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Siūlo Rytų Europą nurašyti 
Kissingerio patarėjo Helmut Sonnenfeldto doktrina 

Washingtonas. — Fordo ad- kydar.ias, jcg "mūsų pcluika 
ministraci os aukštieji diplomą- turi ciekti evoliv.c'jcs, kuri Ry
tai prieš tris mėnesius turėjo 
intensyvias diskusijas tarptau
tiniais tolimosios distancijos po
litikos klausimais. Betatų me
tu sekretoriaus Kissingerio de
šinioji ranka Helmut Sonnen-
feldt įrodinėjo, kad norint iš-

tų Europą ir Sovietų Sąjungą 
sujungtų į organišką viene'ą". 

Sonne-nfeldto paraiškimas pa
sekė VVashingtoną, ir kai ku
riuose sluoksniuose sukėlė rū
pesčių, jog tokiu būdu Amerika 

. _,, Rvtų Europą nori nurašvti. pa-vengti IU pasaulinio karo, rei- ,.;.. _ - . •-_..« i_*L , . & . , r. ? . . . ' kkti amžinam sovietų domina-Ina s i p lm "nręraninps'* <wi-mnp-r\s . _ . _ . _ . . kia siekti "organinės" sąjungos 
tarp Sovietų Sąjungos ir Rytų 
Europos. Diskusijos buvo slap
tos, sako kolumnistai Rowland 
Evans ir Robert Novak. 

Gruodžio mėnesį Londone bu
vo Amerikos ambasadorių Eu-

vimui. Hovietų viešpatavimas re
miasi karine jėga, ir Rytų Euro
pa ieško būdų iš Kremliaus do
minavimo išsivaduoti. Padėtis 
nėra natūrali, ir anksčiau ar vė
liau toj Europos daly įvyks 

tų ir Vakr.rų, dėstė So::nen-
f:ldt. 

Fordo administracijos sluoks
niuose teks tvirtinimas susilau
kė smarkios kritikos. Sakoma 
kiti tiesiog išsigando Kissinge
rio patarėjo doktrinos. Jie, prie
šingai, nemato jokių tragiškų 
pasekmių iš galimo antikomu
nistinio sukilimo. Doktrina lei
džianti sovietams ir toliau do
minuoti, būtų didelis smūgis 
Rytų Europos nacionalistiniam 
judėjimui, pirmoj eilėj norin
čiam savarankišką politiką tęsti 
Rumunijos prezidentui Nicolae 
Ceausescu. Sonnenfeldt eina dar 
toliau nei Kissingeris ir siūlo sprogimas, iš to kils JJJ pasauli-

ropos šalims konferencija, ir nis karas. Tokia padėtis sudaro Amerikai pripažinti sovietų i m 
ten Sonnenf eldt iMėstė Valkty- didesnį pavojų pasaulio taikai periją Rytų Europoje, manyda-
bės departamento intencijas, sa- nei galimas konfliktas tarp Ry- mas, kad tuo išgelbės taiką. 

Brežnevas vyks 
į Londoną 

Londonas. — Gerai informuo
tuose sluoksniuose teigiama, 
kad dar šiais metais Britani-
jon atsilankys Leonidas Brež
nevas. Detales vizito aptars ki
tą mėnesį j Londoną atvykęs 
Gromyko. Brežnevas buvo pa
kviestas vasario mėnesi. kai 
Maskvoj lankėsi buvęs premje
ras Wilsonas ir užsienio reikalų 
misLsteris Callaghan, pradėję 
"naują erą" britų - sovietų san
tykiuose. 

14 senatorių ir 
53 kongresmanai 

Kalbėjo už Lietuvą 

Vasario Šešioliktosios proga 
JAV Kongrese papildomai kal
bėjo šie senatoriai ir kongres-
manai: Senatorius Adlai E. Ste-
venson (D., UI). Konjrresma-
riai: Robert F. Drinan (D. MA). 
Milicent Fenwick (R, NJ), Da-
niel J. Flood (D., PA). Martin 
A. Russo (D.. IL), VVilliam F. 
Walsh (R., NY), Joshua EUberg 
(D., PA). Mathew P. McHugh 
(D.. NY), Henry J. Nowak (D.. 

NY), Bob Traxler (D, Ml), 
John D. Dingell (D., MT). Fer-
nand J. St. Germain (D, RI), 
Robert McQory (D.. JL). Ro
bert A. Roe (D., NJ) , Melvin 
Price (D., IL), James M Hand-
ley (D.. NY), Frank Horton 
(D., NY), FJigio de la Garza 
fD„ TX), Robert J. Mikva (D, 

IL) . James A. Burke (D., MA), 
B. Lawrence Coughlin (R., PA), 
Alphonzo Bell (R., CA), VVil
liam J. Green (D.. PA), Floyd 
V. Hkks (D., WA), Henry J. 
Hyde (R., IL), Richard L. Ot-
tinger (D., NY). 

Tokiu būdu imtinai iki 1976. 
1X1.4 d. apie Lietuvą JAV Kon
grese kalbėjo 14 senatorių ir 
53 atstovai. (E.) 

Nixono raportas 
apie kelionę 

Washrngtonas. — Richard Ni-
xona« Kissingeriui pateikė ra
portą apie savo kelionę i Pekiną 
Raporte sakoma, kad dabartinis 
laikinasis premjeras Hua Kuo 
- fong daro "didelį įspūdį" ir 
teigiamai žiūrį į būsimuosius A-
merikos ir Kinijos santykius, 
nori jų išplėtimo. 

Niiono pranešimas bus per-
efegBtgg Ir prezidentui Fordui 

Shriver iš varžybų , Kamikaze stilium 
pasitraukė 

Washingtonas. — Sargent 
Shriver, Kennedžių giminė, ke
liose valstijose pralaimėjęs pir
minius balsavimus, įsitikinęs, 
kad demokratų nominacijoj į 
prezidentus negalės laimėti, iš 
tolimesnių varžybų pasitraukė. 

Proletariato vadas Leonidas Brež
nevas mėgsta važinėti liuksusinė
mis mašinomis ir jų turi kelias, 
mėgsta ir arkliais jodinėti 

Londonas. — Britų parlamen
te yra pasiūlymas nutraukti 
princesei Margaret mokėjimus. 
Ji gauna per metus 70.000 dol. 
Princesė praėjusią savaitę pra
nešė, kad skiriasi su vyr i Snow-
don, ir neteko simpatijų. 

į kyšininko vilą 
Tokijo. — Lockheed korpora-

| cijos kyšiai kai kuriems parei-
• gūnams japonų sluoksniuose su-
i kėlė pasipiktinimo. Nejprastai 
reagavo vienas aktorius, Mit-

| suyasu Maeno, 29 metų. kai jis 
Kamikaze stiliumi su savo vien
viečiu lėktuvu smogė į Yoshio 
Kodoma vilą. Kodoma, gavęs 7 
rail. dolerių, buvo slaptas kor
poracijos agentas. Jis Eko ne
paliestas, bet Maeno užsimušė, 
vila apgriauta ir kilo gaisras. 

Lėktuvų kontrolės stoty bu
vę girdėjo, kai pornografinių 
"•"lmų aktorius Maeno prieš su-
lūždamas suriko: "Tegyvuoja 
mperatorius*". Kitas lėktuvas 
•JO laiku skraidė aplink ir sceną 
"ilmavo. 

Kam'kaze būdu japonų lakū
nai H prs. karo metu su lėk'u-
vais krisdavo i Amerikos karo 
laivus ir juose sukeldavo gais
rus. 

Sueme Libijos 
teroristus 

Tunisas. — Tunzija suėmė 
tris teroristus, atsiųstus iš Li
bijos. Juos siuntė Kaddafi kad 
vykdytų politines žmogžudystes. 
Atšaukė ir savo ambasadorių 
iš Tripolio. 

Labai panašiai neseniai pa
sielgė ir Egiptas. suimdamas 27 
libiečius, atsiųstus vykdyti a-

I tentatus, sabotažus, žmones 
! grobti. 

Milanas. — Garsioji itsių Sca-
! la opera buvo numačius j šį ru-
; denį gastroliuoti Amerikoje, bet 
Į dabar gastroles atšaukia. Prie
žastis — finansiniai sunkumai. 

KISSINGERIO [SPĖJIMAS KUBAI 
Dalias. — Kissingeris, kalbė

damas Dalias mieste World Af-
fairs CouncU susirinkime, griež
tais žodžiais įspėjo Kubą, kad 
nesikištų į Afrikos vidaus rei
kalus. Jo žodžiai laikomi patys 
griežčiausi, pasakyti tuo adre
su. Sekretorius neminėjo, kokių 
priemonių Amerika imsis, bet 
sakė, jog daugiau nebus gali
ma toleruoti, jei kubiečiai pra
dės ''antrąją Angolą". 

Nežadama remti baltųjų ma
žumos P. Afrikos vaistybėse, 
kai Amerika pasisako už juodų
jų daugumą, kartu nepažei
džiant ir mažumos teisių. "Mes 
nežadame drąsinti nelegalios 
mažumos valdžios. Nesame 

I mes nei pasaulio policininku. 
; Mes rūpinamės pasaulio sau-
: gumų ir jo laisve... Jau atėjo 
| laikas priminti pasauliui, jog 
i Amerika yra pajėgi imtis rei

kiamos ir ryžtingos akcijos. A-
merika negali tylėti, kai pagrin
diniai tarptautiniai principai yra 
mindžiojami ir geopolitinis ba
lansas dėl išorinės intervenci
jos yra pavojuje". 

Tuo pat metu Maskvos radi
jas, girdimas Washingtone, skel
bė savo doktriną; "Sovietų Są
junga remia tautinio išsivadavi
mo karus. Taip buvo iki šiol. 
tokia filosofija pasiliks ir to
liau". 

Kubos kariai, baigę karą An
goloje, atgal neatitraukiami, 
ruošiami kam nors kitam. An
goloje ir kitur jų yra tarp 12, 
000 ir 14,000. Kariniuose sluoks
niuose sakoma, Amerika turi 
planus pastoti kelią Kubai, bet 
paneigiami pirmadienio "Wash-
ington Star" tvirtinimai, jog 
suplanuoti ir tiesioginiai kari
niai veiksmai. 

Būdingas vaizdas, kelionė į atlaidus Ispanijos picuose, Andalūzijoj 

Vysk. J. Matulaitis -
Labukas 

atsistatydino 
Ok. Lietuva. — Pranešama, 

kad Kauno ąrkįfcTskupijos ir 
Vilkaviškio vyskupijos apaštali-

i nis administratorius vysk. J. 
Matulaitis - Labukas nuo vasa-

! rio 18 d. šių vyskupijų valdy
mo dėl sveikatos atsisakė ir vi
sas pareigas perdavė savo ko-

'cdjuteriui vysk. Liudui Povilo-
j niui. Laukiama oficialaus pa
tvirtinimo iš Vatikano. 

Vysk. J. Labukas yra jau 82 
metų amžiaus ir beveik visiškai 

I nebemato. Vysk. L. Povilonis 
turi 65 m. amžiaus. 

Laukiama sukilimo 
Argentinoj 

Kariuomenė tam paruošta 

Buenos Aires. — Sukilimas 
Argentinoj galimas kiekvienu 
metu, tai valandų klausimas, 
sakoma sostinėj. Kariuomenė 
sutraukta prie Buenos Aires, ir 
tai visi mato. Kariams išeiti iš 
kareivinių leidimai atšaukti. Jau 
žinoma, kas karinei juntai vado
vaus — gen. Videla. armijos 
virlininkas. Percnienė būsianti 
išsiųsta į Ispaniją. 

Sostinės meras atsistatydino. 
Priežasčių daug, o svarbiausia, 

j kad negalima garantuoti sau-
J gumo mieste, kai paskutinių 8 
dienų bėgyje nuo teroristų ran
kų žuvo 47. 

i 

TYLĖJIMAS TAIP PAT MELAS 
Sovietų komunistų kongresas reikalavo išlaisvinti 

"imperializmo ir reakcijos" aukas, bet joks 
Vakarų komunistas neužtaie Maskvos politinių kalinių 

B M M M O T M B 

Mraguči sodai Ja 

Nepaprastas 
daugėjimas 

žmonijos 
NEW YORK. — 1974 vidury I 

visam pasauly buvo 3-8? bilijo- j 
nai gyventojų, o po 36 metų 
bus dvigubai daugiau, jei ir to
liau žmoni j a . dauginsis 1.9 proc. į 
kasmet, sakoma Jungtinių Tau
tų statistikoje. 

Ilgiausiai žmonės gyvena Sve I 
dijoje — moterys vidutiniškai 
77.06 metus, o vyrai 72.12. Ki
toje Žemės pusėje, Afrikoje, gy 

į ven»nao vidurkis bent kiek ma-
žesnis nei 40 metų. Amerikoje į 
moterų vidutinis amžius 75.1, o 
vyrų — 67.4 metai. . 

Nekokia 
Hodezijos ateitis 
Londonas. — Britų užsienio 

reikalų min. James Callaghan 
j apie Rodezijos premjerą lan 
į Smith sakė: ' 'Tas vyras žaidžia 
Į su mirtimi. Tas pats pasakyti-
I na ir apie jo šalį. Yra ir išei-
! tis, tą išeitį Britanija siūlo, bet 
j mūsų žodžiai negirdimi". 

Smith ir juodųjų nacionalistų 
vadas Joshua Nkomo vedė de-

| rybas, ir praėjusi penktadienį 
jų pasitarimai nutrūko. 

Kas bus Britanijos 
premjeru 

Londonas. — Apklausinėjus 
darbiečius parlamentarus, kas 
turėtų būti ministeriu pirminin
ku, netikėtai daugiausia pasisa
kė už kairiojo sparno at
stovą, darbo ministerį Michael 
Foot. Kiti galimi VvTlsono įpė
diniai surinko balsų mažiau. Ne
žiūrint to, užsienio reikalų mi-
nisteris James Callagahan turi 
daugiausia galimybės būti prem
jeru. 

Bostonas. — "Boston Globė" 
žiniomis, Chase Manhatten ban
ko prezidentas David Rockefel-

į leris. brolis viceprezidento, yra 
i sutikęs būti neoficialiu ekonomi 
i niu patarėju Egipto prezidentui 
i Anwar Sadatui 

Maskva, — Vakarų laikraš
čiai, komentuodami Sovietų Są
jungos komunistų partijos XXV 
kongreso darbus, tarp kita ko, 
pranešė, kad kongreso dalyviai 
vienbalsiai pritarė Boriso Pono-
rnarevo pasiūlytai rezoliucijai, 
kuria reikalaujama išlaisvinti 
visas "imperializmo ir reakci
jos" aukas kai kuriuose Lotynų 
Amerikos krartuose, Indonezijo
je, Pietų Afrikoje ir Izraelio už-
imtesa palestiniečių teritorijose. 
Užsienio laikraščiai pranešdami 
apie šios rezoliucijos priėmimą, 
reiškia nusistebėjimą, kad nei 
vienas kongreso dalyvis, neiš
skiriant nei Vakarų kraštų ko
munistų partijų lyderių, kurie, 
vidaus politikos sumetimais, pa
sisakė už socializmo statybą tau ' 
tiniu pagrindu, nei žodžiu neuž-' 
siminė apie Sovietų Sąjungoje 
politinių kalinių išlaisvinimą, j 

Vatikano dienraštis "L'Osser-
vatore Romano'" rašo, jog šią 
spragą užpildė sovietų kalėji
muose ir koncentracijos stovyk
lose kalinamų belaisvių bičiu
liai Maskvoje. Pagarsėjęs fizi
kas Yuri Orlov tuo klausimu J-
teikė Vakarų laikraštininkams 
Maskvoje pareiškimą, kuriame 
reikalaujama, kad sovietų val
džia sustabdytų disidentų per
sekiojimą, kad kalinių gyvenimo 
sąlygos būtų pagerintos, kad 
liautųsi kalinių kankinimas psi
chiatrinėmis priemonėmis. Yuri 
Orlov savo paeriikime pamini 
32 kalinių pavardes, kurie, Mask 
voje vykstant kongresui, Vladi
miro kalėjime paskelbė bado 
streiką. Apie 50 kitų kalinių, lai
komų Uralo, Moldavijos ir Si
biro koncentracijos stovyklose, 
tuo metu taip pat badavo. 

BEIRUTE ISO UŽMUŠTU 
Beirutas. — Libane kovos at

sinaujino visu žiaurumu Per 24 
valandas vien Beirute užmuštų 
priskaitoma daugiau nei 150, o 
sužeistų dukart tiek. Provinci
joj užmuštų irgi yra apie 30, o 
sužeistų 75. Iš viso civiliniam 
kare žuvusių yra ne mažiau kaip 
14,500, sužeistų 31,000. 

. JtiU:... B:-.U 

laikyti. Miestiečiai naktį į ant
radienį praleido daugiausia rū
siuose arba slėptuvėse. 

Sirija pasiuntė du vyresniuo
sius karininkus, kad jie bandy
tų sutaikinti kariaujančius. Mi
nisteriu kabinetas posėdžiavo ir 
aptarė reikalą patenkinti vieną 
muzulmonų reikalavimą — pre
zidento Suieiman Franjiah ats*» 
statydinimą. 

Dėl šaudymosi nukentėjo Pran
cūzijos konsulatas, ir du jų dip
lomatai buvo sužeisti. Yra pa
vojus ir Amerikos ambasadai. 

Suieiman Franjieh 

Kovos prasidėjo, kai muzul-
mdnai su tankais ir artilerija 
puolė Beirute vielbučių rajoną, 
kur laikėsi krikščionys falangis-
tai. Visam mieste kilo gaisrai, 
dūmai, ir nėra priemonių Jų su-

Washing*onas. — Valstybės 
departamentas pasiūlė sovietam 
pasikeisti suimtais šnipais. Siū
lo jiems atiduoti armėną Šarkis 
Paskalian, suimtą birželio mė
nesį. 

KALENDORIUS 
Kovo 24: Agapitas, Kotryna, 

Daumantas, Niką. 
(Kovo 25: Svč. M. Marijos Ap

reiškimas; Kvirinas, Dūla, Vaiš
vilkas, Kante. 

Saulė teka 5:49, leidžias 6:06. 
ORAS 

Didėjantis debesuotumas, šil
čiau, apie 68 laipsniai. 
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.VALIOJI LSS VADOVYBĖ 
PRADEDA DARBA 

Praėjusį sekmadienį (kovo 21 
d.) .^ew Yorke įvyko iškilmingas 
L$S_vadowbos pasikeitimas pa
reigomis. AŠS vadovybės pasikei-
firftas pareigom!;: jvyks ateinantį 
sekmadienį, kovo 28 d- Ghica-

Pareiga* eiti pradėjusiai LSS 
YaJ(?\7pai —JLS Brolijos vyriau-
aarii skautininkui s. fil. Sigitpi 
M&rtareiui, LS Seserijos vyr. 
skautjnirfkei v. s. Irenai Kerelie-
nei, LSS Tarybos pirmininkei v. 
-. Lilei Milukienei ir ASS pirmi
ninkui v. s. fil. Vyteniui Statkui 
linkime darbingos ir sėkmingos 
kadencijos. 

JAUN. SKAUTŲ METINĖ 
ŠVENTĖ 

Metinėn Chicagos Lituanįcos 
tunto sueigon sugužėjo daugiau 
SO vilkiuktį ir bebrų, net iš aš
tuonių draugovių. Smagu vi
siems susieiti draugėn, pažaisti ir 
pabendrauti. 

Sueiga buvo pradėta šv. Mi-
šiomis žemutinėje Jaunimo cent
ro salėje. Šv. Mišias atnašavo ir 
jauniesiems ^sprantama prasmin
ga pamokslą pasakė kun. Anice
tas Tamošaitis, SJ. 

Po pamaldų, toje pačioje salė
je įvyko sueiga, kuriai vadovavo 
ilgametis vilkiukų vadovas, tunto 
jaun. skautų skyriaus vedėjas, s. 
fil. Juozas Liubinskas. Trumpoje 
iškilmingoje sueigos dalyje, gra
žiai išsirikiavę dr. J. Basanavi
čiaus, d r. V. Kudirkos, DLK Min
daugo, Panerių miško, DLK Ge
dimino, DLK Vytauto, Puntuko 
draugovių vilkiukai ir Nemuno 
laivo bebrai raportavo savo va
dovams. Buvo įnešta tunto vėlia
va įr tunto skydas, sugiedotas Lie
tuvos himnas. Visi vilkiukai pa
kartojo įžodį. Šių metų bendroje 
sueigoje įžodžių nebuvo, jie pra
vedami kiekvienoje draugovėje 
a4«kirai, draugovių iškilmingose 
sueigose. Sueigos vadovui paklau
sas keli vilkiukai pasakė vilkiu
kų įstatus. Iššaukimu i priekį bu
vo pagerbti visi į aukštesnius pa
tyrimų laipsnius egzaminus išlai
kę, bei Įvairias specialybes įgi
ję jaunieji broliai. Išnešus tunto 
skydą ir vėliavą buvo -sudaaiuo-
ta daina, sužaisti smagus žaidi
m a i 

Antroje sueigos dalyje vyko pir
mą kartą bandomas "mainų tur
gus". Kiekvienas vilkiukas buvo 
atsinešęs nebenaudojamų ar nu
sibodusių Žaislų, kuriuos7čia su 
kitais broliais galėjo išsimainy
ti į patinkamesnius. Mainai vy
ko labai gyvai ir visi bavo pa
tenkinti už nebereikalingus įsi-
g^fę-riaudirtgesrrių sau "vertybių". 

Sueiga buvo įdomi ne tik pa
tiems vilkiukams, bet ypatingai 
tėvams, kurie galėjo stebėti ką jų 
Jaunieji sūnūs sueigose veikia ir 
įsitikinti, kad ne be reikalo sek-
matfteniais atliekamos tos nuola
tinės kelionės j Jaunimo centrą. 
Tikiu, kad jie tinkamai įvertina 
nuoširdų ir pasiaukojantį vado
vų darbą. Džiugu pripažinti, kad 
daugumas vadovų yra užaugę ir 
vadovavimui pasiruošę to paties 
Lituariicos tunto gretose. 

Sueigos proga buvo išleista 
nauja Lįtuanicos tunto vilkiukų 
laikraštėlio "A-uuu, Auuu, A-
uuū*' laMa, kurios dešimtyje pus
lapių telpa trumpi vilkiukų raši
nėliai ir piešiniai. Vilkiukai šį sa
vo laikraštėli labai mėgsta. įdo
mus jis pavartyti ir tėvams, bei 
vadovams. 

^Stebint šią įdomią sueigą ir 
dffaūglantis judriaisiais vilkiu
kais, linkime vadovanis nepa

vargti dirbant, o tėvams juos į su
eigas vežiojant. Matant tokį gau
sų ''rezervą" reikia manyti , kad 
"Lituanicos" tuntas dar ilgai 
gyvuos. 

Sveikindamas vilkiukus jų meti 
nės šventės proga, Skautybės Ke
lias šioje laidoje talpina kai ku
riuos vilkiukų rašinėlius. 

AKADEMIKAI KVIEČIA 
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Viena i5 Lituanicos tunto vilkiuku ir rii ra ps. Donatu Tijūnėliu šių metų Kaziuko mugėje. 
Nuotr. Jono Tamulaičio 

ders". Taip pat patiko žuvauti ir 
su laivu važinėti. Labai patiko 
vairuoti laivą. Taip pa t labai pa
tinka važiuoti "skiing" Villa Oli-
via. Mus ten gerai išmokino kaip 
čiuožti ir ka ip šokinėti. 

Ričardas Staniūnas, 
7.5 m e t ų . . 

SKAUTAI 

Man patinka skautai. Aš einu 
į iškylas ir važiuoju į stovyklą. 
Mes moki narnės virti ir valgyti. 
A š tur iu brolį Juozą, kuris irgi 
yra skautas. Jis tuoj duos įžodį. 

Antanas Breimeris 

KUNIGAS 

Kada aš buvau stovykloj prie 
laužo, kunigas netyčia atsisėdo 
ant mano kojos. Tada aš buvau 

tuntui. 

AKADEMIKU DĖMESIUI 

Š. m. birželio 15-20 d. Rako 
stovyklavietėje, Custer, Mich., 
įvyks Akademinio Skautų Sąjū
džio stovykla. Stovyklą orga
nizuoja ASS Chicagos skyrius. 
Programą paruoš ASS vadija. 
Taip pat numatoma sušaukti 
akademikų suvažiavimą rugsėjo 
mėn. pradžioje, Ghicagoje, tauti
nių šokių šventės metu. 

SKAUTININKU-IU 
DĖMESIUI 

Chicagos skautininkų-ių Ra
movės sueiga įvyks š. m. balan
džio 4 d. 11 vai. Jaunimo centro 
ft)3 kamb. 

Pašnekesį praves v. s. S. Mik
nai t i s, s. J. Liubinskas ir s. R. 
Fabijonas. Bus įdomu. 

Visos skautininkės ir skau
tininkai kviečiami dalyvauti . 

Ramovės valdyba 

NUOŠIRDŽIAI V E R T I N A M 
TALKININKUS 

• 

Sėkmingai praėjus Kaziuko 
mugei, su dideliu dėkingumu pri
simename mūsų talkininkus, rė
mėjus ir geradarius. "Kernavės" 
tunto skautės širdingai dėkoja 
tunto mugės darbų vadovei ps. 
Rūtai Chiapettai, tėvų komitetui, 
vadijos narėms ir skautirtinkėms, 
tėveliams bei vyr. skaučių būre
liams dirbusiems būkle ir na
muose, aukojusiems fantus, keps
nius bei pinigine auka prisidėju
siems prie mugės ruošos išlaidų 
sumažinimo. 

Galiausiai, didelė padėka pri
klauso lietuviškajai visuomenei, 
kuri savo atsilankymu mūsų pa
stangas įvertino ir mus parėmė. 

Visų kernavieČių vardu, 
ps. fil. Ritonė Rudaitienė, 

tunt ininkė 

VILKIUKAI PATINKA 
- . 

Man Puntuko draugovė labai 
patinka, nes mus čia išmokina 
daug gerų dalykų. Mus išmokina 
kaip mazgus surišti, daug Žaidi
mų, }r kaip darėm "napkfn hol« 

skautų sąjūdžio 
naujai išrinktosios vadijos perė
mimas pareigų iš savo kadenciją 
baigiančios vadijos, įvyks kovo 
mėn. 28 d., sekmadienį, 1 vaL 
p. p . Jaunimo centro kavinės pa
talpose. Kviečiami dalyvauti visi 
ASS nariai, skautininkai ir bičiu
liai. 

DALYVAVO P R E Z I D E N T O 
SUTIKIME 

Teko patirti, kad JAV prezi
dentui Fordui lankantis Chica-
goje kovo mėri. 12 d., jo sutiki
me O'Hare aerodrome, lietuviš
kąjį jaunimą1 atstovavo* Audrė 
Budrytė ir Audrius Remeikis. 
Nuotrauką, kurioje prez. Fordas 
sveikinasi su Audre ir Audrium, 
buvo įdėta Chicago Tr ibūne . , 
Pažymėtina, kad abu jaunuoliai nusiųstas į ambulatoriją, kur slau-
yra gabūs mokiniai, lanko litu- & patikrino mano koją. J i davė 
anistines mokyklas, dalyvauja m a n aspirino ir vadas mane nu-
tautinių šokių ir dainų ansamb- nešė atgal į palapinę. Tada man 
ly. Audrė priklauso Aušros Var-1 nereikėjo mankštą daryti iš ryto. 
tų, o Audrius Lituanicos skautų Marius Špokas 

11 metų 

GERIAUSIAS DRAUGAS 

Aš turiu šunį jos vardas yra 
Missie. Kai aš ją gavau ji buvo 
tik šešių savaičių. Dabar ji yra še
šių metų. Aš ją išmokinau kalbė
ti, prašyti, duoti ranką ir atneš
ti sviedinį ar pagalį. Missie yra 
m a n daugiau negu šuo, ji yra 
mano geriausias draugas. 

Rimas Kraliūnas 

KODĖL AŠ ĮSTOJAU 
l SKAUTUS 

Aš įstojau į skautus, todėl, kad 
mes einam iškylauti ir dainas 
dainuojam. Mes išmokstam 
ženklus ir turim sueigas. Aš esu 
būrelio vadas. 

Rimas Karaliūnas, 

KODĖL AŠ N O R I U 
B O T I SKAUTAS 

Aš noriu būti skautas todėl, 
kad skautai daro visokių įdomių 
dalykų. Aš seniai norėjau būti 
skautas, bet negalėjau nes ma
n o koja buvo sulaužyta ir turė
jau ilgai laukti iki kol galėjau 
vaikščioti i r žaisti. Dabar viskas 
tvarkoj ir aš esu labai greitas. 
Man patinka iškylos ir aš važiuo
siu į stovyklą. Aš turiu gerų drau
gų, kurie yra skautai kartu su 
manim. 

Vidmantas, Rapšys 

LAIŠKAS IŠ DANIJOS 

Mielas Jonai, 
AŠ labai pasiilgstu skautų ir 

mūsų draugininko. Bet šičia, Da 
nijoj yra smagu-Aš irgi moku kaip 
daniškai kalbėt Mokykloje yra 
smagu. Aš einu į tapybos mokyk
lą. Danijoj nesninga taip dažnai 
kaip Čikagoj. 

Vėjas LiulevJčms 

PAUKŠČIU LESYKLA 

Mes su broliu sukalėm paukš
čių lesyklą. Tada mes pakabi
nom mūsų kieme į vyšnių medį. 
T a lesykla sugriūva Ten neat-
skrido paukščiai, ten lipo voverės. 

Ddfaz aš padarysiu naują le
syklą. Paukščiai tada pavasarį tu
rės naują namą. 

Alius Stankaitis 

KAZIUKO MUGĖ 

Sekma<iienį rytą aš atsikėliau 
anksti ir laukiau, kada važiuosiu 
į Kaziuko mugę. Nuvažiavau ir 
mačiau daug skautų ir žmonių. 
Man labai pat inka Kaziuko mu
gė. Aš loterijoje laimėjau daug 
gražių daiktų. Aš susitikau daug 
draugų.. 

Paulius Jozaitis 

STOVYKLA 

Vasarą aš važiuosiu į stovyklą. 
Dieną aš eisiu maudytis ir tada 
bus lankymas ir aš eisiu lankyti 
mamą. Vakare bus puolimai. Aš 
pulsiu paukštytes ir tada eisim 
miegoti į palapines. Ten bus la
bai smagu. 

Jonas Sasnauskas 

Aš esu vilkiukas. Man patin
ka sueigos, nes mes žaidžiam ir 
man labai patinka mazgus riš
ti. Mes ėjom žvejoti, čiuožti ir 
važiavom į karo muziejų. Aš lau
kiu vasaros, nes norėčiau važiuo
ti į stovyklą. 

Viktoras Izokaitis 

MŪSŲ LAUŽAS 

Vasaros metu mes praleidžiam 
daug laiko savo vasarvietėje. Vie
ną dieną mes nutarėm sukurti 
laužą. Aš su savo broliu ir pus
broliais rinkorrr Šakas visą dieną. 
Iš akmenų mes padarėm lauža
vietę ir sustatėm laužą. Aš sudė
jau mažas šakas į laužo vidurį. 
kad lengviau užsidegtų. Saulei 
nusileidus, mes paprašėm močiu
tės, kad uždegtų laužą. Lauže 
mes sudėjom bulves ir kepėm 
dešreles. Jas kepėm ugnyje, už
movę ant šakų. Bekepant, mano 
broliui, atsitiko nelaimė. Jam už
sidegė dešrelė ir šaka. Norėda
mas užgesinti, jis įkišo į smėlį. 
Tos dešrelės jis negalėjo valgyti 
ir net šuniukas nenorėjo ėsti. 
Man patiko ir manau, kad vi
siems patiko šis laužas. Mes tu
rėjom pabaigti laužą, užtat uo
dai pradėjo kasti. Dar reikėjo iš
imti bulves. Visi greitai atnešėm 
vandens ir užgesinom laužą. 

Viktoras Puodžiūnas 

KAS AŠ BŪSIU 
KAI UŽAUGSIU 

AŠ bandyčiau būti prezidentas, 
kad galėčiau padaryti taisyklę — 
kas tik rūkys, ar gamtą terš, po
licija duos jiems dešimt progų nu
stoti. Jei nenustos, tai policija 
nuveš į kalėjimą vienai valandai. 
Tada žmogus žinos, kad nėra 
sveika rūkyti arba teršti gamtą. 
Jūs nebandykite rūkyti, o gamtą 
saugokit! 

Aras Tijūnėlis 

Kai užaugsiu aš norėčiau būti 
naras. Vasarą, kai esu prie ežero, 
man parinka užsidėti vandens 
akinius ir nardyti po vandeniu. 

Man yra labai ylomu matyti kas 
darosi ant ežero dugno. M a n dar 
įdomiau būtų matyti, kas darosi 
ant jūros dugno gilumose, kas 
ten auga i r gyvena. 

Darius Rūbas 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
aesaugo, juos grąžina tik iš anks
to susitarus. Redakcija už skelbi-
mų turinį neatsaką Skelbimų kai
nos prisiunčiamos gavus prašyme 

K U O AŠ NORĖČIAU 
BŪTI UŽAUGĘS 

-
Aš kai baigsiu pradžios mo

kyklą, eisiu j gimnaziją, o baigęs 
gimnaziją, eisiu į karo mokyklą 
mokysiuosi skraidyti. Skraidin

siu kareivius į frontą, skrai
džiosiu bombas ir mesiu ant prie
šo, ginsiu tėvynę. Išlaisvinsiu Lie 
tuvą Tėvynę, kad būtų laisva ir 
nepavergta. 

Edvardas Pranskevičhis 

Kai užaugsiu aš norėčiau būti 
gaisrininkas. Todėl, kad gaisri
ninkai išgelbsti žmones is gaisro 
ir kitų nelaimių. Kai girdžiu kau
kiančias sirenas, pravažiuojančias 
pro mūsų namą, bėgu prie lango 
kad pamatyčiau. Man patinka 
raudonos gaisrininkų mašinos su 
ilgom kopėčiom. 

Audrius Rūbas 

Aš noriu būti chemikas. Che-
mikai moka naudoti chemikalus 
ir padaryti gražias spalvas ir gu
mą. Aš noriu padaryti paraką. 

Darius Maurukas 

Kaip aš užaugsiu aš noriu būti 
astronautas. Aš noriu matyti, kaip 
atrodė mėnulis. Aš irgi noriu nu
skristi į kitas planetas ir pama
tyti, ar ten yra kokios gyvybės. 

Rimas Maurukas 

Aš noriu būti ugniage
sys. Man patinka jų mašinos. No
riu padėti kai namas dega. Mėgs
tu gelbėti žmonėms. Patinka grei 
tai važiuoti su sirena. 

r • Redakcija dirba kasdien 
5 &30 — *3fl» štiiadieniais 
5 fciu — 12:00. 
S • Adnuruitrac-^a dirba kas-
§ dien nuo 8 30 d 4:30, šešta-
§ dienuua nuo 3:30 -<. .2:00. 
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ofiso fa* boto Olvaplc S-41SI 

DR. ANNA BALIUHAS 
2858 West 68rd Street 

AKIŲ. AUSŲ. NOSIES IR 
GERKLftS LIGOS 

Valandos pairai susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija tr moterų Ilgo* 

GtnekoloęteS Chlrunrtja 
6443 So. Pnlaski Road (Crawford 
Medfed Bu&ding) TeL LU 5-6446 
Priima Ugonlaa pagal «usltartm%. 

i Jei neatsUiepia, akamblnU 374-8004 

i t VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR .VIDAUS LIGOS 

Marquette Memoai Center 
•132 So. Kedzie Ave. 

VaL: p irmai , antrad. ir lcetvtrtad 
C tkl 7:80 vaL vakaro. 

fieštad. nuo 1 iki 3 vaL 
Pagal susitarimą, 

Offtso telef. WA 5-2670 
Redd. tcL WAlbrook 5-304* 

Td. Ofiso HE 4-5849, rez. 888-2238 
DR. PETER T. BRAZIS 

GTDTTOJAS IR CHIROIGAS 
24*4 W « t 71st Street 

VaL pirm. ketv. 1 iki 6 popiet 
antrad., penkta. 1-5. tret Ir i&ešt tik 
misi tarną. 

Df. Ant. Rudokn kabinetai perein* 

DR. EDMUND L C1ARA 
OFTOMETRISTA3 

8709 Wes* 51«t Street 
TEU O B 8-S400 

VaL pa*ru gajsitamna: pi.rma4. ir 
ketv. 1—4 ir 7—9: aatrad. ir p<"ns-
tad. 10—4, ieStad. 10-1 vai. 

Vytas Palionis 

Ofs. teL 735-4477; Rez. 246-2839 
DR. E. DECKYS 

OTDYTO-TA TR C H IKI HGt 
Specialybė ~ Servų \i 

Emocinės Ligos 
CRAWT , OF.TJ MKI'TCAt, PTLPTNO 

a44» So. Pnlariki Road 
Valandos pa.**? Kirftar'ma 

TeL 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 66th Ave, Cicero 

Kasdien 1-S vaL ir 8-8 vaL YaJfc. 
įsakymą trečiadieniu*. 

fleStadlenlaJa 12 Ir 4 vaL popiet 

TeL BEBanee 6-1811 
DR. WALTER J, KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 West 58th Street 

VaL plrmad., antrad., ketvirtas. Ir 
penktad. nuo 12-4 vaL popiet tr t-t 
vai. vak. ge&tad. 12-2 vaL popiet O 
trečiadieniais uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CHIRURGt 
KCMKir ER VAIKŲ UGOtf 

ŠPECIAIilOTfi 
HEDICAL BtTLDrVG 

7156 Sootn Weatero Aveon* 
Valandos: Kasdien nuo 10 vaL ryto 
iki 1 vai. popiet. _ „ . 
Ofiso teL R E 7-llflS; reztd. ttP-2tlt 
OOso H E 4-1818. Rez. PR «-M*l 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-oa tr CampbeD Ava. kampa.) 
VaL: plrmad., antrad., ketvtrt. Ir 
penkt 3 iki 7 v. p.p. Tik sualtarna 

TeL 778-6565 

DR. VIDAS i . NEMIGKAS 
SLRDLES LR VIDAUS LIGOS 

2454 West 71st Street 
Valandos pagal susitarimą 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOLETA KABOSAITS 

7051 So. Wasntenaw, teL 77S-4RM 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoja 

receptua 
Didelis aklnin r&mu pastrtaklmaa 

Vai.: pirm., antr., penkt. 10-S:JO. 
Ketv. 1-8 v. v. gest. 10-4 V. p. 

TrečladleniaJa uždaryta. 

Kai aš užaugsiu, aš noriu bū
ti daktaras ir pagelbėt žmonėms* 
kurie turi vėžį. Aš mokinsiuos bu 
ti vėžio specialistu ir noriu dirb
ti M t Sinai ligoninei. 

Vytas Šulauis 

Reaid. teL — 6J fU»~3 

DR. W. M. EIS1N-E1SINAS 

GDTSKOLOGIKS CHIRURGIJA 
613* So. K « « e Ave- WA S-%70 
Valandom pagal liarttarUnA. Je( ne-

atKtUepla. FkamMnti: MI 2-00O1. 

Telet — 283-4422 

DR, ROMAS PETKUS 
AKIV UOOa — CHLRUROIJA 

Oflnf! 
111 HO. WABASH AVM. 

4200 >"0. Crl-NTRAL AVaV 
Valando* paKal toaltartma 

-

DR. FRANK PLEČKAS 
OPTOMHTPJSTAS 

2618 W, ll*x hi. — IeL 737-(141 
Tikrina aki", pataiko akinta* tr 

VaL pagal *n-«4tartx»a. ridaryta 

TeL — BE 8-5898 

M t A. B. GUVE6KAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

9pecialT*>£ A3?:TJ U ? o s 
8907 W«*t l«3rd Strwt 

Vatendoa pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTV. PCSLSS LR 

PROSTATOS CHIRURGU* 
2«56 W. «Blrd Street 

VaL antrad. nuo 1-4 popiet 
!r ketv. n-jo 5-7 vakare 

Oflvi teL TT6-28JW>: m. 44S-8M8 

BELGIJOS PAŠTO 
PERLAIDŲ SKYRIAUS 

AVANTIŪROS 

Neseniai atidengta, kad iš Bei 
gijos pašto perlaidų skyriaus, 
tvarkomo "kompiuteriais", per 4 
metus yra be žinios dingę 340 
milijonai frankų. Tai paaiškė
jo" neseniai, kai vienas pašto tar
nautojas su 24,5 railijon, frankų 
pabėgo į Ispaniją. Dabar pa
skirta pašto 'kontrolėj komisija 
mrstatė, kad datrgybė išgrobsty
mų padarę pe&to tarnautojai 
"'kompiuteriui skyriuje" dėi silp
nos kontrolės Dabar rranisteris 
mano visą skyrių perorganizuo
ti. 

A T . 
, W . . i , " .. 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
3M» SO. HALSTED STREET TEL. — CA *-7*5t 
RADLJO TR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVTZTTŲ APARATŲ 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

Ofise telet. PB 3-2220 

DR. iANINA JACEVIČIUS 
J O K A A 

V A I K Ų L I G O S 
2658 Went 6Srd 

PfTVl, 
Street 

DR. I. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas: 4258 W. 6Sr4 M. 
Ofiso telef. RE 5-4419 

O B e-etiT 

7&L 

Ofa. PO 7^000 R « L GA S-TTT8 

DR, A. IENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S844 W**»t 63rd Str*«t 

Vajandon: ptnc&d., antrad., katvtrtai. 
!T penktad. r.':n 1 Uct I TSŪ. popUt. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų Ugot 
Orisn." \r «>A 2«52 W. 5Wb M. 

T*»l. PRo«p«»ct 8-1 M*. 

i
O"-»o -n.:.- 7"r~r.-. ».ntr. tr«&, k 

p«nXt nuo 2 iki 4 vai. ir 6 ĮM •. T , 
šeŠt 2-4 p.p. ir v. :t- laika maltarna 

D R . K . A . V.IUCAS 
4a»-4i4l — IT) 1-1VM* 
įt-i OMfllliMpts 84M-»Ofe 

OT>og U©C3 — aBTRT'RGTJA 
O B M I : t0S2 N. Stmben Ave. 

8BM N. Wwt«ra Ave. 
Valandos p«ga] t»;ai tarine 

V U teletooal 6SS-1S81 

M L f. V. KUINAS 
GYDYTOJAS, m CHIRURGAS 
14*7 So. tttfc Cosrt, noero 

Vai: kaadtofl l « - l t tr «-?. Tr««a4 
O M t a d . tfk 

Ottao t*4 HF 4-212* v*iwq QI *-41M 

DR, V, TUMAS0NIS 
v.-- n i r> w r* 'j A. w 
M&t Went Tirt Btnal 

TaM.: piras. antrad., k«tr tr panirtas 
l-S tr t-7 — a anksto •Mitaraa 

Tfi. oflao PR <MM4« 
DR. F, C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
S107 Wesl Tlst Otiast 

Valandos: 1-8 vai poptoC. 
Trr f. tr ««*ad. papu aaattartaB*. 

Ofiso t«L 5S6-S166; namu 
DR. PETRAS ŽIIOM 

GYDYTOJAS LR CTnRUROAS 
6234 S. NamMcans**t Ava. 

Vai: pirm., antr., aa«r l-T: 
3-1 vai Mtad. 



Helsinkyje buvo dtkelti 

VARTAI 1 PAVERGTU TAUTU RUSINIMĄ _ 
Nors tiktai septyni su puse čių ir šioje srityje, esą, "jau daug 

mėnesio praslinko nuo Eu»opos padaryta". Tačiau ministeris to-
saugumo ir bendradarbiavimo liau pabrėžė, kad "negalime būti 
baigiamojo dokumento pasirašy- patenkinti reikalų būkle, nes dar 
mo Helsinkyje pereitais metais didelis skaičius jaunų žmonių 
(rugpiūčio 1 d.), taigi nebuvo silpnai moka rusų kalbą, blogai 
dar pakankamai laiko įvykių ei- rašo, skaito ir kalba rusiškai", 
gai "įsibėgėti", tačiau neigiamas Kitais žodžiais tariant, pavergtie-
šio akto pasėkas jau skaudžiai 
jaučia visos sovietinių rusų pa
vergtos tautos, ypač lietuviai. 
Trisdešimt penkių sutarties daly
viai, kai jie prekiavo ne savomis 
prekėmis ir perleido Sovie
tams ne savo, bet kitas buvusias 
laisvas tautas ir jų žemes, duoda 
okupantams galimybę sustiprin
ti pavergtų tautų spaudimą ir jas 
rusinti. Sovietams ypač naudin
gas Helsinkio sutarties VIII 
punktas, kuriame sakoma: "visos 
tautos (suprask: sutarties daly
viai) visada turi teisę visiškos 
laisvės sąlygomis nustatyti, kada 
ir kaip jos nori, savo vidaus ir 
užsienio politinį statusą, užsie
niui nesikišant, ir savo nuožiūra 
įgyvendinti savo politinį, ekono
minį, socialinį ir kultūrinį vysty
mąsi". 

Sovietai šia jiems suteikta: tei
se — daryti krašto viduje tai, ką 
jie nori, plačiai naudojasi ir pa
vergtas tautas daug smarkiau, 
dabar jau pagal juos "legaliai" 
spaudžia ir rusina. 

* 
Pavergtų tautų rusinime po 

Helsinkio konferencijos žengtas 
didelis žingsnis. Visi mums pri
einami šaltiniai — atvykusių iš 
Sovietų Sąjungos pasakojimai, 
laiškuose prasiveržusios žinios, 
pagaliau pati Sovietų spauda 
šiuo reikalu vis daugiau rašo ir 
rusinimo reikalo" į vatą nebe-

ji nenori mokytis pavergėjo kal
bos. 

Kaip žinome, okup. Lietuvoje 
rusiškai pradeda mokyti nuo U 
pradžios mokyklos skyriaus. Pa
našiai yra ir kitose respublikose. 
Čia M.Prokofjevas pasiūlė naują 
vaikų rusinimo metodą — įvesti 
rusų kalbos mokymą jau vaikų 
darželiuose, jo paties žodžiais: 
"Ikimokyklinė įstaiga yra pirmo
ji visuomeninio vaikų auklėjimo 
grandis. Joje auklėjama apie 11 
milijonų visų Sovietų tautybių 
vaikų. Natūralu, kad kyla klausi
mas: ar nereikia ir ten — 
žaidimais ir pašnekesiais — pra
dėti mokyti rusų kalbos? Specia
listai tvirtina: kuo anksčiau vai
kai susipažįsta su kita kalba, tuo 
geriau ją įsisavina." Toliau jis 
pasiūlė, kad ikimokyklinio (dar-
želinio) amžiaus vaikams būtų 
duota 500 rusų kalbos valandų. 

* 
Švietimo ministeris M. Prokof

jevas džiaugėsi, kad geriausiai 
rusų kalbos mokymas esąs pa
žengęs Ukrainoje ir Gudijoje, nes 
šių kraštų kalbos giminingos ru
sų kalbai. Toliau jis užkliuvo 
Pabaltijo valstybes, kurios turi 11 
metų pradžios ir vidurinės mo
kyklos mokymą (ne dešimties, 
kaip kitur Rusijoje). Jis pasi
džiaugė, kad Latvijos vadeivos 
rusų kalbos mokymą padidinę 
iki 48 savaitinių valandų, tuo 
tarpu Estijoje esą 43 vai., o Lie-vynioja , nes niekas jiems nega-

H uždrausti tai daryti - būtų ki- ^ ^ val&nd M o k k v i _ 
simasis i Sovietų vidaus reikalus. ._._ „•, ^ T_ :_ : .J. x:„ 

Nauja pavergtų tautų rusini
mo akcija pradėta didžiule pro
paganda visoje Sovietų spaudoje, 
per jų televiziją, radiją, pirmiau
sia iškeliant rusų kalbos reikš
mę ir kuriant tiesiog jos kultą. 
Štai viena to kulto apraiškos ei- k a n k a t o d ė l r e } k i ą į v e ^ 
tata rs sovietines spaudo* .Rusų J ^ ^ (užmokyklines) ra-
kalba, kuri tars,i sugere savyje ^ kas> S į į * , 
geriausius pasaulinio mokslo ir ^ ^ ^ ^ b H k o s e j a u 

joje — 41 vai. Taigi visos šios 
"atsilikusios" respublikos turin
čios pasivyti Latviją, kurioje, 
kaip žinome, rusinimas yra dau
giausia pažengęs. 

Toliau jis aiškino, kad moky
mas rusų kalbos mokyklose esąs 

NAUJA BAZE INDIJOS VANDENYNE 
Amerikos interesų ir saugumo priemone 

paplito "mokyklų ir klasių su pa
pildomu rusų kalbos dėstymu". 
Jis neminėjo Lietuvos, bet pa
minėjo Latvijos, Estijos, Gruzi
jos vardus. Baigdamas savo "pa

skirtų .valandų skaičius gali būti 
didinamas nacionalinių kalbų 
sąskaiton, kas jau ne nuo šian
dien ir daroma. 

kultūros pasiekimus, rado nepap
rastai tikslią ir imlią leksikinę 
išraišką įvairūs socialiniai, eko
nominiai, visuomeniniai, politi-
nai ir moksliniai techniniai 
reiškiniai ir procesai. Rusų kai- pageidavo, kad "at 
S ^ g ^ u T ^ ^ S S silikusioi" respublikose būtų tradicijų kalba... ten prigimtą ^ ^ ^ £ 3 m o k k los> 
turtingumą, groži ir jėgą... Nega- ^ ^ ^ ^ 
iima netiKeti, kad tokia kalba L»ik-»» A™* „;«,*^ 
i i.j~- • \ l • v, i lu..,. tiktai rusų kalba . Apie gimto-
duota didžiai tautai. Rusų kalbos . , , , , . . . . r.. . ,!\ . i. *_•;„„„ šios kalbos dėstymą ir jo sustipn-didingumą galingumą, turtingu- n ™ s i n i m / k o ^ e r e

J
n c i j o ] e te_ 

mą ir didžiulę reikme ne kartą ^ . ^ ^ k a l b a i 
yra pabrėžęs didysis V. Leninas. .*. _ ,, ,___. 
Neįkainuojamą vaidmenį suvai
dino rusų kalba visų nacionali
nių Rusijos pakraščių tautų ko
voje prieš vietinius eksploatato-
nus ir pan. 

* Ministerio M. Prokofjevo ru-
Mus pasiekė daugiau žinių a- sinimo metodai jau plačiai tai-

pie Taškente, Uzbekijos sostinė- komi okup. Lietuvoje. Pirmiau-
je, įvykusią Sovietų valdžios spe- sia buvo sušaukta konferencija, 
dalių įstaigų suruoštą konferen- kurioje nutarta sustiprinti rusų 
ciją, kurioje patys rusai ir jų pa- kalbos dėstymą specialiose, že-
vergtų tautų okupantų skirti mės ūkio ir technikos mokyklose, 
"atstovai" nustatė naują rusini- Vidurinėse mokyklose pradėtos 
mo kursą. Šiuo reikalu buvo ruošti rusų kalbos olimpiados ar 
skaityta visa eilė referatų, vestos spartakiados, kuriose vykdomos 
diskusijos. Svarbiausius praneši- mokinių skaitomų rusų autorių ir 
mus padarė Uzbekistano komu- jų klasikų kūrinio skaitymo var-
nistų partijos pirmasis sekretorius žybos. Ruošiamasi įvesti rusų 
Š. Radišovas, Sovietų Sąjungos kalbos mokymą I-jame pradžios 
švietimo ministeris M. Prokof- mokyklos skyriuje ir, gal būt, vai-
jevas, aukštojo ir specialiojo vi- kų darželiuose. Vis daugiau lei-
durinio mokslo ministerio pava- džiama rusų kalba programų per 
duotojas N. Jegorovas, Sovietų radiją ir televiziją, vis mažiau 
mokslo akademijos rusų kalbos leidžiama lietuviškų programų ir 
instituto direktorius F. Filinas, lietuvių kalba knygų. Visa tai ru-
akademikas N. Sanskis ir kiti šios ^ i atlieka nesivaržydami, nesi-
srities "specialistai". Štai kai ku- dairydami į šalis, bet viešai, di
lios jų mintys. džiuodamiesi — tai leidžia jiems 

* daryti Helsinkio konferencijos 
M. Prokofjevas nurodė, kad nutarimai, nes Suomijos sostinė-

daugelyje sovietinių respublikų j e buvo atkelti vartai į pavergtų 
buvę priimti nutarimai ''page- tautų rusinimą. Mums tik be ga
rinti rusų kalbos dėstymą nacio- lo skaudu, kad tuos vartus atkel-
nalinėje mokykloje". Šiam reika- ti sovietiniams rusams padėjo ir 
lui jau anksčiau vyko konferen- Amerika, kurią vadiname laisvės 
cijos visoje eilėje Rusijos pakraŠ- kraštu. b. kv. 

Kai JAV traukiasi ar yra iš
stumiamos iš kai kurių didžiųjų 
užjūrio bazių, jų karo laivyną* 
baigia įrengti vieną didelę bazę 
Indijos vandenyne. Iš tos bazes 
lengvai pasiekiama visa Azijos 
ir Afrikos Indijos vandenyno 
juosiama erdvė, o taip pat ir 
Vidurio Rytų naftos laukai, ku
riuos, kaip daugelis ekspertų 
tvirtina, Sovietai nori užvaldyti. 

Bazė saloje 
Ta bazė įrengiama mažoje 

Diego Garcia saloje, už 1000 
myhų į pietus nuo Indijos ir ku
ri priklauso Anglijai Tą salą 
XVI š. atrado portugalai. Ji 
turi didelę 14 myiių ilgio ir 4 
myl. pločio įlanką, kuri laikoma 
puikiausiu pasaulio uostu. Ligi 
Napoleono kritimo ją valdė pran 
cūzai ir iš kokosinių palmių rie
šutų spaudė aliejų. Napoleoną 
pašalinus, Diego Garcia sala 
perėjo Anglijos valdžion. Jai 
valdant, ten buvo išvystyta kop
ros (džiovintų kokoso riešutų) 
pramonė. Joje gyveno 700 čia
buvių. Antro pasaulinio karo 
metu anglai ten įrengė radijo 
stotį ir greitlaivių bazę. 

Prieš 20 metų, anglams pra
dėjus trauktis iš savo užjūrio 
valdų, amerikiečiai pajuto reika
lą turėti savo susižinojimo prie
mones Indijog vandenyne. Buvo 
sutarta tam reikalui panaudoti 
nuašalią Garcia salą, 1965 m. 
iškilus reikalui duoti Maurici
jaus salynui nepriklausomybę, 
anglai sutarė, kad už 6 mil. do
lerių Mauricijus atsisakys savo 
teisę į Diego Garcia salą ir pri
ims anglų iš salos iškeltus 700 
čiabuvių ir atlygins jų nuosto
lius. Gyventojų Skėlimo reika
lavo amerikiečiai, kurie tą sa
lą iš Anglijos išnuomavo 50 me
tų. JAV sumokėjo Anglijai 11 
mil. dolerių už žemių perleidimą 
ir gyventojų iškėlimą. Taip sa
los čiabuviai 1970 m. buvo per
kelti į Mauricijų. Dėlto kraštu
tinės srovės pakėlė didelį triukš
mą Anglijoje ir JAV-bėse. 

Po šitų pradinių pasirašymų 
kongresas paskyrė 18 mil. doL 
bazės įrengimo darbams Dabar
tiniu metu ten gyvena 500 ka
rinio personalo, kurio dalis dirba 
komunikacijos srityje, o kita 
tiesia aerodromo takus. Jau e-
sąs nutiestas 8000 pėdų takas, 
bet norima jį prailginti ligi 12, 
000 pėdų, reikalingų patiems di
diesiems bombonešiams. 

Laivyno vadai, norėdami pa
skubinti tos bazės įrengimą, iau 

P. GAUČYS i aptarnaus tik Indijos vandeny-
I ne esančius laivus ir nereikės 

5 metai ragina kongresą akiru 
daugiau lėšų (apie 80 mil. dol.), 
tačiau tik praeitais metais kon
gresas pritarė Prez. Fordo siū
lymui bazę išplėsti ir greičiau 
užbaigti įrengimo darbus. Diego 
Garcios bazės įrengimui labai 
priešingos buvo Indija i r Aust
ralija. Jis rado platų atgarsį ir 
JAV-se. Indija su Australija, 
pataikaudamas Sovietams, pro
testavo prieš jos įrengimą, kon
gresas bijojo, kad JAV neįsivel
tų į kokias naujas avantiūras 
ir neskyrė daugiau lėšų. Tačiau 
išaugęs stiprus rusų karo laivy
nas, pradėjęs nuolat rodytis In
dijos vandenyne, karo atveju 
sudarytų pavojų naftos prista
tymui Naujoji Australijos vy
riausybė, matydama tą pavojų, 
ragino JAV padidinti savo lai
vyną Indijos vandenyne ir grei
čiau baigti Diego Garcia bazės 
įrengimą. 

Pentagonas nurodo politines, 
ūkines ir karines Priežastis, ku
rios skatina Diego Garcia salą 
padaryti tiekimo ir komunika
cijų baze. Indijos vandenynu 
vykstąs naftos pristatymas įgi
jo strateginę reikšmę. Kadangi 
JAV neturi tinkamos bazės šio
je žemyno erdvėje, joms reikia 
turėti jūrinę bazę. Po 1973 m. 
Vid. Rytų karo į Indijos van
denyną buvo pasiųstas jūrų lai
vyno dalinys parodyti JAV su 
gebėjimą išvystyti jėgą toje erd
vėje ir jos gyventojams paro
dyti JAV buvimą. Vis didėjąs 
rusų karo laivų skaičius Indijos 
vandenyne, jeigu ir nebuvo tie
sioginis veiksnys, paskatinęs į-
rengti bazę Diego Garcia salo
je, tai iš tikrųjų pakeitė pasau
lio jėgų pusiausvyrą. JAV ma
to reikalą apsaugoti savo intere
sus toje erdvėje, kaip ir taikos 
išlaikymą Vid. Rytuose, ir tuo 
užtikrinti nenutrūkstamą naftos 
pristatymą. 

Abejonės dėl bazės 
reikalingumo 

Iš kitos pusės senato daugu
mos vado sen, .Mansfieldo ir jo 
šalininkų nuomone, bazė sukel-
sianti tarp JAV ir Sov. Sąjun
gos ginklų lenktynes Indijos 
vandenyne pirma nei bus susi
t a r ta dėl ginklavimosi apriboji
mo. Be to, esą, paskatins sta
tyti daugiau laivų, aptarnau
jančių tris vandenynus, o tai 
pareikalaus papildomų 8 bu. doi. 
Prez. Fordas užtikrino, kad ji 

LIETUVIU BENDRUOMENES VEIKLOJE 
Bicentennial komitetas remia lietuvius 

JAV LB visuomeninių reikalų 
taryba pateikė Philadelphijos 
Bicentennial komitetui lietuvių 

bos padėka. 
Kasmet šio leidinio gerokas 

skaičius skiriamas veltui mūsų 
pasirodymo, minint Amerikos i diplomatams ir kai kurioms or-
200 metų sukaktį, projektą. Šis ganizacijoms. Posėdyje vėl bu-
projektas buvo amerikiečių pri- j vo nutarta paskirti 200 egz. 
imtas ir LB paskirta 5.000 dol. 
Smulkią lietuvių pasirodymo fi
nansinę apyskaitą paruošė Char
les H. Zerr, visą projektą ame
rikiečiams pristatė vicepirm. 
Aušra Zerr, atstovaujanti lietu
vių tautinei grupei Philadelphi
jos Bicentennial komitete. Kraš
to valdybos posėdyje buvo nu
tarta tam tikslui atidaryti atski
rą einamąją banko sąskaitą, vi
so projekto direktorium paskir
ti vicepirm. Rimą česonį, o. le
galiu patarėju patvirtinti vice-. 

BATUNui, 200 egz. mūsų atsto
vybei ir po 100» egz. konsula
tams. Valdybos finansinę naštą 
palengvino Antanas Adomėnas 
iš Santa Monicos, Cal., paauko
damas 500 dolerių, kad leidiniu 
vėl būtų aprūpinta mūsų diplo
matinė tarnyba. 

Šiemet, kaip ir praeity, Va
sario 16-sios proga krašto val
dyba paruošė dvi 28 minučių 
radijo programas anglų kalba. 

Vieną jų įkalbėjo Rima ir 
Gabrielius Mironai, kitą — Bi
ru tė Gailienė ir Rimas česonis. 

ir 
statyti naujų laivų. Atsižvel
giant į vis didėjančius sunku
mus išlaikyti Azijoje JAV ba
zes, Diego Garcia bazė yra la
bai svarbi JAV saugumui. 

Pentagonas pabrėžia, kad Die
go Garcia bazė turi tik tiekimo 
reikšmę. Dabartiniu metu JAV 
karo laivai toje erdvėje yra taip 
toli nuo savo tiekimo bazių, kad 
reikia daugelio tanklaivių jiems 
aprūpinti kuru arba plaukti 
4000 mylių į artimiausią Fili
pinų bazę. Karo atveju tiekimas 
dar labiau pasunkėtų. Turint 
bazę, naftą bus galima sande-. 
Uuoti, kaip ir visas atsargines U^^^ pasirodyme Philadel- Muzikinį apipavidalinimą ir įre-

~ : » • phijoje pagrindinę programą at- j kordavimą atliko Juozas Gaila. 
liks Čiurlionio ansamblis iš Cle-įBuvo užprašytos 25 programos 
velando. Į ir išsiuntinėtos veltui. Po vieną 

. a r dvi programas transliavo ra-
įdijo stotys šiose vioffcvėse: Bal 
timorėje, Beverly Shores, Ind., 

Federalinės valdžios National 
Endowment for Humanities į-
staiga finansavo LB krašto val
dybos suruoštą studijų savait
galį, sausio 31 — vasario 1 die
nomis. Prelegentais dalyvavo 
VLEKo valdybos narys Bronius 
Bieliukas. dr. Algirdas Budre2-
kis, dr. Ričardas Krickus, dr. 
Elona Vaišnienė ir dr. Vytau
tas Vygantas. Krašto valdyba 
nepaprastai dėkinga visiems pre 

vu. 
Besiginčijant senate dėl Die

go Garcia bazei kreditų, sen. J. 
Stennis pažymėjo, kad JAV joje 
neplanuoja nieko daugiau, ko 
rusai dar neturėtų ar nerengtų 
Barberoje ir Somali joje. Somali-
ja ir dabar yra visiškoj? Sovietų 
kontrolėje. Dabartinė kairioji 
diktatūra ten įsigalėjo su rusų 
parama. Somalijos prezidento 
kabinete kabo Lenino ir Brež
nevo portretai. Somalija yra 
tapusi pirmuoju Sovietų sateli
tu po Rytų Europos užvaldymo. 
Garcia bazės priešininkai tvirti
na, kad JAV turi trauktis iš vi-

Amerikiečiai finansuoja 
LB simpoziumus 

Detroite, Hartforde. Hot 
Springs, Ark., New York, Oma
ha. Nebr., Los Angeles Seton 
Hali N. J., Philadelphijoje, Wor-
cester, Mass. 

sų sričių, kurios nesudaro joms j ! e g e n t a m s i r a r a e r i M ų «Grcat 
gyvybinių interesų, o šalininkai, 
kad be Diego Garcia bazės JAV 
neįstengs Indijos vandenyne iš
laikyti pusiausvyros, matant, 
kaip Sov. Sąjunga nepaliauja
mai ten didina savo karines jė
gas ir įtaką. 

Michael J. Howlett nominuo
tas kandidatu į gubernatorius, 
tačiau tą laimėjimą pasiekė ne 
lengvai. 

Krašto valdybos nariai 
Vasario 16-sios minėjimuose 
Kralto valdybos pirmininkas 

Juozas Gaila kalbėjo Auksinio 
Kranto — Pornpano Beach ir 
Palm Beach LB apylinkių ir 
Lake Worth Lietuvių klubo ben
drame minėjime Floridoje, vice
pirm. Balys Raugas kalbėjo mi
nėjime Elizabeth. N. J., vice
pirm. Rimas česonis pristatė 
konsr. Edwin B. Forsythe Phi-amenkiecrj organizacijai. , , , , - . . . . , . . _„ ladelphnos minėjime, k. v. at-

Issues" programos koordinato
rėms už finansinę ir technikinę 
talką. Panašaus pobūdžio studi
jų savaitgalis, talkinant tai pa
čiai 
yra numatytas šio mėnesio 27 '< 
- 28 dienomis Philadelphijoje. 
The Violations of Human Ri-

ghts In Soviet Occup.ed 
Lithuania 

Jau penkti metai, kai LB Va
sario 16-sios proga išleidžia an
glų kalba leidinį, kuriame an
gliškai kalbančiam pasauliui pri
statomi okupanto prasižengimai 
žmoniškumui Lietuvoje. 1972 
metais šis leidinys tebuvo tik 
64 puslapių, o šiemet jau net 
140 puslapių. 1973 metais jis 
buvo išleistas ispaniškai Pietų 
Amerikos kraštams, 1974, 1975 

j ir 1976 m. krašto valdyba, tal-
įkindama Kanados Lietuvių Ben-
I druomenei, iSleido ir kar.adiškas 
| laidas. 

Šio leidinio autorius suredaga-

Anglijos premjeras Harold VVilson, 
dėl didelių sunkumų krašte, pasi
traukia iš savo pareigu. Į jo vietą 
pretenduoja penki ministeriai. 

stovas VVashingtonas Algiman
t a s Gureckas buvo pagrindinis 
kalbėtojas minėjime Baltimorė-
je. 

Trumpos pirm. Juozo Gazos 
ir visuomeninių reikalų tarybos 
pirm. Algimanto Gečio kalbos 
buvo perduotos per "Laisvės 
Varpą" Bostone, "Laisvės Ži
burį" N. Y., "Bendruomenės 
Balsą" Philadelphijoje, \ 'Mar
gutį" Chicagoje, "Lietuvos At
siminimų" valandėlę NY - NJ, 
"Tėvynės Garsus" Hartforde, 
Radijo programą lietuviams Bal 
timerėje, "Tėvynės Garsus" Cle-
velande ir liet. radijo valandėles 
Detroite. j^f. 

ĮKLIUVO DfiL MEDICARE 
Teisman patraukti septyni 

vo visas penkias laidas. Jam ir \ slaugymo namų vedėjai ir du 
techniško darbo talkininkams! vaistininkai Chicagoje. Įtariami 
Aldonai Zailskaitei ir Sauliui . neteisingumais ryšium su gydy-
Kupriui nuoširdi krašto valdy- ; mu turinčių Medicare. 

TIRONŲ NAGUOSE 
F H s l m l i i m • I 
M. KLEINATTIS 

54 
Tur būt, kaip aš, jie ten taip pa t pateko. Bet tikro 

kelio, kaip aš ir kiti mano prieteliai į tą būrelį pateko
me, iki šios dienos nepavyko išaiškinti. Greičiausia B., 
norėdamas parodyti savo ^ e U u i ' \ kad jis turi didelį j ̂ ^ ^ pagalvojau," kad "jL~buvu" pakviestas 
pasitikėjimą visų palangiškių tarpe, minėjo savo "bū- | k j j i p k o k g teiginis ^ ^ ^ n e s R y ž k i s save laikė 

metamų kaltinimų. Imu galvoti apie vis minimą susi- | Galvoju, a r verta visa tai, ką prisiminiau, dabar 
rinkimą mokyklos patalpose ano B. suorganizuoto; pasakoti gestapui naujų tardymų metu, nes žinau, kad 
"būrelio", anos "slapos gaujos", kurią mini Paku-
tinskas ir Rymeikis savo parodymuose, dėl kurių jau 
tiek daug kentėjau ir dar kentėsiu. 

Po ilgo ilgo galvojimo prieinu išvadą, ar nebus 
įvykęs tas susirinkimas tada, tą pačią dieną, kai mo
kykloje įvyko tėvų susirinkimas, o po jo įvyko Palan
gos bendrųjų ganyklų savininkų susirinkimas, kuria
me mačiau Pakutinską, Bičkuną 'žinomą Palangoje 
latrą), o vėliau atėjo ir Rymeikis, kuris su ganyklo
mis tikrai jokių reikalų neturi. Tada, matydamas jį 

relio" steigime mūsų pavardes visai mums nežinant. 
Tai klausimas, į kurį iki šios dienos man niekas ne
atsakė. Tiesa, B. yra dar gyvas, gyvena šiame krašte. 
Ne kartą užsiminus apie jo suorganizuotą būrelį Pa
langoje, ginasi, teisinasi ir įrodinėja, kad čia ne jis, 
bet kas nors kitas, gal Rymeikis ar Jankauskas, šį 
judo darbą atliko. Tik, gink Dieve, ne jis. Jis, tikiu, ge
rai žino ir, kai pabus jo sąžinė, pradės jam prikai 

privatiniu advokatu. 
Juk tada, man kalbantis su tėvais koridoriuje, 

priėjo prie manęs Pakutinskas ir prašė patalpos pa
sitarimui. Galvodamas, kad kokia tų bendrųjų ganyk
lų valdyba nori prieš susirinkimą pasitarti, pamojau 
ranka ir pasakiau, kad visos mokyklos klasės yra at
daros, kad gali ten eiti ir tartis. Aš toliau tęsiau pa-

šioti šį išdavikišką darbą, prašneks ir pasakys visą į sikalbėjimą su tėvais ir visai nekreipiau dėmesio, kas 
teisybę. 

Vėl grįžtu mmtimis į savo vienutę 54. 

Sėdžiu po visos paros kryžiaus kelių. Nors šian 

nuėjo su Pakutinsku į jo minimą pasitarimą, nes į tą 
pusę buvau atgręžęs nugarą. 

Prisimenu sekantį rytą mokyklos sargo Petkaus 
pasakojimą, kad Pakutinskas vėl kalbąs apie "prof-

dien anas gerasis prižiūrėtojas leidžia man gulėti, ne- j sąjungas". Bet, nelaikydamas Petkaus rimtu vyru, ne-
įneša darbo, bet, deja, negaliu net prie lovos prisiliesti, j kreipiau tada dėmesio į jo šneką. Kokia klaida pa-
Kiek geriau kniūpščiam. Bet po žvėriškų nakties -—Įdaryta! Jei tada būčiau rimčiau atkreipęs dėmesį į 
visos paros — draskymų ne tik galvą skauda nuo su- \ Petkų, šiandien tikrai nebūčiau čia... 
daužymo Rymeikio "steką", bet ir nervai taip išjudin- Galvoju, ar tik ir nebus buvęs tada mokykloje 
ti, išdraskyti, kad apie miegą nė pagalvoti negaliu. Daž-! tos "slaptos gaujos" susirinkimas, kuriame ir Petkus 
nai girdžiu, kad tikrina mane. Vėl atsikeliu, apsi- ! buvo ir Pakutinskas kalbėjo apie Petkaus minimas 
rengiu, ir sėdžiu. Taip gal geriau, neskauda taip nu-, "Profsąjungas". Jei tą rytą būčiau rimčiau Petkaus 
garos. Į šneka susidomėjęs, būčiau galėjęs viską laiku išaiš-' kius, kokie jiems bus reikalingi. 

Mintimis skraidau toli, bet vis sugrįžtu prie man į kinti. O dabar per vė1u~. * ^Bua daugiau) 

tikrai dar jų bus. Bet...gal jau dabar per vėlu. Vis tiek 
netikės, manys, kad a š kuriu naują pasaką save gin
ti ir teisinti , o noriu įvelti kitus asmenis, šiuo metu 
neprieinu nutarimo, kaip pasielgti naujuose tardymuo
se. Viską palieku ateičiai, naujiems tardymams, nes jų 
tikrai bus gal ir gana daug. Juk paskutinį kartą tą 
ir Behrentas užakcentavo eidamas namo. 

Taip slenka viena diena po kitos, belaukiant naujų 
tardymų. Apgyja veidas, kūnas, žandikauliai. Vėl ga
liu palengvėle valgyti. Galiu čiulpti kavoje ar sriuboje 
išmirkytą duoną. Turtu jos keturių dienų davinį, ke
turias riekutes. Kaip gerai, kad dabar jas turiu. Kokia 
ji gardi. Į nieką nemainyčiau. Taupau, nors galėčiau 
viską greit suvalgyti. Visus keturis gabalėlius perpiau-
nu pusiau į aštuonis. Aštuonioms dienoms turėsiu po 
pusantros riekutės. Koks aš turtingas! 

Taip praeina viena savaitė ir kita. Manęs niekas 
nejudina, netempia vakarais į kalėjimo raštinę, o iš 
ten į gestapo, į žvėrių namus. Negirdžiu tų tartum 
alkanų vilkų staugimo, nedrasko jie manęs. O gal pa
gavo kitas aukas, gal sotūs nuo naujų aukų? Bet ne
pamirš jie ir manęs. Pailsės, o gal praalks, tada vėl 
puls mane savo sužvėrujusiais nagais, vėl draskys, vėl 
kankins mane. Gerai prisimenu, juk paskutinį kartą 
Behrentas aiškiai sakė. kad sekantį kartą jis kalbės su 
manim apie tolimesnę šios "slaptos organizacijos veik
lą". Nuo jo pasakymo tada jau sudrebėjau. Ką tada 
šiam pragaro šėtonui pasakysiu ?Juk aš nieko nežinau. 
Vėl prasidės iš naujo kryžiaus keliai. Vėl draskys su
žvėrėję budeliai mane, kaip alkani vilkai šaltą žiemos 
naktį, vėl staugs žiūrėdami į savo auką. 

Bet kas atsitiko? O gal jau jiems pakanka, ką 
jie turi? Gal toliau pridės patys savo komentarus to-

f 
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arijonų Bendradarbių 49-as Seimas 
TĖVŲ MARIJONŲ PATALPOSE 6336 So. Kilbourn Ave., Chicago I 1976 m. bal. 4 d. - Kančios sekmad. 

| SEIMO PROGRAMA: 
| 11:00 vai. — gv. ^uųos, pamokslas 12:flQ vai- — Pietūs 
r 1:30 vai. Seimo posėdis, su kuriuo ir baigsis šis 48-tas Seimas. 
= SEIMO ŠOKIS — '-RIKIUOKITĖS IR PASIŠVĘSKITE" 

S 
Nuoširdžiai kviečiame visus Marijonų Vienuolijos rėmėjus - bendradarbius, £ 

taipgi visus prijaučiančius bei norinčius paremti jų darbus šioje šalyje ir užsie
nyje, ituoskaitlmgiausifti dalyvauti Siame 49-tame SEIME. i 

MARIJONAI ir T.T. Marijonu Bendradarbių Chieagos apskrities Valdyba = 

"Vilijos" moterų kvartetas, kuris išpildys meninės programos dalį 
Stepono ir Valentinos Minkų parengime So. Bostone, kovo 28 d. Stovi 
(iš k.) : Regina Malakas. Aldona Pitkunigis, L. Stukas (vedėjas), Edna 
Rinkevičienė ir Loreta Stukas. Nuotr. R. Kisieliaus 

BOSTONO 23NIOS 
LAISVĖS VARPUI 22 METAI 

Kovo 7 d. Lietuvių, radijo va
landai "Laisvės Varpui" suėjo 22 
metai. Sveikinam Laisvės Var
pą šios sukakties proga ir linki
me jam ilgo gyvenimo ir našaus 
darbo. Kovo 7 a. per šią pačią 
programą "Laisvės Varpą" gra
žiai sveikino Lietuvių B-nės Bos
tono apygardos pirmininkas Po
vilas Jancauskas. 

"Laisvės Varpo" kelias į gyve
nimą ir per gyvenimą nebuvo ir 
nėra lengvas. Kai vilnietis advo
katas Petras Viščinis ėmėsi or
ganizuoti šią lietuvių kultūrinę 
programą radijo bangomis, buvo 
gana nemažai skeptikų, kurie 

kieciams. 
Žinoma, "Laisvės Varpo" ke

lias per gyvenimą yra gana sun
kus, ypatingai piniginiu reikalu. 
Jau seniai atkrito organizacijos, 
kurios rėmė jo įsikūrimą. Be to, 
ir visuomenės parama mažėja. 
Kita bėda buvo, kai Fra-
mingham stotis jau prieš daug 
metų atsakė "Laisvės Varpui" 
laiką savo stotyje. Viščinis ieškojo 
kitur. Kurį laiką buvo perduo
ta, berods, net iš Plymouth. Vė
liau vėl buvo grįžta arčiau prie 
Bostono. Buv. Lietuvių radijo va
landos vedėjas Antanas Kneižys 
šią savo radio valandėlę perdavė 
Jonui Romanui. Po eilės metų 

I veiklos, amžiaus ir sveikatos su-

dėl staigios ligos koncerto prog
ramoje nedalyvauja, o visą prog
ramą atliks pianistė Aldona. Pir
mojoj daly ji at l iko tris dalykus 
F. Chopeno, ir F . Liszto sonatą. 
Antrojoj daly sekė B. Dvariono 
Sonatina ir trys dalykai A. Skre
bino. 

B. ALEKSAITĖS MAGISTRO 
LAIPSNIUI K O N C E R T A S 

Birutė Ona Aleksaitė prieš ke
lis metus baigė Waršuvos kon-
servatorjos dainavimo klasę. Jai 
buvo sudarytos sąlygos atvykti į 
Ameriką dainavimo studijų gili
nimui. Ji jas gi l ino Naujosios 
Anglijos konservatorijoj. Kovo 14 

viškų valgių, paruoštą šeiminin
kės Monikos Plevokienės ir jos 
padėjėjų. 

Linksmoji valanda bus nuo 2-
3 vai. po pietų, kada galėsite ska
niai ir sočiai pavalgyti. 

Koncertas prasidės 3:30 vai. po 
pietų. Programą 42 metų sukak
tuvių proga, sveikins Elena Va-
syliūnienė iš Somerville. 

Koncerto programą išpildys 
pirmą kartą Bostone matytas ir 
girdėtas Vilijos moterų kvartetas, 
vedamas Liudo Stuko iš NF. J. Jis 
ir pats dainuos. Jam akompanuos 
Saulius Cibas iš Bostono. 

Kviečiam ateiti praleisti dieną 
ir vakarą savųjų tarpe ir švęsti 

d. konservatorijos rečitalių salėje į seniausių lietuviškų radijo prog-

radijo valandų 
pas" našta teko 

'Laisvės Var-
Petrui Višči 

manė ir sakė, kad vargiai pasiseks j metimais Jonas Romanas susita-
ją suorganizuoti, o ypatingai su
telkti pakankamai lėšų ir gauti 
laiką kurioje nors radijo stotyje. 
T u o laiku Bostone veikė Lietuvių 
radijo valanda, vedama Antano 
Kneižio, kita vedama Stepono ir 
Valentinos Minkų ir trečia Jono 
Lapėno. Be to, dar veikė ir ko
munistų radijo pusvalandis. Eilės 
gerų žmonių iš Bostono, Brockto-
no ir Worcesterio dėka, o taip 
pat dviejų organizacijų: Sandaros 
ir Lietuvių Susivienijimo pastan
gomis buvo sudarytos lėšos pra
džiai. Buvo išstumta iš Framin-

įvyko jos koncertas magistro 
laipsniui. Jai akompanavo stu
dentas Laurenco Bogue. Į šį jos 
koncertą susirinko gražus būrys 
lietuvių rinktinės publikos, ypa
tingai daug menininkų. 

Profesorių par inkta koncertui 
programa buvo įvairiomis kalbo
mis, įvairių kompozitorių ir ga
na sunki. Kompozitoriai: Jean 
Baptiste Lully, Jean Phylipe, Ra-
meau Francois Philidor, Franz 
Peter Schubert, Stanislaw Mo-
niuszko. Karol Szymansky, Ser-
gei Prokofiev, Kazys Viktoras 
Banaitis ir Stasys Šimkus. Lie
tuvius kompozitorius. Birutei 
Aleksaitei reikalaujant, labai ne
noromis -įsileido profesoriai. Vis
kas buvo dainuojama originalio
mis kalbomis. J au daliai lietuvių 
Birutė Aleksaitė yra pažįstama 
iš- jos koncertų. Manykime, kad 
baigusi mokslus ji turės daugiau 
laiko pasirodyti su daina. Žino
ma, jeigu jai b u s leista pasilikti 
Amerikoje. Paprastai studentai, 
po baigimo mokslų privalo grįžti 

rė su Petru Viščiniu ir sujungė į ^ o kraštus ir jiems sunkiai su-
šias abi radio valandas į vieną ir teikiamos sąlygos pastoviam ap-
pavadino Lietuvių radijo valan- s i m e n i m u L Kiek žinome, yra 
da "Laisvės Varpas". Sių abiejų | daroma žygiai, kad jai būtų leis-

C L A S S I F I E D G U I D E 
D t M E S I O ! 

O O O O O O O O C O O O O O O O O O O O O O O O O O 
WEST COMMUNITIES 

Y M C A 
at 6235 S. Homan Ave. is offering 
beginners 

DRIVING C0URSE 
starting April 9th. Course iscludes 
5—2 hour lectures on Friday evening 
it 7:30: 6 hours behind —the—wheel 
iriving. For further information call 
tthe YMCA — 434-0300. 
: K > 0 - C X > 0 < > < > 0 < > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

FUBMSHED BASEMENT 
APARTMENT 

Middle aged woman or couple. 
Willing to accept part payment in 
service. References reąuired. 

TeL — WE 5-3854 

ta pasilikti. 
Mes linkime Birutei nugalėti 

gham stoties komunistinė prog- j p r o g ų y r a daug, bet tų mecena-
rama ir joje gautas laikas 'Lais- Į t ų , 0 , labai maža. Štai, kad ir ko
vės V a r p u T J r taip pradėjo skam- j v o mėnesio 7 d. buvo gražiai pa-
bėti garsusis Laisvės Varpas, ko- minėtas šv. Kazimieras. Kalbėjo 
kį Amerikos lietuviai padovanojo 

mės dainos mene . P . Žičkus 
niui. Jis ją neša gana sąžinin- į visas imigracijos kliūtis i r sėk 
gai. Skelbimų veik nėra, todėl ji 
išlaikoma klausytojų įnašais. Tik, 
va, klausytis miela, bet atiduot 
tą klausytojo įnašą, tai jau kas 
kita. O mokestis radijo stočiai vis 
keliamas ir išlaidos didėja. Kar
tais specialiomis progomis atsi
randa programų mecenatai. Tų 

MOCKAUS MIŠIOS 
SU SOLISTU 

ramų 42 metų sukaktuves kartu 
su mumis. 

Steponas ir Valentina Minkai 

JA VLB TARYBOS 
RINKIMAI 

JAV LB VILI Tarybos rinki
mai įvyks balandžio 24 ir 25 die
nomis. Bostono LB Rinkimų apy
gardą sudaro penkios apylinkės: 
Bostono, Broektono, VVorcesterio, 
Cape Codo ir Provinder.ee. Be to, 
visi lietuviai gyvenantieji Maine, 
Massachusetts, New Hampshire, 
Rhode Islando ir Vermonto vals
tybėse. 

Visoje Bostono LB rinkiminė
je apygardoje į VIII LB Tarybą 
rinkti yra pasiūlyta ir gauti jų su
tikimai, šie kandidatai: 1. Hen
rikas Čepas 56 m. iš Bostono, 2. 
Donatas Jancauskas 29 m. iš 
Broektono, 3. Bronius Kruopis 
59 m. iš Bostono, 4. Julius Špoke
vičius 44 m. iš Westwood, ir 5. 
Elena Vasiliūnienė 60 m. iš So
merville. 

Bostono LB rinkiminėje apy
gardoje kiekvienas balsuotojas ga
li balsuoti ne daugiau, kaip ž 
tris kandidatus, bet gali balsuoti 
ir už mažiau kandidatų. 

Kiekvieno lietuvio yra tautinė 
pareiga ir savigarba balsuoti ir 
išrinkti savo LB valdžią. 

Bostono LB rinkiminės 
apygardos komisija 

P A R D A V I M U I 

Parduodamas visai naujas 
kilimas 9x12. 
TeL 735-8267 

MSCELLANEOCS 

SIUNTINIAI S LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, flL 66632, telef. 927-5980 

HELP VVANTED UOTERY* 

ALTERATION U D Y 
Esperienced to f it and sęw. Do 
gpod work—good pay. Mušt speąk 
Engusiu Gali MRS. MTTJ.rm. 

Tel. 527-3766 
CLEANDJG W0MflN 

One day a week — for 
cwo adults. 

Call Saturday, March 27th. betrveen 
4:00 and 8:00 p. m. 
5 6 1 - 4 9 7 9 

Parduodami tautiniai rūbai iš Lie
tuvos. Kreiptis — 2524 W. 69 St 

Tel. 434-9390 

R E A L E S T A T E 

BEVERLY SHORES, IND. 
Former model home, 3 or 4 bed-
rms. Large corner lot Mortgage 
balance can be assumed. Only — 
$24,800. 
DUBOIS REALTY • 219-872-6467 

HEATTNG CONTRACTOR 
ir porsfcitau senas visi} rūšių namo 
apšildymui poč.us, air conditioning 
» JrenJfiu mieste ir užmiesty naujus 
ir vandens boiierius. Dirbu greit, są
žiningai ir garantuotai. 

DOMAS ižCKACSKAS 
4444 So.. West»?rn dvenue 

CtaicaKO, li'.inois 60(109 
Telef. — VI 7-3447 

MARMA NOREIKIENĖ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
labai pageidaujamos jero*» rūšies 

prekes. Maistas iš Europos sandelio. 
2608 W. G9th St-. Cliicago, Ui. 60629 

TEL. — WA 5-2787 

S E W E R T R O U B L E S ? 
A. J's Sewer Serviee 

licensed & Bonded. 24-hour serv. Į 
Sewer cleaning, rodding & repair-
ing. I do my own work. 

TEL. — 478-5595 

Lietuvai, kuris laikinojoj Lietuvos 
sostinėj Kaune iš Karo Muziejaus 
bokšto skambėjo lietuviams: " O 
skambink per amžius vaikams 
Lietuvos, tas laisvės nevertas, kas 
negina jos ' \ Per "Laisvės Varpą" 
girdime lietuvišką žodį, lietuviš
ką muziką, lietuvišką dainą, ak
tualijas iš lietuvių politinio, kul
tūrinio ir visuomeninio gyveni
m o nė tik iŠ išeivijos, bet ir iŠ 
pavergtos Lietuvos. 

Salia pačios radio programos, 
jos vedėjas Petras Viščinis orga
nizuoja koncertus šūkiu: pažin
kime savo talentus. Jis atkasė ir 
mūras parodė daug mūsų jaunų 
meno pajėgų, o taip pat kvietėsi 
ir visus kitus mūsų geriausius me
nininkus, š tai ir šiais metais ba
landžio 25 d. vėl girdėsime solis
tę^ ,Ąl<fona Stempužienę. su nauja 
programa, o ir jos akompaniato-
rių Joną švedą, kuris pas mus 
dar nėra buvęs. Ir kiek Žinome, 
bus padainuota arija iš jo para
šytos operos, kuri dar niekur ne
buvo girdėta. Trečias Laisvės Var
po teisingiau pasakius, Petro Viš
činio verkios baras yra paruoši
mas radijo programų anglų kal
ba birželio išvežimų ir Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo —-
Vasario 16-sios proga. Jis tas prog-
ramas paruošia, o jas perduoda į lis, kuriame buvo parašyta, kad 
pačių amerikiečių stotys ameri-'snmitoninkaa Jurgis Dvarionas, 

vysk. Antanas Deksnys, apie šv. 
Kazimierą paskaitą skaitė istori
kas prof. Simas Sužiedėlis. Buvo 
perduota prof. Aleksandro Alek
sio sukurta giesmė šv. Kazimierui. 
Tačiau ir šiam reikalui bent iki 
dabar mecenatas neatsirado. 

Taigi "Laisvės Varpo" gyve
nimo kelias yra labai sunkus. 

Mes turime ''Laisvės Varpui" 
du linkėjimus. Pirmas, jos vedė
jui Petrui ViŠčiniui nepavargti su 
Šia sunkia našta, o ją taip pat 
nuoširdžiai ir sąžiningai nešti ir 
toliau- Antras, kad mes visi klau
sytojai nors tą savo mažytį klau
sytojo įnašą apie 15 dol. per me
tus, arba, geriau pasakius, 28 cen
tus už visą valandą lietuviškos 
programos sąžiningai mokėtu
me. 

P. Žičkus 

ALDONOS DVARIONAITĖS 
KONCERTAS 

Kovo 13 d. Naujosios Anglijos 
konservatorijos rečitaliu salėje tu
rėjo įvykti pianistės Aldonos 
Dvarionaitės ir jos brolio smui 
kininko Jurgio Dvariono koncer-j 
tas. J šį koncertą susirinko apie 
porą šimtų Bostono ir apylinkių 
lietuvių rinktinės publikos. Tik 
visų nusivylimui, į atspausdintos J 
programos vidų buvo įdėtas lape 

Kovo 14 d. šv. Petro lietuvių 
parapijos So. Bostone bažnyčioje 
kieb. kun. Antanas Baitrušūnas 
atnašavo šv. Mišias už pedagogo, 
žurnalisto, visuomenininko Ka
zio Mockaus sielą (žmonos au
ka). Per šv. Mišias gražiai giedojo 
solistas Benediktas Povilavičius 
naują giesmę: Mano Dieve. Taip į 
pat giedojo ir vyrų choras, pasi- j 
talkinęs tris studentus iš konser- j 
vatorijos, kur muzikas Jeronimas j 
Kačinskas profesoriauja. Jis yra j 
šios parapijos vargonininkas. Po j 
šv. Mišių velionio Mockaus vai
kai: Valentinas, Algimantas ir 
Živilė bei kiti artimieji draugai 
vyko užkandžiams į Marijos 
Mockienės namus. Toks jau yr£ 
lietuviškas paprotys. 

MINKU RADIJO 
PARENGIMAS 

VIKARIATAI CHICAGOJE 

Chieagos arkivyskupija pada
linta į 12 vikariatų. "Draugo" ir 
Marque t te Parko rajono vikaru 
y r a kardinolo paskir tas kun. 
Donald Bartoszek, Šv. Sin> 
forozos parapijos asistentas. 

Sekmadieni, kovo 28 d. neval 
gykite namie pietų, bet ateikite . 
seniausių radijo programų Nau 
joj Anglijoj 42 metų sukaktuvin 
koncertą. So. Bostono Lietuvii 
piliečių klubo auditorijoj, III 
aukšte, kur gausite skaniu lietu-

Ka t ik išėjo iš spaudos 
Anatolijaus Kairio komedijų 

r inkinys vienoje knygoje 

T R Y S K O M E D I J O S 
\f KU-KU, 3 v. komedija 

2. DIDYSIS PENKTADIENIS, 
5 v. komedija 

*. RCTOS m B I J Ū N A I 
3 v . komedija 

Iliustravo dail. Z. Sodeikienė, 
224 pusi, kaina S5.00 

Užsisakyti: 

D R A U G A S 
4545 West 63rd Str . 

Chicago, DL 60639 

IR GYVENKIME CIA 
Arti 73 Ir CaUfornia 20 metų pul 

tcus 6 kaino. 2 aukšta mūras. 2 au
to mūro garažą* Patrauklus gyventi 
{23.300. 

Savistoviam profesionalui ar kiek 
rtenam žmogui galima gerai pirkti 2 
lukštų mūro narna, liuksus 6 kamb 
butas Ir modernus biznis. Namas sta 
tytas prieš 18 metu. Beveik prieš pai 
Marquette Pk. $38,000. 

5 butu paikas naras ir 2 auto ga-
-ažaa. Marąuett* Pke. Arti m i s ų 
527,900. 

• kamb., kaip naujas liuksu* 
"randi". 2 virtuvSa, 2 vonios. Nauji 
Ss&rpetai. Arti Brightoo Pko. Galit* 
<reit užimti. $16,500 

6 butu Iškilaus grožio mūras. 4 au
to muro garažas. Patik* ir Jums Mar-
luette pke. $68,000. 

Modernas 4 bota maras, 2 aute 
mūro garažaa Atskiri nauji Šildymai f į^ daiktus. Ir iŠ toli miesto leidi-
Centr. air conditioning. Arti Maria ' 
High. $45,000. 

2 batą modernas maro namas su 
<aražu. Atskiri Šildymai Rami graži 
?atve Marquette Pke. $36,600. 

VAL0IS REAL ESTATE 
2625 W. 71st St , tel BE 7-7260 

iiiiiiiiiiiiiiMiuiitiumiimiiimuiiiuiiiin 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Narna pirkimą* — Pardavimas — 
Valdymą. 

DrandTmal — beone Tut 
Notariatu — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

3458 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
1li;ilIillli;MlllHiHilHlilMUHHHMHIIIHH 

HEL? 
i • • • •»• ~ 

WANTED — VYRAI 

P O R T E R 
Escper. preferred. Excellent securi-
ty for tfce future. Apply in persoa 
Tuesday, Wednesday, Tliursday 

1«:00 A-M. to 4:06 P J t 

VElfTURE STORES, INC. 
500 River Oak West 
Calamet City, Illinois 

An Sq.ua! Opportumt7 Employer M/F 

MASŠTESASCE >IECHAMC 
Maiatenance mechanic for eleetrie 

components autoinatic machinery: To 
operate small tool room machinerT. 
Escellent pay and good b*nefifaTCall 

Mr. Kohn — 235-5030 
C H R O M A I J L O Y - A L C O N , ISC. 

1750 K. KiuabaU, CbJcago, DL 
Aa equal oppo-tunity «inplojrer 

ipha 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perfcrausto baldus ir H-
mai ir pilna apdrauda. 

TELEF. — WA 5«6S 

DURŲ STOGELIAI - DURYS 
LANGAI - TVOROS 

Patikrinkite kainas kitur i i 
paskambinkit: 

KOSTAS B U T K U S 
Telef. — 7 7 8 - 2 7 8 1 

M. A. $ IM K U S 
REAIi ESTATE, NOTARY PTBUC, 

I.NCOME TAX SERVICE 
4259 S. MapIewood, teL 2*4-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 

PILETYBfiS PRAŠYMAI ir 
kitokį biaakat 

TELEVIZIJOS 
M I G L I N A S T V 

Spalvotos ir paprastos 
RADUAI, 

Stereo ir oro vė«irit«val 
Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N A S T V 
2S46 W. 69tti St^ tel. 776-1488 

KITCHEN CABINETS MEN 
Need men vdlling to learn all pha 
ses of shop work. 

Mušt drive car. Apply 
8210 W. 47at St^ Lyotis, IU. 

TeL — 442-9525 

i • i • - • 

D £ M E S I O l 
• - • — •— " - • • • ' — • — t Į P » 

"LIETUVOS ATSIMINIMAI*9 

•oooooooooooooooooooooooooc 
10 botą mflru } vak. nuo Cicero 

Ave Virš $19,000 pajamų. 2emi mo 
kesciai. Puikus Investavimas. 

Gerai išlaikytas 4 puoš. butų mur 
Geros pajamos. Savininkas finansuoja 

Naujesnis mur. buagakn*. 4 kamb 
butas i-ne aukšte ir 2 kamb. viršuj 
MOr. garažas. I vak. nuo Kedzie. 

Š I M A I T I S REALTY 
Insurance — Income T a i 

2951 W. 63rd S t 436-7878 
oooooooooooooooooooooooooo 

J. 

V a i O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

viso rušin grindis 
Bin&NYS — TeL BE 7-5168 

Radijo Valanda Jau 85 m. 
New Jeraey, New York Ir Coonecti-
ent lletuviartm! Kas Se$tadl«n} srco 4 
iki $ vai. popiet, U W..VX> 8toUe« 
Ketv Yorke (1830 kil.. AM Ir 97.9 
mag. FM). 

Dtieka. — Dr. «okQtaa i. Mnka« 
1447 roroe Drive 

•foantaiBSide, 79. J. 076M 
TeL asa-aaas (oode tot) 

Kviečiame taip - pat k laupt i s — 
Uettrviški} kaltCrinių valaadq angly 
kalba, iš 8ettm Hali Universiteto ra
dijo stodea: <Kew Jeraey VTOOU. 
89$ meg. FM) Plrmad., 7:90-8:80 
v. vak. (Vadovauja pro*. J. Stukas) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • M 

fvairin prf-kiti pasirinkimą* ne
brangiai tj milMi sandelio. 

C?OSMOS PAKCELS EXPBESS 
SSUNTiHiai i LIETUVĄ 

SSS3 S. Hnl«t<v! St., Chicago TIL 60608 
2501 TV. «S»th .«»•., Chicaao. m. tOSJM 

Tet WA 5-2737, 254-3320 
V. Valentina* 

• • * < 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiuiiuiuiiuiiu 

BUDrS REAL ESTATE 
PIBKS1T — PARDUOSI! 

mjoMOsrr 
{VAIROS DRAUDIMAI 

Maloniai joms patarnaus 
BALYS BUDRAITIS 

4369ArehM Avs* 2545551 
Lamoiite, LSSIji A Archer ava 

Tat - U74g«] 

10<# — Wk — Ze*?' phctaa mok'-slt* 
ui aptir;iuda nuo ugnies ir autonio-
bilio p;is 

F R AM K Z A P 0 L I S 
S20S!S \Vest 95th Street 

Ctiicaeo. n.'inol? 
Telef, GA 4-SC>5t 

• < » I M < H « > M H M H M M M M 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisą a senas ir edodu naajas pe-

&U*. Piiriai išvalau taiptri alTvtnium 
ir perdirbu del duja. {deda vandens 
šildytuvas. Kreiptis — 

A. BANYS — teL 447-8808 

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

Apdraustas perkraustymas 
{vairia atstumo 

823 WEST S4tb PLACE 
Tel. — FRontieT 6-1882 

oooooooooooooooooooooooooc 

AR REIKIA VIZITINIU 
KORTELIŲ? 

VMttaių kortatių oandojmaf yra 
cražua paproty*. Biznieriai jas pla
čiai naudoja, bet tinka ir viatj fuo-
taų atstovama turėti gražias yizi-
ttnea korteiea. 

Kreflates } "Drauge'* administra
ciją visais pasažiaia reikalais. Bu-
dte patenkinti kiekvieną karta. 
oooooooooooooooooooooooooo 

Vasaros atostogų meta kiekvienas 
nori atitrukti nuo rūpesčių ir kas
dienybes. T a i padaryti padeda 
įdomi knyga. 

Skaitydami Renės Rasos 

MEILI TRIKAMPY 
ne tik užmiršit nuobodžia aplin* 
ką, bet nejučiomis persikelsit i ro
mano veikėjų audringą, jausmin-
gą, pilną džiaugsmu ir liūdesių 
gyvenimą, kuris, kaip nuotykin
gas filmas, pagaus jus nuo pir
mo puslapio ir laikys įtamoje 3d 
paskutinia 

Knygos kairia tik Z do. Gauna
ma Drauge. 

— — .u •ui 
. 

i . ^ 
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M OS Ų KOL O N /JOS E 
Omaha, Nebraska 

VASARIO 16 MINEJTHAS 

Lietuvos temnu. Toliau pabend- Į Bostono Lietuvių Piliečių drau-
rauta . vad inan t i s kava ir pyra- \ gijos I I I aukšto s&iėje. 
gaiš, kūr inos . pa ruošė Gmahes 
lietuviu rriotertj k labąs . Vado
vavo Jadvyga Povilaitienė ir Zi
ta Grigaitienė. Laisvinimo rei
kalams a u k a s rinko apylinkės 

Lietuvos nepriklausomybės 
a ts ta tymo minėjimas, įvykęs 
vasario 15 d., praėjo gedulo ženk 
le, nes vieną dieną anksčiau bu
vo palaidotas choro RtfflibyiNr1 

dirigentas muz. a. a. Bronius j m a . t a U c i m i l k ™ - Sur ink to 620 do-
Jonušas. Minėjimą surengė LB! 1 6 1? 1* . 'iį-* ' _ 
Omahos apyli i iės 'vakivba. Pro-! ^ S * 1 v * 1 ^ * * * sute ik tas in-
gramą paskelbė specialiai išleis- Į ^ T ^ ^ ^ U ^ S L F l 
t ame biuletenyje, vietos spau 
doje ir viešose vietos iškabinė-
tuos skelbimuose. Dėl švelnios 
žiemos palankaus oro ir gero iš
garsinimo, dalyvių susirinko 
daugiau, negu ankstesniais me
tais. 

Prasidėjo pamaldomis šv . An-
tano cfcžr.yčioje. šv . Mišias au
kojo ir atitinkamą pamokslą pa
sakė kun. Juozas Tautkus. Bu
vo pasimelsta už mirusius ir gy
vus kovotojus už Lietuvos lais
vę. Pamoksle prisiminė a a. 
Bronių Jonušą, kad ir jis buvo 
kovotojas kultūrinėmis priemo
nėmis. Giedojo cnoras Ramby-
nas, dirguojamag muz. Zenono 
Jonušo, kuris d a r nebuvo išvy
kęs po brolio palaidojimo. Var
gonais akompanavo Teresė Priš-
maiitaitė - Bart let t . Uniformuo
ti skautai nešė Lietuvos ir Ame
rikos vėliavas. P o pietų parapi
jos salėje vyko iškilmingas susi
rinkimas. Programą pravedė 
bendruomenės vicepirm. Anato-
lius Cigleris. Skautams įnešus 
vėliavas, Kristina Kartanienė 
solo sugiedojo Amerikos himną. 
Pianinu akompanavo Vaiva ša r 
kaitė. Invokaciją abiem kalbom 
sukalbėjo klebonas kun. Pe t ras 
2arkauskas . Vienos minutės su
sikaupimu buvo pagerbtas a. a. 
vctaz. Bronius Jonušas. Minėjimo 
įžanginį žodj pasakė pirminin
kaujantis Anatolius Cigleris. 
Šventės kilmę ir reikšme apibū
dino L B apyl. pirm. Albinas 
Reškevičius. Pirmą kalbą an
gliškai pasakė kongresmanas 
Jobai Y. McCollister, kuris re 
mia Lietuvos išlaisvinimo bylą 
ir yra kosponsorius okupacijos; 
nepripažinimo rezoliucijų. Ant- į 
rają labai turiningą pagrindinę1 

kalbą lietuviškai pasakė dr. Mar į 
t ynas Traut r imas . Midland Lu- : 

theran kolegijos profesorius. J is 
su savo s tudentais neseniai bu
vo tenkęsig moksliniais reikalais 
dkup. Lietuvoje ir pažine? de-
tantės neigiamą reikšmę. Hel
sinkio konferencijos d o r i n e n t ą 
suskirstė į 5 principus, išryškin- į 
damas, kad ta i yra fteisinimas 
didelės neteisybės pavergtiems 
kra*tams. 
* PutUkai -buvo prist i tyt i au kš-
'ieji švedai : Omahos r " r a ~ r>i 
Zorirtsk- ir tautybių atstovai. 
Jie visi pasakė svriidnrrno xa;-
Hae. Galiausiai pirm'nir <su-? n-
tig perskaitė, <"> pu .-.'į k a nl-^irr.u 
fr tėmė reaoliuc4;a B&irtą JAV 
prezidentui, vyriausybei, valsti
ją atstovaujantiems -^natoi-iams 
ir kongr-^s.Tiariami?. 

Po per t raukos vyko meninė 
dalis, kurią atliko lituanistinė 
mokykla ir tautintų šokių grupė 
"Aušra" . Suprantama, kad dėl 
dirigento mirties našlaujantis 
choras Rambynas šiemet pirmą 
kar tą negalėjo prisidėti prie 
programos paįvairinimo. Litua-
nfetinės mokyklos moksleivių 
programą išmokė, pravedė Ir 
dainoms dirigavo Kristina Kar-

akompanavo 
pakaitomis 

Vaiva ša rka i t ė ir Kristina Priš-
mantaitė. Moksleiviai padainavo 
keletą dainų ir pašoko pora šo
kių. Pranešinėjo Marius Kati
lius - Boydstun. Grupė "Aušra" 
pašoko keletą šokių. Akordeo
nu grojo Marytė Starkevičiūtė. 
Pranešinėjo Ri ta Kovaitė. Pa
baigoj šoko "veteranai", kurie 
prieš 22-jus metus y r a šokę O-
mahos šimtmečio minėjimo pro- J 
gramose. Jie dabar prisideda a-f 
naos. laikus ir rengiasi šokti) 
tautinių šoiėų šventėje Chice-
goje. Grttpėa šokius moko Gra
žina Rešfc«vi&en* i r Laimutė 
Antanėlienė. Programa baigta} 

ižd. Julija .Kavakieaė, padeda- \ pasišokti. 
Choro vedėjas komp. Julius 

Gaidelis turėjo gana sunkią o-
Peraciją, kuri gerai pasisekė. 
Dabar maestro sveiksta Carney 
ligoninėje ir tikisi intensyviai 
pradėti pasirengimą koncertui. 

P . J. 

Koncerto programa bus pa
skelbta vėliau. Pranešama, kad. 
meninei daliai pasibaigus, kon
certo dalyviai ir svečiai turės 
progos bendrai pasivaišinti ir 

minėjo vietos spauda, radijas i r 
televizija. Susirinkime dalyvavę 
visų trijų televizijos stočių fil-
muotojai padarė šviesinęs juos
teles ir vėliau j a s perdavė p e r 
9, 6 ir 7 t inklus. Keletą dienų 
vėliau K I O S - F M radi jo s to t i s 
transliavo operą " J ū r a t ė ir Kas 
ty t i s" , pe r t r aukomis t inkamai 

Kearny, N. J. 

paaiškindama apie 
Lietuvos padėtį. 

Brockton, Mass . 

K PARAPIJOS V E K L O S 

— Sopulingosios Dievo Moti
nos lietuvių parapija slaptu bal-

dabart inę I savimu išrinko į bažnyčios ta-
J . D . 

ŠAUKIAMAS L B A P Y L I N K E S 
SUSlRDijKIMAS 

Lietuvių Bendruomenės Brock-
tono apylinkės valdybos ir na 
rių metinis susi r inkimas įvyks 
kovo 28 d., sekmadienį, 3 vai . 
p. p. šv . Kazimiero Lietuvių pa
rapinės mokyklos salėje. P r o 
gramoje: valdybos i r revizijos 
komisijos rapor ta i , pranešimas 
iš UI P L Jaunimo kongreso P . 
Amerikoje, valdomųjų organų 
rinkimai i r bendra kavutė. 

Individualūs pranešimai ne
bus siuntinėjami. Visi, kas t ik 
save ska i to lietuviu, nesvarbu, 
ku r gimęs a r k a d a į šį k raš tą 
atvykęs, p rašomi susirinkime 
dalyvauti. 

CHORO KONCERTAS 
Brocktono šv. Kazimiero Lie

tuvių parapi jos choro pavasari
nis koncer tas įvyks gegužės 1 
d., šeštadienį, 7 va i . vakare, So. 

rybą šiuos pareigūnus: J . Mė-
lynį, P . Gibbą, L. Roką, A. Tom
kų, J . Vidcyko, S. Rimgail, E. 
McBride, G. Verbisky, J . Vaič
kų ir G. Gaglio. Taryba renkasi 
p i rmajam posėdžiui š. m, vasa
rio mėn . 22 d. 
— Lietuvių švento Vardo dr-ja 
rengia nariams bendrą Komu
niją š. m. balandžio mėn. 9 d. 
Ta intencija vakare 6:30 vai. 
bus laikomos šv. Mišios. P o Mi
šių i r šv. Komunijos visi daly
viai vyks t a j Lietuvių Katalikų 
Bendruomenės centrą dalyvauti 
iškilmingoje vakarienėje, kuriai 
n u m a t y t a programa ir kalbėto
jai . 

— Parapija y r a numačiusi su
rengt i šiemet dvi fivykas: vie
ną n u o liepos mėn. 17 d. ligi 
31 d. j Meksiką, kitą — nuo 
rugpiūčio mėn. 1 d. ligi 8 d, į 
Miami, San J u a n - Nassau ir 
St. Thomas. Informacijų reikalu 
kreipt is į kleboniją, telef. (201) 
998 - 4616. 

Gavėnios metu čia paskelbtas 
trečiadieniais valgio susimažini-

mas (Operation Rlce Bowl). Su
taupyti pinigai Įmetami į tam 
rekalui skirtą bažnyčios vesti
biulyje dėžutę. Surinktos aukos 
bus skiriamos labdarvbei. 

K BALFO VEIKLOS 
Kearny - Harrison Balfo sky

rius Nr. 7 baigė 1975 m. pini
ginį vajų. I Balfo centrą pa
siųsta 500 dol. 

Skyriaus susirinkimas, įvykęs 
kovo kovo 7 d., išrinko naują 
valdybą; J . Mėlynis — pirm., 
J. Baužys — vicepirm.. dr. S. 
Skripkus — sekr. J. Vaičkus 
— iždininku. Į revizijos komisi
ją įėjo: A. Arminas — pirmi
ninku; nariais — M. Mėlynienė 
ir V . Ramanauskas. 

Balandžio 25 d. (Atvelykyje) 
Laisvės Žiburio radijo dešimt
mečiui paminėti Kearny, N. J., 
aukštesniosios mokyklos audi
torijoje rengiama s r e to pobū
džio koncertas. Pakviestas pa
garsėjęs ne t ik Amerikoje, bet 
ir užsieniuose, lietuvių tautinių 
šokių ansamblis 'Grandinėlė' ' iš 
Clevelando. 

Pakvietimai jau platinami. Jų 
galima gauti Sopulingosios Die
vo Motinos bažnvčios klebonijo
je, Lietuvių Katalikų Bendruo
menės centre ir pas k i tus pla
tintojus, kur ie Laisvės Žiburio 
y r a paskelbti per radiją. 

RUOŠIAMAS VAKARAS 
R . K. Moterų sąjungos 63 kp., 

vadovaujama veiklios Julijos 
Skripkienės, š. m. kovo mėn. 
28 d. Lietuvių KataJikų Bendruo 
menės centre rengia kortų va
karą. Bus daug laimėjimų. Kvie
čiami visi atvykti nuotaikingai 
laiką praleisti. <J. Mėl. 

PATIKSLINIMAS 

R. K. Moterų sąjungos 63 kp. 
kortų vakaras bus ne balandžio 
38 d., ka ip buvo skelbta, bet 
kovo 28 d. J . M. 

DRAUGAS, treėiadienw, 1970 m. kovo mėn. 24 d. 9 

ra i tvarkomų, prityrusių kelio-irių. neprityrusių agentų ir to -
nių biurų patarnavimu. Tokių j kiems agentams nepat ikėki te 
mes turime. savo sunkiai uždirbtų lėšų i r ke-

Mesiduokite suviliojami įvai- j lionės didelių, rūpesčių. M. l t . 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
NAUDOKITĖS T I K PATIKI

MAIS KELIONIŲ BIURAIS 

Paskutiniuoju laiku vis dau
giau ir daugiau atsiranda taip 
vadinamų agentų, organizuojan
čių ekskursines grupes j Lietu
vą. Tokie agentai garsinasi spau 
doje ir pe r radiją, siūlydami pa
čias pigiausias keliones ir labai 
patrauklų kelionės problemų su
tvarkymą. 

Tad reikia gera i atsiminti, 
kad tokie agentai neturi nei 
reikiamo patyrimo tokias kelio
nes organizuoti i r nėra susipa
žinę su kelionių tvarkymo reika
lavimais. Jie dažniausia savo 
•'agentūras" tu r i nuosavuose 
namuose ir tik talkina kitom 
agentūrom, ieškodami klijentų. 

Gi praktika rodo, kad važiuo
jant j Lietuvą a r kitus kraštus 
per tokias privačias "agentū
ras"' susidaro dažnai daug sun
kumų, ats iranda naujų piniginių Į 
primokėjimų, kelionėje keleiviai) 
paliekami "Dievo valiai". 

Tokie agentai, paprastai, ne-J 
jaučia jokios atsakomybės prieš 
keleivį, kelionėje nepadeda 
spręsti iškylančių problemų. 

Man asmeniškai tai teko pa
tirti ir pergyventi. Todėl aš no- Į 
riu įspėti visus norinčius keliau
ti, kad naudotųsi tik senų, ge-

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. A. 

VALERIJA VASILJEVAS 
FRAPUOLfiNAITfi 

Gyveno 7020 S. RockweH S t 
Mirė kovo 22 d., 1976, 4:30 vai. popiet, sulaukusi 63 m. a m i 
Gimė Lietuvoje, Kybartuose. Amerikoje išgyveno 25 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Leonas, 3 sūnūs: Ed

vardas, marti Charlene, Leonas, marti Karen, ir Arūnas, duktė 
Dalia Coglianese. žentas Raymond, 1 antikas, Kanadoje brolis 
Česlovas Prapuolėnas, Lietuvoje sesuo Eleonora Mankienė su 
šeima Nebraskoje krikšto sūnus Vytas Arnauskas ir kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Marąuette Pko Namų Savininku organizacijai ir 
Chicagos Suvalkiečių draugijai. 

Kūnas bus pašarvotas treč., 5 vai. popiet Petkaus Marąuette 
koplyčioje. 2533 W. 71 St. 

Laidotuves įvyks penktai., kovo 26 d. iš koplyčios 9 vai. 
-v-- bari ,-rK-įf.Ta | įv~ M Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus Ir pažįsta-
rr.us dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Naliūdf V y n s -iimū**. duktė, marčios, žentas ir anūkas. 
Laid. direk*.. Donald A Petkus. Te'.. i7(S-2?y.-

PAULINA ŠILEIKIENE 
Pagal tėvus Jatulevičiūtė 

1975 metais kovo mėn. 23 dieną po sunkios ligos ligoninėje mirė 
mano mylimoji žmona Paulina. 

Gimė Lietuvoje, Biržų apskr.., Vabalninko mieste. 
Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. 
Liko dideliame liūdesy vyras Mikas. Lietuvoje liko jos brolis 

Juozas ir brotienė Jatuievičiai ir jų vaikai — dukra Panlina Varei
kienė, jos vyras ir brolias PovHas bei jų šeimos. Lietuvoje liko mano 
giminės —dvi seserys: Uršulė Miškinienė, Elena Juškėnienė ir jų 
šeimos; mirusio brolio Juozo Sileikio ir mirusios sesers Anelės Mie
želienės vaikai bei kiti giminės. 

Mes Tavęs, mūsų mylimoji Paulinyte, niekuomet neužmiršime. 
Kiekviena diena man primena Tave, kai įspūdžiais dalinomės, džiau
gėmės šviesiomis dienomis. Dabar ten — 

ZAko miegančios žuvėdros 
Ant baltojo smėlio krantų, 
— IT mano laimingos dienos, 
Kai mudu vaikščiojom kartu*. 

Ilsėkis ramybėje, mylimoji Paulinyte! 
Liūdi vyras Mikas ir giminės 

tanienė. Dainoms 
ir Šokiams grojo 

JUOZAS ALEKSANDRAVIČIUS 
Gyveno 3336 S. Haisted flluit, Chicago. Minais. 
Mirė kovo 22 d. 1976, I vai -,--„-.« =„iaiiiroa ca »», ««-x ~ , » *»»«> * **»• pupiei., suiauKes 69 m. ami. 
(rime Lietuvoje, Varnių valsč., Janapolių parapijoje 
Amerikoje iigyveflo 21 m. .. . 
Pasiliko dMeliame nubudime žmona Sofija (Brazauskaitė), 

2 sūnūs: Juozai r halsam narį Dolores, duktė Antanina, 
žentas Albertas Pocius, 4 anūkai: ftriatias, Astra Vladas ir 
Norbertas, 2 broliai Bronius ir Steponai; L: tavoje 3 pussese
rės, svogeris Stepor-? BrttŽatfAai m M m * 3 ivogerSos: Jad
vyga Strauskienė. Juzefą Povilaitienė i r Vokietijoje Vanda 
Egger su Šeimomis; Wisconsine Svogeris Peliksas Grikšas Svo-
- • ' — Mni-- A - r M>.har!«: - J ; ! . - T:*vr. - k:': zis-i r.."« 
u I" *-l u j£ Ti i i r j>o,.£i» t̂ J-TTl , 

K~;r.a» : aSflrv-ta? P .7. PJdik- kr 
r̂ aKjrj'-.-jvf-ft j vyks ketv.. kovo 25 d 

ryto bus atlydėtas j £-• 1K7Z\-: r ^ n r , ^ bažnyčią, kurioje 
|vyks gedulingos pamaldes až velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Sv. Kazitrnero lietuvių kapinės. 
- Nuotirdžial kviečiame visus 2 gimines, draugus Ir pažjsta-
- J P .-v-iĮvvajj: »tose Judotuvėse. 

N'uliūdę. &w»na. ^ a d s . duktė, tauf l , imtas ir saūkaL 
LAKL direkt. P. J. Ridisas. TeL 8 2 7 - m t » . 

L, 3354 S. Halsted St. 
i* koplyčios 8:30 vai. 

A. i A. 
JURGiUi PETERAIČIU1 mirus, 

jo ŽMOJtfl, dukrai DANGUOLEI ir jos vyrui VIKTO
RUI LIPINIAMS reiškiame gilią užuojautą. 

Povilas, Vanda ir Petras Matiukai 

^ i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i m i i i i i i i i i i n i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t š 

§ FUTJSI DOVANA ŠVENČIŲ 1B KITOMIS PROGOMIS § 

1 ŠV. RAŠTO NAUJOJO TESTAMENTO f 
E A N T R A L A I D A = 
= 3 
= I 8 1 e l d o g 
| LIETUVIŲ KUNIGŲ VIENYBfc 1 
= Mecenatas — PreL laozas KanBas | 
= Niajanto T«rtain*ntaa yra. praXt«ko torm»to fU**" W«t*l« virte- ~ 
3 HMM. Vertlmsa padarjrtM gra^Ut lietuvių kalba. Mecenato dfka IMSAM. = 
S parduodama prieinama kaina. S 
= Gaunama "DRAUGO" » a y g y e : 
i Kaina — SS.0O | 

; = s 
= tlH&oia gyventojai praSoml prldStl 60 oentn mokesSIama tr per- = 
E •tuntlmul (kitur gyvenantieji pridekite 26 ccotaa). r 
§ Gera proga visiems įsigyti NanjaJ Testunentą. Sh»kJt oJhakrmtM = 

1 DRAUGAS I 
= 4S4S West 63rd Street i 
I Chicago. Illinois 60629 § 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiMiiiiHiuiimiiiniiniiitiiiiiiiiiiiiiiiT 

a . T t\. 

VYTAS JONAS BAJORIONAS 
Gyveno 5D12 S. Artesian Avenue, Chicago. Illinois. 
Mirė kovo 21 dL. 1976, 2:30 vai. ryto, sulaukęs 30 m. ami. 
Gimė Vokietijoje. Amerikoje išgyveno 17 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime motina Julija Bajoriūnieuė, 

(tėvas a. a. Jurgis), brolis Ernie, sesuo Danutė, švogeris De-
metrios Koutrotsios, dukterėčia Angelė, sužadėtinė Marija Ja-
kubeitytė, dėdė Kazimieras Bulkaitis ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas tre<5., 6 vai. vak. Rozdilsky koplyčio
je, 5040 S. Western Avenue.. 

Laidotuvės įvyks ketv., kovo 25 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas i švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bas milydėtas į šv. Kazimiero lietuvin kapines. 

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

Nuliūdę: Motina, brolis, sesoo ir kiti giminės. 
Laid. direkt. Rozdilski. Tel. HE 4-2100. -.9 Ui 

PETKUS 
lvlARQUETTE FUNERAL HOME 

T E Y A S I R Š O N U S 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 West 7lst St. Tel. GRovehilI 6-2345-6 
1410 So. 50th Ave., Cicero T0*nhai! 3-2108-9 

AIK^TP AUTOMOBILIAMS N T V T I T I 

Lftidotavio Direktoriai 

E U D E I K S 
UUDOTUVITJ 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 • 01 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741 - 2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
• 

Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos dariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

S307 SO. LtTUANICA AVE. TeL YArds 7-S401 

STEPONAS C. UCK (LACKAVYICZ) ir SOROS 
2814 W. 2Srd PLACE TeL \ Irginia 7 -^72 
2424 W. 69tb STREET TeL REpublic 7-12LS 
11029 Soatbwe«t Hlgiroay, Pakn RIDs, Tll. TeL 974-4410 

PETRAS BIELIONAS 
i 

4S4S « a CAIJFORNU AVR. TeL LAfayett* S-S572 

POVILAS l RIDIKAS 

S254 SO. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

SS19 SO. UTTANICA AVE. TeL 7-1LSS-39 

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems. 

VASAITIS - BUTKUS 

1446 SO. SMh Av&, CICERO, OX. TeL OLympie 2-1003 



' 

DRAUGAS, treBadlento, 1978 m. kovo mėn. 24 d. 

/ 

x Clevelando Vyrų oktetas at 
vyks ta šį šeštadienį į Chicagą, 
kur sekmadieni, kovo 28 d., 
Jaunimo centro salėje atliks la
bai įdomią dainų progr?mą. Jų 
koncerte bus daug visiškai ne
girdėtų naujų dainų. Oktetui 
vadovauja Rytas Babickas. 
Prieš koncertą bus įteikta 
"Draugo" premijuoto 25-tojo 
romano premija — 1500 dol., 
sk i r ta mecenato žurn. Zigmo 
Umbražūno. Premijuoto roma
no autorius yra žinomas rašy
tojas Juozas Kralikauskas. 

x Janina Jtdoievtaene, Kriau 
•—"————————•"———— j jeiiunų Montessori Vaikų na-

X Marius Bernatavičius ir ' rnelių vedėja, sutiko patalkinin-
Vytautas Beleška, vargonais ir kauti Dariaus ir Girėno lituanis 
gitara, padarys muzikinį įvadą '• mažųjų vaikų užsiėmimams pia-
ateinantį penktadieny vakaronė-, tinei mokyklai, vadovaudama 

X Juozas Giedraitis, gyvenęs 
Long Island, N. Y., buvo ke-

je Jaunimo centre, minint Eku
meninio būrelio dešimties me
tų veiklos sukaktį. Jie savo 
originalia kūryba yra pasižy
mėję amerikiečių tarpe, laimė
dami premijų už savo muziką. 

X "Cicero Life" laikraštis į 
praėjusio sekmadienio laidoje > 
įsidėjo straipsni apie "Draugo" 
ruošiamą senųjų lietuvių išeivių 
spaudos ir veiklos parodą Jauni
mo centre balandžio 2 — 4 d.: 
Pridėjo ir Šv. Antano parapijos ; 
bažnyčios didžiojo altoriaus nuo ] 
trauką, pažymėdamas, kad per 
66 m. parapija buvo vietos lie- ! 

nisto Andriaus Kuprevičiaus 
koncerto metu balandžio 10 d. 
Jaunimo centre. 

x Lietuvių fonde leidinio re- Į 
dakcinė komisija sudaryta šios 
sudėties: dr. G. Balukas. A. | 
Baronas, VI. Būtėnas, P. Alek
sa, prof. J. Puzinas, J. Račkaus
kas, dr. A. Razma ir A. Rėklai
tis. Pirmas komisijos posėdis 
— pasitarimas kviečiamas kovo 
26 d. (penktadienis) 7:30 v. v. 
LF būstinėje, 2422 West Mar-
quette Rd., Chicago, BĮ 60629 
telef. 925 — 6897. 

• Dail. Antano Petrikonio 

Redaguoja J. 

ŽVAIGŽDUTĖ 
įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Cbicagoe skyriaus 

Plačaa. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremoe* Avenue, Chicago, Illinois 60636 

MIELA p. PCKELEVIČICTE; I 

i praei tais me-
axare CIevelan 

laba: pa t iko t 

tuvių visuomeninės veiklos cent- i tapybos darbų paroda Marouet-
ras . 

X "Pelkių Žiburėlio" litera
tūrinėje valandėlėje, girdimoje 
per Margučio radiją t a rp 2 — 
3 vai. p. p., šį ketvirtadienį, ko-

,. ,vo 25 d. aktorius Vitalis Žu-
fioms dienoms atvykęs į Cnica-, k a u s k a s s k a i t y g A u g u s t i n o G r i . 
gą, aplankė savo gimines ir ciaus — Pivošos feljetonus. 

X Antanas Biknis, Cleve-
land, Ohio, nuoširdus "Draugo" 
skaitytojas, atnaujindamas pre 
numeratą atsiuntė 10 dolerių 
auką. Labai ačiū. 

draugus, sutvarkė prekybinius 
reikalus (pardavinėjo rašomą
sias mašinėles) ir kovo 22 d. iš
vyko namo. Būdamas Chica-
goje j is aplankė taip pat "Drau
go" redakciją ir pasikalbėjo 
spaudos reikalais. 

X Danguolė Valentinaitė, 
naujoji Lietuvos Dukterų drau
gijos pirmininkė, kovo 20 d. 
aplankė "Draugo" redakciją ir 
pasi tarė apie savo vadovauja
mos šalpos organizacijos veiklą 
bei veiklos informaciją spau
doje. 

x šv. Kazimiero Seserų Rė
mėjų draugija, Marąuette par- i 
ko skyrius, ruošia vartotų reik
menų išpardavimą, kovo 25 — 
26 d. d., 10 vai ryto iki 7 valan
dos vakaro, Kolumbus Vyčių 
salėje, 2306 W. 69th Street. Pel
nas skiriamas vienuolyno nau
dai. Visi kviečiami prisidėti čiu kovo 21 d. Chicagoje surengta^ 
prie šio išpardavimo ir savo at- m e "Margučio" koncerte. 

SoL Rimas Strimaitis iš Toronto, 
debiutavęs kartu su sol. V. Verikai-

silankymu paremti rėmėjų dar- ; 

buotę. (sk.) 

X Aplankykite savo gimines 
Vilniuje ir grįžtant sustosime 
savaitei Vienoje ir Muenchene. 
Dėl informacijų kreipkitės Chi
cagoje į Galaxy Tours atstovą 
Marijų Kielą 434 - 9655 arba Vi
oletą Oparinaitę 925 - 7733. 

(sk.) 

X D r . Birutė ir Bronius Ka-
sakaičiai, negalėdami dalyvau-

x Kun. dr. J. VėlutL«v vysk. 
V. Borisevičiaus vadovautos 
vyskupijos kunigas, papasakos 
savo atsiminimus vyskupo V. 
Borisevičiaus monogrofijos su
tiktuvėse, kurios bus balandžio 
4 d. popiet Jaunimo centre. 

j te Meno galerijoje atidaroma 
: bal. 3 d. Tęsis iki gegužės 31 d. 
j Parodą globoja Dl. l i e t . Gyd. 
• dr-jos pagalbinio moterų viene-
i to stipendijų fondas. 

X Patikslinimas. "Draugo" 
! kovo 17 d. laidoje, aprašant iš j P* 
į Australijos atvykusius Aldoną •E u r f i-

ir Adolfą Jablonskius, buvo 
; palikta korektūros klaida moti
nos ir brolio pavardėse. Turėjo 

. būti: Ona Liubinskienė ir Liu-
! binskas (ne: Liubauskienė ir 
\ Liubauskas). Už klaidą atsi
prašome. 

x šv. Kryžiaus ligoninė ba
landžio 5 — 9 dienomis praves 

; specialų kursą cukraus liga 
I sergantiems (diabetikams) iš
mokti, kaip reikia laikytis, tu-

i rint šią ligą ir kaip saugotis 
cukrinės ligos. Kursai bus tarp 

j 10 ir 12 vai. dieną. Bus priimti 
tik 25 kursantai, todėl reikia 

i iš anksto registruotis tel. 434 -
\ 6700, e*t. 254 arba 255. 

x Lietuvių televizijos rėmėju 
susirinkimas bus balandžio 11 
d. 2 vai. p. p. Liet. televizijos pa 
talpose 5845 So. Oaklęy Ave. 
Bus renkama nauja valdyba ir 
visi supažindinami su televizijos 
veikla. Rėmėjai kviečiami daly
vauti. 

x Grandinėlės Koncertas • 
Premjera įvyks 1976 m. kovo 
27 d., 7:30 vai. vak. Marijos 
mokyklos auditorijoje, 6700 So. 
California Ave. Grandinėlė at
vyksta į Chicagą su nauja pro-

Kai 
pat iko 
Dabar 

->.s _r,is Kęsfu-
:\ į<x. bei man 
ra ;.ar-ė~šyta ma 

Man pauko. 
ištrauką iš vie-

Lina Palubinskaitė, 
Clevelando Vysk. M. Valančiaus 
lit. mokykla, 8 sk. mokinė. 

J E I G U . . . 

VYSK. MOT. VALANČLVUS 
PASIAUKOJIMAS 

LIETUVIU; TAUTAI 

Kažin kodėl iš visų lietuvių 
tik v ienas Vytau tas vadinamas 
Didžiuoju. D a r vienas lietuvis 
t ikrai nusipelnė tokio vardo — 
Vyskupas Motiejus Valančius 
taip p a t tur i bū t i vadinamas Di
džiuoju. . 

Motiejus Valančius buvo vys
kupas . J is galėjo ramiai ir iš
ta igingai gyventi vyskupo rū
muose, draugaut i ir puotauti 

Ru-
kaip y r a I W v a d ž i a būtų jį labai gerbusi 
mažus rū - į '* apdovanojusi , jei jis, Motiejus 

Valančius, būtų padėjęs lietu
vius rusint i i r girdyti alkoholiu. 
Bet vyskupas Valančius to neda 
rė. J i s matė, kaip išnaudojami 
lietuviai savo žemėje todėl, kad 
jie y r a beraščiai ir neturt ingi. 
Tad j i s ėmėsi juos gelbėti. Jis 

Aš juo mačią 
la.s -iieraturos ' 
de. Mar. J ' 
buvau rr.aža. m ar. labai 
K l a U S v I . J Ū S U Į J . v r i š l t - . c . 

r-erskalėlau "P.imas pas 
lc . Ta.: gt-ra K 
atrodo, kad ji y 
žc-sr.it-rr. vaikam 
ka; Jūs sKai.ėte 
r.os Jūsų knygos apie p i rmus 
šokius. Tikrai :uvo labai įdo-. 

• mu. "Rimas pas Kęstut i" kny
gos iliustracijos man labai pa
tiko. Lėlių rūbai labai gražiai j «» sulenkėjusiais bajorais 

'aryti. Aš žinau, 
posiūti tokius 

bus. Jie labai gražūs, 
už tokią gražią knygą. 

Ačiū 

Žiemą prisiminus. Piešė Andrius Remeikis, Marąuette Parko 
lit. įn-los mokinys 

DOVANOS VAIKAMS 

pats Organizavo lietuviškas mo-
Jeigu aš būčiau dramblys a š į kyklas prie parapijų, pa ts ir 

turėčiau būt i zoologijoj sode. į k n y g a s rašė. Rašė knygeles vai-
I Žmonės pas. mane atei tų ir žiū- kams, j iems suprantama kalba 
! r t ų į mane. | apie j ų pačių gyvenimą. Rašė 

Povilas Strimaiti*, j ir suaugusiems, 

Lemonto lit. m-los JJJ sk. m o k . ! * " * d o r u i n o i r * l d ™ ™ - B i " k i s ' mokinys "Spindulys" 
Jeigu aš būčiau šuo, aš kaulą S » * \ . ftĮ ] g * M Valančius | 
. . . . T , , , , J ~ ^ | išmokė lietuvius skaityti ir ra-

gnauzciau. Lauke a š palaksty-1 . _y . .. . 7i\J^... r. , . „ . . - t T \ -i. i syti. Valančių žmones labai my-a a u po kiemą. Kai butų laikas ; ? L- , . * . _ . . ' 

Kalėdų senis atvežė dovanų 
geriems vaikams, ne blogiems. 
Kada vaikučiai atsikelia, jie 
suranda dovanas Jie y r a links
mi ir bus geri . 

Romas Jarašunas , 
mokydamas JJM e g ^ mĄos 4 gk_ 

PLTITIS CLEVELANDE 

V. šešiasdešimtosios lygiagre-
I tės ilgis lygus pusei pusiaujo il
gio. 

GALVOSCKIAI 

(I mįslė) 

Kaulo burna, mėsos barzda, 
!du kartu gimsta, vieną kartą 
miršta ir velnio nebijo. 

(10 taškų) 

valgyti, a š valgyčiau ne tik šu
nų maistą, bet ir žmonių. 

Te*resė Krikštopaityt*, 
Lemonto Ht. m-los m sk. mok. 

Supažindinimą su knyga ruošia [ gramą, kurioje bus matomi nau-
LKM akademijos Chicagos židi- I J* lietuvių liaudies šokiai i r nau-
nys. 

X Moterų sąjungos 46 kuo
pos narės kovo 28 d., sekmadie-

ti V-tos Tautinių šokių šventės nį, dalyvaus 9:15 vai. šv. Mi-
lėšų telkimo bankete ateinantį | šiose ŠvČ. M. Marijos Gimimo 
šeštad., 7 v. v. Beverly Country 
Club, atsiuntė 100 dol. auką. 

(pr.) 

x Dail. Valdos Sragždaitės 
meno paroda atidaroma šį 
penktad., kovo 26 d., 7:30 v. v. 
Jaun imo centre. (pr.) 

X Juozas Žvynys, patyręs In-
coroe Tax pDdytojas, greitai ir 
tvarkingai užpildys jūsų Fede-
ral i r State Income Tax. Kreip
tis visomis dienomis neišski
r i an t ir sekmadienių nuo 8 vai. 
r y t o iki vėlaus vakaro. 7259 S-
Franciscn Ave, TeL PR. 6-1349 

(pr.) 

X Trys operos — Kačinske 
"Juoda* laivas", Gaidelio "Gin
t a r o šaly" ir Marijošiaus "Prie
s a ika" yra statomos geg. 8, 9, 
15 i r 16 dienomis Chicagoje. 
Spektaklių bilietai jau gauna
mi V«znelių prekyboje, 2501 W. 
71 St_ Krautuvė atidaryta kiek
vieną dieną nuo 10 vaL ryto iki 
6 va i . vak.; o ph*madieniais ir 
ketvirtadieniais iki 8 vai. vak. 
Chicagos UetuvUj Opera kvie
čia visus įsigyti bilietus iš anks
to i r dalyvauti spektakliuose. 

(pr.) 

X l i e tuv iu Tautiniuose Na
muose, 6422 So. JCedzie Ave., 
Chicago, kovo mėn. 26 d. 7 vai. 
v., a t idaroma dail. P. BugainŠ-
kio tapybos paroda. Paroda te-! mą jis ir šiemet naujų trijų i r 
si? ki kovo 29 d. Lankymo va- lietuviškų operų pastatymo iš-
lanrios šešt. i r sekm. 10 v. r . — laidoms sumažinti įteikė 100 
B y, vak, (pT.).doL Ačiū. (pr.) 

parap. bažnyčioje Marąuette 
Parke, o po to turės bendrus pus 
ryčius Highland restorane (97 
ir Western Ave.). Šventei vado
vauja Viktorija Leone, Marija 
Jurgel ir Zay. Kuopos narės i r 
kitos sąjungietės kviečiamos 
dalyvauti. 

x JAV Liet. Bendruomenė* 
krašto valdyba, per sekretorių 
Antaną Gailiušį, atsiuntė 25 
dolerių auką dienraščiui stiprin 
ti. Nuoširdžiai dėkojame. 

X Aukų atsiuntė: 3 dol. — 
M. Šilkaitis, 2 dol. — S. Karalė-
nas, 1 dol. — J. Kalvelis. Ačiū. 

X Just inas Mackevičius, Jr . . 
Standard Federal taupymo i r 
skolinimo bendrovės preziden
tas, yra paskir tas į komisiją su
kurti taupymo bendrovių sąjun
gos konstituciją. Sąjungos pir
mininkas y ra Robert H. Hazen, 
Portland, Ore. 

X Į Grandinėlės koncertą bi
lietai jau baigiami išparduoti. 
Norinčius juos įsigyti, prašome 
paskubėti. Bilietai pardavinė
jami Vaznelių prekyboje, o 
koncerto dieną, kovo 27, jeigu 
liks, Marijos mokykloje prie 
įėjimo. (pr.) 

X Juozas Sudeikis, tur įs 
savo Speed - Wash Laundromat. 
2543 W. 59 S t , Chicagoje, įsi
jungęs į Operos mecenatų šei-

ji rūbai, taipogi bus girdima 
nauja muzika Bilietai gaunami 
Gifts International, Ine- Jono 
Vaznelio prekyboje, 2501 W. 
71st S t , Chicago, ffl. 60629. Tei. 
(312) 471-1424. Ruošia P . L J . S 
Ryšių centras (pr.> 

Chicagos žinios 
PAVOJUS 

D\TRATTNINKAMS 

Didelio a tsargumo tur i lai
kytis jauni dviratininkai miesto 
gatvėse. Penktadienį 7 m. 
berniukas S. Tampson dviračiu 
iššoko iš tarpo automobilių į 
gatvę prie savo namų 4037 S. 
Federal, Chicagoje, 
važinėtas. 

Piešė Daina Tijūnėlytė, 7 sk. Da
riaus Girėno lit. m-la. 

KAS YRA LIETUVA 

GĖLfcS, PALMES, FONTANAI 

McCormick patalpose 12 gat
vė prie ežero Chicagoje, vyksta 
didžioji gėlių paroda. Žaliuoja 
pievelės, mirga tulpės, chrizan
temos, orchidėjos, rožės ir viso
kios gėlės. Kai kur ištisas tro-
pikinės augmenijos sodelis su 
žaliuojančiomis palmėmis. Ori
ginaliai įruošta puošnių gėlių 
galerija. Demonstruojamas iš
radingas stalų padengimas. Vo
kiečiai siūlo paragaut i jų vyno. 
Kitur traukia akį vazoninės eg
laitės ir pušaitės. Aukštai sė-

Lietuva y ra kraš tas , kur mū
sų tėveliai gimė. J i e pabėgo iš 
Lietuvos, nes buvo ka ra s ir 
būtų žuvę tėveliai. Mūsų tėve
lių draugai žuvo. Vasario 16 

ir buvo su į diena yra Lietuvos Nepriklauso
mybės šventė. Pr ieš daug laiko 
Lietuva buvo labai gražus ir di
delis kraš tas . 

Vffiji Gudaitė, 
Dariaus Girėno lit. mokykla, 5 
sk. mokinė. 

Lietuva y ra rusų pavergta . 
Lietuvoj y ra daug gintaro. Lie
tuvos sostinė yra Vilnius. Lietu
voj yra daug miškų, ten y ra la
bai gražu. Mano tėvai gimė Lie
tuvoj . 

Linas Damašias , 
Abu Dariaus ir Girėno m-los 5 

Vienas ėriukas visuomet a ts is
kirdavo ir vienas po lauką vaikš-

dėdamas puodžius žiedžia vazas i čiodavo. Motina j a m sako: 
ir puodus. Šiltadaržiai, maši
nos daržams įdirbti. Galima 
įsigyti daugybė gėlių, sėklų, 
stiklo ornamentų, stebėti seno
viniuose kostiumuose verpėjas. 
Ryšium su 200 m. JAV sukak
timi yra daugiau istorinių da 
lykų: manekenai Washingtono, i Motina verkė, ieškojo 
Jeffersono ir kL 'kaulelius terado. 

— Vaike, tu vienas nevaikšti-
nėk. pulko žiūrėk! O ne. tai bus 
blogai! 

Bet ėriukas nė klausyti neno
rėjo. 

Kartą atsiskyrė ir nuėjo į miš 
ką. Pamatė jį vilkas ir suėdė. 

ir t ik 

įėjo i r klausė jo. Bei jo laikų 
žmonės labai girtuokliavo, kaip 
ir d a b a r žmonės Lietuvoje, ar 
net i r Amerikoje. Valančius 
praleido daug brangaus laiko I 
s te igdamas blaivybės draugijas, j 

r a šydamas apie blaivybę ir rao- ; 

kydamas blaivybės platintojus. 
Nė d a k t a r o Adomavičiaus žmo
nės t a i p neklauso, kaip klausė 
vysk. Valančiaus. Valančius pa 
larė iš beraščių prastų žmone
lių st iprią lietuvių tautą. Ir tai 
padarė vienas pats, sekamas ir 
varžomas rusų žandarų.- Kas bū 
tą ska i t ę s mūsų pirmuosius laik- Į 
raščiug "Aušrą" ir "Varpą", ko- [ 
voięs už Lietuvos nepriklauso
mybę, nešęs slaptas knygas iš 
Prūsų, jei nebūtų tu rė ję Va
lančiaus, Didžiojo? Iš atsilikusių 
baudžiauninkų ir kaimiečių per 
t r umpą laiką Valančius grąžino 
Lietuvą į Vakarų Europos tautų 
eiles. Už ta i j is turi būt i vadi
namas Valančius Didysis! 

Laura Slonskytė, 
K Donelaičio lit. m-los VTU kl. 
mokinė, 

PATIKO VISOS DOVANOS 

M a n pat iko jvairios dovanos, 
gau tos Kalėdų metu. Gavau 
patefoną, laikrodį, pinigų ir dau 
giau kitokių dovanų. Mokyklo
je buvo eglutė. Mes šokom, dai 
navom ir dekiamavom. Kūčių 
vakare valgėm kitokius valgius 
nei kasdien. Buvo duonos, sil
kių, vinigreto. Aš ėjau čiuožti 
ir slidinėti. A š gausiu naujas 
slides. Švenčių metu a tė jo mano 
broliai Jonas ir Tomas. 

Mikas Grina, 
Melrose Pa rko lit. m-los 4 sk. 
mokinys. 

E I N A M E Į BAŽNYČIA 

P e r Kalėdas mes gauname 
daug dovanų. Ateina žmonių į 

Į mūsų namus. Mes tur ime dide-
' lę eglutę . Mes einame į bažny
čią. A š einu prie komunijos, 

Brigi ta Lembertaitė, 
Los Angeles lt. m-los mokinė 
"Spindulys". 

PRANEŠIMAI 

Konkurso nr . 2 straipsnis yra 
šiame numery. 25 taškai . Grą
žinti redaktoriui ne vėliau ba
landžio 7 d. 

P rae i t ame T. Žv. numeryje po 
galvosūkiu nr . 1 yra pa rašy ta sa, Toska 
55 t a i k a i . T u r i būti 5 t a š k a i , i ir kiti 

Puputis su savo mamyte gyve 
no Floridoje. Puputis buvo pri
pratęs gyventi šiltoje vietoje. 

Vieną dieną Pupučio mama 
jam sakė: — Puputi . a r tu no
rėtum važiuoti i Clevelandą? 

— Aš labai norėčiau! — atsa
kė Puputis. Už kelių dienų jie 
iškeliavo. Kai lėktuvas atskri
do į Clevelandą, Puputis su ma
myte atsikėlė iš savo kampučio, 
jie matė labai daug didelių koji? 
i r jos visos bevelk Lpo ant jų 
Jie nubėgo į kamputį ir palaukė, 
kol visos kojos praėjo. 

Kai jie išlipo iš lėktuvo, vis
kas atrodė kitaip. Už kebų mi
nučių Pupučiui pasidarė šalta. 

— Čia žiema, — paaiškino 
mamytė. I r jie ėjo toliau. Paga
liau mamytė s a k ė : — mes tu
rime susirasti vietą pasilikti. 
Čia per šal a. J ie susirado ma
žą olą ir isikraustė. Ten buvo 
šilta. Tuoj Puput is užmigo. Kai 
jis atsikėlė, jau buvo tamsu i r 
mamytė ruošė vakarienę. Pupu
tis vėl užmigo. Mamytė jį pri
kėlė ir nusivedė prie stalo. TeD 
buvo paruošta vakarienė; sunka, 
mėsa. daržovės ir jo mėgiamiau
sias maistas — sūris. J i s grei
tai valgė ir buvo labai skanu. 
Kai jis pavalgė, jis nuėjo mie
goti. Kai jis atsikėlė, j i s grei
tai pavalgė ir išėjo į lauką. Vi
sur buvo balta. Buvo d a r šal
čiau! Puputis greit nubėgo į 
vidų. Jis įšoko į lovą sušilti. 
Jam buvo labai nesmagu Cleve-
lande. 

— Aš noriu važiuot namo! 
galvojo Puputis. Pagaliau atėjo 
diena, kai Pupučio mama pasa
kė : 

— Skrisim namo, Puput i ! 
— Valio! — sušuko Puputis. 

Kai lėktuvas atskrido, Puputis 
sušuko: 

— Labas namai! 
Vincas Staniški?, 

Cleveland, Ohio, 9 m. 

GALVOSrKIU ATSAKYMAI 

I. Rankos buvo užimtos su pir 
kiniais, todėl, nosim teko spausti 
skambutį 

H. Todėl, kad gaidys giedoti 
moka atmintinai. 

m . Šios vietovės y r a Ohio 
valstybėje. 

IV. Pvz. Kotas, sako, Asta, 
tas, autas, kutas, takas, toks, ka 

kuosa, skuta, taukas 

n. 
(Žiūrėk paveikslėlius) Kas 

atsitiko berniukui? (5 taškai) 

Yra vienas ežeras Kaliforni
joje ir Nevadoje 6200 pėdų aakš 
tyje, turistų labai mėgiamas 
lankyti. Kaip vadinasi tas eže
ras? (5 taškai) 

rv. 
Dauguma upių Australijoje 

vadinamos Krikais. Kuo krikai 
skiriasi nuo kitų upių? 

(5 taškai) 

V. 
Ką reiškia žodis "šoviniz

mas"? (5 taškai) 

GĖLIŲ PARODA 

Didžioji gėlių paroda McCor
mick rūmuo?e vyks nuo kovo 
20 d., 10 v. r. iki kovo 28 d. 
Parodos metu sodininkai merą 
Daley apdovanos medalių už rū
pinimąsi miesto puošnumu. 

. .. 

» 


