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Taip leidžiamos knygos 
Visomis informacijos priemo

nėmis giriamės klestinčia lietu
vių taut ine kultūra, gražiai ir di
deliais tiražais leidžiamomis kny-
gomis. 

,JVagos" leidykla leido „Litu-
nistinės ibfhliotekos" seriją. Tai 
senosios knygos lietuviu ir nelie
tuvių rašytojų, svetimomis kalbo
mis rašiusių apie Lietuvą. Išėjo 
20 knygų. T a r p jų: Mažvydo, My
kolo Lietuvio, Laseickio, Gizevi-
jaus, Hasoviano, Basanavičiaus, 
Daukanto, Valančiaus, Baranaus
ko raštai. Tačiau šių trijų pa
starųjų Tašytojų tiražai buvo taip 
maži, jog knygą pavyko gauti tik 
nedaugeliui ir tik per pažintis bei 
kyšius. Ilgai knygynuose vieši 
vien daugiatiražiniai Jono Šliūpo 
raštai. 

O kaip išleistas Antanas Bara
nauskas? Jo, Rumšiškių raštinin
kų mokyklos mokinuko, Vainuto 
ir Skuodo valsčiaus raštininkėlio 
lenkiškieji mėginimai rašyti poe
zijas sudėti su fotografinėmis fak
similėmis. O dėl vieno brandžiau
sio jo kūrinio — „Kelionės pe-
terburkan" — pratarmėje sako
ma: „Iš poetinių nespausdina
mas eilėraščių ciklas „Kelionė 
Peterburkan", kuriame vyrauja 
mūsų skaitytojams svetima ideo

logija". Toji „ideologija" labai 
paiprasta. Baranauskas dainavo: 

Apkrauk mokestini didžiausiom, 
Dvasia nepalūsma, 
Nors Cibirijon nubruk mums, 
Ir te neprapulsma... 

N e taip skamba akmenėliai, 
Patkavom daužyti, 
Kaip vaitoja mūsų broliai, 
Siaurėn nuvacyti. 

N e taip staugia platus plentas, 
Gniaužtas diližonais, 
Kaip vaitoja mūsų žemė 
Po svetimais ponais. 

N e taip puola drėgnas rūkas, 
Kaip dienelė švinta, 
Kaip gausingai mūsų brolių 
Ašarėlės krinta... 

Kad tu, gude, nesulauktum, — 
N e taip, kaip ra nori. 
Bus, kaip Dievas duos, ne tavo 
Priesakai nedori... 

Sie posmai labai primena neto
limą praeitį ir net dabartį. Štai 
ką reiškia „svetima ideologija"... 

T a pati „ideologija'" sužlugdė 
ir Kojalavičiaus „Lietuvos istori
jos" išleidimą. 

šiandien oficialiai atidaromos 1980 m. Olimpinės Žiemos žaidynės. Nuo
traukoje — JAV figūrinio čiuožimo sportininkai. Tai Babilonia ir Randy 
Gardner. 

Padėtis Irane 
Teheranas atšventė revoliucijos metines 

Šiandien prasideda 
žiemos žaidynės 
Maskvos boikoto klausimas atidėtas 

Lake Piacid, N. Y. — šian- kare. 
dien oficialiai prasideda 19801 Tarptautinis Olimpinis koini-

JOlimpiados žiemos žaidynės. | tetas atidėjo save sprendimą 
Olimpiniame kaimelyje pirmieji! dėl Maskvoje ruošiamų Vasaros 
įsikūrė Japonijos, Britanijos ir žaidynių boikoto. Visos valsty-

Teheranas . — I r a n a s pirma
dienį a tšventė savo revoliuci
jos metines. Teherane įvyko 
milžiniškos demonstracijos, ka
r inis paradas . Tribūnoje šalia 
neseniai išr inkto prezidento 
Abolhassan Bani Sadro stovėjo 
ga rbės svečias Yas i r Araf at , Pa
lestinos Laisvinimo organizaci
jos pirmininkas i r imamo Kho-
meinio sūnus A h m a d Khomeini, 
kur is , lyg "sosto įpėdinis" uži
ma revoliucinėje I r ano vyriau
sybėje svarbią vietą. 

Tą pačią dieną buvo minima 
ir k i t a sukakt i s — 100 dienų, 
kai amerikiečiai diplomatai lai
komi nelaisvėje. T a proga jų 
kalintojai leido atsiųst i belais
v iams dovanų — šokolado, riešu
tų i r gėlių. Kalintojų a ts tovas 
pareiškė užsienio spaudai, jog 
belaisviai laikosi labai gerai, 
visi sveiki i r patenkinti . 

Prez identas Bani Sadras pa
sikalbėjime su prancūzų Le 
Monde laikraščiu atidengė, kad 
amerikiečius būtų galima greit 
paleisti, jei Amerika pripažintų 
I r ano teisę reikalauti buv. šacho 
sugrąžinimo, jei Amerika prisi
pažintų ka l t a dėl savo "nusikal
t imų" I r ane ir jei Amerika pa
žadėtų daugiau niekad nesikišti 
j I r a n o reikalus. 

Prezidentas pripažino, kad 
I r a n o revoliucinė t a ryba y r a ne
vieninga dėl Jungtinių Tautų! 
plano suruošti ta rp taut in io tr i- j 
bunolo invest igadją apie šacho 
ir Amer ikos imperializmo nusi
kalt imus. Jei tokį tribunolą. 
patvi r t in tų ligoninėje esąs ima-1 
m a s Khomeini, tuomet amerikie- j 
čiai būtų greit paleisti. 

Vals tybės depar tamento kal
bėtojas Hodding Car te r pasakė 
korespondentams, kad vyriau
sybė nelinkusi "pripažinti savo 
kal tę" , k a d a nežinoma nei ko
kios tos "ka l t ė s" yra. Vyriau
sybė nekar tą y r a pabrėžusi, kad 
Amerika siekia išspręsti visus 
nuomonių sk i r tumus su Iranu, 
tač iau p i rma t u r i būti paleisti 
amerikiečiai įkaitai. 

15 I rano buvo ištremti pas

kutiniai du amerikiečiai ko
respondentai. Nors pripažįsta
ma, kad prezidentas Bani Sad
r a s y ra nuosaikus politikas, lin
kęs greit sutvarkyti įkaitų klau
simą, jo padėtis y ra sunki. Jis 
jokiu būdu negali pasirodyti 
"palankiu Amerikai", š iuo me
t u I rane viešpataujanti tokia po
litinė atmosfera, kad būti "rusų 
d raugu" yra mažiau pavojin
ga , negu pasirodyti "Amerikos 
draugu". Prezidentas todėl turi 
laviruoti ir saugotis kaltinimų, 
kad jis "parsidavęs Amerikai". 
P r ieš jį eina ne t ik komunistinė 
Tudeh partija, bet ir fanatikai 
musulmonų dvasiškiai, kurie no
rėtų vadovauti vyriausybei. Jis 
tur į s priešų ir kariuomenėje bei 
policijoje, kurios nariai rinki
muose balsavo už admirolą Ma-
danį. Nežiūrint prezidento sun
kumų, viltys, kad amerikiečiai 
įkaitai bus paleisti ir nesugrą
žinus šacho ir jo turtų, šią sa
vai tę padidėjusios. 

Kanados sportininkai. Kaimely
je, Andirondako nacionalinio 
parko centre, apsigyveno apie 
du tūkstančiai žiemos olimpinių 
žaidynių dalyvių iš 37 šalių. Į 
baltosios olimpiados sostinę pa
galiau atėjo žiema. Sniegas, 
kurio laukė tiek ilgai ir kuris or
ganizatoriams suteikė nemaža 
rūpesčių ir jaudinimosi, padengė 
žemę baltu apklotu. 

Olimpinę liepsną į Lake Piacid 
atnešė paskutinis bėgikas Char
les Morgan Kerr, gydytojas psi
chiatras iš Tuscon, Arizonos. 
Jis buvo vienas iš 6.000 ameri
kiečių, kurie buvo padavę pa
reiškimus. Po įvairių egzaminų 
ir bandymų, jis laimėjo šią gar
bę, nors u s nėra sportininkas, 
tik mėgsta bėgioti sveikatos su-

bės yra gavusios pakvietimus 
į šias žaidynes ir atsakymą rei
kia duot: iki geguse-a 24 d. To
dėl Amerikos komiteto nariai 
tvirtina, kad laiko yra, boikoto 
klausimą galima apsvarstyti ir 
paskelbti vėliau, nepakenkiant 
Žiemos žaidynių vykdymui. 
Tarptautiniame Olimpiniame ko
mitete yra 72 nariai, iš jų tik 19 
yra pareiškę savo nuomonę apie 
boikotą, kiti stebi, laukia pasi
keitimų politinėje padėtyje. Visi 
pripažįsta, kad boikotas suduotų 
Olimpiadoms mirtiną smūgi. 
Komunistinės šalys ateityje boi
kotuotų Vasaros žaidynes 1984 
m., kada jos turi įvykti Los An
geles mieste, o žiemos žaidynės 
— Jugoslavijoje. 

Lake Piacid miestelyje ir kai-
metimais. Oficialus žaidynių ati-! mėlyje sovietų sportininkai lai-
darymas įvyks šiandien, tačiau | kosi atsiskyrę nuo kitų, nelanko 

Pablogėjo Tito 
sveikatos būkle 

Belgradas. — Jugoslavijos 
žmonės pradėjo liūdną budėji
mą ir kasdien laukia Ljubljanos 
ligoninės pranešimų apie prezi
dento Tito sveikatą. J is pagul
dy tas ligoninėn sausio 12 d. su
t r ikus kraujo apytakai. Sausio 
20 jam buvo nupiauta kairioji 
koja, nepavykus pataisyti arte
rijų užsikimšimo. Dabar atsi
rado sutrikimų su inkstais, 
skrandžiu ir pradėjo negaluoti 
širdis. Tito jau 87 metų. Jo 
vietą šiuo metu užima 9 asmenų 
prezidento taryba ir 24 asmenų 
partijos prezidiumas. J o narys 
Milos Minic pareiškė kalboje, 
kad Jugoslavija niekad nebuvo 
tokia stipri, pastovi ir vieninga, 
pasirengusi apginti savo nepri
klausomybę ir suverenumą, kaip 
dabar. 

ledo ritulio varžybos prasidėjo 
vakar. Atidarymo ceremonijose 
penki lėktuvai išrašys padangė
se penkis olimpinius žiedus ir 
žodžius "Lake Piacid". Parašiu
tais nusileis grupė su Graiki
jos, Amerikos ir Olimpinio ko
miteto vėliavomis. Į orą bus 
paleisti 25,000 balionų ir pakils 
2,000 balandžių, žiemos žaidy
nės tesis per 13 dienų, jos bus 
uždarytos vasario 24 d. va-

Tartasi apie 
finansinę parama 

Washingtonas. — JAV Liet. 
Bendruomenės delegacija, vasa
rio 7 d. buvo priima JAV Ats
tovų rūmų Užsienio reikalų ko
misijos pirmininko kongresma-
no Clemens J. Zablocki. Su juo 
tartasi projekto H. R. 5407 
klausimu, kuriuo siekiama iš
rūpinti finansinę paramą Lietu
vos Diplomatijos tarnybai 
užtikrinti jos tęstinumą. 
Įjungiant naujus asmenis. Kon 
gresmanas J. Zablocki įstaty
mui yra palankus ir pažadėjo 
savo pagalbą jo pravedimui. 
Lietuvių Bendruomenę priėmi-

kavinių, barų, teatrų, šokių sa
lių. 

Apeliacinis teismas New Yor-
ke atmetė Taivano skundą, kad 
jam neleidžiama vadintis "Kini
jos respublika". Registracijos 
komitetas atsisakė Taivano 
sportininkus užregistruoti, nes 
komitetas davė Taivanud "Kini
jos Taipėjaus Olimpinio komi
teto" vardą. Buvo atvykę t rys 
sportininkai ir du palydovai iš 
Mongolijos. Jie irgi liko nere
gistruoti, nes nebuvo užsirašę 
dalyvauta ir neturėjo jokių do
kumentų. Mongolai aiškinosi pa
siuntę telegramą, tačiau niekas 
jos negavo. 

Besitreniruodamas žaidynėms, 
pirmadienį koją nusilaužė švei
caras rogučių čempionas Reto 
Filli. Šiame take jau susižeidė 
9 sportininkai. Takas labai 
"greitas", nes jo sniegas šaldo
mas dirbtinai — mašinomis. 

ir 

— Iš Egipto į Izraelį atvyko 
pirma turistų grupė, daugiausia 
Egipto žydai. 

— Kubos diktatorius Fidel 
į ją i Castro pasakė, kad Kuba gali 

nusiųsti 10,000 darbininkų j Si
birą padėti sovietams kirsti miš
kus. Vakarų spauda pažymi, 
kad Castro nežino, kokios Sibi
re sąlygos ir jo cukraus nendrių 

me atstovavo LB Tarybos narys I kirtėjai greičiausiai nebesugebė-
prof. Vyt. Janušonis, žurnalis- i tų prisiderinti prie Sibiro šalčių. 
tas Vyt. Kapočius, JAV LB Vi
suomeninių reikalų tarybos pir
mininkas AJ gi mantas Gečys ir 
tarybos narys C. Raškauskas. 

— JAV atstovybė Libijoje 
praktiškai liko uždaryta, nes 
paskutinieji 6 diplomatai išva
žiavo iš Tripolio vasario 6 d 

TRUMPAI 
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— JAV vyriausybė yra pa
ruošusi projektą suteikti Salva
doro vyriausybei apie 50 miL 
dol. finansinę paramą, bandant 
užkirsti kelią komunizmo įsiga
lėjimui 

— Vakarų Vokietijoje politi
nės globos pasiprašė 22 metų 
Čekoslovakijos sportininkas, pa
bėgęs iš savo grupes Bavari
joje. 

— Australijos vyriausybė su
stabdė 25,000 tonų kukurūzų 
pardavimą Sovietų Sąjungai. 

— Islandijoje sudaryta koa
licinė vyriausybė, kurion įeina 
ir komunistai, Nuo gruodžio 
mėn. rinkimų tęsėsi politinė 
krizė, pagaliau vyriausybę su
tiko sudaryti dešiniojo sparno 
politikas Ihoroddsen, išstojęs iš 
savo partijos, kurioje per 40 
metų buvo vicepirmininkas. 

— Po aštuonių mėnesių ne
sėkmingų derybų Vietnamo de
legacijos vadas išvyko iš Pekino 
namo. 

— Salvadoras paskelbė že
mės reformos ir bankų naciona
lizavimo planus. Užsienių ban
kams kompensacija bus atiduo
ta per 30 metų. 

— Pietų {Libane susišaudė 
palestiniečiai su dešiniųjų krikš
čionių jėgomis. Žuvo keturi, 
sužeisti šeši asmenys. 

— Japonijos laikraštis pa
skelbė, kad Vietnamo vyriau
sybė planuoja atitraukti kariuo
menės dalį iš Kambodijos, pa
liekant vietinei vyriausybei val
stybės saugumo atsakomybę. 

— Izraelyje po paskutinio 
sprogimo Tel Avivo priemiestyje 
policija suėmė 150 arabų. 

— Izraelyje pradėti statybos 
darbai Efrat vietovėje, buvusio
se Jordano žemėse. Čia numato
ma pastatyti miestelį kur už 
10 metų gyvens apie 10,000 
žydų. 

— Maine valstijos delegatų 
rinkimuose prezidentas Carteris 
gavo 45-2 nuoš. visų balsų, sen. 
Kennedy — 39 nuoš. ir Kalifor
nijos gubernatorius Brown — 
13 nuoš. 

— Izraelio premjeras Beginąs 
pareiškė, kad jo vyriausybė 
nedarys jokių nuolaidų palesti
niečių klausime. Izraelis nepa
kęs jokios nepriklausomos Pa
lestinos valstybės savo kaimy
nystėje. 

— Bengalijoje paskelbtas ge
neralinis darbininkų streikas. 
Susirėmimuose žuvo 2 asmenys, 
policija suėmė 60. 

— ABC korespondentė Barba
ra VValters pareiškė turinti ži
nių, kad Irane laikomi ameri-

! kiečiai įkaitai bus paleisti už 
j trijų savaičių. 

— Sovietų keleivinis lėktuvas. 
! nors ir negavęs kontrolės bokš-
Į to leidimo, vėl nusileido New 
i Yorko Kennedy aerodrome su 
Į134 keleiviais ir 11 įgulos na-
Į rių. Vėliau jis buvo priverstas 
I skristi į Dulles aerodromą prie 
' Washingtono. 

— Tailandijos vyriausybė 
paskelbė, jog nutarta parduoti 
Sovietų Sąjungai javų už 85 mfl. 

Į dol. Pripažindamas, jog javų 
! pardavimui nepritaria JAV, 
Į premjeras Kriangsak Choma-

nan pasakė, kad Tailandija pati 
daro savo prekybos sprendimus. 

— Rodezijos sukilėlių vadas 
Mugabe išvengė mirties, kai jo 
namus kaž kas apmėtė grana
tomis. Kitame puolime sunkiai 
apdegė Mugabes partijos veikė-
jas ir jo šeima. Prieš vasario 
27 d. parlamento rinkimus pa
dažnėjo politinio smurto veiks-

Planas atgaivinti 
karinę prievolę 

Prasidėjo agitacija prieš registravimą 
Washingtonas. — Prezidentas 

Carteris įteikė Kongresui savo 
planą atgaivinti jaunų amerikie
čių registraciją karinei prievolei, 
pirma vyrų, vėliau, gal būt, ir 
moterų, šis įplanas sukėlė visuo
menėje ir spaudoje diskusijas, ku
rios atsispindi ir kandidatų į pre
zidento vietą 'kalbose. Senieji ka
irinės prievolės priešai, kairiųjų, 
liberalinių jėgų atstovai, kaip Da-
niel EUsberg, Tom Hayden,David 
Harris ir k t jau pradėjo važinė
ti po Amerikos universitetus, agi
tuodami jaunus amerikiečius ne-
siregistruoti, priešintis karinei 
prievolei. Vien Kalifornijoje šią 
savaitę numatyti 26 studentų mi
tingai. 

Žinomas boksininkas Muham-
mad Ali, kuris buvo teistas už 

nesiiregistravimą ir atsisakymą tar
nauti kariuomenėje, pareiškė pir
madienį, kad jis remia registravi
mo planą ir būtų pirmas stoti į 
kariuomenę, jei Ameriką kas už
pultų. 

Paskutinį kartą amerikiečiai 
buvo šaukiami į karinę tarnybą 
1973 m. pavasarį- Vyrų registra
vimas buvo užbaigtas 1975 m. 
balandžio 1 d Karinė prievolė 
buvo įvesta 1940 m. rugsėjo 16 
d., kada Europije jau buvo pra
sidėjęs I I - S B Pasaulinis karas. Ta
da Kongresas priėmė „Seiective 
Service Act". Už mėnesio, spalio 
16 d karinei tarnybai užsiregist
ravo '16.3 mil. amerikiečių. Bei 
katro pabaigos daugiau kaip 50 
milijonų jaunų vyrų buvo užre
gistruota ir apie 10 milijonų pa
šaukta į tarnybą. Pasibaigus karui, 
karinė prievolė buvo palikta iki 
1947 m. kovo mėn., tačiau ją at
šaukus, po 15 mėn. ji vėl buvo 
atgaivinta 1948 m. birželio 24 d. 
Tais metais į kariuomenę buvo 
pašaukta tik 20,000 vyrų, 1949 
metais, pašaukta tik 10,000. Ta
čiau, kai atėjo Korėjos karas, 1951 

pašauktų skaičius siekė 

namo karu atėjo ir jaunuolių de
monstracijos, studentų streikai, 
neramumai, Kento universitete 
įvykęs susikirtimas IT vyriausybė 
pradėjo planuoti „savanorių ar
miją". 

Karinė prievolė oficialiai už
baigta (1973 m. birželio 3 d., 
jaunų vyrų šaukimas praktiškai 
užbaigtas 1972 m. pabaigoje ir 
1973 m. pradžioje, kada kariuo
menėn pašaukta tik 646 vyrai. 
Užbaigus prievolę, buvo išardy
ta visa organizacija, vietinės ka
rinės prievolės tarybos. Apskai
čiuota, kad šiuo metu, jau ir su
registravus jaunus vyrus, užtruk
tų apie 8 mėnesiai, kol juos būtų 
gaslima paversti kareiviais 

m. 
552,00; 1952 m — 438,00 ir 
1953 m — 472,000. 

Po Korėjos karo šaukiamų ka
rinėn prievdlėn jaunuolių skai
čius vėl sumažėjo, tačiau Vietna
mo karo laikais pradėta vėl dau
giau šaukti: 1966 m. — 382,000 
ir 1968 m. — 296,000. Su Viet-

— Pietų Afrikos užsienio rei
kalų ministeris įspėjo Angolą 
ir Zambiją, kad jos neremtų 
sukilėlių Pietų Vakarų Afrikoje, 
vadinamoje Namibijoje, nes pa
čios gaus smūgį. Zambija ne
seniai pradėjo gauti modernių 
ginklų iš Sovietų Sąjungos, ku
ri treniruoja ir Zambijos karei
vius. 

Lordas K-Uamn, Tarptautinio Olimpi
nio komiteto pirmininkas, griežtai 
pasisakė prieš Olimpinių žaidimų boi-
kctavima ir perk*yi—3 į kifą kraštą 

Moterys JAV 
kariuomenėje 

Washingtonas. — Amerikoje 
p radė ta svars ty t i , a r registruo
ti karinei prievolei ir jaunas mo
teris. Siu m e t u savanorių ka
riuomenėje y r a 132,000 moterų 
kareivių ir 19,000 karininkų, mo
terų nuošimtis sudaro 7.4 visų 
karių. Gynybos departamento 
pasekretor iaus asistentė Kath-
leen Carpen te r pasakė, kad į ka 
rines jėgas įstojančios mote-

j rys y ra ger iau išmokslintos, 
šviesesnės, drausmingesnės už 
vyrus. Daug jų dirba kaip me-
chanikės, šoferės, lakūnės, radi
jo technikės, parašiutų lanksty-
tojos, slaugės, elektroninių įren
gimų specialistės. 

Nors kar inei prievolei anks
čiau moterų nešaukdavo, II-jo 
Pasaulinio k a r o metu 265,000 
amerikiečių moterų savanoriš
kai t a rnavo kariuomenėje. 

Sovietai ramina 
Irano valdžia 

Maskva. — Sovietų spauda 
karš ta i paneigė Vakaruose pa
sirodžiusias žinias, kad sovietų 
kariuomenė manevruoja pr ie 
I rano sienos. P ravda ir Tass 
agentūra vadina šią žinią fabri
kacija, kur ios šaltinis esanti 
ČIA agentūra . 

Paskelbta, k a d prezidentas 
Brežnevas pasiuntė sveikinimo 
telegramą I r a n o vadui ajatolai 
Khomeiniui, sveikindamas su re
voliucijos metinėmis. 

Izraelio ginčai 
del operacijos 

Jeruzalė. — Izraelyje vyks ta 
karš t i ginčai dėl grynai, medici
niško įvykio. l igoninėje t r y s 
daktarai operacijos būdu įdėjo 
iš jauno vaikino išimtą inkstą 
jaunai 12 metų mergaitei. Lai 
mingu būdu at i t iko t o Hebro
ne sužeisto jaunuolio kraujo ti
pas. Inks to persodinime dakta
rai nebijojo politinių a r religinių 
aplinkybių. Tr iukšmas kilo, ka i 
paaiškėjo, kad inkstą gavusi 
mergaitė y r a arabė, o inksto 
davėjas j a u n a s žydas, kuris žu
vo nuo a rabų bombos spro
gimo. 

KALENDORIUS 
Vasario 12 d.: Modestas, Eula-

Kįa, Gintenis, Deimantė 
Vasarrio 13 d.: Benignas, Mau

ra, Algaudas, Raudė. 
Sauilė teka 6:50, leidžiasi 5:20. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 30 

11.. nakti 10 1. 
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VADOVAI IR LIETUVIŲ KALBA 

VEIKU VADOVE 
Australijoje gimusi pps. Rasa 

Jovarauskaitė - Narbutaitienė, 
vienturtė j . s. AlLdonos ir j . b. Jo
no Jovarausku dukra, su lietuviš
kąja skautybe susipažino jau 
ankstyvoje kūdikystėje, žymiai 
anksčiau negu forma>liai f964 m. 
įsijungdama į Aušros Vartų tun
to paukštyčiu eiles. Ją dar ma
žytę mama migdė ne lopšinėmis, 
o linksmomis skautiškomis dai
nomis, kurių mėgiamiausia buvo 
"Baltos burės plazda", kurias jau 

Į pramokusi kalbėti mažoji Rasy 
Imkme dalvkus, kokie jie yra:: mams: kur reiKia ruošiame san , . • i ,. - , - i • J • • -A„;~ *<>w I te dainavo plodama rankytėmis, viena dalis mūsų skautų ir skau-1 trauxas, damy ir vaidinimu teks- . , _*T*; . . . — !. 7 ,, . ,. •v, . , . i ^ , , , _ M n i,,. Nenuostabu tad, kad Rasa pami-čiu kalba gerai lietuviškai, kita I tus. Gal net sudarome savo cho-

silpniau arba net labai silpnai. Į relius ir vaidintojų grupes sto-
Nepradėkime gilintis į tai, I vykiose, kad jaunimas kiek gali-

kas, gal būt, prieš mus arba ša- j ma daugiau pajustu malonumą 
lia mūšy galėjo išmokyti mū- Į klausytis gyvos kalbos. 

AUŠROS VARTŲ TUNTE 

sų skautiškąjį jaunimą gražiai 
kalbėti, skaityti ir rašyti. Iš to 

Kur reikia, prie pavadinimu 
prirašome jų vertimus svetimo-

maža naudos, nebent mūsų skau- mis kalbomis (pvz. liepa — lin-
den, lime, or basswood tree, 
Lindę; ežys — hedgehog, Igel), 
nes ne visi turi žodynus ir enci
klopedijas. 

Draugovės vadijos sueigose jau
nesnieji vadovai išmoksta pava
dinimus, kad galėtų juos perduo
ti skiltims. Stovyklose jaunesnieji 
vadovai ta»p pat padeda savo 
draugams, pasakodami ir aiškin-

tiškajam priėjimui išryškinti ir 
pasiryžimui sustiprinti. Vietoje 
to pasvarstykime, ką mes galime 
ir turime tuo reikalu daryti, kuo 
galime priaugančiam jaunimui 
padėti. O padėti jam mes tikrai ga 
lime — kartais pasiseks net pada
ryti stebuklą! 

Trumpame staripsnyje teįma-
noma iškelti keletą minčių ir su
manymų, bet gail atsiras vado
vų ar vadovių, kurie norės pa
pildyti juos savo siūlymais ir pa
vyzdžiais iš praktikos. Tas būtų 
labai įdomu. 

Esame vadovai, vadovės. Dir
bame ir žaidžiame drauge su jau
nesniais broliais ir seserimis 
Niekas nereikalauja, kad elgtu-
mėmės vaikiškai, nors ir vado
vaujame vaikams. Drauge riša
me mazgus, dirbame darbelius, 
bet nešokinėjame ant vienos ko
jos, nesiritame žolėje, nešaukia
me pilna gerkle, nors būtume tuo 
momentu ir labai entuziastingi. 
Elgiamės natūraliai, ir jaunes
nieji laukia, kad elgtunaėmės na
tūraliai. 

Mums natūralu kalbėti lietu
viškai: (lietuvių kalba yra svar
bus ramstis, kuriuo grindžiame 
skautiškąją veiklą atskirai nuo ki
to jaunimo gyvenamajame kraš
te. TodėH mes neištikimi sau ir 
nuviltame jaunesniuosius, kai 
pradedame kalbėti, kad ir mai
šyta kalba, nors tai kartais atro
do "greičiau, tiksliau, patogiau". 
Kur mes skubame? Ar jau taip 
sunku kelis kartus aiškinti? Ar 
nėra jaunesnių brolių ir sesių, 
kurie mums mielai padėtu šio
je byloje? 

Žinoma, venkime kokiu nors 
būdu pajuokti kitą —ne lietuviu 
—kalbą. Tai nepadoru, ir jauni
mas jautrus tokiai neteisingai lai
kysenai. Visos kalbos įdomios, vi
som kalbom reikia stengtis taisyk
lingai kalbėti (bet ypač savąja!) 
Kiekviena kalba tinka savo vie
toje savo reikalui. Kiekvienas 
kraštas, kiekviena tauta didžiuo
jasi savo kalba. Mokslininkai net 
šiais laikais tiria ir užrašinėja 
visokių toli nuo civilizacijos gy
venančių tautelių arba net ne
gausiu giminių kalbas, nes kal
ba yra brangi žmogaus dalis ir 
raktas į jo praeitį, galvojimą ir 
laikyseną. 

Visa širdimi trokštame, kad 
mūsų jaunoji karta mokėtų lie
tuviškai kalbėti, skaityti ir rašyti 
ne tik tam, kad galėtume pasi
rodyti prieš kitus, bet kad tiki
me, jog tai mūsų garbinga parei
ga pavergtos Lietuvos ir jos žmo
nių atžvilgiu ir jog pilnutiniam 
žmogui — lietuviui jo tėvų ir 
protėvių kalba būtinai reikalin
ga. 

Lietuvių kalba priklauso se
nom, nepaprastai įdomiom kal
bom. Jos istorija, gramatinės for
mos, priegaidės, žodingumas, na
tūralumas ir šltumas jai teikia 
ypatingą vietą pasaulio kalbų 
šeimoje. 

Toji lietuvių kalba yra mūšy! 
Mokėti ja kalbėti yra džiaugsmas 
ir garbė. Tą jaunimas turi jausti 
iš mūsų laikysenos, iš mūsų ne
nuilstamu, kantrių pastangų ja 
kalbėti sueigose, stovyklose ir iš 
viso, kur tik su juo susitinkame. 

Būdami vadovai, stengiamės 
kalbėti gryna kalba tapo savęs, 
naudojame vaizdinių priemonių 
mūsų lietuviškiems aiškini-

lo abi — l̂ietuviškąją skautybe ir 
dainą, kurios tapo jos gyveni
mo neatskiriama dalis. 

Įsisteigus Nerijos jūrų skaučių 
tuntui, Rasa, jau geltonšlipsė, 
iŠ Aušros VartŲ tunto perėjo į 
Neriją. Būdama veiklios prigim
ties, gyvai reiškėsi tunto veik
loje. Kilo ne tik patyrimais, bet 
netrukus įsijungė ir į įvairias pa
reigas tunte ir stovyklose. Di
džiausią jos veiklos laikotarpį už
ėmė darbas su jaunomis sesytė
mis — udrytėmis. Nuo įstojimo į 

Viduryje stalo ružavų gėlių va
zonėlis. — Ar čia tikrai tikros, 
tokios gražios? — klausia vienas 
svečias. Labai tikros — tuntinin-
kės dovana. Prieš savaitę tunti-
ninkė ps. Nijolė Balzarienė ir se
sė Alė turėjo ypatingą susitikimą 
su ps, dailininke Jūrate Eidukai-
te-Okura. Aušros Vartų tunto 30-
-tos sukakties minėjimui vienas iš 
išskirtinųjų įvykiu yra sukaktuvi
nių metų leidinys. Visas šio lei
dinio meno darbas ir galutinis jo 
paruošimas priklausys nuo sesės 
Jūratės. 

2iūriu į gėles, o mintys skrie
ja per tuos tris šimtus tunto veik
los nuotraukų. Ir mūsų leidinio 
daHininkės skautiškas kelias tuo
se nuotraukuose tiesiasi nuo 
paukštytės, skautės, paivyzdingos 
skiltininikės ir stovyklautojos iki 
Aušrinės draugovės draugininkės 
ir paskautininkės. Jau prieš de
šimt metų išleistą tunto knygą 
puošė Jūratės iliustracijos, o da
bar į jos rankas atidavėm visą 
medžiagą. Žinom, kad Jūratė pa
darys gerai! Ir taip ant širdies 
gera ir llabai džiaugiamės, kad 

Nenios tuntą iki 1973 m. eto vai-1 . . . . . . , . vJ • } • m r J » J i iškiliai tunto šventei u, jau pro-nnmkes, vartininkes, V'entes ud- į r _. , . . , _ ~ ^T r 

ryčiu laivo instruktorės ir laivo 
vadės padėjėjos pareigas, o stovyk į 

I fesionalė, yra kartu su mumis. 

dami jiems, kas buvo liepta ar . " . , J i lose talkino udrycių vadovėms, planuota. 
Kai kas nors iš mūsų berniu

kų arba mergaičių kreipiasi į 

Veikli Nerijos tunto vadovė j . ps. Ra-
0 sa Jovarauskaitė - Narbutaitienė 

mus vadavus svetima kalba, ne
sipiktiname ir ramiai atsakome 
lietuviškai. Jei reikia, pakartoja
me, ką sakėme, kitais žodžiais. 
Gal berniukas ar mergaitė nedrį
so kreiptis lietuviškai, nes ne
sklandžiai kalba, gal varžės, nes 
jam trūko vieno svarbaus žodžio. 

Yra vienišų šeimų ne tik Pie
tų Amerikoje, bet ir kitose .pasau
lio dalyse, kurių vaikai nuosta
biai gerai kalba lietuviškai. Šei
mos nuotaika ir nusistatymas 
ryškiai atsispindi vaikuose, nes 
ten nėra nei lietuvių kaimynų, 
nei šeštadienio mokyklų. 

Mūsų jaunimas labai gabus. 
To įrodyti, tur būt, nereikia: pats 
gyvenimas jau yra parodęs, ką jis 
gali nuveikti įvairiose mokslo 
srityse. Taigi, nėra ko bijoti, kad 
kam nors galėtų būti -per kom
plikuota išmokti dvi kalbas iš 
karto. Visokie išvedžiojimai, kad 
nukenčia svetimoji kalba, yra 
juokingi. 

Nusistatykime vis iš naujo 
padėti mūsų broliams ir sesėms 
nelikti analfabetais. Tai būtų: 

a) didelė skriauda jų asme
nybei ir gyvenimui, 

b) apsunkintų jų dalyvavimą 
lietuviškoje byloje ir 

c) nepateisintų mūsų skau
tiškų pastangų. 

Šio straipsnio pradžioje buvo 
minėta, kad kartais gali pasisek
ti padaryti stebuklą. Vadovauda
mi skautams ir skautėms kiekvie
nu žodžiu ir veiksmu sėjame 
sėklą į jų širdis ir atmintį. Kar
tais toji sėkla išauga ir neša vai
sių tuojau pat, tuo atsilyginda
ma mums už visas pastangas. Bet 
tai rečiau pasitaikančios dova
nos. Dažniau atsitinka, kad po il
gų metų kas nors prieina ir 
pasako: 

I 
— Ačiū, kad pakreipėte manei 

gera kryptimi: jei dalyvauju lietu
viškoje veikloje, tai todėl, kad 
buvau skautas, o ypač Jūsų skau
tas 

v. s. Ona Saulaitienė 

Nuo 1973 iki 1977 jaunutė Ra
sa pasigėrėtinai vygdė "Ventės" 
udryčių laivo vadės pareigas. 
1977 — 78 m. laikotarpyje — 
tunto adjutante. Šiuo metu Rasa 
yra tunto egzaminų komisijos ir 
Baltijos gintarių įgulos narė. Ki
tos pareigos —udryčių vadovė 
stovykloje, laužavedė. Kiek sto
vyklų stovyklauta — jau sunku 
ir besuskaičiuoti. Norėdama ge
riau pasiruošti einamoms parei
goms, Rasa lankė ir baigė skilti-
ninkų kursus, buriavimo ir jūri
ninkystės kursus. Su dideliu en
tuziazmu dalyvavo eilėje skautiš
kų suvažiavimų, kurių viena
me — įvykusiame New Jersey 
sutiko šaunų j . b. ps. Alvydą Nar-
butaitį iš Glevelando. Pažintis 
tapo nuoširdžia draugyste, kuri 
juos skautišku keliu žygiuojan
čius nuvedė prie altoriaus. Ir iš
tekėjusi Rasa mielai dalyvauja 
skautiškoje veikloje, skatinama ir 
talkinama savo gyvenimo drau
go — ps. Alvydo. Už nuoširdų 
darbą sesė Rasa yra apdovanota 
Pažangumo ir Vėliavos žymeni
mis, Tėvynės Dukros ordinu, o 
1979 metais pakelta į paskauti
ninkės laipsnį. Skautininkės įžo
dį davė Nerijos tunto dešimtme
čio sukaktuvinėje sueigoje, o ža
liuoju kaklaraiščiu buvo papuoš
ta LS Seserijos vyriausios skauti 
ninkės pavaduotojos v. s. Janinos 
Mikutaitienės, tos pačios, kuri Ra-

įsai 1965 metai užrišo pirmąjį' 
1 skautišką paukštytės kaklaraištį,' 
Aušros Vartų tunto Žibučių 
draugovėje. 

Ruošiamės Kaziuko mugei. Ir 
kas čia tokio ypatingo — jau nuo 
1959 m. tuo pačiu rūpesčiu gy
venam. Bet kai rūsyje prie stalo 
susėdo gėles ir varpas lipdyti 
"Laumės" —'kažkas nepaprasta! 

Kaip greitai prabėgo skautiški 
metai. Pirmos mugės metu mūsų 
„Laumės" dair nebuvo nei paukš
tytėmis O dabar jos visos jau tu
ri mokslo laipsnius, šeimas ir vi
sos jau paskautininkės. Kaip mie
la prisiminti jas augančias Auš
ros Vartų tunte — Gina, Rima, 
Aldona, Lydija, Loreta, Laima, 
Jolita, Julytė, Dina... Kiek kartų 
Rako takeliais nubėgo jos paukš-

mis Nerijos tunte. 
Nerijos tuntas vertai didžiuo

jasi savo vadovių tarpe turėda
mas veiklią ir pavyzdingą sesę j . 
ps. Rasą Jov^rauskaitę - Narbu-
taitienę. 

tytėmis ar gedtonšlipsėmis, ar vi
sų sveikinamos žengė per stovyk
las šviesdamos mėlynais kakla
raiščiais; ar dar vėliau, kai vedė 
laužus, ruošė laikraštėlius, vado
vavo stovykloms. Tos mūsų „Lau
mės"... 

Neatsilieka nuo mugės datrbų 
ir kiti būreliai — „Dieninis" bū
relis baigia susiūti visas medžia
gas, vyr. skaučių būrelių meni
ninkės baigia ruošti gražias lėkš
tes, dėžutes ir kitus rankdarbius. 
Juozo Gvildžio dievdirbių būre
lis jau nukabino vieną sieną kop
lytėlėmis, kitą rankšluostinėmis, 
baigia sužydėti gėlių ir varpų vai
nikai. 

Partizanės Vaidilutės būrelis, 
kuriam priklauso ir tuntininke, 
susirinko ypatingai sunkiam Ka
ziuko mugės paruošimo darbui, 
kuriam pas ps. Ziną Pocienę suva
žiavo būrelio sesės: A. Grinienė, 
V. Kasiulienė, I. Jonušaitienė, 
D. Česnauskienė, D. Grybauskie-
nė, N. Balzarienė ir dvi vieš
nios iš skautininkės J. Daužvar-
dienės būrelio — B. Sasnauskienė 
ir T. Parakiriinkienė. 

Sekmadienį po šv. Mišių tun
tininke prisipažino, kad nuo 
įtempto darbo taip skauda ran
kos, jog negalinti net pasirašyti. 
Linkiu visoms sesėms iki mugės 
atsigauti, o ypač ttmtiriinkei, nes 
vasario 24 d. bus tunto skaučių 
šventė — reikės saliutuoti, kak
laraiščius rišti, visus SMeikintL.. 

A.N. 
LSS TARYBOS SUVAŽIAVIMAS 

LSS Tarybos akivaizdinis suva
žiavimas, turėjęs įvykti gegužės 
3-4 d., yra nukeliamas dvi savai
tes vėliau, nes numatytu laiku 
nebuvo gailimą gauti šiam įvy
kiui reikalingų .patalpų. Suvažia
vimas įvyks gegužės 17-18 d. Jau
nimo centre. 

SVARBUS PASITARIMAS 
„Mūsų Skautybe" knygai iš

leisti komitetas .praėjusį šeštadie
nį posėdžiavo Chicagoje, skauti
ninkų Alės ir Vytauto Namikų na-
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muose. Posėdyje dalyvavo LSS 
Tarybos pirm. v.s. Sigitas Miknai-
tis, v.s. Alė Namikienė, v.s. kun. 
Antenas Saudaitis, Alfonsas Sa
musis ir v.s. Česlovas Senkevičius. 
Buvo peržiūrėta surinkta medžia
ga, tariamasi likusios dar nepri
statytos medžiagos rinkimu, kny
gos .paruošimo, spaudos ir kitais 
reikalais. 

SESĖS SKAUTININKĖS! 
Chicagos skautininkių draugo

vės sueiga įvyks ateinantį sekma
dieni, vasario 17 d., 3 vai. p.p. 
sesės Aldonos Padukaitienės na
muose, 7253 S. Richmond, tek 
471-0811. Sueigoje pagyvensime 
Vasario 16-*os ir skaučių mąsty
mo doenos mintimis. Sueigoje da 
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—Ars, Sv. Jono Vianney; Assisi, Sv. Pranciškaus ir kitas šventoves, kai 
vyksime į Romą 10-ties metų minėjimui pašventinimo Lietuvių koply
čios šv. Petro bazilikoje. Kelionę lydės Jo eksc. vysk. Vincentas 
Brizgys. 
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Dėl informacijos kreiptis į 
MATILDĄ MARCINKUTĘ - GAUČIENĘ 

VVORLD EXPRESS 
TEL — 332-4111 

lyvaus ir apie dabartinį gyveni
mą ir nuotaikas Lietuvoje papasa
kos neseniai iš pavergtos tėvynės 
atvykusi Vanda Stašaitienė. Vi
sos skautininkės kviečiamos daly
vauti. 

NERIJOS TUNTO SESĖMS 
Nerijos tunto Vasario 16-tos 

(Nukelta į 5 pusi.) 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAEEIS 

IR 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. «»th Street, Chicago, HL 

Visi teL 778-8000 
Valandos pagal susitarime 

Salia skautiškos, Rasa mielai 
dalyvavo ir kitoje lietuviškoje 
veikloje. Yra baigusi Kristijono 
Donelaičio pradinę ir aukštesnią 
ją mokyklas. Organizavo ir pen
ketą metu šoko "Jaunimo viltis" 
tautinių šokių grupėje, o šiuo 
metu abu su Alvydu įsijungė į 
p. Braždienės vadovaujamą taut. 
šokių grupę —Alvydas savo 
laiku yra buvęs iškilus Clevelan-
do Grandinėlės šokėjas. Mylėda
ma lietuvišką dainą ir turėdama 
malonų balsą Rasa penketą me
tų mokėsi Lietuvos operos solis
tės Iz. Motiekaitienės dainavimo 
klasėje. Yra dainavusi Lietuvių 
televizijoje ir kituose renginiuose. 
Rašė eilėraščius, dalyvavo kon
kursuose. Dvejus metus talkino 
Lemonto lituanistinėje mokyklo
je, vaikų darželyje. 

Lankydama Lemonto valdinę 
aukštesniąją mokyklą buvo gar
bės sąraše. Veikliai reiškėsi dra
mos būrelyje, svetimų kalbų 
klube, mergaičių sporto klube. 
Buvo klasės sekretore. Praėjusiais 
metais baigusi psichologijos itr pe-
dagogigos studijas Lake Forest ko
legijoje, Šiuo metu mokytojauja 
Lyons apylinkės SL Hugh mo
kykloje. Moko ketvirtojo skyriaus 
vaikus. Pedagoginiam darbui pa
skatinimą ir meilę Rasad įkvėpė 
ilgametis patyrimas su udrytė-
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Teisingai sakoma, kad ir geri 
prekybininkai dažniausiai būna 
trumparegiai. Prekiauti, "kad ir su 
pačiu velniu, jeigu tiktai prekyba 
neša pelną" yra senas daugelio 
prekybininkų šūkis, tinkąs praei
čiai ir dabarčiai. Jau daugelį metų 
Amerikos, Vokietijos, Japonijos, 
Prancūzijos, D. Britanijos ir kitų 
kraštų kapitalistai dažnai varžosi 
tarp savęs, norėdami gauti So 
vietų užsakymų savo įmonėms. 

Nėra jokios abejonės, kad So
vietų Sąjunga būtų seniai sugriu
vusi, jeigu jai nebūtų padėję 
užsienio kapitalistai. 1922 m. JAV-
bė8, tada dar nepripažindamos So
vietų Sąjungos, pasirašė su bol
ševikais pirmą prekybos sutartį. 
Pirmasis Sovietų iš Amerikos pirk
tas fabrikas buvo įrengimai mui
lui gaminti. Jis kaštavo 40,000 
dolerių. Vis dėlto nepripažinimas 
trukdė Amerikos prekybą su So
vietais ir ji ligi II pasaulinio karo 
neišaugo. Prekyba ėmė augti deten-
tės metais ir 1972 m. pasiekė pusę 
bilijono dolerių. 1979 metais JAV-
bės eksportavo įvairių gaminių už 
3,3 bil. dolerių, o Vakarų Europos 
Bendrosios rinkos kraštai net už 
8,2 bil. dolerių. 

Po II pasaulinio karo Vakarų 
kraštų pramoninai bei prekybiniai 
ryšiai ypač išaugo, apyvarta nuo
lat didėjo. Keletas pavyzdžių. Iš 
Ruhro krašto (Vak. Vokietijos) at
vykę technikai statė Sovietams 
atomines jėgaines. Sovietų fab
rikuose atsirado daug vokiečių ga
mybos mašinų, įrengimų. Dau
gelis Maskvos ir kitų miestų 
gyventojų važinėja volksvagenais. 
Vokiečiai atgabeno rusams ištisus 
cheminių fabrikų įrengimus, per
leido savo patentus. Iš kitos pusės, 
Sovietai teikia vokiečiams dega
masis dujas ir jau kas ketvirtas vo
kiečio butas apšildomas rusų dujo
mis. Sovietų Sąjungos link dažnai 
pakyla Vokietijos lėktuvai, vež
dami Rusijai savo technikus, įren
gimus, kompiuterius. 
Vakariečių technikų įruošti kon-
vejeriai padidino Sovietų įmonių 
produkciją. Kai įruošimo darbai 
būdavo baigti. Sovietai įmones 
nusavindavo, technikus išvary
davo. Tačiau dauguma fabrikų po 
to neilgai veikdavo. Taip jau ke
liais atvejais buvo su Italijos 
pramonininkų pastatyta didžiule 
automobilių gamybos įmone prie 
Karnos upės. 

Vakariečiai įruošė Sovietų Są
jungoje daug geležies bei plieno 
fabrikų, liejyklų, pastatė chemijos 
fabrikų, padėjo įruošti degamųjų 
dujų linijas, naftotiekius. Visa tai 
labai sustiprino Sovietų Sąjungą 
ekonomiškai. Lenino žodžiais 
"kapitalistai turi būti pakarti jų 
pačių nusivyta virve"... 

šiuo metu su Sovietų Sąjunga 
itin intensyviai prekiauja Ame
rikos sąjungininkai Europoje ir 
Japonijoje. Visiems šiems kraš
tams pokario metais labai daug pa
dėjo JAV-bės. Prisiminkime tiktai 
Marchalio planą, Care paketų gau
sias siuntas, įvairias dovanas. 
Pagaliau jau daugiau kaip 30 me
tų Vakarų kraštai galėjo saugiai 
jaustis po Amerikos atominiu liet
sargiu. Amerikos kariniai daliniai 
Europoje ir dabar saugo Europos 
valstybes nuo Sovietų agresijos. 
Vadinasi, Amerika padėjo ir pa
deda sąjungininkams Europoje, 
Azijoje, pačioje Amerkoje. O kaip 
gi sąjungininkai laikosi Amerikos 
atžvilgiu? 

New Yorko "Daily News" nese
niai atspausdino karikatūrą, ku
rioje atvaizduotas JAV preziden
tas J. Carteris, laikydamas peilį 
rankoje, vienui vienas stovįs prieš 
didžiulę rusišką mešką. "Time" 
klausia'; kur yra mūsų sąjunginin
kai kurie dabar Amerikai taip la
bai reikalingi? 

Sekant politinius įvykius, kurie 
dabar labai greitai keičiasi, gali
ma pastebėti, kad JAV-bės, kai jas 
ištiko didelės bėdos, nesusilaukė to
kios pagalbos, kokios reikėtų. Tiesa, 
i i jų Amerika susilaukė užuojau
tos, gal ir moralinės pagalbos, ta
čiau ne fizinės, kurios kaip tik la
biausiai reikėjo ir reikia. 

Kodėl taip įvyko? Atsakymą duo
da vokiečių publicistas Th. 

i 

Sommer "Die Zeit" savaitraštyje 
(II.8) šiais žodžiais: "Amerika da
bar turi naują (Carterio) doktriną, 
tačiau neturi jėgos" (vok. "Hat 
Amerika jetzt war eine neue Dokt 
rin, aber noch keine neue Mus-
keln). Toliau autorius nurodo, kad 
JAV-bės Afganistano krizės metu 
reikiamai nereagavo ir reaguoti 
negalėjo, nes neturėjo reikiamos jė
gos. Iranui pagrobus įkaitais 50 
JAV pasiuntinybės personalo na
rių, Amerika neparodė reikiamo 
ryžtumo jiems išvaduoti. Atsi
sakymas parduoti Sovietams grū
dus, lygiai kaip olimpiados boi
kotas ar prezidento patarimas 
skambinti varpais jokiu būdu neįs
tengsiąs sustabdyti Sovietų agre 
sijos. m 

Toliau, patikrinta Pakistanui pa
galba, bet pažadėta — dar neduo
ta, nors ji labai buvo reikalinga. 
Vakariečiai esą įsitikinę, kad jeigu 
Sovietai veržtųsi į Pakistaną ar net 
Iraną, vargiai Amerika ginkluotu 
būdu reaguotų, nes neturinti 
pakankamai jėgos prieš Sovietus 
kariauti. Net jeigu maršalui Titui 
mirus Sovietai veržtųsi į Jugos
laviją, greičiausia ją užimtų, ne
bent jugoslavai patys apsigintų. 
Be to, Vokietija su Prancūzija yra 
Europoje, o ne už Atlanto. Atomi
nio karo atveju kaip tik šios tautos 
ir būtų pirmieji Sovietų raketų tai
kiniai. "Ateis laikas ir amerikie
čiai su Sovietais vėl glamonėsis 
detentės glėbyje, o Vakarų Euro
pos kraštai pasijus kvailoje pa
dėtyje" ("Luebecker Nachrich-
ten"). Štai kodėl Amerika neturinti 
Europoje "gero vardo" ir jos galy
be bei pagalba neperdaug tikima. 

Galima, žinoma, ir daugiau prie
kaištauti Amerikai, nurodant, kad 
ji apleidžia savo sąjungininkus, ta
čiau ir Vak. Europos kraštai ne be 
nuodėmės. Ir jie, Lenino žodžiais, 
"Vejasi" virvę, kuria jie bus pakar
ti. Štai kai kurie faktai. 

1979 metais Europos Bendrosios 
rinkos valstybės eksportavo į So
vietų Sąjungą įvairių prekių bei 
gaminių už 8,2 bil. dolerių, taigi be
veik tris kartus daugiau kaip tas 
pačiais metais Amerika. 

Dar blogiau, šių metų pradžioje, 
Vakarų šalių pramonininkai bei 
finansininkai, patyrę, kad JAV-bės 
gali nutraukti prekybinius ryšius 
su Sovietais ir nebeteikti jiems sa
vo gaminių, tarp savęs varžyda
miesi, stengėsi užimti Amerikos 
prekybines pozicijas Sovietų 
Sąjungoje, bandydami sustiprinti 
savo "Rytų prekybą". Taip 
Vokietijos Kruppo įmonių ats
tovas Berthold Beitz ir BP šefas 
Hellmuth Buddenberg buvo pir
mieji, kurie, prasidėjus Afganis
tano krizei, išskubėjo į- Maskvą de
rėtis dėl prekybos suintensyvinimo. 

1979 metais Vak. Vokietijos tei
kimai Sovietų Sąjungai pasiekė 13 
bilijonų markių, taigi daugiau kaip 
dvigubai negu JAV-bių. Karą 
pralaimėjusi Vakarų Vokietija, la
bai daug nukentėjusi nuo Sovietų, 
šiandien yra žymiausias Vakarų 
Europos šalių prekybinis Sovietų 
partneris ir tuo pačiu jų rėmėjas. 

Vokiečių spauda skelbia, kad tik
tai minėti du pramonininkai — 
Beitz ir Buddenberg sudarę sud So
vietais prekybionius sandėrius, sie
kiančius 20 bilijonų markių. Sovie
tai esą pasižadėję, pradedant 1985 
metais, iš savo Vakarų Sibiro šal
tinių parūpinti Vokietijai kasmet 
50 bil. kubinių metrų gažo, šiuo me
tu jie kasmet teikia 11 bil. kub. 
metrų. Savo ruožtu Vakarų Vo
kietija kasmet teikia Sovietams 
700,000 tonų plataus kalibro vamz
džių Sovietų dujotiekiams ir 
naftotiekiams. Sovietų užsakymų 
gauna ir kitos vokiečių įmonės. 
Prieš Naujuosius metus vokiečiai 
pasižadėjo parduoti rusams fab
rikų įrengimų, armatūros ir bran
duolinėms jėgainėms įruošti reik
menų už 50 bilijonų markių. Taip 
pat vokiečių firmos pasižadėjo 
Sovietams pastatyti geležies plokš
čių valcavimo, chemijos ir kitokius 
fabrikus, o taip pat įruošti prie 
Maskvos naują aerodromą 
"Šeremetjevą II", iš kurio karo at
veju Sovietai galėtų sėkmingiau 
bombarduoti pačią Vokietiją. Visa 
tai palengvina Sovietams plėsti 
agresiją ir vykdyti pasaulio užka
riavimą, o. ku. 

JAV-bių didžiules lėktuvnešis „Enterpreise" Persijos įlankos vandenyse saugo Iraną nuo galimos Sovietų agresijos. 

PIETŲ AMERIKA LIPDO GYNYBOS SĄJUNGA 
Ją skatina JAV-biŲ nuolaidžiavimai 

kariuomenių vadų suvažiavimas: 
Argentinos. Brazilijos. Kolumbijos, 
Čilės, Domininkonų respublikos, 
Equadoro, Guatemalos, Haiti, Hon
dūro, Panamos, Paraguajaus, Peru, 
Surinamo. JAV, Iruguajaus ir Vene-
cuelos. Susirinkimo globėjas buvo 
Kolumbijos daug kartų buvęs užsie
nio reikalų ministeris ir dabartinis 
prez. J. Cesar Turbay Avalą, liberalų 
partijos narys. Veiklus ir žymus poli
tikas. 

Argentinos gen. Roberto Viola 
pateikė dalyviams sąjungos veiklos 
planą. Jis j j paruošė iš kelerių metų 
partizanų veiklos stebėjimo P. 
Amerikoje. Jis sakė, kad partizanai 
veikia Sovietų Sąjungos įsakymu per 
Kubos dikt. F. Castro. Tikslas — įvesti 
P. Amerikoje marksistine santvarką ir 
jos turtingus šaltinius panaudoti 
pasaulio užgrobimui. Šioms užma
čioms galima pastoti kelią tik jungti
nėmis jėgomis ir bendra veikla, pareiš
kė gen. R. Viola. 

ORTOPEDININKAI PAS 

POPIEŽIŲ 
B. JABLONSKIS 

paskelbti 1982 laisvus rinkimus. Kokia 
JAV nauda dabar, kai revoliucinėje 
valdžioje vyrauja kairieji? 

Castro apmokyti ir Sovietų ginklais 
apginkluoti partizanai puola ne tik 
junginių ar diktatorių valdomas vals
tybes, bet ir demokratines. Kolum
bija daug metų demokratiška vals
tybė, bet partizanai ir joje veikia. 
Žudo valdžios aukštesnius parei
gūnus, grobia turtinguosius papildyti 
savo išlaidoms milijoninėmis sumo
mis. 

Čilė daugelį metų buvo demokratiš
ka. Kiekvieni rinkimai buvo pra-

Po II pasaulinio karo JAV politikos 
vairuotojai sugebėjo laimėti karą, bet 
neišvengė klaidų pokarinėse dery
bose su Sovietų Sąjunga. Šios klaidos 
visą laiką persekioja JAV Europoje. 
Azijoje, Afrikoje ir vidur. Rytuose. 
Didžiausia ir pavojingiausia klaida 
padaryta su Castro, kurio veikla, 
remiama Sovietų Sąjungos ir jos sate
litų, graso visam Amerikos žemynui. 
Šią klaidą turėjo pašalinti kartu su So
vietų vairuojamais sviediniais, įvež
tais į Kubą. Kai tik Sovietai išvežė tuos 
Šaudmenis, tuoj JAV turėjo išvyti ir 
Castro su jo marksistine sistema. Paga
liau galėjo rimtai paremti kubiečių 
išsikėlimą „Kiaulių įlankoje" ir tuo 
būtų buvęs šis skaudulys pašalintas, vedami demokratiškai. Demokra-

demokratinės valdžios. Ir čia pasi- Popiežių Joną Paulių. H-ajj, aplankė ita-
rodžius partizanams, laikinai valdžią 'u ortopedijos technikų federacijos ket 
perėmė kariuomenė. 

Cia suminėti įvykių pavvzdžiai ir 
JAV nuolaidžiavimai kairiesiems P. 
Amerikos valstybes privertė apsisau
goti savo kraštus nuo Sovietų užmačių 
savo pačių jungtinėmis jėgomis. P. 
Amerikos karinei sąjungai suliedinti 
1979.XI įvyko Kolumbijos sostinėje 
Bogotoje šių P. Amerikos valstybių 

virtojo tautinio kongreso dalyviai. Jiem 
tartame žodyje, Šventasis Tėvas pažy
mėjo, jog Bažnyčia su dideliu dėmesiu ir 
pagarba seka ortopedijos specialistų pro
fesinę veiklą, kuria jie atlieka labai svar
bią tarnybą kenčiantiems žmonėm. Kaip 
gydytojai, ortopedijos specialistai kalbėjo 
Popiežius, siekdami pagydyti sergantį, su
luošintą žmogaus kūną, jūs esate Dievo 
bendradarbiai. — 

bet nuolaidžiavimas neleido. 
Iš šios stambios klaidos nepasi

mokė ir kiti Washingtono politikai. 
Vienas po kito jas kartojo ir kartoja. 
Prez. J. Carteris nutraukė ilgametę 
sutartį su Taivvanu. Jis galėjo šį reika
lą išspręsti su kom. Kinija, panau
dodamas komunistų būdą — dvi 
Vokietijos, dvi Korėjos ir t.t. 

Panamos perkasas, kuris JAV jė
gomis buvo baigtas kasti ir Panamos 
valstybės buvo perleistas JAV amžinai 
globai, prez. J. Carterio perleisfas 
Panamos kairiųjų polinkių gen. Oraar 
Torrijos Herrerai. Su tokiu perkaso 
perleidimu nesutinka P. Amerika. Ji 
laiko irgi nuolaidžiavimo klaida, kuri 
gali būti labai pavojinga. Perkasas yra 
tarpvalstybinis ir tarptautinis laivyno 

tijos apraiška pasinaudojo kairieji ir 
kiti. Socialistai, komunistai, kraštuti
niai ir kitos kairiųjų srovės prisišliejo 
prie jų ir sudarė sąjungą. Jų sąjunga 
rinkimus laimėjo tik labai maža balsų 
persvara. 

Išsirinko kairįjį prezidentu ir įsive
dė marksistinę santvarką. Per trejus 
metus kairiųjų valdžia nukankino ir 
nužudė daug čiliečių. Viską nusavino. 
0 kraštą per trejus metus taip nua
lino, kad pritrūko kasdieninės 
duonos. Seimininkės, neturėdamos 
kuo maitinti savo šeimas, dirbančius 
vyrus ir sūnus, netekusios kantrybės, 
išsipylė į gatves su tuščiais puodais ir 
pradėjo barškinti bei šaukti: duokite 
duonos. 

Ištikimas Čilės demokratiškai 
kelias. Taikos ir karo (ypač karo) metu santvarkai karys gen. A. Pinochet 
turėtų labai svarbios strateginės reikš- Ugarte su jam ištikimais kariuomenės 
mės. Jo valdymas turėjo bent šiuo daliniais pašalino komunistinę sant-
politinių pavojų metu būti paliktas 
JAV7 priežiūrai ir globai. Jei jos 
nenorėjo jo valdyti, turėjo sudaryti iš 
abiejų Amerikų stipresnių valstybių 
tokį veiksnį, kuris pajėgtų juo rūpin
tis taikos ir karo metu. 

Pietiečiai nustebinti prez. J. 
Carterio poelgiu prieš Nicaraguos 
prez. Anastasio Somozą. Jį ėmė kal
tinti kaip diktatorių. Somoza nebuvo 
jų kailyje, nes jis buvo rinktas prezi
dentu (1979 Readers Digest Alma
nachas. 618 psl.). Jis buvo pažadėjęs 

varką. Dabar Čilę valdo karinė junta. 
Daugiau kaip du trečdaliai čiliečių ją 
palaiko. Bet prez. J. Carteris nepai«o 
čiliečių palankumo juntai. Nutraukė 
pagalbą ir kiekviena proga ją smer
kia. 

Urugvajus laikomas P. Amerikos 
Šveicarija. Žmonės geriau išmoks
linti. Tačiau žemės ir gyvulininkystės 
ūkio kraštas. Nei žemės turtų, nei pra
monės beveik neturi. Pastaroji dar tik 
užuomazgoje. Ji yra pavyzdys kitoms 
valstvbėms, nes kraštas valdomas 

Kinų tautinis muziejus Sinkiange, kuriame sutelkta daugybė Kinijos praeiti liečiančios 
medžiagos. 

PALIKAU MIELĄ 
TĖVIŠKĘ .,Aj 
Atsiminimai 
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FELIKSAS PEMPĖ 

Bolševikams atsikrausčius j Lazdijus, pra
sidėjo intelektualų areštai. Visų pirma buvo 
areštuotas gimnazijos direktorius, mokesčių ins
pektorius, valstybinės degtinės parduotuvės ve
dėjas, keli mokytojai ir daug kitų lazdijiškių, ku
rių tarpe ir vienas žydas advokatas. 

Prasidėjo ir įstaigų vadovų pakeitimai: ap
skrities viršininku buvo paskirtas kažkoks tipe
lis (jo pavardės jau neprisimenu), ką tik iš kalė
jimo išlaisvintas. Jo pirmas darbas buvo 
nugriauti Lazdijų mieste pastatytą Lietuvos ne
priklausomybės paminklą, kuris gražiai puošė 
Lazdijų miestą. Jį nugriovęs ėmėsi kitus pana
šius "darbus" vykdyti. Bet tuojau paaiškėjo, 
kad jis j kalėjimą buvo patupdytas ne kaip ko
munistas, bet kaip voldemarininkas. Tuojau iš 
apskrities viršininko pareigų buvo atleistas ir 
kažkur dingo. Buvo kalbų, kad jį išlaisvintojai 
"likvidavo". Nauju apskr. viršininku buvo pa
skirtas kitas "pasižymėjęs" tipelis, kalėjime 
sėdėjęs už arklių ir dviračių vogimą. Bet ir tas 
neilgai apšilo, nes buvo visai bemokslis ir vos 
pasirašyti mokėjo. J i s vėliau buvo paskirtas 
Lazdijų kooperatyvo vedėju. 

Apskrities vykdomojo komiteto pirmininku 
buvo paskirta viena "draugė", kilimo, rodos, iš 
Šventežerio, "išvaduota" iš kalėjimo, ten sėdė
jusi už policininko nužudymą, kuris darė jos 
sodyboj kratą, ieškodamas bravoro naminei 
degtinei gaminti. Vienu žodžiu, padugnės pra
dėjo užiminėti visas vadovaujančias įstaigų vie
tas, o Stalino saulė "šildyti" padorius Lazdijų 
m. gyventojus. 

1941 m. pradžioje pas mane atvyko Liškia
vos parapijos klebonas kun. Grablikas, su ku
riuo susipažinau gyvendamas Kud. Naumies
tyje. Tuomet jis buvo Kud. Naumiesčio 
parapijos vikaras. Pasikalbėjus įvairiais gyveni
mo reikalais, pagaliau jis mane paklausė: 
"Ponas Pempe, girdėjau, kad tamsta turite tei
sę rapatrijuoti Vokietijon, ar negalvojate ten 
vykti? Juk matote, kas pradeda darytis su lietu
viais rusams Lietuvą okupavus. Kasdien gir
dėti vis_ nauji suėmimai. Kasdien vis į kalė
jimus nauji išvežimai". Girdi, nieko nelauk ir, 
jeigu tik gali repatrijuoti, tai spruk, kol dar nesi 
suimtas. (Mat, mano uošvė buvo gimusi Vo
kietijoj, prie pat Eitkūnų. Jos motina buvo tik
ra lietuvė, bet tėvas vokietis, ir dėl to lyg ir tu
rėjau teisę ten repatrijuoti). 

Jam į tai atsakiau, kad aš ir mano žmona 
galvojame ir šiaip ir taip, bet iš mūsų galvoji
mo nieko neišeina. Norint repatrijuoti reikia vi
sų pirma atsisakyti iš tarnybos, o jeigu komi
sijos būsime dėl kurios nors priežasties 
nepraleisti , repatrijavimui nepriimti, tai pir
moji pakaruoklio kilpa bus man užmesta ant 
kaklo. Jis man į tai atsakė: "Jeigu aš turėčiau 
teisę kur nors repatrijuoti, tai su mielu noru tą 

daryčiau ir padaryčiau". Girdi, rimtai pagalvo
kite ir pradėkite tuo rūpintis. 

Kun. Grablikui išvykus, pradėjome su žmo
na tą reikalą vėl svarstyti. Pagaliau nutarėme 
susitikti su tos komisijos pirmininku Taudinu, 
kuris atvykdavo į paštą korespondencijos atsi
imti. Po kelių dienų jis į paštą kaip tik ir atvy
ko. Pakviečiau jį į savo butą, kuris buvo to pat 
namo atntrame aukšte. Visą reikalą jam išaiš
kinau ir paprašiau jo patarimo. Jis man atsa
kė: "Lazdijuose repatriacijos komisija savo dar
bą jau baigė. Paskutinį savo posėdi tuo reikalu 
dar turės vasario 28 d. Seirijuose, Alytaus 
apskr. "Girdi, atvyk su žmona ten, atsigabenk 
reikalingus dokumentus, užsiregistruok ir tada 
Pašto valdybai įteik atleidimo prašymą. Jis ma
ne užtikrino, kad komisijos būsiu priimtas ir 
tuomet, girdi, drąsiai galėsi spiauti Stalinui 
barzdon. Jam padėkojau už suteiktą informaci
ją. Jis išvyko. 

1941 vasario 28 d. su žmona nuvykau į Seiri
jus, į vokiečių - rusų repatriacijos komisiją 
repatrijavimo reikalu. Ten radau atvykusį F . 
Balčiūną, miškų urėdo pavaduotoją, su žmona, 
su kuriuo 1930 m. drauge lankėme šaulių ugnia
gesių kursus Alytuje. Jis buvo atvykęs irgi tuo 
pat reikalu kaip ir aš. Komisija užregistravo ir 
priėmė Balčiūnus, mane su žmona ir dar kelis 
kitus asmenis, atvykusius tuo pat reikalu. 

(Bus daugiau) 

v ' 



MOSU KOLONUOSE 
Lawrence, Mass. 

MINĖSIM VASARIO 16-TA 

Lawrence lietuviai, Altos sky
riui vadovaujant ir šv. Pranciš
kaus parapijos klebonui kun. A. 
Janiūnui bendradarbiaujant, Va 
sario 16 d. minėjimą ruošia 
vasario 17 d., 12 vai. šv. Pran
ciškaus bažnyčioj lietuviškos 
šv. Mišios už gyvus ir mirusius 
už Lietuvos laisvę su atitinkamu 
pamokslu. 

minėjimas. Organizacijos įžy
giuoja su Lietuvos ir Amerikos 
vėliavomis. Dainuos moterų ir 
vyrų chorai. Kalbos, deklama
cijos, himnai. J . Sk. 

Šiais laikais lietuviu jaunajai j people". 
kartai išsimokslinus ir užiman- j Mielai aš 
čiai vadovaujančius postus, o ir į kur jie galėtų gauti 

j tokiais lipinukais, kad juos su-
jiems paaiškinau, t prastų ir kiti šios šalies žmonės, 

Lietuviu bendruomenė savo dide- „Lithuanian and proud of it' 
le veikla paveikė tuos lietuvius, lioinuką. 
kurie jau buvo ir nutolę nuo lie- i Tai rodo, kad visi lietuvių au

tą gražųjį I kalbantieji angliškai. Turime 

Po Mišių šv. Pranciškaus pa
rapijos salėj pietūs ir 1:30 vai. 

UPINUKAI PRIMENA, KAD 
LIETUVIAI YRA GERI ŽMONĖS 

Vieną f vasaros dieną užsukęs 
pas mielus kaimynus Kazimierą 
ir Zitą Dapkus, buvau apdova
notas lipinuku „Lithuanian and 
proud of it", kurį mielai užsiltpi-
nau ant automobilio. 

tuvių tautos, net bijoję prisipa
žinti lietuviais. Dabar daugelis 
noriai prisipažįsta esą lietuviai. 

tomobiliai turėtu papuošti 

stengtis, kad daugiau žmonių ži-1 
notų lietuvių tautą, jos tragiška i 
padėtį. 

Andrius Laukaitis i 

Lemont, DI. 
Ne per seniai, nuvažiavęs į Or-

land Park apsipirkimo centrą, su
tikau jauną ponią, kuri anglis 
kai manęs klausė, ar aš lietuvis. 
Man tai patvirtinus, ji pasisakė, 
kad jos abu tėvai lietuviai. Bet 
,ji ištekėjusi už amerikiečio. Gy
venanti čia netoli. Lietuviai pui
kūs žmonės ir ji norėtų gauti to
kį lipinuką ir taipgi prisilipyti 1 
prie savo automobilio. Prašė pa
sakyti, kur galima gauti. Jai pa- Į 
goję, Marąuette Parke. Baigusi' 

i sur galima gauti, žinoma,lietuviu 
ir„» . --'--. '.• ,. . , , . , . , į laikomose krautuvėse. Ji nuošir-
SSE. T ZSH^SSfSlSSS mT i'1*, nepakanka; d ž i a i d e k -0 i r j ^ į ^ i r 
taiiicu oreanizaciias lunsianti tipcioorin« i«»iHrvc »;lrolomc v * . ' . . , . . OJ 

prisi l ipyti . 

Kataliku Federacijos atsišaukimas 
kataliku organizacijas jungianti• tiesioginės veiklos reikalams. Fe-
ašis, ALRKF deda dideles pastan- j deracijos veiklai vystyti reikia 
gas, keldama solidarumo ir dar- j daugiau veikėjų, reikia katalikiš-
nios veiklos dvasią Amerikos lie- j kosios visuomenės mecenatų, rei-
tuvių organizacijų ir veikėjų tar- j kia didelių ir mažų aukų. Tik 
pe ir skatindama krikščioniškai gausi parama leis ALRKF savo 
lietuviškas tradicijas visuomeni- misiją pilnai atlikti. Dabartinė 
niam gyvenime, organizacijose, 
parapijose ir šeimose. Federaci
jos valdybai rūpi visa lietuvių ka
talikų veikla ir šios veiklos tin
kamas atstovavimas savoj visuo
menėj ir toli už jos ribų 

Įvairiais būdais federacija tei
kia moralinę ir materialinę pa
galbą Lietuvos katalikų Bažny
čios veiksniams, jiems vedant 
sunkią kovą prieš Sovietų oku
pantų- žiaurius užsimojimus su
naikinti tautinę sąmonę ir tikėji
mą. Federacijos valdyba ieško 
Lietuvos padėties supratimo ir 
reikšmingos paramos JAV vyriau
sybės sluoksniuose, ypač kalina
mų tikinčiųjų išlaisvinimui. Ji 
stengiasi, kad būtų parodyta pa
sauliui, kaip žiauriai yra perse
kiojamas tikintis Lietuvos jauni
mas ir vaikai ir kokia didelė 
skriauda jiems yra daroma, iš
kreipiant bei nuslepiant garbin
gą lietuvių tautos, istoriją ir gra
žias tautines tradicijas. 

Šiuo metu ALRKF valdyba ruo
šia 45-jį Katalikų federacijos 
kongresą 1980 metų spalio 17, 18 
rama jos prasmingai veiklai padi
dinti. Pažymėtina, kad ALRKF pa 
jamas sudaro tik laisvos aukos ir 
jai priklausančių organizacijų na-1 
ir 19 dienomis Detroite su simpo- \ 
ziumu jaunimui, tautinio meno 
paroda, paskaitomis ir koncertu. 
Jau dabar planuojama, kaip at
žymėti ALRKF deimantinį jubi
liejų 1981 metais. 

Siekiant Čia numatytų uždavi
nių ir plečiant visą federacijos 
veiklą, apimančią ir Kultūros I 
institutą, Katalikų akcijos fondą i 
bei Dainavos jaunimo stovyklą, j 
federacijos valdyba skelbia 1980 | 
metų finansinį vajų, kuris bus ve
damas iki gegužės mėnesio pabai
gos. Reikia pridurti, kad ne kas 
metai federacija kreipiasi į savo 
narius bei visą lietuvių visuome
nę aukoti jos veiklos uždavi
niams. Šiais metais federacija 
kreipiasi, nes labai reikalinga 
gausi moralinė ir finansinė pa-
rio mokesčiai (maži ir didele da
limi neapmokėti). Šiuo finansiš-

federacijos valdyba prašo aukas 
ir mokesčius siųsti Viktorui Ve-

Čia, netoli Lemonto, bet jau 
Lockporto miestelyje, prie krau
tuvės sutikau vyrą, kuris manęs 
angliškai paklausė, kur jis galė
tų tokį lipinuką gauti. Jis vokie
čių kilmės, o jo žmona lietuvė. 
Prie mudviejų priėjo it jo žmo-

selkai: 8930 W. Outer Drive, na ir dvi pagyvenusios ponios. Lie-
Detroit, MI 48219. Čekius rašyti j tuvė pasisakė, kad gimusi Chica-
Litbuanian R. Catholic Federa-
tion of America vardu. ALRKF 
valdyba reiškia didelę padėką vi
siems, kurie atsilieps į šį federa
cijos kreipimąsi. 

aiškinau.kad Marąuette Parke, vi 
Maria highschool, bet lietuviš
kai kalbėti jau užmiršusi, tiflc šiek 
tiek suprantanti. Jiems visiems 
lietuviai patinka, tai "nice 

SKAUTAI 
(Atkelta i i 2 psl.) 

ir mąstymo dienos sueiga įvy^s 
sekmadienį, vasario 17 d. »10 vai. 
ryto, Jaunimo centre, 'klasėje, ku
rioje vyksta udryčių sueigos. Da
lyvauja visi keturi Nerijos tunto 
.laivai ir Raitijos gintarių įgula. 
Dalyvavimas privalomas. Visos 
sesės raginamos dalyvauti 9:30 
vai. ryto Jaunimo centre atna
šaujamose jaunimo šv. Mišiose. 

KERNAVĖS TUNTO 
DĖMESIUI 

-
Kernavės tunto iškilminga su

eiga įvyks sekmadienį, vasario 17 
d. Sueigą pradėsime 9:30 vai. ry
to šv. Mišiomis Jaunimo centro 
mažojoje salėje. Visos tunto se
sės (ir šiuo metu aktyviai ne-
skautaujančios), tėveliai ir tunto 
bičiuliai maloniai kviečiami šioje 
sueigoje dailyvauti. 

i v-

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad po ilgos 
ir sunkios tfgos, sulaukusi 47 metų amžiaus, 1980 m. vasario 10 d. 
St. Joseph ligoninėj, Eigin. 111., mirė 

ELENA ŠPOKIENE 
KIAURAKYTĖ 

Gyveno 3416 CrystaI Lake Road, Crystal Lake, Illinois. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 34 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Lionginas, duktė Violeta, 3 

sūnūs: Viktoras Vytas ir Marius, pusseserė Jadvyga Zalagėnienė 
su šeima, pusbrolis Bronius Dapkus, švogeris Aleksandras Špokas su 
šeima, švogerka Birutė Bagdanskiene, Lietuvoje brolis Juozas su šei
ma* ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 
Street 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 14 d. B koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta j švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, duktė ir sūnūs. 
Laid. direkt. Donald A. Petkus. — Tel. 476-2345. 

Tauriam lietuviui, neramiais laikais sumaniai 
tvarkusiam Lietuvos finansus, 

A. + A. JONUI MATULIONIUI mirus, 
jo ŽMONAI, DUKRAI, giminėms ir artimiesiems 
reiškiu nuoširdžią užuoįautą. 

Petras Kudukis 

Mielai 

A. f A. ELENAI KUDŽMATTEI 
netikėtai mirus, seserį ONĄ ŠEŠTOKIENĘ, brolį AU
GUSTINĄ, brolienę GENOVAITE, svainį JONĄ RU
GIENIŲ ir jo sūnus ALGĮ ir VYTAUTĄ su šeimomis 
ir visus gimines, bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu liūdime. 

Ona ir Jurgis Ribinshai 

Tik ką išėjo iš spaudos žymiausio angly XIX Šmt, 
rašytojo R. L Stevensono 

?? "SLĖPININGOS NOVELES 
Stevensonas laikomas tobuliausiu kokį anglai turėjo stil istu. 

Jo novelės gyvos, pilnos įtampos ir neužmirš tamos. Jo kūryba 
patinka visokio amžiaus skaitytojams. Savo vaizduote pavergia 
savo originalumu žavi suaugusius, savo stiliumi — senuosius 
Visos trys kartos mėgsta jo spalvingumą, ryžtumą ir poetinę 
drąsa. R. L. Stevensonas yra išgarsėjęs ir savo nuotyk iii rornATiU 
"Lobių sala". "Slėpiningas noveles" išver tė Povilas Gaučys. 

Knygos kaina su persiuntimu $6.85 
Užsakymus siųsti: 

DiRAUGAS, 4545 W. 63rd St. Chicago, IL 60629 
Illinois gyventojai prideda 36 et. valst i jos mokesčio. 

A. A 
FRANCES DVILAniS 

Gyveno Cicero, nifeiois 
Mirė vasario 12 d., 1980 m, 9:30 vai. ryto. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 52 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Martynas, duktė Mary Blan-

ford, žentas Martin, 2 anūkės Mary Jo Blanford ir Rita su vyru 
George Elmore, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Dievo Motinos Sopolingos draugijai — pirmininkė; 
Tėvų Marijonų rėmėjų dr-jai — pirmininkė; LR.K. Moterų Są-gai, 
Sv. Kazimiero Seserų rėmėjų dr-jai ir Jūrų Saulių Klaipėdos kuopai. 

Kūnas bus pašarvotas Vasaitis-Butkus koplyčioje, 1446 S. 50th 
Ave., Cicero, Illinois. Lankymo valandos treciao. nuo 6 iki 9 vai. 
vak.; ketvirtad. nuo 2 vaL popiet iki 9 vai. vak. 

Laidotuvės įvyks penktad., vasario 15 d. Iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Antano parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, duktė, žentas, anūkės ir kiti jimtae*. 
Laid. direkt. Vasaitis-Butkus, telef. OL 2-1003. 

A. t A. KOSTAS (Constant) GAUBIS 
Buvęs per 40 metų vargonininkas Dievo Apvaizdos 

ir 6v. Jurgio parapijose. 

Gyveno 1750 South Union Avemie, Chicago, Illinois. 

Mirė vasario 10 d., 1980 m., 1:25 vai. popiet, sulaukęs 
8 2 m . fl.Tnžigi^if 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime artimi draugai ir pažįstami. 
Pr ik lausė Šv. Vardo draugijai. 

Kūnas pašarvotas Jurgio F Rudmino koplyčioje, 3319 
South Lituanica Avenue. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį,, vasario 14 d. Iš koplyčios 
8:30 vai . r y t o bus at lydėtas i Šv. Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiami draugai ir pažįstami dalyvauti šiose 
laidotuvėse. 

Laid. direkt. Jurgis F . Rudminas, telef. 927-1138. 

P A D K A 
Staigiai ir netikėtai, 1980 m- sausio mėn. 23 d. mirė 

mano mielas vyras 

A. + A. 
VYTAUTAS VAITONIS 

Sausio mėn. 26 d. palaidotas Chicagos Lietuvių Tau
tinėse kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkoju giminėms, draugams bei pažįsta
miems, pagerbusiems velionį apsilankymu koplyčioje, da
lyvavimu pamaldosef aukojusiems šv- Mišioms ir palydė
jimu į amžinojo poilsio vietą. 

Širdingas ačiū už užuojautas žodžiu bei raštu. 
Ypatinga padėka gerb. kun. klebonui A. Zakarauskui 

už pamaldas bažnyčioje, už maldas koplyčioje ir kapinėse. 
Padėka grabnešiams, suteikusiems velioniui pasku

tinį patarnavimą. 
Padėka laidotuvių direktoriui D. Petkui už sklandų 

patarnavimą. 
Liūdinti Žmona 

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. vasario mėn. 13 d. 

Iškeliavus amžinybėn mielai mamytei 

A. t A. MARIJAI KNYSTAUTIENEI, 
dukroms ALDONAI, dr. GRAŽINAI ir sūnui VALDUI 
su ŠEIMOMIS reiškia gilią užuojautą 

Donatas Stukas 
Kazys Jankauskas 

A. f A . DR. Z E N O N U I M I N G I N U I 
mirus, jo žmoną LYDIJJį ir sūnų J0NJJ giliau
siai užjaučia ir kartu liūdi 

Juze ir Kęstutis Aglinskai 
Ona ir Albinas Garūnai 
Genovaite ir Algirdas Maciūnai 
Aldona ir Vytautas Taurai 

EUDEI K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

A. f A. ALBERT SKRABUT£NAS 
Gyveno Chicago, I1J., Mt. Greenwood apylinkėje. Anksčiau gy

veno Roselande 
Mirė 1960 m. vasario 11 d , sulaukęs 45 m. amžiaus. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Shirley (Stanford), 3 duk 

terys — Deborah, žentas James Bollinger, ST., Linda ir Lisa, sū
nus John, anūkas James Bollinger, Jr., motina Uršulė Skrabutienie-
nė, brolis Edward, dėdė Bruno Papšis, 2 pusseserės vienuolės kazi-
mierietės ses. M. Cecilija ir ses. M. Teresa, pusbrolis Bruno Papšis, 
Jr., su šeima. Lietuvoje dėdė Kazimieras Motiejūnas su šeima ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Sv. Vardo dr-jai ir Catholic Order of Foresters. 
Kūnas pašarvotas Sheehy koplyčioje. 10727 So Pulaski Road. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 14 d Tš koplyčios 8:45 

vai. ryto bus atlydėtas į šv. Kristinos parapijos bažnyčią, kurioje 
9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, dukterys, tunus, tentas, anūkai, 
motina ir brolis. 

Dėl informacijų skambint telef 783-7700. 

Mažeika & Evans 1 
i j u a / , 1 

« JK" Laidotuvių Direktoriai 
SSfcS 6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8o00 
Tel. 737-8601 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 



6 DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. vasario mėn. 13 d. 

X Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktis bus paminėta VVashing-
tone Atstovų rūmuose vasario 
13 d. 3 vai. p . p. Minėjimą glo
boja Illinois atstovas Frank 
Annunzio. Maldą čia sukalbės 
ev. ref. kun. Eugenijus Gerulis 
iš Chicagos. Senate minėjimas 

x Bronius Kviklys, vienas iš | b u s vasario 19 d. Minėjimą glo
boja Dlinois senatorius Charles "Draugo" redaktorių, Liet. Ben

druomenės Hot Springs, Ark., 
apylinkės valdybos pakviestas, 
šį savaitgalį išskrenda į minė
tą miestą ir skai tys paskaitą 

H. Percy. 
X Chicagos Viešoji bibliote

ka etninių grupių reikalams ir 
knygų atrankai pasikvietė įvai-

Lietuvos nepriklausomybės š v e n r i ų grupių atstovus, dirbančius 
tės minėjime, kuris įvyks šį šeš- Chicagos universitetuose. Lie-
tadienį. Prasidės pamaldomis, : tuvių reikalams yra pakviesta 
kurias 11 vai. laikys Arkansas prof. Marija Saulaitytė-Stanku-
valstijos vyskupas. Po pamaldų vienė. Lietuvių pasirodymas bus 
minėjimas bus tęsiamas para-; rugsėjo-spalio mėnesiais. Infor-
pijos salėje. Jo metu bus įruoš- i muotis galima telefonu 269-3055 
ta dabartinės Lietuvos rezisten-1 arba artimiausioj bibliotekoj. 
ei jos spaudos paroda, kuriai ek
sponatai iš Chicagos jau yra 
nugabenti. 

X Br. Tadui Margiu,, MIC, | k l a u g o m v b ė s , h W i r i 
kurs daugelį metų darbuojasi 
"Draugo" spaustuvėje, vasario 
11 d. Loyolos universiteto ligo
ninėje padaryta širdies opera
cija. Ligonis pamažu sveiksta, 
bet dar tu rės bent porą savai
čių pagulėti ligoninėje ir pas
kiau gydytis namie. 

kuri yra 6120 So. Kedzie Ave., 
tel. 476-0639. 

X Elinois universiteto slavis
tikos skyrius Lietuvos nepri-

paminė-
ti, su lituanistikos studentais 
susitikti kviečia JAV LB Švieti
mo tarybos pirmininką Antaną 
Saulaitį, S. J . Studentai istori
niais bei visuomeniniais klausi
mais su pirmininku kalbėsis va
sario 15 dieną, 12 ir 1 valan-

x A. a. Pranciška Dvilaitienė, 
Marijonų bendradarbių nuošir
di darbuotoja, mirė antradienį, 
vasario 12 d., Loretto ligoninėje 
po sunkios ligos ir operacijos. 

x Lietuvių Dailės instituto 
ruošiamoje dailės parodoje su I 
savo kūriniais dalyvaus Chica
gos ir kiti tolimesnėse valsti
jose gyveną dailininkai. Paroda 
atidaroma vasario 22 d., 7 v. v. 
ir tęsis iki kovo 2 d. Čiurlionio 
galerijoje — Jaunimo centre, 
Chicagoje. Visuomenė kviečia
ma atsilankyti. Parodoje daly
vauja 24 dailininkai. 

X Pirmojo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos pirmi
ninko a. a. Jono Matulionio, mi
rusio 1980 m. sausio 24 d. To
ronte, Kanadoje, laidotuvėse da
lyvavo dabartinis PLB pirmi
ninkas Vytautas Kamantas, bu
vęs PLB pirmininkas dr. Juozas 
FAingaila, JAV LB pirmininkas 
Vytautas Kutkus ir Kanados 
LB pirmininkas Jonas Simana
vičius. Visa Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė liūdi netekusi sa
vo pirmojo pirmininko. 

X Kun. A. Lipnniūno moksL 
at-kų kuops nariai ruošia ponč-
kų balių penktadienį, vasario 15 
d., 7 v. v. Jaunimo centro ma
žojoje salėje. Kviečia tėvelius, 
gimines ir visą lietuvišką jau
nimą pasivaišinti ir pasišokti. 

x Saulius Kuprys, PLB val
dybos ir PLB Visuomeninių rei
kalų komisijos vicepirmininkas, 

ZVAI0ŽD ŪfĖ 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 8206 W. 65m Place, CMcago, IL 60629 

domis, kambaryje 1250 UH. Vi-
X Lietuvos nepriklausomybės' si lietuviai studentai kviečiami. 

atkūrimo 62 metų minėjimas j x Partizano Daumanto atei-
įvyks Evangelikų-liuteronų Zio- tininku kuopos slidinėjimo išky-, . ... . . , 
no parapijoje sekmadienį, va-1 la bus 'šį sekmadienį, vasario 17 P ^ u n t e . profesinėms geologų 
sario 17 dieną, 11 vai. ryto per d., 1 vai. po pietų Lieponių O M I . * " . 1. 'M' " Europoje ir A n e 
pamaldas. Dr. Algimantas Ke-iOak Country klubo laukuose, 

143-čia gatvė netoli Bell Road. 
Nariai prašomi dalyvauti su šei
momis ir draugais. Reikia atsi
vežti savo slidinėjimo priemo
nes a r rogutes. 

X "Suktinio" tautinių šokių 

VASARIO 16-JI 

Seniai, seniai Lietuva buvo 
stipri ir galinga. Bet paskui Lie
tuva buvo rusų pavergta ir lie
tuviai nebegalėjo skaityti lietu
viškų knygų ir laikraščių. Ne
galėjo eiti į lietuvišką mokyklą 
ir negalėjo lietuviškai melstis. 
Bet lietuviai kovojo ir jie spaus
dino lietuviškas knygas ir laik-
raščiuis Tilžėje, nes jie nenorėjo 
užmiršti lietuvių kalbos. Knyg
nešiai nešė iš Tilžės į Lietuvą 
knygas, rizikuodami savo gyvy
bę, nes jie galėjo būti nušauti. 

Vieną dieną buvo paskelbta 
Lietuvos nepriklausomybė. Mū
sų prezidentas buvo Antanas 
Smetona. Dabar mes kiekvie
nais metais švenčiame Vasario 
šešioliktąją. Mes šokame tauti
nius šokius, dainuojam. Įnešame 
lietuvišką vėliavą, giedame Lie
tuvos himną. 

Vytenis Jurkus, 
Montrealio lit. m-los mokinys, 

Kanada, "Liepsna". 

lertas pasakys atitinkamą kal
bą ir dalyvaus solistai. Prie du
rų bus rinkliava Lietuvos lais
vės kovotojams. Parapijos sa
lėje Rūtos moterų draugija pa
dengs stalus su gardžiu šiupi
niu. Nuoširdžiai kviečiame visą Į grupė, vadovaujama Nijolės Pu-
parapiją ir d raugus dalyvauti, pienės ir Dainuojančios skautės, 

vadovaujamos Vandos Alek
nienės, Lietuvos nepriklausomy-

šventės proga pasirodys 
i Ford City Plazoje vasario 19 

minėjimą šį' 
šeštadienį 11:30 vai. ryto mo
kyklos salėje. Mokiniai ir mo-

x Kristijono Donelaičio litua
nistinės mokyklos kviečia tėve-1«. 
iius ir visuomenę atsilankyti 
Vasario 16-tosios 

kytojai prašomi pasipuošti tau
tiniais drabužiais. 

x Akt. Juozas Kaributas, 
gyv. Los Angeles, šiuo metu 
lankosi Meksikoje. Iš Meksikos 
miesto jis a ts iuntė sveikinimus 
"Draugo" redakcijai ir visiems 
bendradarbiams. Jis rašo, kad 
Acapuko kuror te šiuo metu ge
rokai karš ta , už ta t ten ilgai ne
galėjo a tostogaut i . 

X LB Brighton Parko apy
linkės rengiamas Vasario 16-
tosios minėjimas įvyks vasario 
24 d., sekmadienį (ne: 25. kaip 
vakar dienos laidoje per klaidą 
paskelbta) . Iškilmingos šv. Mi
šios bus 10 vai. Nekalto Pra
sidėjimo par . bažnyčioje, o 11 
vai. minėjimas salėje, kur pa 

d., antradienį. 6:30 vai. vakarą. 
Visi kviečiami atsilankyti ir pa
bendrauti. 

X šv. Kryžiaus ligoninė duos 
kursą tiems, kurie nori nustoti 
rūkę. Kursas prasidės vasario 
18 d., pirmadienį, ir bus vasa
rio 20, 25 i r 27 d., kovo 5 ir 12 
dienomis nuo 7:30 iki 9:30 vai. 
vak. Registruotis reikia tel. 
434-6700. Kursus globoja Plau
čių ligų draugija. 

x Vanda Stimburienė, Wil-
lovvick, Ohio, parėmė mūsų spau 
dos darbus 10 dol. auka. Dėko
jame. 

x Aukų po 7 dol. atsiuntė: 
Jonas Dapkus, Hartford, 
VI. Petruševičius. Baltimore, 
Marija Gureckienė, Water-
bury. 
D. Jurgaitis, Cleveland. 

Visiems rėmėjams dėkojame. 
x Aukų po 5 dol. atsiuntė: 

rikoje laiškus, juos plačiai pa 
informuodamas apie jų kolegos 
Vytauto Skuodžio suėmimą oku
puotoje Lietuvoje ir prašyda
mas jų pagalbos jam išlaisvinti. 
Kar tu primintas tas faktas, kad 
Vytautas Skuodis yra gimęs 
1929 m. kovo 21 d. Chicagoje. I 

x Chronicle of the Catholic 
Church in Lithuania, nr. 36, iš
leistas anglų kalba Liet. Kuni
gų vienybės. Redagavo kun. Ka
zimieras Pugevičius, iš lietuvių 
kalbos vertė Vita Matusaitytė. 
Amerikiečių ir kitiems laikraš
čiams tai puiki informacija apie 
komunistų vedamus katalikų ir 
kitų tikinčiųjų persekiojimus 
ok. Lietuvoje ir kituose paverg
tuose kraštuose. 

x Marąuette Parko l ie tuvių 
namų savininkų draugijos val
dybos susirinkimas įvyko va
sario mėn. Vinco Kuliešiaus na
muose. Valdyba svarstė veiki
mo planus šių metų eigoje, kaip 
daugiau pagelbėti namų savinin
kų gerovei. Vaišingoji Ona Ku
liešienė, Onai Ankienei pa-
gelbstint, nuoširdžiai pavaišino 
visus skaniausiais valgiais. 

X Lietuvių fondo Pelno skirs
tymo komisija paskyrė t am tik
rą sumą lietuvių spaudai išeivi
joje remti. Iš jos 300 dolerių 
atiteko "Draugui". Šiai sumai 
čekį mums atsiuntė L F valdy-

Piešė Aleksandras Tamulis, 

KAD LIETUVA BCTŲ 
LAISVA 

Jeigu aš galėčiau nuvykti į 
Lietuvą, visų pirmiausia aplan
kyčiau visas sava seseris, brolį 
ir kitas savo gimines, kurių aš 
dar niekad nesu matęs. Kai jau 
išsikalbėčiau su jais, aš nuva-

Ramunė vėl klausia mamytes: 
— Ar jis pats sau gerai pa

darė, mirdamas ugny? 
— Tik vienas Dievas težino, 

bet jis savo tikėjimo broliams 
ir visiems, kurie trokšta laisvės, 
labai daug gero padarė. Jis 
mirė, kad kitiems greičiau pri
artėtų laisvė. 

Ramunė giliai atsiduso, gal 
būt, dar nepilnai supratusi mo
tinos žodžius. Paskui ilgai kal
bėjosi apie Kauną ir Lietuvą 

— Man rodos, mamyte, kad 
mes esame kitame pasauly. Ne 
Chicagos namai, ne Chicagos 
gatvės, ne Chicagos žmonės. 

— Teisingai galvoji, Ramune, 
čia kitas pasaulis. Ne toks, ko
kį palikom už jūrų marių, už 
vandenynų. Čia buvo t ikras pa
sakų pasaulis. Ir t u būtum gi
mus šiame pasakų pasauly... 

Ramunės akys iš lėto mer
kėsi. Gal ji sapnuos liepsnose 
paskendusį Romą Kalantą, gal 
klausysis vyturėlio giesmės a r 
gegutės ku-kū... (Pabaiga) 

Ramunė, 
Marąuette Parko lit. m-la 

ŠVELNUS ATSAKYMAS 
— Jurgi, ką tu darytumei, jei 

Edis tave pavadintų melagium? 
— paklausė mokytoja. 

— Aš prisimenu, ponia mo
kytoja, kai vieną kar tą sakėte, 
kad reikia atsakyti švelniai, t a 
da pyktis praeis. 

— Labai gerai, Jurgi ! Kokį 
švelnų atsakymą tu duotum ta
da Edžiui? 

— Aš į jį mesčiau labai 
minkštą pomidorą, — atsakė 
Jurgis. 

NYKŠTUKAS 

U2 BRANGU TĖVIŠKĖLĘ 

Mes už brangią tėviškėlę, 
Einam vėliavas iškėlę, 
Kad tėvynė laisva būtų, 
Priešo rankose nežūtų. 

Ją prie kelio kryžius saugo, 
Melsnn laisvės Dievą brangų, 
Kad vergijos skurdas žūtų, 
Ir lietuvis laisvas būtų. 

Tėviškėle, trūksta žodžių, 
Nes dar jaunas aš esu, 
Bet mama, tėvelis sakė, 
Tu brangiausia iš visų! 

Alb. Kasmbienė 

GALVOSŪKIAI NR. 19 

I 

brolį, kada broly, kada broH 
(5 taškai ) . 

V 

Kaip šiandieną vadinasi mieš
tai, kuris seniau turėjo Kons
tantinopolio vardą? Kurioje val
stybėje t a s miestas (5 t. T. 

GALVOSŪKIŲ NR 16 
ATSAKYMAI 

I 101—91 = 10. 
H Bookkeeper. 

Vieną kartą gyveno nykstu 
kas. Jis gyveno ežere. Jo na
mai buvo gintarinė pilis. Vieną 
rytą jis ėjo pasivaikščioti. Kai 

(Žiūrėkite piešinėlį). Nusi 
pieškite a n t didesnio lapo po
pieriaus šį piešinį. Vietoje ke
turkampių, gali būti ir apskri
timai. Surašyki te tuos pačius 
numerius. Paimkite 14 pinigė
lių, a r kitokių vienodų dalykė
lių i r uždėkite an t numeruotų 
kvadratėlių a r skritulėlių, pa
likdami vieną numerį tuščią. 
Dabar pradėki te žaisti panašiai 
kaip šaškėmis (checkers) . Kel
kite vieną pinigėlį per kitą į 
tuščią langelį ir t v "numuštąjį" 
nuimkit. Tol žaiskite, kai nu-
mušite" 13 pinigėlių ir liks tik
tai vienas. Galima šokinėti 
skersai i r įžambiai. Siųsdami 
sprendimą, parašykite kiekvie 
ną "mušimą' 

JJJ (Žiūrėkite brėžinį). Tri
kampio įžambinę liniją AC per
lenkite pusiau, kad kampas A 
susijungtų su kampu C. Perlen
kimo vidurį pažymėkite raide 
D ir sujunkite tiesia linija su 
B. Gausite du tr ikampius to
kius, kokių uždavinys reikalau
ja, r 

ziuočiatTį V i l n į "ir" aplankyčiau i $* Srįgo, jis negalėjo rasti savo 
rakto. — 

IV (Žiūrėkite brėžinį). Nuim
kite tr is pagaliukus nuo žemu= 
tinių kvadratų ir pridėkite prie 
šono, kaip rodo raidės ABC. 

V š ta i pilnas eiliuotas saki
nys : 
"Miestelis y ra mažas miestas, 

Pvz. I 4 į 11, H i Daug kelių yr ' į jį nutiesta". 
3 į 10 i r t . t . Už teisingą iš
sprendimą (10 t a škų) . 

grindinę kalbą pasakvs Povilas T T, v ,. . T . , . ... * bos pirmininkas dr. G Balukas 
„ . . , v . F_77? • x- I I rena Kereliene, J. Matusaitis, •. / _ .. „ , * - „ A_* Vaičekauskas, kentėjęs mirties 
slėny Sibire ir tik pernai atvy
kęs j JAV. Taip pat turėjo bū
ti, kad Gage Parko LB minės 
Vasario 16-tąją (ne 15-tąją) va
sario 17 d. pamaldomis Jėzuitų 
koplyčioje 11 vai. ryto, o po to 
iškilmės prie paminklo žuvu
siems už laisvę. 

Juozas Tamaševičius, S. La-
r.iauskas, Stasys Rupeika, An
tanas Stankus, A. Vingelienė, 
V. Petrauskas, R. Merkys; po 
4 dol. — E. Matulaitis, Olga 
Kasperskienė, H. Idzelis; po 3 
dol. — J. Graužinis, Br. Anta
navičius, J . Remys, Aldona Jan
kauskaitė. Visiems dėkojame. 

x Aukų atsiuntė: po 4 dol. 
— J. Brazauskas, K. Čeputis, 

x Chicagos L. Vyčiu ruošia 
mas Lietuvos Atsiminimų ban 
ketas, skir tas Lietuvos nepri- Į Petronėlė Antakauskienė; po 3 
klausomybei paminėti, bus va-Į dol. — V . Stepšys, V. Dėdinas: 
sario 17 d.. Martinique salėje, po 2 dol. — A. Dirgėla, Marija 
Jame bus pagerbti Lietuvių Pazolienė, 1 dol. — S. Čepas. 
Operos žmonės. Jie atliks me- Visiems dėkojame. 
ninę programą. Įėjimas 20 dol. 
asmeniui. įskaitant ir gėrimus. 
Šokiams gros geras orkestras. 
Vietas užsisakyti galima skam
binant tel. FR 6-6489. Pirmi
ninkas Algirdas Brazis kviečia 
lietuvius kar tu su Vyčiais at
švęsti Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimą. Banketo pradžia 
4:30 v. popiet. (pr.) 

ir informacijos vedėjas Ant. 
Juodvalkis. Dėkojame. 

x Gen. Stasys Raštikis, Los 
Angeles, Calif., padėkojo už ka
lendorių ir atsiuntė auką. Ačiū. 

x Kun. Jonas Ruokis, Water-
bury, Conn., parėmė mūsų spau
dos darbus 12 dol. auka. Dėko
jame. 

x L ie t Bendruomenės Balti-
morės apylinkės valdyba atsiųs
tame rašte, kurį pasirašė iždi
ninkas Algirdas M. Veliuona, 
šiltais žodžiais įvertino "Drau
go" dienraštį, jo informaciją ir 
atsiuntė 50 dolerių auką. Malo
niai dėkojame. 

x Valerija Jokšas, Miami, 
Fl., padėkojo už korteles ir at-

vak. Čiurlionio galerijoj atida-1 siuntė 10 dol.. auką. Labai ačiū. 
ro nuotraukų, vaizduojančių x Emilija Janušauskienė, či-
laisvės kovas, parodą. Kartu | kagiškė, padėkojo už kalendo

rių ir aukojo 10 dolerių. Dėko
jame. 

X Stasys Būdas, lemontiškis. 

x Lietuvos laisvės kovu mu
ziejus, vasario 15 d. 7:30 vai. 

bus ir gausus Lietuvos partiza
nų kovų skyrius, kuriam me
džiagą paskolino Br. Kviklys 
Parodą atidarys Ramovės skyr. I atnaujino prenumeratą dviem 
pirm. J. Gaižutis. Ramovėnų metam ir dar pridėjo 15 dolerių 

x Spaustuvei skubiai reika- vardu kalbės inž. K. Oželis, pa- auką. Jj skelbiame Garbės pre-
lingas darbininkas, kuris turi skaitą skaitys teisin. Jonas Dai- numeratorium ir maloniai dė-
patyrimą dirbti prie lankstymo , nauskas. Sesės birutininkės pa- j kojame. , 
mašinos (Baum) . Skambinti: j ruoš kavutę. Bus rodomas fil-: X Dr. A!pertas Gasis, Cocao 
585-9500 ir prašyt i reikalų ve-1 mas iš Lietuvos kariuomenės Beach, prie prenumeratos mo-
dėją. 

(pr.) . 
gyvenimo. 
lankvti. 

w 

Visi kviečiami atsi-
(pr.) 

kesčio pridėjo 
Ačiū. 

10 dol. auką. 

Aušros Vartus. Po to nueičiau 
į Šventos Onos bažnyčią, kuri 
yra labai graži. Senas laikais 
Napoleonas sakė, kad j is norė
tų ją nusinešti an t savo delno į 
Prancūziją. 

Nepamirščiau aplankyti ir 
Gedimino kalno, kur stovi Gedi
mino pilis. Gediminas an t to 
kalno sapnavo, kad jis tur i pa
statyti didelį ir stiprų miestą, 
kuris dabar yra Vilnius. Tada 
nuvažiuočiau į įdomų Kauną 
Pamatyčiau gražųjį Nemuną ir 
Nerį, kurie puošia miestą. Prie 
Nemuno krantų norėčiau pama
tyti Napoleono kalną. Dar no
rėčiau tikrenybėje pamatyti ka-

Išvažiuojant iš Kauno, būti
nai norėčiau aplankvti Kuršių 
marias, kur yra iš smėlio supus
tytos kopos ir, sakoma, kad 
smėlis toks švarus, kad žmonės 
atvykę iš įvairių kraštų stebisi 
jo gražumu. 

Ir taip baigtųsi mano kelionė 
Lietuvoje. Taip gražu ir malo
nu Lietuvoje būtų, kad ji būtų 
laisva. Gal net norėčiau ten ir 
pasilikti. 

Edis Labuckas, 
Hamiltono "Vysk. Valančiaus" 

lit. m-los 10 sk. mokinys, 
Kanada, "Jaunystės aidas". 

IR AŠ BUVAU TĖVELIŲ 
GIMTINĖJE 

(tęsinys) 
Saulei leidžiantis, viešnios jau 

buvo močiutės namely ir ska
niai vakarieniavo. 

— Mamytė, a r labai skaudu 
mirti ugny, sudegti? 

— Labai skaudu, Ramune, 
daug šventųjų mirė deginami. 

Paskiau, po ilgesnės tylos, j 

— Ką aš darysiu? — klausė 
savęs. Jis atsitūpė ant akmens 
ir galvojo. Jis klausė žuvų, a r 
jos nematė auksinio rakto, bet 
jos nematė. Tada jis įlindo pro 
langą į savo kambarį ir pama
tė savo raktą ant stalo. 

— Koks kvailas aš esu. Už
miršau pasiimti iš ryto. I — 

Dalia Navickaitė, 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

šeštadieninės mokyklos 
pen kto skyr. mokinė. 

LIETUVA 
Lietuva yra mano protėvių 

žemė. Aš žinau jos geografiją 
ir jos senovės istoriją. Mano 
pusbroliai ir pusseserės ten gy
vena. Jie negali mus aplankyti. 
Ir jie turi sakyti, kad valdžia 
yra gera. Jie negali laisvai gar
binti Dievą. 

Vida Kijauskaitė, 
7 sk., Clevelando Šv. Kazimiero j 

lit. mokykla. 

(Žiūrėkite piešinėlį) Kiek skir 
t ingų kvadra tų jūs gali te ras t i 
šiame piešinyje. Kas suras vi
sus, gaus (10 taškų) , o kas su
ras dalį — (5 t a ška i ) . 

m 
Ant kalno stovėjo vienas di

delis ir vienas mažas indėnas. 
Mažasis indėnas buvo didžiojo 
indėno sūnus, be t didysis indė
nas nebuvo mažojo indėno tėvas. 
Kaip supras t i? (5 t . ) . 

IV 

Paaiškinkite, kada rašome 

rLTLTl 

M fih 
<B-n_n_r 

MANO SVAJONĖS 

Mano svajonė yra gyventi di
deliuose rūmuose. Aš turėčiau 
daug tarnaičių ir deimantais 
siuvinėtų suknelių. Aš norėčiau 
turėti tūkstančius akrų žemės. 
Pirmiausia aš močiau pinigų Si
bire vargšams lietuviams, ku
rie yra išalkę. Tada visus r eK 
kalus atsilikus, dar nepamirš--
čiaus avo šeimos. 

Aš visą laiką būčiau apsikro
vus visokiais brilijantais! Bet 
šitaip gyventi gal man būtų la
bai sunku, nes man dabar pa-C 
tinka mano namas, man patin
ka šitaa plinka ir mano šeima. 

Bet labiausiai už viską aš no
rėčiau, kad mano tėvynė Lietu
va būtų laisva! 

Ingutė Nelsaitė, 
Los Angeles ilt. m-los 
mokinė, "Saulutė". 

ŽMOGUS IR ŽALTYS 

Vieną dieną žmogus vaikščio
jo prie ežero ir norėjo nueiti į 
kitą krantą. Jis negalėjo nueiti j 
buvo tilto. Jis vaikščiojo d a r 
dvi dienas ir dar nesurado til
to. Trečią dieną jis galvojo, kad 
jis pamatė tiltą, bet t ikrai ten 
buvo žaltys. Tas žaltys miegojo 
ir kai t a s žmogus užlipo an t 
jo, jis buvo labai piktas ir į-
kando to žmogaus koją. Tai ' 
žmogus nuėjo į ligoninę. Nuėjo 
į daktaro kambarį ir ten pama
tė tą šaltį. Jis turėjo sulūžusią 
nugarą, žalčiui uždėjo gipsą. I r 
kitą pavasarį žaltys padarė til
tą, kad žmonės an t jo neužliptų. 

Vilius Niaura, 
4 sk. mok., 

Dariaus Girėno l i t m-la 

PieSė Ingute Netaatt*. Log Angaie* Kt. m lt* mokta*. "Saulutė" 

— Amerikoje yra apie 55 miL 
rūkorių, nepaisant visų perspė
jimų, kad tai sukelia vėžį. 


