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Europos socialistai 
pažadėjo remti 

Portugaliją 
Oporto, Portugalija. — čia 

įvyko Europos kraštų socialistų 
partijos vadų suvažiavimas, ku
riame dalyvauja socialistų par
tijų vadai ir net keturių valsty
bių galvos, tai Olandijos min. 
pirm. Joop den Uyl, Norvegijos 
Olvar Nordli, Švedijos Olaf Pal 

rado vilties, kad amerikiečiai 
išeis laimėtojais, ir ypač tai pa
juto, kai pagaliau Washingto-
nas, po ilgų svarstymų, parėmė 
ambasadoriaus veiklą. Carhicci 
taktilka veikla drauge su kitais 
vakariečių diplomatais išgelbėjo 
Portugaliją nuo komunizmo 

me ir Austrijos kancleris Bruno l bent šiam tarpui, ir tai jau lai-
Kreisky. Dalyvauja buvęs vo
kiečių kancleris Wiliy Brandt ir 
taip pat Vakarų Vokietijos, Ita 
lijoa, Belgijos ir Ispanijos socia
listų partijų vadovai. Posėdžius 
pradėjo Portugalijos socialistų 
partijos vadas Mario Soares. 
Suvažiavimo išvakarėse įvyko 
miesto stadione festivalis, kur 
15,000 žmonių minia šaukė: 
"Europa yra su mumis'1. Posė
džio dalyviai sutarė, kad kraš
te didesnieji pavojai yra praė
ję. Išbristi iš ekonominių sun
kumų Europos socialistų par
tijos pažadėjo paramą. Vokie
čių socialist. partijos delegatas 
palinkėjo socialistų partijai lai
mėjimo balandžio 25 d. Portu
galijos rinkimuose, tai pirmieji 
rinkimai po 50 metų. 

JAV pagalba 

Praėjusį pirmadieni, kovo 15 
d., Washingtone buvo svarsto
mi paskolos Portugalijai rei
kalai, nes kraštas yra labai sun
kioj ekonominėj būklėj. Ypač 
padėtis pasunkėjo, kai iš buvu
sių kolonijų į 9 mil. gyventojų 
tarpą įsiliejo 500.000 pabėgėlių. 
Krašte yra 14 proc. bedarbių, 
infliacija auga ir nėra galimumų 
ją sustabdyti. Užsienio reikalų 
min, Fereira teigia, kad kraštui 
būtina pagalba, kuri padėtų pa
keiti ekonomiją. Taip pat jis pa
reiškė, k*d bus tariamasi dėl 
JAV bazhj Azoruose, o užsie
nio politika po rinkimų labiau 
remsis NATO organizacija ir 
Europos žemynu. 

Krašto armija iš 180.000 ka
rių redukuojama ligi 26,000 vy
rų, tai yra tiek, kokį kontingen
tą nustatė Nato. Kariuomenės 
vadas yra gen. Eanes, į generolą 
piiteltas tiesiai iš pulkininko 
Įeit. laipsnio. Kariuomenė griež
tai atsieta nuo politikos. Kaip 
skelbia koresp. Sulzberger, kraš
te padėtis dar yra labai trapi ir 
dar reiks daug pastangų, kol 
pasieks tikrą demokratinį lygį. 

Veiktas JAV ambasadorius 
Viena yra aišku, kad Ameri

ka, praradusi įtaką Azijoj ar 
Afrikoj, atsigriebė šiame maža
me, bet labai svarbiame krašte, 
kuris jau buvo ant briaunos nu
kristi į komunistinį glėbį. Ame
rikos ambasadorius Portugali
joje, karjeros diplomatas 
Frank Carlucci, niekada nepra-

koma dideliu laimėjimu. 

Grąžino dienraštį 
Portugalijos socialistų dien

raštis "Republica" vakar bu
vo oficiaLai sugrąžintas teisė-
tiem savininkam. Dienraščio 
spaustuvę ir visus jos įrengi
mus prieš dešimt mėnesių buvo 
užėmę kairieji ekstremistai, su-
trukdydami socialistų dienraščio 
spausdinimą. Portugalijos revo
liucinės tarybos įsakymu kai
rieji ekstremistai dabar buvo 
priversti palikti dienraščio pa
talpas ir kartu su spaustuve 
jas atiduoti teisėtiems savinin
kams. 

SKELBIA LKB KRONIKOS REIKŠME 

Sovietai, pamėgdžiodami Vakarų kraštus, steigia Maskvoje dideles universalias krautuves, kuriose yra žy
miai daugiau prekių, kaip kur nors kitur Rusijoje. Tačiau jų pačių gaminių kokybė labai žema — skundžia
si rusai pirkėjai. Cia matome pirkėjų eiles prie naujos įsteigtos "Gum" krautuvės. 

MASKVA PRIEŠ Mmi 
Geneva, — Jungtinių Tautų .Sovietų Sąjungos ir Baitarusi-

žmogaus teisių komisijos meti-1 jos delegatai. Dėl to Žmogaus 
I nėję sesijoje Genevoje, Sovietų j teisių komisija buvo priversta 

Sąjunga pasipriešino Jungtinių i atidėti rezoliucijos religinės lais-
Amerikos Valstybių pasiūlymui Į vės klausimu svarstymą atei-

Šūviai į bėglį 
Coburg, V. Vokietija. — Ry

tų Vokietijos sargybiniai apšau
dė į Vakarų Vokietiją bėgantį 
per vadinamą mirties ruožą j 
Vakarų Vokietiją. Manoma, kad 
bėglys bus sužeistas arba ir žu
vęs. 

""W "' 

paskelbti pareiškimą religinės 
laisvės apsaugojimo reikalu. Se
sijos pradžioje amerikiečių de
legacija pasiūlė Jungtinių Tau
tų žmogaus teisių komisijai pa
ruošti ir paskelbti dokumentą, 
kuriame būtų įsakmiai pabrėžia
ma kiekvieno žmogaus teisė į 
tikėjimo. laisvę ir pasmerkiami 
religinės laisvės varžymai. Šiam 
pasiūlymui griežtai pasipriešino 

Tr BaJ^Js t fo fSr fe^ tu n S n * i k i r t o k e l i u s - Manoma, kad situ-j mus, kai predominuojančiai ka-jtą sutartį Sadatas pavertė . rie-s d^egatų pastan- ^ ^ ^ ^ fr ^ ^ j t a l i k i S k o j i teuta , l i a 1 | H_ m* ^ ^ 

nančių metų sesijai 
Jungtinių Amerikos Valstybių 

delegatas žmogaus teisių komi
sijoje Leonard Garment griež-

Lietuviškoji Elta yra gavusi 
Radio Liberty direktoriaus su
darytą 1975 m. religinių samiz-
datų analizę. Be anksčiau skelb
tų žinių, toje analizėje rašoma, 
kad tarp lietuvių katalikų ir 
bendresnio pobūdžio disidentų 
judėjimo Maskvoje tam tikras 
ryšys buvo palaikomas, kad ir 

j ta prasme, kad lietuviškoji in-
' formacija būdavo siunčiama 
Maskvai. Tad tikrumoje Kova
levo byla buvo Sovietų valdžios 
organų sufabrikuota (nepriklau 
somai nuo to, kiek Kovalevas 
asmeniškai buvo susirišęs su lie
tuviais) tam, kad būtų užkirs
tas bet koks kelias Lietuvos 
religiniams disidentams plačiau 
pagarsėti Sovietų Sąjungoje. 

Tačiau yra neginčijama tiesa, 
kad Lietuvos kronika yra vieti
nė pastanga ir kad nepasiten
kinimas, kurį Kronika užrekor-
duoja, apima veik visus Lietu
vos gyventojus, 82 proc., kurie 
išpažįsta katalikų tikėjimą. Pir
masis Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos numeris pasi
rodė 1972 metų pradžioje ir iki 
1974 metų ėjo keturis kartus 
per metus. 

Bijo, kad nepasiektų laisvojo 
pasaulio 

Nors spėjama, kad kunigija 
armijos vadas gen. Abdah. Jis'vaidina didelę rolę ruošiant 
buvo pasiruošęs vesti dalinius į j Kronikoje spausdinamą medžia-
prezidentūrą, tačiau Sirijos ar- i ga.. ta medžiaga yra platus veid-
mija, padedama Palestinos Iš-i rodis, atspindįs visuomeninius 
laisvinimo armijos . grupių, at- j konfliktus ir įvairius persekioji-

Sirija išgelbėjo 
Libano prezidentą 
Beirutas. — Sirija įsikišo ir 

jos pagalba galėjo išsilaikyti Li
bano prez. Franjieb, kurio atsi
statydinimo reikalavo Beiruto 

talikų samizdatas padidėjo pus
lapių skaičiumi per 1975 metus. 
(Tad aišku, kad Kovalevas ne
turėjo jokios įtakos Ifetuvią 
samizdatui, nes jis buvo suimtas 
1974 metų pabaigoje). Per 1975 
metus Lietuvos Katalikų Baž
nyčios kronikos pasirodė septy
ni numeriai (14-20) vietoj iki 
tol buvusių keturių, iš viso 350 
mašinraščio puslapių. Pasirodė 
ir kiti religinio turinio lietu vii.-
ki dokumentai, 75 puslapiai, _.-
rie pasiekė Vakarus. Peršasi 
aiški išvada, kad Kovalevo, Vir
gilijaus Jaugeiio i r kitų taro.%-
mas ir kalinimas 1975 -rti_= 
nėra paveikios priemonės n W * 
kyti Lietuvos katalikiskeje aam-
izdato spausdinimą. (Elta) 

Maskva kaltina 
prez. Sadatą 

Maskva. — S 
agentūra Tassas 
gipto prez. Sacat 
traukdamas pr 
sunkina draj^.ū 
su Sov. Saj-njra 
j is būsiąs atšaki 
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E§".pto 
prez Sadatas savo kalboje pa
brėžė- :-.ad Maskva stendas: kiš
tis i Egipto vei&aus reucaius. 
Dar r.r:iš tris savaites komunis
tų partijos suvažiavime Mask
voje Brežnevas -as.di:augė šia 
sutartimi kad tai esant- sutari 
tis, kuri gerina sart-.-k-.us su vi
su arabų pasauliu, Šiandien izn 

gas sustabdyti rezoliucijos pra- i &C1^-
vedimą, pažymėdamas, jog to- j v e n ^ naujų susirėmimų, 
kia elgsena jie paliudija, kad 
yra priešingi sąžinės ir tikėjimo 
laisvės apsaugojimui. Sovietų ir 
Baltarusijos delegatų laikysena 
yra juo labiau smerktina, pažy
mėjo amerikiečių delegatas, kad 
Žmogaus Teisių komisijos posė
džiuose jie pakartotinai pasmer
kė kituose pasaulio kraštuose 
vykdomus kai kurių žmogaus 
teisių pažeidimus. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Prez. Fordas su žmona rinkiminės kampanijos metu 

MILIJONINES IŠLAIDOS RINKIMAM ę 

Washingtonas, 
gyventojai, kaip skelbia "U.S. 
Xews & World Report" žurna
las, sudeda milijonus dolerių rin
kimams. Nepaisant, kad dar 
septyni mėnesiai ligi rinkimų. 

Amerikos kampanijai sutelkė 1.532,000 
dolerių. R. Reagan 1.473,000 do
lerių. Iš demokratinių kandida
tų daugiausia lėšų sutelkė G. 
Wallace, net 2,445,550 doi , po 
jo Henry Jackson 1.485,000 dol., 

Pasitraukia 
astronautas 

Hoaston. — Astronautas Eu
gene Cernan, 42 m., paskutinis 
Appolo astronautas kelionėje į 
mėnuli, pasitraukė iš erdvių 
korpo nuo liepos 1 d. Astronau
tas, kilęs iš Chicagos priemies
čio BeUwood, savo ateities pla
nų nepaskelbė. Su Anpolo 17 
buvo jo trečioji ir paskutinė mi
sija į erdves. Erdvėje astronau
tą* patar to 806 valanda* 

jau keturiolikai prezidentinių Jimmy Carter 847.000. Morris 
kandidatų sudėta 11 mil. dol. 
Priedo dar bus išleista 10 mil. 
dolerių saugumo aparatui, sau
gančiam kandidatus nuo galimų 
pasikėsinimų. Kaip skelbiama, 
1972 m. rinkimuose saugumo 
agentai padarė 2,447 keliones, 
padarydami net 6,000 atskirų 
sustojimų. 

Udal 783.000 dol., Lloyd Bertsen 
511 000 dol. Kiti septym kandi
datai sutelkė mažiau r.cgu po 
pusę milijono dolerių. 

Kandidatai pradedami saugo
ti rinkiminiais metais nuo sau-

Saugiausi metai 
Chicaga, — 1974 m. automo

bilių kelionėse buvo saugiausi 
metai visoje 42 metų istorijoje. 
Kaip skelbia saugaus vairavi
mo įstaiga, tais metais 100 mil. 
nuvažiuotų mylių žuvusių buvo 
3.6 asmenys. 

Ka3 bus naujas 
Britanijos premjeras 

Londonas. — Britanijis min. 
pirm. Harold Wilson nustebino 
kraštą paskelbdamas, kad pa
sitraukia iš posto taip greit, kai 
tik darbo partija suras jo vieto
je kitą. Jo pareiškimas sukrėtė 
akcijų rinką ir kiek nuvertino 
anglų svarą, vvilsonas, kuris tik 
atšventė 60 metų sukaktį, apie 
savo ketinimus pranešė karalie
nei Elzbietai. Paskelbtame pen
kių puslapių pranešime Wilso-
nas teigia, kad jis jau 1974 m. 
kovo mėnesi buvo numatęs ne
būti poste ilgiau kaip porą me
tų. Politiniai stebėtojai mano. 

• Izraslyje pakeltos maisto, 
transportacijos ir kuro kainos 
26 proc. ir 2 proc. nuvertintas 
Izraelio svaras. Dabar vienas 
doleris bus vertas 7.52 svaro. 

• LKB Kronika žino daug at
vejų, kai KGB darbuotojai, pri
sidengę vagimis, įsilaužia j įtar
tinų asmenų butus ir juos pa
tikrina (E.) 

• Londono požeminiam trau
kiny sprogo bomba. Užmuštas 
vienas asmuo ir keli sužeisti. 

• Graikijoj penkių laikraščių 
direktoriai nubausti kalėjimu už 
skelbimą žinių, nepaisant uždrau 
dimo, ryšium su amerikiečio Ri-
chard Welch nužudymu. Esą, 
įvairios žinios sukelia nepagrįs
tų spėliojimų ir įtarimų. 

• Amerikoj 60 atominių elek
tros stočių 1975 m. pagamino 
121 bil. kilovatų elektros. Tai 
sudaro 8.5 proc. visos elektros. 

kraštutinio tipo ateizmu, kuris 
dabar yra praktikuojamas So-
viet. Sąjungoje. LKB kronika 
ne tik praneša apie priemones, 
kurių imamasi apriboti vietinių 
bažnyčių veiklą, bet ir apie mo
kyklas, jaunimo organizacijas, 
šventes, religinių paminklų ap
saugą ir apie daugybę kitokių 
Įvykių bei institucijų, kuriuos 
tauta su tokiu tradiciniu religi
niu užnugariu laiko normaliais. 
. Lietuva yra mikrokosmas su
sidūrimų tarp komunizmo ir ka
talikybės praktiškame gyveni-

Prieš prez. Sadatc nutari
mą nutraukti sutartį parlamen
te tepasisakė tik du balsai. 

Paryžiuje apšaudė 
Maskvos įstaigą 
Maskva. — Tassas praneša: 

"Paryžiuje nežinomi asmenys iš 
šaunamųjų ginklų paleido seriją 
šūvių į TSRS civilinio oro lai
vyno atstovybės vitrinas, pa
darydami atstovybei materiali
nių nuostolių". 

Esą, "Tai ne pavienis izoliuo
tas atvejis, o kai kurių Tarybų me, ir Kataliku Bažnyčios Len-,, 

kijoje padėtis Žatuviams atrodo! Sąjungai pneiskų elementų ir 
grupių Prancūzijoje vykdomos 
kampanijos tęsinys". 

'Tarybų Sąjunga atkreipė 
Prancūzijos valdžios dėmesį { 
provokacinius išpuolius prieš 
Tarybų Sąjungos įstaigas Ir 
personalą Prancūzijoje, reika
laudama imtis neatidėliotinų 
priemonių, kad nebūtų leista 
vykdyti tokių išpuolių, priešta
raujančių draugiškam Tarybų 
Sąjungos ir Prancūzijos santy
kių pobūdžiui". 

maksimaliai normali, palyginus 
su Lietuva. Sovietų valdžia. įsi
jungusi j kariaujantį ateizmą, 
nedaug ką gali padaryti sušvel
ninti konflikto aštrumui, kuris 
kyla iš kasdienio Bažnyčios ir 
valstybės susidūrimo Lietuvo
je, todėl ji savo pastangas nu
kreipia daugiausia į tai, kad in
formacija apie tą konfliktą ne
pasiektų laisvojo pasaulio. 

Viso 350 puslapių; 
1974 ir 1975 metų pradžioje 

Lietuvos katalikai buvo nepap
rastai susirūpinę vadinamos By
los Nr. 345 tardymu ir teismu. 
Be Kovalevo, keliolika Lietuvos 

Norint gauti tą pačią elektros [ piliečių buvo teisiami ir kalina-
energiją, būtų reikėję sunaudo- mi, ir ateityje galima laukti 
ti 40 mil. tonų anglies a r 7.5 daugiau areštų. Nežiūrint padi-
bil. tonų alyvos. dėjusio pavojaus, Lietuvos ka-

Kiek kas surinko 

Bet šie 20 mil. dol. tėra tik 
išlaidų pradžia. Ligi rinkimų lap 
kričio 2 d. bus išleista vien pre
zidentinei kampanijai nuo 75 

sio 1 d., bet šiais rinkiminiais j ^ j 0 sprendimui įtakos bus 
metais pradėta saugoti jau nuo į turėjęs jo partijos kairysis spar 
spalio 1 d., kai praėjusių metų j n a s pasisakęs prieš vyriausybės 
rugsėjo mėnesį buvo du pasikė 
sinimai prieš prez, Fordą. 

Rinkimai Ulinois 

norimus lėšų sumažinimus mo
kyklų, namų ir socialinio aptar
navimo programoms. Kokie Wil-
sono planai ateityje, jis nepa
skelbė. Kas bus jo vietoje, daro
ma įvairių sprendimų. Numato-

Blinois valstijoj vakar vyko 
pirminiai rinkimai. Skelbiama, 

ligi šimto milijonų dolerių. Iš kad prez. Fordas nelaimės tiek imi užs. reik. sekr. James Calla-
viso keturių metų laikotarpyje daug prieš Reagan, kiek buvojghan, 64 m., kancleris Denis 
visiems rinkimams išleidžiama 1 spėjama. Taip pat vyko pirmi- Healey, 56 m. taip pat minimas 
apie 350 mil. dolerių. Ligi siojniai rinkimai dėl Illinois guber- ir namų reikalams sekr. Roy 

. t 

4&iko prez. Fordas n&kisu&ei * s&tori&us posto. 1 Jenkins, 55 metų. 
l Galimi kandidatai į pasitraukiančio Britanijos premjero Wilsono postą, 
jis kairės; Bay Jenkir.3, Deaia Haaiey ir James Caltagaan 

Izraelis turįs 
atominių bombų 
Washingtonas. — CIA skel

bia, kad Izraelis galįs turėti 
nuo 10 ligi 20 atominių bombų, 
pilnai parengtų naudojimui Ar-
thur Kranish, "Science Trendą" 
žurnalo redaktorius, taip pat 
pasiremdamas CIA šaltiniais, 
skelbia, kad Sov. Sąjunga erd
vių programą jau baigė ir J 
nebebandys žmogaus iškelti mė
nulyje. 

KALENDORIUS 
Kovo 17: Patrikas, Gertrūda, 

Gendvilas. Varūna, 
Kovo 18: Narcysas, Anzelmą, 

Eimutis, Gintarė. 
Saulė teka 6:01, leidžias 5:58. 

ORAS 

Chieagoje ir apylinkėse kiek 
šilčiau. Temperatūra afiie 40 L 
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Redaguoja sktn. Irena Regienč, 3652 W. 65th St., Chicaco įliinois. Cf'fi'J! 
Telefonas 476-7089 

KODĖL VĖLUOJAMA 2. Nors p ra tu s i am Biulete
nyje ir kitose informacijose bu-

Visi LSS nara i gyvai domė- vo skelbta, kad LSSSP Bals-; 
aosi ir sekė 1975 m . L ' S Šuva- Skaičiavimo komisijos paskuti-
z avimo eigą, Suvažiavimo pre - , n's posėdis vyks š. m. vasario 
zidiumo ir "jo komisijų darbą. mėn. 23 dieną, LSS Tarybos Pir-
Skautybės Kelias, kiek tai buvo mininko v. s. Antano Saulaičic 
galima, stengėsi savo skaityto-. patarimu jis buvo nukeltas j š, 
j u s su šiuo neeiliniu jvykiu su- m. vasario mėn. 29 dieną. (LSS 
pažindinti. savo skiltyse talpin-, Tarybos Pirmininkas teigė, kad 
d a m a s paraginimus registruotis! buvo atvejų, kada oro paštu 
i r balsuoti, kandidatuojančių j siunčiami laiškai Vokietijos ad-
L S S vyriausius organus sąrašus j resatą pasiekę tik per 10 dienų 
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Subscnpnon Rates: $28.00 — Chicago and Cook Couaty, Ulinois. 
Elsewhere in U.SA. $26.00. Canada S28.0C. Foreig. 
Countnes — $29.00. 

PaSto islaioas amžinant, pakvitavionu -J. ^auias preuome 
ratas nesiunttanii. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso 
^avub is io mokesti, atžymima, ilc kada 'Jtaitytoįaa yra jžsi 
•nokeję? . ..-

"Draugo* preenameraui mokama is aiduiu 
metam« c nen. 3 mėn. l raer 

Chicago Cook 01. $28.00 $15.00 $10.00 $4<X> 
s Kanado* $28.00 $15.00 $10-00 $400 

$26.00 $15 00 $10.00 — 
$29.00 $t?iX $11-00 - -
$18.00 $10.00 — -

Kanadoje 
Kitur 
Užsienyje 
Savaitini* 

i r oficialius LSSSP pranešimus. 
Reikia pastebėti, kad Skautybės 
Kelias LSSS Prezidiumo nebuvo 
specialiai informuojamas. Visas 
žinias ir pranešimus redaktorė 
gavo ne kaip spaudos atstovė, 
be t kaip suvažiavime dalyvau
j a n t i skautininke, o kadangi jos 
i r pavardė pagal alfabetą ir bal

si paš to vėlavimo problema yra 
minima ir LS3 Anglijos - Vokie
tijos Rajonų Brolijos Vadeivos 
pranešime). Visiems šiuo posė
džiu susidomėjusiems apie posė
džio datos pakeitimą buvo pa
siųsti atitinkami laiškai. 

3 . LSS Suvažiavimo Prezidiu
mas skelbia LSSSP Balsų Skai-

Lietuvos EM-nc"-. 
v--. ••••••-• ^ T c j — — ^ r~-\. 

I^^M^ .«*. ^^^^^^^^Bms^ma^^^^^^^^^^m . 
mlė Ch'cagoje r..s. Z,?.'- :: izs:z.:.z LSs r - s s : 

.Vuotr 

IB̂ Bl 
-. k ir. 
J. Tarr 

f -
Jonui 

ulaic'o 

• Redakcija straipsniu* taisc save 
ouožiūra. Nesunaudotų straipsni, 
aesaugo, juos grąžina tik is ank-
co susitarus. Redakcija u2 skelbt 
mų turinj neatsako Skelbimų Kai 
aos prisiunčiamoj ^avus jra~. -.v 

nėta ketvirtame Biuletenyje. 
Penktąjį Biuletenio numerį 

pasiunčiau tik Sąjungos ir šakų 
organų pareigūną r-5 Spafarltii 
atstovams ir dr-ugiau izekuoto-
se vietovėse gyvenantiems" vy
resnio amžiaus žmonėms. Ke'-e-
*ai pašto ženklų likus, kiti ad
resatai buvo parinkti pieštuku, nėse, valkyklose, virtuvėje. Ne-

• » 

iuriant j sąrašą. 
I 

Kol v. s. Tallat - Kelpša kitaip savimo eilės numeris buvo sąra- čiavimo komisijos posėdžio j 
šo gale, tai biuleteniai, išskyrus protokolą Nr. 4 esant naujose i nan nepasakė, galvojau, kad šį 
Nr . 3, pasiekdavo vėliau, negu kadencijos LSS t a r y b o s Posė-; Biuletenį visiems spaudos a*sto-
daugelį kitų. I džio Tarybos Pirmininkei rinkti j %-ams buvau pasiuntęs Tačiau 

Balsavimo duomenimis. j -.ąrasus patikrinęs turiu prisipa-
1975 m. LSS Suvažiavimas 

net ikėtai buvo beveik dveje*"k 
mėnesių nutęstas dėl Kanadoje p o s ė d . j o B a l s a v i m c 
į v y k u s * pašto streiko Jam pa- ^ ^ . ^ k a d g e k a n . 

LSS Suvažiavimo Prezidiu- į žinti, kad Jūsų pavardę kokiu 
tai būdu esu praleidęs. mas, remdamasis minėtais LSS 

srbaigus. ir LSSSP Balsų skai 
čiavimo komisijai atlikus savo _ 

T „c. Tarybos Pirmininkes pareigom-
čių ttrijų metų laikotarpiui LSS 

ei*" i tapo išrinkta v. s. Lilė Milu-darbą. buvo paskelbtas Į 
vyriausius organus Išrinktųjų 
sąrašas . Buvo tikimas* greito 
vadovybių' pasikeitimo pareigo
mis, deja, tai neįvyko dėl gero- , . . . , . „ , _ 
, - . - . . , - T OP. tn Z*~~ nias sve:kma nau^a LSS Tary-
kai susidnekusių LSS Tarybos. , _ . ~ . J , a ir. ZL 

kienė, 111 Grohmans Lanc 
Plainview, N. Y. 11803, USA. 

5. LSS Suvažiavimo Prezidiu-

Pirmininko rinkimų (to prležas bą su jos Pirmininke ir link: 
. . , _ _ T O P / C -•' • visokeriopo pasisekimo naujose t v s įsdėstvtos LSS Suvažiavimo r ^ 

Biule^emo Nr . 5). 

1975 m. LSSSP Balsų Skaičia 

pareigose 
Visiems kandidatams 

tiems, kurie šį kartą nebuvo iš 
ypač 

Padaryta klaida yra grynai 
nano neapsižiūrėjimas, už ką 
prašau m a n atleisti. Bandyda
mas bent jos pasėkas šiek tiek 
atitaisyti, siunčia minėtą Biu
letenį nors jau ir labai vėluoda-
nas . Budėkime! 

Jūsų v. s. Antanas Bobelis 

18-JI KAZIUKo MUGĖ 
CHICAGOJE 

šias kavines. Skautams ir skau
tėms vadovams ir tėvams tal-
kmfnkants prasidėjo darbymetė. 
\ r::r.i -,-;kr:ar. tokosi parduodami 
i'.gaį ir kruopščiai kurtus rank
darbi-?, lifti vos spėjo aptar
nauti prie laimėj mų susitelku
sius mažuosius, dirbdami kavi-

mažai prekiautojų ir koridoriuo
se: štai dažytais veidais keistai 
apsirengę klaunai siūlo spalvo
tus" balionus, Lituanicos tunto 
skautai kviečia įsigyti naujau
sią jų laikraštėlio "Skiltis" lai
dą. Žaviai šypsodamos jaunos 
kernavietes siūlo pirkti jų tun
to Išleistą" dainorėlj o reikalau
jan t praktiškai su ta knyga su
pažindinti, ir vier.os kitos dai
nos posmelį pad^ inuo a. P r c šėmis dalyvavo visi LSSSP na-

magė vis nauja, vis kitokia, to
dėl įdorrr ir visų laukiama. Chi-
cagoje ji tapo metiniu visuome
niniu įvykiu, sutraukiančiu gau
sesnes, negu bet koks ki tas ren
ginys, minias. 

KOMISUOS POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS 

Balsų Skaičiavimo Komisija, 
susidedanti iš Pirmininkės s . ' 
Danutės Siemaškienės, bei na
rių ps. Irenos Vilgalienės ir s. i 
v. v. si. Vytauto Alksninio, su-; 
sirinko į viešą posėdį 1976 m. | 
vasario mėn. 29 d. 18:30 Pre-; 
zidiumo Pirmininko namuose 
140 Linden St.. Massapeąua 
Park, N. Y. Posėdyje svečių tei-

= • Redakciįa dsrbM kasdien 
§ 6-30 — 4:30. šeštadieniais 
= V.30 — 12:00. 
E • Administracija dirba ka*. 
= lien nuo 8:30 iki 4:30, šešta 
Š iieniais nuo 8:30 iki 12:00 _ 
5iHiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiMiiiiiuiiiimmim^^ 

Tel. ofiso Ir bato Olyvple t-4151 Tel PR 8-3229 
OR. AHHA BALIUNAS 

2858 West 68rd Stre«t 
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. 6. BALU KAS 
Akušerija tr motery Ugo* 

GUvteologtnf Cblrnnrtja 
6449 So. Pnlasld Road (Crawford 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHTRURGAi-

144S So. 50tb A ve, Chore 
Kasdien 1-8 vaL Ir 6-8 vai. rak 

ISskyrua trečiadieniua 
Seėtadieniaia 12 ir 4 vai. poptot 

TeT RElianef 5-1811 
OR. WALTER J. KIRSTU! 

(Lietuvis gydytoja*) 
3925 West 59th Street 

Vat plrmad. antrad. ketrlrtad. i 
penktad nuo 

DlR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGO? 

t „ 
Chicagos skautų, skaučių 18 

vimo komisija, š. m. vasario rinkti, dėkojame už jų ryžta I "Kaziuko mugėn. įvykusien i . m. 
mėn. 29 d. posėdyje suskaičia- sutinkant kandidatuoti į aukš-! kovo 7 d. Jaunimo centre, atsi-
vusi balsus, LSS Tarybos Pir- tesnes pareigas. Tikime, kad vi- i lankė daugiau keturiolikos tūks-
mininke išrinkta paskelbė v. s. si šiuose rinkimuose dalyvavę j j tančių lankytojų. Įsigydami gra-
Lilę Milukienę. Tarybos nariams juos žiūri kaip i pi-ogą pagilint; j žių skautiško nagingumo sukur-
apie tai buvo pranešta telefonu skautišką patyrimą, o ne į rung- j tų rankdarbių ir medžie droži-
a rba LSSSP biuleteniu Nr . 5. tynęs kuriose tik "išlošti" 'ar 

tankią minią vežimėlį sunkiai 
s tumdamas siūlo pirkti ledų 
jaunas skautukas būrio vilkiukų 
šokamas. O kaip g; nepirksi gra
žių pavasarinių kačiukų šake
lių, kai j a s s iūb dailiai supin
tomis kasytėmis maža paukty-
t ė? O antrojo aukšto koridoriu
je vilkiukų vadovai "įsteigę" 
pašto įstaigą. P . rašytas laiškas 
užantspauduojamas ir pristaty-

riai, bei s. Birutė Kidulienė. Šio 
posėdžio tikslas y ra nustatyt i 
L S ; Tarybos posėdžio, sukvies
to pagal LSS Suvažiavimo Nuo
stabų 56-tą straipsnį Tarybos 
Pirmininkei rinkti. balsavimo 
duomenis. 

1. Visi balsavimo vokai buvo 
gauti paštu ir į posėdį atvežti 
neatidaryti. 

2. Pagal grąžintų išorinių bal-

Skautybės Kelias apie tai nebu
vo painformuotas oficialiai, to
dėl šios žinios negalėjo skelbti, 
už ką susilaukė nemažai prie
ka iš tų ir riet nepagristų kalti
nimų. 

L S S Suvažiavimo biuletenis 
N r . 5 ir LSSSP pirm, v. s. A. 
Bobebo laiškas buvo gautas š. 
m. kovo 13 d. Biuletenio Nr . 5 
dalį, liečiančią LSS Tarybos pir
mininkės rinkimus, ir v. s. A. 
Bobelio laišką talpiname šioje 
Skautybės Kelio laidoje. 

Sveikiname naująją LSS Ta
r y b a s Pirmininkę ir kitus LSS 
.vadovybės organų narius linkė
d a m i s&tnungos Jr darbingos 
kadencijos. 

Užtarnautą įvertinimą už 
kruopščiai atliktą darbą (tik 
spauda galėjo būti geriau infor
muojama) pripažįstame LS3S 
Prezidiumui ir visoms jo komi
sijoms. 

LSS SUVAMAVIMO 

'pralošti '" 
6. LSS Suvažiavimo Prezidiu

mo Pranešimo 8-tam straipsny
je talpintame paskutiniame Biu
letenio numeryje abėcėlės tvar
ka buvo įtraukti ir išrinktieji 
kandidatai. Kai kurie asmenys 
tai skaito esant Prezidiumo pa
da ry ta klaida. 

LS5SP norėtų atkreipti šių 

miniag ieškodami adreri tų. 
• 

Pirmosios ištuštėjo laimėjimų 
lentynos. Pavi 'onuose nuo pre-

nių, pasisvečiuodami kavinėse kystalių ir le.fynų į pirkėjų 
ir valgyklose, atsilankiusieji me- i-ąnkas keliavo vazos, žvakidės, 
džiaginiai parėmė ir dvasiniai p a ! paveikslai ir kitos grožybės. Mi-
skatino tolimčsnę l ie tuviškos |n ios žmonių spietėsi prie aka-
skautybės veiklą. Chicagos skau demikų vadovaujamo knygyno, 

mas garantuodamas. Vilkiukai i s a ^ m o v o k ų registraciją LSS 
laiškanešiai zuja, skverbiasi per į Tarybos dalyviai vokus grąži-

i no visi. 

ta i ir skautės, vadovybė ir t ė 
vai yra dėkingi lietuviškai vi
suomenei už dėmesį skautau-
jančiam jaunimui ir atsilanky
mą Kaziuko mugėje. 

Šių metų Kaziuko mugės ati 

A SS 
TVS. ,̂ 

asmenų dėmesį j LSSSN 47-tą darymo iškilmėms pirmą kar tą 
straipsnj, *uris sako, k a d "iš- vadovavo akademikai. Didžiojo-
rinktieji į LSS Tarybą. Garbės j e ^ 1 ^ p r i e s tuntų paviljonus 
Teismą ir Kontrolės Komisiją, išsirikiavus paukštytėms, vil-
po t o skelbiami atitinkamai abė- • kaukams, bebrams, udrvtėms ir 
celės tvarka ir tų pačių Nuosta- -
tų 5-tą straipsnį kuris pažymi, 
kad Suvažiavimas bei jo atski
ros Sueigos renka ir t a m tikrą 
skaičių kandidatų. 

Nors išrinktųjų sąrašus skel
biant jie buvo sudaryti pagal 
Nuosta tų reikalavimus, logika 
reikalautų, kad, reikalui esant, 
į aktyvias pareigas atitinka
m a m Sąjungos organe bū tų kvie 
čiamas ne abėcėlės tva rka pri-

ir 

<v 

jauniems akedemikams, 
Chicago? skyr. pirm. f:'. 
Germanas, ecšMBbįk 
būrį LSS vadevyc-'s •'• 
svečių, t a r ė tn 
Vilniaus miestą. 
tąjį globėją ir 
Balta marška apsisiautęs. 
basas, bet malonia: tfp 
j a u n a t v i ; x ^ šv. Xri?t j : <••;* -.--į 
sus garbinguosius Svečios ąpdo-j 
vanojo riestainių virtinėmis, j 
kurias žiūrėdami šelmiai vilkiu-1 

rr.rą xod 
"O Ycvbpį 
rarsia'ir- i 

iš kurio lentynų tuoj pranyko 
visi žodynai ir įvairios valgių 
gaminimo knygos, kurias nese
niai vedę pirko savo jaunom 
žmonelėm. Didelė paklausa bu
vo knygų apie Lietuvą anglų 
kalboje. Kavir. ;se sparčiai nyko 
pyragai ir tortai. Valgyklose, vi
liojami lietuviškų patiekalų kva
pų, rikiavosi ilgos svečių eilės. 

Aštuonioliktoji iš eilės buvo 
O . igos skautų Kaziuko 

rrugė. Pe r aštuor.io::k? metų 
i až^Jclaug žmonių darbavoai jos ruo

šėjų eilėse. Ke ič ; . ; : 'smenys, 
veidai, bet ršeinar'r;-.s v->r-^ <*-•--
ja kiti. Rvžto, ent t fdumo ir iš-

r:~' \"z*. T\:-V.-'-r.a 

3. Balsų skaičiavimas buvo 
at l iktas sekant LSSSN 41-am 
straipsnyje aprašytą tvarką. 

4. Bals. skaičiavimo duome
nys : v. s. Lilė Milukienė — 16, 
v. s. Malvina Jonikienė — 33, 
susilaikė — 1. 

5. Posėdis užbaigtas 20:15 v. 

s. Danutė Siemaškienė, 
BSK Pirmininkė 

-
BSK nariai: 

ps. Irena Vilgalienė 
s. v. v. Vyt. AlKsninis 

Marquette Merttcal Cenfcr 
6132 So. Ke*i/.if \\". 

Vai.: plrmad.. antrad Ir ketvlrtad 
6 Iki 7 S 0 vai vakaro. 

4eiH&d nuo 1 iki 3 vai 
Pa«al nusitarimą 

Ofrteo tel«>f. WA 5-2«70 
Resikl. tcl WAIbrook 5-3U4fc 

1V1 Oftao ITE 4-.5M9. rez. 388-22S.H 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 rVeat 71st Street 

Vai. pirm. ketv 1 iki 6 popiet 
antrad.. penkta 1 -6 treč ir *«št tik 
miMtarua 

l>r Ant Rudoko kabinėta oer?m? 

OR, EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

27©9 West 51 st Street 
T T L GR «-24ftO 

Vai. pagal susitarimą: plrmad Ir 
katv 1— t Ir 7—9: *ntrad Ir peok 
tad. 10—4 *e.*tad 10-8 vai 

Mediči Bouding) TeL LC 5-«46 %?«^ ' S t a ^ ! ? 4 T ? 3 * * 1 
Priima ligonius pagal ausi tarimą į trečiadieniais uždaryta • 
Jei neatsiliepia skambinti 374-8004 į _ ^ ^ C M A M M | ' 

1YDYTOJA IR CHIRURGE 
R r m K i r rR vAfar uorm 

SPECIALISTĖ 
MKDICAL BniJ>n»Q 

'•">". Sontb Weatera Atenor 
Valandos. Kasdien nuo 10 fal. ryto 
ik i 1 vai popiet 
Ofiso leL R E 7-1168; rerid. 2St-M1t 
Oftao R T * t8«8 Rm PS 6-«aa> 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
9454 West 71 st Street 

(71-oe ir Campbell Ave.. kiinip—y 
Vai- plrmad antrtd. ketrtrt. tr 
penkt S iki 7 v p p Tik gusltartv 

Tel. 778-6563 
DR. VIDAS I. HEMIGKAS 
ŠIRDIES IR VIDAUS LIGO* 

3454 West 7tst Street -
Valandos pagal susitarimą 

O P T I C A L S T U D I O 
VTOI;ETA KAROSAITC 

7051 So. Wa.-ihtenaw, tel. 778-«?M 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoju 

receptua 
Didelis akinių rėmų pasirinkimas 

Vai.: pirm, antr., penkt 1S-6:H> 
Kerv 1-8 v. v. šeSt 10-4 • p 

Trečiadieniais uždaryta 

nors 

VANDALIZMAS 

Daug nuostolių sudaro vanda-
'.LZ'rn^ Ch:c3sro<5 mokvklnse. Ko
vo 29 d. 9:30 wd HoUday Inn r 
4400 Frontage Rd., Hillside 
šaukiama 
kr.v .s Į r. 

: 7 -

Ofs, tel. 7354477; Rez. 246-2839 
DR. L DECKYS 

OYDYTOJA IR CRTRURG* 
Specialybė — NerviĮ Ir 

ESmocines Lizos 
CRAWFORr> ME1>TCAL. BUTIJDINO 

644* So- Palanki Road 
Valandos pagal susitarimą 

konferenciia 
rr.o 

aptarti 
var.da-

1. LSS Suvažiavimo Prezi
d iumas yra gavęs LSS Tarybos 
Pirmininko pranešimą # š. m. 
vasar io mėn. 7 dienos, kuriame 
pažymima, kad LSS Garbės Teis 
m o Pirmininkas v. s. Česlovas 
feenkevičhis. nebegalėdamas pa
ga l LSS Statutą suderinti eina
m ų pareigu L?S Garbės Teisme 
nu naujai pradedamomis LSS 
Taryboje , pareiškė, kad nuo š. 
m . vasario mėn. 9 dienos j is pa
s i t raukia ie LSS Garbės Teismo, 
ei tąs ias pareigas ' perduodamas 
UBS Garbės teismo sekretoriui 
v. s. Vytautui Namiku' Chica-

s ta ty taš . bet pagal LSS Vado-
F K E H M U M O PRANEŠIMAI vybės narių rinkimų duomenis į į a į « v a r v i n :, ..•-.•.:•/.-.? 

daugiausia balsų gavęs kandida- 'generalinė konsule ps. J. Dz:J> 
ldS- Ivardienė buvo pakviesta per-

7. Kadangi šis LSSSP Biule- k ! r pQ hmgėš atidar^-mo kaspi-
tenis yra siunčiamas gana ribo- n ą < didžiulėmis metrinėmis žirk-
t am LSS vadovų skaičiui, jj ga- i e m i s Bet a r k l g S f k a d i r d i d c -
vusieji yra prašomi ir kitus su jės — nekifpd, nors malonioji 
jo turiniu supalirnlinti LSSSP v i e s n i a nuoširdžiai stengėsi. Te

ko imtis skautiško išradingumo 
GERBIAMA S E S E ! lenktinio peiliuko. ASS ctva-

[ sios vadovui kun. JT. Kubifiui pa-
S} vakarą besikalbant su v. s. dedant, kaspinas buvo perkirp-

Tallat - Kelpša patyriau, kad t a s _ m u g e a t i d a r y t a . 
kai kurių suvažiavimo dalyvių 
t a rpe jaučiamas nusivylimas Svečiai apžiūrėjo tuntų pavil-
/ > m s tiesioginiai negavus pfa- jonus ir buvo ne tik pasveikinti 
nešimo apie LSS Tarybos po-į Šūkiais, bet ir dovanėlėmis ap

dovanoti. Skautams ir skautėms sėdžio TP rinkti balsavimo re
goje. Iki LSS Garbės Teismo Į z u f t a t u s ^ j e rezultatai tmvo pa- per salę peržygiavus, mugėn su-
kadencijos galo jo vieton j Teis
mą įeina pirmoji jo kandidatė 
V. s. I rena Lukoševičienė, La 
S * & , fcaaadoje/-

skeTbtl Bfuleteiyje Tfr 5, kurio ' gūžėjo tūkstantinės žmonių nii-
^ e k a d a tapati nebuvom planą- : Mos. greitai apspfctifiČioŽ pre-
vę visiems suvažiavime daty- kystaDua, laimėjimų lentynac. 
vianas siuntiftėt^ kss ^irvu mJ^užpUdydamos valgykias Ir gan-

Rerid t d — GI 8-6878 

DR. W. M, EiSiN-EiSiHAS 
VKUSER1JA TR MOTERŲ LIGOS 
GEOEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6182 So. Kediie A ve. WA 5-2670 
Valandoo pMgal snsitartma Jei ne-

•tnMIepla skambinti: Ml 2-0001. 

Tri. — BE 3-5898 

M . A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Aktų Lagos 
8907 We«1 I03rd Street 

Valandos pagal susi tarimą 

OfiM telef. PR 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

J O E S A 
V A I K Ų L I G O S 
2656 VTesI «Wrd «treei 

Vr̂ MJi MrtHBI <etvlrtad. tr psnkt 
T:O !2 ,k! I ^al Ir nuo S tkl 8 r*l 

ryt* PO "S COOO R**?. G A ^-~219 

DR. A, maam 
T ~ -"OJAS IR CHIRURGAS 

S«44 WP«»I RSrd Str*»t 
Vaiandos pag*i' a .s:.'---r -ca 

atidarymui. 
unto vaco'-'ai .-ai-iaikir. r.asir 

Tamulaičio 

•oooo<xxyM>«>oo«« v < » » y v / 

FRA TKS TV and RADIO, INC, 
«240 W- q ^ • • i-EP «TREin TEI^ — CA 1-7252 

RADUO tR S T B B C APAPJV7Ų PARDAVIMAS m TAISYMAS 
DIDELI? PAJ3IRINKIMAf, fVAlRLACJSIV TELjrWT2JJŲ APARATl 

«Pai>VOTOS TB1-BVTZ1JOS APARATAI 
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Sovietų Sąjungoje 

BUTŲ STOKA IR JUODOJI RINKA 
Nelegali prekyba arba juodoji • 

rinka niekur kitur pasaulyje nė- Vakarų kraštų žurnalistai, il-
ra taip išplitusi, kaip komunisti- gesnį laiką gyvenę Sovietuose ir 
niuose kraštuose (išskyrus nar- turėję progą aplankyti kai kurias 
korikus), pirmoje eilėje Sovietų respublikas, rašo, kad visur, te-
Sąjungoje. Galima net tvirtinti, gu ir nevienodai, trūksta būti-
kad būtiniausių dalykų trukumas niausiu prekių, 
yra pagrindinė Sovietų sistemos 
žymė: kai Sovietai užima bet ku
rį prekių nestokojantį kraštą ir 
jį komunistai bent trumpą laiką 
pavaldo, tuojau jame pradeda 
stigti maisto ir kitų reikmenų. 

Pažymėtina, kad satelitiniuose 
kraštuose, kurių tiesioginiu bū
du neadministruoja rusų val
dininkai, reikalai šioje srityje y-
ra žymiai geresni. Daugiau pre
kių yra ir po II pasaulinio karo 
sovietinių rusų okupuotuose 
kraštuose, mūsų Lietuvą įskai
tant, nes juose trumpesnį laiką 
Šeimininkauja rusai. Padėtis, ži
noma, ilgainiui galės susilyginti, 
nes visos sąjunginės respublikos 
turi "prisivyti didįjį brolį". 

• 
Būtiniausiųjų dalykų trukumą 

geriausiai pavaizduoja Sovietams 
ir kitiems komunistiniams kraš
tams labai charakteringa butų 
stoka. Butų statyba yra, kaip 
skelbia sovietinė spauda, jų kraš
to triumfas, bet kartu ir tragedi
ja. Per paskutinius du dešimtme
čiu (1956—1976) Sovietų Sąjun
goje valstybė įruošė 45 milijo
nus naujų butų, taigi daugiau, 
kaip bet kuris kitas kraštas pa
saulyje. Vien tiktai 1970—73 m. 
butų statybai išleisti 57 bilijo
nai rublių. Vien tiktai 1975 m. 
buvo beveik 11 milijonų gyven
tojų perkelta į geresnius butus, iš 
jų tarpo 2,2 mil. į naujus. 

Mūsiškiai nuvykę toms ke-

Etninės grupes netiki pasikeitimais 
Etninių grupių konferencija 

Šių laikų Sovietų žmogaus rei
kalavimai nesą dideli. Sovietinis 
vidutinis pilietis viešai nereiškia 
nepasitenkinimo valdžia, nežiū
ri, kas ir kaip jį valdo, nekriti
kuoja savo vyriausybės. Jis tik
tai nori, kad turėtų bent nedide
lį, bet atskirą butelį, pakenčiamai 
apsirengti, kad jo butelyje grotų 
kokia nors lengva muzika. 

Šio to per beveik 60 metų So
vietai yra ir pasiekę. Jie skelbia, 
kad maitinimasis esąs pagerėjęs 
ir kad Sovietų žmonės nebe ba
daują. Jų mokslininkai ir statisti
kai — propagandistai bando įro
dinėti, kad pokario metais mai
tinimas esąs tiek .pagerėjęs, kad 
rusų vaikų vidutinis ūgis esąs 5— 
7,5 cm aukštesnis, kaip buvo jų 
tėvų tokiame amžiuje. Tačiau šis 
tvirtinimas esąs tik iš dalies tei
singas: keliais centimetrais pa
didėjęs tiktai aukštosios Sovietų 
klasės (partinių ir sovietinių a-
ristokratų) tėvų vaikai... 

Kurių prekių Sovietuose trūks
ta? Kurie dalykai, kaip okup. 
Lietuvoje dabar sako, yra "defi
citas"? Į šį klausimą atsakoma, 
kad trūksta arba nepakankafcnai 
gaunama beveik visų dalykų. 
Pirmiausia maisto: mėsos, rieba
lų, sviesto, sūrio, kartais net pie
no, vaisių. Trūkstamos prekės y-
ra visų rūšių baldai, statybinės 
medžiagos, geresnės aprangos 
reikmenys, patalynes dalykai, 

lioms dienoms i okupuotąją Lie- lovatiesės, net dantų pasta, rank-
tuvą, mato daug naujų statybų, šluošciai, užraktai, virtuvės reik-
Statoma namaža penkiaaukščiu rnenys, indai ir visa eilė kitų da-
ir dar aukštesniu namų, tačiau tykų. 
turistai Vilniuje, Kaune ir kito- • . ___ , 
se vietovėse mato savo giminai- „ Y r * ™«* < £ * Niznevartovsk, 
čius be galo kukliuose butuose Bratsk), k u r z i e m o s m e ! u . m e s o s 

labai susikimšusius krautuves ar mesos skyriai mais-

Kovo 9 dieną įvyko spaudos 
konferencija etninių grupių vado
vams ir laikraščių redaktoriams. 
Ją pavyzdingai suorganizavo ir 
pravedė prezidento asistentas et
ninių grupių reikalams dr. My-
ron B. Kuropas. Konferencijos 
prelegentai buvo patyrę ir aukš
tai kvalifikuoti valdžios pareigū
nai. 

Kelios dešimtys tautybių — 
apie 100 asmenų — susirinko 

GRAŽINA KRIVICKIENĖ 

savo plačiai išdėstytame praneši- ' problemų 

Jis sklandžiai ir nuosekliai pra
vedė visą įdomią konferenciją, 
kurioje buvo iškelta daug rūpimų 

me, paremtame statistiniais duo
menimis, nurodė ypatingą smul
kaus ir vidutinio verslo reikšmę 
Amerikos ekonominiame gyve
nime. Dr. Kobei inskis atkreipė 
dėmesį į prezidento Fordo daro
mas pastangas sustiprinti ir pa
dėti šios rūšies verslininkams, 

konferencijon į prezidento vykdo- j duodant specialias paskolas, tei-

gyvenaneius, įaoai 
ir kitas buitines negeroves ken
čiančius. 

to produktų krautuvėse yra vi
siškai uždaryti. Daugelyje krašto 
vietų, ypač tolimuose rytuose, 
žiemos metu (o žiema čia labai 
ilga) neatvežama vaisių, net 
bulvių. 

Prie aukštesnės rūšies prekių 
paklausos Sovietų piliečiai dar 
nėra priaugę, nes jų pačių gami-

o T i k o ^ i g T p e r 55"meTus, s £ j — » f f * « kokybė labai žema. 
ietu miestuose ši labai kukli Ju Pfcių spauda sKelbia apie md-

ziniską broką, kūno dažnai bū
na daugiau, kaip tinkamų prekių. 

•:if: Tiesa, kai kurios įmonės gamina ventojui vidutiniškai teko tiktai ' . • • r» • 1 1 • • geresnius gaminius. Prie tokių 1-
monių priskiriamos ir Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje veikiančios į-
monės. Pabaltijo respublikose 

kiant patarimus bei ruošiant 
žmones šios rūšies verslui. Jis pa
minėjo, kad nemaža etninių gru
pių žmonių verčiasi šiuo verslu, 
pvz. yra atskirų tautybių resto
ranai, maisto, baldų, tautinių ga
minių krautuvės ir kt. 

Prelegentai atsakinėjo į susi
rinkusiųjų iškeltus paklausimus. 

Dr. Kuropas, užbaigdamas ry
tinę posėdžių sesiją, pareiškė, kad 
jis nori artimiau susipažinti ir 
daugiau sužinoti etninių grupių 
žmonių problemas, geriau nusta-

ginės ir kitos grupės. Ši Baroody tyti ateities veikimo planus. Tuo 
vadovaujama įstaiga yra prezi- Į reikalu, kaip jau aukščiau buvo 
dento Fordo įsteigta — vadina- ' minėta, yra daromi pasitarimai-
ma White House Office of Public konferencijos antradieniais ir tre-
Liaison Prie šios įstaigos pri- j čiadieniais, dalyvaujant ir atski-
klauso etniniams reikalams biu- rų tautybių žmonių grupėms. Vi-

muosius rūmus (Fjcecutive offi-
ce) išklausyti pranešimų ir pasi
dalinti mintimis svetimos kilmės 
žmonių ir organizacijų reikalais. 

Dr. Kuropas (ukrainiečių kil
mės) pasveikino susirinkusius. 
Atidaromąjį žodį tarti buvo pa
kviestas specialus prezidento 
asistentas William J. Baroody, jr. 
Jo pareigos yra palaikyti ryšius 
tarp vyriausybės, kongreso ir pri
vačių organizacijų, į kurias įeina 
ir etninės grupės, jaunimas, vete
ranai, senimas, profesinės, reli-

Kaip praktiškai vykdomi so
vietiniai planai, matome iš šių 
faktų. 1920 m. bolševikų vyriau
sybė nustatė kiekvienam piliečiui 
devynių kvadratinių metrų "nau
dingo buto ploto" normą. Ligi 
sio 
vietų 
norma nepasiekta. 1973 metais 
kiekvienam Sovietų miestų gy 

7,6 kv. m. ploto. Taigi statybos 
eina sau. gyvenimo realybė sau. 
Skelbiama, kiek pastatoma nau
jų butų, bet neskelbiama, kiek se
nų butų, valstybės ir gyventojų 
neprižiūrimi, neremontuojami, 
sugriūna. 

Komunistai giriasi imą žemas 
butų nuomas, tačiau, norint gau
ti butą, reikia kam nors duoti 
nemažą kyšį, nuomotis pas "pri
vatininkus" ar su nemaža prie
moka keisti blogesnį butą į geres
nį. Ypač dėl to kenčia jaunos po
ros, norinčios auginti vaikus. 
Dažnai vedę (vyras ir žmona) 

pagamintos prekės daug mie
liau perkamos, kaip kitų sovieti
nių respublikų gaminiai. Lenkijo
je, Vengrijoje, Čekoslovakijoje, R. 
Vokietijoje ir kituose sateliti
niuose kraštuose pagamintos 
prekės yra žymiai geresnės, nes 
fabrikus ten administuoja neru-
sai. 

Pažymėtina, kad Sovietuose 
rriekur nėra bet kokių morgičių, 
ilgalaikių paskolų, čekių, prekių 

ras, vadovaujamas M. Kuropo. 
Geriau suprasti ir išsiaiškinti et
ninių ir kitų grupių žmonių rei
kalus ir pageidavimus, kas vienu 
ar kitu reikalu yra darytina, ant
radieniais ir trečiadieniais yra or
ganizuojami susirinkimai. I tuos 
susirinkimus kviečiamos atsilanky 
ti ir etninių žmonių grupės, ne 
pavieniai asmenys, pasiruošę iš
kelti vieną kurią rūpimą proble
mą 

Dr. MicheI P. Balzano (italų 
kilmės), ACTION įstaigos direk
torius, nuo 1973 m. vadovauja 
šiai labdaringai su savanorių pa
galba dirbančiai įstaigai, kuri 
gauna valdžios paramą ir rūpi
nasi pagalbos reikalingais asme-j 
nimis. Action susideda iš 7 orga- į 
nizacijų: jų tarpe "Vista", "Peace į 
Corps" ir k t (Apie tai buvo pla- < 
čiai rašyta lietuvių spaudoje j 
1973 m.). Dr. Bolzano nušvietė! 
savo rūpesčius ir atliktus darbus,! 

teikiant pagalbą ir rūpinantis! 
įkurdinti naujuosius ateivius. 

Dr. Mitchel P. Kobelinski 
(lenkų kilmės), smulkaus ir vi- Į 
dutinio verslo įstaigos administ
ratorius, paskirtas 1976.11.12 die
ną. Jis taip pat yra prezidento 
Fordo* paskirtas nariu į ekonomi
nės politikos direkciją, (Econo-
mkuie Policy Board), kurioje yra 
apie 4500 tarnautojų. Ji formuo
ja ir koordinuoja administracijos 
vykdomą ekonominę politiką. Jis 

Įžangos žodį tarti pakviestas 
Valstybės departamento viešųjų 
reikalų sekretoriaus asistentas dr. 
John E. Reinhardt, 

Artimųjų ir Vidurio Rytų poli
tikos klausimais kalbėjo Intelli-
gence and Reserch direktorius 
dr. Harold H. Saunders. Jis patei
kė Valstybės departamento pa
žiūras apie pastangas mažinti 
įtampą tarp Izraelio ir arabų 
kraštų, o taip pat klausimus, lie
čiančius tų kraštų ekonomiką, 
prekybą ir Izraelio išlikimą. Jo 
pareiškimais ir susirinkusiųjų iš
keltais klausimais dėl palestinie
čių problemos buvo nurodyta sek
retoriaus Kissingerio "žingsnis po 
žingsnio" vedama politika, sten
giantis nepatekti į stagnacijos ak-
ligatvį. 

Pietų Europos klausimus, lie
čiančius Graikiją, Turkiją ir Kip
rą, nušvietė ir su susirinkusiais 
diskutavo pietų Europos reikalų 
direktorius William L Eagleton, 
jr. Su šiais kraštais yra vedami 
pasitarimai. Amerikai yra svarbi 
antikomunistinės Turkijos ir kitų 
šioje srityje esančių kraštų padė
tis. 

Pabaltiečiams ir kitų Europos 
pavergtų tautų žmonėms buvo 
ypatingai įdomi ir svarbi dieno
tvarkės dalis, kur buvo gvildena
mi Amerikos-Sovietų Rusijos 
santykiai ir Amerikos politika 
Rytų Europoje. Ta tema kalbėjo 
ir atsakinėjo į paklausimus vals-

lyvaujant ir dr. M. Kuropui. Va- tybės sekretoriaus asistentas Eu-
dovavo Valstybės departamento j ropos reikalams Arthur A. Hart-
konferencijų ir seminarų skyriaus | man. Jis trumpame pareiškime 
viršininkas prie Public Affaires palietė Amerikos-Sovietų Sąjun-
biuro estų kilmės Ilmen Heinam. J g o s santykius, nurodydamas, kad 

si susirinkusieji buvo priimti pre
zidento Gerald Fordo Bal
tuosiuose rūmuose. Apvaliame 
prezidento kabinete dr. Kuropas 
pristatė konferencijos dalyvius 
prezidentui. Kiekvienas turėjo 
progą pasisveikinti su preziden
tu ir tarti vieną kitą žodį. 

Antroji konferencijos dalis vy
ko Valstybės departamente, da-

Amerika siekiit susitarimo dėl 
branduolinių ginklų sumažinimo, 
ginklavimosi pusiausvyros išlai
kymo ir įtampos sumažinimo 
santykiuose tarp tų dviejų pasau
lio galybių. Anot jo įtampa ypač 
sumažėjo, kai pagyvėjo žemės 
ūkio gaminių prekyba, pritaikius 
Sovietams didžiausio palankume '• 
principą. Amerikos ryšiai su Rytų 
Europos kraštais yra ne vienodi, 
su kai kuriais glaudesni ir su 
kiekvienu kraštu skirtingi. Jis pa
brėžė, kad Helsinkio konferenci
ja nėra pakeitusi Amerikos poli
tikos, bet pasiekta tam tikro pa
gerėjimo žmogaus teisių, kultū
rinių pasikeitimų srityje prieita 
artimesnių kontaktų palaikymo 
tarp Rytų ir Vakarų valstybių. 

Daug paklausimų ir nepasiten
kinimų vedama politika buvo iš
kelta susirinkusiųjų, jų tarpe dėl 
panaikinimo pavergtų tautų sa
vaitės, kuri buvo skelbiama bu
vusių Amerikos prezidentų, dėl 
vienašališkų Sovietų naudai da
romų susitarimų, kurie turė
tų būti abipusiai Taip pat buvo 
užklausta, kas buvo Valstybės 
departamento daroma, kai į pa
saulinę žiemos olimpiadą Insbru-
ke nebuvo įleisti Free Europe ir 
Radio Liberty korespondentai ir 
t t J tuos paklausimus buvo at
sakyta, kad minėtų koresponden
tų įsileidimo reikalu Valstybės 
departamento pareiškimai buvę 
organizatorių atmesti. Valstybės 
departamentui pirmoje eilėje rū
pi, kad Sovietų Sąjungoje būtų 
geriau elgiamasi su žmonėmis. 
Cia jis nurodė pagerėjusią žydų 
ir kitų tautybių žmonių padėtį. Esą 
yra pasiekta palengvinimų susi
jungti atskirtoms šeimoms, bet 
trumpu laiku negalima tikėtis, 
kad daug kas pasikeistų, be to, 
reikią vengti didesnės 
negu dabartinė. 

Šioje konferencijoje net keturi 
lietuviai turėjo progą iškelti 

William J. Baroody, Jr., prezidento 
asistentas viešiesiems reikalams. 

Prezidentas G. Fordas sveikinasi su Amerikos Lietuvių Tarybos pirm. 
dr. K. Bobeliu etninių grupių atstovų ir laikraščių redaktorių konferen
cijoje. Vidury — dr. M. Kuropas, specialus prezidento asistentas etni
niams reikalams. 

kraštų inkorporacijos nepripaži
nimas? Jį palaiko kongresas 400 
balsais prieš 0. Tą nepripažini
mą palaiko Amerikos spauda ir 
visuomenė. 

Dėl ko Amerika apleidžia 
draugus, kai jiems gresia komu
nistų ekspansija, tik pasitenkina 
raminimu žadėdama užtarti, bet 
to nepadaro reikalui ištikus ir 
nustoja pasitikėjimo ir prestižo. 

I tuos paklausimus, gana blan
kiai atsakydamas, prelegentas 
pareiškė, kad vedamoje politiko
je nesistengiama vengti supykin
ti Sovietų Sąjungos, reikalai gvil
denami, einant nuo problemos 
prie problemos. Kas liečia žemėla
pį, jis pripažino, kad taip yra—ja
me Pabalti'o valstybės nepažy
mėtos, bet priežasties nepaaiški
no. Santykiai su Kinija esą geri. 
Dėl Pabaltijo valstybių inkorpo
racijos nepripažinimo prezidento 
yra padarytas pareiškimas. Pa
baltijo valstybių būklė yra liku
si tokia, kaip ji buvo prieš Hel-

5 sinkio konferenciją. Esą, Amerika 
ramia diplomatija pasiekė pa
lankaus sprendimo dėl 35,000 iš-

vi- I emigravusių žydų ir palengvino 
šiems rūpimus paklausimus. Juos j perskirtų šeimų susijungimą. "Ar-
iškėlė Aušra Zerr, Algimantas j gi padėtis toje srityje nepagerė-
Gureckas, Jonas Genys ir Regi- j jo"? paklausė prelegentas susi
na Žymantaitė j rinkusiųjų. "Ne"! —triukšmin-

Paklausimų tarpe ypač pami- j gai atsiliepė daug balsų. "Spau-
nėtini: ar Valstybės departamen-; dimas dar padidėjo kai kuriose 
tas palaiko kongreso įneštas rezo- srityse", balsiai pareiškė susirin-
liucijas; ar, vengiant atominio kusieji. 
karo, reikia vengti diplomatinių Šioje konferencijoje iš lietuvrų 
konfrontacijų ir bijoti sudaryti dalyvavo dr. K Bobelis, A Gų-
Sovietų Sąjungai nesmagumų,! reckas. dr. J,Genys, G. Krivickie-
kurių ji iš savo pusės nevengia;; nė, K. Oksas, E. Šumanas, J. Ta-
ar tai atsisakoma, pataikaujantį landis, A. Zerr, R. Žymantaitė. 
Sovietų Sąjungai? j Be to, einant po pasimatymo -su 

Dėl ko Valstybės departamento \ prezidentu, teko sutikti "Garso" 
redaktorių M. Zujų, kuris jautėsi 
pavargęs ir jo nebuvo popietinė-

kom. t-je sesijoje Valstybės departamen
te 

Susirinkusieji dėkingi prezi
dentui už rodomą etninių žmo
nių reikalams dėmesį, o taip pat 
šios konferencijos ruošėjams M. 
Kuropui ir L. Heinaru už labai 

(Nukelta i 5 pusi.) 

išnyko Baltijos žemėlapiuose 
valstybės? 

Kokie yra santykiai su 
į Kinija ryšium su Amerikos ve
dama detentės politika Sovietų 
Sąjungos atžvilgiu? 

Ar Helsinkio konferencijos me
tu Pabaltijo valstybių problema 
buvo tinkamai išreikšta? 

Dėl ko nepaminėtas Pabaltijo 

gyvena skyrium: vienas viename, knygučių. Visur tenka už prekes 
kitas kitame mokyklos ar įmonės mokėti grynais pinigais. Pridėki-
bendrabutyje, pas savo tėvus ar me dar, kad visose krautuvėse 
gimines. Yra nemaža atveju, kai yra didžiulės eilės ir iš pačios 
nuomojama tiktai lova pernak- Sovietų spaudos imtą faktą, kad 
voti, o kartais ta pati lova iš-
nuomuojam dviem skirtingų dar
bo pamainų nuomininkams. 

Maskvoje ir kituose didesniuo
se miestuose yra net speciali bu
tų juodoji rinka. Ten susitinka la
bai kukli butų "pasiūla" ir "pa
klausa". Jeigu pavyksta gauti 
butą, reikia už jį mokėti 3—4 
kartus daugiau ir už visus metus 
iš anksto. Vis dėlto ir tokiu būdu 
gavę butelį jo gavėjai 
džiaugiasi. 

rusai kasmet pirkdamiesi eilėse 
išstovi 30 bilijonų valandų. Tai 
lygu 15-os milijonų darbininkų 
darbui, jeigu jie dirbtų per savai
tę 40 valandų. 

Pabaigai. Šnekasi du rusai: — 
Aš manau, kad mūsų kraštas y-
ra turtingiausias pasaulyje — sa
ko Ivanas. — Kodėl? — klausia 
Volodja. — Todėl, kad beveik 

TIRONŲ NA GUOSE 
P r i s i m i n i m a i 

VL KLEIN AJTIS 
48 

— Apgailiu tą valandą, kada aš. gailėdamasis t a 
vo vaikų, ėjau pas policijos viršininką Adomaitį pra
šyti, kad tave paleistų pirmomis karo dienomis. Jei 
tada, 1941 metų vasarą, to nebūčiau daręs, šiandien 
nebūčiau nekaltai kankinamas, nes Adomaitis jau t a 
da norėjo tave perduoti gestapui ir tuo metu tu bū
tum buvęs labai greitai sutvarkytas. 

— Sakyk, šėtone, kodėl tu dabar taip meluoji, ką 
nori Čia paslėpti? Juk tu gerai žinai, kad viskas, ką t u 
čia sakei, yra šėtono sugalvotas melas. Nei tu, nei Ry-
meikis, nei kiti tavo grupėje suminėti asmenys, iš
skyrus Baltrimą, Nauburą ir Mockų nėra buvę mano 
bute. Aš jų kai kurių visai nepažįstu. Mano žmona tik
rai nei tavęs, nei Rymeikio visai nepažįsta. 

Po to sakau Behrentui: 
— Ar tamsta tuo tiki? Kaip tamsta žiūri į tokį 

naivų pasakojimą, būdamas vokiečių gestapo pareigū-

! Zabulionis, Nauburas, Mockus — nedalyvausime jo-
] kiame pasitarime, kur dalyvaus Rymeikis ar Paku-
! tinskas. Ypač slaptos organizacijos pasitarime. Manau, 
kad tamsta, kaip gestapo valdininkas, negali tikėti, kad 
taip naiviai, tiesiog kvailai, būtų organizuojamos slap
tos organizacijos. Be to, tamsta turėtum žinoti, kad 
slaptoje pusiau kariškoje organizacijoje visada jai va
dovaus vyresnis laipsniu kariškis. Čia minimi trys ma
jorai (Baltrūnas, Rymeikis, Zabulionis), o jos vadas 
tik vyresnis leitenantas. 

Tai neišmanėlio ir apykvailio žmogaus šneka. Sa
kyk, ar tamsta sutiktumėt eiti į tokią slaptą organiza
ciją, kurioje nepažįsti kitų žmonių, bet jai vadovauji? 

Matau. Behrentas ima abejoti Pakutinsko pasaka. 
Jį išveda. Pakutinskas visą laiką buvo laikomas ges
tapo namų rūsy, ten įrengtame kalėjime. Tikiu, tik to
dėl kad jis buvo jiems naudingas kaip siuvėjas. Pa
kutinskas buvo šioks toks siuvėjas. Taigi jis prosy-
davo ar pataisydavo gestapininkams kelnes, gal, rei
kalui esant, ir sulopydavo. 

Sugrįžta Behrentas. Sėdi ir ilgai galvoja. Pagaliau 
sako: 

— Klausyk, mes areštuosime dar vieną iš tos gru-

per 60 paskutinių metų pas mus nas? Tai tikra pasaka. Slapta organizacija, ir aš, bū-

į kokias pinkles gali būti įveltas visai to nežinant. 
Ypač bijau Rymeikio, to šarlatano. Jaučiu, kad Čia yra 
Irieno nors niekšingas melas ar iš anksto padarytas 
susitarimas pavojaus atveju nustumti kaltę nuo sa
vęs ir suversti ją kitam. 

Pagaliau prisimenu 1942 metų B. lankymąsi pas 
mane. Jo kvailą gyrimąsi apie kažkokios grupės su
organizavimą Palangoje. 

Ar tik nebus čia tos grupės steigėjo B. darbas. 
Visą likusią nakties dalį visai neužmiegu. Galvoju 
apie šias šėtoniškas pinkles, į kurias aš dabar esu 
įveltas. 

Keletas žodžių apie Klaipėdos gestapo 
viršininką Wischottrį 

Tai vidutinio amžiaus ir ūgio, stambaus sudėjimo 
vyras, štai kaip jis atrodė sekmadienį. Vos tik mane 
ten nuvedus, jis įėjo. Buvo sekmadienio pavakarė, gra
ži, pavasariška. Nors dar tik kovo mėnuo, oras vėso* 
kas, bet gražus, saulėtas, tikrai pavasariškas pavaka
rys. 

Komisaras. Apsirengęs gražia, šviesiai pilka, nau
ja eilute. Ant rankų pirštų trys ar keturi dideli auksi
niai žiedai. Kažką tylomis pasitaręs su Behrentu, iš-

NACIŲ MEDŽIOTOJAS 
Vienos miesto žydas S. Wie-

senthal atvyko j Chicagą Jis at
kakliai ieško buvusių nacių, ku-
riy partija išžudė 6 mil. žydų. 

uės. Bet jei ir tas pasakys tą patį, ką Pakutinskas, 
tada žinok ir suprask iš anksto, kas tavęs laukia. Po j didžiai pavaikščiojęs po gana erdvų kambarį, išėjo. 
šio įspėjimo ankstokai šiąnakt veda mane atgal į kalė-1 Spėju, kad tai buvo patarimas Behrentui statyti mane 

labai v i s i v a 2 i a i r ^ ^ a r y1"3 ^° V0Z^- j damas karininkas, sutiksiu būti tokios organizacijos j jimą. Taip sunku eiti. Ir fiziškai ir dvasiškai išvargęs... j akistaton su Pakutinsku, nes komisarui išėjus tuoj 
b. kv. vadu ir net dalyvausiu susirinkime tarp tokių asmenų. Atsigulu, bet užmigti negaliu. Ilgai galvoju. Jei • Behrentas įsivedė Pakutinską. 

j kurių net nepažįstu, arba bendradarbiausiu su tokiu \ areštuos vieną iš mano prietelių, kurie minimi toje Į Gal už kokių trijų ar keturių valandų, jau sute-
žmogumi kaip Pakutinskas, kuris, bolševikams okupa- draugijoje, pavyzdžiui Baltrimą. Zabulionį, Nauburą' mus, vėl sugrįžo tas "didysis viešpats", gį kartą ap-

Wiesentha] pagarsėjo, kai su- vus Lietuvą, pirmas sudraskė tautinę vėliavą. Kitas as- • ar Mockų, gerai, nes gerai žinau, kad jie, kaip ir aš, I sirengęs juoda, nauja eilute, ant rankų tie patys, o gal 
rado Adolfą Eichmaną. VViesen-j muo — Rymeikis. Iš kariuomenės seniai už girtuok- į nieko nežino apie šią organizaciją, į kurią Pakutins- ir kiti auksiniai žiedai... Trumpai pabuvęs, vėl išdi-
thalis kaltina, kad nominuotas į liavimą ir chuliganizmą išvarytas, žemos moralės, lie- kas juos velia. Tada tas prakeiktas melas turės išeiti džiai, lyg kalakutas pasipūtęs, pavaikščiojo po šį ma-
rotarierių pirmininkus W. Wick,į tuvių tarpe, ypač inteligentų, neturįs jokio pasitikėji- aikštėn, bet, jei Rymeikį sr kurį »:ors kitą, kurio vi-
64 m., irgi yra buvęs oacift- { m a Niekada oai aš oei mano proteliai — £a*ulinas, sai *icįs«įžįstu, tada bus blogai. Sunkų ir įaivaizduou, 

M pragarą, net ir Eeorentu netaręs nė žodžio, išėja 
»iJu» <3*ujn*ui 
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i DRAUGAS, trečiadienis, 1976 m. kovo mėr. 17 d. 

Dalis VVaterburio lit. mokyklos buvusių ir dabartinių mokytojų, atsi
lankiusių j 25 metų sukaktuvinį pobūvį. Iš kairės: Česlovą Dielininkai-
tytė-Kondrošienė, prof. Aleksandras Aleksis, Ona Saulaitienė. Eleonora 
Jesiulevičienė. Antroje eilėje: A. Brazdžionis, Romutė Paliulytė, Elena 
Nakienė, Joana Paliulytė. Nuotr. K. Paliulio 

BOSTONO 2JNIOS 
JURAŠU VIEŠNAGĖ 

BOSTONE 

LB Bostono Kultūros klubo 
kovo 6 d. susirinkimui prelegen
tais pasikvietė neseniai iš Lietu
vos atvykusius Aušrą Mariją ir 
Joną jurašus. Kaip visi žinome 
is* spaudos, Aušra Marija yra li
teratė, o Jonas buvo Kauno te
atro vyriausias režisorius. 

Labai gražiai svečius pristatė 
klubo pirm. Kamūnas Kondratas, 
pažymėdamas jų mokslą ir dirbtą 
darbą. Pirmoji kalbėjo Aušra Ma 
rija. Jos kalba buvo trumpa. Ją 
galima pavadinti sveikinimu iš 
anos pusės Atlanto ir šiltu lie
tuvišku ryšiu. 

Jonas Jurašas pradėjo kukliai. 
Jie nesą jokie didvyriai ir ne
šokę ant laivo. Jie esą dalelė 
fu, kurie ten Lietuvoje veda kovą 
prieš okupantą. Jų atsiradimas 
šioje Atlanto pursėje jiems esąs 
lyg stebuklas. Kartais jie statą 
kl-ausimą patys sau: Ar verta bu
vo išvykti ir palikti kraštą? Ta
čiau kūrėjai ten negali kurti. 

Esą pavergtos Lietuvos lie
tuviai džiaugiasi kiekvienu išei
vių kultūriniu ar kitokiu pasiro
dymu. Dr . Juozo Girniaus kny
ga "Žmogus be Dievo" kuriuo tai 
būdu pateko okupuoton Lietu
von. Ji buvusi ranka nurašoma 
ir platinama, o taip pat ir kiti 
leidiniai. Mūsų čia pasiekiami 
kultūriniai laimėjimai visiems lie 
ttrviarrrs, o tuo pačiu ir jiems 
buvęs dvasinis penas. Ten lietu
viams priespauda didelė. Juos lai
ko lyg po cemento sluoksniu 
prispaudęs rusas. Bet kaip ta žo
lė, jie leidžia daigus ir jie pra
sikala net ir pro cementą ir sie
kia šviesos. Nors ten gyvenimas 
yra be . prošvaistės, bet žmonės 
dirba ir siekia laisvės. T e n nėra 
džiaugsmo. O jeigu jis ir .pasiro
do, tai lyg trupiniai nuo turtin
go valgių stalo. 

Kai iš Strazdelio vaidinimo 
aktorius 15 minučių duoda mo
nologą: mylėkite savo gimtąjį 
sodžių, žemę, lioosybę, tai pasi
baigus monologui visi žiūrovai 
verkia. Taip ten vedama kova. 
Ir ta kova nėra beviltiška. Ta i yra 
ženklas, kad Lietuva yra gyva. 
Lietuvių išeivių veikla \iems duo
da jėgų ir vilties. Katalikų Baž-
nyčios Kronika yra darbas dorų 
lištuvių ir tos kovos įrodymas. 

Žinoma, ten vyksta baisus žmo
gaus nužmoginimas. 

Buvo prelegentams eilė klausi
mų. Jonas Jurašas mielai į juos 
atsakė. Ten yra baisus biurokra
tizmas ir baisi cenzūra. Vien Kau
ne esą per 500 laisvų partijos sek
retorių, kurie dirba tik n e lietu
viams, o jų persekiojimui. Pirma
sis partijos sekretorius, kaip tai
syklė, yra lietuvis, bet antrasis 
yra rusas, kuris viską tvarko ir 
duoda {sakymus. Kalantos susi
deginimas buvo labai -didelis ir 
netikėtas įvykis. Jis paveikė visus 
net ir vyresnius, kaip jo amžiaus. 
Policija saugo Kalantos kapą ir 
jo susideginimo vietą. Buvęs net 
planas perplanuoti visą tą miesto 
sodą, kur jis susidegino. Amerikos 
Balso visai neapsimoka klausyti, 
nes jis duoda žinias, kurias skel
bia ir laikraščiai. Laisvės balsas 
visai kas kita. Rusų kalba labai 
brukama nuo pirmos klasės. 

Abiejų Jurašų kalbos buvo pa
lydėtos gausiais plojimais. Susi
rinkimas vyko Lietuvių Piliečių 
Draugijos So. Bostone salėje. Ir ji 
buvo pilna žmonių. Po šios oficia
lios dalies apie 80 asmenų daly
vavo Tautinės S-gos namuose 
Jurašams suruoštoje vakarienėje, 
vakarienėje, kur irgi buvo dalija
masi įspūdžiais, išgyvenimais ir 
žiniomis. 

KAZIUKO MUGĖ 

Kiekvienais metais skaučių ren
giama Kaziuko mugė sutraukia 
minias žmonių. Tas pats "buvo ir 
Šiais metais. Mugė vyko kovo 7d. 
Lietuvių Piliečiu D-jos So. Bosto
ne salėse. Mugę lankė nuo pačių 
mažųjų iki pačių vyriausių dide
lės minios. Vieni valgė, kiti pir
ko skautų — skaučių išdirbinius, 
kiti šnekučiavosi ir gražiai leidot 
laiką. Buvo ir graži skautų prog
ramėlė. ' 

Gausus dalyvių skaičius rodo, 
kad Ji organizacija yra ant gero 
kftHo ir žmonių mėgiama. O ir 
patys skautai panašiais darbais 
dar gausiau susigyvena ir susiri
ša. 

BRONIUS PALIULIS 
— SUKAKTUVININKAS 

Bronius Paliulis vasario 23 d. 
atšventė 60 metų amžiaus sukak
ti. Jis gimė 1916 m. vasario 23 d. 
Gražiškių v a i , Vilkaviškio apskr. 

į Kybartų aukštesniąją komercijos 

mokyklą baigė 1937 m., Karo 
mokyklą aspirantu jaun. leite
nanto laiosniu 1938. Atlikęs ba
rinę prievolę įstojo į Ž. Ū. akade
miją miškininystės studijom. Vė
liau iš ten buvo perkeltas į Vil
niaus U-to gamtos-matematikos 
fakultetą, kurį baigė 1942 diolo-
muoto miškininko Jarosniu. Stu
dijuodamas Vilniuje kartu dirbo 
laborantu Drie Medžio technolo
gijos katedros. Baigęs studijas 
buvo priimtas i Dendrologijos ka
tedrą pas prof. Raukti jaun. asis
tentu. Kai 1943 m. naciai uždarė 
universitetą. Bronius Paliulis pėr-
ėio dirbti į Vilniaus srities me
džio inspekciją inspektoriaus pa
vaduotoju. Artėjant bolševikams 
antru kartu prie Lietuvos, Pasi
traukė į Vakarus. Pradžioje buvo 
Austriioi. o vėliau Vokietijoj. Dir
bo UNRRA. o vėliau IRO orga
nizacijose. Gvvendamas Muei-
d'orfo stovykloje suorganizavo 
kultūrinę valandėlę. Joje buvo 
skaitomos mokslinės paskaitos ir 
pasaulio įvykių politinės apžval
gos. 1947 m. vedė Česlavą Pet
rauskaitę, o 1949 m. atvyko į A-
meriką ir apsigyveno Bostone. 
Čia išaugino ir išmokslino du sū
nus — Algimantą ir Vytautą. 
Bostone jis tris kartus buvo atei
tininkų sendraugių valdybos pir
mininku, buvo lituanistinės mo
kyklos tėvų komiteto pirmininku, 
kultūros klubo valdyboje, Lietu
vių Fondo valdyboje, LB Bosto-

I no apylinkės valdyboje, Bostono 
ALTos skyriuje ir kitur. 

Ilgiausių metų Broniui Paliuliui 
linki Bostono lietuviai. 

JANUŠKOS IR LŪŠIAI IŠ 
FLORIDOS 

Aniceta ir Antanas Januškos ir 
Marija ir Stasys Lūšiai dvi savai
tes žiemos atostogų praleido sau
lėtoj Floridoj. Džiaugėsi, kad or^ 
ras ten labai pasitaikė geras. Ma
nome, kad dabar netaip lengvai 
bus aklimatizuotis Bostono ne
pastoviame ore. 

j 
PARENGIMAI 

— Kovo 28 d. 3:30 vai. Minkų 
radijo valandos koncertas Lietu
vių Piliečių D-jos salėje. 

— Balandžio 24 d. 7:30 L Rė
zos paminėjimas Kultūros klube. 

— Balandžio 24-25 d. Griežės ir 
Jonyno dailės kūrinių paroda. 

Balandžio 25 d. Laisvės Varpo 
pavasarinis koncertai - -

— Gegužės 1 d. šv. Kazimiero 
parapijos choro koncertas. 

BALTU KONCERTAS 
BOSTONE 

Šių metųsežonb' paskutinis kon 
certas įvyks kovo mcn. 28 d., 3 
vai. pjp. (sekmadienį) Longy 
School of Music salėje (1 Follen 
st., Cambridge, Mass.). 

Programą išpildys žymi estų 
pianistė Maaja Duesberg. Muzi
kos studijas ji lankė Lawrence 
universitete ir Manhattan muzi
kos mokykloje. Gavusi stipendiją 
toliau studijavo Hannoveryje 
(Vokietijoje). 
. Dabartiniu metu ją dažnai gir
dime kaip solistę ir akompania-
torę Ne\v Yorko radijo ir televizi
jos programose, kurioms vadovau
ja žymus dirigentas David Ran-
dolph. 

Su labai gerais muzikos kritikų 
įvertinimais turėjo eilę rečitalių 
Amerikoje, Kanadoje, Prancūzi
joje, Švedijoje ir kitose valstybėse. 

Kviečiame gausiai dalyvauti ir 
nepraleisti aukšto lygio koncerto. 

LB RINKIMU REIKALU 

L B . Bostono apylinkės VIII 
L. B. Tarybos rinkimam pravesti 
komisiją sudaro: pirm. A. Ketu
rakis, nariai: Pr. Averka, J. Va-
lakonis ir G. Vaičaitis. 

C L A S S I FI E D G U I D E 
B E A L E S T A T E 

Krautuvė parduodama ar išnuomo
jama. Tinka bet kokiam bizniui ar
ba susirinkimams salė. (7400 kv. 
pėdų). 2615 W. 6Srd St- Skambint 
925-1711 

DĖMESIO! 
Nemokamai atiduosiu 2-jų metų vi
dutinio dydžio šunelį į gerus na
mus. Geras prie vaikų. Skambint 
rytais iki 1 vai. arba po 4 popiet 
teL 776-8931 

CRYSTAL LAKE 
TR APYLINKĖSE 

Namai — Bizniai — Sklypai 
Žemė investavimai 

E S S E X - C O S T E L L O 
B E A L E S T A T E 

Laima Kinderiene 
Ofiso teL 813—639-5561 
Namu t e l 815—459-3758 

ŠACHMATAI 
— Bostono tarpkltibinėse So. 

Bostono L P D šachmatininkai 
jsirašė perga lę i š paskutiniųjų 
rungtynių prieš Ouincy koman
dą 5-0, nes pastarieji neatvyko į 
So. Bostoną. 

2 BEDROOM BRICK. Ceramic tile 
bath. Finished bsmt. New Stove & 
refrigerator. Storms and sereens. 
Carpeting. Near S ls t Place and 
Lawndale Ave. High 30s. 

284-2130 o r 582-2430 

IR GYVENKIME CIA 

Gražus "costom" mūras. 3 butai: 
2 po 2 miegamus; vienas vieno mie
gamo. Atskiri šildymai. Didelis 
kampinis sklypas. Tik 18 metų se
numo. 2 maš. mūr. garažas. Apyi. 
71-os priešais Marąuotte pko. 
#254. 
Mūr. buBgalow. Užimkite šį erdvų 
S kamb. mūr. bungalow su uždaru 
porčiu. Pilnas rūsys ir pastogė. 
Plius 2 maš. garažas. Kaina — 
$29,900. #243. 

GARFIELD REDGE SEAL 
— Boston Sundav Herald m . I ESTATE . . 

7 atžymėjo Tomą Girnių, žaidu- į 6921 W. Areber Ave. — 586-3434 
sį Boston Lat in B komandos pir Į 
moj lentoj ir pelniusį 4-0 taškų. 

— / Rytų sporto apygardos 
šachmatų varžybas New Yorke 
kovo 13-14 iš Bostono atvyksta 
Kazys Merkis su jauiraoliais To
mu" Girnium i r Leonu- Navicku. 
Trečiasis jaunuolis Jonas Alek- j J & f - H ^ J S a f & S S 1 * £ £ * 
SOmS S u s i d ū r ė SU k l i ū t i m i s iŠ- butą* Ir modernus biznis. Namas_sta-

. . , , . T» tytaa pneS 18 metu. Beveik pnefl pat 
VSŽiUOtl, O k e t v i r t a s i s R a - J Marquette Pk. J38.e«9. 

2 butu puikus mūras ir ! auto ga-
• ražas. Marauette Pke. Arti mūsų. 

$27,900. 
S karna, kaip naujas U u a s i 

"ranch". 2 virtuve*. 2 vonios. Nauji 
fcarpetai. Arti Brig-hton Pko. Qa3tt« 
greit užimti. JS6.500 

S britų iSkflans grožio mfiraa. 4 au
to mūro caražas. Patiks ir Jums Mar
auette Pk©. $66.000. 

Modernu? 4 butg mfiraa. 2 auto 
mu.ro garažas. Atskiri nauji šildymai. 

Į Centr. air oonditioning. Arti Maria 
HlKh. $46.000. 

2 batu modernas maro namas SQ 
garažu. Atskirt šildymai. Rami graži 
gatvS Marauette Pk*. $86,600. 

* " WsCELLA>TX)US*~ 

SIUNTINIAI Į LIETUYĄ 
fr kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, m. 60632, telef. 927-5880 

10<5į —- 20% — 30% pigiau mokėsite 
ai aprtraud:* nuo ugnies ir automo
bilio pas 

F R A N K Z J P 0 L I S 
320814 West. 95th St*»et 

Ouoago. niinois 
Telef. GA 4-8654 

HELP WANTED — VYRAI 

TAIL0R - PRESSER 
. BXPERIENCED. i 

Mušt speak a Httle English. 
$11© per week. 
OaU TA 9-2497 

Afik Mr. Norraan 

HELP WA>TED MOTERYS 

N£EDE0 — 5 WGME?* 
Ojueen Ways to Fashion is now 

hiring for part tirae work. E a m 
top commission. No investrnent. 
Car and phone- are necessary. 

Pitone: 423-6016 — 58&-S448 

Arti 73 ir Califonrta. 20 metų pul
kus « kamb. 2 aukštu muraa, 2 aa-
to mūro garažas. Patrauklus gyventi 
$28.300. 

Savistoviam profesionalui ar klek-

M O V I N G 
ŠERĖNAS perfcrausto baldus ir ki
tos daiktus. Ir is toli miesto leidi
mai ir pilna apdrauda. -•» - . • 

TELEF. — WA &8063 

įvairių prekių pasirinkimas ne
brangiai iš mūsq sandelio. 

OOSMOS PARCEL8 EXFRESS 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
3333 S. HaLsted St,. Chicago TiL 60808 
2501 W. 69th S t , Chicago, I1L 60S2S 

Tel. WA S-27S7, 254-3320 
V. Valentinas 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

I6NUOM. 5 kamb. butas 2-me aukš-
te Marauette. Pke., nuo bai. 1-d; 
vyresnio amžiaus šeimai. Skambint 
prieš, piet 925-5670 

MLSCELLANEOES 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visa rūsio, grindis 
J. BUBNYS — Tel. R E 7-5168 

artinas Ivaška važiuoja žaisti 
krepšinį. Kazys Merkis 

NAUJAS HUMORISTINIU 
EILIŲ Pf NKINYS 

"Alijošiau* 5a p- " išėjo Šiomis die
nomis iš upaudo.- Knygos autorius 
dr.̂  S. Aliunas 88 psL knygoje pa-
M M 60 lirtemų e.lėraščiii. 

ErUuota linksma, .vadą parašė po
etas Ant. Gurta tis. Knygos kaina 
236 doi.. Lietuviškos knygos klubo 
aanam3 trečdaliu oigiau. 

I -'^jBslcymus siusti "Draugo"' ad-
rfeu. Hitnois valstijos gyventojai 
prideda 5% moke&Sų. 

NftMŲ APŠILDYMAS 
Taisau senus tr ędftiu neujas pe-

čiufi. Pigiai išvalau. taipgi alrvinias 
ir perdirbu del duju. {dedu vandens 
šildytuvus. Kreiptis — 

A. BANYS 
• I I I 1 H 1 

tel 447-8806 

»0$PLOKŠTELIS DAUOI i i v IO^ : - ; - — 
I 9<~ rl£' 

Įdainavo A. Dvarionas, Saidą muzike* rinkinys XXV 
1. Ispaną valsas '~~ * ~ T. 'BUSas - valsaS *" 
2. Sapnas - tango 9- Sciaido garsai — fokstrotas 
3. Gyvenimas — fokstrotas tL Turiu dvi merginas — fokstr. 
4. Tik ta man priklausai — fokstrotas 8. Širdie — tango 
5. Liūdna H*n be tavos — tango M- Skrenda naktys — fokstrotas 
6. Daina pad& gyventi — fokstrotas U. PaskaSirJs sekmad. — tango 

{datnav* Birut* Tamullūaisa*. Sek* rinkinys "Svajonią a t o y s " 
1. Ksr lankos teSooja — tango - ' -7. ttbss*les — valsas 
2. Amour-Beguine 8. »»»» «<dai — manbo 
3. Laukiu, sugrįSc — valsas 9. Svaiono — tango 
4. Nuostabus berniukas — Cho Cho 10. Kengūrą samba — samba 
5. Klajojančios roftes — lėtas fokatrotastl- Sod*e>*- anglų valsas 
6. Ilgesys — tango , 12. CW Wk, gal būt — bolero 

Įdainavo A. iabaiitonakas. M±į H — I rinkinys XXVI 
1. Septintame rojtfje -* anghj ***5W f. Jaunystes meilg — tango 
2. Mušą susitikimas — taafo 8. Ta naktis — ang*| vatoaa 
I. Sutemų daina — tango 9- Makties serenada — tango 
4 Liūdna — tango J0> Aldona — tangs 

11. Kodėl neatžjai — fokstrotas 
12. K ta, mergyte — fokstrotas 

5. Maryte mSlynakS — fokstrotas 
6. Tik tau, Rio Rita — fokstrotas 

Įdainaro Birute TanieSfinfena. "O Ramraele, pasakylrr, lokių murSta 
7. Senam sode — tango 
8. Niekad sekmadieni — cha cha 
9 Jauna kai buvau -

10. Sia nakt — cha cha 
1L Pavydas —• tango 
12. Kaip ir as — rock 

1. Granada — Isp. fantazija 
2. Pavasaris už lango — tango 
3. So tavim karta — cho cha 
4. O Ramunae, pasakyk — Valsas 
5. Tavo akys — rumba - fa m 
6. Žavingos naktys — fokstrotas 

j DURU STOGELIAI - DURYS £ f 
LANGAI - TVOROS 

• 
Patikrinkite kainas kitur ir 
paskambinkit: 

KOSTAS BUTKUS 
Telef. _ 7 T 8 • 11S 1 • 

\\įw \ f 

Lietarrfikn 

1. Faustas 
įdainavo V. Grigaitienė 

2. Cavailer.a Rustieana 
įdainavo V. Grigaitiene 

3. Kai mes augom du broliukai 
Liaudies daina 

4. Vai nekukuok 
Liaudies daina 
Įdainavo S. Graužinis 

5. Grąžtuos arija 
6. Gražinos arijos tąsa 

įdainavo E. Sauleviciūtė 

Ir opera rinkinys VII 
1. Nfano gimtinė 

[dainavo A Kutkauskas 
2. Užginta daina 

{dainavo A K/kauskas 
3. Prapuoliau, motule 

įdainavo K. Petrauskas 
4 Du hroliukat kunigai 

{dainavo K. Petrauskas 
& Sudiev, kary 

kjaioavo K. Orantas 
6. Ispaniška meilė 

įdainavo K. Orantas 

VALDIS REAL ESTATE 
2825 W. Tlst S t , teL BE 7-7200 

HiiiHiiinniiiiiuiinniuiHmitfmMMMi 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namą pfrkimas — Pardavinaas — 
Valdymas 

DrandTrrai — beome Tax 
NoteifetM — Vertimai 

BELL REALTY 
I. B A C E V I Č I U S 

8455 8. Kedde Ave. — 778-2233 
ijitiMti!MH'ifi!»"ni'ntuii!?n 

HEATTVG OONTKACTOK .. -
ir perstatau senus visų rūšių namo 
apšildj-mui penius, air conditioniog 

Trengiu mieste ir užmiesty naujua 
ir vandens boilerius. Dirbu greit, są
žiningai ir garantuotai. 

DOMAS žtJKACSKAS 
4444 So. Western A\enue 

ChK»Ko. nhnois 6OS09 
Telef. — VI 7-3447 

TELEVIZIJOS 
M I G L I K Ą S TV 

u Spalvotos, ir paprastos * 
RADIJAI, . 

Stereo ir oro vėsintuvai 
Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 6»th St., teL 776-1486 

MARIJA NOBEJRlUNe . --
Ai VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
liftbaf pa^?eidaujam«s geros rūgie». 

prekes. Maistai is Europos samleHo. 
2608 W 68tb ftt, Chicago. TU. 60«ŽS 

TĘL. — WA 3-2787 

imiiMfiitiiiiittHifiiiiTHiiiiiffiiinntiHiiTfii 

JONIŠKĖLIO APSKRITIES 
PARTIZANAI 

t J v 
Jų organizavimas ir slaptoji veikla 
fjries bolša^rikus. Knygą parade mšū 
joras Pe t ras Gudelis. 202 pusi. 
Spausdinta Romoje 1975. Tik dabar 
gauta. Kaina $8.00. 

Užsakymus siųsti: 
Drangas, 4545 W. 63rd SU 

lo. HL 60629. 

M, A. $ I M r u s 
REAL ESTATE, JJOTARY PTJBUC, 

mCiJKm TAX SERVICE 
4259 S. Maple^ood, M. 254-7450 

Taip pat darO&d VERTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 

PIIETYBag PRA5YMAI ir 
kitokį Maukai 

< X X > O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O C 
M botų uBraa į rak. nuo Cicero 

Ave. Virš $19,000 pajamų. 2emi mo
kesčiai. Puikus investavimas. 

Gerai išlaikytas 4 puoS. butų mūr. 
Geros pajamos. Savininkas finansuoja 

Naujesnis mfir. bungalow. 4 kamb. 
butas 1-me aukšto ir 3 kamb. vtršaj 
Uūi. garažas. | vak. soo Kadzja, 

S I M A I T I S REALTY 
Insurance — Incdme Ta i 

2951 W. 63rd S t . 436-7878 
OCK>CKX>OOCK>OOOdOCK>00<K><><X>00 

Visos Uos plokšteles kainuoja tik po $6.00 Gaunamos 

D R A U G A S 
(548 W, 83rd St., fltitoogo, Iti. 606M 

.iiiniiiiiiimiiiimniHifiniHftininiiiiifm 

BUD'S REAL ESTATE 
PIRKSIT — PRK)tK)SlT -

NUOMOSn 
I7JUB0S DRATOMJU 

Į h h į l i i joms patanaans 
BALYS BUDRAITIS 

4369 Archer Ave« 254-5551 
Į Minui III ISMft * Arekflv Av« 

TH. _ 2ff7<6881 
•nft«ti»«>»«"«tt»»«»»t*t»ti»HtiHwwiiit»iim 

REMKTTE "DRAUGĄ" 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

-
mino jaus gyventojai prideda 5 % 

mokestį. 
immfiimfTiHHiiiiifmuniiiiiiifMiiiKiiit 

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

- P a m o t * — 
dlpL teto. Praus* ftoia* 

formomis b«l afldtvHals 
jau gaimainii 

Tai nanja pagerinta laida 
Cia auosekllaJ aptariamas testą 

mentų reikalingumas Ir jų gali* 
bsl nurodoraa Ją fornm b* paduoda 
sd psvysdilsi m tik pagal JAV 
vefldaaaos įstatymas bet ir VokSn-
OJoje, Aaglnmkaų pasaulyje bsi 
Nspriklansomo ja Iisttrvois. 

^LHETOVOS ATSINIINIMAI" 

Radijo Valanda j t a U m. tarnauja 
N*w Jepscy. Ne^» Tork t CooaeoM-
cart. Metuviama: Kam 6o*tatfia«ų. asf&. *• 
Iki 5 vaX popiet. H "V7..VlD Stotie* 
N e * Tdrita (1S20 kn>. a l f S * f , 9 

— Dr. JoffeoM J. ŠtotĖm* 
14S7 Foroe Drive -i t*,-. 

Morontatrjside, N. J. 07009 
Tel. 232-55*5 (otrita 2B*> 

KvtaWim« taip pat itlauaytl^ — 
Ivietuvi&ku kultOrtnių rsJaadu aagru 
kalba, « 9cton. S a l i Tj^rv^ttėto^st-
d\jo atotiea: fjf©-w Jer^ey JIĮ'tŠOįj. 
89.5 meg . FM) I>iraia<a.t f ; l$ l«į»f l 
v. ra*. (Vadovauja prof. 3. ętuąEaa>/» 

• 

Gaunama ^RATJGrT* 
Šalna n Legaliikomls Foraiomif 
$3J»: Bi tų formų — $3.60. 

gyventojai prašomi pridėti 
6 pros. mokesčiams 

miUmr»UltMnMHI1l«miUHM!HIU1HMHIII 

"MŪSŲ ŠOK3A1", 
« • 

Išleido Lietuvių Tautinių šokių 
Ins t i tu tas (antroji laida) 1975 
meta is Chicagoje. 

Gaunama D R A U G E , 4545 
W«r t 63rd Street, Cnicago, H-
l « o i s 60629. Kaina $4,08. Užse
k a n t pridėti 21 centą už. ęer-
smetkną, Illinois gyventojai mo
k a h% mokesčhi. -
nUIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIUII 

Apsimoka skelbtis rJjen. D J I A T ; G E . 
nes jis plačiausiai skaitomas Iie-
teviij dienraitis. Gi skelbimu k a 
sos visiems prieinamos,' 
•TJTJC»B jMmj*Mjrx^mjixM,wjkM s asus 

• •> 

AR REIKIA VIZrtBIŲ 
*n KORTELIŲ? 

z i*. 

Vakinh; korteliu nando]hnea yra 

čial naudėjav bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti graiiaa vizi
tinei korteles. 

KreUntsea 1 "Drauge'* admtnislia-
ėją. visais panašiais reikalais. Bu
site patenkinti kiekvieną kartą. 

- . . • • 

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

Apdraus t a s p e r k r a o s t y m s * 
{vairiu a t s tumu 

823 W E S I S4th F L A C Ė 
TeL — FRontfer G-1882 

file:///iems
http://mu.ro
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LIETUVOS ATSIMINIMŲ RADIJO 
35 METŲ SUKAKTIS 

Kiekviena šH^ndienį 4 va'. p. 
p. Lietuvos Atsiminimų radijas 
per W E V D stotį, Xew York, pra
byla į lietuviškąją visuomenę 
lietuvių kalba, lietuviška daina, 
lietuviškais rūpesčiais bei lietu
viškais džiaugsmais ir sveikina 
kiekvieną, kuris girdi šį laisvą 
lietuvių tautos balsą. 

Anais :ragingais metais, kada 
•nūsų rytų kaimynas, pasivadi
nęs Sovietų Sąjunga, okupavo 
Lietuvą ir ją geležino uždanga 
izoliavo nuo laisvojo pasaulio, 
oia, Amerikos rytuose, gimė lais
vasis lietuvių radijas, vadinamas 
Lietuvos atsiminimų vardu. Tai 
buvo spontaniška, niekad savo 
tėvynės nemačiusio, jauno ener
gingo lietuvio Jokūbo Stuko re
akcija prieš savo tėvų krašto pa
vergimą. Savo svajonėse sukurto 

KANADOS 7JNI0S 
t Hamffton. Ont. 

ŠV. 
HA^DLION, ONT. 

KAZĮ 1IFJRO 'MINĖJIMAS 

Dr. J. J. Stukas 

jo .pastangomis suorganizuotą ra-
tėvynės vaizdo ir "savosios tautos Į dijo rėmėjų Rūtos draugiją, cho-
likimo misijos inspiruotas ir stip
rinamas jis .per 35 metus, be jo
kios pertraukos, kaip Vinco Ku
dirkos varpas, skelbė Lietuvos ne- Į 

rą, tautinių šokių grupę, išleistas 
plokšteles, kasmetinius didžiuo
sius piknikus ir kita. Visur ir vi
sada skelbė ir reklamavo lietuvių 

Vietos Ateitininkų kuopa kovo 
7 d. surengė šv. Kazimiero mi
nėjimą kuris pradėtas pamal-

i domis VA parapijos šventovėje, 
dalyvaujant organizuotai su vė-

Įliavom organizacijos nariams. 
Į Šv. Mišias laikė kun. L Januš-
ika, o pritaikytą pamokslą pa
sekė pre!. J. Tadarauskas. 

Tuoj po pamaldų iškilmingą 
akademiją Jaunimo centre ati
darė sendraugių kp. pirm. E. 

Į Gudinskienė, pakviesdama invo 
kacijai kun. L. Janušką ir pa- ! 

skaitai L. Gražulienę iš Detroi
to. Prelegentės t ema — "Šven- : 

tieji tada ir dabar" buvo labai ] 
:domi, kadangi palietė dabartinį 
katalikų gyvenimą materialiniu' 
ir dvasiniu gyvenimu. 

TRUMPAI 
— KLB Hamiltono ap valdy

bos rinkimai jvvks balandžio 11 
dieną. 

— Lina Verbickaitė ištekė
jo už S. 7abitz 

LYDEKOS A M H T S 

Lydekos amžių galima, suži
noti pagal jos ilgi. Ilgis ma
tuojamas nuo žuvies snukio 
pradžios iki uodegos peleko ga
lo. Pavyzdžiui, 15 cm. yra vie
nos vasaros lydeka, 28 — dvie
jų vasarų. 38 — trijų, 48 — ke-

Jungtuvės buvo tūrių, 56 — penkių 68 — šeš :ų. 
74 — septynių, 84 — aštuonių, 
87 — devynių, tarp 87 ir 93 — 

VA Hamiltono lietuvių parapi 
jos šventovėje. 

— Kioskas vėl veikia kiekvie-' dešimt, 93 — vienuolika, 94 — 
ną sekmadienį po pamaldų pa- dvylika ir ta ip toliau. 
lapijos salėje. Žinoma, toks lydekų amžiaus 

— Jokių žinių vis dar nėra nustatymas apytikris — juk jų 
apie Vaclovą Pašilj, dingusi pr. augimo tempas prikla; :so ir nuo 
m. gruodžio 19 d. maisto gausumo, konkurentų 

IK. Baronas skaičiaus. jm. 

A. f A. 
Muz. STASIUI KALVAIČIUI mirus, 

giliam liūdesy seserf, buv. Lietuvos Operos solistę, Alę ir 
brolį, buv. Lietuvos Konsulą Chicagoje, Antaną su šeimo
mis i r k i tus gimines bei art imuosius nuoširdžiai užjau
čiame. 

Izabelė, Kazimieras ir Manigirdas Motekaičiai 

. ' » ^ 3 } * ^ - 3 

laisvės kančias ir jungė tautiečius parengimus, Šventes. Kėlė lietu-
besąlyginei kovai dėl laisvės fr.*N laimėjimus visose gyvenimo 
nepriklausomybės. I srityse ir skatino jaunimą kilti į 

Per 35 metus Lietuvos Atsimi
nimų radijas suvaidino mūsų pla
čiosios apylinkės gyvenime labai 
svarbų vaidmenį. Šia proga reikia 
pabrėžti faktą, kad jaunasis Jo
kūbas, su entuziazmu pradėjęs 
šią radijo tarnybą lietuvių kalba, 
ištesėjo iki šios dienos. Ta i dar
bas, kuriam yra sunku surasti pa
našų, o dar sunkiau jį objekty
viai įvertinti gyvenamojo laiko 
perspektyvoje. Juo labiau, kad 
mes šiandien dar nežinome, ko
kį vaidmenį šis radijas turės su
vaidinti ateityje. 

Lietuvos Atsiminimų radijo sa
vaitinės laidos per ilgesnį laiką 
yra virtusios labai svarbiu tauti
niu, kultūriniu ir politiniu veiks
niu. Nutilus tėvynės balsui, šios 
radijo laidos prabilo jos vardu, 
jos kalba, jos kančiomis, jos troš
kimais. Jos visur ir visada atsto
vavo kovojančiai Lietuvai ir ko
vojančiam lietuviui, be jokių 
kompromisų. Laisva Lietuva ir 
laisvas sąmoningas lietuvis buvo, 
yra ir pasilieka šios radijo tarny
bos tikslas ir credo. 

Po trumpos pertraukos buvo 
vaidinimas "Kietas riešutas ' ' 
(P. Orentaitės), iš okupuotos 

1 Lietuvos gyvenimo. Šalia Au
kuro aktorių — veteranų pasi-

meno, kultūros, sporto ir kitų Į r o d ė * Jaunimas, išpildęs la-
sričių viršūnes. Nepraleido nė I b a i ? e r a i ^ v o r o l e s P u U c i a l i e t u ' 
vienos progos iškelti Lietuvos^ ^ k a l b a - V a i d i n ° *»e lc — M -
vardui ir jos problemoms. Rėmė Kalvaitienė, mokytoją — Balys 
lietuviškųjų veiksnių pastangas' Juodelė, Budrį — Raimundas Bi 
kovoje dėl laisvės, kaip vienas 
entuziastingiausių talkininkų. 

Nors jau ir praėjo 35 metai, 
bet Lietuvos Atsiminimų radijo 
misija dar nepasibaigė. Priešin
gai, ji ateityje gali būti dar ilgai 
reikalinga ir svarbi. Tačiau nuo 
mūsų visų priklausys, ar Lietuvos 
Atsiminimų radijas dar belsis į 
mūsų ausis ir širdis per ateinan
čius 35 metus, vykdydamas tau
tos testamentą, išreikštą šiais 
nepamirštamais žodžiais: "Lietu
viais esame mes gimę, lietuviais 
norime ir bū t i " 

I.V. 

levičius, Kaziuką — Edvardas 
Labuckas, Birutę — Rūta Vai
tiekūnaitė, Audrelę — Violeta 
Juodelytė, Želvytę — J ū r a t ė ' 
Baronaitė. Be to, eilėraštį "Te- ' 
viškėlė prie Nemuno" deklama
vo Onutė Stanevišiūtė. Minėjime 
ladyvavo virš 100 hamiltoniečių. 

IŠLAIKĖ EGZAMINUS 

Prieš metus laiko iš Lietuvos 
į Hamiltoną atvykęs stalo teniso 
meisteris dr. Algimantas Sauno-
ris išlaikė egzaminus ir gydyto
jo — chirurgo praktiką numato 
atlikti Hamiltone, kur j is gyve
na su savo šeima. 

Kaip toks Lietuvos Atsiminimų 
radijas kalba už visus ir į visus 
lietuvius be jokių partinių, ideo
loginių ar religinių įsitikinimų. 
Jis jurtgia senuosius ir naujuosius 
ateivius, jaunimą ir senimą į vie
ną nedalomą tautinę visuomenę, 
vadovaudamais tik vienu tauti
nio išsilaikymo ir tėvynės laisvės 
atstatymo principu. Šio principo 
kilnumas ne. tik įprasmina Lie
tuvos Atsiminimų radijo misiją, 
bet drauge suteikia ir neišsemia
mos stiprybės tarnybai bei pel
no visuomenės paramą ilgametei 
ateities veiklai. 

Lietuvos Atsiminimų radijas 
gyvu lietuvišku žodžiu kas savai
tę beldžiasi į tautiečių protą ir 
jautria lietuviška daina kalba į 
kiekvieno širdį. Pirmuoju atveju 
ugdo ir stiprina lietuvišką sąmo
nę, o antruoju įžiebia tėvynės 
meilės jausmą, ryžtą ir pasidi
džiavimą savo tautybe. 

Jokūbas Stukas, pradėjęs Lie
tuvos Atsiminimų radijo lietuviš
kas transliacijas, atgaivino jau
nosios lietuvių kartos tautinius 
•jausmus ir įtraukė ją į aktyvią 
tautinę veiklą. Tik atsiminkime 

ETNINĖS GRUPES 

(Atkelta is 3 pusi.) 
sklandžiai, maloniai ir puikiai 
paruoštos konferencijos pravedi-
mą. 

Besklaidant spaudos žmonėms 
pateiktus aplankus - papkes su 
konferencijomis, programomis, 
prelegentų biografijomis, spaudos 
ištraukomis apie etninių grupių 
žmonių veiklą ir pan. teko už
tikti Xerox biuletenį: "Bi-lingual 
Vista Chicago Ethnics", kuriame 
aprašyti lietuviai, ten paminėti 
Mikas Rėklaitis ir Alex Račkaus
kas ir jų veikla, stengiantis pa
gelbėti pagalbos reikalingiems. 

A. f A. 
DR. VACLOVUI PAPROGKUI mirus, 

jo žmonai BIRUTEI, dukteriai KRISTINAI, sūnui 
VYTAUTUI, seserims KOSTANCIJAI ir ALEK
SANDRAI bei broliui PETRUI, reiškia giliausią 
užuojautą ir kartu liūdi 

0. Daškevičienė, K, Lasąs 
ir J. Mažeika 

Staiga mirus 

A. t A. JUnUI UKIUALIUilUl, 
velionies ŽMONJJ, DUKRAS, ŠONUS bei jų šeimas 
širdingai užjausdami drauge liūdime. 

iNUI GRffiiLiuNL" 

, 

Lilija ir Valentinas Ramoniai 

A. A 

BARBORA LAZDAUSKAS 
Arčokaitč 

Gyveno 6838 S. Maplewood Avenue, Chicago, Illinois. 
MirS kovo 14 d., 1976. 11 vai. ryto, sulaukus 91 iri. amžiaus. 
GtmS Lietuvoj*. Raseinių apskrityje, 2vingių parapijoje. Ameri

koje iSgyveno 71 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnėnai su šeimomis, Lietuvoje 2 

seserys Marijona Gečiene ir DomicelS Pokvitiene' su šeimomis it bro
lis Kazimieras Erdžius su šeima, kiti gimine, draugai Ir pažjstami. 

Velionė buvo amžina narė šių dr-jų: T. Marijonu rėmėjų, T. Jė
zuitų rėmėjų, §v. Pranciškaus Seserų rėmėjų ir Sv. Kazimiero Sese
rų rėmėjų. Priklausė Altoriaus ir Rožančiaus d-jai. Tretininkų dr-jai 
(Marouette Pk.) ir Maldos Apaštalavimo dr-jai. 

Kanas pašarvotas MaŽeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Western 
Avenue. 

Laidotuvės jvyks ketv., kovo 18 d. iŠ koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėta j Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta j 
Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Velionės paeeidavfmu prašoma gėlių nesiųsti. 
NuoSirdži?! kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti Šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Seserys, brolis, sūnėnai ir kiti giminės, 

LaM. direkt Mažeika-Evans — Tei. RE 7-8600 

*****£.£ 
A. A. 

BARBARA GILASON * 
VAIČIKAUSKAITĖ 

Gyveno 7216 S. Francisco Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirė sulaukusi 86 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Tverų mieste. Amerikoje išgyveno 66 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Robert Martin, marti 

Norma Jean, duktė Adeline Lidy, žentas Albert, 7 anūkai: Lt. 
Col. Martin Lidy, Barbara Zunas, Robert Gilason, Jennifer 
Holden, Kim Gilason, Lance Gilason ir Heather Gilason, 4 pro-
anūkai ir kiti gimines, draugai ir pažjstami. 

Priklausė Eržvilko klubui, Liet. Demokratų kl.. Liet. Naš
lių ir Našlikių kl., Utenos Apskr. Draugiškam kl., Žagarės kl.. 
Upytės kl., Suvalkiečių kl., Marąuette Parko Namų Sav. orga
nizacijai, Brighton Parko Moterų kl., Žemaičių kl., Joniškiečių 
kl. ir Balzeko Muz. Liet. Kultūros dr-jai. 

Kūnas bus pašarvotas ketv., 2 vai. popiet Petkaus Mar
ąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 

Laidotuvės įvyks penktad., kovo 19 d. iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus nulydėta j Lietuvių Tautines kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė, marti, žentas, anūkai ir proanūkai. 

Laid. direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

ANELEI MULIOLIENEI mirus, 
jos vyrą IGNJJ, dukrą DANUTĘ, sūnus VYTAUTE ir 
ALGĮ su šeimomis giliai užjaučiame ir kartu liūdi
me. 

• 

Sofija ir Vytautas Ripskiai 
Konstancija ir jonas Stasiuliai 
Vida ir Antanas Gilvydžiai 

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. Juozas Liubinskas 
Jau suėjo dvidešimt metų, kai negailestinga mirtis atskyrė 

iš mūsų tarpo mylimą vyrą, tėvą ir senelj, kurio netekome 
1956 m. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos kovo 20 d. 9:30 
vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Juozo Liubinsko sielą. 

Nuliūdę: Žmona, sūnus ir 
dukterys su šeimomis 

PUIKI DOVANA 8VENCTC IR KITOMIS PROGOMS 

ŠV. RAŠTO NAUJOJO TESTAMENTO 
A N T R A L A I D A 

I S 1 e i d o 
LIETI VILJ KUNIGŲ VIENYBE 

Mecenatas — PreL /nozas Karalius 
NanjMto Testamentą* yra praktiško formato tr«ta» kletate rlrfte-

liais. Vertimas padarytas Į?ra?la lietuvių kalba. Mecenato dėka laid* 
parduodama prieinama kaina. 

Gaunama "DRAUGO" knygyne 
Kaina — $5.00 

nilnoia ijyventojal praRoml pridėti 50 centu mokesčiam* tr f*r-
•tunttmul (kitur gyvenantieji pridekite 25 centus). 

Gera proga visiems įsigyti NaujaJ Testamentą. Siųskit užsakymu* 

D R A U G A S 
4545 Wesi 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Mirus A. t A. GRASILDA! ŠLIŪPIENEI, 
Lietuvos savitumo ir laisves pranokėjo aušrininko 
Tono Šliupo našlei, reiškiame jo sūnui, korp! Vytis 
filisteriui VYTAUTUI ŠLIUPUI, jo šeimai ir artimie
siems gilią užuojautą 

Filisteriu skautu s-gos 
centro valdyba 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S I R Š O N U S 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 West 7lsf St. Tel. GRovehilI 6-2345-6 
1410 So. 50th A ve., Cicero T0wnhall 3-2108-9 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

E U D E I K Š 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4330 - 34 South California Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-8461 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE TeL Vlrginia 7-6872 
2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-1213 
11029 Southwe«t HlgftKvay, Palos Hills, ni. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 

4348 SO. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette 3-S572 

POVILAS J. RIDIKAS 

3254 SO. HALSTED STREET TeL YAufe 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

3319 SO. LJTCANICA AVE. TeL YArts 7-1188-39 

VASAITIS - BUTKUS 

1446 SO. 50th Ave„ CICERO, ILL. TeL OLympk 2-1003 

Perskaitė "Draugę", duokite ii kitiems. 



• 

DKACGAS, trahaoieais, itf?b m. kovo mėn 1? d. 

X ALRK Moterų sąjungos 
Chicagos apskrities sus innki -

į mas įvyks kovo 21 d. 2 vai. p. p . 

-

LIETUVOS PAVILJONAS 
T A R P T A r n N ' f c l E 

PARODOJE 

Ryšium su JAV 200 metų ne-
j šv. Antano parapijos mažoje priklausomybės šventės minė-
salėje. Susirinkimas bus labai i j imu Chicago Association of 

I svarbus, todėl visos kuopos ' Commerce and Industry ruošia 
prašomos atsiųsti savo delega- j didžiulę tarptaut inę pramonės 

ir prekybos parodą. Paroda 
vyks Navy Pier patalpose. J i 
bus a t ida ry ta liepos 1 d. ir tęsis 
ligi liepos 18 dienos. Parodą 
globoja JAV prez. Gerald For
das. Panaši paroda Chicagoje 
paskutinį kar tą buvo 1963 me
tais. Joje dalyvavo 44 užsienio 
valstybės 
buvo ir 

tes. 
X Aldona ir Adolfas Jablons- X Lietuvių Tautinių namų me 

Idai iš Sidney miesto, Austrą-; tinis susirinkimas bus kovo 20 
Ii jos, yra atvykę į Chicagą ap-1 d., šeštadieni, 4:30 vai. p . p . , 
lankyti A. Jablonskienės moti- j Tautiniuose namuose. Susirin- ; 
nos Idzelienės — Liubauskie- į kime bus svarstomi Liet. Tauti
nės, brolio Liubausko ir sesers r.ių namų valdybos ir t a rybos 
šeimą. A Jablonskienė dirba Į pranešimai, bus r enkamas nau-
prie "Mūsų Pastogės" savait- j jas direktoriatas ir ap ta r iami į 

ZVAIG 2D UT£ 
įsteigta* Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

ftedaguoja J. Plafes. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremos* Avenue, Chkago, Illinois 60636 

KAIP M E S PAMINĖJOME 
VASARIO 16 

SENIS BESMEGENIS 

rašcio leidimo, A. Jablonskis kati reikalai. Balsuoti tu r i teisę 
,..,. . . *• L-i -̂ i i • į rengtas Illinois Lietuvių Pre-automobuių pramonėje. Šia tik tie nariai, kurie y ra įmokė-1; ^& _ _ ^ ^.J „ į s idė jo vėliavų 

Aš niekada dar nepastačiau 
Kiekvienais metais mūsų mo- senio besmegenio, bet šią žie-į 

kyklos mokiniai renkasi i salę mą t ikra i žadu tai padaryti. Kai i 
Tarp kitų valstybių! minėti Lietuvos nepriklauso- prisnigs daug sniego ir bus! 

Lietuvos paviljonas, Į mybės šventę. j minkštas sniegas, suritinsiu di-
Šiaia metais minėjimas pra- į delius sniego kamuolius. Tris 

ję ne mažiau, kaip šimtą dole- P ^ * 0 8 « * 5 Pastangomis. 
metų parodoje taip pa t norima rių, bet kviečiami dalyvaut i ir . 

s v e č i a i j įrengti Lietuvos paviljoną. 
X. A. a. Grasilda Šliūpienė, j Lietuvių Prekybos rūmų va-

proga jie aplankė "Draugo' 
jstaigą, susipažinti su spaudos 
darbais ir aplankė kitas spau
dos institucijas, ypač susipa
žinti su ofsetine technika A. ir I buv. dr. Jono Šliūpo žmona, mi- į dovybė rezervavo paviljonui rei-
A. Jablonskiai Chicagoje pabus į rė Kalifornijoje. Bus laidojama i kalingą plotą ir su visuomenės 
iki balandžio pusės. j šį šeštadienį, Chicagoje. j pagalba tikisi įrengti tinkamą 

X Don Varnas posto N r . 986 j Lietuvai reprezentuoti paviljo-
pagelbinis Moterų vienetas ruo- N - V i s O S lietuviškos organiza-
šia žaidimų popietę sekmadienį, | cii°s kviečiamos prisidėti prie 

kuri šiemet y ra Grand Cayman, Į k o v o 2i <į., 3 v a j . p . p . r>Gn Var \ t o darbo. Tarptautinė paroda, 
anglų West Indies saloje. J i e | n a s posto salėje. Parengimo j k ur ią šiemet aplankys daugiau 
pasinaudos proga ten praleisti ^ ^ , - ^ 1 ^ _ A d e i ė Garb , p a - j k a i P milijonas amerikiečių ir 

įnešimu. Visi 1 sniego kamuolius uždėsiu vieną 

D R A U G A I 
Eina katinas per tvorą 
Ir į triuši žiūri. 
Blogą mintį, blogą norą 
kaip ir visad turi. 

PADĖKA 

Tėvynės Žvaigždutė nuošir
džiai dėkoja Lietuvių Fondui už 
paskirtus 300 dol. konkursų 
Fondui. Jie visi bus sunaudoti 
tam tikslui. Gegužės mėnesį 

giedojo Amerikos ir 
himnus. Pakviestas 

Lietuvos į ant ki to, o ant viršaus padėsiu 
klebonas Į mažą kamuolį. Tada įdėsiu ang-

Mano triušis turi draugą, 
£ . » £ £ ? £ » ™ , taobo b ^ ' p o s ū k i , , konkursas, 

laimėjusiems bus išmokėtos pre 

X Dr. Augustinas ir Marytė 
Laučiai, Mt. Olive, DL, yra iš
vykę j gydytojų konferenciją. 

t a rė t rumpą žodį. Po jo mus 
pasveikino angliškos mokyklos 

lių akis, vietoje nosies morką, 
ant galvos uždėsiu seną skrybė- Į 

seselė vedėja. Tada tarė žodį lę. Padarysiu j am rankas ir 
mūsų lituanistinės mokyklos | įdėsiu į rankas šluotą. Pabai- j 

Mano triušį saugo. 
Jis gerutis ir daug kartu 
Plėšikus nuvijo. 
Ant aukštu tvorų ir vartę 
Katinai jo bijo. 

Laimutis svalkus 

ir savo atostogas. rengimui pagelbsti M. Jurgel , 
x SoL Vitas Gruzdys, gyv. | v s t a n a k i s > j . Pa rgauskas , J. 

Brooklyn, N . Y., vykstąs su j s o b ^ ^ S t . VVabol, Anelė Po
cius ir A. Shulmistras. Kviečia 
dalyvauti ir svečius. 

X "Pelkių Žiburėlio" litera-

vo 18 d. Jurgis Blekaitis skai
tys savo poeziją. 

Liet karių veteranų s-gos X 

gastrolėmis į Europą ir kitus 
kraštus, prisiuntė su prenume
ratos mokesčiu dar 20 dol. au
ką spaudai paremti. Ta proga 
V. Gruzdys skelbiamas "Drau
go" garbės prenumeratorium. 
Jis rašo, kad "Drauge" randąs 
žinių apie savo pažįstamus vi
sur, ypač apie gyvenančius 
Chicagoje. 

x Lietuvos Katalikų susivie
nijimo Chicagos apskrities kuo
pų susirinkimas kviečiamas ko
vo 20 d. 2 vai. p. p . Jaunimo 
centre. Kuopos prašomos pri
siųsti atstovus. Smulkesnė 
darbotvarkė išsiuntinėta kuopų 
valdyboms., 

x Marijonų bendradarbiai j go, BĮ., nuoširdus 
rengiasi savo metiniam seimui, i aukojo 7 dolerius 

svečių iš užsienio, yra gera pro 
ga pademonstruoti, kad lietu
vių t au ta y ra gyva ir kad savo 
istorine praeitimi turi teisę į ne
priklausomybę. Lietuvos pavil
jonas pavaizduos garbingą Lie-

tūrinėje valandėlėje, girdimoje I tuvos valstybės praeitį, nepn-
per Margučio radiją t a r p 2 _ į klausomos Lietuvos siekimus 
3 vai. p. p., šį ketvirtadienį ko-! ekonominėje, kultūrinėje, švie

timo i r meno srityse. Taip pa t 
bus parodyta Lietuvos padėtis : dainų. 
sovietinėje okupacijoje. Pavii 

vedėjas. Kalbose buvo minėta 
Lietuvos nepriklausomybė i r 
dabartii.ė vergija. Ragino m u s 
ryžtis kovai su okupantu. Mū
sų pareiga gerai išmokti lietu
viškai kalbėti ir užaugti susi
pratusiais lietuviais. 

Po oficialios dalies įvyko me
ninė programa. Programa pra 
sidėjo eilėraščiais. Paskui sekė 
tautiniai šokiai. Juos šoko vy
resniųjų skyrių ansamblį lan
kantys mokiniai. 

Paskutinė programos dalis 
buvo ansamblio choras. Buvo 
padainuota keletas lietuviškų. 

Chicagos skyriaus susir inkimas į Jona-s bus dekoruotas būdingais 
įvyks kovo 21 d. 12 vai. Jauni- j lietuviškais meno dirbiniais, 
mo centro. Valdyba kviečia v i - j T a i P P a t b u s pavaizduoti vieno 
sus narius dalyvauti. j milijono amerikiečių — lietuvių 

x Albertas Stakėnas, Chica- j laimėjimai Amerikoje, 
go, m., dėkodamas už "Draugo" Paviljono smulkesniam pla-
kalendorių, įteikė 8 dolerių a u - ! n i u ap ta r t i numatoma sukviesti 
ką. Ačiū. * kompetetingų asmenų pasitari-

X Steponas Viščius. Chica- m ą . Kas turė tų kitokių pasiū-
skai tytojas , įymų ar pageidavimų, prašoma 
Dėkojame, pranešti Lietuvos paviljono ko-

x Ella Klavcanas, Rockford. misijai adresu : Lithuanian 
UI., dėkodama už kalėdines kor- • Chamber of Commerce of Uli-
teles, atsiuntė 7 dolerius. Ačiū.', n o i s , 2212 W. Cermak Rd., 

x Aukų a ts iuntė : 4 dol. — • Chicago, EI. 60608. A. B. 

Minėjimas pasibaigė vėliavų 
išnešimu. Tada visi grįžome į 
klases. Vytenis Beig, 

Marąuette Parko lit. m-los 8 sk . 
mokinys. 

gęs pasišauksiu draugus pažiū
rėti, kokį senį besmegenį aš pa
dariau. Kai o ras atšils, mano 
senis sutirps ir nieko neliks. 

Andrius Eringis* 
K Donelaičio lit.m-la, m sk. 

MCSŲ ŠEIMA 

Aš esu maža mergaitė. Mano 
vardas Rūta. Aš turiu brolį Pau 
liuką, tėtę ir mamytę. Mes tu
rime namą ir gyvename Cicero 
mieste. Aš ir broliukas einame 
į Švento Antano mokyklą ir į 
Dariaus ir Girėno. Man jau še
šeri metai, o broliukui jau eina 
aštunti . Buvo Kalėdos ir mes 
gavom daug dovanų. Aš lauksiu 
dabar Velykų. 

MIELA PONIA, 

kuris įvyks balandžio 4 d. vie
nuolyno patalpose (6336 So. 
Kilbcurn). Šv. Mišios tėvų ma
rijonų koplyčioje bus 11 vai., o 
12 vai. bus svetainėje pietūs Ir i Marija Balčiūnas; po 2 dcl. — į 

Ona Ulevičius, B. Švilpa: po 1 
dol. — Ona Apolianskas, Lit. 
Cath. Center, Kearny. An t . Be-

Žitkus. Visiems 

J 
apie 1:30 vai. seimo sesijos pra
džia. Skyrių pirmininkės ir val
dybos uoliai darbuojasi, kad 
seimas praeitų sėkmingai. Ypač jniušis. Ant 
gražiai darbuojasi P. Dubins-. dėkojame, 
kienė, F. Dviiaitienė, A. Skre-
butienė. M. Paukštienė, M. Ja
navičienė. 

(pr.) 

X Aukų a ts iuntė : 5 dol. — 
Helen Wegner iš Rochester . N. 
Y., 4 dol. — Pe t ra s Macnorius: 
2 dol. — B. Burba. 1 dol. — J. 
J. Chilenskas. Dėkojame. 

x l n ž . Juozas V. Ruokis, gyv. 
Los Angeles, Calif., pra tęsda
mas "Draugo" prenumeratą , pri
dėjo 9 dol. auką spaudai stip
rinti. Aldona ir Juozas Ruokiai 
anksčiau gyveno Chicagoje. 
Nuoširdus ačiū už auką. 

X Regina ir Edas Modestai, 
X Lietuvių Opera Chicagoje, j gyv. Oak Lawn, 111., pr is iuntė 

minėdama savo dvidešimtmetįį didesnę auką už kalėdines kor-

X Juozas Žvynys, patyręs In-
eome Tax pildytojas, greitai ir 
tvarkingai užpildys jūsų Fede-
ral ir 8tate Income Tax. Kreip
tis visomis dienomis neišski
r iant ir sekmadienių nuo 8 vai. 
ryto iki vėlaus vakaro. 7259 S. 
Francisoo A ve. TeL PR. 6-1349 

(pr.) 

x "Susit ikimas tėvo Congar 
su Viser ' t Hooft prie nepriklau
somybės kovų paminklo Chica
goje". šį susitikimą pavaizduos 
Ekumeninis būrelis 26 kovo va
karonėje. Jaunimo centre (Vi-

Nors a š esu penkiolikos metų 
i r aštunto skyriaus mokinė lie
tuviškoje mokykloje, perskai
čiau Tamstos kūrinį "Rimas 
pas Kęstutį". Man labai patiko 

l turinys. Jis ta ip pri taikintas 
s jauniesiems skai tytojams. Kal-
! ba tikrai žavinga, o eiliavimas 
; toks lengvas, kad norisi atmin
tinai išmokti. Visi žodžiai pap-

1 rasti , lengvai suprantami , ir a š | 
j manau, kad vaikai mielai vai-
įdins tą pasakėlę. Paveikslai y ra 
i ypatingai gražūs ir Tamstos lė-
: lės — žavios. Skai tytojams vai
kams jos bus labai art imos. 

Turiu du mažus broliukus. 
R ū t a Jonauskaitė, kurie nelabai mėgsta skaityti 

H sk. i lietuviškas knygas, be t "Rimas 
pas Kęstutį" juos iš ka r to pa
traukė. Ačiū labai. 

Su pagarba 

Lina .Janavičiūtė, 
Clevelando Vysk. M. Valančiaus 
lit. m-los 8 sk. mokinė. 

ATSAKYMAI 

mijos. 

Šiandien skelbiamas naujas 
konkursas. Premijos bus išmo
kėtos iš šios sumos. 

Tuo pačiu mes raginame rem
ti Lietuvių Fondą, nes tik jo 
dėka išsilaikys lietuvybė šiame 
krašte. Redaktorius 

GALVOSŪKIAI 

Dariaus ir Girėno mok., 

MIESTO VAIKAS 

Senų laikų mokytojas susiti
kęs gatvėje pažįstamą berniu-

į ką, kuris praeidamas nepasi
sveikino, barė už nemandagu
mą, sakydamas: 

— A r tu manęs nepažįsti, 
kad elgiesi kaip paršiukas ? At
rodo, esi geriau maitinamas, ne
gu auklėjamas. 

— Teisybė, pone mokytojau! 
Jūs mane mokote, o maitinuosi 
aš pats, — atsakė berniukas. 

Danutės motutė susirgo. Gy-

GALVOSCKIŲ 

I Žąsis arba antis. 
E I Kadangi sesuo, savęs ne

ska i tydama tur i brolių ir se
serų po lygiai, tai aišku, kad 
toje šeimoje mergaičių buvo 
viena daugiau, negu berniukų. 
Jeigu brolis, savęs neskaityda-

(Žiūrėkite piešinėlius) Kaip 
berniukas grįžęs iš krautuvės 
įėjo į namus? (55 taškai) 

H (mįslė) 

ko gaidys užsimerkęs 
(5 taškai) 

Dėl 
gieda? 

ser ' t Hooft y ra buvęs Pasaulio' p ^ L į a n a V a ič ulytė, Marąuette 
Bažnyčių ta rybos gen. sekreto- parko lit. m-los VI sk. mokinė 
rius). 

i r kar tu JAV Bicentennial, kvie
čia visus bet kada Operoje dai
navusius solistus ir choristus. 
visus joje dirbusius įvairiose 
Pareigose ir visą lietuvių pla
čiąją visuomenę iš visų JAV 
miestų ir Kanados ruoštis at
vykti į Chicagą ir dalyvauti 
tr i jų lietuviškų operų pastaty
mo spektakliuose. 

Yra statomos šios operos: 
Kačinsko "Juoda* laivas". Gai
delio "Gintaro Šaly'* ir Marijo-
šiaus "Priesaika". 

Spektakliai įvyksta geg. 8, 9, 

X Religinės kūrybos diena, 
ruošiama Jaunimo centro, įvyks 
ta balandžio 10 d. 

x Lietuvių mokytojų są
jungos narių susirinkimas šau
kiamas balandžio 4 d. Jaunimo 
centre. 

X Jaunesniųjų skautų šven
tė ruošiama kovo 21 d. Jaunimo 
centre. 

x Dariaus Girėno lit. m-la 
teles. Nuoširdžiai dėkojame. 

x Bronius Stasiulis, Pricevil-
le, Ont., mums ats iuntė maloni] Į balandžio mėn. 10 d. rengia pia~ 
laišką ir auką. Dėkojame. nisto Kuprevičiaus koncertą 

, ' Jauninu) centre . x Dana ir Vincas Baziai, turį 
savo dantų keramikos įstai
gą 3505 W. 63 St., ir esą nuo
latiniai Operos mecenatai, lietu
vių kūrybai remti, kai šiemet 
statomos 3 lietuvių kompozito
rių operos, įteikė 250 dol. čekį. 
Nuoširdus Operos ačiū. (pr.) 

X J . Ankus, Baltic kepyklos 
•savininkas, paaukojo pyragaičių 

X Lietavos Dukterų dr-jos 
pavasario balius įvyks bal. 24 
d., Jaunimo centre. Stalų rezer
vacijoms prašome skambint A. 
Kaminskienei t e t 778 - 6452 ir 
R. Spurgienei (vakarais) tel. 
VI 7 - 5027 (pr.) 

X Grandinėlės Koncertas -

PETRIUKAS 

Lietuvoje gyveno berniukas, 
vardu Petriukas. J is bus aštuo
nerių metų, j is labai mėgo g ry 
bauti. Vieną gražią rugpiūčio 
mėnesio dieną Petriukas po 

(Žiūrėkite brėžinėli) Matote 
vieną mažą išpiovą iš JAV že
mėlapio. Parašykite, kurioje 

mas, kalba apie brolių ir seserų 
dytojas jai davė karčių vaistų I skaičių, tai aišku, kad berniukų 
gerti. Danutė mato, kad motu- j šiuo atveju sumažėjo vienu, 
tei negardu tie vaistai imti. Ta- j Taigi dabar jau seserų bus 
da ji sako: "Duok man, motu-j dviem ( 1 - 1 ) daugiau, negu 
te, t uos vaistus, aš geriau iš-; liko berniukų. Bet uždavinyje 
gersiu, o tu t ik greičiau pa-Į pasakyta, kad tuomet seserų 
sveik" _ "Negalima", - ta rė bus dukar t daugiau, negu bro- j į į į į ^ y ^ T u T p a ž y m ' ė t o s 
motutė, bet negalėjo paaiškinti lių, t. y. seserų skaičius bus ly-[vietovės? 
kodėl. ' gus dviem likusiųjų brolių skai

čiams, kitaip sakant , seserų bus 
vienu likusiųjų brolių skaičiumi 
daugiau, o kadangi seserų 

Su šiuo numeriu pradedamas I dviem daugiau , tai ir likusiųjų 
pusryčių išsiruošė į" mišką, vadi- i n a u j a s T ė v > * n ė s žvaigždutės j brolių skaičius y r a 2 ; pridėję 
namą ryžių mišku nors iš t ik- ' k o n k u r s a 8 - Kiekviename nume- j dar tą brolį, kuris savęs neskai-
rųjų, ten jokių ryžių nebuvo. I W b u s s p a u s d i n t a s t rumpas j tė, surasime, kad šeimoje buvo 

KONKURSAS 

(5 taškai) 

IV 

Petriukas ten ėjo, žinoma, ^ . s t r a i p s n e l i s , pasakėlė. e i l ė r a š - j 3 berniukai (2 + 1), o mergai-
bauti. Ir t ikrai, t ik įėjęs į ry-1 į j " į * a r k a s j 1 0 * 5 P r a š a u s . į čių - 4 (3 - 1 ) . 
žių mišką jis pamatė musmi- i J i s n c * » spausdinamas ataki- . IV Baseine te lpa 11520 kibi. ^ „ . „ . . _ 
ryte ir mažą baravykėlį. Kai f*'. ** b l * Pnjungtas pne j rų. Pirmiausia apskaičiuojame, n o r s ž e n k l U ž teisingai 

jis jau lenkėsi jų išrautti, šas t , k u n o n o r s k l t o ^ P 3 ™ - ** kiek kibirų per valandą įbėga ir 
ir vilkas išlenda iš girios gilu- : P a v a d i r u m o - . ** autoriaus pa- išbėga. Iš didesnio skaičiaus 

Iš žodžio "a k fi o t a s" rai
džių sudarykite kiek įmanoma 
daugiau žodžių, vartojamų ben
drinėje lietuvių kalboje. Be to, 
atsiųskite šio žodžio paaiškini
mą (reikšmę). Sudarydami nau
jus žodžius, negalėsite pridėti 
kitų raidžių, pakartoti kebs kar-

l tus tas pačias, a r pridėti kurių 
su

mos. Petr iukas taip išsigando, i v a r d ė s ; S ^ y ^ j * tą straips- , at imame mažesnį ir liekaną p a 

15 ir 16 dienomis. Bilietus j a u į c i c e r o lituanistinių mokyklų j Premjera įvyks 1976 m. kovo 
dabar galima užsisakyti paštu, t n d i c h t a i vakarui už ką mo-
Jie bus išsiųsti pagal užsakymo k y k l v a d o v y b ė l a b a i d ė k : n g a . 
gavimo eilę. Jų kainos — par
teryje : $12.50. $10.00, $8.00, 
$6.00 ir balkone: $11.00, $7.50 
ir $5.00 Užsakant paštu, pra
šome pažymėti spektaklio datą 
ir čekį siųsti šiuo pavadinimu ir 
adresu: 
Lithuanian Opera 
6905 S. Artesian Ave. 
Chkago, Ulinois t>0629 

(pr . ) 

X Visi kviečiami pasiklausy
ti skambių dainų. Solistai R. 
Strimaitis ir V. Verikait is dai-

27 d., 7:30 vai. vak. Marijos 
mokyklos auditorijoje. 6700 So. 
California Ave. Grandinėlė at
vyks ta į Chicagą su nauja pro
grama, kurioje bus matomi nau
ji lietuvių liaudies šokiai ir nau
ji rūbai, taipogi bus girdima 

kad net pajudėti iš pradžių ne- j į " * ^ f ^ 1 į j ? 1 ^ 8 £ ! d a u ^ n a m e » } 2 

pajėgė lvg suakmenėjęs p a s i - l 8 i u 8 t i T ė v yn*s žvaigždutei. Už 
darė. 'Didelis, liesas, pilkas v i l - i ^ . ^ 3 * t a š k u a " Konkursas; 
kas žiūrėjo į jį didelėmis rudo- fe* l k i l i e P f m e n e s n o 1 &™0*- * 

Jei a ts i ras daugiau norinčių da
lyvauti, bus atnaujintas rudeni. | 

V Airijos jūra . 

mis akimis. I r taip liūdnai žiū
rėjo, kad Petr iukas net jį pa 
glostyti norėjo. Tuo metu vil
kas nusižiovavo ir parodė savo 

Daugiausia taškų surinkę 
gaus didesnes premijas, mažiau 

ilgas iltis. Tik dabar Petriukas . t a s k l * s u r u * ę ~ ^ £ " 
apsisukęs leidosi bėgti. Vilkas ; s u n n k s m a ž l a U n e ^ . 1 0 ° t a a t a » ' 
lapatai, lapatai pasileido iš pas - n e * a u s J ° k l 0 s P™™**-
kos. Tada Petriukas pribėgo Tad visi į darbą. Kiekvieną 
šlaitą ir griebėsi jauno medelio , Tėvynės Žvaigždutės numerį 
šakos. Jis šaka nusisupo ?*»-1 perskaitykite nuo pradžios iki 
myn. Vilkas bandė sekti jo pa- pabaigos. Tada surasite kon-
vyzdžiu, bet tik gavo su įsupta kursinį straipsnelį. Redaktorius 
ir paleista šaka per nosį Taip ' atsakvmą turi gauti ne vėliau nuos kovo 21., sekmadienį. 2:30 nauja muzika. Bilietai gaunami . 

v. p. p. Jaunimo centre. P rog - lo i f t s International , I n e , Jono "* J****0- P e t " « ^ u ž k a b a - kaip už dv,ejų savaičių nuo 
ramoje duetai ir solo dainos. Varnelio prekyboje, 2501 W. r O J O a u k š t >"n ir tęsė savo grybą- kiekvieno Tėvynės Zvaieždutės 
rengia Margutis. Bilietus gali- 71st S t , Chicago DL 60629 Tel! v i m ą - i n u m e r i o P a r o d y m o . Vėliau at-
ma užsisakyti tek GK 6-2242, (312) 471-1424. Ruošia P.L.J.S-! Raimundas Ki rš te taaa , , s i l j a t i a ^ y ™ " n « b u s u ž s i 

darytą žodį gausite 
tašką. 

M 

po vieną 

Norint apkeliauti aplink pa
saulį ties pusiauju, reikia nuei
ti 40076 kilometrus. Kiek kilo
metrų reikia nukeliauti, einant 
aplink pasaulį šešiasdešimtąja 
lygiagrete? (5 taškai) 

— Romoje sekmadienį kovo 
7 d. švento Petro bazilikoje įvy
ko iškilmingos pamaldos f Po
piežiaus Pijaus XII-ojo gimi
mo) šimtosiom metinėm atžy
mėti, šventas mišias šia proga 
atnalavo Popiežiaus Pauliaus 
VI. pamaldas iš švento Petro 
bazilikos perdarė Vatikano ra
dijas. Radijo klausytojam jos 
buvo aiškinamos lietuvių ir vo
kiečių kalbomis. Centro ir Ry-

GB 6-22TL (pr.) j Ryžiu, cen t rą* (pr.) '. U m., 5-to skyriaus ffiokmyg. | tytjį. 
Piešė Edmundas Saulis. Dariaus i t u Europoje _ taigi ir Lietu-

i Girėno du m>k» S « . mok, j voje. wm jos buvo girdimos. 

. 

• 
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