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PELESOS APYLINKES 
KAIMŲ PAREIŠKIMAS 

BALTARUSIJOS TSR K P CK 
PIRMAJAM SEKRETORIUI 

DRG. MOŠEROVUI 

LIETUVOS TSR KP CK 
PIRMAJAM SEKRETORIUI 

DRG. GRIŠKEVIČIUI 

Pelesos apylinkės, Varėnos 
r. lietuviškų kaimų gyven
tojų 

P A R E I Š K I M A S 
Daugia tautė je mūsų vals ty- ' 

bėję nacijų lygiateisiškumą už
t ikr ina TSRS Konstitucija, ku- j 
rioje pabrėžiama, kad visų tautų I 
piliečiai t u r i teisę mokytis savo', 
gimtąja kalba, vystyt i savo liau- į 
dies meną, puoselėti kultūrines ] 
t radici jas; negali būt i jokios na- į 
cionalinės nesantaikos a r vienos! 
tau tos privilegijos kitų atžvil
giu. Naujoj i TSRS Konstituci
ja da r ka r t ą parodė, kad visi 
šie klausimai buvo ir tebėra 
aktualūs mūsų valstybėje, ku
rios lygiateisiais nariais esame 
ir mes, Bal tarusi jos lietuviai. 

Būdami teri toriškai a tskir t i 
nuo didžiosios daugumos savo 
tautiečių, mes norime, kad būtų 
užtikrintos nors minimalios mū
sų teisės, garantuojančios mums 
sąlygas ugdyt i nacionalinę kul
tūrą. 

Lietuvius ir bal tarusius nuo 
senų laikų r iša geri kaimyniški 
santykiai . Visi kultūriniai - vi
suomeniniai mūsų tau tų keliai 
vedė j Vilnių, kur k a r t u su lie
tuviais mokėsi, dirbo ir gyveno 
daug Baltarusi jos kul tūros vei
kėjų. Visiems yra žinomas J a n -

kos Kupalos vardas. Poetas ilgą 
laiką mokėsi, gyveno ir kūrė Vil
niuje. Glaudžiai susijęs mūsų 
visuomeninis - politinis gyveni
mas. 1918 m. susikūrusiai Lie
tuvos - Baltarusijos revoliucinei 
vyriausybei vadovavo lietuvis V. 
Mickevičius - Kapsukas. Net ir 
buržuazijai užgniaužus Tarybų 
valdžią Lietuvoje, baltarusių 
tautos pagarba lietuvių liaudžiai 
neišnyko. Minske ėjo lietuviš
kas laikraštis "Raudonasis arto
jas" , Vitebske, Minsko, Mohile-
vo srityse veikė lietuviškos mo
kyklos, saviveikla. Bet, laikui 
bėgant, reikalai ėjo vis blogyn. 

Dabar Tarybų Baltarusijoje 
vis labiau slopinamas lietuviškas 
žodis, nacionalinė kultūra, var
žomas mūsų bendravimas su 
tautiečiais Tarybų Lietuvoje, 
nors teritorija, kurioje mes gy
vename, istoriškai ir etnografiš
kai priklausė Lietuvai, buvo jos 
dalimi. Todėl ir Tarybų Sąjun
gos vyriausybė su didžiuoju V. 
I. Leninu priešakyje 1920 m. lie
pos 12 d. sutartimi visas ryt i
nes lietuvių apgyventas žemes, 
tame tarpe ir mūsų kraštą, visą 
paskyrė Lietuvai. TSRS vy
riausybė smerkė baltalenkius, 
okupavusius Vilnių ir visą šį 
kraštą. Tarybų Sąjungos vy
riausybė pasielgė labai garbin
gai 1939 m. spalio 10 d. sutar
timi grąžinusi senąją sostinę 
Vilnių Lietuvai. Atkūrus tary
binę santvarką Lietuvoje, reika
lai klostėsi labai palankiai. 

(Bus daugiau) 

RYTŲ SATELITAI 
PASIGES DETENTĖS 

Afganistano sostinės gatvėse vyksta prekyba, vaikai pardavinėja rusų kareiviams cigaretes, vaisius. Dažnai afga
nai reikalauja už prekes ne pinigų, bet kulkų, kurias vėliau parduoda sukilėliams. Pranešama, kad sovietai pa
keičia savo atvežtus uzbekus, tadžikus kareiviais iš tolimesnių respublikų, nes kareiviai, susikalbėdami su afga
nais, pradėjo su jais bičiuliautis. Atvežami kareiviai, kurie su afganais nesusikalba. 

PAKISTANAS LAUKIA 
AMERIKOS PARAMOS 

TRUMPAI 
I i VISUR 

— Rumunija ir Sovietų Są
junga paskelbė bendrą pareiški
mą, kuriame smerkiamos im
perialistų reakcionierių jėgos Irane prisaikdintas pirmasis prezidentas 

Islamabadas. — Pakistano j sako: "Mes pranešame savo p a - ' u ž kišimąsi į kitų tautų reika-
prezddentas Zia, pasikalbėjęs su i ramą broliams afganams ir mes j lus, už grasinimus tarptauti-
prezidento Carterio patarėju! rūsčiai pasmerkiame užpuolikų i niuose santykiuose. Pareiški-

Svarbūs ryšiai su Vakaru pasauliu 
Paryžius. — Prancūzijoje lan- bil. dol., tai pernai 

kėši Britanijos užsienio reikalų 
ministeris lordas Carr ingtonas 
ir, jam vos išvykus, atvažiavo 
Vakarų Vokietijos delegacija su 
kancleriu Helmutu Schmidtu. 
Tai jau 35-tas V. Vokietijos 
kanclerio ir Prancūzi jos prezi
dento susitikimas po ka ro . Prieš 
atvykdamas, kancleris Schmid-
tas pareiškė "Der Spiegei" žur
nalui, kad rusai padarė klaidą, 
žygiuodami j Afganistaną. Jie, 
tur būt, manė, kad Vakara i jau 
susitaikė su mintimi, k a d Afga
nistanas jau jų įtakos zonoje ir 
todėl tyliai priims jų žygį su 
keturiomis ar penkiomis divizi
jomis, pareiškė Schmidtas. 

Paryžiuje neslepiama, kad 
Vakarų Europoje sva r s tomas 
Afganistano klausimas, olimpi
niai žaidimai ir kiti su sovietų 
invazija surišti klausimai. Iki 
šiol t ik Britanijos premjerė 
Thatcher aiškiai pasisakė už 
Olimpinių žaidimų boikotą. Ta
čiau Europoje britų vyr iausybė 
laikoma "vanagu". Vienas pran
cūzu laikraštis Bri taniją ne t 
pavadino "Amerikos Trojos Į narys Edward ^ D i m i l i ^ » J Į -
arkliu" Europos rinkoje. 

skola jau 
siekė 48 bil. dol. Vakaruose sa
telitai perka mašinas, technolo
giją, kur i reikalinga pramonės 
pažangai. Vien Lenkija pernai 
pasiskolino Vakarų bankuose 
550 mil. dol. Bijoma, kad, pa
sikeitus politinei atmosferai. 
Vakarai sustabdys paskolas. 

Detentė satelitinėms šalims 
reiškė ne tik prekybą, bet ir pla
tesnius kultūrinius ryšius. Ry
tų europiečiai daugiau keliavo 
po Vakarus, matė daugiau Va
karų filmų, pirko daugiau Va
karų prekių, lengviau ištrūko 
iš Geležinės uždangos izoliaci
jos. Lenkija ir Vengrija laikė 
save lyg tiltais tarp Ry tų ir Va
karų. Detentė prisidėjo net ir 
prie šiokio tokio vidaus laisvėji
mo, d ik ta tūros varžtų lengvėji-
mo. Ry tų Europoje bijoma, kad 
visa t a i gali pasibaigti. 

Ragina boikotuoti 
Talino regatas 

YVashin s tonas . — Kongreso 

Detentės dingimas daugiausia 
rūpi Rytų Europos satel i tams. 

Brzezinskiu, pasakė spaudai, kad I okupaciją. Mes easme musul-; mas paskelbtas sovietų užsienio 1 gešios satelitinės valstybės dau-

Maskva pakartojo 
Hanojaus žygį 

Panaši grėsme Tailandijai ir Pakistanu! 

jei sovietai, besivydami afganus; monai ir mums nepakeliui neiį reikalų ministerio Gromyko vizi-
partizanus, siųstų per Afganis- Rytai nei V a k a r e " . 
tano sieną nedidelius karinius; Ajatola priėmė priesaiką iš 
dalinius į Pakistaną, "mes, kaip ; naujai išrinkto Irano prezidento 
britai sako, lauktumėm arbatos į B a m - Sadro, kuris jau planuo-
ir simpatijos, tačiau jei Sovietų; j ą s paleisti amerikiečius įkaitus. 
Sąjunga pultų Pakistaną dide 
lėmis jėgomis, mes tikėtumės 
Amerikos kariuomenės pagal
bos". 

Patarėjui Brzezinskiui išvy
kus į Saudi Arabiją, Pakistane 

Šiomis dienomis bus sudaryta 
tarptaut inė komisija šacho nu
sikaltimams tyrinėti. Iranan 
išvyko juodas amerikietis politi
kas, buvęs ambasadorius Jung
tinėse Tautose, Andrew Young. 

Bangkokas . — Afganistano 
Įvykiai a t i t raukė pasaulio dėme
sį nuo Pietryčių Azijos, nuo 
Vietnamo invazijos Kambodijo-
je. š ią savaitę Sovietų Sąjun
goje lankosi Vietnamo pas ta ty
tos Kambodijos vyriausybės 
galva. Reikia pripažinti, kad 
Vietnamo žygis į Kambodiją la
bai panašus į sovietų žygį Afga
nistane. Abi užpultos kaimynės: 
Afganis tanas ir Kambodiją tu 
rėjo komunist ines vyriausybes, 
kurios nepatiko stipresniems 
kaimynams. Abu užpuolikai a t 
sivežė savo sudarytas vyriausy
bes: sovietai atgabeno Karina
mą, o vietnamiečiai pas ta tė Heng 
Samrin režimą. Abiejose šaly
se veikia st iprus partizaninis 
judėjimas. Kambodijoje Raudo
nuosius Kmerus palaiko Kinija. 
kuri duoda paramą ir musulmo
nams par t izanams Afganistane. 
Abi invazijos 'aikorr.os Maskvos 
ir jos t a rnų įtakos, "hegemoni
jos" išdava. 

Jau kelios savaitės vietnamie
čiai t r auk ia nemažas jėgas prie 
Tailandijos sienos, kur apsigy
veno tūkstančiai Kambodijos 
pabėgėlių. Tailandija pasiren
gusi ginti savo teritoriją, o Ki
nija ir Amerika pažadėjo pagal
ba, jei Hanojus nutar tų pulti 
Tailandija. Panaši padėtis i r 
Afganistane. Jo tūkstančiai pa
bėgėlių gyvena Pakistane, prie 
kurio sienos sovietai t raukia 
savo jėgas. Kinija ir Amerika 
žada paramą Pakistanui. 

Analizuotojai mano, kad pa
saulio atsiliepimas į Afganista
no puolimą šiek tiek prilaiko 
Hanojų nuo įsibrovimo į Tailan
dija. Tačiau partizaninis judėji
mas Kambodijoje labai priklau
so nuo paramos per Tailandija, 
lygiai, kaip afganų sukilėlių ko
vos priklauso nuo Pakistane 
gaunamų ginklų. Siekiant sėk
mingos partizaninio karo pabai
gos, sieną reikia uždaryti: 
vietnamiečiams užblokuoti Tai
landija, o sovietams — Pakista
ną. Kambodijoje gegužės mė
nesį ar birželio pradžioje vėl 
prasidės lietaus sezonas, kuris 
apsunkins vietnamiečių kariuo
menės judėjimą ir padės parti
zanams. 

Amerika neturi jokių ryšių su 
Raudonųjų Kmerų režimo liku
čiais, tačiau pragmatiški kinai 
tvirtina, kad nors jie negiria 
kruvino Pol Poto režimo, jis 
sudaro vienintelę karinę jėgą 
Kambodijoje ir vienintelis su
jungia dar likusius kambodie-
čius prieš Hanojaus okupan
tus. Todėl jo partizanai ir re
miami, kol atsiras nuosaikesnės 
politinės jėgos, vadovaujamos 
kad ir buvusio Kambodijos mo
narcho, princo Sihanouko. 

pasiliko kariniai ekspertai su i J i s bandysiąs gauti ajatolos 
gynybos sekretoriaus padėjėju; Khomeinio pritarimą įkaitų pa-
David McGiffert. Delegacija 
studijuoja, kokios paramos Pa
kistanui skubiausiai reikia. 

Valstybės departamento sluo
ksniai pripažino, kad specialus 
pasiuntinys Clark Clifford, bu
vęs gynybos sekretorius, nuvy
kęs į Indiją, kuriai labai rūpestį 
ketia Pakistano ginklavimas, 
pažadėjo ir premjerei Gandhi 
Amerikos ginklų, kurie anksčiau 
nebūdavo parduodami šioje pa
saulio dalyje, kad Indija jaustų
si saugi. 

Nors Iranas jau t r y s mėne
siai laiko įkaitais Amerikos di
plomatus, ajatola 
paskelbė pareiškimą, kuriame 

— Ispanijos ambasadorius 
Gvatemaloje prisiglaudė JAV 
ambasadoje, kada Ispanijos am
basada buvo apdeginta ir Ispa
nija nutraukė su Gvatemala di
plomatinius ryšius. 

Gamtines dujos 
iš Afganistano 

Maskva. — Sovietų spauda 
paskelbė apie natūralių dujų šal
tinio išvystymą Afganistane. 50 
mylių nuo sovietų sienos. Afga
nistanas jau nuo 1967 m. siun-

j čia savo natūralias dujas į pie-
I tinęs sovietų respublikas. Po 
j trejų metų darbo dabar pradė-
• jo veikti nauji dujų valymo 
j įrengimai, kurie padvigubins so-
I vietų perkamą dujų kiekį. 

Kurdai ner imauja 
Teheranas. — Užsienio spau

da skelbia žinią apie I rano kur
dų miestuose vykstančias kovas. 
Netoli Irako sienos kovose *u-

66 vyrai. 69 buvo sužeisti. 

leidimui. 
Ajatolos pasirodymas kar tu 

su prezidentu labai sustiprino 
šio politinę padėtį. Ajatola pa
sakė remsiąs Bani Sadrą, kol 
tas seks islamo principus, lai
kysis konstitucijos ir padės 
vargšams ir prispaustiems. Pre-j 
zidentas po priesaikos pabučiavo į 
ajatolos ranką ir tas sugrįžo at
gal į ligoninę. 

Saudi Arabijoje patarėjas 
Brzezinskis išgirdo iš princo 
Fahdo, kad Amerika gautų Sau 
di Arabijoje daug didesnį prita-

Khomeinis I rim^ i r P ^ * ^ ** Amerika 
padėtų išspręsti Viduriniųjų 
Rytų problemas, ypač palesti
niečių klausimą. Amerika tu
rėtų paspausti Izraelį, tuomet 
visi musulmonai remtų Ameri
kos politiką. Brzezinskis atsa
kė, kad Amerika yra vienintelė 
valstybė, kuri tiek dirba ir rū
pinasi palestiniečių klausimo iš
sprendimu. 

Grasina Sacharovui 
Maskva, _ Sovietų akademi

ko Sacharovo žmona vėl buvo 
iš Gorkio atvvkusd į Maskvą, 
kur paskleidė žinią, kad Sacha 
rovas pareikalavo prokuroro šu

to Pvurnunijoje proga. 
— Buvęs pasaulio bokso čem

pionas Muhammad Ali buvo šil
čiau priimtas Kenijoje negu 
Tanzanijoje. Kenijos vyriau
sybė pritaria Olimpinių žaidi
mų boikotavimui. Iš čia Ali 
vyks į Liberiją. Nigeriją ir Se-
negalį. Valstybės departamen
to pareigūnas pripažino, kad kai 
kurie Ali pareiškimai šioje di
plomatinėje misijoje "sutrikdo 
diplomatų virškinimą". 

— Prezidento patarėjo Brze-
zinskio lėktuvas, karo aviacijos 
Boeing 707, skrisdamas iš Isla-
mabado į Riyadhą, Saudi Arabu 
joje, kelias minutes buvo seka
mas Irano karo naikintuvo F-14. 
Po to iraniečių lėktuvas pasi
traukė. 

— Britanijos plieno darbinin
kų streikas išsiplėtė, nes prisi
dėjo ir privačių bendrovių lie
jyklų darbininkai. Nuo sausio 
2 d. streikuojama prieš valsty
binę plieno bendrovę, reikalau
jant didesnių atlyginimų. 

— Buvęs Rodezijos premje
ras Muzorewa reikalauja, kad 
britai sustabdytų teroristų vei
klą, nes buvę sukilėliai, besi
rengdami rinkimams, išplėtė 
puolimus prieš nuosaikiuosius 
politikus ir jų partijas. 

— Netoli Tel Avivo sprogusi 
bomba sužeidė 6 žmones. Ją pa
dėjusi Sirijos palestiniečių gru
pė 

giausia turėjo naudos iš santy- j 
kių pagerėjimo. Lenkija, Ce-1 
koslovakija, Vengrija, Ry tų Vo-1 

? e t i C ' * 5 f T ^ ^ B 1 S » valstybių niekad beveik trečdalį savo perkamų Z T T r \ m nftl. 
prekių gaudavo Vakaruose . 
Įvairūs kreditai, paskolos, spe
cialūs prekybos tarifai, lengva
tos labai reikalingos R y t ų Euro
pos šalims. Jei jos 1970 metais 
Vakarams buvo skolingos 5.8 

Kalėjimo riaušes 
Santa Fe. — Kalėjime kilu

sios riaušės Naujoje Meksikoje 
padarė daug nuostolių. Nors po- i 
licija i r kalėjimo pareigūnai ka - ; 
linių nešaudė, tarpusavio kovo- į 
se, po vaistinėje išplėštų narko- Į 
tiku naudojimo, kilo žiaurios ko- į 
vos, sąskaitų suvedinėjimas, Į 
žuvo 39 kaliniai, septyni jų nuo 
narkotikų. D a r 15 y r a dingę, 
50 gydomi ligoninėje. 

Skandalas kongrese 
Washingtonas. — F B I po dve

jų metų tyrimų, įrodymų ieško
jimo, apkaltino 8 Kongreso na
rius, jų tarpe vieną senatorių 
kyšių ėmimu, savo patarnavimų 
valdžios įstaigose pardavinėji
mu. FBI valdininkai filmavo 
kyšių ėmimą, rekordavo pasi
kalbėjimus. Detektyvai vaidino 
turtingus arabus, naf tos šeikus, 
kurie nesiskaitė su doleriais. 
Tas kai kuriuos politikus suvi-

Izraelio policija suėmė 20 \\0y)_ 
arabų. 

— Izraelis paleido iš kalėjimo 
Amerikoje gimusį palestinietį 
Suleyman Hanna, kuris buvo lai
komas be teismo Ramallah mie
sto kalėjime. 

— Gvatemaloje policija nušo- kaitinamas 
vė dar du žmones, dalyvavusius s u sportu 

Žaidimu; boikotas 
Bostonas. — Sovietų propa

ganda labai piktai smerkia pre
zidento Carterio sumanytą 
Olimpinių žaidimų boikotą. J i s 

politikos maišymu 
Izraelis primena. 

linois sausio 31 d. įrašė į Kon
greso užrašus Amerikos Estų 
tarybos pareiškimą dėl Olimpi
nių žaidimų vandens spor t ' 
pravedimo okupuotos Estijc 
sostinėje Taline. Sovietų vai 
džia tą naudoja savo politiniai 
t ikslams, nes daugelis pasaulio 

nepripai 3 
Estijos. Latvijos i r Lietui 
okupacijos, sakoma rašte . 

Užrašuose minimas Norve 
jos vandens sporto laikraščio 
"Seilsport" straipsnis, kuriame 
klausiama, a r reikėtų Norvegi
jos jachtų sportininkams var
žytis su rusais okupuotos Est i
jos teritorijoje. Jei paskutinį 
karą būtų laimėjusi Vokietija, 
ką sakytų norvegai, jei vokie
čiai bū tų organizavę Olimpinius 
žaidimus Oslo mieste? Straips
nyje siūloma laikytis pagrindi
nių laisvę mylinčių žmonių prin
cipų i r nedalyvauti Talino re
gatose. 

Didėja Argentinos 
biznis su rusais 

Buenos Aires. — Argentinoje 
lankėsi sovietų prekybos delega
cija, vadovaujama Viktoro Per-
šino, javų importo agentūros 
pareigūno. Argent ina sutiko 
parduoti sovietams 4.5 mil. to
nų pašarinių javų ir 1.6 mil. 
tonų kviečių. Derybos vedamos 
dėl Argentinos vilnų, vyno, odos 
ir mėsos pardavimo. Soviet 
laivai, kurie dėl boikoto nebuvo 
pakraunami JAV uostuose, pra
dėjo plaukti į Argentiną pasiim
ti prekių. Pernai Sovietų Są
junga pirko Argentinoje už 400 
mil. dol. š iemet laukiama pre
kybos padidėjimo. Argentinos 
javų pirkliai pranašauja, kad 
Maskva nupirks 75 nuoš. Argen
tinos kukurūzų derliaus, pusę 
sorgo grūdų 
sojos pupų. 

ir ketvirtadalį 

vo 
Vietinės "revoliucijos sargų" 
įgulos reikalingos pagalbos. Ka-
myarano mieste susikirto dvie-

vo 6 žmonės ir 11 pateko į li
goninę. 

rengti j a m viešą teismą, jei jis 33 žuvusių prie Ispanijos amba- k a d Sovietų Sąjunga pati ne 
kuo prasikalto, žmona papasa- sados komunistų laidotuvėse. k a r t ą sportą maišė s u politika, 
koio. kad sausio 28 d. Gorkio t — Libijoje minia padegė Pran Kada Tarptautinė Šachmatų fe-
mieste į Sacharovų butą jsibro- cūzijos ambasadą Tripolyje ir deracija 1976 m. buvo surengu-
vė du vyrai ir grasino Sacharo- sužalojo Tuniso ambasadą. Li- si Šachmatų oplimpiadą Izraely-

bijos valdžia neatsiliepė į pa- je, Haifos mieste, sovietai ir ki-
galbos prašymą. Prancūzija tos rytų bloko valstybės joje 
įspėjo Libiją, kad ji reikalaus nedalyvavo, nes Izraelis buvęs 

| jų kurdų partijų nariai, čia žu- į ti burną", nes už 30 km. jo lau- kompensacijos ir bus smarkiai agresorius. žaidimai vis vien 
pakenkta abiejų šalių santy- j buvo pravesti, dalyvavo apie 50 
kiams. 1 kraštų. 

vą nušauti . Jis gaunąs ir gra
sinančių laiškų, vienas milicinin
kas įspėjo Sacharovą "užčiaup-

kia lova psichiatrinėje ligoni-
nėie. 

K\LENDORirS 
Vasario 6 d.: Teofilis, Dara

ta, Alkis, Živilė. 
Vasario 7 d.: Richardas, Ju-

į lijona. Ramutis, Druva. 
Saulė teka 6:59, leidžiasi 5:11. 

ORAS 

Debesuota, ga 
ratūra dieną 30 

li snigti, tempe-
., naktį 15 L 

mmm 



DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. vasario mėn. 6 d. 

GLOBOJA CHICAGOS SKAl'TIMN'EIV-Kl RAMOVE 
ttedaguoja * t n . Irena Kegtenė, 2652 W. 65th St . Cfcksgo, DL 60629 

Telefonas 476-7089 
UIIIIIIIIItlIlIlIlIlIlIlIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIH 

IR VĖL ATEINA MUGĖ 
1959 m. Chicagos skautai ir 

skautės paskelbė, jog jie ruošia 
Kaziuko mugę, kurioje bus par
davinėjami skautu ir JŲ bičiu
liu pagaminti rankdarbiai. 

Užvirė darbas: sesės — bro
liai ruošė darbelius, mamytės vi
rė cepelinus ir dešras; puošta 
sailė, kalti ir statyti prekystaliai. 
Mugės dieną Jaunimo centras pri 
gūžėjo svečiu, pasisekimas buvo 
didelis; salė tuoj pat užsakyta ir 
kitiems metams. Lituanicai pir
mojoje mugėje atstovavo skautai 
vyčiai ir Cicero apylinkės broliai. 

Taip prasidėjo Chicagos Ka
ziuko mugės; jos kas metai gerė
jo dirbiniu kokybe, įvairumu m 
lietuvišku atspalviu. Paskutiniu 
laiku pasiekta tikrai tobulo laips
nio; smagu pasidžiaugti Chicagos 
visuomenės šiltu įvertinimu. Ar 
nestebėtina, kad prieš atidarymą 

Baužys, A. Paužuolis, A. Putnus 
ir kiti. 

Tokios apimties mugei suruoš
ti reikia ne tik meninės, bet ir 
profesinės nuovokos medžiagos 
pirkime, gamybos metoduose, 
reikia patalpų, kuriose bent du 
reikia patalpų, kuriose bent du 
kartus per savaitę gruodžio — 
vasario mėnesiais 10 — 20 talki 
ninku galėtu vakarais dirbti. 

Pirmųjų mugių darbymetės 
vyko pas V. ir A. Namukus; tada 
Lituanica ir sesių Aušros Vartai 
mugės darbus vykdydavo bendrai. 
Broliui K. Cijūnėliui iperėmus 
tuntą, darbai perkelti į K. ir J. Ci-
jūnėliu namus, o apie 1965 m. — 
į brolio V. Vijeikio spaustuvės 
patalpas. 1973 m. mugės "fabri
kas" įsikūręs V. Plioplio meta
lo apdirbimo įmonėje, o 1976 m. 
— K. ir I. Miecevičiu rūsyje. 

Seses ir broliai bando jėgas Chicagos skiltimnkų-kių kursų iškyloje. Nuttr. Ginte Mače 

SUSITVARKYKIME 
UNIFORMAS 

žmonių minios laukia prie dury, i Prof. I. Končius, kartą aplankęs 
o kai kurie gudruoliai, net iš ki- j vieną Kaziuko- mugės dirbtuvių, 
tu miestu specialiai į mugę at- vos žada neteko: tiek daug liau- j 
važiavę, apsiperka iš vakaro —I dies meno motyvų, kūrybos ir 
ifcai tik dirbiniai būna išdėstyti. talkinančių rankų sutelkta vie-! 

1979 m. turėjome jau 21 jmą j noje vietoje! 
mugę, dalyvaujant keturiems 
skauty-čių tuntams ir akademi 
kams skautams. „. . . . , T T . - . . , , . j . i . . ., • •• T • cio vilkiuku vadovo J. Liuibinsko Muges dirbinių rikiuotėje Li- • . , . . . 1 suorganizuotas sicrajojantis pas-

Į apie Lietuvos eglaitę, kurioje pri
minė, kaip svarbu tęsti savo tau
tines tradicijas, bei naudoti sa-

Uniformos, labiau negu bet vą kalbą, nors ir gyvenant svetur 
kurio kito rūbo, tvarkingumas by- j toli nuo savos šalies. Sekė "Me-
loja apie ją dėvinčio asmenybę. j deinių" vyr. skaučių kandidačių 
Netvarkinga uniforma išduoda į skilties kalėdiniai skaitymai, 
menką, nei sau nei kitiems pa- ! "Medeinėms" vadovauja vyr. skau 
garbos neduodančią, žeminančią I tė Nida Gailaitė. Deklamacijų 
ne tik save, bet kartu ir kiek- į metu "Stirnų" patyrusių skau-
vieną jos narį* bei visą organiza- j čių skiltis uždegė tris žvakutes: 
ciją. Uniformos netvarkingumas Į Dievui, Tėvynei, Artimui. "Stir 
ypatingai išryškėja vienetų susi- j nų" skilčiai vadovauja vyr. gk. 
būrimuose, iškilmingose sueigo-i kand. Zita Kindurytė. Programa 
se, šventėse. Iš uniformų tvar-. baigėsi kalėdinėmis giesmėmis, 
kingumo galima spręsti apie vie- kurioms gitaros garsais pritarė 
neto vieningumą, jo narių tar- ! vyr. sk. Joana Vaičiulaitytė. Paukš 

Salia liaudies dirbinių jau ke-

pusavį sugyvenimą ir net veik' 
los lygį, o taip pat ir vadovo-vės 
autoritetą, įtaką vadovaujamo vie 
neto nariams bei savo pareigų 

i leri metai mugėse veikia ilgame-! svarbos supratimą. 

"Skautybės Kelio" redaktorei 
tuanicos broliai ypač garsūs savo 
lietuviškais kryžiais. Jie dideli, 
stambūs, gal kiek ir grubesnio 
darbo; į juos daug sielos, kruopš
tumo ir išradingumo įdėta! Li
tuanicos prekystalius taip pat 
'puošia koplytėlės, muzikos dėžu
tės, rankšluostinės, vyčiai, sieni
niai kryžiai, knygų atramė'ės, 
padėklai laikraščiams ir kitokia 
tautodailė. Dirbinių projektų 
gretose pasižymėjo V. Vijeikis, L. 
Ramanauskas, A. Namikienė, P. 

tas. Yra nuostabu, kad mažieji 
tunto vilkiukai mugės minioje 
pajėgia surasti visai nepažįsta
mus žmones ir jiems įteikia siun
čiamus laiškus. Su dideliu entu
ziazmu jie savo pareigas atlieka 
daug geriau, negu Amerikos paš
tas... : 

Rašinys paimtas iš "Lituani-
cos tunto trys dešimtmečiai". 

Red. pastaba: Siu metų Ka
ziuko mugė įvyks kovo mėn. 2 d. 

tyčių skilčiai vadovauja vyr. sk. 
Viginija Butienė. 

Šventė praėjo smagioje kalėdi
nėje nuotaikoje. 

PAUKŠTYČIŲ DĖMESIUI 

Sesytės paskubėkit! Aušros 
Vartų tunto paukštyčių raši
nėlių ir piešinių konkursas bai-

POPIE2IUS UŽ ŽMOGAUS 

TEISES 

Laiškuose Europos Žmogaus 
teisių tribunolo ir Europinės 
Žmogaus Teisių komisijos pir-

THE LITHUANIAN WORLD-WTOE DAILY 
Second class postage paid at Chicago. 111. Published daily except 
Sundays, Legal Holįdays, days after Christmas and Easter 

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

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

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

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 
metams • U metų 3 mėn. 

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

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

l anksto susitarus Redakcija už 
• Redakcija dirba kasdien | s k e I b i m ų t unnj neatsako. Skel-
8:30 — 4:00. šeštadieniais j w k a i n o s prisiuneiamos gavus 
8:30 - 12:00. j p r a § y m ą 

tės savumą. Tuos, kurie išpa
žįsta krikščioniškąjį tikėjimą, 
jungia įsitikinimas, jog visi 
žmonės y ra broliai Kristuje. To-

mininkam, popiežius Jonas Pau- j liau popiežius savo laiškuose 
liūs II-sis dar kartą iškėlė bū- ' primena ypač Europos tautom 
tinumą be atvangos rūpintis 
žmogaus asmens teisių ir žmo
gaus orumo apsaugojimu. Šio 
uždavinio vykdymas turi būti 
kasdieninis rūpestis, ypač • da
bartiniais laikais, kai daug kur 
pasaulyje įvairios ideologinės ir 
ekonominės sistemos pavergia 
ir išnaudoja žmogų, nepaisyda
mas asmens vertės. Bet koks 
pasikėsinimas prieš žmogų, nors 
būtų vykdomas toli nuo mūsų 
akių, pažymi popiežius, atsilie
pia į visos žmonijos gyvenimą, 
nes visi žmonės yra savo tarpe 
susieti nenutrūkstamais ryšiais. 
Tikinčiuosius, a r jie būtų krikš
čionys, musulmonai ar žydai, 

n4i TAM n Jungia Dievas, visų žmonių t e -
giasi vasario 24 d. Del smulkes-i ° » * * 
nių informacijų kreipkitės į s avo | v a s - kuriame žmogus randa sa-
vadoves. Dalyvaukime visos! I vo orumo ir savo asmens ver-

Clevelando skautininkės ruošiasi Kaziuko mugei — kepa širdeles. Iš kai
rės: M. Svarcienė, A. Senbergienė, A. Petukauskienė ir S. Gedgaudienė. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

SKAUTU VASARIO 16 

MINĖJIMAS 

Pulkininko Juozo Sarauako skau
tų vyčių -globojamas kandida
tų būrelis ruošia Vasario 16-tosios 
minėjimą visiems Lituanicos tun
to skautams ir prityrusiems skau
tams — dalyvauja visos tunto 
skautų draugovės. Minėjimas 
įvyks sekmadieni, vasario 10 d., 
10 vai. ryto, Jaunimo centro ma
žojoje salėje. Numatyta įdomi 
šventei pritaikyta programa ir 
aktualus Rimgaudo Kasiulio pa 
šnekesys. Rimgaudas Kasiulis yra 
neseniai į Vakarus iš pavergtos 
Lietuvos pasitraukęs jaunas muzi 
kinio ansamblio narys. Bus įdo
mu išgirsti ir palyginti kaip j Va-

ne kartą teko klausytis kritikos, 
kad tuntų sueigų pranešimuose 
nuolat įsakmiai kartojama: "dė
vime tvarkingomis uniformomis", 
minimos kojinių spalvos. Absur
diška... Juk skautas-tė privalo ži
noti, kad uniforma yra tik tvar
kinga ir ne kitokia, tam ji ir uni
forma. Deja, apsilankius įvairio
se sueigose išryškėja šitokio spra-
nešimo svarba. Štai graži poros 
šimtų skaučių rikiuotė, deja, 
tunto vieningą išvaizdą ardo "gra 
žuolė" su ant viršugalvio pūp
sančiu didžiuliu ružavu kaspinu 

Į iir ilgomis baltomis kojinėmis, kai 
j visos kitos sesės dėvi tamsiai 
į mėlynomis. Gal mamytei gražu 
j matyti, kad jos dukrytė nustelbia 
! visas tunto seses visų žvilgsnį pa-
| traukdama savo išsiskiriančiu su 
i darkytos uniformos netvarkingu-
jmu. Nemanau. Nesmagiai jau-
'čiasi ir pati netvarkingos unifor-
j mos dėvėtoja. Dažniausiai to-
' kiu atveju yra kaltas nežinojimas, Washingtono "PuSyno" draugovė kalėdinės šventės metu. iš kairės ptr 
j ypač kai mergaitė ateina iš̂  ne- moję eilėje: Nida Mickutė, Gema Benokraitytė, Paulius Lukas, Viilija Bu-
j skautavusios šeimos. Prieš da-!taitė; antroje eilėje: Ingrida Orentaitė, Vida Vodopalaitė, Loreta Lukaitė, 

rant -priekaištą tėvams reikėtų į N?ida Cesonytė; trečioje eilėje: s. Meilė Mickienė, s. Regina Petrutienė, 
paklausti ar vieneto vadovė iš- • E l e n u t e Zilionytė, Daiva Cesonytė, Nerija Gureckaitė, Rūta Aidytė, Kris-

.- • ! tina Lukaitė. Diana Orentaitė, s. Aldona Kindurienė, Virginija Butienė; 
" " ketvirtoje eilėje: s. Dalė Lukienė, s. Nijolė Grinienė, Milda Petrulytė, 

Nida Griniūtė, Nora Petrutytė, Joana Vačiulaitytė, Nida Gailaitė, Daina 
Penkiūnaitė, Lina Kindurytė. Ada Vodopalaitė, Zita Kindurytė ir Viktutė 
Sturmer. 

atitenkančią atsakomybę ginti 
ir saugoti žmogaus asmens ver
tę, o taip pa t ugdyti solidaru
mą visiems tiem, kurių teisės 
y ra jaunimo po kojomis. Krikš
čionybės dvasia persunkta, ilgų 
amžių Europos istorija suteikia 

sių komisijos pirmininkui, ry
šium su šios komisijos įsteigi
mo metų sukaktimi, ir Europos 
teismo pirmininkui ryšium su 
šiom organo įkūrimo 20-ies me
tų sukaktimi. 
r - - • • M i — i i n i • • i M i • • • • M m i, i M 

S 0 P H I E BARČUS 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA 
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4 vai. 
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią 

šio kontinento tautom pakan- \ stotį, šeštadieniais ir sekmadieniais 
karnai moralinės jėgos ryžtin- n u o 8 r 3 ° i k i 9 : 3 ° v a L ^^ 
gai ir drąsiai stovėti žmogaus 
teisių sargyboje. 

Jonas Paulius II-sis pasiuntė 
laiškus Europinės žmogaus tei-

Telef. 434-2413 
1490 AM 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629 

išaiškino 

sario šešioliktąją žvelgia laisvojo 
pasaulio ir Lietuvos jaunimas, 
si dalyvaukime. 

SUSIPAŽINIMAS SU PIETŲ 
AMERIKOS JAUNIMU 

samiai 
čiai mergaitei uniformos reika
lavimus, ar priminė apie juos 
bent savaitę prieš sueigą. Ar vie
neto sueigose vykdomos unifor-

goje, JAV Vidurio rajono vado ir m u inspekcijos, ' iškeliami trūku-
vietos rūmininkų pastangomis! mA'u pabrėžiami reikalavimai ir 
ruošiamas skautų-čių susipažini j a p į e t a i informuojami tėvai. Vien 
mas su Pietų Amerikos lietuvis- j pasikliauti pranešimu laikrašty-
kuoju jaunimu. Susipažinimo su- j j e .neužtenka, nes ne visi. o ypač 
eiga numatyta sekmadieni, vasa-1 } a u n i t e v a i t o pranešimo neskai
do 24 d. nuo 12 —1:30 vai. p. p., Į t a 
Jaunimo centro žemutinėje salė- Į 
je. Programoje — susipažinimas, I V a s a r i s ~ "kilmingų sueigų 
lauželis, pabendravimas ir vaišės. I m e n u a Panaudokime tą proga 
Visi Chicagos skautai ir skautės informuoti seses ir brolius ap.e 
raginami dalyvauti ir broliams įun i fo rmas ' iu dėvėjimą ir tvar-
- sesėms iš tolimos Argentinos I bingumą, o išaiškinę sustipnn-
Urugvajaus parodyti nuoširdų 
lietuviškai skautišką svetingu
mą. 

JŪRININKYSTĖS KURSAI 

PLB Kultūrinės Talkos komi
teto pastangomis iš Pietų Ame
rikos koncertuoti atvyksta tauti
nių šokių grupė Ąžuolynas ir 
dainuojantis mergaičių vienetas 

Buriavimo ir jūrininkystės kur
sai Lituanicos tunto j . budžiams 

Y j J i r kandidatams,. Nerijos tunto 
į gintarėms ir kandidatėms prasi-
! dės vasario 17 d. 11 vai. ryto, Jau-
1 nimo centre. Kursai vyks sekma-
| dieniais nuo 11 —1 vai. ip. p. 
i Lektorius j . b . dr. Jurgis Anysas. 
i Visi broliai ir sesės raginami 
1 šiuos jūriniam skautavimui rei

kalingus kursus būtinai lankyti. 
Visas reikalingas informacijas 

"Žibutės". Jiems lankantis Chiea- jums suteiks jūsų vadovai-vės. 

kime reikalavimus. Tada no tfl 
nebereikės iškilmingų sueigų 
pranešimus laikraštyje "paįvai
rinti"' kojinių spalvomis, bet at
sieksime tvarkingos ir vieningom 
vienetu išvaizdos, pakelsimo 
jas dėvinčių savigarbą bei pa
garbą vienetui ir organizacijai. 

VVASHINGTONO SKAUČIŲ 
KALĖDINĖ ŠVENTĖ 

Gruodžio 16 d. Washington^ 
"Pušyno" draugovės skautės ir jų 
vadovės susirinko Algio ir Dalės 
Luku namuose atšvęsti Kalėdas. 
Pirmiausia visos sesės papuošė 
eglutę savo pačių padarytais šiau 
dinukais. Draugininke Dalė Lu
kienė praidėjo programą legenda, 

KELIONĖ 1 PRANCŪZIJA IR ITALIJA 
1980 M. BIRŽELIO 12-27 DIENOMIS 

Aplankysime Liurdą. — Lisieux. Sv. Teresėlės Kūdikėlio Jėzaus; 
—Ars. Sv Jono V'ianney: Assisi. Sv Pranciškaus ir kitas Šventoves, kai 
vyksime į Romą 10-ties metų minėjimui pašventinimo Lietuvių koply
čios Sv Petro bazilikoje. Kelione lydės Jo eksc. vysk. Vincentas 
Bnzgys. 

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

Dėl informacijos kreiptis į 
MATILDĄ MARdNKLTC - GAUCBENĘ 

VVORLD EXPRESS 
f TEL — 332-4111 

JAY DRUGS V A I S T I N E 
2759 W. 71st St., Chicago, UI. 60629 

RŪPF.STTNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNTE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara Šiokiadieniais nuo i »al. ryto fld 10 vml. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

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

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitanmą 

Įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

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

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

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr, treč 

Ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 >k. 1 vai 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

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

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
'tt'etuvis gydytojas 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 8lst Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p. 
Ofiso tel RE 7-1168: rezid. 239-2919 
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Beveik trisdešimt penkerių (1945 -
1980) pokario metų laikotarpį mes 
galime padalyti į tris tarpsnius. Pir
mieji 20 metų buvo šaltojo karo tarp 
Vakarų kraštų ir Sovietų Sąjungos 
metai. P o jų sekė gyvas vakariečių su 
Sovietais bendravimas, paprastai 
detente vadinamas. Detentė savo die
nas užbaigė pereitų metų paskutinė
mis dienomis, kai Sovietų Sąjungos 
gausus kariniai daliniai staiga oku
pavo Afganistaną. Nuo tada prasidėjo 
trečias polit inio gyvenimo periodas, 
kurį politikai ir publicistai vėl šal
tuoju karu vadina. 

35 metus pabaltiečiai ir kitos 
pavergtos tautos visais m u m s gali
mais būdais bei priemonėmis skel
bėme, šaukėme, rėkėme, nurodymai 
ir faktais pagrįsdami, kad Sovietų Są
junga yra didžiausias pasaulyje agre
sorius. Daug kas tuo netikėjo, mūsų 
tvirtinimus laikė "kvailais pol i t inių 
emigrantų sapaliojimais". Jei iš man
dagumo mūsų pastabas ir išklau
sydavo, tai niekas dėlto išvadų neda
rė, agresoriaus nepasmerkė. Reikėjo 
laukti beveik visus keturis dešimt
mečius, kad kas,nors kitas atidarytų 
akis "netikintiems". Ir jas atidarė 
Afganistano įvykiai. Čia padėjo patys 
Sovietai. 

Vengrijos sukilimą ir daugelį kitų 
reiškinių. 

Tačiau nei J.F. Dulles, nei kiti JAV 
politikai "stygos nepertempdavo" ir 
kai grėsdavo rimtas pavojus kilti šilta
jam karui, Amerika pamažu trauk
davosi. Sakysime, ji nepadėjo Veng
rijos sukilėliams, nors vėliau ir 
priėmė keliasdešimt tūkstančių veng
rų pabėgėlių. 

KARIBŲ VANDENYSE PAVOJAI NEIŠNYKO 
Kubos diktatorius F.Castro veda sėkmingą pogrindžio kovą prieš JAV-bes • 

Sovietus agresoriais ėmė laikyti net 
didžiausias detentės puoselėtojas — 
Valstybės departamentas. Netrūko 
kongreso ir senato narių, kurie griež
tai pasmerkė agresorius, o kartu ir 
detentę su Sovietais. Didelis l ietuvių 
draugas Illinois senatorius Charles H. 
Percy, senato užsienio sutarčių ko
misijos narys, neseniai "Chicago Tri
būne" dienrašty paskelbė ilgesnį raši
nį, kurio antraštė "Detente was our 
de lus ion ; aggress ion m u š t b e 
U.S.S.R.y. Vadinasi pripažino, kad 
detentė buvo tiktai apsirikimas, tik
rasis agresorius yra Sovietai. Toliau 
senatorius išvedžioja, kad detentė su 
Sovietais negalėjusi sulaikyti agre
sijos ir todėl ji turi būti atmesta. 

Z 

Vadinasi, grįžtame prie šaltojo ka
ro. Juo mes suprantame tokią valsty
bių santykių būseną, kai jos tarp sa
vęs įvairiais būdais kariauja, tačiau 
dar nevartoja ginklų. Tai labai pa
vojinga padėtis, galinti išsaukti šiltąjį 
karą — ginkluotą susirėmimą. 

Vakarų kraštų ir Sovietų Sąjungos 
santykiuose šaltasis karas prasidėjo, 
galima sakyti, dar II pasaulinio karo 
veiksmams tebeinant ir sąjungi
ninkams derantis. Tada šaltasis karas 
buvo konfrontacija dviejų ideologijų 
ir dviejų valstybės sistemų. Jau 1944 
m. rugsėjo mėnesį JAV pasiuntinys 
Maskvoje Avarelli Harimanas pasiun
tė prezidentui Rosseveltui kablegra-
mą, kuria įspėjo prieš Sovietų kėslus 
irpabrėžė, kad Sovietai "ateityje tero
rizuos visą pasaulį". Prez. Roosevel-
tas prieš savo mirtį pareiškė, kad 
negalima pasitikėti Stalinu, kuris su
laužė kiekvieną savo pasižadėjimą iš 
duotų Jaltos konferencijos metu-
Ypač kietai prieš Staliną ir Molotovą 
laikėsi prez. H. Trumams. Molotovas 
yra kartą išsitaręs, kad savo gyvenime 
neturėjęs tokio kieto pasikalbėjimo, 
kaip su Trumanu. Kai Potsdamo 
konferencijos metu Harrimanas pa
reiškė, kažin ar būtų t ikslu, kad ru
sai į Berlyną įžygiuotų, Stalinas jam 
atkirtęs: "Caras Aleksandras buvo li
gi Paryžiaus nužygiavęs". 

Detentės ieškoti pradėta nuo 1955 
metų, kai tada Genevoje prez. Eisen-
howeris susitiko su savo "ginklo drau
gu" Sovietų maršalu Žukovu ir įteikė 
dovaną jo dukteriai vestuvių proga. 
Tais pačiais metais pavyko susitarti 
dėl Austrijos neutralizavimo. Glaudi 
detentė prasidėjo nuo 1959 metų, ku
riais kaip minėjome, mirė didžiau
sias šaltojo karo puoselėtojas J.F. 
Dulles. N. Chruščiovas nusiuntė į Wa-
shingtoną savo padėjėją Mikojaną, 
kuris grįžo atgal atveždamas prez. Ei-
senhowerio kvietimą N. Chruščiovui 
vykti vizitui į Kremlių. N. Chruščio
vas, viešėdamas Amerikoje, užtik
rino, kad šaltasis karas baigėsi. Kalbė
damas Jungtinėse Tautose, jis pasiūlė 
nusiginklavimo planą. 

1972 m. pasirašyta strateginių gink
lų apribojimo (SALT) I-ji sutartis, o 
1979 m. — antroji. Detentės įtakoje 
Amerika baigė nesėkmingą Vienamo 
karą, gėdingai iš jo pasitraukdama ir 
palikdama savo sąjungininkus ko
munistų nemalonei. 

Ta pati detentės politika leido So
vietams įsigalėti Kuboje, Indokinijos 
kraštuose, Afrikos Angoloje, Etiopi
joje, Somalijoje ir kitur. Tačiau di
džiausias sovietinių rusų laimėjimas 
buvo 1975 metais Helsinkyje 35 vals
tybių pasirašytas Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijos bai
giamasis aktas, kurio Sovietams buvo 
patikrintas jų jėga užimtų valstybių 
neliečiamumas. L. Brežnevas, pasira
šęs šį Sovietams labai naudingą aktą, 
iš didel io džiaugsmo apsiverkė. Šis jo 
laimėjimas netrukus buvo atžymimas 
Sovietų Sąjungoje džiaugsmo de
monstracijomis. Jos taip pat buvo su-
rtioštos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 
Šiauliuose. 

Labiausia detentė su Sovietais su
stiprėjo prezidentų R. Nixono, H. 
Fordo ir jų ministerio dr. H. Kis-
singerio laikais. Sovietai čia daug lai
mėjo karinėje, ekonominėje ir pro
pagandinėje srityse.Kai JAV-bės 
detentės įtakoje atsisakė privalomos 
karinės prievolės, tuo pačiu metu So
vietai intensuviai ruošėsi kariškai, 
padidino kariuomenės skaičių ir daug 
kur pralenkė Ameriką strateginių 
ginklų bei raketų gamybos srityje. 
Savaime aišku, kad sustiprėjusi Sovie
tų Sąjunga nematė reikalo skaitytis su 
Amerika ir griebėsi naujos agresijos, 
žinodama, kad nusilpusios JAV-bės 
nesiryš pavartoti jėgos priemonių, ką 
ryškiai pamatėme iš Irano ir Afga
nistano įvykių. 

Ir ekonomiškai Sovietai daug lai
mėjo. Detentės metu jie ir jų satelitai 
įsiskolino vakariečiams 50 bilijonų 
dolerių. Daug laimėjo ir žydai, susi
laukę padidėjusios emigracijos iš So
vietų Sąjungos. Tuo tarpu iš Sovietų 
pažadų suteikti žmogaus teises savo 
krašto gyventojams nieko neišėjo. 
Prez. J. Carteris buvo pradėjęs šiuo 
reikalu kompaniją, bet ji nebuvo sėk
minga. Daug už žmogaus teises kovo
jusių disidentų buvo suimta. 

Sausio 23 d. JAV prezidento meti
nis pranešimas kongresui ir tautai 
vadinamame "Union Address" ašt
riai kritikavo Sovietus už Afganis
tano okupaciją, J. Carteris pa
brėžė, kad "Amerika neleis 
Sovietams užgrobti Vakarų pasau
liui svarbių Art. Rytų žibalo vers
mių. Ir jeigu iškiltų reikalas, tai šis 
kraštas ir ginklą pavartotų". 

Pavojus prie "IH-sios s ienos" 
Tačiau krašto vairuotojas ne dėl 

visiškai suprantamų priežasčių 
"užmiršo" paminėti Kuboje giliai 
šaknis įleidusią Sovietų šarvuočių 
brigadą. Dėl jos vos tik nesugriuvo 
SALT II sutarties priėmimas sena
te (Past. po sovietinės agresijos 
Afganistane prezidentas padėjo 
"ant ledo" šią Vienoje su Brežnevu 
bučiniais užantspauduotą sutartį — 
aut.). Daug puslapių prirašyta 
spaudoje ir nemažai" rašalo išeik
vota ginant ir puolant tą JAV ne
reikalingą susitarimą. 

Prezidentas žino, kad sovietiniai 
MIG 23, okupavę svarbiuosius Ku
bos aerodromus, sudaro rimtą grės
mę ne tik Floridai, bet ir visai piet
ryčių Amerikos teritorijai. Tačiau 
šis taip svarbus JAV užsienio poli
tikai klausimas taip ir liko užmirš
tas. 

• 

BR. AUŠROTAS 

Pokario metu šaltasis karas buvo 
kietas. Jo svarbiausias veikėjas buvo 
Valstybės sekretorius John Foster 
Dulles (mirė 1959 m.). Iš daugelio 
JAV-bių aktyvios polit ikos pasireiš
kimų paminėsime tik šiuos: Mar-
ahalio planą Europos tautoms p a 
dėti, 1971 m. iškilusią Berlyno 
blokadą, trukusią 321 dieną, kai ame
rikiečiai išgelbėjo Berlyno miestą, ap
rūpindami lėktuvais nugabenamu 
maistu, kuru ir kitais re ikmenimis , 
1950 — 1953 m. Korėjos karą, atsi
radusi ne be Sovietų Sąjungos pa
stangų, tvirtos radijo informacijos 
{kūrimą invormuoti Sovietų paverg
tas tautas. Berlyno sienos pastatymą. 
1953 m. Rytų Vokietijoje kilusias dar
bininkų demonstracijas. 1956 m. 

Vakarų Europos spauda skelbia, 
kad dabartinė padėtis esanti ne ma
žiau pavojinga, kaip 1939 metais. 
Detentės sustiprinti Sovietai nepaiso 
nusilpnintos Amerikos ir energingai 
veržiasi Irano ir arabų naftos laukų 
link. Padėtis, žinoma, kritiška. Jos 
sprendimas slypi fakte, ar Amerika 
yra pakankamai kariškai stipri. 

Šiomis kritiškomis dienomis visų 
geros valios Amerikos gyventojų 
pareiga remti JAV prezidentą J. Car-
terį, pritarti jo konstruktyviems kraš
to gynimo veiksmam, reikalauti padi
dinti karinį biudžetą ir įvesti 
privalomą karinę prievolę. Ne deten
tė, bet tvirta ir gerai apsiginklavusi 
Amerika galės atremti stiprų priešą ir 
išsaugoti savo laisvę. 

b.fct. 

Bet ne visų 
Liberty Lobby sostinėje leidžia

mas savaitraštis "Spotlight" savo 
sausio 28 d. laidoje nr. 4 tvirtina, 
kad "Karibų jūroje esančios mažos 
salelės viena po kitos pereinančios 
Kubos įtakos sferon, iš kurių So
vietai grasina JAV saugumui". 

Šiam straipsniui medžiaga bu
vusi imta iš Tarpamerikinių rei
kalų pakomitečio — The Sub-
committee on Inter-American 
Affairs — pranešimo. Šis raportas 
vyriausybei buvęs paruoštas, ap
klausus liudininkus iš Valstybės d-
to, Tarptautinės išvystymo agen
tūros ir iš CIA. Šis ilgokas 
pranešimas tilpo 143 psl. brošiū
roje. J is tik dabar buvo leistas 
skelbti visuomenei. 

Skirtingi metodai 
Minėtų apklausinėjimų pirm. 

kongresmanas Gus Yatron (D — 
Pa.) nurodė, kad "Kubos vyriau
sybė naudojasi nepastovumu ma
žose aplink ją esančiose salelėse, 
kaip Jamaica, Grenada ir Guaiana 
ir, plėsdama su jomis kultūrinius ir 
žinių apsimainymo ryšius, šias sa
las stengiasi perimti savo visiškon 
įtakon ir net kontrolėn". 

Pranešime sakoma, kad, kai bet 
kurios tokių salų ir tautelių vy
riausybės prašosi bet kokios pa
ramos, tai Kubos vyriausybė visuo
met teigiamai atsako: nesvarbu, ar 
būtų prašomi mokytojai, gydytojai 
ar dailydės. Kuba visada turi bet 

kokių "specialistų" atsargas. Ir vi
si tokie siunčiamieji į užsienius spe
cialistai yra taip pat puikiai 
parengti propogandistai. Atvykę į 
jiems skirtą kraštą jie be priekaiš
tų moka atlikti jiems pavestą užda
vinį. 

Tačiau, kai kreipiamasi j 
Wa8hingtoną bet kokios pagelbos 
reikalu, tai toks prašymas patenka 
į biurokratinį malūną: ilgai spren
džiama, kuriai ministerijai toks 
kreipimasis priklauso. Ir nors il
gokai tokie reikalai užsitęsia, bet 
dažniausiai vienas kitas trupinys 
nubyra nuo stalo ir vargšui. 

Kiti naudojasi 
Dažnai atsitinka, kad prašan

tieji paramos iš JAV gauna vaistų 
ar kitų farmaceutinių prekių. Jeigu 
tokie vaistai atvyksta į tokią vietą, 
kur jau yra įsikūręs kubietis gy
dytojas, tai jis analfabetams išaiš
kina, kad tos visos gėrybės yra at
siųstos ne iš JAV, bet iš Kubos ar 
net Sov. Rusijos. Jeigu pasitaiko, 
kad į tokią vietovę būna atsiun
čiama statybos medžiaga, tai Ku
bos staliai propagandistai, čia
buvius įtikina, kad "tos gėrybės 
buvo atsiųstos iš socialistinės Ku
bos". 

Suprantama, kad ispaniškai kal
bantieji kubiečiai, neturėdami sun
kumų susikalbėti su vietiniais gy
ventojais, dažniausiai nuteikia juos 
taip, kaip jiems aiškina komuniz
mo apaštalai — visi melai būna pri
imami už gryną pinigą. 

Nauda Amerikai 
Tame raporte sakoma, kad "šio

se mažose republikose, kuriose šei
mininkavo britų, olandų, prancūzų 
ar ispanų bendrovės, ten valdžiu
sios žymius žemės plotus, nepap
rastai išnaudojo vietinę darbo jė
gą. Dabar, kai senieji šeimininkai 
pasitraukė, tai Amerikos b-vės ne
užpildė paliktosios tuštumos. Di
džiumoje šių naujų "respublikų" 
susuko lizdus nauji išnaudotojai — 
diktatoriai. Jie ir toliau išnaudoja 
vietinius gyventojus, stengdamiesi 
kuo greičiausiai pralobti: jų šūkis 
— uždirbti kuo greičiausiai daug pi
nigų! 

Netenka aiškinti, kad greičiau
sias būdas pralobti tai įsivelti į nar
kotikų prekybą. Ir iš tų salelių, kur 
anksčiau buvo auginami tropiki-
niai vaisiai ir eksportuojami į Eu
ropą ar JAV, šiandien tie plotai už
sėti mar i juana nuodingomis 
žolėmis, kurių tonų tonos vežamos 
laivais į Floridą ir toliau į visą 
kraštą. 

Pagal statistinius duomenis, Flo
ridos ir federalinės įstaigos, kovo
jančios su narkotikų importu, sulai
kančios tik 5% visų įvežamų per 
Floridą narkotikų. 

Be narkotikų, į Floridą taip pat 
"įvažiuoja" nepaprastai daug nele
galių imigrantų: dalis jų plaukia 
mažais laiveliais, kiti didesniais ir 
tiems imigrantams čia yra sutei
kiamos prieglobsčio teisės. Tačiau 
tų nelegaliai atvykusių eilėse yra 
labai daug ir nepageidaujamų pro-

pogandistų ir net apmokytų sabo-
tažninkų ar šnipinėjimo agentų. 

Prisimintina, kad 1977 m. pra
džioje, kai naujai išrinktas prezi
dentas sudarė savo vyriausybę, tai 
jis žadėjo "keisti užsienio politikos 
kursą ir stabilizuoti būklę Karibų 
jūros baseine." Tačiau ir ligi šių 
dienų tų pakeitimų nematoma. 

Kuba pasimokė 
1960-jų dešimtmetyje Kubos 

komunistai tikėjo, kad jiems pa
vyks sukelti revoliucinius judė
jimus visoje P. Amerikoje. Che 
Guevaros 1967 m. pralaimėjimas 
Bolivijoje privertė Havanos komu
nistus keisti veikimo taktiką visoje 
P. Amerikoje. 

Šiuo metu visos ekonomiškai po
litinės operacijos užsieniuose yra 
nuodugniai išstudijuojamos. Į jų 
vykdymą įtraukiami Užsienio pre
kybos bei Valstybinės oro linijos 
valdininkai. Netenka aiškinti, kad 
valdžios tarnautojai, nežiūrint ku
rioje ministerijoje jie būtų prirašy
ti, turi taip pat pasitarnauti ir savo 
žvalgybai. Na, o pastaroji tėra tik 
KGB įrankis Karibų jūros baseine. 

Propagandos svarba 
Kubos propaganda yra sutelkta 

visų jiems pasiekiamų žmonių 
"smegenų perplovimui". Dedamos 
didžiulės pastangos liaudį įtikinti, 
kad Kuboje per prievartą bru
kamas komunizmas yra pranašes
nis už kapitalizmą. Šio tikslo pa
siekti tarnauja visokie moksliniai 
suvažiavimai, dailininkų parodos ir 
gabių aktorių pasirodymai. 

Apklausinėjimų eigoje paaiškėjo, 
kad, nežiūrint visų smegenų plovi
mų, beraščiai salų gyventojai deda 
visas įmanomas pastangas, net ne
vengia didžiulių mirtinų pavojų, 
kad tik patektų į "kapitalistų pra
garą". 

GYVYBfc KRISTALE 
Šis mokslinis tyrimas išeina toli už 

virusų tyrinėjimo ribų. Kad cheminiai 
kūneliai vra gyvi padarėliai, rodo 
kruopštūs jų dauginimosi vyksmo ty
rinėjimai. Bet tie kūneliai tam tikromis 
sąlygomis gali pavirsti kristalais. Ta
čiau nors ir kristalo formos būdami, jie 
nenustoja savo gyvybės, gyvo organiz
mo pažymių. O kad gyvybė galėtų būti 
kristale, senovėj buvo negirdėtas daly
kas... Taigi, naujųjų tyrinėjimų duome
nys verėia iš pagrindų patikrinti pažiū
ras j gyvybės esmę. Mat, pagal 
praeities galiojančią pažiūrą, gyvybė 
reiškėsi tik ten, kame yra gyva celė 
(narvelis), jos pažymiai yra medžiagos 
apykaita ar dauginimasis, nors šie reiš
kiniai vyksta paprasčiausia forma. 
Kristalinių kūnų negalima buvo skirti j 
šia sritj. Ir vis dėl to mokslininkų tyri
nėjimai iškėlė aikštėn tokias medžia
gas, kurios dėl kristalizavimosi turėtų 

Sovietų Sąjungos detentės dienas prisimenant. Dviejų didžių- DQtį laikomos be gyvybės krislelio, ta-

** čiau jos gyvame organizme dauginasi, 
ir įsiskverbia, j kūną. j m 

Karštas JAV-bių 
jų susitikimas Vienoje, pasirašius Amerikai nenaudingą SALTO II sutartį 
dabar... 

PALIKAU MIELĄ 
TĖVIŠKĘ 
Atsiminimai 

FELIKSAS PEMPĖ 
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Po kiek laiko įsigijo savanorių ugn. koman
da dūdų orkestrą, nors ir žymiai mažesnį už 
šaulių ugn. komandos. 

Antroji mūsų dukra Edita Aldona gimė 1935 
sausio 16 d. Merkinėje. Ten ji buvo ir pakrikšty
ta. Krikšto tėvais irgi buvo vienas katalikų ti
kybos, o antras — evangelikų. Pakrikštijo Mer
kinės katalikų klebonas kun. A. Juknevičius, 
kurį 1941.VI.24 bolševikai Kaišedoryse pamiš
kėj sušaudė. Buvo labai puikus žmogus, visų 
parapiečių gerbiamas ir mylimas. 1935 m. 
vasarą į Merkinę atvyko naujasis Pašto valdy
bos direktorius inž. Vaclovas Birutis. Atvykęs 
apžiūrėjo paštą, kuris neseniai buvo atkeltas į 
buvusio laišk. Vlado Tėvelio naujai pastatytą 
namą. Apžiūrėjo pašto ir telefono įrengimus, da
vė gerų patarimų bei nurodymų ir nufotografa
vęs pašto namą ir mane prie jo stovintį, iš Mer
kinės išvyko. 

1936 per Sekmines Merkinėje buvo surengta 
pirmoji Lietuvoje Senovės diena Senovės die
nos tikslas — pademonstruoti dzūkų senovės 
liaudies raudas, vestuves, senovinius šokius ir 
kitus būdingus dzūkų papročius Tuo pačiu lai
ku buvo surengta ir etnografinė liaudies meno 
dirbinių paroda. Suvažiavę tūkstančiai žmonių 

iš tolimų apylinkių ir iš laikinosios sostinės 
Kauno. Atsilankė ir valstybės prezidentas 
Antanas Smetona, ministerių, rašytojų, meni
ninkų ir kitų žymių asmenų. Buvo dainuojamos 
senovės dainos, šokami šokiai, porinamos ora
cijos, grojami senoviškais instrumentais dzūkų 
šokiai ir t.t.(Jonas Miškinis, Manoji Dzūkija 65 
p.). Merkinėje išgyvenau 9 metus. Ten gyven
damas buvau apdovanotas šiais garbės ženk
lais: 

1. Lietuvos Nepriklausomybės medaliu; 
2. Gedimino ordino bronzos medaliu; 
3. Lietuvos ugniagesių III laipsnio garbės 

ženklu ir 
4. Estijos ugniagesių sidabro medaliu. 
Visus tuos garbės ženklus drauge su savo ki

tu turtu, kuris buvo lagaminuose, baigiantis II 
pasaul. karui, vokiečiai, pas kuriuos aš karo me
tu dirbau, bėgdami nuo amerikiečių fronto, pa
grobė ir išsivežė nežinia kur. 

Sugrįžus į Merkinėje pragyventas mano die
nas noriu paminėti ir savo santykius su bu
vusiu mano kolega Vincu Rinkevičium, kuris 
buvo paskirtas Balbieriškio pašto viršininku 
man iš Balbieriškio išvykus į Merkinės paštą 
dirbti. Nepamenu gerai, iš kurio pašto jis buvo į 
Balbieriškį atkeltas. Jis kažkada buvo buvęs 
Merkinės pašto valdininkas ir buvo vedęs žmo
ną merkinietę Mačiulskaitę. 

Kadangi aš buvau vedęs žmoną iš Gerulių k., 
Balbieriškio valsč. ir kas metai savo atostogas 
praleisdavau žmonos tėviškėje ir, žinoma, 
atostogaudamas aplankydavau ir Balbieriškio 
pašto viršininką kolegą Vincą Rinkevičių. Ap
silankydavo ir jis su savo žmona pas mano uoš
vius man ten atostogaujant. O jis. atostogau 

damas pas savo uošvius Merkinėje, 
atsilankydavo kartu su savo žmona ir pas ma
ne. Per eilę metų taip ir susidraugavome vie
nas su kitu. Vėliau jis buvo iškeltas į Alytaus 
paštą valdininko pareigoms. 

Vieną dieną, žiūriu, Vincas Rinkevičius at
važiuoja į Merkinės paštą revizijos daryti. Mat, 
Alytaus pašto viršininkas Mečys Daugvila tuo 
laiku jau sirguliavo, tai savo pareigas, kurios 
reikalavo kas metai padaryti revizijas tos 
apskrities ribose esančiose pašto įstaigose, 
atlikti pavedė savo įstaigos valdininkui V. Rin
kevičiui. Rinkevičius pasinaudodamas tuo savo 
viršininko suteiktu leidimu, atvykęs į Merkinę 
ir man prisistatęs, kokiu reikalu atvyko, ėmėsi 
mano vedamą pašto įstaigą revizuoti. 

Kadangi pas mane viskas tvarkingai buvo 
vedama ir užlaikoma, tai, nerasdamas jokios 
prieš mane priekabės, prirašė revizijos knygoje 
įvairių tariamų mano tarnybinių apsileidimų, 
negerovių, kaip tai pašto ženklų avansas ne
tvarkingai užlaikomas — nevisi vertybės blan
kai juostelėmis surišti ir rasti 9 litai mažiau. Žy
minių ženklų avansas irgi panašiai užlaikomas. 
Turto knygos pajamų dokumentai ne visi susiū
ti. Neišmokėtoms pašto perlaidoms antrieji 
kvietimai nelaiku adresatams išrašomi ir t.t. Ir 
tą viską jis įrašė į revizijos knygą, kurios išra
šą turėjau nusiųsti Pašto v-bai. O "revizorius" 
turėjo savo nuomonę darytos revizijos Pašto v-
bai pasiųsti atskirai. 

.(Bus daugiau). 

• 



DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. vasario mėn. 6 d. 

BOSTONO 
ŽINIOS 

DAR APIE JURAŠĄ 

Rašėme apie laikraščio „The 
Boston Globė" sekmadienio lai
doj tilpusi korespondento pasi-1 
kalbėjimą su Jonu Jurašu, ry- j 
šium su jo statomu įveikalu „The j 
Suicide". O to paties laikraščio j 
sausio 24 d. laidoj Artis and \ 
Films skyriuje parašyta gana ii-Į 
ga recenzija ir apie to veikalo j 
premjerą Providence mieste, 
Rhode Island. Globė štavo na-į 
rys Kavin Kelly rašo apie visą-; 
veikalą. Apie kai kuriuos aktorius; 
yra ir gana kritiškas, bet Jonas. 
Jurašas labai pagirtas. Tas pui- į 
kus įvertinimas gal dar daugiau I 
padės jam kopti į Amerikos te-į 
atru, o gal net ir filmų scenas, 
nes pabaigoje recenzijos Kelly ra
šo, kad vaidinimas yra vienas ge-1 
riaušių veikalu. 

LOS ANGELES OPERA 
BOSTONE 

LB Bostono Kultūros klubo 
sausio mėnesio susirinkimas, ku
ris įvyko sausio 26 d. Tautinės 
s-gos namuose So. Bostone, buvo ^ - " 
skirtas Los Angeles lietuviu pa- ' 
statytai operai La Boheme. 

Susirinkimą pradėjo klubo 
pirm. inž. Algirdas Zikas. Jis su
pažindino su operos pastatymu ir 
kai kuriais solistais. Operą reži
savęs Žemaitaitis. Veik visi ope
ros solistai yra ne lietuviai. Tik 
bene viena solistė Birutė Dabšie-
nė ir keletas choristu. Orkestras, 
dirigentas ir visa kita yra ne lie
tuvių. 

TUNDRŲ ĮVAIRUMAI 
Tundra savo gamtovaizdžiai^ 

yra gan būdinga. Tačiau tun-i 
dra nėra visai lygi — ją raižo gra-| 
nito kopos ir pasišiaušusios uo-| 
los. Tos granito formacijos labai 
senos kilmės, jos plyšta, byra, tru 
pa, pavirsdamos smėlio graužu, ir 
pagaliau smėliu. Tarp susidariu
siu uolos gabalų dažnai tyrinė
toju užtinkama visai baltų lau
kų špato ir kvarco akmenų, Bet 
vis dėlto uolos nesudaro kalnuo
to vaizdo, ir daugiausiai vyrauja 
lyguma. Tundrose nedaug esti 
augalų rūšių, bet jie vistiek su
daro savotišką vaizdą. Visu pir
ma, tai baltos minkštos samanos, 
kitur, ypač sausesnėse vietose dau
gybė kerpių. Slapiose vietose auga 
viksvos, o ten kur prisirenka dur
pių, gausiai auga varnauogė ir 
pliurė. Šiedu augalai vienintė 
liai, kurie veda valgomus vaisius. 

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

KOGI L A U K T I 
Puikiausio mūro 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 aukštų mūras. Apie 
$7.000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
tas $46,900. 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

Marąuette Parke, prie 72nd ir S. 
Francisco Ave. išnuomojamas šviesus 
kambarys. Atskiras įėjimas. Vonia. 
Tel. 778-1840. 

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

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
, ar angliškai ir paduoti savo telefoną 

-'•"--'•••s K ' - s i v: ' -as . bei pavardę, kada jums patogu namus 
apžiūrėti. 

Vyt. Vaitiekūnas kalba a. a. prof. J. 
nėjime, Kultūros židiny, New Yorke. 

Brazaičio 5 m. mirties sukakties mi-
Nuotr. Vyt. Maželio 

MŪSŲ KOLONUOSE 
Athol, Mass. 

VASARIO 16-TOSIOS 
MINĖJIMAS 

Kun. Steponaitis kar tu su 
vyčių 10 kuopa vėl šįmet rengia 
Lietuvos nepriklausomybės mi-

Susirinkimą baigus, Aldona 
Biliūnienė visus pavaišino kavu
te ir skaniais pyragaičiais. 

REKOLEKCIJOS 

Palm Beach Lietuvių bažny
tinis komitetas rengia rekolekci 

Pats operos pastatymas yra ge
ras. Kai kurie solistai ypatingai 
geri, įskaitant ir solistę Birutę 
Dabšienę. Orkestras gal skaičiu
mi nėra labai gausus, bet savoj 
dalį atliko gerai. 

Kas įdomu, kad Los Angeles Jie-1 
tuviai mokėjo pritraukti amerikie- j ., ,.,, " i - • i . u • u ima prasidės 2 vai. p. p. parapi crus solistus ir orkestrą bei cho- satlė^ - - ^ - i - i . 

nėjimą vasario 17 d. šv. Pran- j a s > kurios įvyks vasario 29 ir 
ciškaus parapijos bažnyčioje. 
Iškilmės prasidės iškilmingom 
šv. Mišiom 10:30 vai. ryto. 
mišių pasakys pritaikytą pa
mokslą. Giedos "VVorcesterio šv. 
Kazimiero vyrų choras, vad. 
muz. Zigmo Snarskio. Akompa
nuos Olga Keršytė. Progra-

ra, kurie atliko visą operą, 
sausio 13 d. jie pastatė ir operą 
..Traviatą". 

Mes šią La Bohemą operą So. 

Pagrindinę kalbą 
pasakys Edvardas Mielius. Vy
rų choras atliks programą, pa
dainuos naujų dainų. Po to vy
čiai visus pavaišins kavute. 

kovo 1 ir 2 dienomis, 2 vai. 
p. p., Šv. Povilo katalikų bažny-

P° j čioje. Rekolekcijas praves kun. 
dr. Vincas Andriuška. Prieš 
pamaldas bus klausoma išpažin
čių. 

Komitetas prašo visus lietu
vius dalyvauti šiame priešvely-
kiniame susikaupime. 

P. MBssys 

Bostone matėme televizijos ekra-1 Kun. Steponaitis ir Vyčių kuopa 
ne. Taip ji buvo čia atvežta. Tai | kviečia visus gausiai atsilankyti 
nauja televizijos technika, kuri: įr prisidėti auka. Koresp. 
užrekorduoja ir tada televizijos į 
ekrane galima ją matyti ir gir-; 
dėti. 

Šios operos pasižiūrėti ir pasi- j 
klausyti prisirinko pulna Tauti-1 
nės s-gos namų salė. O pasibai
gus operos spektakliui, buvo ka
vutė ir laisvi pašnekesiai. 

Šių metų LB Bostono Kultūros 
klubo valdybą sudaro: pirm, inž. 
Algirdas Zikas, vicepirm. Julius 
Špakevičius. Aloyzas Petronis ir 
Reda Simonaitienė. 

MINKAI MINĖS VASARIO 16-ją 

Steponas ir Valentina Minkai 
vasario 16 d. specialia programa 
nuo 6 iki 6:30 vai. vak., radijo 
banga FM 101.7, anglų kalba mi
nės Lietuvos nepriklausomybės 
šventę, ši stotis yra trumpų ban
gų ir ne ta, kurioje jie turi sek-
rriadeiniais programas. 

PARENGIMAI 

— Skautu Baltijos ir Žalgirio 
tuntų rengiama Kaziuko mugė 
kovo 2 d. Lietuviu Piliečių drau
gijos salėje So. Bostone. 

—Tautiniu šokiu sambūrio va
karas su programa kovo 8 d. Lie
tuvių Piliečiu d-jos salėje So. Bre
tone. 

— Vasyliūnų sonatų vakaras 
kovo 9 d. 3 vai. p.p. First and 
Second Church Bostone. 

— Laisvės Varpo pavasarinis 
koncertas balandžio 13 d., per 
Atvelykį, Lietuviu Piliečių d-jos 
salėje So. Bostone. 

— Motinos dienos minėjimas 
gegužės 4 d. 3 vai. p.p. Tauti
nės s-gos namuose, 484 E. 4th 
gatvė, So .Bostone. Šia proga bus 
ir meno rankdarbiu paroda. Ren
gia L.M.F. Bostono klubas. 

Palm Beach, Fla. 
BALFO METINIS 
SUSIRINKIMAS 

Palm Beach Balfo skyriaus 
narių susirinkimas įvyko sausio 
16 d. Aldonos ir Vito Biliūnų 
namuose. 

Susirinkimą atidarė valdybos 
pirm. V. Biliūnas, pateikė dar
botvarkę ir pakvietė susirinki
mui pirmininkauti A. Rugį. 
sekr. J. Šalkauskienę. Pereito 
susirinkimo protokolą, surašy
tą N. Stepanauskienės, perskai
tė dr. K. Giniotienė. Protoko
las priimtas be pataisų. Sky
riaus veiklos pranešimus pada
rė pirm. Biliūnas ir ižd. St. Sla-
bokas. Iš pranešimų paaiškėjo, 
kad iš surengtos gegužinės gau
ta pelno 234 dol., vajaus metu 
aukų surinkta 330 dol., Balfo 
centrui pasiųsta 600 dol.. iždo 
likutis 161 dol. Kontrolės ko
misijos aktą perskaitė J. Šal
kauskienė, pareikšdama, kad 
ižd. Slaboko atskaitomybės kny
ga vedama gražiai, tvarkingai. 

Valdyba pareiškė atsistatydi
nimą ir prašė siūlyti naujus 
kandidatus. Siūlomiems kandi
datams atsisakius, susirinkimas 
vienbalsiai išrinko tą pačią val
dybą: pirm. V Biliūną, sekr. dr. 
K. Giniotienę ir ižd. St. Slabo-
ką. V. Mazoliauskas pareiškė, 
kad. jei būtų reikalingas, su
tinka būti valdybos kandidatu. 
Kontrolės komisija sutiko pasi
likti ta pat: J. Šalkauskienė, V. 
Ginčas ir St. Pažėra. Pastara
sis susirinkime nedalyvavo, bet 
manoma, kad ir jis sutiks dar 
vienus metus pabūti kontrolės 
komisijoj. 

ĮVAIRENYBES 
— Harokl Johnson, Manches-

ter mokyklos mokytojas, futbo
lo loterijoje laimėjęs 163,900 
svarų sterlingų, pasakė: "Ti
kiuosi, kad iki mano amžiaus 
galo aš tuos pinigus kaip nors 
išleisiu . . ." Keletą mėnesių vė
liau jis mirė nuo širdies prie
puolio. 

— Raimondos Kliveeka, bu
vęs New Yorko garsiosios fut
bolo komandos Cosmos treneris, 
nugirstomis žiniomis iš šių pa
reigų pasitraukė. 

Lina Kačiušytė, 17-kos 
metų amžiaus vilnietė ir 200 
mtr. krūtine pasaulio plaukimo 
meisterė, ilgoką laiką viešėjo 
Amerikoje, kur treniravosi ir 
dalyvavo eilėje rungtynių. Lai
mėjusi 200 mtr. krūtine Austin 
varžybose, kur dalyvavo Vokie
tijos, Australijos, Kanados ir 
Sov. Sąjungos plaukikai. 100 
mtr. distancijoje buvo pralenkta 
garsiosios amerikietės T. Caul-
kins ir turėjo pasitenkinti ant
rąja vietas 

Ypatybė yra ta, kad čia oras daž
nai staiga keičiasi. Pasak lankyto
jų, dažnai esti graži saulėta die
na, bet tolumoj matyti nedideli 
tamsūs debesys. Greitai jie artė
ja ir netrukus uždengia saulę, po 
vienos ar keleto minučių ima 
taip snigti, kad aplinkui nieko ne
matyti. Bet vos sustoja snigti, vėl 
pasirodo saulė, ir sniegas ima tirp
ti. Kartais netikėtai užeina tirš
tas rūkas. Lyg baltu šydu ap
gaubdamas jūrą, tundros uolas* 
Tačiau netrukus pakyla vėjas, rū
ką išsklaido, ir vėl pasidaro šviesa. 
Staiga užėjus rūkui plačioje tun
droje kartais galima paklysti, to
dėl reikia čionai nešioti su savim 
kompasą. 

Pažymėtina, kad kaitros tund
roje esti įkyresnės negu kur kitur, 
nes nuo didelio drėgnumo oras 
labai prisotintas vandens garų. • 
Todėl prakaitas, išėjęs į odos pa- j 
virsiu, negaruoja, ir 

Valdis Reai Estate 
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

MAKE AN 0FFER! 
Start now to build for your family's 
future with this 2 unit apt. bldg. in a 
convenient Marąuette Pk. location. 
Asking $65,000.00. 

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

SIUNTINIAI i LIETUVA 
ir kitus kraštus 

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

10% — 20% — 3 0 % pig iau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pa mus . 

FRANK Z A P 0 L I S 
Telef. GA 4-8654 
3208V2 W. 95th Street 

HELP WANTED VYBAI 

SET U P MAN 
EXPERIENCED SET UP MAN 

FOR SHEET METAL FABR1CATION. 
Ability to read blue print. Near 
north location with top company 
in its industry. Top salary, em-
ployee benefits and employee stock 
ownership plan. 

Cali BILL C0NARD 
5 4 9 - 3 3 4 0 

JOYCE R E A L T O R S 349-8525 

i l l i l l l i u i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i 
Lietuviškas restoranas su namu ir 
visais moderniais įrengimais — 
Marquette Parko centre. Lengvos 
pirkimo sąlygos. Labai geras biz
nis. Reta proga. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

neikusi 2951 W. 63rd St., 436-7878 
žmogus yra šlapias kaip iš vandens 
ištrauktas. 

Mik. 

PAI E Š K 0 J I M A S 
Ieškomas DR. ANTANAS BUT

KUS, sūnus Antano, gyv. Nevado-
je; JAV. Prašomas atsiliepti šiuo 
adresu: 

J. Skvarčnis, 3360 S. Emerald Ave. 
Chicago, IL 60616 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

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

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

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio programa 

Naujoj Anglijoj iš Stoties WLYN, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
dama vSliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutes pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis į Baltic Flo 
rista — gėlių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway. So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site didelį pasirinkimą lietuvišku kny
gų. 

Te l . 839-1784 a r b a 839-5568 
iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiim 

iiiiiiiiimmiiiiiiiiiitiiiiiiiiiimmiiiiiimi 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notar ia tas — Vertimai 

B E L L REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
llllllillilllllillilllliitlliuuillllillililllliiu 

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

TeL — WA 5-8063 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i in i i 
Įvairių prekių pas ir inkimas ne

brangiai ii m ū s ų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 St, Chicago, m. 60629 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

Telef. — 925-2737 
Vytautas Valantinas 

l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l iu i l l l l l l l l l iu i l l l j 

imiiiiii i i ifiii i i i i i i i i i i i i imiiiiimiiimiiii! 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
imiiiiiMiiMiimiiiiimmiimiimmmii!! 
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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. Glass blocks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. Į automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
dę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIII1IUU1UUI1U1UUUUHI 

r 
1 I AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 

. 

II 
I 

I 

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

B E R W Y N 
Jokių problemų su mokyklomis! 

Plius geros pajamos. Savininkas gyv. 
vietoje. 5 butai, piius didelis mieg. 
kamb. Arti mokyklų, bažnyčių, su
sisiekimo ir krautuvių. Keramikos 
plytelės, spintelės virtuvėse, voniose. 
3 maš. mūr. garažas. Gazu apšild. 

Geras investavimas. Visą laiką iš
nuomotas. Kampinis mūr. namas, 
rezidencijų rajone. Ideali vieta šei
moms gyvenu. Lai nuomininkai iš
moka jūsų morgičių. 

TEL — 484-2580 

Parduodamas mūr. 5 kamb. 
namas Marąuette Parke. 

Dėl informacijos skambint iki 
3:30 v. popiet tel. 436-9410. 

mitiHiiiiimiiuiniiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiitit 
TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

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

1IIIIIIIIII1IEIIIIIIIIIIIIIIII11I1IJIIIUI IIIII 

V A L O M E 
KILLMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 

iiimimmmiiiHiiiiiiiiiuimiiiiuiiiiuiiii 
M. A. Š I M K U S 
INCOME T A X S E R V I C E 

NOTARY P U B L I C 
4250 So. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

KttOrCi© bl3.L\K3.i 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIHUUUIUUIIUIIIIII 

K E A L E S I A I 1 

We'll help you make the right movė 

J E I G A L V O J A T E 

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 VVesf 59th Street - Tel. &R 6-7777 
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet 

SAVININKAS parduoda geroj ne-
užliejamoj vietoj mūr. namą. 2 mieg., 
Florida room kaip 3-čias mieg. Elek
trinė plyta, šaldytuvas, skalbimo ir 

PIRKTI *R PARDUOTI ' <[Žiovinim0 mašinos, 2 vėsintuvai. 
PiKKTl AR PARDLOTI, , Garažas. Pompa savam vandeniui 

nuomoti a r apdrausti savo nuosa-1 pievai. $37,600. Namas neturi pas-
vybę Chicagoje ar bet kur Ameri- kolos. Rašyti: A. Butkus, 5115 Bur
koje, prašome skambinti ar užeiti lington Ave. N., St Petersburg, Fla. 
j mūsų įstaigą. Mes visuomet pasi-1 33710. Tel. (813) 323-0724. 
ruošę jums patarnauti. 

HELP VVANTED — MOTERYS 

C L E R K - T Y P I S T 
To $825.00 a month 
45 w.p.m. quaiifies 

OPTORTUNITY PERSONNEL 
220 S. State St Room 606 

Tel 427-7874 

CLERK - TYPIST 
Ijong establishe'd expanding steam-
ship line has opening for brig-ht. 
ambit ious, hard working clerk typist. 
Mušt be will ing to use dictaphone 
machine. Exe l lenr opportunity for 
right person (advancement ) salary 
open. For interview 

Call: RAY WATSON 346-8360 
An Equ*l Opportunity Employer M / F 

GIRL FRIDAY 
For office in Schiller Park. Mušt 
know German. Call 

671-2825 
to schedule appointment. 

V V Ii Al 1B MOTERYS 

TAX P R E P A R E R S 
FULL OR PART TIME 

Hourly vvage, plūs bonua plan. If 
interested call: 

MR. GAETANO at 286-0989 

D C M E S I O ! 
f 

TRANSLATIONS NEEDED 
Fmrn Lithuaniart t o English. Have 
some old letters and postcards from 
1920 to 1940 era. Probably some 
German mixed wi th Lithuanian. 
NORMAN GIBAT, BOX 1004, 

FOSTORIA, Ohio 44830 — 
P h o n e 1—419—135-7252. 

Snow Pkming 

SNIEGĄ NUVALOME 
Biznio įstaigom, Rezidencijom. 

TEL. 458-9584 

Z-M Gonstruction Co. 
mc. 

Nauja statyba ir bet koks 
namų remontas. 

Pasinaudokite žiemos sezonu 
Vidaus remontams. 

BRONIUS MAČIUKEVIČIUS 
VYTENIS ŽYGA5 

Skambint po 6 vaL vak. 448-7871 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

Mes priklausome ML.S ir turime 
komputerį. 

Virš 300-tai namų pasirinkimui 

BUDRAITIS REALTY C0. 
8600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 
tndependently ovvned and operated 

PLATINKITE "DRAUGĄ". 

PRIE GRAŽAUS EŽERO 
Bass Lake, Indiana 

Parduodamas ištisiems metams gy
venti 6 kamb. namas su pilnu rusiu. 
Židinys. Visi namų reikmenys (ap-

pliances). Centr. oro vėsinimas. 2 
maš. garažas. 100 p. prie ežero x 
300 p. sklypas. Plius 4 kamb. sve
čiams namukas arba išnuomavimui 
pajamoms už 200 dol. j sav. Kaina i 
$84,000 

Skambint 219—772-542$ 1 

Prof. Dr. Br. Povilaitis 

Žemės Okio Akademija 
Tai trumpa istorija apie žemes 

Ckio Akademiją, vienintelę Lietu
vos aukštąją žemės ūkio mokyk
lą, kuri buvo įkurta 1924 m. 

Išleido Lietuvių Agronomų Są
junga Chicagoje 1979 m. Spaudė 
Morkūno spaustuvė. Didelio for
mato. Kaina su persiuntimu $21.25. 
niinois gyv. prideda $1.00 valsti
jos mokesčio. 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St, 

Chicago, DL 60629 

HŪlIlIlIlIlIlIlIlIlIimilllllllllUlllllilHlllll 

AUŠRA • AUŠRA 
(1975-1977 • 1977-1978) 

Redagavo JONAS DAINAUSKAS 

Greta "L K.B Kronikos", rusų oku
puotoje Lietuvoje eina, kad ir nere
guliariai, periodinis leidinys AUŠRA, 
kuri informuoja apie kultūrini ir po
litinį lietuvių genocidą. 

AUŠROS I ir II tomai turi po 222 
pusi. Išleido Akademinės Skauti-
jos leidykla Kaina kiekvienos 
knygos su persiuntimu $5.73. Užsa
kymus siųsti DRAUGO adresu, m. 
gyv. prideda 25 e t valstijos mokas. 

Mimiuii miiiiiiiiiiiiimimmmiiiiiu 



šin (SSSR/Dynamo Maskva); 
1964 — Denis Law (Škotija/ 
Manohester United); 1965 — 
Eusebio (Portugalija/Benefica 
Lissabona) ; 1966 — Robert 
Bobby Obarl tan (Anglija/Man-
chester Uni ted) ; 1967 — Flo-
rian Alber t (Vengrija/Ferenč-
varos Budapeš tas ) ; 1968 — 
George Bes t (Šiaurės Airija/ 
Manchester Uni ted) : 1969 — 
Gianni Rivera (I tal i ja/A C. 
Milano); 1970 — Gerd Mueller 
(Vak. Vokiet i ja/FC Bayern); 
1971 — J o h a n Cruyff (Olandi-
j a / A j a x Amste rdam) ; 1972 — 
Franz Beckenbauer (Vak. Vo
kiet i ja /FC Bayern) . 1973 — 
Johan Cruyff (Oiandija/FC 
Barcenola) ; 1974 — Johan Cru
yff (Olandi ja/FC Barcelona); 

1975 — OLeg Blochin (SSSR/ , 
Dynamo Kiev); 1976 — Franz Į 
Beckenbauer (Vak. Vokietija/ j 
FC Bayern) ; 1977 — Allan Si- j 
monsen (Danija/Borussia Moen- j 
chengladbach); 1978 — Kevin į 
Keegan (Anglija / Hamburgo 
SV); 1979 — Kevin Keegan 
(Anglija/Hamburgo SV). 

_ Brazilų futbolo žvaigždė 
Zinco, vadinamas "Baltasis Pe
le", laimingas, kad vėl gali žais
t i savo Rio mieste. Jis trumpą 
laiką žaidė Meksikoje, bet ten 
nebuvo patenkintas. Zinco tu
rėjo labai viliojančių pasiūlymų 
žaisti už Europos klubus, bet jų 
nepriėmė, nes geriau nori žaisti 
futbolą savo Rio mieste. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. vasario mėn. 6 d. 

A. f A. DR. KAZIUI ALMENUI 
m i r u s , 

reiškiame gilią užuojautą jo sūnui dr. KAZIUI 
bei kitiems artimiesiems ir kartu liūdime. 

Santara-Šviesa 
Chicagos Skyrius 

Kareivėlių šokis iš L. Baltai parašyto vaidinimo "Kalėdų senelis vafino}a '-seruvoc 
Philadelpbijoje, Vinco Krėvės lituanistinės mokyklos Eglutės metu. 

.'a;dsr,T.&s pas:a:y:a5 
Nuocr. R. Stirbio 

PHIUDELPHIA IR APYLINKES 
kius. Jos vyras Paul Christian 
tvarkė muziką ir garsiakalbius. 
Rūbus pasiuvo Giedrė Šnipienė 
taikinama L. Balten ir L. Cforis-
tian. Dainas ir kalėdines giesmes 
paruošė Ona Pliuškonienė. Tė
vu komitetas lietuviškais papuo
šalais papuošė didelę eglę, vai
šino mokinius ir ju svečius, pa
kvietė Kalėdų senelį (Antaną 
Krušinaką )ir jam padėjo parūpin 
ti dovanas. 

Šiais mokslo metais tėvu ko-

KAJLĖDU EGLUTE 

MOKYKLOJE 

Lituanistinių mokyklų moki
niai labai nori vaidinti ir (pasi
rodyti ne vien tik bendraamžiu 
tarpe. Tačiau mokytojai susidu
ria su nuolatiniu rūpesčiu su
rasti tinkmus scenos vaizdelius, 
kurie atitiktu šiu laiku vaiko 
aplinkai ir psichologijai. 

Kai Vinco Krėvės mokykla 
Philadelphijoje susidūrė su šiajmitetui vadovauja Aušra Zerr, 
problema ruošiantis Kalėdų eg- j a i talkinant Vytautui Sušinskui, 
Lutei, mokytoja Leonora Baltakie-1 Danutei Jovaišienei, Brigitai 

_ n ė —Balten pati nutarė proble-1 Mitten ir Esterai Washofsiky. Mo-
mą išspręsti parašydama vaidi- į kykilos vedėju yra Stasys Rudys, 
nimą "Kalėdų senelis važiuojamu juo mokykloje mokytojauja Le-
Lietuvon", kuris W o suvaidin- į onora Balten, Valdonė Gaver, 
tas 1979 m. gruodžio 2 d. šv. An
driejaus parapijos salėje, stebint 
mokytojams, tėveliams ir sene-
iams. 

Veikalo pirmą sceną pristatė 
pranešėjos Regina Krušinskaitė 
ir Lidija Zerr. Kalėdų senelis (Al
gimantas Česonis) ir Kalėdų 
Bobutė (Rima Pliuškonytė) su 

Jūratė Gentlesk, Alė Mačiūnienė, 
Giedrė Šnipienė, Marytė Sušins-
kienė, Danutė Surdėnienė, Jūra 
Viesulienė ir kun. .Kajetonas Sa
kalauskas. Darželyje talkina Da
nutė Rukšytė ir Dana Sundėnai-
tė. Dažnai padeda dr. Romas Šni
pas. Iki Naujųjų Metų su aukš 
čiausiu skyriumi dirbo dr. Jonas 

-nykštukais (Kristina Balten, Mo- i Stiklorius. Tautinius šokius mc 
nika Jovaišaitė ir Audra Rudytė) l ' "~"3 ( ""r"*'~ r- ' ^ ^ ^ 
ruošiasi Kalėdom. Jų žaislų dirb
tuvėje vis skamba telefonas. Už
sakymai ateina iš visų pasaulio 

kraštų. Vieni nori kareivėlių 
(Tomas Dainora, Linas Surdė-
nas, Vytautas Viesulas, Jonas 
Stiklorius, Arūnas Gasver, Philip 

. .Gentlesk). Kiti prašo kiškučių 
ir pelyčių (Joseph Gentlesk, Ra
minta Rudytė, Taisą Stikloriūtė, 
Rimas Gaver). Dar kitas kraštas 
užsako saldainių (Robert Misiū
nas, Alexis VVashofsky, Verutė 
Jovaišaitė, Audrė Mironaitė, Da
rius Radžius, Gintaras Šnipas, Aus 
tė Viesulaitė). Ateina užsakymas 
atsiųsti lėlių (Alexis Mitten, Ma
ria Gentlesk, Jūratė Gentlesk, 
Regina Gentlesk).Po kiekvieno te
lefonu gauto užsakymo įpinta 
šių žaislų šokiai. Vėl suskamba 

ko Laima Christian, o dainavi
mą - Ona Pliuškonienė. Mo
kyklą globoja ir jai patalpas duo
da Šv. Andiejaus parapijos klebo
nas kun. Jurgis Degutis. 

Mokyklą išlaiko mokinių tė
vai, visuomenei ją remiant .per 
JAV LB Philadelphijos ir Pieti
nės New Jersey apylinkes ir vietos 
organizacijas. 

T. Gečienė 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
FAKTUS PATIKSLINANT 

Sausio 19 d. "Draugo" laidoje 
tilpo Gražinos Krivickienės apra
šymas, liečiąs Baltuosiuose rū
muose vykusį prez. J. Carterio pra 
nešimą jaunimo pagelbinio iš
mokslinimo ir paruošimo darbui 
klausimais. Minint dalyvavusius 
lietuvius, straipsnio autorė pilnai 
neisiyškino, kuriuo pagrindu 
minėti asmenys buvo parinkti ir 
kiek klystelėjo pareigų priskyri
me. Tebūna leista tad faktus pa- i 
tikslinti, jokiu būdu nesiekiant | 
autorės straipsnio sumenkinti. 

I minėtą Baltųjų rūmų kon-j 
ferenciją buvo kviečiami Ameri
kos jaunimo ir darbdavių atsto
vai. Baltųjų rūmų štabo narys 
kreipėsi į prez. J. Carterio rinki
minėje kampanijoje besidarbuo
jantį JAV LB Visuomeninių rei
kalų tarybos narį Rimą Cesonį ir 
paprašė jį rekomenduoti eilę sėk
mingų lietuvių darbdaviu ir veik-

, lių jaunuolių. Tai R. Česonis ir 
j įvykdė. Galutinę pasiūlytųjų at

ranką atliko Baltųjų rūmų pa
reigūnai, pakviesdami "Continen
tal Electric" kompanijos savinin
ką — prezidentą Kęstutį Pliuš-
konį ir Amerikos L ie t Jaunimo 
sąjungos darbuotojus Viktutę Len 
kauskaitę ir Rimantą Stirbį. R. 
Stirbys, o ne K. Pliuškonis, yra 
JAV LB leidžiamo mėnraščio 
"Bridges" vyriausias redaktorius. 

Alg. Gečys 

LIETUVIAI 
FLORIDOJE 

Miami, Florida 
VASARIO 16-TOS 

MINĖJIMAS 

Miami Altos skyriaus ruošia-
telefonas. Šį kartą skambinama iš į mas Vasario 16-os minėjimas 
Lietuvos, o Kalėdų bobutė neži-| įvyks Lietuvių klube vasario 
no, kur ta Lietuva. Tik senelis' 17 d., 2 vai. p. p . 
prisimena kažkada labai senai ten i Invokaciją skaitys kun. Vin-
ibuvęs. Lietuvos sienas dabar sau- cas Andriuška, Amerikos ir Lie-
go rusai. Kaip jie pravažiuos? Nu- Į tuvos himnus giedos operos so-
tariama Kalėdų senelį aprengti Į listė Antanina Dambrauskaitė. 
kaip "draugą" Brežnevą ir taip j Dienos tema kalbės Vytautas 
apgauti okupanto sargybinius.! Semaška, anglų kalba — daugelį 
Apsirengęs Brežnevu Kalėdų se
nelis ir jo briedžių (Teresė ir Re
gina Jacono) traukiamas veži
mas pravažiuoja rusų sargybi
nius (Paulius Kazakauskas ir Eu
genijus Sušinskas). 

Pranešėjos pristato sekančią 
sceną, kuri vyksta vargingoje tro
belėje Lietuvoje. Lietuvė senelė 
(Jolanda Gesonytė) augina naš
laičius (Dalia Mironaitė ir Gin
taras Sušinskas), kurių tėveliai 
žuvo Sibire. Senelė pasakoja vai
kučiams apie Kalėdas. Kūčių va
karą vaikučiai įdeda langan de
gančią žvakutę, ir, ją pastebėjęs, 
jų namus aplanko Kalėdų sene
lis. 

Tenka pasidžiaugti, kad į vai
dinimą buvo įtraukti beveik visi 
mokyklos mokiniai. Tai nuopel
nas autorės ir režisorės Leonoros 
Balten. Jai talkino šokiu moky-

.toja Laima Pauliukonytė-Cris-
tian, paruošusi -visus žaislų so

mėtų Miami kongresmanaa ir 
Amerikos delegacijos pirminin
kas Madrido konferencijai Dan
te B. Fascell. Meninėje dalyje 
pritariant gitaromis dainuos 

Kristina Butkūnai tės . Minėjimą 
praves vietos Altos pirmininkas f 

Antanas Varnas . 

Altos skyr ius kviečia visus 
lietuvius gausiai dalyvauti ir sa
vo duosnia auka pa remt i tėvy
nės laisvinimo darbus . Moterys 
prašomos dėvėti taut in ius rū
bus. K. K. 

— Pradedant 1956 metais, 
štai įkurie žaidėjai buvo iš
rinkti geriausiais Europos fut
bolininkais 1956 — Sir Stanley 
Matthews (Ang l i j a /PC Black-
pool) ; 1957 — Alfredo di Ste-
fano (Ispani ja/Real Madr id ) ; 
1968 — ŠRaymond Kopa (Pran-
cūzija/Real M a d r i d ) ; 1959 — 
Alfredo di Stefano (Ispani ja / 
Real Madr id) ; 1960 — Luis Su-
arez ( Ispani ja /FC Barce lona) ; 
1961 — Omar Sivori ( I ta l i ja / 
Juventus Tor ino) ; 1962 — Jo-
sef Masopust (Čekoslovakija/ 

jaunuolės iš Detroito Regina ir ; D u k l a / P r a g a ) ; 1963 — Lev Ja -

yĮiiiiMiiiiiHiiiiiiimiiiiiiniiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiHii^ 

LITHUANIAN NATIONAL COSTUMES f 
ANTANAS and ANASTASIA TAMOŠAITIS = 
Publlshed by Lithuanian Folk Art Institute, | 

Toronto, Canada, 1979 5 

Veikalas didelio, liuksusinio formato. 258 psl.. gausiai ilius- ~ 
: truotas nuotraukomis, istoriniais ir šiaip piešiniais, gera dalis E 
: iliustracinės medžiagos spalvota. Knyga rimta moksline studija. £ 
• Taip pat graži, vertinga dovana bent kokia proga. = 

Knygos kaina so persiuntimo. — $27.50 

Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 4545 W, 63rd St„ Chieago, IL 60629 
= Ulmois gyventoja i dar prideda SI 56 va ls t i jos mokesč io . 
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A. A. 

JONAS P. GUDELIS 
Gyveno Elmhurst, Illinois. 
Mirė vasario 5 d., 1980 m., sulaukęs 71 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Amerikoje išgyveno 31 m. 
Pasil iko dideliame nuliūdime žmona Angelė, sūnus 

Vytau tas , ir kiti giminės, draugai i r pažįstami. 
K ū n a s bus pašarvotas ketvirtadienį, 3 vai- p. p. Ma

žeikos - Evans koplyčioje, 6845 S. "VVestem Avenue. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, vasario 8 d. Iš koply

čios 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M- Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir 
paž įs tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona ir sūnus. 
Laidot . direkt Jonas Evans J r . ir Stasys Evans — 

Tel. 737-8600. 

A. t A. JONUI KAREIVAI mirus, 
žmonai BRIGITAI, DUKTERIMS ir broliui ANTA
NUI KAREIVAI reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

EMA JAKUŠOVAS 
IRENA IR KLEMAS JURGELAI SU ŠEIMA 
VILIUS IR LAIMA JAKUŠOVAI SU ŠEIMA 

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 

4330-34 So. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Telefona 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 

A. f A. DR, KAZIUI ALMINUI 
m i r u S/ 

žmonai LIUDAI, SŪNUMS ir DUKTERIAI reiškia
me nuoširdžią užuojautą. 

Vanda ir Mečys Balučiai 
Stase ir Julrus Balučiai 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

S 6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel . 737-8600 
Tel . 737-8601 

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 1980 m. va
sario 5 dieną mirė mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis 

A . f A. 

VLADAS TAMAŠAUSKAS 
Gimė Lietuvoje, Tauragės mieste. Gyveno Waukegan, DI. 
Liko žmona Stasė (Kasputytė), sūnūs Algimantas ir Rim

vydas su žmona Peggy, duktė Laima, žentas Mike, anūkė Vik
torija Ona, Lietuvoje seserys Zosė, Stase ir Bronė, ir brolis 
Pranas Australijoje. 

Kūnas bus pašarvotas Petroshius Memorial Funeral Home, 
10-ta ir Sheridan Road, North Chieago, Ulinois. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 7 d. Iš koplyčios 
10 vai. ryto bus atlydėtas į šv. Baltramiejaus parapijos baž
nyčią, 8-ta ir Lincoln, Waukegan, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos. Po pamaldų bus nulydėtas į Ascension kapines, 
Libertyville, Illinois. 

Liūdinti ŠĖMA 
Petroshius Memorial Funeral Home — Tel. 312—473-3966. 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 47b-2345 
AIKŠTĖ ALTOMOBII IAMS STATYTI 

<ir 

• 1 % 

GRAŽIAUSIEMS JŪSŲ KNYGYKAMS 

LIETUVIŠKI IR ANGLIŠKI 20DYNAI 
V. Peteraičio 

Uttuviikti - angliškas žodynai 
A. Baravyko 

Angliškai - lietuviškas žodynu 
t i e du iodynai yra naujai perspausdinti didesnėmis rai

dėmis, didelio formato (9x$ colių,), 580 ir 590 puslapių, la
bai lengvai skaitomos raidės ant ryškiai balto popieriaus, su 
stipriais kietais virieiiais. 

Tikrai grali dovana jaunom lietuviškoms ar maišytoms 
šeimos. Kiekvienas lietuvišku knygynas turėtų, didžiuotis 
iiais tomais. 

Atskiri tomai po $10.00; abu tomai tik 118 00 (paltas ir 
persiuntimai $1.25 ui tomą ir pridedami mokesčiai Dlinois 
valstybes pirkėjams). 

DRAUGO KNYGYN AS 
4546 W. 63rd Stroot 

Chieago, III. 60629 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

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

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

11020 Southvvest Highvvay, Palos Hills, III. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVF. Tel. LAravette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITL'ANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-3" 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO HALSTED STREET Tel. YArds 7 - I« l I 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So 5()rri A>e.. CICERO. I I I . . 

J 
Tel. OLympic 2-1003 

.• 



DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. vasario mėn. 6 d. 

X IJetuvos laisvės kovu mu
ziejus, vedamas V. Diminskio, 
vasario 15 d. 7:30 vai. vak. 
Čiurlionio galerijoj atidaro nuo
traukų, vaizduojančių laisvės 
kovas, parodą. Kartu bus ir 
gausus Lietuvos partizanų ko
vų skyrius, kuriam medžiagą 
paskolino Br. Kviklys. Parodą 
atidarys Ramovės skyr. pirm. 
J. Gaižutis, paskaitą skaitys 

x Dr. Lina Kriaučiūnaitė ir 
dr. Steve Tarp, gyv. Frankfurt, 
111., sausio 29 d. susilaukė sū
naus, kuriam davė Stepo Kazio 
vardus. Motina stiprėja Ingalls 
Memorial hgoninėje, Harvey, 
UI. Jos tėveliai Eugenija ir inž. 
Kazys Kriaučiūnai džiaugiasi 
tapę seneliais. 

X Pianistas Andrius Kupre
vičius atvyksta į Cbicagą va
sario 8 d., penktadienį 7:30 v. 
v. dalyvaus Jaunimo centro ka
vinėje rengiamose jo plokštelės 
sutiktuvėse. Rengia Margutis, 
plokštelė gaunama "Drauge". 

X A. Jasčemskas, Rockford, 
UI., atnaujino prenumeratą, už
sisakė plokštelių ir pridėjo 10 

.~*""""~' y^a " " " " ^ Į dolerių auką. Už viską dėkoja-
teisin. Jonas Damauskas. Sesės! * • 
birutininkės parodys filmą iš 
Lietuvos kariuomenės gyveni
mo. Bus ir kavutė. Visi kvie
čiami atsilankyti. 

X Aktorė Eglė Vilutienė atos
togas leidžia Daytona Beach, Fl. 
Apsistojusi pas Viktoriją ir 
Adolfą Andriulius netoli Atlan
to. Chicagon numato sugrįžti 

me. 
x Prof. dr. Ramūnas Kon-

dratas, nuolat gyvenąs ir dir
bąs Springfelde, Virginijos vals
tijoje, pereitą savaitgalį buvo į 
Chicagą atvykęs, rinko medžia
gą savo mokslo darbams, lankė 
pažįstamus. Užsukęs j "Drau
gą", kalbėjosi su dienraščio va
dovais, susipažino su spaudos 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
j . k. VALSTYBĖSE 

apie vasario 16 d. Gaila, kad J darbais, nusipirko knygų už ke-
atostogautojams oro sąlygos į iįasdešimt dolerių. 
šiuo metu nėra palankios - - ve-1 
šoka, nors šiltesnėmis dienomis' 
drąsesnieji nardo Atlanto ban-. 
dose. 

X Cicero LB apylinkės val
dyba, kurios pirmininku yra 
Kostas Aras ir iždininku Rai
mundas J. Rimkus, iš savo ru
denį rengto vakaro likusio pel
no Lietuvių operai ryšium su 
šio sezono naujais pastatymais, 
atsiuntė 100 dol. auką. 

X Kun. J. Stankevičius, Ci
cero Šv. Antano parapijos kle
bonas, vasario 9 d. 12 vaL da
lyvaus ir kalbės Lietuvos tau
tinės vėliavos pakėlimo iškil
mėje prie Cicero miesto valdy
bos, Vasario 16-tos minėjimo 
proga. Pamaldos bus šv. Anta-1 
no bažnyčioje sekmadienį, vasa
rio 10 d., 10:30 v. Tuojau po 
pamaldų, parapijos salėje įvyks 
akademinė dalis. Kalbės kongr. 
Henry Hyde ir S. Surantas iš 
Rockfordo. Minėjimą ruošia Ci
cero Altos skyrius. Moterys 
kviečiamos minėjime dalyvauti 
su tautiniais drabužiais. 

X Seselė Josephine (Bukšai-
tė) iš Pittsburgo, Pa., mums 

X Birutės Briedienės pasvei
kinti su vardinėmis sekmadienį 
buvo suvažiavę M. ir A. Rudžiai, 
S. ir D. Adomaičiai, rašytojas 
J. Jankus su žmona, dr. J. Jak-
ševičienė, St. Semėnienė, M. 
Kripkauskienė, kun. J. Pruns-
kis. Visi buvo vaišingai priimti. 
Svečiai dar turėjo progos pasi
gėrėti J. Briedžio skaidrėmis 
iš Havajų ir kitų vietų. 

X Kazys Černiauskas, čika-
giškis, atnaujindamas prenume
ratą atsiuntė ir 10 dolerių au
ką. Labai ačiū. 

x A. Nagys, lemontiškis, pa
dėkojo už kalendorių ir aukojo 
10 dolerių. Maloniai dėkojame. 

" x Stasys Ir Ona Piežaį šiuo 
metu gyveną Sun City, Arizo
noje, atsiuntė "Draugo" darbuo
tojams sveikinimus ir auką. 
Ačiū. 

X Pranė Ivanauskienė kar
tu su savo dukra ir žentu Ele
nos ir Alfonso Aleknų šeima ir 
sūnum laivyno kpt. Albertu Iva-
nausku-Evans dvi savaites ke
liavo po Floridą. Aplankė St. 
Augustine, Daytona Beach, Ft. 
Lauderdale, Miami, St. Peters-

rašo: "Jaučiu, kad viena svar-jburg. Aplankė Daytona Beach 
biausių mūsų pareigų išeivijoje'' atostogaujančią savo brolio J. 

ir Veronikose Janušaičių šeimą 
ir čia atšventė savo žento Alfon-

70-tąjį gimtadienį. Ji yra 

yra išlaikyti savo tvirtą ir gry
nai lietuvišką spaudą. Džiau
giuosi, kad yra žmonių, kurie 
įsipareigoję dirba redakcijose. 
Skaitytojų pareiga padėti nu
galėti infliacinius rūpesčius. Va
sario 16 proga siunčiu kuklią 
auką. Linkiu, kad Draugas, 
tautų Kūrėjo globoje, dar il
gai išliktų mūsų religinio ir 
tautinio gyvenimo švyturys". 
Už viską dėkojame. 

X Juozas Leiberis, New Bri
tam, Conn., aukojo 10 dolerių. 
Dėkojame. 

X Ona Mekišienė, Los Ange
les, Calif., atsiuntė Garbės pre
numeratos mokestį. Nuoširdžiai 
dėkojame. 

x Gražina ir Lee D. Herzo-
gal Palos Verdes Estates, Cal., 
padėkojo už šventines korteles 
ir atsiuntė 10 dolerių auką. La
bai ačiū. 

so 

Vincas Rastenis sausio 16 
sulaukė 75 metų amžiaus. Lie
tuvoje 1931-35 buvo Tautininkų 
Sąjungos generaliniu sekreto
riumi, vėliau Lietuvos Aido, Va
karų dienraščių redaktoriumi. 
Bolševikų okupacijos laikais bu
vo patekęs į kalėjimą, kalintas 
Vilniuje ir Maskvoje. Karo me
tai išbloškė iš tėvynės, per Vo
kietiją, per Paryžių atvyko į 
Ameriką. 1948-51 redagavo 
"Dirvą". Šiuo metu pirminin
kauja suorganizuotai PLB lei
dinių komisijai. 

— Dr. Kazys Ambrozaitis iš 
Indianos kartu su žmona Ma
ryte sausio pabaigoje atvyko į 
Los Angeles ir Havajuose vyks
tančią medicinos specialistų 
konferenciją. Ta pačia proga 
Los Angeles vykstančiose po
litinėse studijose padarė prane
šimą apie Lietuvių Bendruome
nės veiklą Lietuvos laisvinimo 
srityje. 

— Antanas Gailinsią, ilgame-i 
tis PLB valdybos narys, vėliau 
kelias kadencijas reikalų vedė
jas ir sekretorius JAV LB kra
što valdyboje Philadelphijoje, 
priėmė kvietimą būti JAV LB 
Visuomeninių reikalų tarybos 
reikalų vedėju. 

X Živilė Numgaudaitė ir 
Aleksas Šilgalis vasario 2 d. 
sukūrė šeimą. 2. Numgaudaitė 
yra visiems labai gerai pažįsta
ma aktorė ir režiserė, dirbanti 
dramos pastatymuose kaip mo
kytoja Marijos aukšt. mokyk
loje ir režisuodama lietuviškus 
renginius, net operos pastaty
mus. Jaunoji šeima povestu
vinei kelionei išvyko į Bahamas. 

x Aukų "Drangai" atsiuntė: 
po 6 dol. — S. Jasutis, Antanas 

mu. ŽVAIGŽDUTE 
IfctaM^^L^ M J^ įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chica&s skyriam 

Redaguoja J. Pbfes . Medžiagą siųsti: 3206 W. fMfe 

apvažinėjusi didelę pasaulio da 
lį, bet Floridą pamatė pirmą į K*2*3; 5 do1- — •*• Barton. Vi-
kartą. šiems maloniai dėkojame. 

CHICAGOS ŽINIOS 
MOKYTOJAI STREIKUOJA 
Visi 48,300 mokyklų tarnau

tojų iš Chicago miesto Švieti
mo tarybos gavo čekius už pra
eitą laiką. Tačiau mokytojai 
sekmadienį nubalsavo streikuo
ti, protestuodami prieš mokyk
lų biudžeto siaurinimą ir numa
tomą dalies mokytojų atleidimą. 

7.1% BEDARBIŲ 

Blinois valstijoje bedarbių 
skaičius pakilo iki 7.17c—aukš
čiausias visų 
tų. 

GODUNOVAS Į CHICAGA 

tis pavargus — ir dieną pri
gulti. Bute ir darbovietėje turi 
būti pakankamai drėgmės. Sun
kiai kosint, padeda per 10 mi
nučių 3-4 kartus dienoj alsuoti 
karštus ar vėsius vandens ga
rus. Vieną ar dvi aspirino tab
letės gali sumažinti karštį ir 
skausmus. 

UGNIAGESIAI TARNYBOJ 

x Juozas šulaitJs, La Grange 
Park. UI., nuoširdžiu laiškeliu 
padėkojo už "Draugo" kalendo- i c a n b a l e t o t e a t r u dalyvaus Chi-
rių ir aukojo 10 dolerių. Esame; c a*°J e vasario 11 d. Jis atsi-

Sumažėjo ugniagesių streiko 
pavojus Chicagoje. Toliau tę-

5 paskutinių me-^siamos derybos dėl naujos su
tarties. Ugniagesiai nori išsi
derėti, kad, kas jau bus sutar
ta, to neturėtų pakeisti nė pla
nuojamas arbitražas. Chicago
je yra 4,300 ugniagesių. 

Atsimetės nuo Maskvos ba
leto šokėjas Aleksandras Go- \ 
dunovas su New Yorko Ameri-! 

sakė grįžti į Maskvą tik 
eitą vasarą. 

pra-

SAUGANTIS SLOGŲ 
Chicagos universiteto medici-

dėkingi. 

x Juozas ivynys, turintis) 
didelę praktiką Lneome Tax pil
dyme, kiekvienam besikreipian
čiam užpildys Income Tax tiks- i nos centro gydytojai primena. 
liai, nepraleisdamas nei vienos j kad nuo paprastų slogų ar in-
jstatymais leistos lengvatos. 
Kreiptis kiekvieną delną adr.: 
72.59 S. Francisco Ave., Chi-

ISTORTNIS PAMINKLAS 
Švč. Širdies bažnyčia Chi

cagoje, kurią dėl išsikėlimo tos 
apylinkės katalikų arkivyskupi
ja nori uždaryti, bet grupė gy
ventojų nori išsaugoti dabar 

fluensos neturima tikrų vais
tų, bet yra priemonių kovoti 
prieš tą ligą. Patariama nau

ji vidaus reikalų departamento . . , , . . 
Heritage tarnybos paskelbta! ^f^ » « atsisveikinome 
istoriniu paminklu. Bažnyčia 
yra 11652 So. Church St., Mor
gan Parke. Tačiau teisiniu at
žvilgiu bažnyčia pilnai tebepri-

KONKURSAS 

Tėvynės žvaigždutė vyres
niems skelbia piešinių konkursą. 
Temos: 1) Partizano kapas lie
tuviškos gamtos aplinkoje. 2) 
Žuvusiems už Lietuvos laisvę 
paminklas. Galima piešti buvu
sį Lietuvoje, ar šiame krašte 
pastatytą. 3) Vaizdelis, prime
nąs kovas už Lietuvos laisvę. 

Galite pasirinkti vieną iš šių 
temų, arba visas tris( tačiau 
vieno asmens bus premijuoja
mas tik vienas piešinys). Pieši
niai piešiami ant balto — neli-
nuoto storesnio popieriaus juo
du tušu, ne spalvotais dažais. 
Dydis įvairus, tik ne didesnis 
už sąsiuvinio lapą. 

Amžius nuo 10 iki 15 metų. 
Labai gabūs piešime gali piešti 
ir jaunesni. Vyresnių pagalba 
negalima. Komisija lengvai at
pažįsta savarankiškus darbus 
ir su kitų talka pieštus. Jaunes
niems kita proga duosim pasi
reikšti. Piešinio antroje pusė
je pasirašoma slapyvardžiu. Sla 
pyvardis ir ant vokelio, kurio vi
duje turi būti tikras vardas, pa
vardė, adresas ir amžius. Am
žių žymėti ir piešinio antroje 
pusėje. 

Piešinius redaktoriaus adre
su atsiųsti iki kovo 1 d. Ant vo
ko, siunčiamo redaktoriui, nera
šykite savo vardo ir adreso. Vo
kai su pavardėm bus atidaryti 
tada, kada komisija jau bus iš
sirinkusi premijoms paveikslus. 

Premijos kuklios: I — 25 doL, 
H — 20 dol., TU — 15, TV — 
10 ir V — 5 dol. Jei dar liks 
kiek pinigų, bus skiriamos at
skiros mažos premijos geres
niems darbams. Premijuoti pie
šiniai ir kiti, geresni, bus spaus
dinami Tėvynės žvaigždutėje. 

Šis pranešimas nebus karto
jamas. Kas nori dalyvauti kon
kursuose, turi išsikirpti šį straip
snį. Jei kuriam iš jūsų bus kas 
nors neaišku, galite rašyti re
daktoriaus adresu — paaiškin
siu. 

Redaktorius 

PONE vTSAŽJNIENft 

Kodėl mokitoja nenori manę 
užkialtį i šiastas skirius, o visos 
mergaitės užkialti. Kad jimėks-
ta mergaitės, o nemėksta ber
nukus! Mama pasakys Jonui 
Gustaičiui f Ai . 

Mielas Tu, 
Labai aišku, kad Jūsų mo

kytoja yra senoviškų pažiūrų 
šalininkė ir nepajėgia įvertinti 
mokinių kūrybingumo. Pasiten
kinkite tuo, kad ne tik Jūs ją 
antrus metus turėsite, bet ir ji 
Jus... 

Su pilna užuojauta, 
V. V , 

Bostono lit. mokyklos 
laikraštėlis, "Švilpukas". 

KAUfcDOS MtrSŲ ŠEIMOJE 
Šiom Kalėdom mes važiavo

me į Torontą pas senelius. Kai 
mes nuvažiavome į Torontą, 
laukė seneliai. Toronte nebu
vo sniego. 

Kūčias valgėme pas dėdę 
Arūną. Buvo labai daug žmo
nių pas dėdę. Po kūčių mes tie
siai važiavome į Bernelių Mišias. 
Bažnyčia buvo pilna žmonių. Po 
mišių pradėjo snigti. Rytą at
sikėlę, ėjome visi laukan žaisti. 

ir 
Į pradėjome kelionę į Ameriką. 
Namuose buvome septintą va
landą. 

Rori's l i f n p i t i s , I - H T S £k. 

aMco 
Aš labai noriu šaut i ž a i s l i n į drambliuke. 

Daiva 
Aš labai r.criu eauti raeškiuką. 

•r C\J 
JisndlĮ 

j o i t a u t a i t ė , 1-ras sic. 

-imet aš l aba i noriu .rauti 
Romas B a n a i t i s , 1-mes sk. 

mažiuką šuniuką. 
Alysa, 1-iras sk. 

Aš noriu r ;au t i ka ladė l ių . 

j M labai noriu .auti ž a i s l ą 
Viktoras , Z 

3tar AJars". 
Dainius Banait is 

s k . 

1-icas 

DAINAVA ŽIEMA 

Aš buvau vasarą "Dainavoj". 
Aš norėjau pamatyti Dainavą 
žiemą Man pasitaikė proga. 
Aš važiavau į Dainavą po Ka
lėdų. Aš nuvažiavau su Bankai-
čiais. Mes ten buvome apie 4Vfc 
vaL Ten nebuvo sniego, bet šal
t a Žmonių nedaug. Ten buvo 
žiemos kursai vyresniesiems. 
Ten ėjome pažuvauti Mes nie
ko nepagavome. Kursuose da
lyvavo labai daug jaunimo. Aš 
tenai susitikau kun. Ylą. Sto
vyklos komendantas buvo Sau
lius čyvas. Aš daug pažinau 
žmonių. Gaila, kad mes ten 
trumpai buvome. Bet kelionė 
buvo labai įdomi. 

Tauras Bublys, 
Clevelando Šv. Kazimiero 

lit. m-los 8 sk. mok. 
PARTIZANAI 

Komunistai važiuoja per miš
ką pas lietuvių šeimą. Iššoko 
partizanai apginti jų šeimą ir 
tėvynę. Po keleto šūvių liko 
būrys negyvų partizanų su api
plyšusiais marškiniais, kraujuo
tais veidas ir su labai daug 
žaizdų. 
Taip dažnai partizanai drąsiai 

gynė savo tėvynę. Partizanai 
visada buvo alkani ir silpni ir 
dažnai sirgo įvairiomis ligomis. 
Todėl komunistai dažnai laimė
davo prieš partizanus. Rusai 
kartais nešdavo tuos partizanus 

į miestą ir gatvėje jų kūnus pa
mesdavo. Jei kas nors sustoda
vo pasižiūrėti, ar pasimelsti, tai 
tuos žmones irgi uždarydavo į 
kalėjimą. Aš žinau, kad parti
zanai labai mylėjo savo kraštą, 
nes jie dažnai net gyvybę atida
vė už jį. 

RSta Nakaltė, 
Detroito "Žiburio" lit. m-los 

VI sk. mokinė, "Skambutis". 

LIETUVIŲ TAUTOSAKA 

— Jaunas medis linksta, se
nas — lūžta 

— žalias linksta, sausas lūž
ta. 

— Pagalinčiam (sveikam) — 
pievos, dirvos, negalinčiam — 
lazdos, trobos (krepšiai). 

— Sveikas būdamas, ligą pa
keli (nugali). 

GALVOSŪKIŲ NR. 15 

I Andrew Jackson, kuris nu
galėjo anglus 1812 metų kare 
prie New Orleano tada, kai Eu
ropoje jau buvo pasirašyta tai
ka. 

H Sunkvežiminio vairuotojas 
nevažiavo sunkvežimiu, bet ėjo 
pėsčias. 

V 1) Afrikoje. 
2) Paul Revere iš Prancūzijos. 

Anksčiau jis vadinosi Apollo Ri-
voire. 

3) Triukšmas. 
4) "Smilles". Taip pirmos ir 

paskutinės raidės yra mylia. 

cago, arba teL 476 7867. (pr.) dotis nakties poilsiu, o ]aučian- i klauso arkivyskupijai 
Vytautas 

m sk. K Donelaičio l i t m-la. 

JONAS MNELGA 

2 I E M A 

Nuskrido gatvėm ledinės rogės, 
Vežėjas kelią žinojo puikiai. 
Sujudo žvirbliai ieškot pastogės, 
Pusnyne klimpo sušalę zuikiai. 

Sidabro bokštai aplink sumirgo... 
Kai gatvė suko pro mūsų kiemą. 
Girdėjom duslų prunkštimą žirgo, 
Tai jis vežiojo pikčiurną žiemą. 

Iš tolo matėm jos veidą rūstų, 
Išskaitėm klastą ir piktą norą, 
Kad šiaurės vėjai per dieną pūstų, 
Kad gilios pusnys paslėptų tvorą. 

Neturi šaltis vinių, nei kalto, 
žiūrėk, jis upėj stebuklus daro. 
O jei bandysi išeit be palto — 
Atgal į pirkią supykęs varo. 

Mes pasiilgom laukų rasotų, 
Kažkur už marių pavasarėlis. 
O kad žiemužė nusišypsotų, 
Gal, snaigėms krintant, pražystų 
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(Žiūrėkite brėžinį). Skersai: 
1. Kapinėse yra palaidotų žmo
nių . 2. Mėnuo, kuriame 
yra švenčiama Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo šventė. 
3. Mergaitės vardas. 4. Kario 
ginklas (galininko linksnyje, 
vienaskaitos). 5. Virto, leidosi 
žemyn: 6. Vyrų plaukai, augą 
apie smakrą ir žandus (kilmi
ninko linksnyje vienaskaitos). 
7. Veikalas skirtas scenai (tea
trui). 8. Labai vertingas daly
kas. 9. Senovės romėnų medžia-
lės deivė. 10. Šunies vardas, mi
nimas J. Biliūno raštuose. Že
myn: Strėlė nurodytuose lange
liuose — kovotojas, didvyris už 
Lietuvos laisvę. Už kiekvieną 
teisingą atsakymą gausite po 
vieną tašką. 

n 
(Žiūrėkite piešinį)). Nupieš

kite šį Vytį atskirame popieriu
je, užbaikite, kas nebaigta ir nu-
spalvokite. Už gražiai atliktą 
darbą gausite 10 taškų. Kas ne-
nuspalvos, tik 5 taškus. 

m 
Kai dviratininkas nuvažiavo 

du trečdaliu kelio, sprogo dvi
račio padanga. likusį kelią jis 
ėjo pėsčias ir sugaišo dvigubai 
daugiau laiko, negu važiuoda
mas. Kiek kartu dviratininkas 
važiavo greičiau, negu ėjo? 

(10 tašku) 
IV 

Brūkšnio vietoje įrašykite rei
kalingą žodį, kuris skaudėtų 
panašiai kaip vadinama". 

"Kėdė kartais sostu vadina
ma, jei ją karalių — f*. 

(5 taikai) 
V 

Klek maždaug akrų sudaro 
metrinį vienetą hektarą 

(5 taikai) 

Seniau žmonės nežinodavo ki
lometrų, kai kas klausdavo, kiek 
dar reikės eiti, sakydavo: "Dar 
du jaučio pabaubimai", (Lauk-

įsodis). 


