
pasaul io jaunimui , kad nacių spor
t in inkai y r a žymiai p ranašesn i už 
demokrat inių kraštų. Na , jie tą ir 
įrodė pačioje rungtyniav imo eigo-
je" . 

Suprantant ie j i d ikta tūr inius So
vietų kėslus priešinosi, kad ši olim
p iada nebūtų Maskvoje. Tačiau lai
mėjo detentės apaš ta la i , kurie 
v i sada mėgino bal t int i raudonąjį 
šovinizmą. Na, prie šio sprendimo 
t a ip pa t prisidėjo ir biznio atstovai , 
kur iems viena svarbu, kad kuo dau
g iau uždirbtų pinigų, o k a s vėliau 
— nesvarbu . 

S p o r t ą b ū t i n a r e m t i 

Nors sport ininkų eilėse y ra daug 
nusipelniusių sportininkų, priešin
gų "sporto pavert imu į futbolo svie
dinį, spardomą kapital is t inių ar 
raudonųjų politikierių", tač iau tie 
spor t in inkai m a ž a ką gali nulemti. 

N iekam ne pas lapt is , kad kiek
v i enas sport ininkas, pageidaująs 
t i n k a m a i pasiruošti savo prakti
kuojamos sporto šakos rungty
nėms , jis turi skirti daug , labai 
d a u g dienų. Ne mėnesius, bet gal 
me tus ir gal daugiau laiko. Bet ne 
k iekvienas geras sportuotojas gali 
bū t i tiek pasi turint is , kad iš savo 
asmeniškų išteklių galėtų pasiau
kot i vien tik sportui, savo kraš to vė
l iava i a ts tovaut i t a rp tau t inėse var
žybose. 

Taigi , kai tokios pa ramos reikia, 
tok iam jaunuoliui a te ina ta lkon ar
b a vals tybės f inans iška pa rama , 
k a i p t a i yra n u s t a t y t a komunisti
n iuose kraš tuose , ar pr ivačiai ir da
l ina i iš vals tybės iždo skiriamos 
subsidijos gab iam jaunuoliui pa
ruošt i spor t inėms varžyboms. 

Ir t a i p noroms nenoroms toks 
spor t in inkas b ū n a pr ik lausomas 
nuo to, k a s jį paruošia ir apmoka 
k i tas i š la idas už jo pas i rodymą pa
saul inėje sporto arenoje. 

D a u g n e a i š k u m ų 

Apie įvyksiančią Maskvoje olim
piadą g a n a bešališkai pasisako 
mėnraš t i s "Runner's World" š.m. 
sausio mėn. numeryje. 

I š samiame straipsnyje apie olim
piadą teigiama, kad "dėl jos įgy
vendinimo yra labai daug sąmyšio 
dėl esamų ir galimų diskvalifikaci-
jų, boikoto ir taisyklių pažeidimo". 

"Nors ligi olimpinių žaidimų ati
darymo dienos jau beliko vos tik 
septyni mėnesiai, tačiau jau dabar 
kel iama daug triukšmo dėl neteisė
tų piniginių subsidijų sportininkų 
paruošimui, dėl tarptautinės politi
kos machinacijų bei daugelio kitų 
priežasčių, galinčių nulemti pla
nuojamos olimpiados ateitį." 

P i n i g a i i r n a r k o t i k a i 

S t r a i p s n y j e i ške l i ama , kad 
"Tarptaut inė atletų mėgėjų federa
cija" Londone dėl anobolic steroids 
naudojimo visiems laikams atėmė 
teisę rungtyniauti tarptautinėse 
varžybose bulgarei Totka Petrovai 
ir ramunėms Natalijai Maracescu 
ir I leanai Šilai". 

Straipsnyje taip pat minima, kad 
"du pasižymėję britų bėgikai — 
Edwin Moses ir Sebastian Coe — 
už neleistiną pinigų priėmimą taip 
pa t galį būti nušalinti nuo tarptau
tinių varžybų arenos". 

J a u daba r keliolika žymių sporti
ninkų - ių yra suspenduoti iš tarp
taut inio rungtyniavimo. Priežastis 
— neleistinas narkotikų naudoji
mas . 

G r a s o b r i t a m s 

1976 m. Montrealyje vykusius 
olimpinius žaidimus boikotavo 
beveik visos Afrikos kontinento 
valstybės. To priežastis buvo Nau
josios Zelandijos rugby komandos 
rungtynių ratas Pietų Afrikos res
publikoje. 

Taip pa t ir šiais metais britų 
r u g b y vienetas ruošiasi tokioms 

rungtynėms į P. Afrikos respubli
ką. Ir dėl šios mažos priežasties bri
tų tautinei rinktinei gali būti ne
l e i s t a v a r ž y t i s M a s k v o s 
olimpiadoje. Žinia, čia paskutinį žo
dį tars ne Maskva, bet Tarptauti
nis olimpinis k-tas, kuriame Mask
va neturi veto teisės. 

S u s i r ū p i n o i r J A V 

p r e z i d e n t a s 

Atrodo, kad Sovietų okupacinis 
įsiveržimas į Afganistaną bus ga
na žymiai prisidėjęs prie maskvi-
nių olimpiados žaidimų nuvertini
mo. 

JAV prezidentas š.m. sausio 4 d. 
atsišaukime į tautą, pranešdamas 
apie vyriausybės priemones sovie
tiniai agresijai Afganistane sus
tabdyti, taip pat prisiminė ir šių 
metų Maskvoje įvyksiančius olim
pinius žaidimus. Jis pabrėžė, kad 
"JAV vyriausybė galinti pakeisti 
savo nuomonę dėl Amerikos da
lyvavimo tame jaunimo sąskry
dyje." 

Esą JAV sporto vienetui ir ame
rikiečiams turistams dėl prasidėju
sios Afganistano okupacijos gresia 
rimtas pavojus. 

Š.m. sausio 10 d. viceprezidentas 
W. Mondale, kalbėdamas Iowa 
valstijoje, konkrečiai nurodė, kad 
"dėl Sovietų įsiveržimo į taikingą 
Afganistaną Amerika galinti ne
dalyvauti vykstančiuose sporti
niuose rungtyniavimuose. Jo nuo
mone, vietoje M a s k v o s š ia i 
olimpiadai galėtų tikti Miunche
nas arba Montrealis". 

Taigi galima prileisti, kad jau 
rimtai planuojama nurašyt i mask-
vinius sportinius užsimojimus ir 
ruoštis tokioms rungtynėms, kur 
jos neseniai įvyko ir kur turima ga
na patyrimo, kaip j as pravesti. 

Tik jau labai abejotina, ar sporti
nių rungtynių netekimas, nors ir 
komunistinės propagandos reika
lams, privers bolševikus atsitrauk
ti iŠ okupuojamo krašto, už kurio ri
bų taip arti, jau beveik ranka 
pasiekiamos žibalo versmės Persi
jos įlankoj. 

Sovietų invaziniai daliniai Afganistane 

PALIKAU MIELĄ, 
TĖVIŠKĘ 
Atsiminimai 

F E L I K S A S P E M P Ė 

ir randa, už jį reikia sumokėti vyno bu
teliais. Jei arklio nėra, viską reikia 
tempti ant nugaros"... Žmonės, raSy-
dami apie šiuos trūkumus į Rygos 
radiofoną, nėra nurodę nei savo vardų, 
nei gyvenimo vietų ir radiofonas per
duoda toliau: 

Viena kartą bevažiuojantis plentu į J iezną 
žydas, žiūrime, s ta iga pasuko savo vežimą iš 
plento ir atvažiuoja pas mus . Mamytės tuomet 
nebuvo namie: ji buvo išėjusi pas k a i m y n u s 
piaunamu8 rugius imti. Atvažiavęs pr ie kluono 
iškėlė kelis pilnus maišus, juo įnešė į kluoną ir po 
t rumpo laiko, uždaręs kluono duris, atėjo pir-
kion. Atėjęs paklausė, ar m a m a namie . Atsa
kėme, kad mamos nėra namie. Paaiškinom j a m , 
kur ji yra ir kada pareis. Tuomet jis m u m s a t sakė : 
"Pamačiau iš Jiezno atvažiuojančius vokiečius, 
tad kad jie neatimtų iš manęs tą, ką vežuosi, užve-
žiau pas jus ir kluone po š iaudais paslėpiau. N e 
lieskite, vaikučiai, a š rytoj atvažiuosiu ir pasiim
siu." 

Tą pasakęs iš pirkios išėjo ir, įsisėdęs į ve
žimą, nuvažiavo į Jiezną. 

Pravažiavus plentu pro mūsų sodybą vokie
čiams, nuėjau į kluoną pasižiūrėti, ką tas žyde
lis atvežęs paliko. Atradęs maišus š iauduose 
paslėptus, juos apžiūrėjau, kas juose yra. Bet 
nesuvokdamas kas per daiktai juose yra. vieną 

maišą a t r išau. Įkišęs ranką į šienu prikimštą 
maišą i š t raukiau butelį, pilną kažkokio skysčio. 
Butelis gražiai , margai blizgančiu popierėliu 
užlipintas, kamščio galas užlakuotas ir butelyje 
skyst is kažkoks gelsvai rusvas . Įkišau ranką vėl 
į tą patį ma išą ir iš traukiau kitą tokį pat butelį. 
Pradėjau ki tus maišus vartyt i , čiupinėti — ir ten 
t a s pats . 

Sukrovęs butelius į maišą a tga l ir iš kluono 
išėjęs pradėjau galvoti, kas ten tuose bute
liuose yra. K a s per skystis? Galvojau — žibalas 
ne žibalas, benzinas ne benzinas . Pagaliau savo 
galvoj pr is iminiau, kad žibalo ir benzino spalva 
šviesi ir j is nela ikomas ta ip puošniais popierė
l iais užklijuotas ir laku a plakuotas. Popie
rėliuose vokiški užrašai m a n buvo nesupran
t ami . Po viso to ėmiau galvoti, ar tik nebus 
degtinė tuose buteliuose. Bet vėl prisiminiau 
tuos laikus, kai meistrai baigė statyti uiūsų 
kluoną, ir užbaigtuvių pietums mama jiems 
a tnešė butelį degtinės, tai jis, nors ir panašiai 
buvo popierėliu užklijuotas ir turėjo butelio 
kamščio galą užlakuotą, buvo daug mažesnis ir 
pa t i degtinė buvo permatoma, žydrios spalvos. 
Galų gale nutar iau , kad reikia sužinoti, kas tuose 
buteliuose yra , kas per skystis? 

Sugrįžęs a tga l į kluoną, išsitraukiau šiau
duose paslėptą vieną maišą ir, iš jo išėmęs pirmą 
butelį, laką nuo jo nuėmiau ir su kamš
čiat raukio paga lba mėginau kamštį ištraukti. 
Be t t r auk ian t jis suplyšo. Mėginau traukti ant
r a m buteliui kamštį — suplyšo ir tas. Ir tik tre
čią butelį pavyko atidaryti t inkamai . Po to 
ėmiau bandyt i butelyje esantį jo turinį. Pirmiau
sia tik truputį prie liežuvio pridėdamas, tik la

šelį jo ragaudamas. Skonis atrodė lygiai toks 
pat, kaip tuomet meistrai kluono statybos už-
baigtuvėse gėrė ir man tuomet iš tuščio butelio 
porą lašų teko paragauti ir degtinės skonį pažin
ti. Ir čia toks pat skonis. 

Vadinasi, tuose buteliuose yra degtinė. Tuo
met iš kambario atsinešiau tuščią butelį ir pradė
jau šinkuoti. Atidaręs kelis butelius, ir iš kiek

vieno po tam tikrą dalį perpylęs į savąjį ir 
prisipylęs savo butelį, į tuos "nugarintus" bute
lius pripyliau po tiek pat vandens, kiek iš jų 
degtinės nupyliau. Kurių kamščiai at idarant 
suskilo, tiems kamščius padariau iš savo pie
mens lazdos: nudrožęs lazdos galą tokio pa t sto
rumo kaip ir buvo kamštis, įkaliau į butelio 
kaklą, įkalęs lazdą nupioviau ir baigta. 

Buteliai atrodė taip, kaip fabriko užkimšti. 
Po to su degtuko pagalba sutirpinęs ant kiek
vieno kamščio laką, kurį buvau at idarant bute
lius nuo jų nuėmęs, ant lako prispaudžiau 
Vokietijos 5 metalinių fenigių monetos nuo
spaudą ir "pakrikštytus" butelius vėl sudėjau 
atgal į maišą, į patį dugną ir, maišą užrišęs, šiau
duose vėl paslėiau. Savo butelį paslėpiau šiene, 
kitoj vietoj. Viską t inkamai sutvarkęs iš kluono 
išėjau. 

Sekančią dieną atvažiavo t a s pat žydelis, 
maišus į vežimą susikrovė ir išvažiavo nė dėkui 
nepasakęs už viso to "apsaugą". 

-

(Bus daugiau) 



m 

Organizuojama 

PARAMA LIETUVOS DIPLOMATINEI 
TARNYBAI 

Nedaug pasaulyje yra buvę faktų, 
kad, kurią nors valstybę priešui oku
pavus, jos pirmykštis valstybingumas 
būtų respektuojamas, ir kad senieji at
stovai būtų laikomi teisėtais. Paprastai 
okupantas pasirūpina, kad okupacija 
būtų iš pradžių de f acto, vėliau de jure 
įteisinta. 

Tačiau su Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos okupacija taip neatsitiko, nors So
vietai visomis išgalėmis stengėsi pri
pažinimą išgauti, š iuo atveju reikia 
pirmiausia iškelti JAV-bes, kurios jau 
beveik 40 metų minėtos okupacijos ne
pripažįsta. 

Okupacijos nepripažinimas, kaip pa
reikšta prieš mūsų akis esančios Lietu
vos atstovo VVashingtone mums at
s iųsto Valstybės depar tamento 
dokumento kopijoj iš pereitų metų vi
durio, reiškiasi keliais požiūriais. Do
kumente nurodyta, kad Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos atstovai VVashingtone 
turi pilnas užsienio diplomatų teises, 
privilegijas bei imunitetą. Nepripaži
nimo tikslas esąs išlaikyti Pabaltijo 
valstybių laisvės idėją, šie diplomatai 
simbolizuoja, kad tie kraštai turi teisę 
laisvai gyventi ir atgauti nepriklauso
mybę. Tačiau minėtame pareiškime sa
koma, kad JAV-bės nepripažintų tų 
kraštų egzihnių vyriausybių, jeigu kar
tais jos būtų sudarytos. 

Amerika taip pat nefinansuoja Pa
baltijo valstybių diplomatinių atstovy
bių išlaikymo. Raikalingos joms lėšos 
atleidžiamos iš savo laiku Amerikai pa
tikėtų saugoti ir vėliau užblokuotų 
valstybinio aukso fondų. 

Pabaltijo valstybių nepripažinimas 
yra viešas reikalas ir Amerika to ne
slepia. Nepripažinimas reiškiasi keliais 
atvejais. Pirmiausia JAV valstybės 
sekretorius kiekvieneriais metais, mi
nint Lietuvos, Latvijos, Estijos nepri
klausomybės paskelbimo sukaktis, 
kiekvienam iš trijų pasiuntinybių ve
dėjų atsiunčia savo sveikinimus. Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos teritorijos lei
džiamuose žemėlapiuose pagal 
galimybę turi būti žyrrtimos ne kaip So
vietų Sąjungos dalis. Amerika taip pat 
remia "Amerikos Balso" ir "Laisvės" 
radijo programas okupuotiems kraš
tams jų gimtąja kalba. Viešuose raš
tuose nevengiama žymėti, kad Pabal
tijo kraštai yra okupuoti. JAV-bių 
ambasadoriui Maskvoje ir jo kabineto 
nariams yra neleista oficialiai lankytis 
Pabaltijo kraštuose. 

Kas liečia šj punktą, vis dėlto pasitai
ko kai kurių išimčių. Nors pats Ameri
kos ambasadorius ir nesilanko Taline, 
Rygoje, Vilniuje, tai vis dėlto ten ret-
karčais nuvyksta JAV konsulas Lenin
grade ar jo štabo nariai. 

Kaip ten bebūtų, JAV-bės vis dėlto 
stengiasi nenuneigti Lietuvos, Latvi
jos, Estijos valstybių nepriklauso
mybės ir stengiasi užstoti prieš oku
pantą tų kraštų žmones, bent jau 
gindamos žmogaus teisės*, kaip tai bu
vo Europos saugumo ir bendradarbia
vimo konferencijų metu Helsinkyje ir 
Belgrade. Net glaudžios Amerikos su 
Sovietais detentės metu okupacijos ne
pripažinimo principas teisiškai nebu
vo pažeistas, nors jis ne visada mums 
priiimtinu būdu buvo praktiškai tai
komas. 

Tačiau 40 metų laiko tarpas daro sa
vo. Dvi labai svarbios priežastys stato 
pavojun Pabaltijo diplomatijos Ameri
koje likimą. Viena jų — atstovybėms iš
laikyti lėšų stoka, nes valstybiniai 
finansiniai resursai baigiasi, o gal jau ir 
pasibaigė. Antroji — nepriklausomų 
valstybių prieš 40 metų paskirti atsto
vai bei atstovybės pareigūnai išmiršta 
arba pasensta. 

Taigi iškyla diplomatinių atstovų at
naujinimo klausimas. Teisiškai tai nė
ra lengyas dalykas, nes neturime savo 
nepriklausomos valstybės ir nėra vy
riausybės, kuri galėtų tokius atstovus 

paskirti. Vis dėlto, turint gerų norų, ši 
kliūtis būtų galima nugalėti, nes Lie
tuva turi išlaikius savo Diplomatijos 
užsienyje šefo instituciją. 

Kaip ten bebūtų, reikalas yra sku
bus ir tvarkytinas. Džiugu, kad šiuo 
reikalu kai kas yra daroma. 

PASAULINĖ OLIMPIADA DĖMESIO CENTRE 
Ar JAV ir kitų demokratinių kraš tų sport ininkai nusilenks diktatoriams? 

Turime prieš akis JAV 96 kongreso 
pirmajai sesijai pateiktą rezoliuciją 
H.R. 5407 apie Lietuvos atstovybės 
tęstinumo išlaikymą ir finansavimą. Jos 
angliškas vardas: "H.R. 5407 Autho-
rizing continnuing for the Lithuania 
Legation". ši rezoliucija turėtų būti 
svarstoma, kaip minėjome, I-osios se
sijos metu, kuri pradeda savo darbus 
rugsėjo 26 dieną. 

Šią rezoliuciją JAV. Lietuvių Bend
ruomenės pastangomis bei rūpesčiu 
Atstovų rūmams pateikė kongres-
manas Charles H. Daougherty (res
publikonas iš Pennsylvanijos). Ją pasi
rašė ir formaliai remia kiti du kongreso 
nariai: Edvvard J. Dervvinski iš Illinois 
valstijos ir John P. Murtha iš Pennsyl
vanijos, kurie minėtą projektą įteikė 
Užsienio reikalų komitetui (Commi-
ttee on Foreign Affairs). 

Sov. S-ga ir jos kiti satelitai Rytų 
Europoje, o ypatingai Rytų Vokie
tija (koks pasityčiojimas!) nepap
ras tą reikšmę skiria valstybės kont
roliuojamam sportui plėsti. Tas 
nepapras ta i įgavo daug svarbos 
šioje antroje XX a. pusėje, kai kiek
vienas sportininkų laimėjimas ga
l imas stebėti savuose namuose, prie 
TV ekrano. 

Paga l Sovietų teoretikų skelbia
mus šūkius "socialistinių kraš tų 
valstybinė tvarkymosi s is tema 
esant i pranašesnė už kapitalisti
nę" , todėl ir socialistinių kraš tų 
sportininkai tarptautinėse rungty
nėse beveik visuomet laimi. J i e yra 
pranašesni už savo varžovus iš "su
puvusio" kapitalizmo tvirtovių. 

Taigi visiškai suprantama, kad 
Sovietai, liberalų remiami, besi
s tengdami pasirodyti žymiai pra
našesni už savo politinius priešus, 
dėjo visas pastangas, kad Tarptau
t inis olimpinis k-tas 1976 m. nutar
tų, jog 1980 m. olimpiada vyktų 
Maskvoje. Na, ir taip buvo nutar
ta . 

B R . A U Š R O T A S 

Rezoliucijos H.R. 5407 turinys labai 
palankus Lietuvai ir jos laisvės bylai. 
Pirmiausia nurodoma, kad 1981 fis
kaliniams metams Lietuvos atstovybei 
išlaikyti skiriama 250,000 dolerių, šiam 
reikalui steigiamas specialus fondas 
Lietuvos pasiuntinybės vedėjo žinioje. 

Antroje rezoliucijos dalyje nuro
doma, kad turi būti užtikrintas Lietu
vos atstovybės tęstinumas, Lietuvos 
atstovui VVashingtone suteikiant teisę 
įvesti į Lietuvos Diplomatijos tarnybą 
naujus asmenis, kurie neturėtų būti 
JAV-bių piliečai. 

Pastaroji aplinkybė, žinoma, labai 
tiksli ir teisinga, bet šiek tiek sun
kinanti diplomatijos atnaujinimą pajė
giais žmonėms, nes gal tik labai mažas 
skaičius lietuvių išeivijoje yra pasi
laikę nepriklausomos Lietuvos pilie
tybę: daugumas jos neteko, priimdami 
Amerikos ar kitų kraštų pilietybę. 

Vis dėlto tokių Lietuvos piliečių yra 
ir paieškojus būtų galima surasti tiek 
pokario meto išeivijos, tiek ypač pasta
raisiais metais iš okupuotos Lietuvos 
atvykusių tarpe. Gera dalis jų, kaip bu
vo mūsų spaudoje skelbta, Europoje ar 
Amerikoje išsiimdavo Lietuvos pasus, 
tuo pareikšdami, kad jie yra ne sovieti
nės, bet nepriklausomos Lietuvos pi
liečiai. Taigi naujų diplomatinės tar
nybos narių parinkimas ir šioks toks 
pasirinkimas dabartinėmis sąlygomis 
yra galimas ir būtinas. 

JAV-bių Atstovų rūmai ir senatas 
pastarųjų poros dešimtmečių bėgy
je yra priėmę eilę rezoliucijų, reikalau
jančių Lietuvai laisvės. Paskutinė re
zoliucija Nr. 54, kaip žinia, buvo senato 
visais balsais priimta dar visiškai nese
niai. Tai labai svarbūs dokumentai. Lie
tuviams be galo džiugu, kad JAV Sena
to ir Atstovų rūmų narių ryški 
dauguma nepripažįsta Lietuvos oku
pacijos. 

Tačiau šios rezoliucijos tėra pataria
mosios. Visai kitas reikalas H.R. 5407 
rezoliucija. Ji, jeigu būtų priimta, būtų 
jau įstatymas, taigi Valstybės departa
mentas turėtų ją vykdyti. 

Bet šiai rezoliucijai priimti dar reikia 
reikiamos akcijos. Ji jau pradedama. 
Naujoji JAV LB krašto valdyba sausio 
19 dienos aplinkraščiu įpareigojo savo 
apylinkių ir apygardų valdybas kiek
vienoje vietovėje sudaryti 3 — 5 as
menų komisijos, kurios rūpintųsi mi
nėto įstatymo projekto priėmimui 
reikalinga akcija. Komisijos turi būti 
sudarytos ligi sausio 31 d. Visi lietuviai 
bus raginami minėtos rezoliucijos pri
ėmimo reikalu rašyti savo apylinkių 
kongresmenams, prašyti jų paramos. 
Turint galvoje rinkiminį metą ir pasta
rojo meto politinius įvykius, susidaro 
gera proga, kad rezoliucijos projektas 
virstų įstatymu. , , 

b.kv. 

Spaudoj ir gyvenime 
RY0OS RADIOFONO BALSAI 

Kalbant apie žemės ūkio problemas, 
radiofonas pasakoja, kad... "2<>mė apdir
bama labai blogai, niekad nedirbama 
taip, kaip reikėtų, kad ten kas augtų. 
Pastaruoju laiku laukuose jaučiamas 
didelis arklių trūkumas. Bulvių negali
ma nei sykį išvagoti. Jei kur kokį arklį 

S p o r t a s k o m u n i z m u i 

l i a u p s i n t i 

Daug bešališkai nusiteikusių 
JAV-bėse ir kitų pasaulinio mas to 
politikų visuomenininkų tarpe bu
vo ir yra griežtai priešingų, kad 
jaunimo varžybos įvyktų Maskvo
je. Visi, kurie r.ors šiek tiek šiuo 
klausimu domisi, ne nuo šiandien 
žino, kad "Sovietų S-ga ir kitos dik
ta tūr inės valstybės ka ip k i tas gy
venimo šakas, taip ir sportą y r a pa
žaboję komunizmo propagandai 
skiepyti. 

". . . kad nesupykintų tų, nuo kurių 
ir ateityje priklausys pagalba sodybinių 
sklvou arjdirbimui (ir dar pabrėžiama), 
kad svarbiausia yra tai, kad skundai 
nurodo priežastis kodėl žemės ūkio 
produktų gamyba sodybiniuose skly
puose pamažėliais susmunka. Šį palin
kimą galima būtų sustabdyti tik su so
dybinių sklypų darbų palengvinimu". 

Latvijos laukuose yra 32.000 trakto
rių, 7000 kombainų ir 20,000 sunkveži
mių. Bet kiek jų yra atiduota remon
tuoti ir rūdija laukuose?.. 

Taip pat ir dėl taisyklingo latvių kal
bos vartojimo radiofonas taria savo 
nuomone: ". . . kadaise madingas buvo 
žodis "kolosalinis". Ji vartojo ir paaug
liai ir mokyti vyrai. Tas pats dabar yra 
su žodžiu "unikalus". Spaudoje kas
dien galima rasti ką "unikalų", unika
lus apdaras, unikalus nuotolis ir t.t. 
Šiaip vartojamas žodis "unikalus" yra 
nustojęs savo reikšmės. Jis yra pasi
daręs banaliu žodžiu, išreiškiančiu 
tik teigiamą įvertinimą: man labai pa
tinka. Tas dažnai sudaro patogumą 
kalbėtojui, bet nėra leistinas s-audoje, 
kur jis yra netinkamas. Kas tai yra — 
epidemija ar didybės manija?"... 

Ypač madingais žodžiais yra pasida
rę pvz. žodžiai "kontaktuoti; konstruk
tyvus," tur būt todėl, kad jų reikšmė nė
ra visai aiški"... A. T 

D a r ir dabar ne vienas prisime
na , kad 1936 m. nacių valdomoje 
Vokietijoje ruoštoje olimpiadoje 
Berlyne "Hitleris stengėsi parodyti 
pasaul io jaunimui , kad nacių spor
t in inkai y r a žymiai p ranašesn i už 
demokrat inių kraštų. Na , jie tą ir 
įrodė pačioje rungtyniav imo eigo-
je" . 

Suprantant ie j i d ikta tūr inius So
vietų kėslus priešinosi, kad ši olim
p iada nebūtų Maskvoje. Tačiau lai
mėjo detentės apaš ta la i , kurie 
v i sada mėgino bal t int i raudonąjį 
šovinizmą. Na, prie šio sprendimo 
t a ip pa t prisidėjo ir biznio atstovai , 
kur iems viena svarbu, kad kuo dau
g iau uždirbtų pinigų, o k a s vėliau 
— nesvarbu . 

S p o r t ą b ū t i n a r e m t i 

Nors sport ininkų eilėse y ra daug 
nusipelniusių sportininkų, priešin
gų "sporto pavert imu į futbolo svie
dinį, spardomą kapital is t inių ar 
raudonųjų politikierių", tač iau tie 
spor t in inkai m a ž a ką gali nulemti. 

N iekam ne pas lapt is , kad kiek
v i enas sport ininkas, pageidaująs 
t i n k a m a i pasiruošti savo prakti
kuojamos sporto šakos rungty
nėms , jis turi skirti daug , labai 
d a u g dienų. Ne mėnesius, bet gal 
me tus ir gal daugiau laiko. Bet ne 
k iekvienas geras sportuotojas gali 
bū t i tiek pasi turint is , kad iš savo 
asmeniškų išteklių galėtų pasiau
kot i vien tik sportui, savo kraš to vė
l iava i a ts tovaut i t a rp tau t inėse var
žybose. 

Taigi , kai tokios pa ramos reikia, 
tok iam jaunuoliui a te ina ta lkon ar
b a vals tybės f inans iška pa rama , 
k a i p t a i yra n u s t a t y t a komunisti
n iuose kraš tuose , ar pr ivačiai ir da
l ina i iš vals tybės iždo skiriamos 
subsidijos gab iam jaunuoliui pa
ruošt i spor t inėms varžyboms. 

Ir t a i p noroms nenoroms toks 
spor t in inkas b ū n a pr ik lausomas 
nuo to, k a s jį paruošia ir apmoka 
k i tas i š la idas už jo pas i rodymą pa
saul inėje sporto arenoje. 

D a u g n e a i š k u m ų 

Apie įvyksiančią Maskvoje olim
piadą g a n a bešališkai pasisako 
mėnraš t i s "Runner's World" š.m. 
sausio mėn. numeryje. 

I š samiame straipsnyje apie olim
piadą teigiama, kad "dėl jos įgy
vendinimo yra labai daug sąmyšio 
dėl esamų ir galimų diskvalifikaci-
jų, boikoto ir taisyklių pažeidimo". 

"Nors ligi olimpinių žaidimų ati
darymo dienos jau beliko vos tik 
septyni mėnesiai, tačiau jau dabar 
kel iama daug triukšmo dėl neteisė
tų piniginių subsidijų sportininkų 
paruošimui, dėl tarptautinės politi
kos machinacijų bei daugelio kitų 
priežasčių, galinčių nulemti pla
nuojamos olimpiados ateitį." 

P i n i g a i i r n a r k o t i k a i 

S t r a i p s n y j e i ške l i ama , kad 
"Tarptaut inė atletų mėgėjų federa
cija" Londone dėl anobolic steroids 
naudojimo visiems laikams atėmė 
teisę rungtyniauti tarptautinėse 
varžybose bulgarei Totka Petrovai 
ir ramunėms Natalijai Maracescu 
ir I leanai Šilai". 

Straipsnyje taip pat minima, kad 
"du pasižymėję britų bėgikai — 
Edwin Moses ir Sebastian Coe — 
už neleistiną pinigų priėmimą taip 
pa t galį būti nušalinti nuo tarptau
tinių varžybų arenos". 

J a u daba r keliolika žymių sporti
ninkų - ių yra suspenduoti iš tarp
taut inio rungtyniavimo. Priežastis 
— neleistinas narkotikų naudoji
mas . 

G r a s o b r i t a m s 

1976 m. Montrealyje vykusius 
olimpinius žaidimus boikotavo 
beveik visos Afrikos kontinento 
valstybės. To priežastis buvo Nau
josios Zelandijos rugby komandos 
rungtynių ratas Pietų Afrikos res
publikoje. 

Taip pa t ir šiais metais britų 
r u g b y vienetas ruošiasi tokioms 

rungtynėms į P. Afrikos respubli
ką. Ir dėl šios mažos priežasties bri
tų tautinei rinktinei gali būti ne
l e i s t a v a r ž y t i s M a s k v o s 
olimpiadoje. Žinia, čia paskutinį žo
dį tars ne Maskva, bet Tarptauti
nis olimpinis k-tas, kuriame Mask
va neturi veto teisės. 

S u s i r ū p i n o i r J A V 

p r e z i d e n t a s 

Atrodo, kad Sovietų okupacinis 
įsiveržimas į Afganistaną bus ga
na žymiai prisidėjęs prie maskvi-
nių olimpiados žaidimų nuvertini
mo. 

JAV prezidentas š.m. sausio 4 d. 
atsišaukime į tautą, pranešdamas 
apie vyriausybės priemones sovie
tiniai agresijai Afganistane sus
tabdyti, taip pat prisiminė ir šių 
metų Maskvoje įvyksiančius olim
pinius žaidimus. Jis pabrėžė, kad 
"JAV vyriausybė galinti pakeisti 
savo nuomonę dėl Amerikos da
lyvavimo tame jaunimo sąskry
dyje." 

Esą JAV sporto vienetui ir ame
rikiečiams turistams dėl prasidėju
sios Afganistano okupacijos gresia 
rimtas pavojus. 

Š.m. sausio 10 d. viceprezidentas 
W. Mondale, kalbėdamas Iowa 
valstijoje, konkrečiai nurodė, kad 
"dėl Sovietų įsiveržimo į taikingą 
Afganistaną Amerika galinti ne
dalyvauti vykstančiuose sporti
niuose rungtyniavimuose. Jo nuo
mone, vietoje M a s k v o s š ia i 
olimpiadai galėtų tikti Miunche
nas arba Montrealis". 

Taigi galima prileisti, kad jau 
rimtai planuojama nurašyt i mask-
vinius sportinius užsimojimus ir 
ruoštis tokioms rungtynėms, kur 
jos neseniai įvyko ir kur turima ga
na patyrimo, kaip j as pravesti. 

Tik jau labai abejotina, ar sporti
nių rungtynių netekimas, nors ir 
komunistinės propagandos reika
lams, privers bolševikus atsitrauk
ti iŠ okupuojamo krašto, už kurio ri
bų taip arti, jau beveik ranka 
pasiekiamos žibalo versmės Persi
jos įlankoj. 

Sovietų invaziniai daliniai Afganistane 

PALIKAU MIELĄ, 
TĖVIŠKĘ 
Atsiminimai 

F E L I K S A S P E M P Ė 

ir randa, už jį reikia sumokėti vyno bu
teliais. Jei arklio nėra, viską reikia 
tempti ant nugaros"... Žmonės, raSy-
dami apie šiuos trūkumus į Rygos 
radiofoną, nėra nurodę nei savo vardų, 
nei gyvenimo vietų ir radiofonas per
duoda toliau: 

Viena kartą bevažiuojantis plentu į J iezną 
žydas, žiūrime, s ta iga pasuko savo vežimą iš 
plento ir atvažiuoja pas mus . Mamytės tuomet 
nebuvo namie: ji buvo išėjusi pas k a i m y n u s 
piaunamu8 rugius imti. Atvažiavęs pr ie kluono 
iškėlė kelis pilnus maišus, juo įnešė į kluoną ir po 
t rumpo laiko, uždaręs kluono duris, atėjo pir-
kion. Atėjęs paklausė, ar m a m a namie . Atsa
kėme, kad mamos nėra namie. Paaiškinom j a m , 
kur ji yra ir kada pareis. Tuomet jis m u m s a t sakė : 
"Pamačiau iš Jiezno atvažiuojančius vokiečius, 
tad kad jie neatimtų iš manęs tą, ką vežuosi, užve-
žiau pas jus ir kluone po š iaudais paslėpiau. N e 
lieskite, vaikučiai, a š rytoj atvažiuosiu ir pasiim
siu." 

Tą pasakęs iš pirkios išėjo ir, įsisėdęs į ve
žimą, nuvažiavo į Jiezną. 

Pravažiavus plentu pro mūsų sodybą vokie
čiams, nuėjau į kluoną pasižiūrėti, ką tas žyde
lis atvežęs paliko. Atradęs maišus š iauduose 
paslėptus, juos apžiūrėjau, kas juose yra. Bet 
nesuvokdamas kas per daiktai juose yra. vieną 

maišą a t r išau. Įkišęs ranką į šienu prikimštą 
maišą i š t raukiau butelį, pilną kažkokio skysčio. 
Butelis gražiai , margai blizgančiu popierėliu 
užlipintas, kamščio galas užlakuotas ir butelyje 
skyst is kažkoks gelsvai rusvas . Įkišau ranką vėl 
į tą patį ma išą ir iš traukiau kitą tokį pat butelį. 
Pradėjau ki tus maišus vartyt i , čiupinėti — ir ten 
t a s pats . 

Sukrovęs butelius į maišą a tga l ir iš kluono 
išėjęs pradėjau galvoti, kas ten tuose bute
liuose yra. K a s per skystis? Galvojau — žibalas 
ne žibalas, benzinas ne benzinas . Pagaliau savo 
galvoj pr is iminiau, kad žibalo ir benzino spalva 
šviesi ir j is nela ikomas ta ip puošniais popierė
l iais užklijuotas ir laku a plakuotas. Popie
rėliuose vokiški užrašai m a n buvo nesupran
t ami . Po viso to ėmiau galvoti, ar tik nebus 
degtinė tuose buteliuose. Bet vėl prisiminiau 
tuos laikus, kai meistrai baigė statyti uiūsų 
kluoną, ir užbaigtuvių pietums mama jiems 
a tnešė butelį degtinės, tai jis, nors ir panašiai 
buvo popierėliu užklijuotas ir turėjo butelio 
kamščio galą užlakuotą, buvo daug mažesnis ir 
pa t i degtinė buvo permatoma, žydrios spalvos. 
Galų gale nutar iau , kad reikia sužinoti, kas tuose 
buteliuose yra , kas per skystis? 

Sugrįžęs a tga l į kluoną, išsitraukiau šiau
duose paslėptą vieną maišą ir, iš jo išėmęs pirmą 
butelį, laką nuo jo nuėmiau ir su kamš
čiat raukio paga lba mėginau kamštį ištraukti. 
Be t t r auk ian t jis suplyšo. Mėginau traukti ant
r a m buteliui kamštį — suplyšo ir tas. Ir tik tre
čią butelį pavyko atidaryti t inkamai . Po to 
ėmiau bandyt i butelyje esantį jo turinį. Pirmiau
sia tik truputį prie liežuvio pridėdamas, tik la

šelį jo ragaudamas. Skonis atrodė lygiai toks 
pat, kaip tuomet meistrai kluono statybos už-
baigtuvėse gėrė ir man tuomet iš tuščio butelio 
porą lašų teko paragauti ir degtinės skonį pažin
ti. Ir čia toks pat skonis. 

Vadinasi, tuose buteliuose yra degtinė. Tuo
met iš kambario atsinešiau tuščią butelį ir pradė
jau šinkuoti. Atidaręs kelis butelius, ir iš kiek

vieno po tam tikrą dalį perpylęs į savąjį ir 
prisipylęs savo butelį, į tuos "nugarintus" bute
lius pripyliau po tiek pat vandens, kiek iš jų 
degtinės nupyliau. Kurių kamščiai at idarant 
suskilo, tiems kamščius padariau iš savo pie
mens lazdos: nudrožęs lazdos galą tokio pa t sto
rumo kaip ir buvo kamštis, įkaliau į butelio 
kaklą, įkalęs lazdą nupioviau ir baigta. 

Buteliai atrodė taip, kaip fabriko užkimšti. 
Po to su degtuko pagalba sutirpinęs ant kiek
vieno kamščio laką, kurį buvau at idarant bute
lius nuo jų nuėmęs, ant lako prispaudžiau 
Vokietijos 5 metalinių fenigių monetos nuo
spaudą ir "pakrikštytus" butelius vėl sudėjau 
atgal į maišą, į patį dugną ir, maišą užrišęs, šiau
duose vėl paslėiau. Savo butelį paslėpiau šiene, 
kitoj vietoj. Viską t inkamai sutvarkęs iš kluono 
išėjau. 

Sekančią dieną atvažiavo t a s pat žydelis, 
maišus į vežimą susikrovė ir išvažiavo nė dėkui 
nepasakęs už viso to "apsaugą". 

-

(Bus daugiau) 
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DR. STASYS PETRAUSKAS - ŽMOGAUS 
SVEIKATOS TARNYBOJE 

J U L I U S VEB-LAITIS 

Medicina yra trumpai aptaria- Į rado prieglobstį Kretingos ligo-
ma kaip gydymo menas , kuris 
reikalauja gilaus l igų priežasčių 
pažinimo, o taip pat ju gydymo 
bei sveikatos saugojimo mokslo 
žinojimo. Serga ne v ien tik ž m o 
nės, bet ir viskas, kas gamtoje yra 
gyva. Žmogus veda kovą su įvai
riomis ligomis jau n u o neatme
namų laikų. Elizabetho ir apy
linkių lietuviai yra laimingi , tu
rėdami labai nuoširdų ir parei
gingą lietuvį gydytoją, kuris juos 
gydo jau daug metų. 

Dr. Stasys Petrauskas gimė Ku
lautuvoj, tikriau Jučionių kaime. 
Gal būt, paveiktas Kulautuvoj 
buvusios klimatinės gydyklos jis 
pasirinko studijuoti mediciną. T o 
je gydykloje buvo tiriamos širdies, 
kvėpavimo takų, reumatinės ir 
nervų ligos. Baigęs Kauno ber
niukų Aušros gimnaziją 1931 me
tais, jis pradėjo medicinos studi
jas Kauno Vytauto Didžiojo uni
versitete ir jas baigė 1937 me
tais. Atlikęs reikalingą praktiką, 
jis gavo teisę verstis gydytojo prak
tika 1939 metais. Jo buvo tūkstan
tasis numeris Vytauto Didžiojo 
universiteto išduoto gydytojo 
diplomo. 

Pradžioje jo darbas buvo Karo 
ligoninėje Kaune, kur sergan
tiems kariškiams teikė mediciniš
kos pagalbos globą. Čia jaunasis 
gydytojas įsigijo nemažai patir
ties ir nuo 1941 iki 1944 metų 
buvo paskirtas Kretingos apskri

ties ligoninės vedėju. Tai buvo vo
kiečių okupacijos ir karo metai . 
Sunkus buvo tai laikotarpis, nes 
viskas buvo skiriama frontui. Gy 
dymo priemonių ir vaistų labai 
stigo. Be to, Lietuvos jaunimą 
gaudė naciai ir vežėsi Vokietijon Į 
įvairiems darbams. D i d e l ė dalis 
lietuvių gydytojų b u v o geri pat
riotai ir rizikuodami daug kam 
padėjo. Ir šių e i lučių autorius 

ninėj kaip "ligonis" ir tuo būdu 
išvengė ankstyvos kelionės į na
cių reichą. 

Artėjant antrajai rusų okupaci
jai, dr. S. Petrauskas su savo žmo
na ir mažamete dukrele iš Švento
sios uosto nedideliu laiveliu lai
mingai perplaukė Baltijos jūrą ir 
1944 metų rudenį pasiekė Švedi
ją. Kelionė buvo nepaprastai rizi
kinga, nes kuteryje vietos tebuvo 
tik 25 asmenims, o bėglių atsira
do 39 asmenys. Tačiau didžiau
sias siaubas paėmė visus, kai kaž
kaip per neatsargumą pats laive
lio kapitonas iškrito per bortą į 
jūrą ir greitai nuskendo. 

Išgelbėti jo niekaip nepavyko. 
Tiesiog Dievo Apvaizda lydėjo v i 
sus, nes bėglių tarpe atsirado ke
letas žemaičių mechanikų ir plau 
kiojimo žinovų. Šiaip taip jiems 
po maždaug 30 valandų kelio
nės pagaliau pasisekė atplaukti į 
Gotlando salą. Tai buvo tikrai ne
paprastai dramatiška odisėja. 

Švedijoje dr. Stasys Petrauskas 
gavo darbo žinomoj Karolinska 
ligoninėj, kur ketverius metus iš
dirbo bakteriologijos skyriuje. 
400 pabėgėlių lietuvių. Reikėjo 

Tuo metu Švedijoje buvo apie 
rūpintis jų socialiniais, kultūri
niais ir šalpos reikalais. Čia dr. 
Petrauskas kurį laiką buvo Balfo 
įgaliotinis, o taip pat ir lietuvių 
draugijos sekretorius Stockholme. 

Nors ir pakenčiamai įsikūręs, 
tačiau Švedijoje jis nutarė neapsi
gyventi ir 1948 metų rudenį at
vyko į Elizabeth, N . J. Čia prasi
dėjo vėl kitas jo gyvenimo etapas. 
Reikėjo mokytis ir išlaikyti gydy
tojo leidimui gauti nustatytus eg
zaminus. Darbas didelis ir ne 
lengvas, tačiau egzaminus išlaikė 
ir leidimą verstis gydytojo prak
tika jis gavo 1952 metais. Taigi jis 
dirba savo srityje Amerikoje jau 
27 metus. Be to, jam teko net 24 
metus išbūti JAV Metai Company 
gydytoju Carteret mieste, netoli 
Elizabetho. 

Suprantama, kad svarbiausias 
jo gyvenimo tikslas yra gelbėti ser
gantį žmogų ir išsaugoti jo svei
katą. Taigi nėra abejonės, kad pa 
grindinis dr. S. Petrausko darbo 
nervas yra kova su ligomis. Ta
čiau kaip lietuvis jis nesilaiko 
neutralioje zonoje ir nėra atitrū 
kęs nuo mūsų visuomeninio gy
venimo. Būdamas lietuvių ben 
druomenės narys, jis remia vi
sas naudingas pastangas padė
ti savo skriaudžiamai tautai at
gauti laisvę. Nepadėti žmogui, juo 
labiau savo tautiečiui, jam būtų 
tiesiog neatleidžiama nuodėmė. 
Jeigu nemažai gydytojų šiame 
krašte yra smarkiai pralobę, tai 
dr. S. Petrausko žemiškieji tur 
tai geriausiu atveju tėra kuklūs. 
Tai rodo, kad jis už patarnavimus 
savo pacientams "nelupa kailio". 

Gimtadienio jubiliejų jis kuk
liai atžymėjo savo šeimos, vaikų, 
kelių kolegų ir artimesnių bičių 
lių tarpe. Išgyvenęs ne vieną 

skaudų asmeninį smūgį gyveni
me, jis tebėra žvalus, nuolat sku 
bantis ir pozityvus žmogus. Ir 
nors visagalio laiko tėkmė praei
tų metų rugsėjo 14 dieną jam at
skaičiavo septynias dešimtis metų 
amžiaus, dr. Stasys Petrauskas 
žiūri į ateitį viltingai savo auksi
niu brandumu. 

Tebūna leista šiam simpatin 
gam lietuviui gydytojui palinkė
ti sulaukti dar daug brandžių 
metų, o savo pamėgtoje profesijo 
je ir toliau teikti paguodą ir viltį 
kūno sopulių slegiamam žmogui 

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

CHICAGA PRIEŠ MASKVĄ 

Dienraštis "Chicago Tribūne", 
pravedęs apklausinėjimus, pa
tyrė, k a d 63% čikagiečių palai
ko prez. Carterio nuomonę, kad 
Maskvoj neturi būti olimpiados, 
kol rusai nepasitrauks i š Af
ganistano. Tik 28% pasisako, 
kad nemaišytinas sportas su 
politika. 

Snow Pkmrtng 

SNIEGĄ NUVALOME 
Biznio įstaigom, Rezidencijom. 

TEL. 458-9584 

lllilIlIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISIIIIIIIIIIIIII 

VLADAS VAILIONIS 

"ŪKIMO AUDROSE" 
Romane aprašoma Dzūkijos 

partizanų veikla. Knyga 344 
pusi., kietais viršeliais. Įtrauk
ta į U.S. Kongreso biblioteka 
Kaina $7.00 

Užsakymus dust i 'Draugo' 
adresu. Illinois valstijos gyven 
tojai prideda 5% mokesčių 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimmiiii! 

Dr St. Petrauskas — sukaktuvininkas 

BOSTONO ZENIOS 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifi 

1980 KELIONES Į LIETUVĄ § 
AMERICAN TRAVEL SERVICE B U R E A U 1 

(Established in 1959) | 

l-OS SAVATTĖE KELIONES IS NEW YORKO/BOSTONO § 
$895.00 — Gegužes 12 d., Rugsėjo 15 d., Rugsėjo 23 d- Spalio 6 d., S 

Spalio 19 d. S 
$995.00 — Gegužes 25 d., Birželio 8 d., Birželio 23 d. (Šokių ir Dai- g 

nų Šventė). g 
$1040.00 — Birželio 29 d, Rugpiūčio 10 d. g 

K E A L E S T A T E 

PALIKIMAS. Reta proga įsigyti gerą 
4 butų namą po 4 kambarius. Pirkėjui 
liuksus butas ir 3 rendos. Naujas ga-
zo pečius. Naujas stogas. Nauja po
tvynio apsauga. Arti 72-os ir Califor-
nia. Geras. Pigus. Pelningas. 

BROKERIS P. ŽUMBAKIS 
Tel — 7 7 8 ^ 9 1 6 

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

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

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

Svarus 2jų aukStų mūras. Apie 
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
tas $46.900. 

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

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

Valdis Real Estate 
2625 West 7lst Street 

Tei. 737-7200 ar 737-8534 
U/2 aukšto 7 kamb. 2 atskiros vonios 
ir virtuves. Naujas radijatoriais gazu 
šildymas. Garažas. Galima tuoj užimti. 
Arti Maplewood ir 69-os gatves. Tik 
$24,900.00. 

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

BUTV NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — lncome Tax 

Notariala* — Vertimai 

BELL REALTY 
4. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2238 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Chicago, UI. 60632, tel. 927-5*80 

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 44654 
32081/2 w - ttth Street 

1SN LOMOJ AMA — FOR S E N T 

ISNUOM. 3-jų kambarių apšildo
mas butas VYRUI. Apyl. 68-os 
ir Campbell. Skambint 737-7311 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir i§ toli miesto leidimai ir 
pilna apdraudą. 

Tel. — W A 5-8068 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiii 
įvairiu prekių pasirinkimas ne 

brangiai iš mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

ŽODIS APIE U E T U V I U S 

Mes džiaugiamės kiekviena ži
nute, kurioje paminima Lietuva 
ar lietuviai. M u m s vis iems rupi, 
kad Lietuvos ir lietuviu vardas 
būtų minimas. Lietuvos laisvės 
laikais, o ir šiaip praeityje ne
mokėjom reklamuotis ir repre-
zentuotis ir nekreipėm į tai dė
mesio. Tur būt m a n ė m , kad tai 
visai nesvarbu, ar kas apie mus 
žino, ar ne . Pasirodo, kad labai 
klydom. Propaganda visais lai-

2 d., sekmadienį, LietuviŲ Piliečiu 
d-jos auditorijoj. Gana daug mu
gės eksponatų būna pačių skautu 
gamybos. O ta mugė visada su
traukia daug lietuvių ne tik pasi
žiūrėti, pabendrauti, bet ir nusi
pirkti jų gaminių. 

VYČIAI RUOŠIASI SEIMUI 

Lietuvos Vyčiai Bostone akty
viai ruošiasi met iniam seimui, ku
ris įvyks rugpiūčio 6-10 dieno
mis Bostone. Vyčiai nori, kad sa

kais, visur ir vis iem yra labai rei- Ji a darbo posėdžių, vakarais ir ki-
kalinga. Apie m u s ne t ir mūsų tais laisvalaikiais atvykę į seimą 
istorija rašė mūsų priešai ir daž-į susipažintų su Bostono įdomybė-
niausia neigiamai apie mus. Dar 
ir daibar n e visada išnaudojame 
progas tėvynės propagandai. Tad 
kiekvienas kitų ištartas ar para
šytas geras žodis apie mus, mums 
yra labai mielas ir svarbus. 

Štai Bostono didysis dienraštis 
„Teh Boston Globė" sausio 13 d. 
sekmadieninėj laidoj „Crisis in 
Afganistan" straipsnyje duoda 
profesorių ir žurnalistų pasisaky
mus Afganistano reikalu. Prof. 
Uri Ra'anan, kuris yra tarptau
tinės politikos ir tarptautinio sau
gumo studijų pirmininkas Tuits 
universitete, rašo, jog jis nema
nas, kad sovietai iš pan Islamic 
baimės okupavo Afganistaną, nes 
pas sovietus esą daug to tikėjimo 
gyventojų. Tie gyventojai religi
niai ir tautiniai nesą tiek susi
pratę ir aktyvūs bei veržlūs, 
kaip „Lithuanians, Georgians or 
Jews". 

Reiškia, kad lietuviu stiprus 
tautiškumas \r tikėjimas jau yra 
žinomas ir minimas. Ir tai yra 
džiugu. 

RENGIASI M U G E I 

Aktyviausia lietuvių jaunimo 
organizacija skautai Bostone Bal
tijos ir Žalgirio tuntai labai in
tensyviai ruošiasi savo tradicinei 
Kaziuko mugei, kuri įvyks kovo 

mis ir įdomiai praleistu laiką. 
Jau baigiamos sudaryti įvairios 
komisijos, kurios rūpinsis jom nu
matytais reikalais ir programo
mis. T u o reikalu vyčiai dažnai 
posėdžiauja, nors seimas dar yra 
toli. Jų noras, kad pasiruošimas 
būtų tinkamas. 

PARENGIMAI 

Kultūros klubo susirinikimas 
sausio 26 d. Tautinės s-gos na
muose. Pradžia 7:30 vai. vakaro. 
Programoje bus rodymas Los An
geles lietuvių pastatytos operos 
La Bohema juostos. 

Tautinių šokių sambūrio vaka
ras su programa kovo 8 d. Lietu
viu Piliečių d-jos salėj, So. Bos
tone. 

Vasyl iūnų sonatų vakaras ko
vo 9 d. 3 vai. p.p. First and Se-
cond Church Bostone. 

Skautų Baltijos ir Žalgirio tun
tų rengiama Kaziuko mugė kovo 
2 d. Lietuvių Piliečiu d-jos salė
je So. Bostone. 

Laisvės Varpo pavasarinis kon
certas balandžio '13 d., per At
velykį, Lietuvių Piliečiu d-jos sa
lėje So. Bostone. 

Brutenis Veitas išrinktas į So. 
Bostono Lietuvių Piliečiu d-jos di
rektorius, o ne Romualdas, kaip 
buvo paskelbta. Atsiprašom. 

: 2-JŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS IS NEW YORKO/BOSTONO 
: $1295.00 — Birželio 13 d., Rugpiūčio 18 d. (Su Ryga ir Leningradu) 
\ $1400.00 — Rugpiūčio 10 d. (6 dienos Romoje). 
E $1445.00 — Birželio 23 d. (Su Šveicarija ir Vokietija). 
: $1445.00 — Birželio 29 d. (Su Švedija ir Danija). s 
: Kelionėms iš Chicagos pridėti prie kainos dar $100.00. = 
z (Visos kainos apskaičiuotos asmeniui gyvenant dviese kambaryje), s 

= • ALL PRICES SUBJECT TO CHANGES AND INCREASES s 
E • IN 1960. 5 
~ Užsiregistravusiems padedame įsigyti pasus, sutvarkome visus ke- E 
| lionei reikalingus dokumentus, gauname vizas. ~ 

1 DAROME ČIA PAT VIETOJE PASO IR VIZOS NUOTRAUKAS! § 

= VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! PRAŠOME REGISTRUOTIS! | 

Į AMEKICAN TRAVEL SERVICE BUREAU | 
S 9727 South VVestern Avemie = 
| Chicago, Illinois 60643. — Tel. (312) 238-9787 1 
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JAY DRUGS VAISTINE 
2759 W. 71st St., Chicago, R 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara Šiokiadieniais nuo £ vai. ryto U 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

iiiiiiiiuiniiiiiĮiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Lietuviškas restoranas su narna ir 
visais moderniais įrengimais — 
Marąuette Parko centre. Lengvos 

g ! pirkimo sąlygos. Labai geras biz-
" ' nis. Reta proga. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — lncome Tai 

Notary Public 

2951 W. 63rd St., 436-7878 
Tel. 839-1784 arba 839-5568 

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuillllll 

2501 W. 68 St, Chicago, m. 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
Telef. — 825-2737 

Vytautas Valantinas 

llllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlllUlIlIlIUIIIUUlU 

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

NOTARY PUBLIC 
4250 So. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pa t daromi VERTIMAI, 
GIMINŲ iSkvletlmai. pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 876-5996 
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 l l l l l l l l l l l l l ! 
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P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insured 

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

SERAPINAS — 636-2960 
iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiimuiiiiiiniuiiHiiniuiii 

Jonas Karvelis 

PREKYBININKO KH1U 
Prisiminimai 1905 -1977 

Didelio formato, 456 pusi. Kieti 
viršeliai. Autoriaus leidinys. Spau
dė Morkūno spaustuvė 1979. Kai
na s u persiuntimu $13.60. Blmois 
gyventojai dar prideda 73 et. vals
tijos mokesčio. 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S U 

Chicago, HL 60629 

Henrikas Radauskas 

EILĖRAŠČIAI 
: 

(1965-1970) 
Pomirtinė Poezijos knyga. 

Išleido Vytautas SauHus 1978. 
Tiražas 350 egz., 100 pusi. Knyga 
gražiai išleista. Kieti viršeliai. Kai
na s u persiuntimu $6.73. HL gyv. 
prideda 5% mokesčių — 30 et. Už
sakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 
W. 63rd St, Chicago, DL 60629. 

H E L P WANTED — MOTERYS 

RN'S 
F u l l o r p a r t t ime poeitions avail-

able in Genera l CCU & SICU Nura-
ing. Open o n all shifta. Located in 
Lincoln Park. a rea . Roosevel t Memo-
rial Hospi ta l offers excell. benefits. 
S ta r t ing sa la ry oomm. w / exp. No 
shift ro ta t ions , every o t h e r weekend 
off. 
Contact Nurse Recruiter 751-4000 
An E ą u a l Oppor tuni ty Emptorer 

SEWING MACHIHE 0PERS. 
Experienced on industrial sewing 
machine. Any age welcome. Paid 
holidaya, co. benefits, incentive 
program. Mušt speak English. 

Gali MR. RICH 284-6909 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

vminuiiiiiiiiiiiimiiiiiMiMiiMiiiHiiiilliifMilimilimiiiiiii I I I I I I I I I I I I I I I IHMIMHĮ 
PUIKI DOVANA SVENCIV IR KITOMIS PROGOMIS 

JV. RAŠTO NAUJOJO TESTAMENTO ) 
A N T R A L A I D A = 

- I i l e l d a - | 
Mecenatą* — Pret. Juozas Karate l 

Naujasis Testamentas yra pratiiko formato, JriStas kietais viri*- \ 
iiats. Vertimas padarytas gražia lietuvių kalba. Mecenato dėka laid* : 
parduodama prieinama kaina. 

Gaunama "DRAUGO" knygyne 

K a i n a — $8.00 

Illinois gyventojai prašomi pridtti 50 centų mokesčiams *r perstūmimui 
(Kitur gyvenantieji pridėkite 25 centus). 

Gera proga visiems įsigyti Naująjį Testamentą. Siųskit* užsakymus: 

fiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiit 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 89th St., tel. 776-1486 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIII1IIIIIH 

GIRL FRIDAY 
For office in Schiller Paik. 
Mušt know Gennan. Call 
671-2825 to schedule ap-
pointment. 

VYRAI EB MOTERYS 

U.S.A." 
We'll help you makethe rightmove. 

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

nuomoti ar apdrausti savo nuosa
vybę Chicago je ar bet kur Ameri
koje, prašome skambinti ar užeiti 
į mūsų įstaigą. Mes visuomet pasi- j 
ruošė jums patarnauti 

Mes priklausome MLS ir turime 
komputerį. 

Virš 500-tai namu pasirinkimui < 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 
independently owned and operated. 

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

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 

D £ M E S I O 

Z-M Construction Co. 
INC. 

Nauja statyba ir bet koks 
namu remontas. 

Pasinaudokite žiemos sezonu 
Vidaus remontams. 

BRONIUS MAČIUKEVIČIUS 
VYTENIS ŽYGAS 

Skambint po 6 vai. vak. 448-7871 

INSURANCE CLAIMS 
ADiUSTER 

Experienced Group 
Major Medical 

CallMr. Callas 738-6162 
ffELP WANTKD — VYRAI 

DRAFTSMAN 
S t r u c t u r a l s teel s h o p detai lers . 
Over t ime . Free insurance , hos -
pit&lization. a n d p a i d vacat ion. 

Tel. — 922-6310 

DU REPAIRMAN 
Experienced in maintaining intri-

J cate progressive dies. Top pay and 
' benefits. 

MARK INDUSTRIES, INO. 
One University Dr., Ariington 
Hts„ BL. 00004, Tel. 259-7750 

i 

Perskaitė "Draugą" 

jį kitiem* pasiskaityti . 

duokite 

D R A U G A S 
4545 Wet» 63rd Strttt 
Chieago, Illinois 60629 

tHHHIIIlMHHH'"1""""1"""1""1" 
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VEimnŲ K0RTEUŲ 
HEIKALU 

• 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jaa pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atatovama turėti graiiaa vizi
tines korteles. 

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

DIE -- SETUP MAN 
Experienced in sett ing up high-
speed progressive dies. Top pay 
and benefits. 

MARK INDUSTRIES, INC. 
One University Dr., Ariington 

Hts„ BU 60004, Tel. 359-7750 

P L A T I N K I T E "DRAUGĄ". 

H E L P W A N T E D — M A L Ė 
siiiiuHiiiiiiHHiiiuiiimiiiiitiiHiiiniiiiMtmuitiiiniiiiintiHiiiiiiniiiiiiiiiiutiiiuni'.i 

OVVNER - OPERATORS ! 
I D.O.T. ąualified with taiidem axle tractor ioi piggy | 
| back operation. Pick up and delivery within 400 mile j 
f radius. Chicago-based. £xcellent pay package. i 

I TEL -312—226-7828 I 
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MOŠŲ KOLONIJOSE 
Hartford, Conn. 
KŪČIOS IR ŠEŠTADIENINĖS 

MOKYKLOS KALĖDINIS 
PASIRODYMAS 

Daug kartų buvo svarstyta su
rengti' bendras kūčias, bet vis ne
siryžta. Baimintasi tradiciniu val
gių pagaminimo sunkumų ir 
brangumo, be to, daugeliui atro 
dė labai nepriimtina švęsti kūčias 
ne^ savam šeimos rately. Tačiau, 
per -30 metų vis matant tuos 
pačius asmenis įvairioj lietuviš
koj veikloj, parengimuose, jau
čiant jų rūpesčius jaunosios kar 
tos lietuviškumu ir uolų rėmimą 
Lietuvos laisvinimo reikalų, vi-

ATSIŠAUKIMAS 

Mieli lietuviai, 

Šiandieniniai tarptautiniai įvy
kiai, išsaukti Sovietų Sąjungos 
Afghanistano okupacijos ir revo 
liucinė, Sovietų Sąjungos sukurs
tyta, anarchija Irane stipriai su
krėtė laisvąjį pasaulį ir gali la
bai reikšmingai atsiliepti į Lietu 
vos laisvės siekimus. 

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini-

, ir meilėje. Taip nuoširdžiai gie 
sur ir visada tie patys — pasidarė 'i ( j a n t §įą giesmę pirmą kartą gir-

• t 

1 

kaip viena lietuviška šeima. Tos 
•minties paskatinta LMK Federa
cija '.Hartforde ryžosi šiemet su
rengti bendras kūčias. Pakalbin
ta šeštadieninės mokyklos vado
vybė prisidėti ir savo kalėdinį pa
sirodymą sujungti su kūčiom, jai 
pritarus gruodžio 16 d. Šv. Trejy
bės parapijos salėje įvyko pirmo
sios bendros kūčios ir Šeštadieni
nės pasirodymas Hartforde. 

- .~Šį renginį skelbė Algimantas 
Dragunevičius per lietuvišką radi
jo-valandėlę šešis sekmadienius. 
•Žmonės kvietimą išgirdo ir gau
siai atsilankė užpildydami visas 
numatytas vietas. 

Visiems susėdus už gražiai pa
puoštų ir valgiais turtingų sta 
lu, pirminirikė K. Marijošienė pa
sveikino susirinkusius ir kvietė 
jungtis į šią didžiulės šeimos 
šventę. Iš tikrųjų, sako, juk esa
me mes visi tik mažytis Lietuvos 

džiaugėsi ir suaugę. Kalėdinė pro
grama visi buvo labai patenkinti, 
vaikai buvo gerai paruošti ir drą
sūs. Svečiai nepagailėjo jiems plo
jimo. 
Baigiant šį ypatingą pobūvį,kle-

bonas Matutis dėkojo už jo suren
gimą ir ragino, kad būtų kasmet 
rengiama. Bandraminčiai ir tėvų 
komiteto pirmininkas Stepas Za
bulis taip pat tarė nuoširdžią j m o Komitetas, vykdydamas savo 
padėką sumanytojom ir šeiminin 
kei. Po tų malonių žodelių pir
mininkė paprašė visų susiimti 
rankomis ir atsistojus sugiedoti du 
posmu Marija, Marija, kad *******?* ]° P * * " * 3 ? £ * " 
rintų mūsų seses ir brolius Lie- vauti Lietuvos valstybes ir hetu-
tuvoje ir laikytų mus vienybėje!«« tautos reikalams; 

2. VLIKas siekia dirbti artima
me ryšyje su Diplomatine Tar
nyba, visais patriotiškų tikslų lie
tuviais ir visomis organizacijo
mis; 

3. Savo tėvų išlaikytą Lietuvių 

įsipareigojimus, skelbia 

1. VLIKas deda visas pastan
gas Lietuvos nepriklausomybės 

dėjau. 
Didžiausias nuopelnas ir pade 

ka šeimininkėms, kurioms teko 
didžiausia našta pagaminti mais 

Poetas Balys Gaidžiūnas skaito savo 
naujausią kūrybą skautininkų sureng
tame pobūvyje Clevelande, Ohio. 

Nuotr. VL Bacevičiais 

LIETUVIŲ DAILININKŲ 
PARODA 

kūrinių fotografijas a r skaid-1 
res. Galima siūlyti iki aštuo
nių darbų, nurodant kūrinio 
techniką: aliejus, akvarelė, gra
fika ir pan. Atrinktų kūrinių 
fotografijos bus panaudotos ka-1 
talogui ir spaudai. Katalogas 
bus atiduotas spausdinti balan-! 
džio 25 d. 

Kūrinius pristatyti Čiurlionio 
galerijai, Inc., 4038 Archer 
Ave., Chicago, DL, 60632 iki ge
gužės 10 d. Paroda atidaroma 
gegužės 16 d. 7 vai. vak. 

Premijuoti kūriniai palieka
mi Meno kūrinių fonde, kuris 
yra nepriklausomos Lietuvos 
nuosavybė. Parodos dalyviai 
moka 10Cc nuo parduotų darbų. 
Kūriniai pristatomi ir grąžina
mi savininkų sąskaita. 

Ju ry komisija kūriniams at
rinkti ir premijoms skirti bus 
paskelbta vėliau. 

Čiurlionio Galerija, Inc. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. sausio mėn. 

VUKERIŲ METŲ BURTUS SUKAKTIS 
A . f A, 

KONSTANCIJA RAPŠIENĖ 
J a u suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis 

a t skyrė iš mūsų t a rpo mylimą motiną, uošvę ir sene
lę, kur ios netekome 1979 m. sausio mėn. 30 d. 

N o r s laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalė
sime užmiršti . La i gailest ingas Dievas suteikia jai am
žiną ramybę. 

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos sausio 
mėn. 26 d., šeštadienį, 8 vai. ryto švenčiausios Merge
lės Mari jos Gimimo parapijos bažnyčioje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir 
pažįs tamus dalyvauti šiose pamaldose ir kar tu su mu
mis pasimelst i už a- a. Konstancijos Rapšienės sielą. 

Nuliūdę: SŪNŪS, MARČIOS ir ANŪKAI. 

tą 200 žmonių. Valgiais rūpinosi j Tautos gyvybę lietuvis perduoda Į " Į Į f * 
federacijos sudarytoji komisija, 
kuriai vadovavo Elzbieta Simo-
naitienė (Šerkšnienė). Jai talkino 
Guntulienė, Krišciūnienė, Kup-
rienė, Liaukienė, E. Miniukienė ir 
J.,Simonauskienė. Saldžiąjja dali
mi rūpinosi Birutė Zabalienė ir 
visos šeštadieninės mokyklos mo 
tinos. 

Buvo prašyta skautų pagalba 
(pernai biagusių šeštadieninę mo
kyklą) atėjo dvi skautės Ramoną 
Liaukutė ir Laima Simanskytė, 
patarnauti prie stalų, o skautukai 
S. Dzikas, R. Dapkus, V. J. Jelins-
•kai, P. ir E. Nenortai ir R. Zabu
lis ir L. Simonaitis sudėjo stalus, 

• išva'Iė salę, išnešė šiukšles. Ačiū 
jiems 

ateities kartoms, kad amžinai gin 
tume Lietuvą; 

4. VLIKas smerkia Sovietų Są 
jungos kėslus Afghanistane ir ki
tur, pritardamas JAV ir kitų lais
vojo pasaulio valstybių ekonomi
niams ir technologiniams boiko
tams, jungiasi prie šio žygio se
kančiai: 

Šių metų gegužės 16-31 die
nomis Čiurlionio galerija, Inc., 

lietuvių dailininkų pa
rodą, kurioje bus skiriamos 
dail. Miko Šileikio (500 dol.) ir 
clail. Teofiliaus Petraičio (200 
dol.) premijos: dail. Šileikio už 
tapybą a r skulptūrą, o dail. Pe
traičio — už akvarelę ar grafi-
ką. 

Norintieji parodoje dalyvau
ti dailininkai atsiliepia iki ba
landžio 20 d., atsiųsdami savo 

— Kai žmonės kovoja už 
spaudos laisvę, kovoja ne tik už 
bendrą ar savo tautos kultūrą, 
o kovoja prieš minties ir dva
sios vergiją, kovoja už laisvę 
dalintis dvasinėmis gėrybėmis, 
liečiančiomis ne tik kasdieni
nius reikalus, žemišką kultūrą, 
o net sielos reikalus ir Dievo 
žodžio plitimą. 

Vysk. Vincentas Brizgys 

Kotryna Marijošienė 

TRUMPAI 

diegelis čia perkeltas, prigijęs ir 
per 30 metų lietuviška atžala iš- j Mažas pelno likutis paskirtas šeš 
sišakojęs. Matydami gražų būrį Į tadieninei mokyklai, 
šeštadieninės mokyklos vaikų,su 
kuriais seneliai gali lietuviškai 
susikalbėti, mes galime di
džiuotis ir džiaugtis. Pagal seną 
lietuvišką paprotį 'kūčių vakarą 
atsimenama mirusieji, jiems pa
liekant vietas prie stalo. Šį vakarą 
mūsų Hefttviškos šeimos tuščiorij 
kėdėn kviečiame kovojusius ir te-
bekovojančius už Lietuvos laisvę, 
partizanus ir kenčiančius Sibire. 
Tuo pirmininkė baigė pakvies-
dama Sofiją Alienę, kuri jautriai 

"paskaitė partizano prašymą. Jai 
tariant „Mama, palik prie Kū
čių stalo man vietos, uždek žvakę 
ir kėdę papuošk lietuvišku egli-

— Hartforde Civic Centre 
sausio mėnesį rengiama tarptau
tinė maisto mugė. Pakviestos ir 
lietuvės dalyvauti. Užimame tris 
dienas: 11 d. maistą pardavinės 
mokyklos motinos, 12 d. kat. mo
terų sąjunga, 13 d. federacijos 
moterys. Šiuo renginiu rūpintis su 
daryta komisija iš Sofijos Alienės, 
Jadvygos Dapkienės ir Zitos Dap 
kienės. Jos pasirenka talkininkes. 

— Skautės ir šiemet pastatė Šv. 
Trejybės parapijos bažnyčioje gra 
žią Kalėdų eglutę,puoštą baltais 
sietineiiais. Kalėdos be lietuviš
kos eglutės nebūtų Kalėdos, sako 
per 10 metų pripratę parapijiečiai. 

— Skautų Kaziuko mugė nu
matoma kovo mėn. Skautukai 

pradėjo ruoštis. Prašo visų įau 
loterijai dovanų. Galima jas bet 
kada .palikti parapijos salėje, tik 
užrašyti kam skiriama. 

— Berželis prašo priminti, kad 

•šakiu, dvi mergaitės tautiškais 
rūbais apsirengusios uždegė žvakę 
ir ant gale stalo tuščios kėdės 
padėjo eglės šaką, perjuostą tau
tine .juosta. Iš abiejų pusių par
tizano kėdės buvo pakviesti du 

savanoriai, kuriuos visad pagerbia
me, Jurgis Dragunevičius ir Pra
nas Špakausikas, keletas šeštadie-

Jttįokų nuo partizano žvakės ži 
"btrrėito uždegė vi-as žvakes ant Į vasario 9 d. New Britaine Šv. An 
sfflfu Po to savanoriai atnešė , drejaus parapijos salėje rengia tau 
klebonui Matučiui plotkeles pa- j tinių šokių ir dainų koncertą, 
laiminti. Palaimintas plotkeles į kuriame dalyvaus ir trio "Paslap-
vaikai po vieną paimdami iš sa-Įtįs". Po koncerto .vyks šokiai. 
vanorių nešiojo svečiams, kvies- j 
darni laužti ir linkėjo linksmų j 
Kalėdų. Po tų mažyčių apeigų, j 
kurias visi jautriai išgyvendami 
padidinome, sėdome valgyti va
karienės. E. Miniukienei vadovau
jant, sugiedotos keturios giesmės. 

"Po giesmių LMKF centro val
dybos vicepirm. Salomėja Valiu-

> feienė sveikino susirinkusius, džiau 
gėši jaukia šeimyniška nuotaika, 
trijų kartų — senelių, vaikų ir 
anūku išimtinai gražiu bendra
vimu. Peržvelgus naujųjų ateivių 

• - i šį kraštą 30-ties metų vargus ir 
pasisekimus, baigė ragindama ne-

. pavargti ir toliau rūpintis priau
gančios kartos sąmoningumu, nes 
ateities tėvynės laisvinimo dar
bai., nemažėja. 

Šeštadieninės mokyklos progra
mai vadovavo jos vedėja Lionė 
Sfmonaitienė, ji dirigavo ir vaikų 
chorui. Programą paruošti padė
jo mokytojos Birutė Nenortienė ir 
Irena Jelinslkienė. Vaikai pavaiz
davo 12 mėnesių. Kiekvienas mė
nuo buvo apibūdintas žodžiu, 
cfaina ir judėsiu. Žiemą snaigės 
skraidė, vasarą gėlės žydėjo, rude-

. nį rugius kirto, o 12-tame mene 
sy Kalėdų senolis atvažiavo (J. 
Petkaitis). Šįmet buvo labai gyvas 

a. Deda visas pastangas pa
veikti laisvojo pasaulio valstybes, j 
kad jos nedalyvautų olimpiniuo- į 
sc žaidimuose Maskvoje ir okupuo- Į 
toje Estijoje 1980 metais, morali- j 
niai pasmerkdamos Sovietų Są
jungą; 

Į 
h. Apeliuoja į visus laisvojo pa- j 

| šaulio lietuvius tiesioginiai ir per 
visų kraštų lietuvių organizacijų Į 
vadovybes, kad nė vienas lietu-; 
vis nevažiuotų į okupuotą Lietu- j 
vą ir olimpiadą Maskvoje, jei ji 
ten vyktų, tuo prisidėdami prie, 
kitų valstybių moralinio ir ekono-
minio boikotavimo Sovietų Są-; 
jungos; 

c. Šio moralinio ir ekonominio; 
boikoto sėkmingam atsiekimui, \ 
VLIKas kreipiasi į visas lietuvių j 
organizacijų vadovybes, lietuvis- Į 
ką spaudą ir radiją, prašydamas 
paremti šį VLIKo atsišaukimą. 

5. Tautinis solidarumas yra 
aukščiausia tautinė dorybė. Tik 
vieningas visų lietuvių įsijungi
mas į šią VLIKo akciją duos lau
kiamų vaisių. 

Lietuva ir lietuvių tauta šau
kiasi kiekvieno lietuvio pagal
bos. 

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas 

A. + A. 
DR. TEKLEI DAUGIRDIENEI mirus, 

dukrai Irenai Nekuvienei, sūnui Jurgiui 
Daugirdui ir artimiesiems reiškiame užuo
jauta. 

R. ir P. Karinai 
J. ir Y. Peseckai 
J. ir J. Vailokaičiai 

Pradžia 7 va i , įėjimas suaugu
siems 6 dol., stud. 3 dol. 

Atvykite pasigrožėti jaunimu ir 
tuo juos paremsite, kad liepos mė 
nesį galėtų vykti į tautinių šokių 
šventę Chicagon. 

K. M. 

Brangiai motinai Lietuvoje mirus, dukrai 
ALDONAI ŠULAITIENEI su ŠEIMA Chicagoje ir 
broliui LEONUI ir seseriai BIRUTEI su ŠEIMOMIS 

Lietuvoje, reiškiame giliausią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Elena. Vitalija, Sofija, 
Pranas ir Leonas su šeimomis. 

Milwaukee, Wisconsin 
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The Violatians of Human Rights 
in Soviet Occupied Lithuania j 

l (A REPORT FOR 1978) ' I 

| This report edited by Dr. Thomas REMEIKIS : 
l and Bronius NAINYS j 

| The Lithimmcm American Community • 
| 708 Custis Road, Glenside, Pa. 19038 

= Šis leidinys apima 1978 metus, didesnio formato — 200 i 
i pusi. Tai sukaupta pogrindžio spaudos dokumentinė me- j 
5 džiaga, kuri atskleidžia šiurpų okupacinį vaizdą. Kaina su j 
Į persiuntimu $5.85. Illinois gyventojai dar prideda 24 et. j 
s valstijos mokesčio. • 

i Užsakymus siusti: DRAUGAS, 4546 W. 63rd S t , 
Chicago. UI. 60629 = 
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E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

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

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

4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Te le fonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Maš inoms Vieta 

Tel. 737-8e>00 
Tel. 737-8601 

Mūsų mielam draugui korporantui 

A. t A. med. Dr. STASIUI PACEVIČIUI 
mirus, jo ŽMONAI, DUKROMS ir SŪNUI, broliui dr. 
ANTANUI, seseriai dr. ALEKSANDRAI ir kitoms SESE
RIMS su šeimomis Lietuvoje bei kitiemos giminėms užuo
jautą reiškia 

Korpcfrantai 
Bronė ir Jurgis Balčiūnai 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 476-2945 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

A. f A. 
VYTAUTUI AGLINSKUI 

m i r u s , 
jo brolius, mūsų mielus bičiulius, Algirde 
ir Kęstutį i r ju šeimas nuoširdžiai užjaučia
me ir liūdime drauge. 

OZELIAI 



DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. sausio mėn. 23 d. 

x Dzūkų draugijos popietė, 
kurioje kalbės žurnal is tas V. 
Kasniūnas, įvyks sausio 27 d. 
3 v. Jaunimo cen t ro kavinėje. 
Nariai ir jų draugai kviečiami 
ialyvauti. 

X Juozas Žvynys, anksčiau 
gyvenęs Chicagoje ir žinomas 

X Šio penktadienio vakaronę j pederalinių mokesčių ( taxų) 
Jaunimo centro kavinėje ruošia j specialistas, a tvyko į Chicagą 
Akademinio skautų sąjūdžio L , iaįkįnaį apsistojo pas Dar-
Chicagos skyrius. Jos metu Vy- į g i u S ; 7259 So. Francisco Ave., 
tenis Statkus, aplankęs Austrą-1 t e l 476-7867. Žvyniai jau keli 
Ii ją, pateiks savo įspūdžius ir į m e t a i k a i p gyvena St. Peters-
ir parodys skaidres iš lietuvių į burge, Fla. 
gyvenimo bei darbų. Pradžia 
7:30 vai. vak. Visi kviečiami 
atsilankyti. 

X Dr. Ramūnas Kiištopaitis, 
sūnus jūrų kapitono Br. Kriš-
topaičio, pereitą savaitgalį bu
vo iš Los Angeles į Chicagą at-

x Madas Būtėnas , 'Amer i 
kos balso" radijo darbuotojas 
Washingtone, a ts iuntė "Drau
gui" malonius sveikinimus, ku
riuos palydėjo auka . Nuošir 
džiai dėkojame. 

vykęs. Dalyvavo savo tėvo kny-1 x Jonas Stanaitis, Hamilton, 
gos sutikime Šaulių namuose,' p r i e prenumeratos mokesčio 
susitiko su pažįstamais. Lan- pridėjo 10 dol. auką Labai ačiū. 
kėši ir "Drauge". Į Los Ange- t 
les sugrįžo vakar. X Pe t ras Vait iekūnas, Or-

X Ansas ir Elena Lymantai 
X Pe t ras Va i t i ekūnas 

mond Beach, Fl., palinkėjo 
perei tą~ivai tgal į ' b ū v 7 atvykę ! "D«ugui" sėkmės, atnaujino 
iš Montrealio į Chicagą ir da- į Prenumeratą ir a ts iuntė 10 dol. 
lyvavo savo bičiulio jūrų kapi- i a u k ą - D e k o J a m e -
tono Broniaus Krištopaičio kny- x A Rodžius, Baltimore, 
gos sutikime. Ansas yra žino-: ^ užsisakė "Drauge" knygų 
mas mažlietuvių veikėjas, buv. 
"Lietuvos pajūrio" laikraščio il
gametis redaktorius ir kitų laik
raščių bei žurnalų bendradar
bis, dailininkas. Pasisvečiavę 
pas savo pažįstamus ir aplan-

IŠ ARTI 
IR TOLI 

J. A. VALSTYBĖSE 
— lie tuvių enciklopedijų lei

dėjas J. Kapočius šiuo laiku 
spausdina Bostone naująjį Lie
tuvos žemėlapį "Lietuva", kurį 
paruošė J . Andrius, o leidžia De-
venių Kultūrinis fondas. Tai bus 
ne per didelis, bet gana smul
kus trijų spalvų su atspalviais 
Lietuvos valstybės žemėlapis, 
sk i r tas lietuviškoms šeimoms 
bei jaunimui arčiau pažinti sa
vo tėvų kraštą. Kadangi leis
to 1956 m. Liet. Encikl. leidyk
los Lietuvos žemėlapio laida jau 
visa išparduota, ta i ši Devenių 
Kultūrinio fondo paslauga už
pildys atsiradusią spragą. 

— Vienuoliktoji dailės paro
d a rengiama vasario 9—10 
Brooklyne, N. Y., Kultūros ži
dinyje. J i skiriama Lietuvos 
nepriklausomybės šventei pa
gerbti . Rengėjai — L B New 
Yorko apygardos valdyba. Pa
rodoje bus skiriamos tradici
nės premijos, kaip ir praėjusiais 
metais : L B Kultūros tarybos, 
Čiurlionio vardo, vienuoliktosios 
parodos, tautinės tematikos, 
tradicinio meno, jaunojo daili
ninko ir populiarumo premijos. 

— rašo savo laiške V y t a s A | T a i P P a t skiriami ir t rys gar-
Vilčiauskas. A t n a u j i n d a m a s ! 1 ^ pažymėjimai. Jau dabar or-
prenumeratą, d a r pridėjo 27 ; ganizuojamos lėšos premijoms. 

2vAI G ŽD UTĖ 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos CMcagos skyriaus 

Redaguoja J. Plafias. Medžiagą siusti: 8206 W. 65tn Pbce, Chicago, IL 60629 

ir atsiuntė 6 dol. auką. Ačiū. 
X "Draugas y r a mielai lau

kiamas svečias mūsų namuose" Piešė Laura Lapšytė, Dariaus-Girėno lit. m-4os 1 sk. mokinė. 

MANO KALĖDOS 

Mano Kalėdos, prasidėjo su 
pradėjom galvoti, kaip galėtu
mėm pasiimti sau aukso ir si-

f Po apeigų mes važiavom pas 
I juos. Ten buvo daug ko val

gyti-
Kitą vakarą valgėm Kūčias. 

Pirma sukalbėjom maldą, kurią 
pradėjo tėvukas. Tada jis da
vė visiems atsilaužti kalėdaitį. 
Mes visi pabučiavom kryžių. 
Ant stalo buvo 12 valgių, pri
menančių 12 apaštalų. Valgėm 
palengva, kalbėjom. Po Kūčių 
vakarienės at idarėm dovanas. 
Naktį ėjom į Bernelių Mišias. 
Bažnyčioje buvo daug žmonių. 
Bažnyčioje i r lauke buvo įrengti 
Betliejai. 

Kalėdų dieną atvažiavo sve
čių. Žaidėm žaidimus, kuriuos 
gavom Kūčių vakarą. Buvom 
pas dėdę Algį i r Birutę. Kitą 
dieną atsisveikinom su tėvukais 
ir važiavom namo — į Clevelan-
dą. 

Vija Bublytė, 
7 skyr. mokinė, Šv. 
Kazimiero lit. mok., 

Glevelande. 

kę "Draugą", į Montrealį su- į dolerių" auk į ' Jį skelbiame ~Gar- T a m reikalui ^ paaukojo dr . Kūčių diena. Aš per visą "dieną I dabro. I i na atrado storą rąstą 
grįžta šiandien 

X Liudas Stukas, 
bės prenumeratorium. Už didelę 

muzikas, I paramą esame labai dėkingi, 
dainininkas, gyvai besireiškiąs i 
lietuviškoje veikloje, gyvenąs 
New Jersey valstijoje ir daž
nai dainuojąs vietinėse progra
mose, Lietuvių Operos statomo
je "Pajacų" operoje atliks Sil-
vio partiją visuose spektakliuo
se. 

X Vladas Bakūnas iš Los 
Angeles, spaudos ir radijo dar
buotojas, pereitą savaitgalį sve
čiavosi Chicago je, dalyvavo jū
ros kapitono Br. Krištopaičio 
atsiminimų knygos sutikimo iš
kilmėse. Lankėsi ir "Drauge", 
domėjosi spaudos darbais. J 
Los Angeles sugrįžo antradienį. 

X Egmas Lirgameris, Keno-
sha, Wis., prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo 10 dol. auką. 
Labai ačiū. 

X Albertas Misiūnas, žino
mas detroitiskis, mus maloniai 
pasveikino, atnaujino prenume
ratą ir atsiuntė 10 dol. auką. 
Labai ačiū. 

x Jonas Macijauskas, čika-
giškis, nusipirko "Drauge" di
desnį lietuviškų knygų kiekį. 

Juozas Kazickas 
Elena Mickeliūnienė — 200 dol 
Kviečiami dalyvauti visi daili
ninkai. 

500 dol., mamytei turėjau padėti virtu
vėje maistą paruošti. 

Tryniau aguonas, sutryniau 

ir pasišaukė mane ateiti pažiū
rėti. Kai atėjau, aš surikau, nes 
prie rąsto buvo žmogaus ske-

x Ona Bačanskytė, ketvirtų 
metų Meno mokyklos studentė, 
dirbanti kaip sekretorė, atvyks
ta su "Žibučių" ansambliu iš [ 

CHIGA60S ŽINIOS 
SUKAPOJO ŽMONĄ 

Perduotas teismui M. Gian-
grande, gyvenąs 6040 So. Park-
side, Chicagoje. Kaltinamas nu
žudęs žmoną, sukapojęs į septy
nis gabalus, kuriuos nuvežęs 
plastiniuose maišuose į Kanka-
kee apskritį ir numetęs sojų 
lauke. 

PIRKS KALNĄ 

Lake apskrities parkų val
dyba gauna iš federalinio iždo 
750,000 dol., ki ta tiek surinko 
pati ir pirks Gander kalną, iš 
kurio matyt i keturi kiti ap
skri tys ir Wisconsino valst i ja 

ČEMPIONAS PRD3Š RUSUS 

spanguoles, padėjau ka lėdin ius! l e t a s - ** U n a i P ^ k i a u , kad 
sausainius daryti ir kepti, s u - . t o b Q t k a s n o r s m^° ^ m t i 

maliau grybus grybinėms a u - ' a u k s o ir bemėgindamas žuvo. 
selėms, paruošiau bulves ir bu
rokus mišrainei. Vėliau ma
mytei padėjau daryti grybines 
auseles. 

Kai pabaigiau savo darbą vir
tuvėje, mokiausi kalėdinių gies
mių, skambinau pianinu. 

O kai eglutė buvo pas ta ty ta 
ir papuošta, tai pajutau t ik ras 
Kalėdas. Dabar tik beliko lauk- į išlindo iš vandens. Dabar mes 
ti Kalėdų ryto. Tą dieną mūsų i supratom, kaip mirė t a s žmo-
laukia mamytės iškepta žąsis su į &**> k ^ 0 skeletą matėm. Mes 

Bet mes vistiek įleidom rąstą 
į vandenį. Ant jo atsisėdusios 
su lazdom irklavom. Pagaliau 
pasiekėm salą. Pradėjom rink
ti pinigus ir papuošalus. Kai pa
ėmėm, kiek galėjom panešti, vėl 
atsisėdom an t rąsto. 

ŽIEMOS PRAMOGA 

Žiema man labai patinka, nes 
galima slidinėti. Man patinka 
slidinėti nuo pačių aukščiausių 
kalnų. Aš taip greitai lekiu, 
kad kar ta is manau pradėsiu 
skristi. Man liūdniausia, kai 
sniegas pradeda tirpti. 

Gytis Udrys, 
Detroito "Žiburio" lit. m-los 

m sk. mokinys, "Skambutis". 

LIETUVIŲ TAUTOSAKA 

. . — Senas t reška treška ir 
Mums pradėjus irkluoti a t g a l l ^ ^ ^ 0 j a u n a s pokit, ir n e-

į krantą, staiga didelis g y v ū n a s , . . 
• »,=_j- -y. J TN_I Į oera. 

— Sveikata už viską mieles-

kopūstais. Man labai pat inka 
žąsiena ir kopūstai. Toks ska
nus patiekalas būna t ik per Ka
lėdas mūsų namuose. 

Lydi j a Bilutė, 
5 skyr. mokinė, 

K. Donelaičio mokykla, 

RAŠINĖLIS 

Buvęs bokso čempionas Mu- Į Vieną gražią vasaros pavaka-

x 
Argentinos ir čia su ansambfin f hannnad Ali skelbia, kad, Sovie- rę aš su savo drauge ėjau pa-

Bilietai i Pietų Amerikos I dalyvaus koncertuose įvairiose ' tų Sąjungai okupavus Afganis-, sivaikscioti. Staiga pradėjo 
tautinu, šokių grupes "Ažuoly- i vietose. J i y r a veikli Argenti- ; taną, reikia olimpiadą iš Mas-! smarkiai lyti. Mes bėgom per 

ir v o k a l L ^ e T e t o ^ i b u - nos lietuvaitė, dalyvavusi Pietų į kvos perkelti kitur. I r daugiau į mišką, kol pnejom prie olos no 
čių" koncertą gaunami Vazne-1 Amerikos lietuvių kongrese, 
lių Gifts International parduo-', kalba gražiai lietuviškai. Kaip 

mėgstanti lietuvišką dainą, ji i r 
dalyvauja š iame ansamblyje, 
kuris vasario mėnesį koncertuos 

tuvėje, 2501 W. 71 St. Koncer
tas bus vasario 23 d., šeštadie
nį, 6:30 v. vak. ir vasario 24 d., 
sekmadienį. 3 vai. popiet Jauni-j Chicagos Jaunimo centre 
mo Centre. Bilietai — 6, 5 ir 4 
dol. (pr.) x Algis Norkevičius, "VVestbo-

rough, Mass., a ts iuntė 10 dol. 
auką. Ačiū. x Spaudos balius. Lietuviu 

Žurnalistų sąjungos Daužvar-
džio Fondo valdyba š. m. vasa
rio 2 d. Martinique restorane. 
2500 W. 94thPL, EvergreenPkJSlabčinskas ; 5 dol 
ruošia šaunų Spaudos balių, j Kanapka; 4 dol. 

x Aukų a t s i un t ė : 8 dol. — 
A. Velavičius; 6 dol. — Ignas 

- Adolfas 
Edv. Kir-

sportininkų tam pritaria. 

"LIAUDIES PRIEŠAS" 

Pirmaujantis Chicagos dra
mos tea t ras Goodman stato H. 
Ibseno dramą "An Enemy of 
the People". Vaizduojamas dak
taras , kuris suranda, kad mies
to vandens šaltiny yra pavo
jingų užkrėtų ir nori tą pa
skelbti. Prieš jį stoja jo brolis 
burmistras ir gyventojai, nes 
tai pakenktų jų miestui išaugti 
į kurortą. Daktaras paskelbia-

JONAS MINELGA 

SAUSIO POKŠTAI 
Sveikas gyvas, dėde sausi! 
Pakuždėsiu tau į ausį: '-*- "* 
Sniego pilys, ledo bokštai...- d 
Mums patinka tavo pokštai. 

Pamatytum, broi, kas dedas, 
Kai užkloja upę ledas. • - • ~ 
Jį sapnavom, jo ieškojom, ^. 
Tai ir duodam valią kojom. . 

Skrenda rogės nuo kalniukų, 
Pilnos Rūtų, Antaniukų... 
Lenktyniaujam — vis į priekį! 
Ei, vėjūkšti, atsilieki?! 

Patys lipdėm sniego senį, 
O nežinom, kas jį peni. 
Toks pilvotas visą žiemą 
Jis nuo kiškių saugo kiemą. 

Naktį džiaugėms pasakėlėm, 
Rytą gatvėj karą kėlėm. 
Sniego gniūžtės ore skraidė, 
Gilią pusnį batai sklaidė. 

Vėl mes pirkioj. Ačiū, sausi, 
Kad nustojai gnybt į ausį! 
Kai išeisim žaist už vartų, 
Tau paplosiu šimtą kartų. 

GALVOSŪKIAI NR. 1& 
Y «•«• - * r e 

Išspręskite šį atimties veiks
mą. Raides pakeiskite skaičiais: 
ABA—CA=AB. (10 taškų) 

n 
Sugalvokite vieną anglišką 

žodį, kuriame trys poros vieno
dų raidžių eitų iš eilės. Pvz. dvi 
aa, dvi bb, dvi cc ir t. t. Tarp 
šešių raidžių negali įsimaišyti 
ki ta raidė. Į šį pavyzdį nekreip
kite dėmesio, čia nieko bendro 
su numatomu žodžiu, tik užda
vinio paaiškinimas. (10 taškų) 

m 
ne. 

Lietuviškoji visuomenė malo-jklys; po 3 dol. — K. Vadišius. 
niai kviečiama dalyvauti ir vie-1 Jonas Navickas. J. Ramoška, 

j Įėjom ir laukėm, kol nustos lyti. 
į Mano draugė Lina ir aš apžiū
rėjom olą. Kitoje pusėje pama
tėme tunelį. Būdamos smalsios, 
ėmėme tyliai ir atsargiai sėlinti 
gilyn į tunelį. 

Reikėjo vaikščioti pasilenkus, 
nes lubos buvo žemos. Tunelis 
pradėjo didėti. Staiga mes įė
jom į didelę, didelę olą. Viduje 
buvo ežeras, kuris žibėjo lyg 
žvaigždės. Viduryje ežero buvo 
sala, kurioje buvo sukrauta 
daug sidabrinių, auksinių pini-

tas ar stalus rezervuoti iki sau
sio 30 d. Rezervacijas priima: 
Gifts International Vaznelin 
prekyba, £501 West 7lst Street, 
telef. 471-1424, kun. A. Saulai-
tis, Jaunimo centras, 5620 So. 
Claremont Ave., telef. 778-7500. 

(pr.). 
x Kardiologams reikalinga 

ofiso tarnautoja (receptionist). 
Pageidaujama su medicinine 
patirtim. Kreiptis į Rasą tel. 
925-2670 tarp 10 v. r. ir 12 v. d. 

K. Čiuras, F . 
— R. Virkau. 
me. 

Zavisha; 1 dol. 
Visiems dėkoja-

X Aukų po 7 dol. a ts iuntė: 
Ona Stumbrienė. Richmond 
Hill, 
St. Mart išauskas. Brighton, 
Fel. Lapinskas, Windsor. 
Jonas Juodis, Germantown, 
Kazys Virbickas, Philadelphia, 
Dr. V. Gylys, Richardson. 

Visiems maloniai dėkojame. 

mas liaudies priešu, daužomi j o ! g ų i r p a p u o š a l u . 
langai, metamas iš buto, bet jis | M e g b u v o m e n u s t e b u s i o s ir 
nepalaužiamas, nes gina tiesą. 

DfcL MOTERŲ KUNIGYSTES 

Jėzuitas W. Callahan, kuris 
palaiko mintį, kad moterys bū
tų šventinamos kunigais, norėjo 
atsikelti į Chicagą ir dėstyti jė
zuitų teologijos mokykloj. Kard. 
Cody pareiškė, kad jis Chica
goje nebūtų pageidaujamas. 

UŽPUOLĖ KALINIAI 

Du Pontiac kalėjimo kaliniai, 
patys surakintomis rankomis, o 
vienas ir surakintomis kojomis, 

x NAMAMS 

X Po du doleriu aukojo: J 
(sk.) Simonaitis, A. Baziliauskas, Ste-Į subadė savo sargus, norėdami 

PIRKTI PA- i fa Mereckienė. P. Pagojus, Onu- Į pabėgti, tačiau juos sutramdė 
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais imokėiimais ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings. 2212 

tė Fielding, J . Žostautas, Alf. Į kiti kalėjimo tarnautojai. 
Jesunas, K. Ti tas . Juozas Snieč
kus, Ant. Misewitch, G. Žemai
tis, Pr . Puronas , J. Černiaus-

MOKESČIAI NUO PIRKINIŲ 

Chicagos miestas mokesčiais 
West Cermak Road — Telef I kas, Ir . Norkus, A. Ašoklis. Vi- j už pirkinius 1978 m. surinko I Piešė Rima PoUkaitytėJG-J^inelai-
VI 7-T7«7 (sk.) I šiems dėkojame. ! 109.8 miL dolerių. į «to ut. mtm. ^aote*. - -

pradėjom mesti auksą ir sida 
brą atgal į vandenį, kad galė
tumėm greičiau irkluoti. Vos 
tik nulipom nuo rąsto, tas gy
vūnas šoko ant jo. 

Išsigandusios nubėgom atgal 
tuneliu į lauką. Nebelijo. Mes 
žiūrėjom viena į antrą ir gal
vojom, kad neturim nė vieno 
aukso gabaliuko. Bet nutariau, 
kad geriau būti be aukso ir si
dabro, negu būti be gyvybės. 

Rasa Čepaitė, 
Bostono lit. m-los 

5 klasės mokinė, "Švilpukas". 

MIELAS KALĖDŲ SENI, 

Labas. A r tu gali man atneš
ti kosmetikos ir pižamą? 

Vaiva Vygantaitė 
— Aš noriu mašinos, laivo, 

lėktuvo, traukinio ir arklių kny
gos. Tomas Tikinis 

— Aš noriu telefono ir maši
nų. Gintaras Brakauskas 

— Man geriausiai patinka Ka
lėdos, nes mama ir tėtis man 
duoda žaislų. 

Tadas Glavinskas 
— Aš noriu gauti Kalėdom 

daug žaislų ir knygų. Man pa
tinka sniegas. Aš matysiu ta
ve per Kalėdas. 

Kristina Johnsonaitė 
— Aš noriu gauti naują na

mą ir naują mašiną. 
Violeta Rūbaitė 

— Aš labai norėčiau gauti 
"Raicing Car Set" Kalėdom. 
Mano mama man nenupirks ir 
mano tėtis man irgi nenupirks. 
Tai aš tavęs dabar labai prašau, 
kad man atneštum mašinų kom
plektą. 

DaOė Grigaitytė 
Trečias skyrius, Dariaus Gi

rėno lit. m-la. 

KALĖDŲ ATOSTOGOS 

Aš praleidau Kalėdas Detroi
te, pas tėvukus. Dieną prieš Kū
čias krikštijo mūsų tetos Biru
tės dukrelę. Jos vardas Milda. 

— Sveikata ir už auksą bran
gesnė. 

— Jei sveikas, tai ir turtin
gas. 

— Apie Aukštadvarį karvelį 
taip pamėgdžioja: "Mes du, mes 
du, mes du, abudu". 

— Apie Platelius karvelį pa
mėgdžioję : "Rūgščių, rūgščių, 
kopūstų, kopūstų". 

— Dieve, duok duonos, 
Marija, mėsos, 
Aniuole (angele) sarge, — 
Pusę kilbasos (dešros). 

(Dusetos) 

LIAUDIES MEDICINA: 

Nuo gyvatės įkandimo 

Reikia septynis kartus per
žegnoti duonos gabalėlį, paskui 
sakyt i : "Paukštelis be pieno, 
akmuo be šaknų, papartis be 
žiedo. Per Jėzaus vardą tegul 
tai margai karvei pamačija (pa
deda)" . 

GALVOSŪKIO NR. 3 
ATSAKYMAI 

I Elgeta buvo moteris. 

(Žiūrėkite brėžinį). Matote 
nupieštą trikampį. Jūs nusi-
pieškite popieriuje 6 x 3 inčų 
dydžio. Paskiau tą trikampį 
paprasčiausiu būdu padalykite 
į dvi lygias dalis, kad gulščioji 
linija liktų 6 inčų, o statmenoji 
3 inčų ilgio. (5 taškai) 

IV 

L_l 
(Žiūrėkite brėžinį). Paimkite 

16 vienodo ilgio pagaliukų ir su
dėkite 5 kvadratėlius, kaip pa
rodyta brėžinyje. Vėliau nuim 
kitę tris pagaliukus ir kitur už
dėkite, kad susidarytų keturi 
kvadratai. (5 taškai) 

V 
Žemiau yra parašytas vienas 

eiliuotas sakinys, tik vietoje 
5 paskutinio žodžio brūkšnelis. 

Vietoje brūkšnelio įrašysite tą 
žodį, kad jis derintųsi ir skam
bėtų panašiai kaip "miestas". 
"Miestelis yra mažas miestas. 
Daug kelių yr* į jį ". 

(5 taškai) 

II Žiūrėkite piešinėlį. 
UI 1) teisingai, 2 teisingai, 

3) trys lapai, 4) grietinė plau
kia pieno paviršiuje, 5) teisin
gai, 6) turi aštuonias sienas, 7) 
yra šimtas senatorių. 8) Hia-
watha buvo vyras, 9) 
gai, 10) teisingai. 

SššSŠŠ 

Mokytoja: — Dabar aš noriu, 
kad kelioms minutėms būtumė
te taip tylūs, kad galėtumėte 
girdėti numestos adatos garsą. 

Nekantri mokinė: — (po nri-
teisin-1 nutės tylos) Kodėl, ponia mo-

J kytoja, nemeti adatos? 




