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Blaivybes sąjūdis 
Lietuvoje pamažu kyla blaivy- j tose puikuojasi gražiausiom eti-

bės sąjūdis. Vyskupai bei vyksu- į ketėm papuošti alkoholiniai gėri-
pijų valdytojai ir daugumas ku- mai. Verkia nelegalūs restoranai 
nigų 1980 metus skelbia blaivy- ir parduotuvės, kur bet kuriuo 
bės metais Lietuvoje. Paskutiniu paros laiku, pridėjus antkainį, 
laiku paraginimus į blaivybę! gausi alkoholinių gėrimų. Par-
parašė Kauno ir Vilkaviškio vys- fmotuvėse alkoholikai aptarnauja-
kupijų apaštalinis administrato
rius vyskupas Liudas Povilonis, 
Panevėžio vyskupijos apaštalinis 
administratorius vyskupas Romu
aldas Krikščiūnas, Vilniaus arki
vyskupijos valdytojas kunigas Al
gis Gutauskas, Telšių vyskupijos 

mi be eilės. Atėję nusipirkti duo
nos, maisto prekių turi laukt ei
lėse. Sviesto ne visada galima 
gauti. Žibalo ištisais metais nė-
ra parduotuvėse. Visai kita pa-; 
dėtis su alkoholiniais gėri-1 
mais. Nėra tokios dienos, kad ai- į 

valdytojas kunigas Antanas I koholinių gėrimų, nebūtų parduo-
Vaičius. Vyskupai ir vyskupijų j tuvėje. 
valdytojai yra nutarę bendru ga- j Džiugu, kad matosi prošvais-
nytojiniu laišku kreiptis į tikin-! čių. Kunigai įvairiausiais būdais 
čiuosius blaivybės reikalu. Toks kovoja su girtavimu. Yra žmo-
laiškas bus paskelbtas šių metų j nių, kurie anksčiau buvo stipriai 
gavėnioje. j išgeria, o dabar nė lašo neima į 

Sunku kovot su girtavimu, — • burną. Laikas Lietuvai pakilt iš 
rašo viena mūsų klausytoja. — į alkoholio liūno, —. baigia laišką 
Parduotuvėse matomiausiose vie- į mūsų klausytoja. 

Mugabe laimėjo 
Rodezijos rinkimus 
Netikėtas komunistines grupes pasisekimas 

Salisbury. — Rodezijos demo
kratiniuose rinkimuose aiškią 
daugumą parlamente laimėjo 
marksisto sukilėlių vado Rober
to Mugabes partija. Ji 100 ats
tovų parlamente turės 57 vie
tas. Kitas sukilėlių vadas Jo-

į shua Nkomo gavo 20 atstovų. 
Pagal Londone pasiektą susita
rimą anksčiau buvo išrinkta 20 
baltųjų, buvęs premjeras, vys
kupas Muzorewa gavo parla-

Rodezijos rinkimus stebėjo 
apie 200 užsienio svečių. Brita
nijos rinkimų komisionierius 
Sir John Boynton paskelbė, kad 
nežiūrint kai kurių prasižengi
mų, rinkimai buvo laisvi, demo
kratiški. Rinkimų lapai po su-
skaičiavimo bus išgabenti į Bri
taniją ir ten sunaikinti, kad nie
kas Rodezijoje nenukentėtų dėl 
savo balso atidavimo vienam ar 
kitam kandidatui 

Kad žmonės nebalsuotų kelis 

Afganistano sukilėliai pietinėje krašto dalyje, netoli Irano sienos, susigrupavo naujiems puolimams. Britų "Ob-
server" skelbia, kad sovietų helikopteriai apšaudo kaimus netoli vieškelio tarp Kabulo ir Kandaharo. Nuotraukoje i tapti ir politikas, neturįs dau-! Mugabė 
matomi sukilėliai, vieni motociklais, kiti ant žirgų, atvykę iš Irano, kur jie slapstėsi nuo sovietų puolimų. Ko-' 
respondentas rašo, kad apie 80 nuoš. kaimų prie vieškelio į Kabulą yra sugriauti. Žuvusių tarpe mažai vyrų, 
daugiau moterų ir senelių. 

1*7.... 

mente tris atstovus. 
Rinkimų rezultatai daug ką I kart, ant balsuotojo rankos bu-

nustebino. Buvo laukiama, kad! vo užtepamas bespalvis chemi-
jokia partija daugumos nelai- į kalas, kuris buvo pastebimas 
mes, tuo atveju premjero pa- j tik ultravioletinėje šviesoje, 
skyrimas būtų priklausęs nuo | Mugabes šalininkai kaltino Mu-
britų gubernatoriaus. Jis jauįzorewos pareigūnus, kad tie 
buvo įspėjęs, kad premjeru gali į plovė chemikalą su Coca Cola. 

bandė demonstruoti 
giausia atstovų. Tokį premjerą I viešai, kaip Coca Cola chemika-
būtų rėmę Rodezijos baltieji ats- lus nuplauna, tačiau ta demon-
tovai. • stracija pasibaigė nesėkmingai, 

Gubernatorius Soames, ka-j nes Coca Cola dažų nepašalino. 
riuomenės vadas gen. Peterį Rinkimus stebėjo pasiuntiniai 
Walls ir pats Mugabe ragino j įš U britų bendruomenės kraš-
Rodezijos gyventojus nesigriebti į tų, buvo atvykusi 10 Britanijos 
smurto veiksmų, rinkimų rezul- Į parlamento narių grupė ir iš 
tatus priimti, nežiūrint ar jie' JAV — Freedom House delega-

— Irano prokuroras kreipėsi patinka ar ne. Gen. Walls pa-. cija. Jos narys, prof. Howard 
. . . . . . . . . vnm i i r ' i r J užsienio reikalų ministeriją, j reiškė, kad karinės jėgos išlai-1 Penniman pasakė, kad rinki-
ISaiSKinO SOVieTŲ Mib pUIKiniltKą į reikalaudamas perduoti jamįkys tvarką. Visi, kurie ją ar- Į muose buvo netobulumų, tačiau 

Washingtonas. — FBI, kaip Sausio 21 d. Kanada ištrėmė Į JAV ambasadoje laikomą diplo-įdys, bus greit, efektingai ir, tu- Į visur jų pasitaiko, o ypač tokioje 
pranešta, supažindino Į tris sovietų diplomatus, kurie \ m a t ą victor Tomseth, kuris tu- ; riu pridėti, su entuziazmu, su- išsivystančioje šalyje, kaip Ro-

tvarkyti, pasakė generolas. j dezija. Rinkimai būtų kitaip 
Mugabe, kuris tikėjosi tapti į vykę, jei prieš juos būtų buvę 

premjeru, jau prieš rinkimus; taikos metai, o ne penkeri karo 
pažadėjo, nuramindamas bal-1 metai, pasakė profesorius. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

SI0LO PASKELBTI 
KAINŲ KONTROLĘ 

Planuoja varžyti vartotojų kreditą 
r'ashingtor.as. — Prezidentas Jei kainos ir būtų užšaldytos 

Carteris jau nuo praėjusio penk-; trumpam -laikui, patirtis rodo,' 
tadienio tariasi su vyriausybės į kad kontrolę atšaukus, kainos 
ekonomistais kaip kontroliuoti į visada pašoka ir dažnai pasiveja 
infliaciją, kuri sausio mėnesį pa--buvusį lygį. Prezidentas parašė 
siekė metinį 18 nuoš. lygį. Vis: laiškus 500 didžiausių Amerikos . . . . . . „ , 
daužiau kalbama apie algų ir biznio bendrovių vadovybėms, j - ; spaudos atstovus su sovietų sm-į šnipinėjo Amerikoje ir Kanado- r ė j e s ryšių su slapta Forgham 
kainų kontrole Kandidatas į pre- spėdamas jas nekelti kainų, tikin-! P u ' K G B P^minku, kuris ilgus į je. Prancūzijoje ištremtas so- j organizacija, kurios septyni na-
rdentus sen E Kennedv siūlo tis kontrolių. Kai kurios plieno ! m e t u s šnipinėjo Kanadoje. Ame-į vietų prekybos tarnautojas Mar- riai buvo pirmadienį sušaudyti 
šešių mėnesių kontrolę, už ją'pa- bendrovės praėjusią savaitę pa-1 « k o 0 e į .. V a k a i J Bjropoje.: sėlio uoste. Naujoji Zelandija : u ž priešrevoliucinę veiklą. 

Bandė sutrukdyti 
kelionę į mėnuli 

vakar 

si sako ir 
respublikonas sen' Ho- kėlė plieno plokščių kainą, nors į Amerikon jis atvyko 1969 m iš j ištrėmė sovietų ambasadorių, j _ ^ ^ į ^ c prezidentas uosius, palikti tą patį kariuo-

^ ' . . . . . , * a . * I I f f S n o ^ A e i i * t r o f i n i " ! c; i T? f i A r\! r\Yl T e n o r i - J f l n m r ^ o e o ^ A C ' i n f r n i i i 1 *• »*« ^ « T i « i4-i,Wiv» A-4r\ V * o l _ ^gj' Kanados ir vadinosi Rudoiph 
Albert Hermann. New Yorke 

waTd Baker. "Kainų ir algų už- rinkoje 'jų pareikalavimas 
šaldymą rekomendavo sen. Hen- nuosmukio automobilių pramo-

/ i MJI „ , - , . - A ; . v r a vyį Cnpian,, vaH ; Jis gyveno su žmona ir sūnum ir 
ry Jackson. Net ir sen. Wi;ham n^e yra sumažėjęs, spėjama, Kau , •> °J ^ ^ ^ _̂ 

l w. bendrovės bijo kainų užšaldymo;' •"-r-"~ 
Proxmire, kuris visada pasisal fotografo amatu gan 

rėkmingai. Pulkininkas Herr-
mann buvęs politinis šnipas. 

davo prieš kainų kontroliavimą, * jo laukdamos iš anksto pakėlė 
nes jis niekad praeityje nepasiek- Karnas. . . 
- " - i i v. , _/ - j ! rriiiiigiMiiili L-fld šif> rrpta: vra: pranešinėdavęs sovietams apie 
davęs savo tiksiu, si Kartą žada blogiausia, Kaa sie merai yra , i . . . £ 

• i i- ii T J-fe— mptfl; Rpt haot ekono- '•JA^ rinkimus, Kongreso deba-
svarstyti kontrolių klausimą. Jo nrficimu metai, Be,, KOKS e.<ono- » ° „ . . 
« ,. , .. , . ; m ; n ; c c„var7vmfl«L srali a*<;ilipDti'tus' atskirus asmems. Dazruau-
žodis svarbus, nes jis vadovauja m m s suvaržymas gaa !,.>.. 

senato bankų komitetui. 
Prezidentas Carteris įsakė vi

siems vyriausybės departamen
tams sumažinti savo išlaidas. De
partamentų pareigūnai dirbo il
gas valandas visą savaitgalį, kol 
nusprendė, kur ir kiek būtų gali
ma išlaidas apkarpyti. 

Pirmiausia vyriausybė gali ap-
surtkinti vartotojų kreditą. Ame-

' balsavimo dieną. Prezidentas 
Carteris svarsto gan kontroversi
nį pasiūlymą suvaržyti vartotojų 
kreditą. Kad būtų sunkiau pirkti 
prekes skolon, siūloma padidinti 
mėnesinius mokėjimus, siūloma 
padidinti pradinį įmokėjimą 
(deposit) didesniems objektams, 

j kaip namams, automobiliams, 
i Vartotojas turėtų greičiau išmo-

rikiečiai, nežiūrint naftos, ener-Hėti skolą už prekes, mokėdamas 
gijos ir įvairių prekių kainų ki- į didesnius nuošimčius. Ekonomis 
limo, nesivaržo pirkti skolon. Per! tai,kurie siūlo naujas Kredito tai-
paskutinius penkerius metus A-| ***** nurodo, kad nauj: nuc*ta-

1 tai liestų tik naujus pirkinius, a-
teities įsiskolinimą. 

Kainų kilimas privertė net ir 
tokias konservatyvias institucjas, 
kaip ekonomistų 'Business Week' 
žurnalą pasisakyti už laikiną, 6 
mėn. kainų ir algų kontrolę. 

merikos įsiskolinimas pašoko 230 
nuoš. 

Prezidentas Carteris laikinai 
atmeta algų ir kainų kontrolę. 

sia jam buvo pavedami ryšinin
ko uždaviniai. Jis perduodavo 
kiti r.is šnipams dokumentus, 
pinigus, instrukcijas. Per 11 me
tų jir daug važinėjo po Ameri
ką ir Kanadą. Atvyko jis pa
sivadinęs Vakarų Vokietijos 
emigrantu. 

Sugautas FBI detektyvų, 
Herrmann pažadėjo dirbti, kaip 
dvigubas agentas, kartais siųs
damas į Sovietų Sąjungą netei
singas žinias. FBI nutarė jį 
"atidengti", jis bus slaptai ap-

I s p a n i j a - ambasados antrąjį Į R a r m a l p a s k e l b ė reika iavimą, 
sekretorių. ; k a d ^ „ ^ a g ^ j p adėtų gink-

Neaišku, ar komunistų šalys į l u S - J i s p a r e i škė , kad sovietų 
padidino šnipų veiklą, ar Vaka-1 kariuomenė tol nepasitrauks iš 
rų valstybės ėmė juos uoliau į Afganistano, kol jam grės re-
gaudyti. Buvęs JAV ambasado- akcionierių pavojus. 

Maskvos vizų įstaiga pra-rius Maskvoje Malcolm Toon pa
reiškė, kad kilus įtempimams, 
pasaulio vyriausybės daugiau 
įtarinėja ir pasirengusios griež
čiau elgtis su įtartinais asmeni
mis. Ten, kur anksčiau, atos
lūgio dienomis, būtų pasiten-

nešė visiems vizų laukiantiems 
sovietų piliečiams, kad jie ne
bus įleisti j Maskvą ar kitus 
miestus, kur vyks olimpiniai 
žaidimai, kol nepasibaigs olim
piada. Patariama nebandyti va-kinta įspėjimais ar protestais, . , , . . -*_ • , žmoti Į vizų įstaigas tarp liepos dabar einama prie griežtesnių i f t J L ĮjLlZ. o A T,!, , 1 . 

veiksmų — ištrėmimų. 

menės vadą. Jis įtikinėjo bal
tuosius nebėgti iš Rodezijos, lik
ti ir dirbti valstybės ateičiai 
Mugabe pagrasino, kad baltie 
šiems išbėgiojus, jis bus pri 

VL Česiunas Vilniuje 
Frankfurt — Vakarų Vokie

tija. — Vasario mėn. 27 d. Va
karų Vokietijos radijas pranešė, 

verstas kviesti patarėjus iš so- i kad VI. Cesiūnas nenusižudė, 
cialistinių valstybių. 

Labai sušvelninęs prieš rinki
mus savo retoriką, Mugabe ža
dėjo nenacionalizuoti baltųjų 
ūkių ar pramonės įmonių, saky
damas, kad jo socializmas bus 
derinamas su Rodezijos ypatin 

bet dirba ir gyvena Vilniuje. 
Pasikalbėjimą su juo padarė te
levizijos atstovas Bendnarzyk, 
parodant lietuvį sportininką, 
vaikščiojantį Vilniaus m. gatvė
mis bei jo kambaryje Vilniuje, 
Vienuolio g-vė Nr. 14. Vokieti-

Satelitai stebi 
sovietų dalinius 

Washingtonas. — "U.S. Neu?s 
and World Report", rašydamas a-

gyvendintas kitoje vietoje ir tu-i pįe Amerikos žvalgybos satelitų 
rės kitą pavardę. Pasikalbėji- į veiklą Afganistane, tvirtina, kad tuoj paskirtų valstybės sekreto-

19 d. ir rugsėjo 3 d. Jau anks
čiau paskelbta, kad iš Maskvos 
bus išvežti visi mokyklnio am
žiaus vaikai, kad jie nebūtų 
"apkrėsti" Vakarų sportininkų 
ar svečių. 

— Buvęs prezidentas Gerald 
Ford, bandydamas sugrįžti į 
prezidentūrą, paskelbė, kad jis 

me su spauda jo balsas buvo 
elektriniu būdu pakeistas ir jis 

riumi Henry Kissingerį. Kai 

Kritikavo Schmidtą 
del nuolaidų Maskvai 
Bona. — Vakarų Vokietijos 

pa-lamente opozicijos krikščio-
nhj demokratų partijos vadas 
Helmut Kohl kietai kritikavo 
kanclerį Helmut Schmidt už 
nuolaidžiavimą Sovietų Sąjun
ga. Jis prikišo, kad vyriausy
bė neprisideda prie Amerikos 
sankcijų Sovietų Sąjungai, ne
paremia prezidento Carterio 
siūlomo Maskvos olimpinių žai-

Kolumbijos teroristu 
ryšiai su Maskva 

Bogota. — Kolumbijos tero-

kameros iš 100 mylių erdvėje nu
fotografuoja sovietų tankų ir šar | kurie mano, kad Kissingeris bū-

kalbėjo už stiklinio barjero, kad j vuofių ženklus ir numerius. Iš Į tų prezidentui našta, ypač san-
nebūtų atpažintas. Įdomiausias: j , } sprendžiama, kokie daliniai y- tykiuose su revoliucine Irano 
jo uždavinys buvo sutrukdyti i r a Afganistane. Suskaičiuojama j vyriausybe 
amerikiečių astronautų kelionę į, įr kiek tų dalinių. Kai kurie sate-
mėnuų. Maskva jam atsiuntė; ijtai "girdi" ir seka sovietų dali-
instrukcijas. kaip sustabdyti Į n j u pasikalbėjimus, radijo ir ra-
Apollo erdvėlaivio skridimą. <jar0 signalus. 

Žurnalas sako, kad "akys ir au 

gomis sąlygomis, bus pragma- j jos atstovo klausimai buvo ver-
tiškas. Nežiūrint mano gerų j čiami į rusų kalbą ir VI. Cesiū-
ryšių su Sovietų Sąjunga, aš iš- n o atsakymai buvo taip pat ru 
laikysiu būsimą Zimbabvę nesu-
sirišusių šalių bloke, žadėjo Mu
gabe. 

Pagal Maskvos instrukcijas, jis 
parašė laišką erdvės tyrimų 
administracijai, sakydamas, kad 
nrdvėlaivvje įvyks nelaimė, nes 

Tą 

— Libijos užsienio reikalų 
ministerija apkaltino Tunisą dėl 
pablogėjusių kaimyninių santy
kių. Arabų Lygos konferencija 
nepatenkino Tuniso reikalavimo 

sys" puikiai žino, kiek yra Afga- pasmerkti Libiją. 
nistane kareivių, tačiau negalit _ Kanada ir Sovietų Sąjun-
atsakvti: kodėl? Ar norima tik j „ , ga tęsia derybas dėl nuostolių 

padaryti sabotažo veiksmai. Tą j a p s a u ? o t i posovietinį režimą Ka- \ Kanadai atlyginimo. Kanada 
laišką jis specialiai pasiuntė is j ̂  t Ų r i m a i n t e n c i j u i j u n g t i ; n u k e n t ė j o , kai 1978 m. sausio 

Afganistaną | sovietų imperųą.; m ė n ^ teritorijoje nukrito so-
kaip po II-jo Pasaulinio karo bu-; yieXų e r d v ė s satelitas su bran-
vo padaryta su Baltijos valstybė-. d u o l i n i u m o t o r u Sovietai vis 
mis. baigia žurnalas. į n e g u t įnka apmokėti išlaidų. 

— — Libano dešiniųjų krikščio-
Prancūzijos prezidentas j nių vadas majoras Saad Haddad, 

sų kalba. (Pirmame pasikalbėji
me vertėjas buvęs lietuvis). 
Vokietis pranešė, kad VL 
Cesiūnas grįžęs laisvu noru, ta
čiau užklausus — kas jam pa
gelbėjo išvykti iš Vokietijos — 
televizijos atstovas taip ir ne
gavęs atsakymo. Lietuvis spor
tininkas esąs pašalintas iš ka
riuomenės ir dirbąs trenerio 
darbą Vilniuje. K. B. 

ristu "Movimiento de 19 Abril" 
šaltiniai teigia, kad jie neturi 
ryšio su Maskva ar kitomis ko
munistinių valstybių sostinė
mis, tačiau žinios apie T>3minin-
konų ambasados užpuolimą ir 
įkaitų pagrobimą sako, kad toje 
ambasadoje svečiavosi Sovietų 

dimų boikoto, nors Amerika vie- Į }r ^jtų komunistinių šalių am-
m garantuoja Vokietijos sau-' basadoriai. Jie visi išėjo anks-
garną. : įiau ir netrukus po jų išėjimo 

Kancleris, atsakydamas į Kohl Į teroristai puolė ambasadą. Aiš-
kalbą. pasakė, jog solidarumas kįnaTria, kad komunistinių atsto
si Amerika yra vienas daly- vybių diplomatai vyko į. Rytų 
>as , o rūpinimasis V. Vokieti- Vokietijos ambasadą, kur buvo j išaiškintas skandalas, kuris pri- pripažįsta palestiniečiams 
ps interesais — kitas, "šūkau- naujo ambasadoriaus banketas, į vertė pasitraukti štabo viršinin-; apsisprendimo teisę. Tai naujas I menę. 
t: apie lojalumą nėra jokio tiks- j tačiau įtariama, kad teroristai ką ir 10 karininkų nubausti.; posūkis Prancūzijos politikoje,! — Kinijoje, Tientsin mieste 
U. mes su Amerika ieškome DUVo painformavę komunistinius Japonijos atsargos generolas j nes anksčiau ji reikalaudavo tik j nuteisti 36 asmenys už nusikal-
tsndro atsakymo j Afganistano diplomatus, kad jie laiku pasiša- I pardavinėjo karines paslaptis Palestinos pabėgėliams prieglau- timus padarytus Kultūrinės re-
isvaziją". pasakė Schmidt. hntų. • sovietų ambasados karininkui, dos ir aprūpinimo. Į voliucrjos metu. 

Amerika nenorėjusi 
pasmerkti Izraelio 

YVashingtonas. — Baltieji Rū
mai paskelbė, kad JAV balsavi
mas JT Saugumo Taryboje buvo 
klaida. įvykusi dėl komunikaci
jos stokos. Ambasadorius Hen
ry McDonald balsavo kartu su 
arabais prieš žydų sodybų stei
gimą okupuotose žemėse. Tas 
balsavimas buvęs teisingas, ta- Y • v • *^;» je, kur kareivinėse laikomi 5O0 ciau rezoliucijoje buvo ir žodis £ "™ 
"Jenaza.*-. kuri i^Syt* tarp | ta^*į—„, ^ ^ o f , 

cialiai pareigas perėmė naujai 

— Komunistiniai teroristai 
Salvadore apšaudė minosvai
džiais kariuomenės štabo būsti
nę Ciudad Dalgado priemiesty-

Atlantos. Laiškas turėjo atro
dyti, lyg jis pasiųstas erdvės ty
rimų centro mokslininko. Nežiū
rint to laiško, erdvės kelionės 
vyko pagal planą. 

Atsiradus įtempimams san
tykiuose su Sovietų Sąjunga. 
padažnėjo ir šnipų sugavimo at- Giscard d'Estaing bendrame su I kurį ginklais remia Izraelis, pa 
vejai. Neseniai Japonijoje buvo : Kuvaito vyriausybe pareiškime1 reiškė, jog Libane prasidės ko-
išaiškintas skandalas, kuris pri-; pripažįsta palestiniečiams laisvo v o s - k a i s i r a i atitrauks kanuo-

okupuotų teritorijų, šiame klau
sime Amerika turinti kitą nuo
monę. 

Komentatoriai pripažįsta, kad 
Amerika pirmą kartą balsavo 
prieš Izraelį, anksčiau panašiuo
se balsavimuose Amerika susi
laikydavo. Jau dieną prieš bal
savimą "New York Times" rasė, 
kad Amerika pasiruošusi susidė
ti su arabais pasmerkti Izraelį, 
nors jo ambasadorius Evron ke
liskart stipriai apeliavęs susi
laikyti nuo balsavimo. 

Egipto užsienio reikalų minis-
teris Boutros Ghali pagyrė JAV 
balsavimą ir išreiškė viltį, kad 
Izraelis atšauks savo naujų so
dybų planus ir netrukdys įgy
vendinti taiką. 

išrinktas premjeras Trudeau. 
Atvykęs į gubernatoriaus įstai
gą Trudeau pareiškė reporte
riams: "šiandien paskutinė ma
no laisvės diena". Naujoje vy
riausybėje bus 32 ministeriai. 

KALENDORIUS 
Kovo 5 d.: Teofilis, Gerasina, 

Vydotas, Giedrė. 
Kovo 6 d.: Marei jonas, Rožė, 

Novilas, Raminta. 
Saulė teka 6:21, leidžiasi 5:44 

ORAS 
Apsiniaukę, vėjuota, laukiama 

sniego ar lietaus, temperatū
r a dieną 30 L, naktį '20 1. 
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į 22-JI MUGĖ CHICAGOJE 
Dvidešimt antroji Chicagos I tėlės, žvakidės. Kiekvienas tuntas 

skautŲ-čių Kaziuko mugė jau t jų turi, bet kiekvieno kitokios, 
praeityje. įvyko ji praėjusį sek- | skirtingos. Gali rinktis pagal sko-
madienį, kovo 2 d., erdviame ir 
svetingame Jaunimo centre, su
traukdama tūkstantines lankyto
ju minias, susidomėjusias šiuo 
neeiliniu metiniu įvykiu. 

Mugės atidarymas įvyko 10 
vai. ryto. Atidarymui vadovavo 
LSS Nerijos jūrų skaučių tun
tas. Mugę atidarė Lietuvos gene
ralinė konsule Chicagoje s. Juzė 
Daužvardienė. 

— Sveiki atvykę Kaziuko mu-
gėn! — skambiu šūkiu atidary
mui atvykusią konsule ir skau
tų vadovybės narius pasitiko ke
lios dešimtys Nerijos tunto udry-
čių. 

Nerijos tunto tuntininkė Chi 
cagos skautų — skaučių vardu 
pasveikinusi svečius, pakvietė kon
sule atidaryti mugę. Konsulei s. J. 
Daužvardienei perkirpus kaspiną, 
udrytūs paleido tautinių spalvų 
balionus su užrašu" Kaziuko mu
gė" ir šūkiu: — Kviečiam, prašom 
svetelius, aplankyti skautelius, 
mugėj dvidešimt antroj! pakvie
tė svečius apžiūrėti mugę. 

Konsule lydima Nerijos tunto 
tuntininkės j . ps. Aldonos Vesel-
kienės, LSS Tarybos pirminin
ko v.s. Sigito Miknačio, ASS 
pirmini n KO S. uf. n d i i n u n u O 
Striko, buv. LSS vyr. skautinin-
kės v. s. Malvinos Jonikienės, JAV 
Vidurio rajono vado v. s. Zigmo 
Jauniaus, rajono vadeivų — j . v. 
s. Aldonos Gasnerienės ir S. Ro
mo Rupinsko, LSS Kontrolės ko
misijos pirm. v. s. Vaclovo Tal lat 
— Kelpšos, buv. LSS Tarybos 
pirm. v. s. Edmundo Korzono ir 
"Skautybės Kelio" redaktorės j . s. 
Irenos Regienės, pradėjo skautiš 
kų vienetų paviljonų lankymą. 

Nerijos tuntas pasitiko svečius 
su dovanėlėmis — konsulei įteik
ta meniškai siuvinėta Vytis, o 
kitiems svečiams — prisiminimui 
įteiktas iš medžio išpiautas bū
rinis laivelis su įdeginta Kaziuko 
mugės data. Ir kiti tuntai svečių 
laukė su dovanėlėmis — saldžio
mis Kaziuko mugės širdelėmis, 
pavasariniu karklo "kačiuku" 
šakomis, o akademikai — visus 
papuošdasni riestainių virtinė
mis. 

Garbės svečiams apžiūrėjus 
mugę, pro paviljonus su daina 
pražygiavo Nerijos, Kernavės ir 
Aušros Vartų skaučių tuntai ir 
Lituanicos skautų tuntas, o pas
kui juos salėn veržėsi gausūs mu
gės lankytojai. Suaugusieji sku
bėjo prie prekystalių stengda
miesi būti pirmais ir tuomi už
sitikrinti galimybę didesniam įvai
rių grožybių pasirinkimui. O tų 
grožybių gausybė kiekvieno tun
to paviljone — vienos už kitas 
labiau akį traukia, sunku būtų 
net išskaičiuoti jų gausybė. Vi
sur 'dominuoja medžio dirbiniai 

nį. Yra ir kitokių rankdarbių — 
kaišytų pagalvėlių, servetėlių, 
viena — kita tautinė lėlytė, gė
lių gyvų ir dirbtiniu, kimštu 
žaislų. Nerijos tunte akį traukia 
meniškos keramikos vazos, dai
lios žvakidės. Aušros Vartų tun
tas siūlo puikias koplytėles, gra
žias lėkštes. Prie Kernavės tun
to prekystalio iš tolo kviečia il
gakaklės paukštės, o priartėjus, 
pamatai gausybę įvairiu meniš
kų namams papuošalų. Litua-
nicoje šiemet, tur būt, gausiausia 
iš medžio piaustytų paveikslų, 
įdomūs tautiniais motyvais su
kurti laikrodžiai ir kt. Ak, kur čia 
viską išsakysi. 

Mažųjų minios apstojusios 

tais buvo skoningiausia ir įdo
miausia. Ją puošusioms sesėms 
gražiai pavyko sukurti pavasarė- j 
jančio Vilniaus panoramą ir jau- j 
kią, giedrią atmosferą. 

Antrame aukšte lankytojus i 
vilioja daugiau kavinių — čia 
Kernavės tunto Dubysos draugo- i 
vės paukštytės pavirtusios žvė-
reliais ir balerinomis kviečia sve- j 
čius pas jas pasisvečiuoti. Nerijos 
tunto jaunosios gintarės savo ato
grąžų salon atsilankiusius vaiši
na pyragaičiais, vaisių sultimis. 
Didžiausia jaunimui atrakcija 
akademiku Rio Grande kavinė, 
kurioje, kaip paprastai, sunku 
rasti tuščią kėdę. Prekyba čia gal 
ir neperdidžiausia, bet nuotaika 
draugiška, maloni. Čia susirinkę 
beveik išimtinai jauni ir vyresni 
akademikai šnekučiuojasi su se
niai bematytais draugais. Čia su
tikti teko ir buvusią cicerietę sesę 
Viliūnaitę, kažkada Australijon 
paukštyte išvykusią, o akademi
ke sugrįžusią apsilankyti. Čia ir 
sesė iš Detroito, brolis ia Kana
dos... Smagu susitikti, pabend
rauti. 

Oro skautų kambaryje groja 
tranki muzika, vyksta kažkokia 
loterija, bet ir čia tiek prisirinkę 

1 Lietuvos genera 
cagos skautų-čių Kaziuko mugę. Iš k. JAV Vidurio rajono vadeivė j . v. s. 
Aldona Gasnerienė, konsule s. Juzė Daužvardienė ir Kernavės tunto "ma-
munėlė" v. s. Ona Siliūnienė. Nuotr. Lina Meilaus 

žia sueiga Jaunimo centro mažo 
joj salėj, vasario 24 d. 

Sueigą tvarkingai pravedė "Ne 
ringos" d-vės draugininke i t As-

skautųVsesių,"kad "sunku k a m - 1 » , ? * " ' • ^ ' t r skautiškai kukli 
barin patekti. O ir muzika vyres
niųjų nežavi. 

Aušros Vartų tunto Šatrijos 

AUŠROS VARTŲ TUNTE 
Aušros Vartų tunto skautės ir i tės įžodį: R. Iešmantaitė, R. Beh- : 

vyresnės skautės Vasario 16-ją ir Į ringer, A. Kaminskaitė, V. Tam- j 
Susimąstymo dieną paminėjo gra Į kūtė, R. Raudytė, D. Vasiliaus S 
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laimėjimų lentynas — visi ban- draugovės kitame kambaryje įsis 
do savo laimę už iš tėvelio išpra
šytą dolerį tikėdamiesi laimėti 
numatytą daiktą. Bandau savo 
laimę ir aš traukdama bilietė
lius iš stiklinio Aušros Vartų tun 
to loterijoje tikėdamasi laimėti 
kimštą žalią varlę, kuri vienos 
jaunos vadovės teigimu, pabučia
vus pavirstu į dailų princą. De
ja, nelaimiu nei užburto princo, 
nei ko kito. Vilkiukų įkalbėta 
bandau laimę Lituanicoj — lai 
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pat padalinu besišvaistantiems 
vilkiukams. 

Prie akademiku kiosko buriasi 
spaudos ir literatūros mėgėjai 
stengdamiesi įsigyti vėliausiai iš
leistų lietuviuku knygų, plokš
teliu, vaiku literatūros. Ypač iš 
toliau atvykusiems gera proga ap
sirūpinti knygomis. Prekyba čia 
gyva, be derybų. 

Apžiūrėję paviljonus ir apsipir-
kę lankytojai ieško ramios vie
telės pasilsėti ar su seniai bema
tytu draugu, giminaičiu pasima
tyti, pasikalbėti. Galimybė ir tam 
nemaža, nes pirmame aukšte gau 
su kavinių, visos jaukiai ir įdo
miai įrengtos, visur vilioja pui
kūs tortai ir malonus kavos kva
pas. Tik užeik3 vaišinkis ir sve
čiuokis. Besivaišinančių ir besi
šnekučiuojančių netrūksta. Sve
čiai maloniai vaišinami skauti-
ninkių draugovės ir skautinin-
kų-kių ramovės kavinėje. Čia 
dar galima įsigyti pagalvėlių, 
mezginių ir kitokiu rankdarbių. 
Kernavės tunto "Birutės dvare" 
Birutės draugovės sesės gražiai 
patarnauja svečiams, kuriu akis 
traukia įdomiais ūkio vaizdais iš
puoštos sienos. Neskoningai tik 
atrodė ir su dvaro vardu neside
rino per visą kavinę nutiestos vir
vės su padžiautais skalbiniais, na, 
bet tai vis jaunatviško išradin
gumo išdava. Aušros Vartų tun
to kavinėje, papuoštoje žiemos 
ir slidinėjimo vaizdais, Aušrinės 
draugovės sesės, vadovaujant ps. 
Laimutei Rupinskienei, rūpestin-

— Vytys, degintos ir pieštos me-1 gai vaišina svečius. Toliau Neri
dinės lėkštės, paveikslai, koply-1 jos tunto kavinė, kuri šiais me-

teigusios gerai veikiantį sagių 
"biznį". Čia pagal savo nupieš
tą modelį gali už dolerį įsigyti 
emaliuotą sagę. Nemažas jaunų 
jų susidomėjimas. Kelios sesės 
rūpestinagi ruošia projektus su 
įmantriai išrašytu "myliu". Ka
žin, kuris laimingas brolis pasi
puoš šiomis sagėrr' 

Nuo antro aukšto lipant že
myn, iš virtuvių sklinda malo
nūs kvapai, vilioja išalkusius ma-

gabi ir pavyzdinga jauna vadovė. 
Dainuodamos 1976 m. tunto 

stovyklos dainą "Mano žemė" (J. 
Vaičiūnienės), į salę žygiavo 
draugovės stebimos LSS Tary
bos Pirmininko v.s. S. Miknaičio, 
"Kernavės" tunto tuntininkės ps. 
M. Utz, viešnių skautininkių ir j 

kaitė, D. . Parakininkaitė ir L. ' 
Sliažaitė. Pažangumo žymenh.; 
apdovanota psl. R. Predkelytė.Vė ! 
liavos žymeniu — v.sl. J. Zubi 
nienė ir Tėvynės dukros žymenh > 
— v. si. I. Ramanauskaitė, ps. L. 
Rupinskienė, ps. D. Brazdžiūnai I 
tė, ps. A. Izokaitienė, v.sl. B. Ta : 
mulynaitė. 

I vieną bendrą, didžiulį ratf, 
sustojo sesės ir broliai vadovą 
skautininkės įžodžiui, kurį davė 

į Rūta Miknaitytė - Ozers, Danute 
tėvelių, kuriu dauguma savo jau- Į V a k a r ė ir Giedrė Penčylienė. Se 
nystėje irgi buvo skautai. 

Po Lietuvos himno, draugovių 
atstovės uždegė žvakes pasakyda-
mos atatinkamą mintį — 

"Degu geltoną žvakę, kuri 
mums primena javų laukus, sody
bas ir saulės spindulius". 

"Degu žalią žvakę) kuri mums 
zojon jaunimo centro saien, KU- J primena šimtamečius ąžuolus, 
rioje įsisteigusios Kernavės ir Auš į pušų ošimą ir kibirkštį vilties", 
ros Variu tuntų valgyklos, ku-į "Degu raudoną žvakę, kuri 
riose platus pasirinkimas įvairiu' mums primena laisvės kovas, mū 
lietuvišku skanėstų. Ir čia visi sų karius — savanorius, partiza-
stalai apsėsti besistiprinančiu. nus". 

Jaunimo centro kavinė šian- "Degu baltą žvakę — susimąs-
dien virtusi Lituanicos tunto ka- tymo. Junkimės mintimis ir dar-
vine Čia malonios skautų ma-1 bais su viso pasaulio lietuvaitėm 
mytės, tos pačios, kurios rūpinasi skautėm". 
skautu maitinimu stovykloje, I Ypatingieji sueigos momentai 
vaišina gausius svečius. ' buvo skaučių ir skautininkių įžo-

! džiai ir vyr. skaučių dovana Jau-
Greta kavinės esančioje erd-; n į m o c e n t r u i . Aštuonios sesės, 

vioje patalpoje pokši šūviai —'tevel ia fotografuojamos ir nauju 
čia Nemuno laivo bebrai istei- d r a u g o v i ų laukiamos, davė skau
gę Į taikinį šaudymo kambarį. I 
Vadovu jūrų budžių Algio Mau, _ 
ruko ir dr. Algio Pauliaus prie- j NAUJA F. S. S. VALDYBA 
žiūroje jaunesnieji skautai bando; i979.m m e t ų F . S. S. Chica-
pataikyti į taikinį — skardinėlę. g o s s k y r i a u s v a l d y b a s u d a r o se. 
Susidomėjimas nemažas, kaip ir k a n t y s f i i i s t e r i a i : R i m a s Griškelis 
džiūgavimai pataikius. . _ ^ ^ V h a l i j a Vasaitienė — 

Jūrų Skaučių vadovės j . s. Aldona Jovarauskienė ir j . ps. Vida Račiūnienė 
Kaziuko mugtje džiaugiasi Nerijos jūrų skaučių tunto darbais. 

Nuotr. Br. Juodelio 

Kol viską apžiūri, pasivaišini, 
su pažįstamais pasišnekučiuoji, 
nė nepajunti, kad laikrodžio ro
dyklė rodo trečią valandą. Artėja 
mugės pabaiga — į dėžutes rū
pestingai kraunami neparduoti 
daiktai, ardomos lentynos, pre
kystaliai. Visų veiduose žymu 
nuovargis, bet malonios šypsenos 
rodo, kad ji buvo sėkminga. 

Svečiai skirstosi, o komendan
to v. s. Paronio priežiūroje tvar 
komos patalpos, šluojama didžio
ji salė. 

Mugė pasibaigė, bet jos daly
viai —vadovai nejučiomis ruošia 
planus sekančiai ateinančiais me 
tais remdamiesi savo patyrimais, 
pastebėjimais ir gal kai kuriais 
nepasisekimais šiemetinėje. 

Smagu buvo mugėje. Be abejo, 
susitiksime ir vėl dvidešimt trečio 
je, ateinančiais metais. 
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Lietuvos atsiminimai 

Radijo Valanda Jau 39 metua tar
nauja New Jersey, New York ir Con-
nectlcut lietuviam* ! 
Kaa šeštadienį nuo • iki 5 vai. po
piet Iš WEVD Stoties New Torke 
1330 kll.. AM ir nuo 7 Iki S vai 
vak. 97.9 meg. FM. 

Direkt. DR. J O K Ū B A S STUKAS 
234 Sunlit Drive 

WatchtmK. N. J . 07069 

TEL, — 753-ttM (201) 
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vicepirm., Nijolė Maskaliūnienė 
— ižd., Aldona Meiluvienė — 
sekretorė. 

sė Danutė — pirmojo vyr. skau 
čiu įžodžio Aušros Vartuose prieš 
30 metu dalyvė. Sesė Giedrė — 
pernai sėkmingai vadovavusi Le 
monto "Šatrijos" skaučių draugo
vei, o šiais metais paruošusi 5 se
ses vyresnės skautės įžodžiui. Se
sė Rūta — nuo paukštytės dienų 
Aušros Vartų tunte, pavyzdinga 
skautė, stovyklautoja, vadovė, 
šiuo metu "Sutemų" būrelio na
rė. 

Visu akys krypsta į salės sie
ną. Ją dengia 12 - 10 pėdų kili-

umiiiiimiiiimiiimimmiiiimiiiimiiiiii 
ADOLFAS V E N C L A U S K A S 

KOVOJE SU MILŽINU 
Knygos turinys paimtas i š oku

puotos Lietuvos gyvenimo, kuria
me aprašo tuometinius įvykius pro
vinciniame mieste ly ir jo apylin
kėse kada vyko sunkios partizanų 
kovos su okupantais ir jų padėjė
jais. 

Išleido Akademinio Skautų Są
jūdžio Filisterių skautų są jungos 
Worcesterio skyrius. 230 pusi . Kai
na su persiuntimu $5.75. Illinois 
gyventojai prideda 25 et. vals t i jos 
mokesčio 

Užsakymus s iųst i : 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 

Chicago, Illinois 60629 
iimiHiiiiiiiiiiHmiimiiiimimiiiiiiiiiiiii 

mas. Įvairūs religiniai simboliai 
riša žiląją senovę su dabartiniu, 
su Išganymu, . su gintariniais 
ouslais ir net lietuvaičių skaučių 
/ardais. Vyr. skaučių "Gabijos" 
1-vės draugininke v.sl. Audra 
Kubiliūtė dėkoja sesei ps. dail. 
Vdai Sutkuvienei, kurios vado
vaujamos ir globojamos vyresnės 
ikautės šį kilimą siuvinėjo. T a i ' 
iovana Jaunimo centrui, kuria-
ne jos augo, mokėsi, skautavo ir 
ebeskautauja. 

Skaučių pasirodymas Vasario • 
d. proga praėjo gana tyliai, i 
nes susirgus pasiruošusioms se- į 
sems, kitos dalyvavo be repetici-1 
los. Taip pat šios brangios šven
tės proga vyr. skaučių draugovė 

parašė laiškus į vergiją Nijolei 
Sadūnaitei ir Baliui Gajauskui. 

Prieš baigiant sueigą, visoms 
sustojus į ratą buvo pranešta 
apie skelbiamą skautėms rašinio, 
fotografijos konkursą tunto 30-
sios sukakties minėjimo proga. 

AN 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

m 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. 69th Street, Chicago 

Visi tel. 778-8000 
m. 

Valandos pagal susitarimą 

JAY DRUGS VAIST INĖ 
2759 W. 71st St.. Chicago, 111. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

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

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

DR. K. G. BALUKAS 
Ak'tČAršea ar -*%*»•**—. fome 

n t v u ^ c n j a >i m v i c i w n g v s 

Ginekologinė Chirurgija 
6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tet. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambint i 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 

Tel. - 4 7 6 - 2 2 0 6 

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

¥ 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 We$t 59th Strtet _ Tel. GJt 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. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

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 
Emocines ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
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 susitarimą 

Įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

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

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

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm. antr. treč. 

ketv 10 iki 6 vai šeštad 10 iki 1 vai. 

Tet. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

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

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis 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. 81st Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v. p.p. 
Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

Telef. — 282-4422 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS-CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO. VVABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAL AVE. 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 

Tel.— GR 6-0617 
6958 S. Talman Ave. 

Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8-6195 

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

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

Ofs tel 586 3166: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2—7) šeštadieniais pagal susitarimą 
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Tęskime akcija 

UŽ LIETUVOS DIPLOMATIJOS 
TĘSTINUMĄ 

• 

Šių metų viduryje mes minėsime 
labai skaudžią ir nemalonią sukak
tį — 40 metų, kai Lietuva neteko sa
vo nepriklausomybės bei laisvės ir 
tapo sovietinių rusų kolonija. Tai 
labai nemalonus faktas, dėl kurio 
visa lietuvių tauta jau keturias
dešimti metai sielojasi ir dėl savo 
tautos laisvės kovoja. 

Bet argi ligi šio laiko neišliko ku
rių nors Lietuvos valstybingumo 
žymių? Jų šiek tiek yra. Pirmiau
sia — pačioje Lietuvoje. Sovietiniai 
rusai nesiryžo formaliai paversti 
Lietuvą kolonialiniu kraštu. Jie 
oficialiai suteikė okupuotai sričiai 
sovietinės "respublikos" statusą ir 
teises. Lietuva turi lyg ir tam tikrą 
savivaldą, "ministrų tarybą", 
administracines įstaigas, net sava 
"užsienio reikalų" ministeriją. De
ja, ji neturi jokio suverenumo, sava
rankiškos valstybės požymio, yra 
sovietinių rusų valdoma ir jų už
sienyje atstovaujama. Lietuvą 
valdo Maskvos skirti valdininkai ir 
Sovietų Sąjungos komunistų par
tijos patikėtinis (gubernatorius) 
Vilniuje. Nors lietuvių kalba yra 
respektuojama įstaigose bei mokyk
lose, tačiau ji vis dėlto yra antra
eilė — faktiškai visur vyrauja 
"didžiojo brolio" ruso kalba. Taigi 
kalbėti apie okupuotos Lietuvos 
suverenumą nėra bet kurio pagrin
do. 

Tačiau užsienyje yra tam tikrų 
Lietuvos valstybingumo respekta-
vimo žymių. Pirmiausia daugelis 
kraštų yra de jure Lietuvos oku
pacijos nepripažinę, o kai kurios 
valstybės daugiau ar mažiau for
maliai pripažįsta, respektuoja 
nepriklausomos Lietuvos atstovy
bes bei konsulatus. 

Prie tokių kraštų pirmoje eilėje 
priklauso JAV-bės, niekada forma
liai nepripažinusios Lietuvos oku
pacijos ir nesustabdžiusio8 Lietu
vos pasiuntinybės bei konsulatų 
veiklos. 

Tačiau laikas bėga. Per keturis 
dešimtmečius daug kas pasikeitė. 
Svarbiausia ėmė menkėti du didieji 
Lietuvos pasiuntinybės faktoriai: 
ėmė išmirti Lietuvos vyriausybės 
skirti atstovai ir išsekti savo laiku 
čia deponuotos Lietuvos valstybės 
lėšos — aukso atsargose, kurios bu
vo naudojamos mūsų diplomatijos 
išlaikymui. Iškilo rimtas pavojus, 
kad dėl vienos, kitos, o gal ir dėl a-
viejų priežasčių mūsų diplomatinės 
įstaigos Amerikoje negalės tęsti sa
vo veiklos. 

Kai tauta tėvynėje neturi gali
mybės paremti Lietuvos diplomati
jos užsienyje, tai šio darbo ėmėsi 
mūsų išeivija. Čia nemaža pa-
satangų įdėjo Vlikas, Lietuvos lais
vės komitetas, Altą ir Lietuvių 
Bendruomenė. 

Malonu pastebėti, kad JAV LB 
jau beveik dešimtį .metų aktyviai 
kėlė Lietuvos Diplomatinės tar
nybos klausimą Valstybės depar
tamente. Jos pastangos davė gerų 
vaisių. Pereitų metų rugsėjo 26 d. 
didelis lietuvių draugas kong-
resmanas Charles Dougherty (res
publikonas iš Pennsylvanijos) į 
JAV-bių Atstovų rūmus įnešė įsta
tymo projektą (HR Nr. 5407), kurį 
priėmus Lietuvos Diplomatijos 
tarnybai būtų kas metai skiriama 
250,000 dolerių suma ir kuriuo būtų 
patikrintas diplomatinės tarnybos 
tęstinumas, leidžiant Lietuvos ats
tovui Washingtone paskirti savo 
įpėdinį. 

Tačiau šis klausimas iš dalies iš
sisprendė kiek kitokiu keliu. Kaip 
jau buvo "Drauge" (1980.11.15, 1 
pusi.) pranešta, Valstybės depar
tamentas nematė reikalo lėšas pa
tikrinti įstatymo keliu. Jis pasi
rinko kitą kelią. Pabaltijo skyriaus 
vedėjas Thomas Lango vasario 13 
d. painformavo LB atstovą 
Washingtone Algimantą Gurecką 
ir Jungtinio Pabaltiečių komiteto 
reikalų vedėją latvį Janis Bolstei-

ną. Pabaltiečiams buvo pranešta, 
kad Valstybės departamentas su
tiko su dar buvusio JAV-bėse turto 
investavimu, kad jis neštų dides
nes pajamas, kaip ligi šiol. Tokių 
trijų Pabaltijo valstybių turtų esą 
ne tiek jau mažai ir iš jo gaunamų 
pajamų užteksią pinigų išlaikyti 
Lietuvos, Latvijos, Estijos dip
lomatines tarnybas neribotą laiką. 

Vadinasi, ne JAV-bių iždas ski
ria reikiamas lėšas, bet lėšos suda
romos iš pačių Pabaltijo kraštų fon
dų. O tai didelis ir labai svarbus 
skirtumas. Pirmiausia, tokie fon
dai neatiduodami Sovietams, ant
ra, Pabaltijo kraštų pasiuntinybes 
išlaiko ne Amerikos iždas, bet pa
tys Pabaltijo kraštai. 

SKLYPININKAI VALGYDINA GYVENTOJUS 
Gamyba didesne, o gyventojų maistas skurdesnis negu laisvosios Lietuvos laikais 

LEONARDAS DARGIS 

Tokiu Valstybės departameto 
sprendimu galime pasidžiaugti. 
Nors mes ne kartą esame pasisakę 
prieš JAV-bių Valstybės depar
tamento puoselėjimą detente su So
vietais ir prieš 1975 m. Helsinkio 
konferencijos Baigiamąjį aktą, ta
čiau sudarymą sąlygų gauti Pabal
tijo valstybių pasiuntinybių išlai
kymui lėšų iš seniau deponuotų 
fondų galime tik sveikinti ir padė
koti Lietuvių Bendruomenės atsa
kingiems pareigūnams, kuriems pa
vyko tokį laimėjimą pasiekti. 

Tačiau klystumėm sakydami, 
kad jau viskas laimėta. Iš tiesų lai
mėta tiktai įstatyminio H.R. 5407 
projekto pirmoji dalis — lėšų užtik
rinimas. Tuo tarpu naujų asmenų į 
diplomatinę tarnybą įvedimo klau
simas buvo paliktas atviru, parei
gūno žodžiais — "dabar jis neak
tualus". 

Su šiuo pareiškimu kaip tik ne
priima siitilrti Priofti norai ^iūlo-
matijo8 tęstinumo klausimas Lietu
vai, Latvijai ir Estijai yra labai ir 
labai aktualus. Kas iš to, kad 
turėsime lėšų, o neturėsime savo 
atstovų. Būtinai turime išgauti tei
sę įvesdinti naujus asmenis, kurie 
užimtų mūsų diplomatų vietas 
jiems rimčiau sunegalavus ar pasi
traukus į amžinybę. 

JAV LB Visuomeninių reikalų 
taryba, Algimanto Gečio vadovau
jama, ryžosi tęsti akciją dėl Lie
tuvos diplomatijos užtikrinimo. 
Džiugu, kad LB rūpesčiu vasario 4 
d. senatorius John Heinz III (resp. 
Pa.) į JAV senatą įnešė įstatymo 
projektą Lietuvos dipl. tarnybos rei
kalu, iš jo išjungiant jau išspręstą 
lėšų klausimą. Projektui (a bill) yra 
duotas jau kitas — S.2257 numeris. 
Išgaunant senatoriaus Heinzo suti
kimą, tarpininkavo JAV LB Visuo
meninių reikalų tarybos narys 
advokatas Anthony W. Novasitis. 
Projektą ligi šiol parėmė daugiau 
kaip 20 JAV senatorių bei kongres-
manų. 

Tačiau įstatymo S. 2257 rėmėjų -
ko-sponsorių sąrašas dar nėra di
delis. Taigi turim veikti ir iš apa
čios: visose lietuvių kolonijose telk
ti Lietuvos draugus senatorius, 
kongre8manus, kurie remtų minėto 
įstatymo projektą ir taptų jo ko-
sponsoriais, įnešdami jį į JAV 
senatą ir Atstovų rūmus. 

Minėto įstatymo priėmimo 
klausimą reikia išspręsti dar prieš 
rinkimus ir prieš Afganistano kri
zės pabaigą. Už gryną pinigą ne-
priimkime teigimo, kad taiktai JAV 
vyriausybė (executive branch) turi 
teisę daryti sprendimą dėl naujų 
diplomatų įvedimo į Lietuvos Dip
lomatinę tarnybą. 

Minėto įstatymo priėmimas būtų 
labai svarbus reikalas, nes įsta
tymas yra tvirtas dalykas, tai ne 
kokio nors pareigūno šiuo reikalu 
pareiškimas ir ne rezoliucija. JAV 
LB krašto valdyba šiuo reikalu vi
soms apylinkėms pateikė reikia
mus nurodymus. Reiktų visomis 
išgalėmis šias pastangas paremti, 
atitinkamu būdu veikiant visose 

.lietuvių kolonijose. 
Lietuvos diplomatijos tęstinumo 

, išlaikymas labai svarbus reikalas. 
Jei šis klausimas mūsų rūpesčiu bus 
teigiamai išspręstas, būsime gerokai 
prisidėję prie kovos už Lietuvos 
laisvę. į>. kv. 

Dirstelėkime, kiek ž. ū. gaminių 
palikta gyventojams po valsty
binių pirkimų ir jai pristatymų be 
jokių pirkimų. 

Jau matėme, kad iš 2,880,700 t 
1977 derliaus javų namie tepalikta 
563,500 t. Cukrinių runkelių pri
kasta 765,900 t, o valstybei par
duota — 638,900 t. Kas pasidarė su 
127,000 t skirtumu, metraštis tyli. 
Gal atimti, gal sušerti? Iš 19,000 t 
(1937 Lietuvos linų derlius 31,335 t) 
linų pluošto derliaus valstybė tepir-
ko 17,200 t. Ūkusiųjų 1,800 t liki
mas ir vėl neaiškus. Gal laukuose 
supuvo? Aišku, kad iš jų marškinių 
neprisiausi — uždrausta. 

Bulvių prikasta 1,912,000 t 
(mažesnėj 1937 Lietuvoj — 2,509,-
925 t). Iš jų dvaruose — 583,500 t ir 
sklypininkų — 1,328,500 t. Bulvių 
dvarams įsakyta parduoti 208,000 
t, o sklypininkams — 64,100 t. Bul
vių dvarų dar daugiau „pristatyta" 
negu parduota. Mano seniau pra
žiopsota 1974 lentelė rodo, kad 
bulvių dvarai pristato ir pardavi
nėja 85 proc. 1977 tokia lentelė iš 
metraščio dingo. Jos dingimas tik 
patvirtina, kad aukšti pristatymai 
nedingo. Ar jūs kada matėte, kad 
kolonijose duoklės mažėtų ar 
išnyktų? Daržovių 359,400 t 1974 
derlius 1977 susitraukė iki 242,100 
t. Iš jų dvaruose — 106,500 t ir skly
pininkų — 135,600 t. Dvaruose jų 
valstybei parduota 90,100 t ir skly
pininkų — 2,100 t. 

Daugiau žemdirbys tės 
Vaisių ir uogų auginimas dva

ruose toliau susmukęs. Sodų 1977 
buvę 57,600 ha, arba 2,300 ha dau
giau nei 1974. Iš jų dvarams pri
klausė 20,600 ha, o sklypininkams 
toliau 37,000 ha. Vaisių bei uogų 
1977 derlius — 105,660 t (1937 apie 
150,000 t). Iš jų sklypininkams teko 
93,700 t. Vaisių pardavimai valsty
bei neparodyti. Dvarų vaisiai bene 
tik „pristatyti" valstybei ir tiek. 

Visa iki šiol aprašyta gamyba bei 
pardavimai priskirti žemdirbystės 
skyriui ir įvertinti neaiškiomis 1973 
sugretinamomis kainomis iš viso 
839,200,000 rb, iš jų sklypininkų 
253,800,000 rb. 

Kita ž. ū. dalis — gyvulinin
kystė. Pastaroji kažkodėl dirbtinai 
aukštinama pirmosios sąskaiton. 
Žemdirbystės dauguma gaminių 
įvertinti labai pigiai, o gyvulinin
kystės — brangiai. Štai, visa javų 
gamyba teįvertinta 206,313,800 rb, 
arba po 71,62 rb už t, arba po 42,97 
lt, kai 1937 tiek javų būtų kainavę 
558,855,800 lt, arba šiandieniniais 
rubliais — 931,426,333. 

Dar blogesnė istorija su pašaru, 
kurio pasėliams 1977 buvo pa
naudoti 1,033,900 ha žemės ir gau
tas toks derlius: pašarinių šaknia
vaisių (runkelių) 1,834,300 t, 
kukurūzų — 1,809,800 t ir šieno bei 
žolės, skaičiuojant šienu 3,470,100 
t. Visa tai įvertinta apskritais 10 
proc. visos gamybos, arba 267,940,-
000 rb, arba po 37,66 rb už t, arba 
po 22,60 lt. JAV dabar tiek pašaro 
kainuotų bent dvigubai daugiau 
dolerių, kai mėsa ir kiaušiniai čia 
pigesni. 

Kaip aukštai vertinama gyvu-
lininkytės gamyba matyti, kad ir iš 
mėsos skerdienos įkainavimo 
visais 1,050,354,235 rb, arba t — 
2,257.37 rb. 

Kam visa ši s tat is t inė 
sugretinamų rb akrobat ika 

reikal inga, visgi neaišku 
Valstybinės supirkimo kainos 

visos kitokios ir visos aukštesnės, 
išlaikytas tik žemdirbystės dalies 
pažeminimas. Tų gaminių ir supir
kimo kainos žemesnės, negu nepri
klausomaisiais laikais. Jei netelki 
mėsos, pieno, kiaušinių, tai ir esi Že
miausios rūšies baudžiauninkas, 
donelaitiškai — „vyžotas na
bagas". Iš jo sklypo gamybos ir 
supirkimo kainos pačios žemiau-

LB Hot Springs apylinkės ruošiamo Vasario 16 d. minėjimo proga miesto burmistras 
T. Eisvvorth pasirašo proklamaciją. Iš kairės: v-bos vicepirm. su amerikiečių 
įstaigomis L. Kazienė, burmistras T. Eisvvorth ir v-bos pirmininkas S. Ingaunis. 

Nuotrauka A. Kazio 

sios. Va, mėsą jis turi pardavinėti 
po 2,501 rb už t, kai valstybiniai 
dvarai gauna po 2,987 rb. 

Už tai pelnas gražus, ne koks ten 
kapitalistinis, o marksistiškai leni-
nistinis. Čia tikrai yra į ką pasi
žiūrėti. Jo iš viso 1977 iš valsty
b i n i ų į m o n i ų be i ū k i n i ų 
organizacijų buvo 1,378,800,000 rb. 
Iš jo valstybinių dvarų — 94,100,-
000 rb. Kolūkiai jo dar atskirai turė
jo 667,700,000 rb. 

Tačiau pastarasis nepilnas, nes į 
jį neįskaitytas pelnas, gautas iš 
kolūkiečių, pardavinėjant jiems 
pašarą, sėklą, duoną, kitus gami
nius. Kiek buvo to pelno tiksliai 
apskaičiuoti negalima, nes metraš
čiai kaip tik čia aiškių duomenų 
vengia. Kolūkių pagrindinių rodik
lių lentelėje randame., kad jų bend
roji gamyba sugretinamais rb 
buvusi 1,145,300,000 ir kartu, kad 
vienam kolūkiečiui jos išėję 5,292 
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tais pačiais rb. Lentelės kolūkiečių 
skaičius 250,400, arba tikresnės 
gamybos buvo 1,325,116,800 rb. 
179,816,800 rb skirtumo bent pusė 
galėjo būti ir priedinis pelnas, nes 
kolūkiečiams gaminiai buvo parda
vinėjami ne sugretinamais, ne 
didmeniniais, o mažmeninių kainų 
rb, nors jų perkamieji gaminiai ne 
tik buvo jų pačių pagaminti, bet tei
siškai ir jiems patiems priklausė, 
nes jie gi kolūkių kooperatyvų na
riai. Jei taip, tai ir kolūkių tikres
nis pelnas galėjo būti 757,608,400 
rb, arba iš viso ž. ū. pelno — 
851,708,400 rb? 

Maisto prekių pardavimai 
Tokių prekių krautuvėse 1977, 

įskaitant visas valgyklas bei resto
ranus, dolerines krautuves, kariuo
menę, turistus, parduota iš viso už 
1,722,600,000 rb. Atmetę 46,6 mil. 
valgyklų antkainio (pelno) ir 687,2 
mil. gautus iŠ alkoholinių gėrimų 
pardavimų, tikrojo maisto prekių" -
pardavimų tegauname už 988,800,-
000 rb. Atskaitę valdinio maisto 
pirkimus, daugiausia bene oku
pacinei kariuomenei 185,539,993 rb, 
gauname, kad gyv. šiuo keliu mais
to parduota už 803,260,007 rb. 

Gyv. iš sklypininkų pirkę dar už ' 
183,058,207 rb (suma atrasta pagal 
gyv. paj. struktūros lentelę), arba 
maisto ir viso už 986,318,214 rb 
mažmeninėmis kainomis. Priėmę jų 
sklypininkų 902,800,000 rb gamy
bos vertinimą, pamatome, kad gyv. 
maisto pirkimo suma labai panaši 
sklypininkų gamybos sumai, 
apskaičiuotai neaiškia, visgi 
didmenine kaina. Skirtumas tarp 
tų kainų, jei būtų galima apskai
čiuoti, galėtų būti pačių sklypinin
kų priedinis vartojimas. 

L. Brežnevo „žaisliukai". (I§ šveicarų spaudos;. 

PALIKAU MIELĄ 
TĖVIŠKĘ 
Atsiminimai 

FELIKSAS PEMPĖ 
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Persikėlę per upelį, tuojau įsirioglinom į rais

to klampynes, kurių pakraščiu tas upelis ėjo. 
Mano traukiamas vežimėlis įklimpo ir nei pir
myn, nei atgal. Pagaliau, moterims padedant, 
vos ne vos ištraukėme. Susiradę sausesnę vietą 
po krūmais — susėdome. Prašvitus jau buvo 
matyti sausesnės vietos, kuriomis buvo galima 
eiti ir vežimėlį traukti. Iš to raisto išsikrapštę 
pamatėme netoli jo esantį kaimą, į kurį nuėję 
radome ir gelež. stotelę. 

Greitai sulaukėme ir traukinio, važiuojančio 
pro Wolfenbuettelį į Braunschweigą, kuriuo iš
važiavom visi į Wolfenbuettelį pas Banius. 

Begyvenant pas Banius, Braunschweigo sto
vykloje, kuri buvo įsikūrusi kareivinėse, buvo 
ten pat įsteigta ir Lietuvių gimnazija, kurią 
pradėjo lankyti vyresnioji dukra Irena Lai
mutė. Sekančiais metais gimnazija ir visa 
Braunschweigo stovykla buvo perkelta į Waten-
stedtą, į buvusio Herman Goeringo fabriko dar
bininkams gyventi pastatytus barakus. Ten 
pradėjo gimnaziją lankj 

ra Edita Aldona. Pagaliau ir aš su a.a. žmona 
persikėlėm tenai. 

1946 birželio 1 d. buvau paskirtas Waten-
stedto lietuvių gimnazijos virtuvės vedėjo pa
reigoms. Tas pareigas ėjau iki 1949 birželio 26 
d., t.y. iki emigracijos į Jungtines Amerikos 
Valstybes. 

Begyvendamas dar pas Banius Wolfen-
buettely, 1946 gegužės 12 parašiau Braun-
schweigo Pašto valdybai prašymą, kad man iš
duotų mano asmens bylą, kurią buvo gavusi iš 
bu v. Pašto valdybos Lietuvoje. Aš ją mačiau 
Braunschweigo Pašto v-boje atsiųstą. Man ją 
rodė valdybos vyr. inspektorius (jo pavardę jau 
pamiršau). 

Tos asmens bylos reikalavau dėl to, kad ma
no turėtą tarnybos lapą sandėlio v-kas, bėgda
mas nuo amerikiečių, paėmęs mano lagaminus, 
kuriuose buvo sudėti visi mano dokumentai, iš
sivežė nežinia kur. Į tą mano prašymą gavau 
atsakymą: "Die seiner Zeit von Litauen noch 
hier vorgelegten Personalpapiere das Herren 
Pempe, sind infolge Kriegsereignisse vernichtet 
worden". Vadinasi, jau tos bylos su dokumen
tais nėra. Per karą sunaikinta. Pasiliko pas ma
ne tik vienas raštas, kurį piniginėj prie savęs 
laikiau, kad esu iš Lazdijų pašto viršininko pa
reigų atleistas nuo 1941 kovo 5 d. 

Netoli Lietuvių stovyklos Watenstedte buvo 
didelis Hermann Goeringo fabrikas, kuris po 
karo jau neveikė. Ten man teko matyti Lie
tuvos cemento fabriko Akmenėje geležines sijas 
su užrašu "Lietuvos cementas". Jos buvo 
sukrautos prie fabriko ir paruoštos eksportuoti j 

mano duk- Iietuvą statomam fabrikui. O gal jau iš ten jos 

pargabentos ir paruoštos sutirpdyti to fabriko 
liejykloje gaminamoms bomooms? 

Begyvenant Watenstedto stovykloje teko per
gyventi ir patirti įvairių nuotykių. Ta stovykla 
buvo vienų pabaltiečių. Netoli tos stovyklos bu
vo kita — lenkų. Tekdavo dažnai matyti lenkų 
stovyklą anglų karių apsuptą ir ten įvairiais kra
tas bedarančių. Neaplenkė jie ir mūsų stovyk
los. Kartą nakties metu pajutome, kad stovyk
los gyvenamuose barakuose anglai kratą daro. 
Ir pagaliau tame barake, kuriame aš su šeima 
gyvenau, prausykloj ant spintos atrado jaučic 
pasturgalį į skudurus suvyniotą ir kažkieno pa
slėptą. Kaltininkų jiems surasti nepavyko. Mė
są konfiskavo ir išsivežė. Stovyklos "biznie
riams" tuomet buvo didelis nuostolis. Jie dažnai 
nakties metu pasigabendavo iš vokiečių nu
pirktą jautį ar karvę ir papjovę mėsą tuoj pat iš
parduodavo stovyklos gyventojams. 

Kartą mano pagelbininkas Bielskis man sa
ko: "Ponas Pempe, jeigu manote pirkti bulvių 
gimnazijos virtuvei, tai aš užrodysiu pas ką 
pirkti ir nebrangiai". Mat, iš gaunamo maisto 
davinio gimnazijos virtuvė sunkiai vertėsi ir, 
kad nereikėtų mokiniams be reikalo badauti, 
bulvių ar šviežių džržovių, jeigu tik kur pas vo
kiečius gaudavom, pirkdavom. Jo pasiteiravau 
pas ką ir už kokią kainą galima siūlomas bul
ves pirkti. Jis man atsakė, kad, girdi, centrinės 
virtuvės vedėjo padėjėjas (jo pavardę jau pamir
šau) turi daug bulvių sutaupęs ir jis nori jas par
duoti mums. Girdi, pirkime bulves pas jį, o ne 
pas vokiečius. 

(Bus daugiau) 

• i 



DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. komo mėn. 5 d. 
surengė Antano ir Anastazijos 
Tamošaičiu knygos „Iithuanian 
National Costume" sutiktuves 
Lietuvių Piliečiu d-jos patalpose. 
Sutiktuvėm vadovavo Ina Nenor 
tienė, o su knyga supažindino 
prof. dr. Stasys Goštautas. 

Dr . Goštautas supažindinimą 
pradėjo posakiu, jog jis nesąs 

(Nnkatta i 5 pnat) 

C L A S S I Fl E D G U IDE 
R E A L E S T A T E 

K O 6 i LAUKTI 
M I S O E L L A N E O U S 

Atžalyno ansamblis iš Tarom Bostone kovo 8 d. attiki įdomią programą 

BOSTONO ŽINIOS 
PABALTIJO TAUTOS IR 

AFGANISTANAS 

Š.m. sausio 2S d. laikraštis 
„The Ghristian Science Moni-
toi»" jdėjo savo štabo nario Da-
vid K. WElis straipsnį „Fresh 
burst of Baltic nationalism hits 
Kremlin". Kartu įdėta ir mažas 
žemėlapis, kur pažymėtos valsty
bės, kurios buvo nepriklauso
mos, Estonia, Latvia, Lithuania. 
Straipsnyje aprašoma, kaip bu
vo pasiustas atviras laiškas Brež
nevui ir Jungtiniu Tautu gen. 
sekr. K. Waldheimui. Tuo laiš
ku pasmerkiama sovietu invazija 
į Afganistaną. Laišką pasirašę 5 
estai-ir 25 lietuviai ir'latviai. Taip 
pat jie pasiuntę laiškus Tarptau
tinio olimpinio komiteto pirmi
ninkui, Amerikos, Kanados, Bri
tanijos Ėr eilės kitų valstybių ko
mitetams, prašant juos, kad va-

LIETUVOS ATETTIES 
PROBLEMOS 

Lietuvių Moterų klubų federa 
cijos Bostono klubas vasario mė
nesio susirinkimą paskyrė Lietu
vos neprikdausomybės atstatymo 
šventės paminėjimui. Jos pakvie
tė Mykolą Drangą paskaitininku, 
kurio kalbos tema buvo „Lietu
vos ateities problemos". 

Susirinkimas įvyko vasario 23 
d. Lietuvių Piliečių d-jo* patal
pose. Pirmininkė Elena Vasyliū-
rųenė gražiai pristatė prelegentą 
Mykolą Drangą, kurį išskyrė iš 
mūsų jaunimo, kaip labai malo
nų ir mielą, kuris nesibaidąs pa
kalbėti ir su vyresnio amžiam 
žmonėmis. 

Prelegentas Dranga pradėjo, 
kad Sovietų Rusija nesanti stip
ri. Tik esąs klausimas, kada 
ji subyrės: po 10, 50 ar 100 
metų. Subyrėjimo laukaint, esą 

sarof olimpiada būtų pravesta ne Į reikia ruoštis desovietizacijai. 
Sovietų Rusijoj. Kad sovietų nu-į Tada iškilsią daug klausimų: že 
matyta regata Taline (Estijos Į mės įr kitų n u o g y b i ų klausi 
sostinėje) esąs olimpiniu princi- m a s . Dabar viskas yra naciona 
pų sutrypimas. Tie abu laiškai lizuota. Kaip tą denodonalizaci 
buvę paskelbti estų disidento ] ą pravesti? Ką daryti su įvairiais 
mokslininko Jurri Kukk. •• pareigūnais, kurie buvo aktyvūs 

sovietinės sistemos darbuotojai ir 
panašiai? Kokią atsakomybę turi 

vadovaujamo tautinių šokių 
sambūrio rengiamas dainų ir šb 
k iu pynė—vakaras. Programą at 
liks iš Toronto, Kanados, atvykęs 

jaunimo 40 asmenų ansamblis 
„Atžalynas". Po programos bus 
vaišes itr šokiai, grojant latvių 
orkestrui. 

Rengėjai kviečia Bostono IT 
apylinkių lietuvius į jų vakarą, 
pasiklausyti puikios programos ir 
kartu pasilinksminti. 

P A S L A P T I E S " KVARTETAS 
MENKŲ PARENGIME 

Kovo 23 d. įvyks seniausios 
Lietuvių radijo valandėlės Nau
jojoj Anglijoj, vedamos Stepono 
ir Valentinos Minkų, 46 metų su 
kakties koncertas Lietuvių Pilie 
čių d-jos auditorijoj. Programoje 
pirmą kartą išgirsime „Paslap 
ties" kvartetą iŠ W . Hartfordo, 
Conn., vedamą Jurgio Petkaičio. 
T a p pat pamatysime pantomi 
miką Paulių Rajecką. Po koncer 
to bus „Miss Lithuania of New 
England" šokių balius. Gražuolė 

Paieškojimas 
leSkomi: Florijonas ir primina Y w-

kooM (Jurgonis) ir jų vaikai Juozas 
(gim. 1915 m.), Josepnine (gim. 1921 
m.), Annte ir Tonjr. Florijonas buv. 
anglių maineris, gyv. Livinsgson, 111., 
apie 1920-29 m. Galimybe, kad išsi
kėlė į Ohio. Turintieji žinių apie šią 
Seimą prašomi rašyti giminaitei adr.: 
Chrls Spurr, P. O. BOK 735, Birmtog-
ham. M**. 48912. 

iiHinniiHuniiiiimniiiiininiiuuuniinK 
S O P H I E BARČUS 
RADIO SETMDS VALANDOS 

Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki 
penktadienio perduodama nuo 4:00 
vaLp.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pa
čią stotį. Šeštadieniais ir sekma
dieniai nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Telef. 494-2413 
1490 AM. 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL 60629 

illlllllllillllliliinililllilllllillliiuillliuilll 

mAro 22-jų metų bun-
gak>w. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru Šildymas ir vėsinimas. 
KarpetaL 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimu. Marųuette Parke. — 
152,500. 

Pulkus marinis. Apie $10,000 pa
jams, Moderniai patobulintas namas 
Manjuetie Parke. Kaina $67,500. 

tvaru* 2jų aukštų mitras. Apie 
$7,000 pajamų. Marųuette Parke. Ver
tas $46,900. 

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

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
ar »nĮii»ir«i įr paduoti savo telefoną 
bei pavarde, kada jums patogu namus 
apžiūrėti. 

Valdis Real Estate 
2625 West 71 si Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

10% — 20% — SO* pigiau luofc-gsst 
u i apdraudę nuo ugnies Ir sutomo-
bUio pa mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
Tetai. GA 44654 
J2»y, W. »5tfa Street 

t S, i G Y K I T E D A B A R 

2 4 HOUA T 0 W I N G 
A N D 

Q Ū I C K S T A R T 
TEL — 582-8130 

HELP WAMTXD VTBA1 

LATHE OPER'S 
SOUTHBEND N / C 

Ahle to program tapė, aet up & j 
operate. Exc- co. benefits. Free 
hospitalization & prof it sharing. 

CAL.L J E F F POTCAF 
Tai. 452-5400, E * t Į S I 

HELP WAXTED — MOTERYS 

Andrius Kuprevičius 
Lietuvių kompozitorių 

darbai 
Lietuviškajam piano reper
tuarui plokštelėj atstovauja: 
St. Šimkus, K.V. Banaitis, V. Ja-
V. Bacevičius, D. Lapinskas ir J. 
kubėnas, J. Gruodis, J. Gaidelis, 
V. Baceviččius, D. Lapinskas ir J. 
Švedas. Visų jų kūrybą plokštelės 
aplanke taikliai aptaria muz. A. 
Kučiūnas. O meistriškas Andriaus 
Kuprevičiaus atlikimas žavi pačią 
reikliausią ausį. 

Plokštelė su persiuntimu $8.25 
Užsakymus siųsti: 

Straipsnio autorius rašo, kad 
laiškai esanti dalis naujo tau-

pasireiškimo pagal praeitu 
metų rugpiūčio mėnesį išleistą 
„Baltic Charter", kur; pasirašę 
45 asmenys, reikalaudami pilno? 
nepriklausomybės Estijai, Latvi
jai ir Lietuvai. Chartery esąs mi
nimas Molotovo — Ribentropo 

1939 m. slaptas susitarimas, pa
gal kurį Maskva okupavusi tas 
valstybes. Toliau rašoma, kad 
Kalėdų išvakarėse keletas šimtų 
estu Estijos universitete Tartu 
mieste demonstravę, reikalauda
mi nepriklausomybės. 

Mokslininkas Kukk, kuris pa
skelbęs šiuos laiškus, buvęs ko
munistų partijos nariu 12 metų, 
bet praeitų metų gegužės mėne
sį išstojęs iš partijos. Prieš tai 
apie metus jis dirbęs laboratori
joj netoli Paryžiaus. Kada sugrįžęs 
į Estiją, jo socialinės pažiūros pa
sikeitusios. Dabar jis reikalaująs, 
kad būtų panaikinta jo sovietų 
pilietybė. 

D. K. Wiilis dar toliau rašo, 
kad tame >laiške rašoma, jog So
vietų—Afganistano draugiškumo 
sutartis buvusi panaudota inva
zijai. Tą patį sovietai padarę 
1940 metais, pagal panašias drau
giškumo sutartis su Estija, Latvi
ja ir Lietuva, jas okupuodami. Laiš 
ke Brežnevui reikalaujama, kad 
sovietai tuojau išvestų okupaci

nę kariuomenę iš Afganistano. 

yra Nijolė Ivanauskaitė. Progra 
ma prasidės 3:30 vai. p.p. Prieš I DRAUGAS, 4 5 4 5 W. 63 rd S t . 
programą nuo 2 iki 3 vai. veiksi 

iitiiiiujuiiiiiiifiiiiniiiiniiimniuiiiiiiiii 
4 butai. Mūrini*. Lemonte. 
J-}ų butų marinis. Gerai užlaiky

tai. Marąuette Parko rajone. 
Resotranas su namu ir visais įren-

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

N'otary Public 

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimmmiiiiimmuiHiiu 
iiiiiiiimiiiiiimiiiuiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notar ia tas — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedde Av. — 778-2233 
iiiiiiinininiinniimiiuniHruiHiinmiiu 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimimiiuiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
OU W. « th St., teL 771-1481 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiiiuuiuiuiiiiiiii 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376.1882 arba 376-5996 
1IIIIIIIIIMMIIIIIIII1IIIIIIIIII1U111IIUII111II 

RN-LPN 
PART TIME EVENTNGS 

CaU — 
StSTER GEMMA, St Augustine Home 

2358 N. Sheffleld — TeL 348*3232 

• 
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BDLLING TYPIST 
50 wpm needed. Excellent bene
fits. Good salary. CaU — 

DougBoeleat 666^8811 

P A B D A V 1 M L I 

ir išeivija? Sovietai auginą mefio 
žmogų. JŲ sistemoje tiesa esanti 
tik valdžios. Tada žmonės pri 
versti taikytis tai melo tiesai ir 
meluoti, o tuo pačiu auginamas 
veidmainis žmogus. Valdžia to 
leruojanti kultūrininkus, o tie tu 
rį prisitaikyti prie valdžios. Tada 
tuo kultūrinės tolerancijos vardu 
jie gaii daug ką pasmerkti. Di 
džiausiąs pasipriešinimas oku 
pantui esąs liaudyje. Prelegentas 
paskaitė iš savo ir iŠ Marijos Ju
rašienės raštu pasisakymus tais 
klausimais. 

Išeivijos Mausimas. Kas bus su 
išeivija, sakykim, ipo 50 metu? 

skaniu valgiu—gėrimu baras. Min 
kai kviečia visus lietuvius į šį įu 
paren gimą. 

PILIEČIU DRAUGIJOS 
DOSNIOS AUKOS 

So. Bostono Lietuviu Piliečiu 
draugija paskyrė aukų po 1,000 
dol. — Jėzaus Nukryžiuotojo se 
sėlių seneliu namu statybai Brock 
tone, N . P. Marijos seselių dar 
bams Putnam, Conn. ir AUkos 
muziejaus statybai Putnam, 
Conn. Tai gražus pavyzdys ir ki 
toms panašioms organizacijoms, 
'kaip reikia remti reikalingus lie 
tuviu darbus. 

PARENGIMAI 

Tautinių šokių sambūrio va 
karas kovo 8 d. 7 vai. vakare 

Chicago, IL 60629 
ULinois gyventojai dar prideda 

45 et. valstybės mokesčio. 

V A L O M E 
KILIMUS IB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visi} rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 

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

TeL — WA 5-8063 

Parduodamas 2-jų lovų (twin 
bed) miegamojo komplektas; 
2-jų dalių "sectional" sofa, 2 
foteliai, virtuvės komplektas i r 
pečius. Skambint po 6 vai. vak. 
B E 7-7910. 

PROGOS — OFPOBTUN1TLES 

TAVERN AND 
PACKAGE GOODS 

High gross. Hlness forces sale. 
Owner will finance. 
C a l l J A N L A D I K 

ZiCK'JS REALTGR3 
Tel .— 974-1110 

Nutautėjimas leidžia savo saKnis. j ^ ^ d_.Q s a u d i t o r i j o j g . 
Lietuvių kalba esanti pagrindas i 
lietuvybės palaikymui 

Kukk ir kitas disidentas Mik
lus, kurie gyveną Tarty mieste, 
esą sekami rusu KGB agentų. Sau 
sio 17 d. jie abu vykę į Vilnių, 
bet juos lydėję ir KGB agentai. 

Straipsnis ilgas ir gerai para
šytas. Esame dėkingi koresp. D. 
K. WiUis už parašymą, o laikraš
čiui už jo atspausdinimą. Tas 
laikraštis yra skaitomas per visą 
Ameriką ir yra vienas iž rimtų
jų laikraščių. 

Bostone. 
Vasyliūnų sonatų vakaras ko 

vo 9 d. 3 vai. Firts and Second 
Church, Bostone. 

Minkų radijo valandos koncer 
tas kovo 23 d. Lietuvių Piliečių 
djos auditorijoj So. Bostone. 

Balandžio 3 d. matysime Jura
šą 2-ro kanalo T V stotyje. Seki
me programos knygetlę. 

Laisvės Varpo pavasarinis kon
certas balandžio 13 d. Lietuviu 
Pil. d-jos salėje. 
Motinos dienos minėjimas ge
gužės 4 d. 3 vai. Tautinės s-gos 
namuose ,So. Bostone. 

Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimas lapkričio 23 d. 

TAMOŠAIČIŲ KNYGOS 
SL r iTKTUVĖS 

Vasario 23 d. Lietuvių tauto 

iiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiir 
S T A S Y S Y L A 

LIETUVIŲ ŠEIMOS 
TRADICIJOS 

Šeimos kūrimo vyksmai. Port
felio — iliustracijos: Zita So-
deikienė, Irena Mitkutė. Išleido 
Amerikos Lietuvių bibliotekos 
leidykla Chicagoį 1978 m. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė. Lei
dinys dideho tormato, 180 psi.— 
Kaina su persiuntimu $21.27. 

Užsakymus siųsti: Drangas, 
4545 W. 63rd St., Chicago, BĮ. 
60629. 
iimiimiimmniimiiiMNUiimiiiiimiiiii 

rNBGHBORHOODl 
U.S.AT 

We'l! help you make ttie right movė. 

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

nuomoti ar apdrausti savo nuosa
vybę Chicagoje ar bet kur Ameri
koje, prašome skambinti ar užeiti 
į mūsų Įstaigą. Mes visuomet pasi
ruošę joms patarnauti. 

Mes priklausome MLS ir turime 
komputerj. 

Virš 500-tai namų pasirinkimui 

BUDRAITIS REALTY C0. 
8600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 
indepenefent/y ov/ned and operated. 

iniuimiiimimiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiinit 
įvairių prekių pasirinkimas ne

brangiai ii mošų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

S01 W. M SU Chicago, IH 60628 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
Tekt - I25-Z737 

Vytautas Valaotinas 
lllIlIIllIlIiilIlIlIlItlIlJllUUlllllJIIlIllUllUI 

iiiiiiiiiiiiiiiiiitniiiiiiiiiiiiiiiiiniuuiiiiiii 

P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insored 

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

SERAPINAS — 636-2960 
•iniiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiuuiiuuiiuuuuiiuiii 

E s t a b l i s h e d 
RESTAURjarr- LOUNGE 

BMQŪETTE HALL 
JEJ^cellent opr^rtunity. 
Midway Airport area. 

C a l l J A N L A D I K 
ZICKUS REALTORS 

Tel.— 974-1110 

D Ė M E S I O : 

JUNK CARS WANTE0 
BTJNNTNG OB NOT 

Free Fast Towing 
TEL _ 582-8130 

Sakoma, 
kad nekalbantys lietuviškai jau 
esą nutautėję. Tikrumoje esąs ir 
trečias kelias arba vidurys. Daug 
Jaunu žmonių, kurie jau esą ke 
liu kartų lietuvių palikuonys, ka 
da ką nors gražaus išgirsta apie 
Lietuvą ar lietuvius, tada prade 
da įdomautis Lietuva ir lietuviais, 
tada ir jie prisipažįsta esą lietu 
viais. Tad reikia daugiau geros Ii 
teratūros angly kalba apie Lietu 
vą ir lietuvius. Skaitydami tą Ii 
tėra turą, jie pasijustu lietuviais. 
Per visą pasaulį daug žydų nekal 
ba hebraiškai arba žydišku žar 
gonu, bet jie yra žydai. Taip ga
li būti ir su lietuviais. Tik reikia 
rašyti jiem suprantama kalba, o 
tas atsilieptų labai teigiamai. 

Po paskaitos buvo eilė klausimų 
ir prelegentas į juos atsakinėjo. 
Mrkollo Drungos paskaita buvo 1 /f5 

•labai įdomi, nes ji buvo labai d a i l « instituto Bostono skyrius 

ANATOLIJUS KA I R Y S 
f JUSVfiS SONATA, 40 iliustracijų, 1979 m $6.06 
PO DAMOKLO KARDU, premijuotas romanas. 1978 m 5.00 
TRYS DRAMOS, scenos veikalai, 1978 m 5.0O 
KARŪNA, istorinė trilogija-poema, 1974 m 5.00 
TRETIEJI VAINIKAI, poezijos antologija, 1975 m 5.00 
TRYS KOMEDIJOS, veikalai scenai, 1975 m 4.00 
SIDABRINE DIENA, komedija ir libretas, 1972 m 3.00 
CURRICULUM VTTAE, komedija anglų kalba, 1971 m 2.00 
ŠVIESA IR ELDORADO, dvi premijuotos dramos 2.00 

Kiekvienas užsakytojas prideda 75 et. u i persiuntimą ir kitas 
išlaidas. 111. gyv. dar moka 5% valstijos mokesčių. Užsakymus siųsti 
DRAUGO adresu. 

aktualiais klausimais. 

PASIMATYTOM SU T O R O N T O 
„ATŽALYNU" 

§į šeštadieni, kovo 8 d. 7 vai. 

Paieškojimas 
Ieškoma VANDA ZUBAVICICTĖ, 

telSiškė. Pranešti adr,: V. Druktetary-
tė-PrlalgaiBkieoė, 4531 S. Saeramento 

vak Lietuvių Piliečių d-jos audi- Ave., CMcago, AL #0632. TeL (112) 
torijoj So. Bostone, wyks Ivaškų į T7S-*4$7. 

UlillllHI!!l!IIIIIIIIIIIIillllllllllinilll!lllillUIIIIH!lll!ll!inillllllll!f!IIHIII!IIIIIIlllllll|U 
| VLADAS JUODEIKA | 

| DIDŽIOJI ILIUZIJA 
r (Marksizmas teorijoje ir tikrovėje) 
| II-sis tomas S 

3 Išleido Graiina Juodeikienė 1979 m. Spaudė Pranciškonų E 
| spaustuvė Brooklyn, New York. Kieti viršeliai, 688 pusi. E 
=: Kains su persiuntimu $16.05. Ulinojaus gyventojai dar r 
s prideda 90 et. valfrtijos mokesčių. s 
= s 
= Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 6Srd Street, E 
1 Ckicago, DL 60629, U A A . | 
7<tiĮiuiiHiiiuiiiiiuutiiwiiiiiniiifiintiniiiiiuiisifiiminiiiHiHffiiiHiiiHifffifiiiiif!itT 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniHiiiiniii 
M. A. $ I M K U S 
UrOOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4250 So. Msplewood, teL 254-7459 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINŲ iskrieUmai. pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai. 
iiniiiimiiiHiimiiinmniiiimuuiuiiiiiii 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Chkaga, m. NIS2, tel. 927-5980 

Z-M Construction Co. 
INC. 

Svaja, statyba Ir bet koks 
sauna remontas. 

Pasinaudokite žiemos sezonu 
Vidaus remontams. 

BSONTCS MACTUKEVICITJS 
VYTENIS MTGAS 

Skambint po 6 vai. vs*. 448-7871 

Amerikos lietuvių 
Ekonomine Veikla 

Vincas Iiusevičšus 

Išleido Pedagoginis Lituanis
t ikos Insti tutas 1980. 224 pusi. 

Spaudė Morkūno spaustuvė. 

Knygos kaina su persiunti
mu $8.85. 

Užsakymus siusti DRAUGO 
adresu, 

niinois gyventojai prideda 48 et. 
valstijos mokesčio. 

Tiktasis Keturakis 
ir Jo Rastai 

Paruošė 
Birutė ViBmtaitytė-Gedviuenė 

Išleido Keturakio dukros ir 
sūnūs 1979 m. Cleveland, Ohio. 
Spaudė "Vilties" spaustuvė. 332 
pusi. kieti viršeliai. Kaina su 
persiuntimu $10£5. 

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu. 

niinois gyventojai dar prideda 60 et. 
niinois gyventojai dar prideda 60 et 

Perskaitę "Draugą" duokit* 

4 kitiems pasiskaityti. 

FELIKSAS BRELMERB 

SKAMBANTIS LAIKAS 
Lenktynes ir šypsenos. Gyvenimo 
bangose. Veidu į Lietuvą. EUerai-
čiai svetimomis kalbomis. 72 pusi. 
Spaudė Morkūno spaustuve. Kaina 
su persiuntimu $3.48. 

Užsakymus 
adresu. 

siusti "DRAUGO" 

r 



LIETUVIAI FLORIDOJE 
Dayiona Beach, Fla. 
NAUJAKURIUS APLANKIUS 

Vieną popietę dTauge su vie
n u iš seniausiai čia įsikūrusiu 
gyventoju Adolfu Andruliu aplan 
kėme keletą lietuviu šeimų, įsikū
rusių O r m a o n d Beach praėjusiu 
mėty pabaigoje. 

Aldona ir Juozas Sodaičiai, iš 
N e w Yorico, šioje kolonijoje pa
stoviai apsigyveno praėjusiu me
tu rugpiūčio mėn. Įsigijo erdvius, 
gražioje vietoje, arti Atlanto, na
mus , į kuriuos įėjęs 'pasijunti kaip 
turtingoje meno galerijoje. Mat 
Juozas Sodaitis, nuoširdus zana-
tvykas, n u o Kudirkos Naumiesčio, 
n u o pat jaunų dienų buvo pamė
gęs n e tik sportą, bet ir meną. 
O tremties kelionėje gilino me
no studijas Brooklyn Museum 
Art School ir New Arts Student 
League Amerikoje. Iš profesijos 
architektas, dirbo New York mies
t o savivaldybėje atlikdamas ir 
meno darbus šiai įstaigai ir bu
vo atžymėtas specialiais žymeni
mis. Jaunose dienose aktyviai 
reiškėsi sporte, (lengvoje atletiko-

Antanas Kašubą, Įdubo pirmininkas 

žiai (reprezentuojama lietuviu kul
tūra 'bei menas. 

Besišnekučiuodami su Aldona 
ir dail. Juozu Sodaičiu, gėrėjomės 
šiu energingų žmonių ryžtingu
m u , naujais užmojais bei dideliu 
susidomėjimu lietuviška šios ko
lonijos verkia. Salia meno pa-

sporto vėliavas gynė furbolo ko
mandose, krepšinio aikštėse ir 
reiškėsi lengvoje atletikoje. Jis 
dalyvavo Lietuvos sporto rinktinė
se, sportavo su išrinktaisiais re
prezentantais Amerikoje dar 
prieš Antrąjį pasaulinį karą, jis 
yra Lietuvos sportui ne kartą 
skynęs laurus. Tremties kelyje 
Vokietijoje taip pat Artūras už 

igia, jo mėgiamiausia sporto šaka 
Lietuvą yra kovojęs sporto aikš
tėse. Tačiau, kaip jis pats tei-
buvusi futbolas. 

Kada stabtelėjome prie sporto, 
Artūras atsiveria nuoširdžiau
siais 'pasakojimais iš savo sporta
vimo dieny ir tarytum skuba pri
siminti datas, įvykius, pergales ir 
nesėkmes. Ir dabar, pasukęs į ra
mesnio gyvenimo kelią, dažnai 
irankose laiko teniso raketę, tuo 
užtikrindamas ir fizinę sveikatą. 

Juzefą ir Artūras Cenfeldai į 
šią koloniją atkilo iš St. Barba
ra, Calif., pr. metu vasarą, o sa
vuose, puošniuose namuose įsikū
rė gruodžio mėnesį. 

Artūras dirbo tiltų statybos fir
moje braižytoju, New Jersey, 
žmona Juzefą Real estate. 

Daytona Beach jiems labiau-veikslu, kambariuose išdėstyta ir 
liaudies meno išdirbiniu, perga-js i a patikusi iš visų Floridos vie-
bentu iš okup. Lietuvos bei čia toviu ir šią koloniją jie pasirin 

je, «Mfr»"W> —e**^***^*?^ surastų lietuviv kolonijose. Si k o - ^ o užtarnautam poiisiui. 
lonija džiaugiasi turėdama savo. Pokalbiuose palietėme ir lie 
tarpe aktyvius lietuvius ir jiems Į t u v i & ą j ą v e į y ą ,&>; §įos lietuviu 

bose, laimėjęs pirmųjų vietų ir 
olimpiadoje už bėgimą atžymė
tas sidabro medaliu. 

Su savo meno kūriniais daly
v i o 7 individualistų suruoštose 
mei - / parodose New Yorke, 
B«roJclyne, Waterbury, Califomi-

joje IT kitose vietose. Jo mėgia
miausios šakos —kolažai tauti
niais motyvais, tapybinė grafika. 
Darbu <*aug, didelė dalis jy puo
šia erdviu namu sienas ir d a r di
desnė dalis paveikslu laukia vi
si -menės platesnio dėmesio. 

Daytona Beach ir apylinkių 
Amerikos (lietuviu klubo kalėdi-
n : - m e pobūvyje dail. Juozas So
daitis jau gražiai užsirekomenda
vo kad ir mažesne, bet verta dė
mesio meno paroda. Kovo mėn. 
pabaigoje jo parodą ruošia St. 
PetefsBtrrgo lietuviai " erdviose 
klubo patalpose. 

Gi balandžio mėn . Daytona 
Beach Memorial Art Galerijoje 
(miesto išlaidomis) ruošiama 
dail. Juozo Sodaičio kūrinių pla
ti meno paroda. Salia to bus ir 
kiti lietuviu liaudies meno sky
riai. Paroda tęsis visą mėn. Į šią 
parodą, savaime aišku, dėmesį at
kreips ir amerikiečiai ir bus gra-

linkėtina gražaus gyvenimo. 

Temstant pasibeldėme ir į iš-
taikingos Juzefos ir Artūro Cen-
feldu rezidencijos duris. Tai pra
bangus namas, vešlios augmeni
jos apsuptas, netoli Atlanto. Ta ip 
pat malonūs pokalbininkai ir be
regint, sugrįžtame į nuskubėju
sias dienas, dalinamės naujaku
riu, J- ir A. Genfeldu dabartinio 
gyvenimo nuotaikomis. 

Artūrą Cenfeldą, ypač vyres
nioji lietuvių karta, pažįsta kaip 
vieną iš iškiliausių mūšy sporti 

kolonijos ateitį, su viltimi, kad 
kiek „apsipratę su aplinka" Juse-
fa ir Artūras Cenfeldai bus dide
li ramsčiai šios kolonijos kultūri
nėje ir visuomeninėje veikloje. 

Tenka palinkėti ir šiai šeimai 
malonaus gyvenimo. 

Pažymėtina, kad pr. metu pa
baigoje čia įsikūrė Natalija ir 
Albinas Subačiai, Pranas Domijo-
naitis, Elzbieta ir Ignas Bumeliai, 
dr. Rugienė, Stella ir Juozas Bra
ziai ir dar keletas šeimų, kurias 
turėsime progos ateityje prisimin-

ninkų dar neprikl. Lietuvoje. Jis lu j . Kimtautas 

BOSTONO ŽINIOS 
(Atke l ta i i 4 psL) . 

šios srities specialistas. Tol iau jis 
kalbėjo, kad lietuviu tautiniu kos 
t iumu, kokie buvo seniau ir yra 
dabar - nebeatpažintume. Se 
n iau tautiniai kostiumai nebuvę 
ta ip vert inami, nors kitataučiai 
keliautojai ir aprašydavę tauti
nius drabužius, kurie, matomai, 
darę jiems įspūdį. Tautinis rūbas 
buvęs papuošalas nueiti į bažny 
čią ir panašiai. Tačiau Anasta 
zijos Tamošaitienės dėka, tie tau 
tiniai rūbai įgiję kitą vertę. Ta
mošaitienė tautiniais rūbais pra 
dėjusi domėtis 1926 metais. Ji ke 
liavusi po Lietuvą, „vertusi" 
skrynias ir ieškojusi tautiniu au 
diniu IT rūbų. Pradėjusi juos štili 
zuoti, o tie rūbai virtę meno ob 
jektais. Dabar įvairios da iny ir 
šokiy šventės nebeapsiein^nčios 
be tautinių rūbų. 5i išleista Ta 
mošaičių knyga esanti enciklope 
dinis leidinys, joje yra 561 iliust 
racija ir aprašymai apie tuos TŪ 
bus. Ta i mokslinis veikalas. Kny 
ga esanti vertinga visiem, o ypa 
tingai turintiems priaugančią 
kartą. Joje esą visi atsakymai į 
gal imus klausimus. 

T a pačia proga buvo ir tauti 
n iy lėliu paroda, o taip pat iš 
kabinta ir labai gražių tautinių 
juostų. Lėlės, tai kupiškėnų ves
tuvės su visais vestuvių daly 
viais; piršliais, kraičiavežiais ir 'ki 
tais, kurios sudaro kelias dešim 
tis lėliu. Tos lėlės atkeliavusios 
iš Lietuvos ir yra Inos Nenortie 
nes nuosavybė. 

Po knygos pristatymo atsilan
kę į tos knygos sutiktuves, bu 
vo dar pavaišinti įvairiais ska 
neštais. 

A. f A. 
Dipl. teis. Felicijonas Gaudušas 

Gyveno Chicago, Illinoi*, Brighton Parko apylinkėje. 
Staiga mirė kovo 2 d, 1960 m., sulaukęs 78 m. amžiaus. 
Gimč Lietuvoje. Amerikoje iSgyveno 30 metų. 

Paliko liūdinčius žmoną Jadvygą Zukaitę<raudusienę, brolį dr. 
Liudą Gaudu&ą, svaines Zosę 2ukaitę, Aleksandrą Svarienę ir jos 
vyrą Joną su šeima, dr. Jonę Gliaudelienę ir brolienę Teklę 2ukienę 
su šeima bei kitus gimines, draugus ir pažįstamus. 

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4330 S. California Ave. 

Bus laidojamas trečiadienį kovo 5 d, K koplyčios 9 vai. ryto 
bus perkeltas j Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos baž
nyčią, kur bus atlaikytos gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Visi 
tuvėse. 

esate maloniai kviečiami dalyvauti šermenyse ir laido-

Lieka nuliūdę: Žmona, brolis ir gimines. 

A. + A. 

PRANe DABSIENEI mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame vyrą AJJEKSANDRĄ, aūnų RIM
TAUTĄ, seserį JULIJĄ, marčią BIRUTĘ, anūkus ir vi
sus artimuosius. 

Volė ir Antanas Skriduliai 

A. f A. 
PRANCIŠKAI DABSIENEI mirus, 

jos vyrui adv. ALEKSANDRUI, sūnui RIMTAUTUI, su 
šeima, seseriai JULIJAI ir broliui TELESFORUI GRI-
KINUI su šeima reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Ada ir Pranas Suthai 

4 * * * * ^ 

MAGDALENA MARCINKEVIČIENE 
GARBUKAITE ' 

Gyveno 40 Tatman St., Worcester, Massachusetts. 
Mirė 1980 m . kovo 3 d., sulaukusi 87 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Būdžiškių kaime, Vilkaviškio apskrityje. 
Amerikoje išgyveno 30 metų. 
Paliko nuliūdime sūnus Stasys su žmona, duktė Marija su vy

ru, duktė Bronė Pridotkienė ir marti Stasė Marcinkevičienė, 7 anū
kai ir 10 proanūkų bei giminės Lietuvoje, Amerikoje ir Vokietijoje. 

Kūnas pašarvotas Carroll Funeral Home, 74 Providence Street, 
Worcester, Mass. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 6 dieną. 10 vai. ryto bus 
nulydėta į Sv. Kazimiero bažnyčią. Po gedulingu pamaldų bus pa
laidota Notre Dame kapinėse. 

Nuliūdę: Sūnus, dukterys, marčios, žentas, 
anūkai ir proanūkal. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. komo mėn. 5 d. 

I A. t A. JONUI KAREIVAI mirus, 
I jo brolį Antaną, Švietimo Tarybos narį, nuo-
H l v * | v r • v a v i 

• širdžiai užjaučia 
I JAV U švietimo Taryba 

Brangiam Tėveliui mirus, dukrą 
GENUTE ir MECĮ AUKŠTUOLIUS su seimą 

nuoširdžiai užjaučiu. 
Prudencija Bi&ienė 

Evanston, Illinois 

Brangiam vyrui i r tėveliui 

A. t A. LEONUi JANULEVIČIUi mirus, 
žmonai p. JANULEVIČIENEI, dukroms RIMUTEI ir 
VIDAI reiškiame gilią užuojautą. 

Henrikas, [tona, Laura vr 
Darius Laučiai 

Pavesdami Viešpaties globai mūsų brangiąją 

A. f A. PRANĘ DABSIENC, 
prieteliame: vyrui ALEKSANDRUI, sūnui RIMTAUTUI, 
seseriai JULIJAI GRIKINATrEI ir broliui TELESFO
RUI GRIKINIU, bei jų ŠEIMOMS ir artimiesiems taria
me suraminimo, vilties ir užuojautos žodžius. 

Mykolas ir Ona Tonkūnai 
Algis ir Nijolė Tonkūnai 
Teodoras ir Ritonė Rudaičiai 

A.f A. 
Dipl. teis. Felicijonui Gaudušui 

staigiai užbaigus žemiškąją kelionę, mielus žmoną 
JADVYGĄ, brolį dr. LIUDĄ, svainius ZOFIJĄ ŽUKAI
TE, ALEKSANDRĄ ir JONĄ SVARUS ir jų šeimą 
ir dr. HALINĄ GLIAUDELTENĘ nuoširdžiai užjau
čiame ir kar tu liūdime. 

Valė ir Mečys Bankauskai 
Leokadija ir Juozas Įvyniok 
Mėta ir Kazys Linkai 
Danguolė ir Petras Griganavičiai 

A. t A. Teis. F&ICIJONUI GAUDUŠUI 
staiga mirus, jo žmonai Jadvygai ir gimi
nėms reiškiame giliausią užuojautą. 

Emilija ir Liudas Andrijauskai 
giminaitis Kostas Kybartas 

A. t A. LEONUI JANULEVIČIUI mirus, 
žmoną Janiną, dukrą Rimą ir dukrą Vida su 
vyru Broniu Juodeliu nuoširdžiai užjaučiu. 

Prudencija Bičkienė 
£vanston, Illmois 

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 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
Telefonai LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Te le fonas — Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

T e l . 7 3 7 - 8 6 0 0 
Te l . 7 3 7 - 8 6 0 1 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

» i 



DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. lcomo mėn. 5 3. 

X "Klaipėdos jurų šauliu 
kuopos narių metinis susirinki
mas įvyks kovo 9 dieną, sekma 
dienį, apie 11:30 vai., tuoj po 
Mišių Cicero Šv. Antano para
pijos salėje. Nariams dalyvavi
mas būtinas. 

x Dlinois Tautinių grupių 
respublikonų taryba kovo 11 d. 
7:30 v. v. ruošia Illinois Athle-
tic Club, 112 Š a Michigan 
Ave., Chicago, kandidatų pri
ėmimą, kuriame tikimasi su
laukti ir respublikonų kandida
tų j Amerikos prezidentus. 

X Sol. Dalia Kučėnienė vasa
rio 24 d. koncertavo Clevelan-
de. NDMP parapijos biuletenis 
"mūsų žingsniai" be kitko ra
šo: "Dalios Kučėnienės ir pia
nisto muziko Enriąue Arias kon 
certe buvo beveik dviguba prem 
jera, pagerbiant Kristijono Do 
nelaičio 200 mirties sukaktį. 
Dviguba premjera todėl, kad 
pačios Kučėnienės parašytiems 
žodžiams jos koncerto partne
ris parašė muziką ir Clevelande 
abu menininkai pirmą kartą tai 
atliko. Skambėjo įdomiai, pa
traukliai ir iš susirinkusiųjų 
sulaukė labai entuziastingo pri
tarimo". 

x Ses. Margarita Bareikaitė, 
Nek. Pr. Marijos Seserų kongre 
gacijos vadovė, iš Putnamo, 
Conn. ir ses. Loreta Jonušaitė, 
Toronto lietuvių vaikų namų vir 
šininkė, kovo 5 d. a tvyks ta į 
Chicagą ir abi dalyvaus rėmėjų 
metinėje vakarienėje kovo 9 d. 
Jaunimo centre. 

x Regina Kučienė, PLB Kul
tūrinės talkos komisijos vicepir
mininkė, kovo 6 d. išvyksta į 
Torontą, kur pasitiks ten at-
atvykstančius Urugvajaus "Ą-
žuolyno" ir Argentinos "Žibu
čių šokėjus ir dainininkes. Jie 
duos savo puikią programą To
ronte kovo 8 d., o Hamiltone 
kovo 9 d. 

x Šv. Pranciškaus seselių rė
mėjai rengia metinį banketą 
sekmadienį, kovo 30 d., Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje, 
Brighton Parke, 3:30 vai. po pie 
tų. Visi kviečiami dalyvauti ir 
paremti seseles bei rėmėjų pa
stangas. 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Washingtone, D.C, fleitisto 
Petro Odinio ir pianistės Ramin 
tos Lampsatytės, gyv. V. Vo
kietijoje, koncertas rengiamas 
kovo 9 d., sekmadienį, 7 v. v. 
latvių salėje, Rockwelle, MA. 
LB Washingtono apyL valdyba 
kviečia visus dalyvauti. 

— Philadelphijoje balandžio 
12 d. gastroliuos Montrealio 
jaunimo ansamblis "Gintaras" 
su visai nauja dainų, šokių ir 
liaudies instrumentų programa. 
Kitą dieną, balandžio 13, "Gin
taras" koncertuos "angliakasių 
Lietuvoje" Pottsville, Pa. Phila
delphijoje koncertą rengia Phi-
ladelphijos ir Pietinės N. J. L B 
apylinkėse, o Pottsville koncer
to rengėjai yra Lietuvos Vyčių 
144-ta kuopa. "Gintaro" ansam
blio vadovė yra Rasa Lukoševi-
čiūtė. — 

— JAV LB Kultūros ta ry
bos pirmininkė Ingrida Bublienė 
vasario mėn. 23 d. dalyvavo 
JAV LB krašto valdybos posė
dyje Detroite. Ji pristatė i r 

P p ^ w ^ ^ ^ T . • 

l & k ŽVAIGŽDUTE 

x A. a. vet. a r . Liudas Gau-
dušas Chicagoje staigiai mirė. 
Smulkesnės žinios bus vėliau. 

x Jaunimo kongreso daly-

x P. Misevičius, Toronto, 
Ont., Lietuvių spaudos kiosko J Krašto valdyba patvirtino šios 
vedėjas, ilgą laiką sėkmingai • sudėties JAV LB kultūros t a r y 
platino lietuviškas knygas, rink-įbą: vicepirmininkas Viktoras 
davo prenumeratas, buvo uolus Mariūnas, sekretorė Rita Baly-
"Draugo" talkininkas, laiku, są tė, reikalų vedėjas ir iždininkas 
žiningai atsiskaitydavo ir tokiu Jurgis Malskis ir nariai: Nijolė 
būdu gražiai paremdavo mūsų Palubinskienė. dr. Jonas Ca-
spaudą. Tačiau dėl pablogėju- dzow, dr. Augustinas Idzelis, 

vixi, jei norite pamatyti , kaip I šios sveikatos nebegali toliau Andrius Kuprevičius, Algis Ruk 
elgėtės Jaunimo kongreso sto- Į šio darbo tęsti. Jo vietoje kios-1 šėnas ir Juozas Stempužis. 
vykioje, tai atvykite pamatyt i į ką toliau tvarkys St. Prakapas. 
filmo, kurį susuko Jonas Pod- jp . Misevičiui už didelę ir ilga-
voiskis, stovyklos sudoviosuali- \ metę talką nuoširdžiai dėkoja-
nis technikas. Filmas bus rodo- j me. 
mas Jaunimo centro mažojoje Į x Stepas LT Aldona Ingau-
salėje penktadienį, kovo 7 d., |niai, Hot Springs, Ark., yra 
7:30 vai. vak. Rengia Lietuvių j nuoširdūs "Draugo" rėmėjai ir 
jaunimo sąjunga. 

x Vincas Ramonas, Chicago. 
111., žinomas mūsų rašytojas, a t 
siuntė malonų laišką, padėkojo 
už šventines korteles, atnaujino 
prenumeratą, ir pridėjo 25 dol. 
auką. Už didelę paramą esame 
dėkingi ir skelbiame Garbės 
prenumeratorium. 

X Šeimų atsinaujinimo dienai 
sekmadienį, kovo 23 d. Ateiti
ninkų namuose prašome regist
ruotis pas Jū ra tę Norvilienę, 
4036 W. 91 Place, Oak Lawn, 
UI. 60453, tel. 636-2595. Regist-

bendradarbiai. Ir dabar gavome 
jų auką. Dėkojame. 

x Jonas KIznis, Rockford, 
UI., atnaujino prenumeratą ir 
dar užsakė "Draugą" kitam as
meniui. Nuoširdžiai dėkojame, 
ir skelbiame Garbės prenumera 
torium. 

x Vaclovas Dzigas, Omaha, 
Nebr., maloniu laiškeliu palinkė 

— Kultūros taryba per savo 
pirmininkę Ingridą Bublienę p a 
siūlė JAV krašto valdybai a t 
gaivinti Lietuvoje buvusią vals 
tybinę literatūros ir lituanisti
nių darbų premiją. Krašto val
dyba savo posėdyje vasario 23 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
8206 W. 65tn Place, Chicago, LL, 60629 

Šventas Kazimieras 
Šventas, šlovingas Tautos Globėjau, 
Žiedu pražydęs baltos lelijos! 
Marijos žemei giesmę sudėjai — 
Žadink jos garbę mūsų širdyje. 

Kun, S. YLA 

Lietuva, — nors mano akys 
nėra tavęs mačiusios, bet aš ži
nau, kad t u esi gražiausias kraš 
t as visame pasaulyje. Niekur 

d. tą pasiūlymą priėmė ir kas - **«*& b ū t i t o k i e Plukus slėniai 
met skirs 3,000 doL premiją. į i r ^ P U ū d n a i °f i«rtyB miškai, 
Dabar Kultūros taryba tar iasi! ° Pavasar į žibutės, lyg nekaltos 
su Lietuvių rašytojų sąjunga tų ! a ž a r o s Pražysta tuose miškuo-
premijų klausimu ir ruošia pre
mijai skirti taisykles. Kitus sa
vo planus Kultūros taryba pa 
skelbs artimiausioje ateityje. 

— Gubernatorius Regan, kū
jo savo dienraščiui sėkmės, at- j ris dabar kandidatuoja į JAV 
naujino prenumeratą ir atsiun- j prezidentus, vasario 13 d. lan-
tė 15 dolerių auką. Jį skelbia: kėši Detroite, kur susitiko ir su 
me Garbės prenumeratorium ir lietuviais. JAV LB krašto val-
nuoširdžiai dėkojame. i dybos vykdomasis vicepirm. J o -

x Dėkodami už kalendorių, nas Urbonas įteikė j am memo-
racųos mokestis 10 dol. A t s i - I a u k u P° 5 d o 1- ats iuntė: Paulius randumą, prašant paremti J A V ; n a i > bet vis pakankamai naujų 
naujinimo dienai vadovaus kun. | M i k š Y s . A - Povilaitis, Vincas LB pastangas palengvinti nau- j a ts iranda, kad kovą tęstų. 

Šnipas. Vytautas Rūbas. Visiem jų asmenų skyrimą į Lietuvos, 
dėkojame. atstovybes. 

se. 
Lietuviai yra tiek daug skaus 

mo pa ty rę ir vis dar gyvena ta
me skausme. Aš suprantu, kaip 
y ra baisu neturėti laisvės, kaip 
žiauru, kada varžomas tikė
j imas. Bet žmonės kovoja prieš 
pavergėjus, nors ir nelygi t a ko 
va. J ie žino, kad laisvas turi bū
ti k r a š t a s ! Ta" nelygi kova jau 
tiek didvyrių Lietuvai sukūrė, 
nors daugelis jų miega amži-

ginis netyčia ją prarijo. Taip 
duonos kepaliukas i r nepamatė 
pasaulio. 

— Rota Kalvaitytė, 
Bostono lit. mokyklos 4 ak. m. 

TULIUKAS 

Ritonė Jotvingytė gražiai ilius
truotoje knygutėje aprašo vie
no ančiuko — Tuliuko gyveni
mą ir nuotykius. Štai pradžia: 
"Vieną pavasarį ant is padėjo 
aštuonis kiaušinius. Septyni bu
vo žali, o vienas baltas..." Kaip 
toliau buvo, patys paskaitysite, 
kai iš "Draugo" už 3 dol. nusi
pirksite šią knygutę. Knygutę 
gražiai iliustravo Diana Kizlaus 
kienė. Knygutėje daugiau pie
šinių, negu teksto. Aš žinau, 
kad j ū s labai mėgstate pieši-

K. Trimakas ir kun. V. Bagda-; 
navičius. Anksčiau skelbtas J. \ 
Norvilienės adresas ir telefonas! 
buvo klaidingas, (pr.) 

X VI-ji Lietuvių Tautinių Šo
kių šventė bus liepos 6 d., 2 vai. 
popiet International Amphithe-
atre , Chicago, UI. Bilietai į ją 
parduodami Vaznelių Gifts In
ternational krautuvėje, 2501 
W. 71 St., Chicago, m . 60629. 
Tel. (312) 471-1424. Bilietų kai
nose Ložėje $20.00, mezzinine 
514.00. $12.00, $9.00 ir $7.00. 
Balkonas — $15.00, $12.00. 
S9.00. $8.00, $7.00 ir $4.00. 

Banketas bus tą pačią dieną 
7 vai. vak Condesa Del Mar, 
12220 S. Cicero Ave., Alsip. EI. 
Bilieto kaina $18.00 Stalai po 
10 žmonių. (Šventės progra
mos šokėjai bilietus užsisako 
per savo grupių vadovus.) Bi
lietus užsisakant paštu, čekius 
rašy t i : Lithuanian FoTk Dance 
Festival. (pr.) 

X Fleita ir pianinas. Petras 
Odinis ir Raminta Lampsatytė, 
atvykę iš Vokietijos. koncer
tuos kovo 16 d. 3 vai. popiet 
Jaunimo centre. Bilietai Vazne
lių prekyboje, (pr.) 

x Jei SKILANDŽIŲ tau tik 
reik, tuoj pas Petrą ir užeik' 

- INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena 
dešros ir t. t. Užsakymus siun
čiame paštu bet kur Amerikoje. 
2913 West 63rd St., Chicago. II 
60629. Tel. (312) 436-4337. (sk.) 

CHICAGOS ŽINIOS 
VADOVAS P A G O N I O 

Chicagos makslininkas Marti j 
mer Adler parašė savo 26-tą 
knygą, pavadintą "Kaip galvo-
ti apie Dievą. Vadovas 20-to; 
amžiaus pagoniui" (How to i 
Think about God. A Guide forj 
the 20th Century Pagan) . — 

ARTĖJA BALSAVIMAI 
Chicagoje yra 3,083 precink-

tai. Balsavimuose budės per 
15.000 vadinamų teisėjų. Dar 
trūksta 1,800 respublikonų ir 
apie 200 demokratų teisėjų. 
Jiems mokama po 45 dol. die
nai ir dar 10 dol., jei dalyvaus 
2 valandų apmokyme. Pirminiai 
balsavimai bus kovo 18 d. No
rintieji teisėjauti gali kreiptis 
tel. 269-7900. 

BRANGIOS PASKOLOS 

First Federal bankas Chi
cagoje paskolas nejudamai nuo 
savybei nuo dvylikos ir septy
nių aštuntadalių proc. pakėlė 
iki keturiolikos procentų. 

KOVAI SU VĖ2IU 
Chicagoje, 33 W. Huron S t , 

veikia Kovai su vėžiu centras. 
Jo nauju direktorium paskirtas 
dr. M. A. Oviedo. Šis centras pa 
deda susekti, ar 
žiu. 

KIAUŠINIŲ DAŽYMAS 

Trumano kalegijoje, 1145 W. 
Wilson Ave., Chicagoje, kovo 
15 d. nuo 10 vai. r. iki 12 vai . 
bus demonstruojamas rytų E u 
ropoje praktikuojamas kiauši
nių dažymo būdas. Įėjimas vi
siems laisvas. 

SLOGOS 

Šiemet slogų metas užsitęsė 
ilgiau negu anksčiau, buvo sun
kesnių susirgimų, tačiau, kaip 
skelbia Chicagos sveikatingumo 
tarybos epidebiologas dr. K. 
Reddi. slogų metas Chicagoje 
jau eina į pabaigą. 

PASICLft 5000 DOL. 

Tėvas 16-kos metų mergaites 
Julie Angel, kurios susalęs lavo
nas buvo rastas priekaboje, pa
skelbė duosiąs 5000 dol. atlygi
nimo-tam, kas suras žudiką i r 
padės jį nuteisti. 

SUSIDŪRĖ 40 AUTOMOBILIU 

Mes, gyvendami laisvajame 
kraš te , turime padėti Lietuvai: 
pasakyt i pasauliui apie daromas 
skr iaudas mūsų tėvynei, Zino-
kime ir tikėkime, kad pamaty
sime laisvai plevėsuojančią tr i
spalvę laisvoje Lietuvoje. Mylė
kime Lietuvą iš tolo i r tikėkime 
jos laisva ateitimi. — 
Ieva Zabarauskaltė, VUI A kl. 

K. Donelaičio Irt. mokykla 

DUONOS KEPALIUKO 
NUOTYKIAI 

Kar tą buvo duonos kepaliu
kas, kuris nenorėjo būt i suval
gy tas . Vieną dieną tokia ponia 
nupirko tą duoną ir norėjo ją 
valgyti. Duona pabėgo prie jū
ros. Ten ji įšoko į vandenį i r 
ėmė plaukti. Atplaukė banginis. 
T a s banginis nenorėjo jos suval 
gyt i , norėjo tik pažaisti gaudy
nes. 

Staiga atplaukė ryklys. Ryk
lys norėjo pagrobti duoną. Ban
dydamas duoną išgelbėti, ban-

Lietuva susitvarkė ir gražiai gy 
veno iki 1940 metų birželio 15 
dienos, kada vėl neteko savo ne 
priklausomybės. Rusai - bolše
vikai ją užėmė. 

Mes tikime, kad Lietuva vėl 
kada nors b u s laisva. Todėl mes 
turime dirbti ir kovoti kiek tik 
galime, kad Lietuva vėl būtų 
laisva. — 
Rūta Tamošiūnaitė, 8 sk. mok. 

— Dariaus Girėno lit. m-la 

JONAS JABLONSKIS 

Šiais metais sueina 50 metų 
nuo lietuvių žymaus kalbininko 
Jono Jablonskio Rygiškių 
Jono mirties. Jis mirė 1930 m. 
vasario mėn. 23 dieną Kaune. 
Štai viena iš t rauka iš jo pasisa
kymų kalbos klausiniais: "Kal
boje tauta pasisako, kas esanti, 
ko verta. Tautos kalboje yra iš
dėta visa jos prigimtis — isto
rija, būdo ypatybės, siela, dva
sia". 

ŽIEMOS MALONUMAI 

Krinta snaigės 
K dangaus, 
šalta žemė 
Jas priglaus. 
Žemė apdengta baltai. 
Džiaugiasi maži vaikai. 
Nori žaisti su sniegu, 
Nes jiems bus labai smagu. 
Stato senį, stato pilį, 
Stato tunelius didžius. 
Kiek bus triukšmo, kiek bus juoko, 
Kada viskas greit sugrius. 

Gailė Naruševičiūtė, 
Montrealio lit m-Jos 9sk. mokinė 

Kanada, "Liepsna" 

LIETUVIŠKA MOKYKLA — 
LANGAS Į TĖVŲ ŽEMĘ 

Įsivaizduokite apsnigtą lan 

Sningant šeštadienį atsirado 
slidžių vietų, i r Kermedy greit
kely Chicagoje apie 11 vai. r y to 
susidūrė apie 40 automobilių. 
Kai kurie jų buvo sudaužyti, 

kas serga vė- j Greitkelis buvo uždarytas apie 
I šešias valandas — iki 5 vai. vak. 

negu žodžiai. Jei ir nemokėsite 
skaityti, pasižiūrėję į gražius 
vaizdelius, viską suprasite. Pa
galiau mamytė ar vyresnė sesu
tė — broliukas galės ir paskai
ty t i Tad paprašykit mamy
tės a r tėvelio, kad šią gražią 
knygutę jums nupirktų. 

Redaktorins 

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 

Seniau lietuvių t a u t a sudarė 
didelę valstybę. J i tęsėsi nuo 
Baltijos iki Juodųjų jūrų. Ketu
rioliktame ir penkioliktame 
šimtmetyje Lietuva buvo garsi 
visoje Europoje. Susidėjusi su 
Lenkija ir pasidavusi jos įtakai 
bei pasisavinusi jos papročius, 
susilpnėjo. 1795 m. kaimynų ru
sų ir vokiečių buvo pavergta. 
Lietuva kelis kartus mėgino nu
sikratyti vergijos jungą, bet ne
sisekė. 

Tik po Pirmojo Pasaulinio k a 
ro —Lietuva atgavo savo ne
priklausomybę, —kurią paskel
bė Lietuvių Taryba Vilniuje 
1918 metais vasario 16 dieną. 

Broly — sutrumpintas viena
skaitos vietininkas. 

Broli vienaskaitos šauks 
mininkas. 

V 
Istanbulas, Turkijoje. 
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Žemiau y ra surašyta dešimt 
įvairių daiktų pavadinimų, ku
riuos dar vyresni žmonės varto
ja. Jie nėra lietuviški Pamė
ginkit, pasi tarę su tėveliais, pa 
rašyti lietuviškus pavadinimus. 
Už kiekvieną tinkamą pavadini
mą gausite po vieną tašką. 

1. Kvasas, 2. lazankos, 3. lei-
ka (leikutė), 4. liukras, 5. me-
daunykas, 6. muštardas, 7. na-
liesnykas, 8. palendvica, 9. pa-
telnia (patelnė), 10. piela. 

2_ r 

nhis. Piešiniai daugiau pasako, Į gą. žiūrint p ro tą langą, nieko 
nematyti. Paimk ir nuvalyk lan
gą, staiga viską pamatysi. 
Matysi aiškiai, kas yra aplin
kui, tik reikia pažiūrėti pro 
langą. Su lietuviška mokykla 
yra panašiai. J i y ra mūsų lan
gas į tėvų žemę. Mūsų tikslas 
yra sužinoti, ką tik galime apie 
Lietuvą. Be mokyklos mes ne
žinotumėm Lietuvos istorijos. 
Nežinant nieko apie tai, Vasa
rio Šešioliktoji nebūtų mums 
reikšminga. Mes ją švęstumėm, 
net nežinodami, kaip Lietuva at 
gavo nepriklausomybę. Nežino
tumėm, kiek vargų iškentėjo, 
kad būtų laisva. 

Pro tą langą aš matau Lietu
vą, savo tėvų žemę. Ji atrodo 
arti, čia pat už lango. 

Marytė Erttngytė, 
Detroito "Žiburio" lituanistinės 
mokyklos 10 sk. mokinė 

— "Žiburio Spinduliai" 

Duonos kepaliuko ginstradja. Ii Bostono at. m-los laikraštėlio 'svupukas' 

(Žiūrėkit brėžinį). Skersai: į 
tuščius langelius rašykite rai
des, iš kurių susidarytų žodžiai 
pagal žemiau surašytas reilrif-
mes. Žemyn: strėle pažymė
tuose langeliuose parašysite mū 
sų žymaus kalbininko pavar
dę. Už kiekvieną teisingai para
šytą žodį gausite po vieną 
tašką. 
1. Man nuo to orkestro > 
ausys skauda. 2. Rašymui rei
kalinga priemonė. 3 . Vienos 
JAV valstybės pavadinimas. 4. 
Šeimos nariai (vardininke dau
giskaitos). 5. Geležinė langų ar 
durų užtvara, padaryta iš gele
žinių virbų. 6. Vyro vardas. 7. 
Lietuvos okupantas. 8. Renka
mi pinigai geriems tikslams. 9. 
Lietuvių tautosakoje minimas 
mergaičių tu r t as ruošiantis ve
dyboms. 10. Spalva, turinti ry
šio su raudonumu. 

m 

GALVOSŪKIŲ NR 19 
ATSAKYMAI 

1) 4 — 1 3 ; 2) 3 — 8; 3) 1 — 
4; 4) 10 — 3 ; 5) 13 — 6; 6) 
7 — 2; 7) 11 — 13; 8) 14 — 
12; 9) 6 — 1 ; 10 1 — 4 ; 11) 4 
— 13; 12) 12 — 14; 13) 15 — 
13. 

n 
11 —kvadratų. 5 maži, 5 vi

dutiniai ir 1 didelis. 
m 

Didysis indėnas —buvo ma
žojo indėno motina. 

IV 
Brolį — vienaskaitas galinin

kas. 

(Žiūrėkit piešinėlį). Kas tei
singai parašys, ką vaizduoja šis 
piešinėlis, gaus (10 taškų) . Kas 
apytikriai, gaus (5 taškus) . 

IV 
Kaip vadinasi pirmoji mote

ris, kandidatavusi JAV prezi
dento vietai? (5 taškai) 

V 
Jei vienam kiaušiniui išvirti 

reikia trijų minučių, tai kiek 
minučių reikės t r im kiaušiniam 
išvirti? (5 taškai) . 


