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Kur dingo Helsinkio 
dvasia? 

Iš visų Rytų Europos kraštų pats žiauriausias režimas yra Čekoslovakijoje 

Praha. — Nežiūrint iškilmin
go pasižadėjimo Helsinky, Rytų | 
Europos komunist 'niai valdo
vai veik nieko nepadarė tiems 
pasižadėjimams įvykdyti, rašo 
" T i m e " žurnalas (1.24.) Rumu
nija ir Bulgarija ir toliau lieka 
totalitarinės, sovietai šimtus di-
s'den-ų uždarė į kalėjimus, o 
tūks an ' i ams kitų grasina viso

kiomis bausmėmis Rytų Vokieti
ja per porą paskutinių mėnesių 
suėmė tuziną intelektualų, išva
rė labai populiarų poetą Wolf 
Biermanną. Net ir Lenkijoj, pa
našiai kaip Vengrijoj, kurioj iš 
visų sovietinių klientų dar yra 
daugiau laisvės, pradėtas atakuo
ti Gtereko režimas dėl nežmo
niško elgesio ir kankinimų darbi
ninkų, suimtų praėjusią vasarą 
demonstracijų metu. 

E tų visų komunistinių kraštų 
pats žiauriausias režimas yra Če
koslovakijoj. Gustavo Husako 
valdžia pradėjo naują, dar pik
tesnę ataką prieš intelektualus. 
Žurnale aprašomas žinomo pa
sauly rašytojo dramaturgo Pa-
vel Kohouto ir jo žmonos Jelenos 
suėmimas. Negalėdami atidaryti 
jų buto užrakintų durų, milicija 
jas išlaužė geležinėm štangom ir 
suimtuosius ištempė kaip krimi
nalinius nusikaltėlius. Pavel bu
vo sumuštas, o paskui abu sukiš
ti į milicijos automobilį ir nuvež
ti į Ruzyne kalėjimą Prahos prie
miesty. 

Praėjusią savaitę buvo suim
ta daugiau negu apie tuzinas in
telektualų. Buvo nuvežti į tą patį 
Ruzyne kalėjimą, be pertraukos 
14 valandų tardomi, paskui pa
leisti, kiti ir vėl suimti. Koks jų 
visų nusikaltimas. "Nusikalto", 
kad ir jie padėjo parašą tarp kitų 
500 ar kiek daugiau intelektualų 
po raitu, vadinamu "Charta 77", 
3,000 žodžių peticija. 
partijos bosui Husakui. Peticijoj 
huvo atkreiptas dėmesys į reikalą 
laikytis Helsinkio įsipareigojimų 
ir Čekoslovakijai. 

Ta rp tų, kurie pasirašė ir buvo 
tardomi, yra tokie vardai: buvęs 
užsienio reikalų ministeris Jiri 
Hajek, buvęs politinio biuro na
rys František Kriegel, buvęs par
tijos sekretorius Zdenek Mylnar, 
studentų vadas Jiri Mueller, dra
maturgas Vaclav Havel, našlė ir 
Sūnus Rudolfo Slanskio, buvusio 
Čekoslovakijos komunistų parti

jos generalinio sekretoriaus, kuris 
1952 Stalino valymo laikais bu-; 
vo sušaudytas. Dubčeko parašo 
po peticija nebuvo. Jis tebėra bu
vęs žmogus, gyvena Bratislavos; 
priemies'y. 

Charta 77 platinama tik po-. 
grindy. Pasiraš usieji teigia, 
kad jie nėra jokia organizacija, 
kad nori vien tik konstruktyvaus 
d:alogo su valdžia ir paminėti ke
lis faktus, kaip kai kurie valdžios 
organai laužo žmogaus ir civilines 
teises. Jie nesiekia nei jokių pa
keitimų režime, tik reikalauja, 
kad būtų duota žodžio laisvė, ne
būtų trukdoma žmonėms rinktis, j 
viešai diskutuoti ir išreikšti savo. 
įsitikinimus. "Mes nieko nenori
me daugiau, bet nieko ir ma-
ziau . 

Husako režimas sujudo, kad 
gali atsirasti žmonių, kurie taip 
išdrįstų kalbėti. Kad nesklistų ju
dėjimas plačiau, milicijai įsaky
ta griebtis visų priemonių. Per 
radiją ir spaudą pasipylė jiems 
kaltinimai, pavadino juos nevy
kėliais, pasišovusiais būti nepra
šytais advokatais, kurie praktiš
kai yra tik imperializmo agentai. 
Partijos organas ''Rude Pravo" ap
kaltino, kad jie siekia tokios lais
vės, kuri leistų organizuoti prieš
valstybinę ir prieš partiją veiklą, 

skelbia antisovietizmą, bando 
griauti socialistinę valstybę. 
'Tiem, kurie gula ant bėgių, no

rėdami sustabdyti istorijos trau
kinį, ir gali tikėtis, kad jiems ko
jos bus nukirstos", rase laikraš
tis. 

Nepastebėta, kad suimtieji bū
rų kankinami. Manoma, kad Hu-
3akas priveng'a Vakarų kriticiz
mo. Labiausiai būtų nemalonu 
iš komunistinių partijų. Italijos 
komunistai, jų organas "L'U-
nita" jau spėjo Čekoslovakijos ko
munistus apkaltinti: "Nuo 1968 
iki dabar mes jau ne kartą esa
me pasmerkę Čekoslovakiją, ne
galime susilaikyti to nepadarę ir 
dabar". 

"Time" ir klausia: kur tu esi, 
Helsinkio dvasia? Pridėtas ir pie
šinys lygiai toks pat, kaip rašė 
"Rude Pravo": ant bėgių padėta 
surišta Helsinkio sutartis (mergi
na) , ir rieda raudona penkiakam 
pe žvaigžde paženklintas trauki
nys. 

Praha. — Diplomatiniuose 
sluoksniuose žinoma, kad kai ku
rie suimtieji bus teisiami. Kalti
nimai jiems tokie: palaikė ryšius 
su emigrantų sluoksniais ir pa
skleidė, užsieniui perdavė "Če
koslovakiją šmeižiančios medžia
gos". 

Kapitolis, prie kurio rytoj prisieks ir pradės pareigas naujasis prezidentas Jimmy Cartor 

VLIKO IR JAV LB PASITARIMAS 

Pasauly apie 
disidentų pareiškimus 

Paryžius. Vakarų pasaulio 
spaudoje sukėlė platų atgarsį 
dviejų disidentinių grupių — 
Čekoslovakijoje ir Ukrainoje - pa
skelbti pareiškimai pagrindinių 
žmogaus teisių apsaugojimo rei
kalu.Pirmąjį pareiškimą, pava-
vadintą "1977ųjų metų charta, 
pasirašė apie 300 čekoslovakų 
intelektualų, nurodę Čekoslova
kijoje vykdomus žmogaus teisių 
bei laisvių pažeidimus. Jie ragi
na savo krašto valdžią gerbti 
Helsinkyje prisiimtus įsipareigoji
mus, apsaugoti kiekvieno pilie
čio įsitikinimus. 

Antrąjį pareiškimą žmogaus 
teisių apsaugojimo reikalu pa
skelbė dešimt ukrainiečių disi
dentų. Tarp jų yra ir buvęs rau
donosios armijos generolas Piotr 
Gdforenko. 

1977 sausio 8 South Orange, 
New Jersey, įvykęs VLIKo valdy
bos narių ir JAV Lietuvių Bend
ruomenės valdybos atstovų pasi
tarimas 

pasiaiškino, kaip geriausiu bū
du ginti sovietų okupuotoje Lie
tuvoje sutryptas žmogaus teises, 

pasiinforamvo apie kai ku
riuos Rytų Prūsiją liečiančius 
dalykus, 

pasitarė dėl tarpusavio bendra
darbiavimo plėtimo bei informa
cijomis pasikeitimo, 

pasikeitė nuomonėmis kitais į-
vairiais rūpimais klausimais Ir j 
susitarė tęsti tokio pobūdžio pa-! 

sikalbėjimus ateity. 

atviro išsi-Pasitarimas vyko 
kalbėjimo ir abipusio susiprati
mo dvasia. 

Pasitarime dalyvavo JAV LB 
valdybos atstovai: Algimantas 
Gečys, Aušra Zerr, Rimas Ceso-
nis, Algimantas Gureckas, Balys 
Raugas, Juozas Gaila, PLB val
dybos atstovas prie VLIKo valdy
bos Kazys Jankūnas ir Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
valdybos nariai: prof. Bronius Ne-
mickas, Jurgis Valaitis, Bronius 
Bieliukas, Antanas Sabalis ir Al
gis Vedeckas. (E.) 

Milicija uždraudė 
paroda ruošti 

Leningradas. — Sovietų mili
cija užblokavo įėjimą į privačius 
namus, kur buvo nurengta meno 
paroda. Nataša Kazarunova, ku
rios namuose paroda buvo, sakė, 
kad milicija ją kaitina, jog tokiu 
būdu norima surinkti pinigų po
litiniams kaliniai;ns sušelpti. Kal
tinimus ji paaeigė, nes parodon 
įeiti nebuvo iokitįjįlietų. 

Keli menininkai į parodą norė
jo atvykti iš Maskvos, bet milici
ja ir juos sulaikė. Vienas žymes
nių menininkų Oskar Rabin bu
vo sulaikytas Maskvos stoty, mili
cijoj keturias valandas tardytas. 
Keli kiti, atvykę iš Maskvos, bu
vo sulaikyti Leningrado stoty ir 
pasiųsti atgal. 

Ieškos naujo 
kandidato į CIA 

direktorius 

Washingtonas. ..— Theodore 
Sorensen, Carterio numatytasis 
CIA direktorium, atsisakė pasky
rimo. Anksčiau negu Senatas pra 
dėjo jį klausinėti, prieš jį buvo 
neigiamų pasisakymų ir viešos 
kritikos. Labiausiai prieš jį išėjo 
konservatyviosios grupės. 

Washmgtonas. Arkivyskupas 
John Roach yra pakviestas ofici
aliai atstovauti Amerikos katali
kų Bažnyčiai naujojo prezidento 
Jimmy Carterio pareigų perėmi
mo iškilmėse sausio 20 dieną. Ro
ach, kartu su protestantų Bažny
čios atstovu, sukalbės specialią 
maldą 

Briuselis. — Buvo paskelbta, 

DIDŽIAUSIAS NUOTYKIS 
FORDO GYVENIME . 

Anglikonai žada 
susivienyti su katalikais 

Vatikanas. — Associated Press 
žiniomis, Paulius VI pritaria siū
lymui katalikų ir anglikonų Baž
nyčioms susijungti. Laukiama ryt 

į dienos, kai jungtinė katalikų ir 
i anglikonų mokslinė komisija pa
skelbs dokumentą, raginantį 

j baigti 443 metų schizmą ir popie 
Į žių pripažinti vyriausiuoju pat

riarchu. 

Dokumentas bus paskelbtas 
j Londone. Jis nieko neįpareigoja 
ir nesuvaržo. Bus tik bazė toli
mesnėms diskusijoms. Abiejų pu
sių vyskupai, kunigai ir pasau
liečiai galės pasakyti savo nuo
monę. Praeis metai ar keli, kol 
bus padarytas galutinis žingsnis. 

Vatikano atstovas minėjo, kad 
popiežius projektą skaitė ir prin-

j cipiniai j am pritarė. aGlutinio ap
ribojimo nepadarys tol, kol 
tuo reikalu nebus pasisakę vysku
pai, mokslo žmonės ir kiti suin
teresuotieji. 

Anglikonai Amerikoj vadina
mi episkopalais. Visam pasauly 
anglikonų ar episkopalų yra apie 
60 milijonų. 

Washingtonas. — Prezidentas 
Fordas mano, kad 1992 metais 
viceprezidentu, o gal ir prezi
dentu, galės būti ir moteris. Pre
zidentas gali mirti, ir jo vietą u-

žims viceprezidentė. 
Iš Baltųjų rūmų jau išvyko 

trys baldų pervežimo sunkveži
miai. Vienas į Californiją, kitas į 
Michiganą, trečias į sandėlį. Šian 
dien paskutinė prezidento pilno 
darbo diena. 

Fordas nori ir toliau būti nau- I 
dingas šiam kraštui, ne \len ii į 
sėtis po sunkaus darbo. Lankysi* į 
keliolikoj universitetų ir per se- j 
mestrą nuo vienos iki penkių die ; 
nų pasiliks su studentais, skaity-s 
paskaitas, atsakinės į klausimus į 
2ada parašyti porą knygų aph 
savo kaip prezidento darbą ir da; ! 
prieš tai. 

Kalbėdamasis su AP korespon 
dentu, Fordas priminė, jog jo 
biudžetas bus ir Carterio biudže
tu. Tai pripažįsta ir būsimojo pre
zidento paskirtasis biudžeto direk j 
torius Burt Lance. Jis niekad ne-

Nelaimes 

Sydnis. — Priemiesčio trauki
niui nusiritus nuo pylimo ir atsi-
mušus į tiltą, nelaimėje žuvo ma
žiausia? 29 žmonės ir dar daug 
liko neištraukta iš griuvėsių. 
Oar buvo didelis pavojus, kad ga-
i sprogti ten pat esąs dujų vamz-
lis ir nelaimę padidinti. 

Bnrcc'ona, Ispanija. — Barce-
onos uoste Amerikos karo laivas 

-usidūrė su ispanų prekiniu lai-
u, ir žuvusių amerikiečių karių 

tali būti iki 50. 

Smurtu galima 
tik pakenkti 

Maskva, — Andrejus Sacharo
vas pasmerkė žydų ekstremistų te-

Prezidentas Fordas paskutinėmis 
Baltuosiuose rūmuose dienomis tu
ri daug darbo ir jaučiasi pavargęs 

sitikėjo ir nenorėjo būti preziden- į rorizmą ir išsišokimus prieš so
tu, bet likimas kitaip lėmė. Te j vietų diplomatus Jungtinėse Tau-
nesigaili, tai buvo jo gyvenime di 
džiausiąs nuotykis. 

Greitkelių programa 
bus baigta iki 1990 

Washingtonas. — Transporta-
cijos sekretorius William Cole-
man, baigdamas savo pareigas, 
pateikė greitkelių tiesimo apys
kaitą. Greitkelių programa, pra
dėta prieš 20 metų, bus baigta 
iki 1990. Kainuos apie 100 bil. 
dolerių. Kelių nutiesta 88 pro
centai. Pradžioje buvo apskaičiuo-

kad, sutinkant aerodrome Zairo, ta jos kaina tik 38 bil. dol. Iki 
šiol jau išleista 60 bilijonų. 

Coleman nusiskundžia kad 
prezidentą Mo'nitu, buvo suim
tas vienas žm>zus, bandęs nu
šauti ar Mobuto, ar Belgijos ka-į greitkeliai jau dabar perkrauti, 
ralių. Vėliau buvo labai nema-{pvz. Georgijos, Floridos, Virgini-
lonu policijai pranešti, kad tas j jos, Marylando, Ohio, Michiga-
suimtasis buvo prezidento slap- j no ir Connecticut. Toliau bus 
tosios ta rnyba ^augas, o policija j dar blogiau. Didžiausi susikimši-
dėl stokos kontaktų jo nepažino Į mai yra ir prie visų didžiųjų mies-
ir pradžioj netikėjo aiškinimams, i tų. 

Iki 1990 keleivinių mašinų 
greitkeliuose padaugės 50 proc, 
o sunkvežimių — 70 proc.. 

tose ir kitur. Tokia taktika ken
kia patiems žydams Sovietijoj, iš
šaukia represijas prieš nekaltus 
žmones, sakė Sacharovas. 

Seoul. — Bažnyčių vadai skun 
džiasi, kad P K -ėjoj buvo suim
ti du jų draus1 po to, kai suor
ganizavo mai••;• - už kalinamus j I-os Angeles. — Planuojamas 
katalikų ir pr- '^stantų kunigus, Į ketvirtas komercinis televizijos 

Sovietai gundo 
vokiečiy lakūnus 

Bonna — Vakarų Vokietijos 
Gynybos ministerijos atstovas Ar i 
min Halle laikraštininkams sa
kė, kad sovietai gundo vokiečių 
lakūnus pabėgti pas juos su ame
rikietiškų Phantom kovos lėktu
vu. Žada milijonus dolerių. 

Brežnevo siūlvmas 
Carteriui 

Maskva. — Sovietų Brežnevas 
vienoj kalbos kreipėsi į Carterį, 
siūlydamas pirmoj eilėj sudaryti 
ginklų apribojimo sutartį. Jis taip 
pat pavadino nesąmone, kad so
vietai ruošiasi pulti Vakarus. 

Giscard teisinasi 

Paryžius. — Prancūzijos prezi
dentas Valery Giscard d'Estaing 

Robert C. 
Senate 

Byrd, demokratų vadaa 

KALENDORIUS 

Sausio 19: Marijus, Morta, Rai-

laikraštininku^ 
tus. 

tudentus ir 

T>-/H Svarstykles gėlčms? L'u'iirgiF .'augelio so\ 
uaug avaratjlfckii, uet uera Jta, jaoūA įverti 

« - , * . . I i . i t vaizdas 

Washingrton is. — Amerikos iž
do deficitas i ^ metais pasieks 
785 bil. dolo u, arba kiekvie
nam gyvento;- tenka po 3,511 
doleriu. 

tinklas visai Amerikai šalia esan
čių ABC, CBS ir XBC. 

\Vashingtonas. — Naujasis 
valstybės sekretorius Cyrus 
Vance greit lankysis Vid. Ry
tuose: Egipte, Sirijoj, Jordanijoj, 
Iziaeiy ir Saudi Arabijoj. 

tei<:na teismo nutarimą paleisti j vedys, Gedvile. 
palestiniečių teroristą Abu Da-l Sausio 20: Fabijonas ir Sebasti-
oud: ''Prancūzija, jos žmonės, jonas, Daugvydas, Valdė. 
įstatymai negali priimti nurody
mų iš kitur, kaip jie turi elgtis. 
Noriu, kad tie, kurie nori bū
ti mūsų draugais, mūsų nemo
kytų/'. 

Saulė teka 7:14, leidžias 4:48. 

ORAS 

Daugiausia apsiniaukus, kiek 
šilčiau, ap is 20 laipsniu. 

file:///Vashingtonas
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AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO 
VADIJOS PRANEŠIMAS 
• 

LSS vadovybės kai kurios ins-1 vui. Jau ir 
-

mūsų visų kas-
titucnos ar jų atskiri nariai jau j dieninis gyvenimas yrą perdėm 
kelis mėnesiui svarsto ir net .ak-} persunktas internacionalinių e-
•tyviai siūlo LŠS įsijungimą i j lementų ir įtakų ir tas įtakas dar 
A1SGO (Associated Internatio- i stiprinti, yra visai priešinga LSS 
nal Scou: and Guide Organiza- i dirbamam darbui. Tarpegzilmio 
tions). Įvairiomis progomis šios į bendravimo kalba jokiu būdu 
organizacijos nuostatai (Consti- \ nebūtų nei vienos tautinės gru-
tution) buvo paskleisti LSS va-
dovų-ių tarpe ir tas įsijungime 
klausimas buvo svarstomas 1976 
m. spalio 23^24 dienomis įvyku
siame LSS Tarybos akvaizdinia-
me posėdyje, kur jis sukėlė kars
tų cši'sku-rių ir buvo 
galutini spendimą 

tik išaugome ir toliau stiprėja
me. Nėra jokių duomenų, kad 
tos įstaigos egzilus skautus pri
pažintų per AISGO. o jei ir pri
pažintų, tai to pripažinimo nau
da dar neaiški. 

3. LSS nepriklausomumas sa-j 
vo reikalus sprendžiant iki šiol 

pės gimtoji kalba. 
2. Tarptautinės skautų-čių įs

taigos jau per kelis dešimtmečius 
pakartotinai parodė, kad jos yrą 
vaUtybiu nuolaidų okupantams 
varomo* politikos įtakoje, tuo bū-

rm:a>ria ĮO I <}u prasilenkdamos su skautybės 
atidėti 6 • nepolitikškumo principu. Keletą 

mėnesiams, po to. kai įsijungimo deSn«mečių veikę \ų nepripažin-
ar neįsijungimo klausimas b u s j t į e g z ; ]ai skautai neŽiugome, o 
plačiau apsvarstytas LSS šakose; 
— Seserijoje. Brolijoje ir ASS. 
Vėliausiu savo raštu LSS Tary
bos pirmininkė tą sprendimo lai
ką sutrumpino iki 1977 m. vasa
rio 20 d. 

Laba: trumpai suglaudus. AIS
GO nuostatai numato sudaryti 
formalia "'super-organizacija/", į 
kurią įeitų egziių skauių-eių or
ganizacijos, būtent, estų, vengrų, 
latvių, lietuvių. lenkų ir ukrai
niečių. Tuose pat. nuostatuose 
nusakoma, kad AISGO tikslai tu
rėtų koordinuoti tų visų organiza 
cijų siekius, puoselėti tarpusav:o 
bendradarbiavimą ir bendra
vimą, siekti atskirų narių-organi-
zacijų pripažinimo pasauliniuose 
skautų ir skaučių biuruose, stip
rinti savo tautinių grupių tarpu
savį susipratimą ir 1.1. AISGO 
nuostatai taip pat numato, kad 
sudaroma generalinė taryba ir 
vykdomasis (egzekutyvinis) ko
mitetas, kurie be kitų. grynai 
technikinių funkcijų atlikimo, ga 

lėtų daryti sprendimus, privalomus 
nariams — organizacijoms. 

Susipažinus su AISGO nuosta
tais ir turint gaivoje Lietuvių 
Skautų sąjungos dabartinę padė
tį ir uždavinius visuomenėje, ten
ka prieiti išvados, kad LSS įsi
jungti i AISGO netik nėra reika
lo, bet net gali būti žalinga. 

1 

L-S BROLIJOS ŽINIOS 

Lietuvių Skautų Brolija šiuo 
metu susideda iš septynių rajo
nų: Atlanto, Vidurio, Ramiojo j 
Vandenyno, Kanados, Anglijos -
Vokietijos, Australijos ir Pietų A- Į 
merikos. Nar ia i skaicais yra to- j 
kie: vilkiukų, ir bebrų -̂ ~ 357, j 
skautų ir įūr. skautų -*— 5S5, skau 
tų vyčių ir budžių — 372, skauti
ninkų - 235; iŠ viso - 154S broliai, j 

Iš Š. Amerikos įr Kanados ra
jonų registraciją 1975 metais ne-
atnaujino dų 'vfjenetai. , - • 

Šiuo meių Brolijos rvadija yra 
pilnoje..sudėtyje su. 23^ nariais. 
Apžvelgsiu kaf kurių vadijos sky
rių _ veiklą. . 

VS pavaduotojas tvarko, ir. ko
ordinuoja visų skyrių darbą, seka 
jo .pažangą ir , karių su VS, sus
tato pagrindinį Brolijos darbo 
planą; ta ip pat dirba prie prity
rusių skautu programos projekto. 

Skautų skyriaus vedėjas s.u tal
kininkais šiuo metu ruošia 'pri
tyrusio skauto, tarpsnio, konkre
čią programą, kuriai gaires - nuo
status Tarybos Pįrmija patvirti
no 1975 m. rudeni. 
. Vadovų Lavinimo skyrius pla
nuoja Ąžuolo Mokyklos. namų 
darbų programos, pakeitimą 19771 Lapkričio 20 d. 1976 m. data iš
metu laidai. Šia prga. prįmintina, j siuntinėtas Lietuvių fondo re-
jog 1975 m. Gilwellio kursus jau i dakcinės komįsijos pranešimas 
baigė 7 skautininkai. Tariamasi i numatomo leidinio — vardy-
Chicagoje ir At lan to rajone d ė l ' no reikalu. Iš to pranešimo 
kursų lankymo 1977 metais j atrodo, kad Šiuo metu dar ir pa

čiai komisijai ne viskas aišku 
apie vardyno turinį bei formatą. 
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į S _ Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai nž gantas prenume-
| ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, 

gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada skaitytojas yra. užsi-
5 Mokėjęs. 

! 

I DRAUGO 

Chicago, Cook apskr. 
ii Kanadoje 
Kitu* J.A.V. 
Užsienyje ..—-— 
Savaitinis 

vatams 

$30.00 
28.00 
31.00 
20.00 

H anksto 
6 men. 3 mėn. 

$17.00 
16.00 
19.00 
13.00 

' $12.00 
11.00 
13.00 
7.00 

S 
S 

Po įžodžio žaliąjį kaklaraištį j . ps. Kazimierui Miecevičiui užriša 
LS Brolijos vyriausias skautininkas s. fil. Sigitas Miknaitis. 

Nuotr. Jono Tamulaicio \ 

LABUI "DRAUGUI" 
UOTIYIŲ FONDO 

LEIDMO REIKALU 

mums palankiomis sąlygomis. 
Ta lk indamas SKAUTŲ AI

DUI , Brolijos iždininkas, siųsda
mas šių m e t ų registracijos infor
macijas, kar tu pridėjo vietovėms 

buvo jos gyvavimo tęstinumo u ž - l * a P > " I i n ^ s ž u m a l ° ^ n m n e r a -
tikrinimas.' Iš AISGO n ^ o ^ \ t ^ ^ ^ p ' ^ l t ^ k a d b A ' 
matyti, kad ta "superorga^izad-

]. Vienas 'š svarbiausių, o ga 
ir pats svarbiausias. LSS veiklos 
ir iš viso egzistavimo akstinu yra \ 
mūi>u jaunimo lietuviškumo iš
laikymas ir ugdymas. Tas darbas 
jau dab^r paima visas vadovų jė
gas ir laika. ĄISGO tikslas yra 

ja galėtu daryti privalomus spren
dimus, kurie LSS Tarybą pastaty
tų i antraeilę padėti, o tuo pačiu 
LSS subordinuotų svetimų orga
nizacijų sprendimams. 

4. Kaip "non-profit" organiza
cija, mūsų LSS yra valstybės įsta
tymais atleista nuo mokesčių. 
Tie patys įstatymai numato, kad 
ta<; atleidimas gali būti atimtas, 
jei taip atleista organizacija Įsi
jungia j organizacijų grupę, ku
rios tikslai gali išeiti iš tokios 
auklėjamosios organizacijos ribų, 
p\ z., varyti tam tikrą akciją (lob-
bying), kas matyti AISGO nuo
statuose. 

>. ASS Vadija pabrėžia, kad 
aukščiau išdėstytas nusistaty
mas kyla ne iš kurio nors ne
draugiško nusistatymo AISGO 
sudarysiančių organizciju atžvil
giu, o tik žiūrint, kas geriau mū-

jsų skaut. sąjūdžiui, jo visumai, 
dabar ir ateityje. ASS Vadija esa
me nuomonės, kad mūsų artimas 
bendravimą 
namo krašto 
-Čių orga 
tais yra pageidaujamas, tačiau 
nesusirišant su jomis jokiais fbr-

viena SKautEška šeima, vykdyda
ma Tarvbos nutarimą, užsipre
numeruotų SKAUTU AIDĄ. 

Šiuo me tu esame aptarę artė
jančią Šeštąją Taut inę Stovyklą 
Australijoje; laukiame bendro ko
ordinavimo, kuris^ tikime, iš
plauks iš įvyksiančio Pirmijos po 
sėdžio. 

Brolijos Spaudos, •skyriui paves
ta administruoti atgaivintą KJRĮ-
VULE,. kurią, j>Ia^ų<^ąmję.Jetei 
4-5 kartus per rnetuSi %roUįpk $ -
do ir Tiekimo Skyriaus Iefomis 
remiame P. Amerikos bei Angli
jos rajonų skautišką vetklą. . 

"Krivūlė" 8įx 2 

A U O . C U B i l A Ž t t J j A l 

Mielas broli Sigitai, 

Jūsų laišką" radau ^rij^s iš il
gos kelionės po Amazoniją. N e -

Man atrodo, kad šis leidinėlis 
turėtų būti informacinio pobū
džio ir kuo paprasčiausias, kurio 
pagrindinis tikslas būtų infor
muoti visuomene apie Lietu
vių fondo tikslus, reikalą ir. gal 
svarbiausia, verbuoti naujus na
rius. Liuksusinis, brangus leidi
nys dar per anksti, dar nereika
lingas, tai ateitie« dalykas. Nesis-
talykime sau paminklų. Aiš
ku, iniciatoriai, aktyvistai ir pir
mieji nariai ir šiame leidinyje tu-

|iė$ų būti prideramai iškelti, pa
gerbti, pamrriėfi. Jei dėti biogra
fines žinias, Ml tik iniciatorių h* 
pasišventėlių aj*f kurių pečių bu
vo ir yra vežamas vežimas. Jų ir 

• Redakcija straipsnius taiso savo £ 
nuožiūra. Nesumudotų straipsnių S 
nesaugo. Juos gražina tik tš anks- s 
to susitarus. Redakcija už skelbi- E 
jnų turinį neatsako. Skelbimų kai- s 
nos prisiunčiamos gavus prašymą, g 

^lIlIllIlIllIlIlIllIlIltlIUUIlIlllUUtlIUilHllitUlllUIIIUlIUitUIlUlUllllllilIlllIllIluM 

• Redakcija dirba kasdien! 
8:30 — 4:30, šeštadieniais j 
&30 — 12.00. 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, Šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

buvo m a n kaip spersiųsti laHkų, 
nes vis judėjau. . , 

Grįžę iš JAV.Kariados m u š u . 
keturi skautai-ės labai p a S t i j b ū t y b ę berniukams i 

" ' tų skautiškų .eidinių. 

fotografijos galėtų būti įdėtos. 
Visų kitų narių — aukotojų nei 
biografijų nei fotografijų nerei
kėtų dėti. Arba jei dėti, tai dėti 
tik tų, kurie pavyzdžiui įnešė 
daugiau 5000 dolerių ar pana
šiai. Savo laiške redakcinė kole
gija užsimena, kad esą būsianti 
atžymėta nario profesija. Ne taip j 
jau lengva ir paprasta bus tai pa
daryti. Gali išeiti nelabai rimtas 
dalykas, sakykim buvęs ekonomis
tas, mokytojas ar teisininkas pas
kutinius 30 metų toj profesijoj 
visai nedirbo, o dirbo kitoj sri
ty. Kurią profesiją atžymėti? Tad 
gal geriausiai to visai nedėti, o 
pagal vietoves (kraštą, valstijas) 
pateikti alfabetiniai sąrašai. Svar
biausias to leidinio tikslas turėtų 
būti informacinis. Pats tekstas 
galėtų būti dviem kalbom :lietu-
viškai ir angliškai. Turime įjung
ti į lietuvišką darbą visus mūsų į 
misijai prijaučiančius, lietuviškai 
kalbančius lietuvius ir visus tuos, 
kurie tos kalbos jau nevartoja ir 
nevartos. 

Antras labai svarbus dalykas, 
tai tos informacinės knygos kuo 

I platesnis paskleidimas. Leidinėlis 
| turėtų būti riesiog išdalintas 
i (kaip pvz. Sears and Roebuck ka-
| talogai) visiems tiems, kurie yra 
Į nariai ir tiems, kurie turėtų bū-
j ti nariai. Per laisvojo pasaulio pat-
; riotinius lietuviškus laikraščius 
į galėtų būti paskleistas visiems 
! prenumeratoriams. Tai, man at-

Skautaj, vadovai ir. vienetai ga- ' rodo, prisidėtų prie naujų na-
papitdyti savo skautiškus kcty-ftių verbavimo, kapitalo didini-

TeL PE 8-3229 
DR. ANNA BALIUKAS 

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GėRKLĖS LIGOS 

2858 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 

Ginekologine Chirurgija 
6449 So. Puiaski Road (Cr»wford 
Medical Building). TeL L t 54446 
Priima ligonius pagul susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti ST4-8004. 

DR. n . BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
8132 So. K*tizie Avenue 

Vai.: pirmad., antrad. ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro, 
šeštad. nuo 1 iki i vaL 

Pacai susitarimą. 
Ofiso telef. \VA 3-2670 

Kezid. tel \V Albrook 9-3048 

'Vadovai gal; užsisakyti patyri
mo laipsnių egzaminų lapus, pa
tyrimo laipsnių programas ir 
g*an-. Skyriuje taip pat laikomi 
žymem.'s. orjinai bei jų rozetės. 

u 
gynėtius, Tkkimo Skyriuje įsi-
gytlaTni slovykteB vakarus, jūrinį 
skautavimą, vilkiukų žinyną, 

r krūvą ki-

intemacionalizmo 
vi sisKa i 

pagr" 

ugdymas, ojmaliais ryšiais ir tiek, .<ieK tas 
tai yra 
egzistavimo 

priešinga LSS-bendravimas naudingas mūsų rei 
ndiniam moty- i kalams. 

• "tas**-.*- «-»•••***»-• ***m* 

Kun. A. Janiūnas uždega žvakutę Bostono "Baltijos" ir 'Žalgįrir,- tnr.tų 
^kilmingoje sueigoje. Žvakių uždegimą stebi "Birutės'* draugoves pri
tyrusios skautės, Nuotr. C. Kaliulio 

RUOŠIASI METIMAM 
VAKARUI 

"Aušros Vartų" skaučių tunto' 
vadovybė ir vadovės sparčiai ruo
šiasi tradiciniam metiniam va
karui, kuris jvyks vasario mėn. 
S d.. Jaunimo Centre. Jau pa
siskirstyta darbais — vienos rū
pinasi įdomia programa, kitos 

tynai. Vakaras ruošiamas lėšų 
sutelkimui "Aušros Vartų" tun
to veiklai paremti, todėl tikima
si, kad notik dabartinės ir atsar-
gon išėjusios narės ir skaučių tė
veliai, bet ir plačioji skautiškąja 
veikla besidominti Chicagos lie
tuviškoji visuomenė atsilankys. 

Vakaro ruošimui vadovauja 
tunto renginių vadovė ps, Zina 

planuoja skanią karštą vafcarie-j 9bcfca& Dėl platesnių informa-
nę, renka dovanas laimėjimų len- cijų kreiptis tel. 960-0291, 

riškai p n e m e ir pareme, 
graudu. 

Sesė Bacevičienė paruošė įžo
džiui apie 20- viBcrakų^ pat iHty-
čių, vieną skautą ir skaučių. Lapk
ričio 6 buivo la%ai graži sueiga. 
Ir jau sulaukėme pirmų šešių, iš 
laikiusių pirmą pat. laipsnį Da
bar jau yra šešios skiltys, atsira
do ir du tėvai, kurie norėtų tapti 
s-kautais ir padėti. Tai persiorga
nizuosime į dvi draugoves 'po 33 
skiltis šių suaugusių globoje, bet 
su jaunaisiais vadovais. 

Šį savaitgalį važiuosime stovyk-
i kreti prie jūros, - pirmą kartą su 
| tiek daug skautų! 
i 

Budžiu! 
Antanas Saul airis, SJ 

(LSB P. Amerikos Raj. Vadeiva) 
Laišką* rašyta^ LSB vyriau

siam skautininkui. 
Red. 

T I E K I M O SKYRIUJE 
G A U N A M A 

Skautininkas A. Milašius pra
neša, kad jo vedamame Brolijos 
Tiekimo skyriuje galima gauti į-
vairiausių broliams uniforminiu 
reikmenų, programinių laips
nių formų bei skautiškos spaudos. 

Skyrius laiko skautų, jūr. skau
tų, vilkiukų ir bebrų ženklus, įvai 
r:ų šakų bei pareigų virvutes, me
tines žvaigždutes, •speciatyfrnj 
ženklus, sagtis diržams iį 4a"Ufy-
bc kitu uniformos teitemen^. 

mo. Leidimas šiuo metu liuksusi
nės knygos bus priešingai atstu
miantis, kritiškų pastabų vertas 
dalykėlis. To reikėtų vengti. 

Jonas Vengris 
Reikmenų pristatymo laikas ; 

paštu yra maždaug keturios sa- j uiiiiMlluilllIlHlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIluilIUll 
vaitės. Pagedaujantiems siunčia-1 N e p a l a n k i ų orų m e t u kiekvienas 
mas skyriau^ :aikomų dalykų są-

TeL Ofiso HE 4-5849, rez. 388-22SS 
DR. FETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai.: pirm., ketv. 
Antratf., penktad. 1 
tik susitarus. 

1 iki 6 v. popiet. 
-5. treč. Ir šežtad. 

Dr. Ant. Rndoko kabinetą pereme 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West olst Street 
TeL — GR 6-2400 

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-S; antrad. Ir penkt 
10-4; geStad. 10-3 vai. 

OU. tel. 7354477; Rez. 24A-28S9 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SpecialyW5 — Jiervij Ir 
Bmof-iines ligos 

CRAWFORD MEDICAL Bt^IiDING 
6449 So. Puiaski Road 

Valandos pag-al susitarimą. 

Rezid. tel — GI 8-«87S 
DR. W. M. EISIM-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave. WA 5-2670 

Tel. ofiso ir bnto: OLympie 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave,, Cicero 
Kasdien 1-3 vaL ir 6-S vai. vak. 

išskyrus trečiadienius. 
Šežtadieniais 12 iki 4 taL popiet. 

TeL REHance M811 

DR. WALTER J. ĮIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas) 

3925 We«t 59th Street 
Vai.: piirmad., antrad., ketvirtad. tr 
penktad. nuo 12-4 va., popiet ir «-8 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta. 

DR. IRENA K0RAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
K.ŪDISJŲ IK VABStJ UGOS 

SPECIALISTfi 
MEDICAL BtTLDrVG 

7156 South Western Aveaoe. 
Valandos: Kasdien nuo 10 va . ryto 

iki 1 vai. popiet 
Ofiso tel. RE 7- l l«S; refcki. 239-2»l» 

Ofe. HE 4-1818; Bez. PR 6-9861 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
.. Specialybė vidaus ligos 

2454 West 71st Street 
(71-os tr Campbell Avė. kampas) 

VaL: pirmad., antiud., "ketvirtad. Ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarua 

O F T I C A L S f C D l O 
Y I O i E I A KABOSAITĖ ;, 

7051 So. WasbtenaW. Tel. 778-87M 
Pritaiomi akiniai pagal gydytoja 

:'- -. reoep^a^ -
Didetia akiniu r€mų pasiruikima& 
Vai.: pirm., aatr.į penkt 10-S:*0. 

Ketv. 1-8 v. vak; SeSt 10-4 v. p. p. 
Trečiadieniais tiždaryta. 

rasas bei kainocašfisJSkyriaus ad 
resas: A. Milašius. 264 Bradiey 
Drive, Chicago Heights. 111., 
60411. 

SKAL TINESfKU-KIU 
DE\^ESIUI 

n o n a t i t rūkt i n u o r ū p e s č i ų U*;Vrfa««los pagal soaltarim*. Jei ne 
- t - , ,. - at-iliepla skambinti: Ml 2-0061. 

kasdienybes. Tai padaryti pade- j . 
da įdomi knyga. 

Skaitydami Renės Rasos 

MEILE TR IKAMPY 
Chicago;, škautininkų-kių Ra

movė ir Cr'zagos skautininklų 
draugovė sausio 30 d.. 11 vai. 
ryto, Jaunimo Centro 203 kmb. 
Saukia visu Chicagoje ir apylin
kėse gyvenančių skautininkų-kių 
sueiga. Bus narstomi svarbūs rei 
kalai, todėl y, sės ir broliai skau-
tininkai-kė« -v-iečiami būtinai da 
iy\rauti. Atskiri pak%-ietimai ne-į narna Drauge 
bus siuntinė^mi. 

ne tik užmiršit nuobodžią aplin
ką, bet nejučiomis persikelsit j 
romano veikėjų audringą jaus
mingumą, pilną džiaugsmų ir 
liūdesių, gyvenimą^ kuris, kaip 
nuotykingas filmas, pagaus jus 
nuo pirmo puslapio ir laikys 
įtamoje iki paskutinio. 

Knygos kaina tik 3 doL Gau-

'•HIIlMHIIMlHIHHiniHIIHIMlMHHIHIIIII 

tMiiniitiiiu.iiiiuiiMimtiniiiiiMiiiiiiiiiiiiiiniimuiimiiiiiniintniiiHimHit 
MH1IS 20DYNAS ST0DERT1MS 

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS 20DYNAS 
Kleistas minkštais viršeliais 

kaina tik #8 .00 
Kai k -ios kolegijos dabar mokina lietuvių kalbą ir dažnai 

studentam- reikia lietuviškai angliško žodyno pamokoms. Dabar 
Draugas Sl< do studentams papigintą laidą šio žodyno, kurį sure
dagavo \"Uh» Peteraitk*. Kietais viršeliais šis žodynas kamuoja 
$10.00. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE S-589S 
Specialybė Akių ligos 

3907 West lQ3rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL — PR 8-2230 
DR. JANINA JAKSE?IČIŪS 

iO K SA 
V A I K Ų L I G O S 

2656 West 6Srd Stieet 
Pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir penkt. 
nuo 12 Iki 2 «al. ir nuo s Iki S vaL 
rak. šeStad. nuo 1 iki 4 vaL 

Tetef. — 282*4422 

DR. ROMAS PETKUS 
ABIŲ IMiCm — CtttHVBttUA 

OOaaH 
111 y O. WABASH AVE. 

420S SO. CEXTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANR PUCKAS 
(Kalba lietuviukai) 

OPTOMETRISTAS 
261S W. Tlst Sfc — Tet ?: 

Tikrina akte. Prttaikn aktorius *r 
"Coatact M M i 

Vai. pa^al susitarime. Uždaryta treč. 

DR. UOKAS SEIBDTIS 
INKSTŲ, PŪSLfiS IR 

PROSTATO CHCtURGUA 
2686 W. 63rd Street 

Vai antrad. nuo Jfc-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare. 

Ofise teL 776.2880. sez. 448-5548 

DR. J, J. SIMONAITIS 
6 Y D T l O | A S 

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso tetet. B E 5-4410 

Reridenctjon te»ef. GR S-M17 
VaL: pirmad., antrad. ketvirtad. Ir 

penktad. nuo l ĮM S vai. poptet 

Ofs. PO 7-6069, Bes. OA 8-7278 

DR. A. lENICMS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S844 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

_._ Rasylcltt! DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IR. 60829 

(Malonėkit 
tyvtmzte Z 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintmmM 

prid*ti 35 centus pašto išlaidoms-, Ir mo 
:no4i valstybėje). 

11S, Jei 

DR. I . A. JOCAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
5214 No. Westem AveaM 
1092 No. Weetera Avemie 
Tel, atsakomas 12 valandų 

489-4441 — 561-469$ 

įstaigos ir boto teL 652-1881 

DR. PERD. VYT. KADRAS 
BENDROJT MEDICINA 

1467 8. 481h Oonrt, desro 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Oskvrus tr«ž. ir i e i t 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligM 
Ofteas ir rez. 2652 W. 5SU» 8 t 

T€i. PBospect 8-1223 ' 
Ofiso va i : pirm., antr., treč. tr 

penkt. ny.M 2-4 vai. ir S-S T. vek. 
SeSt 2-4 p. p. ir kitu laiku msitaraa. 

OfiM teL H E 4-212S. aa*n» GI S-S1S6 

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

2454 West 71st Street 
VaL: pirm., antrad., ketv. ir penktad, 

2-5 ir 6-7 — ii aaOaND auittaruft 

Tel ofiso PR 6-6446 

DR. F* C. WINSKUIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S107 Wtst 71st-Street 
Valandos: 1-6 vai. popirt. 
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Ž V I L G S N I S f RUSUS 
Su cariniais ir su sovietiniais čios Rusijai priklausyti. Šias rusų 

rusais Lietuva ir lietuvių tauta tendencijas visą laiką rėmė JAV-
amžių bėgyje turėjo ir tebeturi -bės. 
daug įvairių ryšių. Deja, nedaug Tačiau II pasaulinio karo me-
tebuvo taikos metų. Skaudžiai tu ir pokario metai* tendencijos 
prisimename ilgai (1795 — ėmė keistis. 
1915 m.) užsitęsusią Lietuvos o- Šiuo atžvilgiu mums įdomus 
kupaciją. Tai Muravjovo Koriko yra ' 'Prahos manifesto" doku-
ir kitų rusų tironų teroras prieš mentas, paskelbtas rusų emi-
Lietuvos žmones; spaudos drau- grantų ir jų karinių oajėgų gene-
drmas, užsitęsęs ištisus 40 metų; tolų bei kitų vado\ ų 1944 m. 
begalinis lietuvių tautos ir kata- lapkričio 14 d. Prahoje. Šiame 
likų tikybos persekiojimas — vie- mieste jis paskelbtas greičiausia 
nuolijų, bažnyčių uždarymas, todėl, kad Praha tada buvo v ie-
kryiių griovimas, Kražių, Kenstai- nintelis slaviškas miestas vokie
čių ir kitos skerdynės; Stolypino čių užimtose žemėse, 
rusinimo politika, pastangos lie- Manifesto paragrafai kalba a-
tuvius supravoslavinti; 1905 — pie Stalino tironijos nuvertimą ir 
1907 m. reakcija — suėmimai, 
kalinimas, plakimai, trėmimas 
Sibiran. Kraujas, ašaros, kančios. 
Tai tokie mūsų ano meto atsimi
nimai. 

* 
O gyventi, kad ir su tokiais 

kaimynais, lietuvių tautai reikia. 
Taigi labai apsidžiaugė Lietuvos 
žmonės ir besikuriančios valsty-

LIETUVIO ENKAVEDISTO UŽRAŠAI 

visų Rusijos tautų išlaisvinimą iš 
bolševikinės sistemos, jų teisių 
atstatymą. Manifeste nebekalba
ma apie "nedalijamą Rusiją", 
bet sakoma, kad "visos Rusijos 
tautos turi būti lygios ir kad jos 
turi teisę į tautinį išsivystymą, 
apsisprendimą ir į valstybinę ne
priklausomybę"'. Kiti manifesto 
punktai (kolchozų, koncentraci-

bės vadai, kai 1920 m. liepos 12 jos stovyklų panaikinimas ir t.t) 
d. Maskvoje buvo pasirašyta tai- mums tuo tarpu mažiau įdomūs. 
kbs sutartis su Rusijos federalinė * 
socialistine sovietų respublika. 

Sio dokumento pirmajame 
straipsnyje šitaip rašoma: "Rem
damiesi Rusijos federacinės so
cialistinės Sovietų respublikos 
paskelbtąja visų tautų teise lais
vai apsispręsti ligi joms visiškai 
atsiskiriant nuo valstybės, kurios 
sttdėtyje jos yra, Rusija be ato-
dairų pripažįsta Lietuvos valsty-

Prahos manifestas, kurio di
džiausiu kūrėju laikomas genero
las Vlasovas, yra rusų demokra
tinės dvasios pasireiškimo doku
mentas. Kai Vlasovas Prahoje jį 
skelbė, jo žodžių "Europahaus" 
didžiojoje salėje klausėsi 1500 
rusų ir kitų šalių atstovų. Visi 
kalbėtojai pabrėžė kovoja už de-

, . , . mokrat inę ir laisvą Rusiją, be 
bes savarankiškumą ir nepn- p r į e spaudos kitoms tautoms. 
klausomybę su visomis is tokio P r a h o s m a n i f e s t a s b u v o ] ė k t u . 
pripažinimo einančiomis įuridi- v a i s p a s k l e i s t a s f r o n t e i r g i H a u 
nemis .pasekmėmis ir gera valia į & M l č j e L Jo žodžiai taip labai 
amžiams atsisako nuo visų Rusi- v e į k ė Tusų^ k a < } j o p a s k e l b i . 
jos suvereniteto teisių, kurių ji m o v ė l l a b a i d i d ė j o g f r o n t 0 
yra turėjusi lietuvių tautos ir jos b ė i ų r u s u k a r i ų i r -ų k a r i . 
teritorijos atev-ilgiu. Kad Lietuva n i n k u s k a i č i u s . 
©uvo kuomet priklausiusi Rusi-

(Pabaiga) 

Lietuvio aviatoriaus 
sušaudymas 

1942 m. kovo 27 d. divizijos 
karinis tr ibunolas teisė 167-ojo 
šaulių pulko vieno bataliono 
raštininką eilinį Praną Ignaitį, 
kur is anksčiau Lietuvos karo 
aviacijoje tarnavęs liktiniu pus 
karininkių. Bolševikai daugumą 
aviatorių, kaip nepatikimus, iš 
aviacijos išmetė. Toks likimas 
ištiko Ignaitį. Net ir autorius 
stebisi, kad nepatikimas puska
rininkis įstojo į Ukmergės ko
munistinę miliciją ir buvo pri
imtas. Karui prasidėjus, visi mi 
licininkai, kaip ištikimi Stalino 
tarnai, pas i t raukė Rusijon. Ig-
naitis tačiau nusprendęs likti 
Ukmergėje. Tik vokiečiams už
ėmus miestą. Ignaitis nedelsda
m a s nuvykęs į okupantų ko
mendantūrą ir pasisiūlė tar
nauti priešam. Vokiečiai pasiun 
t ę remontuoti tolimosios žval
gybos lėktuvų "Anbo - 4 1 " (?) 
P o to Ignaitis išgavo vokiečių 
aviacijos dokumentus ir unifor
mą ir išskrido žvalgyti raudo
nosios armijos užfrončio — 
Valdajaus ir Bologojaus geležin 
kelio stočių. Dėl rūko pakly
dęs ir virš Toropeco miesto ru
sų naikintuvo numuštas. 

B. ŽEMAITIS 

t iška lakūno is* 
baigdamas sunk 

"Smogikų 

i ją, tuo už-
kančias. 

ttopa 
Komunistų bo^s Sniečkus 

buvo gudrus pa r irimas. "Ne-
tikėkim, kad vis; mūsų lauks 
Lietuvoje su gėlėms'1 — žodžiai, 
t a r t i autoriui prašant pagalbos 
surasti kandidatų enkavedistų 
karininkų mokyklon. Atrodo, 
kad nei vienas iš 
ševikėlių noriai 
simų tautos žuc : 

penkis tesurado 
Su Lietuvos h 

tijos sekretoriurr 
Jacovskis surink 
nių raudonarmitJ u. vadinamų į 
"smogikais"", kuopą. Kuopos 
vadu paskyrė seną komunistą 
politruką M. Šur.akevičių. Smo
gikai — būsimu j : užnugario 

komjaunuolis (1919), dabar bol- j 
ševikų nemalonėje, į frontą pa-! 
siųstas ka ip eilinis raudonar
mietis. P o karo Lifšicas reha-
bttituojamas. 

Divizijos pėstininkų gretos 
taip praretėjo, kad šaulių pul
kus reikėjo papildyti iš pagel-
binių dalinių. Į priekines pozici 
jas išvaryti septyni žemesnio 
rango enkavedistai. Vokiečiai 
neapleidžia nei pėdos. Žūsta vėl 
šimtai, jų tarpe autoriaus svai
nis j . Įeit. Nachmanas Birgeris, 
Įeit. Algis Giedraitis, pasižymė
jęs prie Maskvos latvių divizijo
je. 

letuviškų bol-
jsiveržė į bū-
rų eiles. Vos 
adžioje. 
munistų par-

K. Preikšu 
i *>00 rinkti- P1 1 1 1^^3 (kuriuos jie bėgdami 

Lietuvių, pabėgėlių surinktais 
(kuriuos jie bėgdami 

surinko, ištuštindami bolševikų 
seifus) rusams lakūnams įteik
ta lėktuvų eskadrilė "Tarybų 
Lietuva". Įteikdami kalbėjo: 
gen. Vitkauskas, Paleckis, Ged
vilas ir maj . Lunia. 

Energijos gavimo klausimas Vakarų Vokietijoje labai aktualus. Dalis 
gyventoji energingai protestavo prieš platų branduolinių jėgainių tink
lo plėtimą. O čia matome demonstracijas šiaurės Vakarų Vokietijoje, 
Brockdorfe. Demonstrantai reikalavo parūpinti daugiau energijos ir 
greičiau statyti branduolines energijos jėgaines. 

Gen. Baltušis-Žemaitis išmestas 
iš divizijos vado pareigų 

Gen. maj . Baltušis-Žemaitis 
Diviziją perėmė 

maj. Karvelis, 

— . . maj . 
i staiga dingo. 

komunistas gen Lietuvoje bandit. :i. lietuvių žu
dikai ir karfdntojai. Šunakevi-| Kovo 16 d. divizija prade jo • b u v - 184-tos šaulių divizijos va-
čių tuoj išskraidino Lietuvon, o naują puolimą. 156-ojo ir 167- į d a s - • pohtrukais spėjęs pasi-
nauju vadu paskvrė Įeit. Kali- tojo šaulių pulkų kariai pakilo j t r a u k t l š Varėnos poligono. Kar 
ną. Jis vėliau Lietuvoje pasie- atakon. Vokiečiai nepajudėjo! v e h s divizijai vadovavo iki 1944 

nei žingsnio atgal ir atakuojan i m - rugsėjo mėnesio. 

jai, tas faktas neuždeda lietuvių 
tautai ir jos teritorijai jokių pa
reigų Rusijai". 

-r 

Minėta sutartis, kad ir vėliau 
daugelį kartų Sovietų sulaužyta, 
buvo Ir yra labai svarbi Lietuvai. 
Ta i buvo lygiateisių kaimyninių 
valstybių tarpysavio santykių nu
statymas, padarant iš abiejų pu
sių reikiamas nuolaidas. Pir
miausia labai svarbu, kad šia 

Šia proga paminėtina, kad su 
generolu Vlasovu ir Rusijos tau
tų išvadavimo komitetu II 
pasaulinio karo pabaigoje ryšius 
palaikė ir kai kurie Lietuvos ka
rininkai. Yra žinių, kad iš gen. 
Vlasovo. buvęs gautas nepriklau
somos Lietuvos valstybės atsta
tymo pripažinimo užtikrinimas. 

kė NKVD pulkininko laipsnį, iš
tikimai naikindamas Lietuvos 
partizanus. 

Kautynės — ne juokai 

Tik po metų a,mokymo ir 
Ignaitis persirengęs civiliais j politinės indoktrinacijos vad. 

rūbais ir ilgai laukęs vokiečių. \ lietuvišką diviziją įjungė į 48-
Pagaliau vos gyvą jį atradę ru- j tąją rusų armiją ir pasiuntė 

Oriolo frontan. Autorius Ja
covskis, aišku, lieka viršūnėje. 
Pirmam mūšyje lietuviškus bol-
ševikėlius vokiečiai sumalė į 
miltus. Bandoma teisintis: šil
t a s maistas nepristatomas 6 die 
nas, blogi batai, šovinių trūku
mas, gilus sniegas. Aukštoji ru
sų vyriausybė primetė divizijai 
kovinį nepatyrimą. Atrodo, ir 
daugiau negatyvių epitetų pa
vartojo, bet autorius jų nepa
kartoja, t ik ginasi esant netei
sybe. Kautynėse žuvo šimtai, 
da r daugiau sukis ta . Pirmasis 
karininkas už "draugą Staliną" 
paguldė galvą — 167-to šaulių 

Perdavęs 
čios gretos tirpte ištirpo. F>olit 1 tK>lševikų pakeltam į generolus 
rūkas Stasiulis pasakė: "Buvo! Adolfui Urbsui, jis perėmė ru-
žmonių - šaudmenų trūko. Da | - šaulių korpo vado padėjėjo s u š u k d . . T e g v v u o j a d r a u . 

' pareigas, kuriose liko iki karo 

nuo to laiko t a r n a u j a rusų da
liniuose, dažniausiai k u r nors 
prie kinų pasienio. 

Ko Jacovskis neparašė 

Šio straipsnio au tor iu i teko 
skaityti 1941-1944 me ta i s išleis
tas bolševikų rašy to jų : Marcin
kevičiaus, Liudo Giros ir kt. ka 
ro metu rašytas knygas . Apra
šymuose raudonarmiečiai lietu
viai kovoję su nežmonišku entu
ziazmu. Kiekvienas mi rdamas 

Prie gen. Vlasovo skelbtų idė
jų mes sustojome todėl, kad ir 

Maskvos sutartimi Rusija pripa- šiandien Rusijoje Vlasovo ir Pra-
žino suvereninę Lietuvos valsty- hos manifesto vardai tebėra ži-
fee. Tiesa , rusai medžiaginių ir nomi. Rusijos tautų išlaisvinimo 
moralinių Lietuvai nuostolių ne- idėjas skelbia ir šiandieninė o-
atiygino, bet kas galėtų juos at- pozicija Sovietu Sąjungoje — di-
lyjpnti? sidentinis judėjimas. Kadangi ki-

. Ši sutartis buvo, Lenino, kuris to organizuoto . pasipriešinimo 
iiandierią laikomas pačiu sovie- bolševikams * Rusijoje nėra,* disi-
tiniu dievu, priimta ir jo vado- dentai laikomi vienintele opozi-
vaujamų sovietinių organų rati- cija. Šis priešsovietinis sąjūdis 
fikuota. O. Leninas juk "niekad plačiai reiškiasi tiek Sovietuose, 
neklydo"... tiek užsienyje. Krašto viduje disi-

Si sutartis buvo labai svarbus dentai leidžia nemaža po-
Lietuvos nuo Rusijos atsiskyrimo grindžio leidinių, užsienyje, be 
gera valia aktas. Šią abipusę "ge- kitų leidinių, keliomis kalbomis 
rą valią" išreiškė sutarties 16 spausdina žinomą "Kontinento" 
straipsnis: "Šią sutartį svarstyda- žurnalą. Su disidentais drauge 
mos abidvi susitariančios šalys uoliai dirba ir jų veiklą finan-
turėjo galvoje tai, kad jos viena suoja Aleksandras Solženicynas. 
su antra niekuomet nėra būvu- Atrodo, kad dauguma rusų di-
sios karo padėtyje..." Karo pade- sidentų yra už laisvą Sovietų tau-
tyje jos vis dėlto buvo. Tai , be ko tų apsisprendimą. įskaitant jų 
kita, liudija ir gausios abipusės suverenumo teisių atstatymą. 
Žuvusių karių aukos. Bet negali- Šiuo metu Rusijos disidentai lie-
m e peikti tų, kurie į sutartį minė- tuviams yra palankūs. Prisimin
tus žodžius įrašė. Tai rodo, kad kime tik iš jų tarpo Sergejų Kova-
Lietuva ir Rusija viena kita tikė- liovą, visomis išgalėmis gynusį 
įo. Lietuvos katalikų teises, jo žmo-

Kas vėliau — 1940 m. birželio ną, kurią Vilniaus lietuviai 
mėn. dienomis [vyko — visi ge- su gėlėmis sutiko, pravoslavų ku-
rai žinome ir nuo to meto vyku- nigus Glėbą Jakuniną ir Dimit-
sių įvykių nėra reikalo pasakoti, rijų Dudko, keliomis progomis 
Sovietinių rusų tendencijos vai- progomis viešai pasakiusius tei-
dyti Lietuvą ir kitas žemes bei sybės žodį lietuviu reikalu. 
tautas visiems žinomos. Bet kaip IŠ čia iškyla reikalas mums 
galvoja demokratiškai nusiteiku- arčiau suartėti su rusų disiden-
sieįi rusai? tais ir emigrantais, suderin-

* ti bendros kovos prieš bolševikus 
Ilgą laiką carinės Rusijos emi- metodus. Nežiūrint, kokia bus 

grantų vadai laikėsi, o dalis ir ateities Rusija, ji bus betarpiška 
dabar tebesilaiko ''nedalijamos ar tarpiška (jei bus nepriklau-
Rusijos" teorijos. Pagal ją visos soma Gudija) Lietuvos kaimynė. 
rusų pavergtos ir Rusijai priklau- O su kaimynais visada naudinga 
sančios tautos tam tikros kultu- gražiai sugyventi, 
rinės autonomijos ribose turi n- b . kv. 

i • • • ' - • - • •- • 

Galerijoje kabąs paveikslas -=•"- Mjrtiniausieji daiktai šia-
girdi daug daugiau kvailų pa- sse k r a š t e y r a revolveriai ir au-
stabų, kaip betkas k i tas pašau* totttobffiai 
lyja, *».,. ._. Adai Gomjourt _ ^ Hum Alhright 

sų saugumiečiai. Pasiskelbė 
esąs pabėgęs milicininkas. Ka
dangi vienas enkavedistas jį pa
žino iš Ukmergės laikų, greit 
su kitais milicininkais atsidūrė 
16-toje šaulių divizijoje. 

Ignaitį išdavė senas bolševi
kas enkavedistas Juozas Lie
tuvninkas. J į apskundė organi
zavus pabėgimą vokiečių pusėn. 
P a t s Lietuvninkas vėliau išsiųs 
t a s Lietuvon "keršytojo" būrio 
komisaru, vėliau atidavė savo 
gyvybę už "šlovingąjį Staliną". 

Ignaitis ras tas kaltu, nuteis
t a s mirties bausme ir vietoje 
sušaudytas. 

Istorija apie aviatorių Ignai
t į visiškai neįtikima. Nėra ži-
žinoma. kad bent vienas lietu
vis, išskyrus Vokietijon repat-
riavusius, būtų 1941-42 metais 
priimtas Luftivaffėn. Tai drau
dė tuolaikiniai vokiečių įstaty
mai. Ypač neįtikima, kad sve
timtautį siųstų vieną skraidy
t i žvalgybos tikslu. Mažiausia 
reikėjo aviator iaus indoktrina
cijos, apmokymo, kodų pažini
mo, puikiai mokėti vokiečių 
kalbą (nežinoma, ar Ignaitis 
mokėjo bent kiek vokiškai). 
Kitaip, nežiūrint lėktuvo ženk
lų, pirmas vokiečių naikintuvas 
j i būtų nušovęs. 

Spėju, kad Ignaitis po ilgų 
kankinimų sugalvojo šią fantas 

bar sviedinių pakanka — žmo
nių nebėr. Toks mūsų divizijos 
t r ag izmas ' . 

Divizijon atvyko "draugai" 
Sniečkus, Gedvilas, Guzevičius, 
Venclova. Visi labai susirūpinę 
dėl daugelio karių žuvimo. 

Kovo 20 d. diviziją vėl ati
t raukė į užnugarį. Užimtos vad. 
antraeilės pozicijos. 

Bolševikai nedovanoja niekam 

48-osios armijos karinis tr i
bunolas už akių nuteisė 249-ojo 
šaulių pulko 4-tos kuopos skyri
ninką Pet rą Danį Kovo 3 d. pir 
minėse pozicijose Danys neva 
metęs ginklą ir pakėlęs rankas. 
Kar tu kvietė ki tus pasiduoti vo
kiečiams. Visi raudonai miečiai 
likę ištikimi priesaikai (stau-

gas Stalinas!" Jacovsk io užra
šuose tokių entuziastų nepaste
bima, nors nei Marcinkevičius, 
nei Liudas Gira a r Jacovskis 
pirmose linijose nes igrūmė. 

Nei žodžio, ka ip enkavedis tas bvreti, ypač kai sąjungininkai I T . . , ^ , . . ,A. . , ., . ..,,._. Jacovskis ta rdymų metu išgau
davo visus prisipažinimus. 

pabaigos, dalyvaudamas mū
šiuose Lenkijoje ir Čekolovaki-
j°je. 

Tolimesnis divizijos likimas 
Pradėjus vokiečių armijai 

pradėjo pulti Afrikoje, vėliau 
Italijoje, rusai visuose frontuo
se stūmėsi į priekį. Autorius 
pradeda girtis didvyriškais žy
giais. Pulkų kariai apdovanoja
mi rusiškomis blekomis su Le
nino ar Stalino galvomis. 

Divizijos komjaunuolės kau
nąs ir žūsta apkasuose kartu su 
vyrais. Kitos, kaip žymi kulko-

Galiu pateikti keletą pavyz
džių: 29-jo korpo N. pionierių 
bataliono eil. R. dvi dienas i r 
naktis stovėjo pakėlęs r ankas ; 
nei lašo vandens, nei kąsnio 
duonos. 

N. prieštank. diviziono (gru
pės) j . psk. B. visą nakt į nuo-

svaidininkė Stanelienė-Markaus | gas statinėje su vandeniu ir le-

pulko vieno bataliono vadas — jno) ir mėgino pabėgėlį nušauti. 
bet Daniui pavyko pasprukti į 
vokiečių apkassus. 

St. Vaznelis. aprašomas visa iš 
gale atsidavęs bolševikų parti
jai . Kartu žuvo politrukas Žol-
neris. Smolensko rusas . Auto
rius pamini tik žuvusius polit-
rukus, komunistus karininkus 
ar per klaidą bombų užmuštus 
enkavedistus. 

Žuvo senas Rokiškio komu
nistas B. Kirstukas, 156-tojo 
šaulių pulko vieno bataliono po 
litrukas, senas kermunistas Jo-
selis Volfsonas. buvęs Kauno 

dingsta komunistas politrukas 
Juozas Šarmaitis. Galą gauna 
senas Raseinių komunistas Jo
nas Grigaitis. Kar tu žūsta Ai-
zikas Lifšicas. p i rmas Kauno 

kienė apskelbiama bolševikų 
didvyre. 

Pasižymėjusių tarpe daugiau
sia rusiškos, gruziniškos ir kt. 
"broliškų" tautų karių pavar
dės. 

Per Velyki Lūki divizija, kai 

dais. Rytą pusiau be sąmonės 
B. pripasakojo tiek nusikalt i
mų, kad ir enkavedis tams buvo 
per daug. Sumušė iki sąmonės 
netekimo. 

Tikriausiai Jacovskis žino, 
bet nei žodžio nerašo, kad dau
guma 179-tos divizijos karių pa rusų daliniai jau užėmė Vilnių 

Pokario metais buvo tęsiama patraukia per Švenčionis Lietu- kely pabėgo ir. aišku, a ts idūrė 
vad. "tėvynės išdavikų'* (pabė- von. Divizija dalyvauja mūšiuo vokiečių belaisvėje. Kaip ir mes 
gūsių iš raud. armijos) paieška.; se prie Šiaulių ir Klaipėdos, visi, pasirašė 6 mėnesiams į 
Danį susekė, areštavo ir sušau- Vėliau išsiuntė į Latvijos Kur- darbo apsaugos ta rnybą ir 260 
dė, §ą, kuriame vokiečiai stipriai savisaugos ar kituose dalinroo-

1943 m. birželio 16 d. naktį laikėsi ir ilgai tęsėsi pozicinis se kovojo prieš bolševikus. 
156-to šaulių pulko pėstieji žval karas. Mūšių metu daugybė lie-
gai Alfonsas Kontvainis, Ant. > tuvių žuvo, lygiai kartu ir jų 
Černius ir Br. Klimas įtarti ta-: vadai, bet visi su rusiškomis pa
pe "tėvynės išdavikais*', t. y. vardėmis. Žūsta ir buvęs Lietu-
perėję- vokiečių pusėn. 1951 me-1 vos kariuomenės liktinis pusk 

komjaunimo vadas. Mūšio metu tais Jacovskis suėmė Klimą, ku- Dzendzeliauskas, bolševikų pa
ris gyveno toli nuo savo namų, keltas į leitenantus, uolus bolše 
svetima, pavarde. Klimą ištiko vikų pataikūnas (arba bent ta ip 
Danio likimas. Tikėkimės, kad apie jį išsireiškia autorius). 
Kontvainis ir Černius išvengs i Pasibaigus karui, 16-ta divi-
Jacovskio keršto. į zija išformuota. Visi lietuviai 

Kodėl mes kovojom? Juk Hit
leris nebuvo joks lietuvių drau
gas: pirma — neaprašomas 
džiaugsmas apėmė visus, nusi
kračius bolševikinio košmaro — 
baisaus dvasinio ir fizinio te
roro; : antra — ats imenu vieno 
eilinio žodžius, pas i rašan t 6 mė
nesių pasižadėjimus: " Je i šian-

(Nukelta į 5 ps l . ) . 

Dešimt tūkstančių km 
per Amazoniją 
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A.8AULAITIS 

TŪKSTANTIS MYLIŲ LAIVU 

Amazonijoje. kurioje viskas skaičiuojama nc nuo*-
toliais, o dienomis, nieko baisaus, kad iš Manaua lai
vu į žemupį gali išvykti tik kas 10 ar 15 dienu (ne
bent turi pinigų lėktuvui). Ir nieko baisaus, jeigu lai
vas išplaukia 34 valandas pavėlavęs, nes nespėjo visų 
600 tonų krovinių sudėti. Nulipi moderniška plūdu
riuojančia prieplauka iki laivo, kuris veža 90 ; irmo-
sios klasės ir maždaug 300 trečiosios klasės kHeiviif, 
kabančių hamakuose, it šikšnosparniai laivo deniuose. 

Kaip kiekviena diena turi pakankamai varsri- taip 
ir nuotykių netrūksta. Įėjęs į kambarėlį sutink' bend
rakeleivį, kuris kaip " tararaika" kalba apie p- iitifcą, 
religiją, keliones po visą pasaulį. Tur būt, psich.atras, 
ištisus metus prisiklausęs klientų, per atostogų- nori 
atsilyginti ir kam nors kitam ausis pripildyk savo 
nuomonių, įžvalgų, pergyvenimų. Iš tolo ateina ir jan-
nas vyras, abejingai užklausęs, a r moki angliška. Pie
tų Afrikos keleivinių lėktuvų inžinierius atost srauja 
Brazilijoje, nemokėdamas kalbos. Teko ir šį kiek pa-
§kbotL 

Keleivių dauguma — turistai. Kelios šeimos kraus
tėsi tuos 1713 km žemupin į Belem. Amazonės žio
čių miestą. Trečiojoj klasėj studentai, keli užsienie
čiai jaunuoliai, minia gimines lankančių ar kitais su
metime is keliaujančių žmonių. Labai marga publika. 
Žinoma, pilna ir vaikų, kurie prie užsieniečių prieina 
kalbėdami ir klausinėdami. Pirmos klasės keleiviai val
go valgomajame, o trečios — prieina prie virtuvės lan
gelio savoje lėkštėje maisto davinio pasiimti ir valgo, 
kur gali, atsirėmę į pakraštį, atsisėdę ant padangos, 
krovinio ar savo hamake. 

Norėdamas sekti iš namų pasiimtą Amazonės 
upės smulkesnį žemėlapį, klausi jūreivio, kur maž
daug esame. Šis visai nemirksėdamas a tsako: "Ama
zonės upėje". Tada jau kreipiesi į kapitoną, kuris ma
loniai ištraukia laivui valdyti naudojamą žemėlapį. 
Pagal tai jau visą kelionę gali smulkiai sekti - pakran
tes, atpažinti miestus ir miestelius, nors laivas tik 
penkis kartus pristoja a r sustoja. "Augusto Monte-
negro" plaukia aštuonis mazgus per valandą, bet su 
afrikiečiu inžinierium apskaičiavome, kad kartu su sro
ve laivas juda labai greitai, tarp 25 ir 27 km per va
landą. Nuostabu, kad Amazonė tokia srauni, nes Ma
naus yra tik 21 metrą virš jūros lygio, o upės krit imas 
nepilni du centimetrai per kilometrą. 

Dažniausia laivas seka pagrindinę vagą upės vi-

das. Kartais atrodo kaip jūra ar ežeras, ryrą vanduo 
kaip stiklas, popiet jau juda tiesiog kaip j ū r o s van
duo ir net didžiulį keturių aukštų laivą supa. Gylis ir
gi nevienodas. Kai kur pagrindinis kanalas vos 11 
metrų gylio, o kitur iki 80 (sausros m e t u ) . 

Pakrantės vaizdai maždaug vienodi, bet į juos ga
li valandų valandas žiūrėti. Kas kilometrą vienas kitas 
namelis, pastatytas ant polių, apdengtas šiaudiniu sto
gu, atrodo jaukiai kaip sodyba prie Lietuvos upių. 
Kas keliasdešimt kilometrų prie didesnio kaimelio baž
nytėlė, tokia neturtinga, kaip ir gyventojų namai. Vie
nur kitur koplytėlė balta ir toli toli matoma. Čia mi
sionieriai paupių gyventojus aptarnauja j au beveik 
400 metų. Kas šimtą ar 150 km didesnis miestelis, 
kurio pagrindiniai pastatai senoviški ir a tsukt i į upe: 
bažnyčia, turgus, savivaldybės namai, kokia parduo
tuvė: viskas, kuo miestelis gali pasididžiuoti. 

Amazoniją nėra lygi, yra nemažų aukštumų. Vie
nuolika metrų pakyląs vanduo žiemos metu užlieja 
žemesnes salas ir milžiniškus plotus, o kur krantai 
aukštesni, varo gilią vagą. Siauriausią Amazonės vie
tą ti«s Obidos miestu pasiekėme saulei tekant . Čia 
plotis tėra 1.286 metrai, sausros metu gylis — 81 m. 
Kraštai ir dugnas — uola. Futurologas Khan siūlo 
pastatyti užtvanką, kurios vandenys apsemtų už Va 1 

karų Vokietiją didesnį plotą, šiuo metu visi Amazoni-
duryje, bet kartais trumpina nuotolį kirsdamas kelią į jos miestai, miesteliai elektrą gamina generatoriais , 
tarp kranto ir salos, kurių, aišku, labai daug. Kartą, Į nes iš pietuose statytų vandens jėgainių toli. Panašią 
užėjus baisiam tropiniam lietui, pasuko staiga visai; jėgainę būtų galima statyti prie J a r i intako, kurio 
prie kranto, nes neturi radaro a r kitos priemonės ak- srovė pasisuka atgal, kai jūroje potvynis. Ta rp a to
lai plaukti. Upių krantai yra statūs, išskyrus arčiau slūgio ir potvynio 20 metrų skirtumas, 
geikiu, ac yia&i -įtjs&mj& û, galu,. Fluiis yu&i ^v^ag- {Bub d a l i m i 
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Chicago s žinios 

Čiurlionio ansamblis Caracas mieste, Veneeueloj, parko estradoje iš kur matyti miesto vaizdas ir mmios 
žmonių. Nuotr. J. Garlos 

KANADOS ŽINIOS 
Hami l ton , Ontar io 

N. METI; SUTIKIMAS 
-

Tradicinis Nsujų Metų suti
kimas rengtas KLB Hamil tono 
ap. valdybos sutraukė bevelk 200 
svečių iš Hamiltono ir apylin
kių. Laimingų 1977 m. linkėjo 
prel. į. Tadarauskas ir pirm. pe
reigas einąs K. Mikšys. Prie J. Vai
čiaus orkestro (jis groja ir vietos 
televizijoje), skanios vakarienės ir 
įvairių netikėtumų, svečiai link-
mijiosi iki 2 vai . Gaila,, kad būta 
ir privačių subuvimų užmirš
tant, kad X. Metų sutik i mes-yra 
Vienintelis ap. valdybos didesnis 
pajamų šaltinis, kuriuo paremia- j 
ma lietuviška veikla. 

tradicinį kaukių balių. 

Kiekvieną sekmadienį pe šv. 
Mišių vietos ateitininkai Jauni
m o eent-re turi įvairių skanumy
n ų ir kavos. Reikia džiaugtis šia 
gražia jaunimo iniciatyva, nes su 
pažistamais pasikalbėti ar apsirū
pinti lietuviška spauda žiemos 

metu tai gražiausia proga. 

Mergaičių choras Aidas sausio 

29 d. koncertuoja Delbi lietuvių 
kolonijoje ir vasario 5 d. Tėviškės 
Žiburių tradiciniam spaudos ba
liuje Toronte. 

DLK Aigirdo šaulių kuopa Ha
miltone savo gyvavimo dešimt
metį atžymės balandžio mėnesį. 

K. Baronas 

V A R G A S AUTOMOBILISTAMS 

DėJ šalčio daugelis turi sun
kumų užvest i automobil ius . 
Vien sekmadienį Chicagos Mo
torų klubas susilaukė 5,200 įvai
rių pagalbos, šaįiksjnų. Tai bu
vo nekordkūs skaičius per v i s u s 
metus. 

T f tCKSTA E N E R G I J O S 

Dėl 'd ide l ių šalčių ima trūkt i 
elektros ir kur© Chicagoje. Me
ras Bilaudic paprašė krautuves , 
teatrus mafoaų naudoti e lektros 
skelbimų reklamoms. P irma
dienį daugel is mokyklų Chicago 
je buvę uad#rytos . Va l s tyb inės 
įs taigos ta ip pat p a p r a š y t o s 
taupyti elektrą. 

DEMOKRATŲ D E F I C I T A S 

Cook apskr . demokratų pre 
zidentas G. Dunne pareiškė, k a d 
jų organizacija dabar turi 
25,000 doL deficito. Mirštant 
buv. pirmininku: Daley , ižde 
liko 200 ,000 doL. bet i šmokant 

į skolas dar pritrūko 25,000 doL 

B I L A N D I C M E R U 

G. Duruie, Cook apskr . t ary 
bos pirmininkas ir š ios apskri
ties demokratų, prezidentas, pa
skelbė nekandidatuosiąs į Chi
cagos m e r u s ir iš s a v o p u s ė s 
pareiškė, k a d būtų g e r a s m e r a s 
Bilandic. 

C L A S S I F I E D ' G U I D E 
M Vs c k'i, & A xm£ v h*%1! 
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V A L O M I 
KILIMUS m BALDUS 
Plaušams Ir 

visa rfaiu 
i. BUBNYS — Re i RE 7-M88 

0<K:<iCK>0<XK)<X)00000<W>0000<)0 
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AR R E I M VESTINIŲ 
KORTELIŲ? 

* 
Vizitinių kortelių naudojimas pra 

» I U 1 I U H 

Savininkas parduoda Marąuette 
Parke injjr. 7 kamb. nppą. i raieg., 
valgomasis. Visas namas moderniai 
jruasus, gri»dy* iSjciotos kiMmais, 
užuolaidos. 2 maš. didelis m£r. ga
ražas. Ga*aaa tuoj pat penmti namą. 

Skambint P20-0S84 

WAJVTE» — VYBAI 

ENGINE LATHE-TUtREjT LATHE 
Mušt be experienced. Also gear cutier 
neėded Mušt speak Enfelish. 

AppJy in persoa 
CIJfcLLE <i£AK 

Si 15 Sotitb Kostoer, Chicago 

g roora Sriek btu*«;alo« near 65th į 
and CaaipbeiL Es^eilent casdaioB, 
Low taxes. For appj. call — 

EE 5-6191 

ApyL 63 ir Pulaskį savininkas par
duoda 7 kamb. namą. 3 miegami, 
2*4 vonios, nuo sienos iki sienos 

į kilimai, pagal užsakymą įrengtos 
gražus paprotys. B&mriai ja* j ™,intelėB,*ceatr. oro vėsinimas. Už-
plačiai naudoja, bet tinka ir visu \ u o į a i d o s . j r engtas rūsys. 2 maš. ga-
luomų atstovams 
vizitines korteles 

turėti gražia* 

Kreipkitės { "Draugo" admiaig 
traciįą visais panašiais reikalais 
Būsite patenkinti mūsų pataraavi 
mu 
iiHiiiiiiiiiiiiiiuuitUMiiiiiuiuunnii MUI 

ražas. Skambint 582-1418 

FOR R £ N T 

K a s iš tikėjimo, jej tu netiki 
tuo, ką matai. š v . Augustinas 

STATOME HAUIUS NAMUS 
IK TAISOME SENUS. 

Atliekame krautuvių ir ofisų plana
vimą ir jų įrengimu:;. Įtaisome formi-
ca kabinetus virtuvėse ir voniose. 
PETRAUSKAS CONSTRUCTION CO. 

Tel. 847-7584. Skambinti po 6 v. v. 

i Q B M M M M W ^ i 

•ooopooo<xxxyexxx>ococ>ooooooc 
Jv«trlu prekia partniririmas • » 

braiurtat H mūsa sandelio. 
OOSMOS PARCELS B7PBESS 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
SSS3 S. Halsted Sc Chicago IU. SOSO* 
2501 W. 6Mb St., Chicago, TVL. SOSai 

l e l e t 8*5-2787 — 254*8329 

oooooooooooooooooooooooooc 
oooooooooooooooooooooooooc 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir ki
tus daiktus. Ir iš toli miesto leidi 
maj ir pūna apdrauda. 

TELEF. — WA 88888 
3 O 0 0 0 O O O O O 0 0 O O O 0 0 0 0 O 0 O O 0 0 0 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Ir kitus kraHuf 

NEDZDTNSKA8, 4068 Archer Ava. 
Chicago, DL 606*2, t e k t 837-8B89 

r^ 
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NEPRIKlAUSOiMYBĖS 
ŠVENTĖ 

ivos neprjKiau 
šventės ir D L K Algirdo 600 m. Įl 
mirties minėjimas bus vasario 13', 
6, Iškilmės pradedamos 11 vi. šv. 
Kfišiomis V. A. parapijos šven-1 
tovėje ir 4 vai . p. p. Scot Park Į 
f imnazijos auditorijoje įvyks iš- j 
kilminga akademija. Paskaitą j 
skaitys PLJS-gos pirm. Gabija Į 
Juozapavičiūtė, o meninę progra- Į 
mą atliks mergaičių choras Aidas, \ 
tautinių šokių grupė Gyvataras! 
ir nesenai iš Lietuvos atvykusi iz
raelite D. Pomerancaitė — Ma-
zurkevičienė su vyru Jurijų. Ta 
pačia proga numatoma sušaukti 
plati angliškos spaudos, radijo ir 
televizijos atstovų konferencija. 

D A U G SNIEGO 

Sausio 10 d. Hamiltono gyve
nimas buvo beveik paralyžuotas, 
iškritus 12 colių sniego. Valymo 
mašinos nespėjo aptarnauti gat
vių, tad ir susisiekimas vėlavo va
landomis. Didžiausia audra Ha
miltone buvo 1944 m., kada snie
go prikrito 25 coliai. 

fSVYKSTA D R . A. S A U N O R I S 

Po sunkaus darbo akmenų 
skaldykloje Hamiltone, nesenai iš I 
Lietuvos atvykęs dr. Algimantas 
Saunoris gavo kvietimą iš N e w 
foundlando St. Johns m. .ligoni
nėje atlikti ten chirurgo prakti
ką. { naują vietą dr. A. Saunoris 
išvyksta su žmona Sofija, o sūnus 
Gediminas ir prieš pat Kalėdas 
atvykusi iš Lietuvos duktė Rai
munda su vyru Engi jum palie
ka Hamiltone močiutės globoje. 
Buv. Lietuvos ir SS-.gos- stalo te
niso meisteriui d r. A. Saunoriui 
Jinkime sėkmės ir po metų laiko 
įau savo kabinetą atidaryti Ha
miltone. 

PLOKŠTELES, GAUNAMOS "DRAUGO" ADMINISTRACIJOJE 
PfaUteKs 
JORATfi IR KASTYTIS 
ZUIKIS PUIKIS 

Pasakojimai ir eflėrašSai mažiesiems. 
ANOJ PUSĖJ NEMUNĖLIO 
AURELIA 
DAINOS 

Artistai 

Lietubiška opera —» Banaitis. A&unias 

Jgrojimas Šarūno Peckaus 
Dainos 1 plokštelę {rašytos Lietuvoje 
A }ūrat* Paukštelis 
Aldona Stcmpa&ene 

TRUMPAI 

DAINOS Lnrrevic m KT. TAUTŲ KOMPOŽTT. 
DAINOS UETLfVAi 
GINA CAPKAUSKAS daiauota 
LABĄ RYTĄ 

LAUMĖS JUOSTA 
LIETUVIŠKA KAMEMNE MUZIKA 
LIETUVIU. TAUTINIAI ŠOKIAI 

LIETUVOS KANKINIU KOPLYČIOS VATIKA
NE PAŠVENTINIMO IŠKILMES 
OI. TOLI. TOLI.. 
JŪREIVIŲ KELIAI 

RAEHO VAKARtOKTNINKES DAINUOJA 
SVAJONĖJ 2 E M 6 
ŠILUVOS MARIJOS KOPLYČIOS PAŠVENTĮ. 
NIMO IR RELIGINIO KONCERTO MOMENTAI 
ŽIRGINĖLIAI 
DAINOS 
GRJSIM, GRĮŠIM 
MUZIKA FRANZ U S Z T 
KETURI AUTORIAI: «Poez«a it pu>za: 
IV UTERATOROS VAKARAS 
LITERATŪROS VAKARAS 
SEK PASAKĄ 
RINKINYS l t 
RINKINYS 19 
RINKINYS 25 

26 
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AKVARELĖ 
L T. M. ANSAMBLIS "ČIURLIONIS 3(T 
LIETUVIU KOMPOZITORIŲ DAINOS 
KOKIAIS KELIAIS AŠ KELIAUČIAU 
GAUDŽIA TRIMITAI 
TĖVIŠKES NAMAI 
Br. Budriam kfirintoi, 
"GELBĖK MUS!" IR KITOS GIESMES 
PW1 aiMpbijM lietuvių ctaoiai "Viltis". 
JIETUvIflKOS GffiSMfiS 
MES ŽENGIAM SU DAINA 
MANO \TSIMINIMAI LffiTUVOS 
DAINUOfAM SU LEONE 
DAINOS IR ARUOS 
SUK, SUK RATELI 
VASARIO 16, LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY-
BES 50 METU MINĖJIMAS 
ZIBURRLJS 

(Stereo) 

(Mooo) 

Kaina 

•15.00 

5.50 
$5.00 

$5.00 
7.00 
6.00 
$54)8 
4.00 
6.00 

Birulė Vaiterienė 
5ak>meia Ceriene 

(stereo) 
New Yerto Uetuvh} vyrų choras "Perkūnai 
Choro vadovas V. StrotU (Stereo) 8.00 
IJetuvifleBs lengvos onzilBOs rinkėms $6.00 
Izidorius Vasyuūnaa, 2 pL $15.00 
(Išleido L. Bendr. Kultūroa Fondas (Stereo» 5.00 

(Moco) 4.50 
| 

(ISleido Liet. Vy**ai) 5.00 
Phiiadelphijos Lietuvių choras "Viltis" (Stereo) 6 0 0 
Modernūs koriniai, atliekami Tair c^ūao orkestro 
ir solistu 5.06 
(S. Barčas) 4.96 
N. Ščiukaite $6.00 

A Trečiokai 
Kvartetas Viltto 
Pianistė Julita Rafatmakas 
III-sis 
Skaito Jonas Alstfs 
rV-sis 
Laima Rasleaylt 
A Sabamauskas 
D. Dohkis 
A. Dvarione SMBata 
A Šabamauskas 6siaiwįa 
P. rjėdė^raufis^VoMeaUte 
Karo muz. cskestras ir ktti 

(Stereo) 
(Stereo) 

(Mono) 
Uetuviskoe fcengves madkos rinkinys 

Stasė Klisaaitė 
Vyrų kvintetas ««sltljaM 

Br. Jonušas. Marsai 
. • • -

ttli^ta Sv. Kazimiere ptaspijot 

Dirigavę Lesaas KsMHs 
Akjerd Brazai kr 2teokl*s 
Kew Yoeko Vyra eksetas 
L raodyte ir gttara 
L. loodytes daaurvhass 
Jan^a Non̂ tasšsšiJtMM r̂iMiA 

(Mono) 

choras 

(Stereo) 
(Steseo; 
(Stereo) m*\ 

(rfi-B) 
(Stereo) 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
6.00 
5.00 
$5.00 
500 
$6.60 
$6.00 
$5.00 
$6.00 
$6.00 
$6.00 
$6.00 
500 
$6.00 
10.00 
5.00 

$6.00 
$5.00 

$6.00 

$6.90 
$5.00 

5.00 
5.00 
500 
S.0S 

Vdniaiis Taataais cboras ir *A (Stmn'i $5.00 
L. Stukas. 2ibnokka, Rfitos Ir 
paraplft} swsasiWlsl (Stereo) 500 

• o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
BUTU NUOMAVIMAS 

Nanrg pirkimas — Pardavimas 
Valdymas 

Draudimai — Inaosss T a s 
Notariataa — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Aee. — 77»XE86S 
» O C 0 O O O 0 O 0 O 0 0 O O 0 0 0 0 « 0 O 0 O 9 0 ' 

POPLTJAKfJ^ NERINGOS 
B E S T O K A N A S 

Parduodamas • restoranas, gyveni
m u i patalpa ir vua ;r«agiaaAi." C«i^i 
ksun*>i«ie vieta -r—. laĮ^* ^«4tji6 Xtizxna. 
Įkainuota aku.biaaa pardavimui. 

1 2 B U T Ų — CHGO S t D G E 
rtvejų mi tų sefidrao tiuksitsinis 

n ū r . "fleiicore" 12 butų su r.eiit^^-
nimis ir dideliais balkonais. Geros 
pajamos. 

A B T I 7 9 T O S I R KEDZIE 
šešiolikos metu senumo "Fase 

br ick" mūras — 10 butų. Nuomi
ninkai patys moka už "ut,ilities". Ge
ros pajaj&os. Turi but parduptaą, 

DS1 daugiau iniormacijų ^kiiafcin-
k i te dar šiandien. 

CENT0RY 21 
TEL. — 284-1900 

2 I 0 R E K I T E 
D«Ukat«su pr in ingam bizniai did»-

lis namas, įrengta pa ta lpa ir gražiui 
bu t a s gyventi. 59 p. sklypas, 2 gara
žai 4-riom masinom. Už viaka {mokė
ti apie 6.S90 dol. Teiraukitės, bus gai
la pavėlavus Marqueite parke . 

LAbai graži 3-iq aukotu rezidencija, 
1 % vonios. Sausu pūgų beismentą*. 
Karpeta i , virtuvas pačius , daug prie
dų. Įmok«ti apie $7,seo»0 ir galit* 
keltis. Arti 72-*e ve Kodzi**. 

4 butu mūra*. S au to muro gara
žas . B geru rankų, priešais parka. 
Naujas gazu Šildymas ir elektra 
$8,500 pajamų. Ver tas 850,000. 

i 14 ankšto mūras , i au to mttr. ga
ražas Originali 25 metų gera statyba. 
E rdvus 2 bu t a i Senut* nepajėgia, 
t u r i parduot. Marouett* P k a Pigiai 
$32.000. 

17. meta dMelis S arikfea m a m a 
i r 2 auto muro garažas . "Radiant" 
šildymas. Marau«tte Parke . 
$38,000.00. 

P la tus lotas a r t i Sv. Krysiau* 
ninSs. Pigus. 

IfeNIJOMUJAMl 
aa>a—»—f.-^^^w*vaa>c<^»*— i m v a t j ^ m > e a > m — — 

ISNUOM. nebrangiai dailus butelis 
i r garažas vienam asmeniui Mar 
ąuėtte I ^ rke . Teirautis tel. RE 7-9303 

Oriand Park 
SHAGBARK HJLLS APARTMENTS 

151ST ORIAND BROOK DR. 
(8600 W.) 

Deiuxe 1 and 2 bdrms. Some w i m 
Lak« View. Fully carpetėd, colored 
appi iances in kiteli, continuous d a a n 
^ven, dishwasher refrig. Large ba los-
ny or private patio. Drapery rodą, 
•window in kitchen that has room for 
table, spacious aining rm. Immedia ts 
occupancy. No pcts. Heat and oook-
įng gas includej. Orjand S<iuare 6 
isiocks away. 

Reat $250.-$295. 

Models Open Daily 10-5. 
Sat and Sun. 10-6 

15121 ORLAND BROOK DR. 
TeL 349-S345 or 349-7474 

Take Harlem Ave. to I5Ist St , 
then West, 

9 ft M E S I O ! 

Įfaewi«miiutMHMiasaim 

LffTVVOS ATSIMINIMAI 
Bedėto Vamada S u SS m. aamsasja 
sre* Jersey, H«v TotfE ir OusaĮpigUeus 

lietuviams! 
Kas SeetadleaJ nuo 4 iki t ««L pesast, 
iŠ WKV*D Stoties New Toris (IMI 
klL, AM fr »7.» maš. PM). 

MARIJA NORETKIKN f. 
VYTAUTAS IUKAESKAS 

SIUNTINIAI t UfTUVA 
Labai pasjalaaaįaaaas f m į f c 

prekes. Maistas ii Knropos sandeUs. 
3608 W. 6Sth St, Cbioaco. « . tesSS. 

TEL. — WA S-S787. 

YALDIS REAL ĮSTATE 
*m Ves t 91at Street 

TeL 737-7200 a i t e 787-8584 

ooo^>oo-o<KK^ooeo<x>poeo©P^oo 
Pilkus S batų mūra*. Arti S>. Kry-

žiajus Hgoninea Virį $19,900.6© paja
mų. Padkiiaas — lengvai nupirkatt*. 

Gerai iaLtikjias niūrima 2 po 5 k. 
ir veiKiantis bizsia. Arti Campbeii ir 4> 
dios g-v&. viri įsoo.oo pajams ssip-

TikrJil grąžos bi*ngato» f mis*- ir 
valgomasis. Patogus susisiekimas. { 
vaka ras už CaliArnia ir SS-čtoa M. A. Š I M K U S 

VOTABY PTJBTdC 
HCOMETAI aaSsafsi ' Š I M A I T I S REALTY 

4259 S MarJewood, teL 254-7450 ; Insurance — lncome l a ? 
Tatp_pat darom! VERTTMLAI, ! 3 9 5 1 W. 63rd Stree t — 488-7o*T» 

a i ^ S ^ # r J ^ ' l * V M A l 4 Ž ^ o o c « ^ o o o o c ^ > o o o * O o o o o o o o 
kitokį blankai 

***** (New Jerasy WSOU. S»JS ma 
PM^Pirmad. 7:10-8:10 vai. vakarą. 

(Vadovauja acoL t. atakas) 
I I H i m i l l H i l I l l M I l H M M — — — — — — — — — — 
nininffviiffffiiiifiiniiiiiiiiiiMiuninilffflIlff 
» « M » » M M M f t M M M 

Apsimoka skelbtis dien, DRAUGE, 
oes įia plačiauaiai stoitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimu Rai
nos yra visiems prieinamos. 
< « « M M M I » « • « • > > > < « « • 
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RADK) PROGRAMA 

iiiiiiiimiiHHHiiMuimiiMiiutiimiiiiami 
N A M Ų APŠILDYMAS 

Taisau senas ir sadedu 
Oas. Pigiai isvakm taipKl 
ir perdirba dėl duja. {deda 
Šildytuvus. Kreiptis 

A. B A N Y S — tek. 447-8806 
iiiiiiiiiiiiiiiiifiiiniiiiiiiiiiiiiiuiiiifivuHit 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < H W V » 0 0 0 0 0 0 0 0 ' 

NAMŲ REMONTAS 
PRIETNAMA KATNA 

Taisau ir naujai įrengiu violas 
airiu *ee lrnaujaa lubas, Įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 
Zigmas, teL 77841882 po 6 v. va*. 
• o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c 

iiniHiiMiiiiiiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiuin 

TELEVIZIJOS 
M I G L I N A S TV 

Spalvotos b Paprastos. Radijai 
Stereo b? Oro VėatatBval 
Pardavimas Ir 

MlSC£LLA?f»50«8 

LLVrDIES M E N A S 
"DRAUGE" 

"Draugo" adminiatracijoja 
ga l ima pasirinkti įvairių liau
d i e s meno darbg: mfedžto, kerą-
mikoa, drobts . *< i t \A\. bfttuiiš-
k ų lėUų ir lietuvišku, tos t immj 
rnoterima. 

Apattankykite f * ,B^allgo' , ad
ministraciją ir p a t u r ė k i t e . 
Gal rasite kai ką padovanoti 
draufama. 

"Draugo" a d r e s a s : 4545 W 
63rd Street, Chicago, DL 806201 

iiiuiriinMiiuiiiiiiiiiuiHiiiMiHiiiiiiinini 
faaal dovaaa — be* kavas 

f » f » J 

Popular Lifhuanim 
Reclpes 

( 

Medžiotojų \r žūklairtofų klu
bas GietVaitis sausio 29 d. ruošia 
zuikių balių. Š a u t ų rėmėjų ko-
mi teus vasario mėn. U %m&k I 

tietuvisaos lengvas amatas rinkine 16.00 

valstybes gyventojai prie tų kainų pridekite 5%taksų mokesčiams ir 35 centas persiuntimui^ 

Užsakymams i Kanadą reikia pridėti po $1-75 pašto iš la ide s 

mof tlfSkHe: DRAUGAS 
4I4S W. 63rd $t„ CtiiOHO, IR. 60621 

M I G L I N A S T Y 
2848 W. 89t* St* teL 778-1484 
iiiiiiiiiiiuiiirtiiiiiiiiiuiiHiiiRUiiuiumiiJ 

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

• 

-

i 
• 

a*Tiafflnms taip pat įlsaajHs frr 
tovlaka iralrarioln valanda an«lų kal
ba i i Seton Bali Unr^anatetb radl» 

-
.Seniausia Uetuvią Radijo Programa 

Naujojoj Anglijoj i i stoties WLYN 

1^9 Iki 140 vai. po piaai — per 
duodama •SUausių, pasauliniu žinhj 
santrauka ir komentarai, muzika, dat 
rtos. ir Msadutfi Pasaka, šią pro* 
gramą veda Steponas J. ir VaStacisa 
MidkaL. Bizmo rwk»*4ie kreiptis J 
Baltic Fjorists — į®ą M 
krautuve, Wi F.. BfoadSray. So. 
toa, Mass. S2i2f. Tefeftmaį 26**«a , 
Teta pat gaunarnas diėnra^is "Drau-
paT jr didelis paariakiinas lietuvi*. 
kq knyga. 

oooooooooooooooooooooooooo 
lSift — SS% — SS 
ai apduaaaa ftn aątiln tr 

F B A N K I A P 0 L I S 
Wasi 

IBPAGBAfl sr tA 
LAIBA 

Suredagavę 

Jsjoeapuia liaužvardieoe 

Šiom dienom Draugo spauatavė 
iilsido lestąją laidą ak* populi* 
rioa virimo knygos. J. Dauivardie* 
n* vė) patikslino b* pagražino Uą 
laidą aaajais paraoUmaia. 

f Ū garkMuaa dovana naujom 
j fasonam ar marčiom DaageUs ap
dovanoja kitataučius t"p«>rH*Hl>"t1 
juos su lietuviška maistu br viri
am. $1 knyga yra sukėlusi daug 
paaaasMmo Uetuvb} tr 
darbo vietose b* 

Biznieriams apsimoka skelbtis 

"Drauge". 

l > M M M M M M « » « M M > | . t M ' 

T I E F 0 R T Y T E A R S 
OF R A R K N E S S 

Apie istorinius lietuviu kovos 
Paraše Dr. Juozas Vattnera 

I anglų kalbą Sverte 

VMUOc 
Kaišą 8 . Kastais vlrkisai - H 

•"•saaaaeassai r s .s 

Knyga yra labai grasiai brifta b? 
apalrulomia Diustraajosam. 
patogi vartojimui. 

' • 

file:///TSIMINIMAI
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
KAI ŠIAURĘ ŠALČIAI 

KANKINA 
j«u savo kūriniais patraukė ne trk 

| savųjų, bet ir svetimųjų dėme-

Kai žiemos speigai kietai p a - ! f R T l > 1 ? ' ' " į * * ***? } 
spaudžia šios šalies didmiesčius,! ^^^J^^^^T 
tai daugelis mūsųjų nors trum
pam švenčių laikotarpiui pakyla 
šiltosios Floridos link. Tad šią 
žiemą tradicinės Floridos žiem-

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Worcester, Mass . 

NAUJOS VALDYBOS 
PRIESAIKA IR PIETŪS 

vietės Miami ir St. Petersburgas 
susilaukė labai daug svečių — 
žymiai daugiau negu praeitais 
metais. Tačiau Palm Beach apy
linkės prigūžėjo bėgūnais iš šiau
rės. Visi jie labai pagyvino vietos 
lietuvių gyvenimą ir sudarė pro
gą susitikti senai matytiems bi
čiuliams ir giminaičiams. 

TRADICINĖS KŪČIOS 

. Šiais metais tradicinė kūčių va
karienė sutraukė net pusantros 
šimtinės lietuvių. Vakarienę ren
gė vietos lietuvių bažnytinis ko
mitetas, susitaręs su Palm Beach 
Lietuvių klubo valdyba. 

Susėdus visiems prie gražiai pa
puoštų stalų, kun. J. Borevičius, 
svečias iš Chicagos, atlaikė pa
maldas ir turiningu pamokslu 
priminė visiems didžiųjų šven
čių reikšmę bei kvietė visus soli
dariai darbuotis ir veikti lietuviš
koje veikloje. Pamokslininkas taip 
pat prisiminė kenčiančią bažny
čią ir jos narius pavergtoje šaly
je ir kvietė pasimelsti už juos. Pa
maldų metu giedojo solistės J. 
Šalnienė ir J. Daugėlienė. 

Vakarienės programai vado ' i-
vo Aldona Biliūnienė, o vakarie
nės viešnios pagiedojo keletą ka
lėdinių giesmių. Bendros talkos 
būdu ponios parengė gausų ir 
skaniais valgiais nuklotą kūčių 
vakarienės stalą. 

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS 

dailėje ir įsijungė j vietos ameri
kiečių dailininkų organizaciją 
Nuolatos dalyvauja meno galeri
jos rengiamose parodose ir praei
tais metais buvo atžymėta aukš
tu žymeniu. 

Šioje parodoje taip pat Pa lm 
Beach lietuvių labai pamėgtą jū
ros kraiuklių meną atstovaus 
Apolonija Pažėrienė iš Juno. Jos 
darbai pasižymi išskirtinu sko
ningumu ir darbo kruopštumu. 
Šioje parodoje įi parodys keletą šio 
originalaus meno dirbinių. 

Parodos proga rengiamas dar ir 
solistės Juozės Daugėlienės - Kriš-
tolaitytės dainų koncertas. Solis
tė padainuos Kačanausko, Jaku-
bėno, Banaičio ir kitų lietuvių 
kompozitorių di inų. 

Tikimasi, kad šis gražus ir šio
je šalyje retas kultūrinis parengi
mas patrauks ne tik šių apylin
kių, bet ir tolimesnių Floridos 
lietuvių dėmesį. 

Tiek Miami, tiek Palm Beach 
j lietuvių klubai yra užmanę šiais 
i metais dar daugiau dėmesio kreip-
' t i į kultūrinę lietuvių tautinę 
veiklą ir jau dabar yra numatę 

I Miami ir Palm Beach lietuvių 
kolonijose parengti eilę parodų, 
koncertų, paskaitų ir kt. Į šių 
parengimų organizavimą be abe
jo įsijungs ir Lake Wor th lietuvių 
klubas, kurio nauju pirmininku 
Šiomis dienomis yra išrinktas 
veiklus visuomenintas Antanas 
Rugys. 

Da . 

įvyko 

CHICAGOS P O E T A I 
Jau treti metai iš eflės šioje pa

dangėje Palm Beach Lietuvių 
•klubas rengia didžiulį Naujųjų 
Metų sutikimo pokyli. Šis metinis 
parengimas šiais metais įvyko 
toje pačioje Holiday Inn salėje. 
Kadangi šį kartą rengėjai griež
tai ribojo svečių skaičių, tąi sa
lėje visi laisvai sutilpo ir galėjo 
laisvai be susigrūdimo pasišokti. 
Šokiams grojo trartkus vietos suo
mių studentų orkestras, Svečius 
pasveikino ir juos pristatė klubo 
pirm. J. Daugėla ir R, Zotovienė. 
Svečių buvo susirinkę veik S vi
sų Amerikos ir Kanados valsti
jų ir jų tarpe matėme nemaža 
žinomų mūsų lietuviškosios veik
los vadovų. 

Skambant šampano taurėms, 
ypatingai geroje nuotaikoje ren
gėjai ir jų svečiai pasveikino 1977 
metus ir ta proga širdingai lin
kėjo geriausiojSlis viltimis pra
leisti ateinančius metus ir vėl taip 
pa t^ linksmai susitikti 1978 metų 
pastfkknui. Laikas greitai bėga... 

PARODA — KONCEKTA3 

Nors didžiųjų švenčių tvai
kas Jau praėjo, tačiau dar nema
ža Šaurės svečių liko Floridoje 
palaukti, iki jų gyvenvietėse ''sau
lelė vėl atkopdama pradės budin
ti svietą". 

Likusiųjų Floridoje svečių 
kasdienybei paįvairinti Miami Lie 
tuviu klubo kultūrinė sekcija, ku
riai jau kuris laikas vadovauja G. 
Kodatienė, rengia dailės parodą 
ir koncertą. Sis parengimas įvyks 
sausio 27 d. Miami lietuvių klu
bo namuose. 

Dailės kūrinius parodoje rodys 
dailininkės Ringailė Zotovienė ir 
Gunda Kodadenė. Abi dailinin
kės, dar gyvendamos Detroite, 

Sausio 9 d. Maironio Parke 
Lietuvių Labd. Maironio 

parko draugijos naujosios valdy
bos priesaika ir pietūs. Programai 
vadovavo Lietuvių Organizacijų 
tarybos pirm. P. Molis, kuris tik
rina visą šios draugijos sąskaity
bą. Pasveikino visus susirinku
sius. Iššaukė beveik tą pačią per
rinktą valdybą ir direkt tarybą: 
pirm. K. Adomavičius, vicepirm. 
J. Pipiras, protokolų rast. J. Mi
liauskas, finansų rast O. Keršie
nė, ižd. M. Scigla, iždo globėjos 
K. Kuzmickienė ir A. Lozoraitie
nė. Revizijos komisija R. Jaku
bauskas ir St. Valinskas, tvarkos 
prižiūrėtojas V. Pajėda. Direkto
rių taryba: A. Glodas, V. Roževi-
čius, A. Kauševičius, kuris parko 
reikalų vedėjoj, o Glodas jo pa
dėjėjas ir sandėlio vedėjas, B. Na
ras, E. Grigaitis, V. Židžiūnas 
ir V. Ivaška. Visus prisaikdino Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas kun. 
A. Miciūnas, MIC. ir tarė sveiki
nimo žodį. 

Po to sekė pietūs, pagaminti 
Maironio Parko nepavargstan-
čios šeimininkės E. Kauševičie-
nės su padėjėjomis. Pasivaišinus 
buvo pristatyti garbės stalo sve
čiai. Kai kurie iš jų tarė sveiki
nimo žodį: Aušros Vartų parapi
jos klebonas A. Volungis, Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas kun. 
A Miciūnas, ir asistentas kun. B. 
Uždavinis, MIC,miesto meras T. 
Early, dalyvavęs su žmona, iš
reiškė gilią padėką lietuviams 
už jų kultūrinį įnašą į VVbrces-
terio miesto gyvenimą ir linkėjo 

vardu sveikino pir: 
kėdamas tęsti tol! 
gražų darbą vieni; . 
buvo pristatytas D 
dirkos šaulių kuo 
Zenkus. InvokacijV 
sukalbėjo Aušros \ 

Alolis, lin-
• lietuvišką 
ii. Taip pat 

Vinco Ku-
3 pirm. A. 

ež pietus 
rtų parapi

jos klebonas kun. A Y hingis 

Pabaigoje t rur - kalbėjo 
draugijos pirm. ir Maironio Par
ako šeimininkas K. Adomavičius. 
Jis padėkojo valcKl- įr direkto
rių tarybai už gr<: atliktą vi
sų metų darbą. Pastebėjo, kad 
jau keturiolikti m ,;; eina šias 
pareigas. Tenka patirti džiaugs
mingų ir skaus .. persunktų 
dienų. Kvietė laik 
prašyti Viešpatį, L, 

VITAMINAS 0 
Didelės dozės vitamino C pa

dėjo lengviau pakelti slogas. Tai 
susekta vykdant Indianos uni
versitete tyrimus su 44 dvynu
kais, kurių vieni ėmė to vitami
no, kiti ne. Tačiau apskritai 
vitaminas C nesumažino susir
gimų skaičiaus, nesutrumpino 
sirgimo laiko ir nesumažino 
simptomų. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1977 m. sausio 19 d. B 

kitą. Bet svarbiausia 
I dyk ką nors. 

bar> , — Amerikoje baseinuose kas
met susižeidžia 65,000 asmemį. 

sus laimintų. 
Po programos, kas norėjo ga- j 

Įėjo pasišokti, o kiti dalinosi kas-! 
dieninio gyvenimo rūpesčiais, 
skundėsi šalta ir sniegu perkrau
ta žiema. 

/. M. 

Brangiai mamytei ir senelei 

A. t A. Jadvygai Grigaliūnienei 
mirus, dukrą LUCĘ LUKIENC ir jos šeimą gilaus] 
skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučia 

Dr. Marija ir dr. Edmundas Ringai 
Paulius ir Elena Calėnai 

0 

4 

Sveikas protas imtis metodo 
vienybės ir į ir bandyti j į Jeigu nepavyksta. 
r toliau vi-i pripažink ta t atvirai ir bandvk 

toliau sėkmingai dirbti Maironio 
Nuo 1970 m. Chicagoje buvo p a r k 0 i r Worcesterio miesto ge-

pradėta teisti daugiau kaip 12 į r oveį . Lietuvių Piliečių klubo 
poezijos žurnalų. Kai kur ie jų j vardu sveikino pirm. J. Tribandis 
galėjo parduoti ben t 500 eg-! į r didžiavosi esąs lietuvis ir visa-
mnpBorių. Daugelyje vietų. ;da tokiu pasiliks, nežiūrint, kad 
ypač miesto bibliotekų patalpo- j nebus klubo pirmininku. 
se* buvo organizuojami poezijos 
vakarai , bet juos daugiausia 
lanko t ik pa tys poetai i r šiek 
tiek jų draugų. Tačiau "Po-
«try" žurnalas, įs teigtas 1912 
in, r turėjo didelį pasisekimą ir 
padėjo sk i l t i tokiems kūrybin
giems žmonėms kaip Eliot. Ye-
ata, I indsay . "Poe t ry" žurna
las buvo pasiekęs 10,000 tiražą, 
vėliau nukri to iki 7,000. 

CROSSTOWN G R E F T K E I J S 

Naujas IUinois guberna to r ius 
pareiškė, kad j is nė ra pa lankus 
Crosstown greitkelio tiesimui 
Chicagoje. 

VAGIS I ŽM1RSO 

Trys jaunuoliai įsibrovė į A. 
Elwardt namus Chicagos pie
tuose. Vienas jų, r a d ę s foto 
aparatą, nufotografavo k i tus 
du, bet paskiau užmiršo tą apa
ra tą paimti. Iš nuo t raukos bu
vo pažinti jauni plėšikai ir 
areštuoti. 

LB apylinkės pirm. V. Židžiū 
nas linkėjo daugiau susiklausymo 
ir mažiau įnešti asmeniškų rei
kalų draugijos veiklą svarstant. 

Lietuvių Organizacijos tarybos 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADUO SEMOS VALANDOS 

rofrmo* • WOF A. 
taftas kasdien nuo pinas* 
iki penktadienio 12-30 — 

1:00 tmL oooiet — Isstsillsnl ir 
mmmmmt nuo 8:30 iki *30 *»L 
tyto. 

Itm 9a, MAPLEWOOD AVR. 
CHICAGO. ILL. 60629 

Gėlė* visoms progoms "" 
SEVERLY HOUS GBLįNYCIA 

2443 WES? 6Snt MEST 
Telefonai: PR 64633 ic P * 64634 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Mshh | krautuve. 

THE DA1SY STORE 
•618 Southwe»t Hwy, Oak Latre, 

TeL 466-1316 

ENKAVEDISTO 12RASA1 

f Atkelta 9 S potL) 
dien pate Liuciferi* organizuo
tų armiją mušti bolševikus, aš 
p i rmas įsirašyčiau: 

Nelaimingi mes visi, kurie 
tarnavome tuo nelaiminga me
t u Lietuvos kariuomenėje: bol
ševikų teroras, vokiečių išnau
dojimas. Mūsų ginklo draugų 
kapai išmėtyti po Europos kraš 

Kuri* išrikome gyvi, \ tuos 
M&0S$ stt savo storais tiesia 

niHHtiiiraiiiHiiiiirHtmiHHHirniuufiiiiniiiiiiiiuniiiiiiiniHHmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Savanorio ir Konfražvalgybininko Atsiminimai 
Tai LietuvoaŽTalgyboi ir kontražvalgfbos paslaptys, 

kurias aprašo). DEME&ECRIS savo knygoje. 
Gaunama „ 

Kaina minkštais vtrietiai $4.80, kietais $5.00 
DRAMAS, 4848 W. OSrd $t.9 OMeap, III. 60121 

Perskaitę "Draugą", duokite ji kitiems. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Pi? 

a d 

m 
y-*^y>-. 

A . f A. 
KAROLINA VESELKIENE 

mirė brangi ir nepamirštama mu-

amžinam poilsiui 

Prieš metu> sausio 23 d. 
BU Motina. 

Praėjusi kankinės kelią Sibiro taigose, 
atgulė tėviškės parapijos kapuose, Pašilėje. 

Už jos siel. šv. Mišios bus atnašaujamos sausio 23 d., sek
madienį, 9 vai. ryto, T. T. Jėzuitų koplyčioje. 

Prašome gimines draugus ir pažįstamus prisiminti ją mal
doje. 

Nufiūdę sūnūs 
-Jonas, Viktoras ir Kazys su šeimomis 

A f A. 
, JADVYGA GRIGALIŪNIENE 

RIMKEVIČIŪTE 
• 

Gyveno Chicago, IUinois. 
Mirė sausio 15 d.. 1977. 5:45 vai. popiet, sulaukus 76 m. 
Gimė Estijoje, Dorpate. Amerikoje išgyveno 26 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Lucija Lukas, 

žentas Jonas ir Teresė Zaleckis, žentas Zigmas, sūnus Aloyzas 
GrigaBūnas. marti Eleonora, gyv. San Francisco, anūkai: Juo
zas, Indrė. Guoda ir Linas, Lukai, ir Andrius ir Ilona Zaleckiai, 
Viktoras, Nida ir Vida Grigaliūnai, sesuo Vanda Motiekienė oU 
sūnumis Kazimieru, Vidu ir dukra Lakštutė, pusseserė Lionė 
Gaigalienė, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marauette koplyčioje. 2533 W. 
71 Street. 

Laidotuvės įvyks ketvirtad.. sausio 20 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus n Uydėta į Šv, Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Dukterų dr-jai. Lie
tuvių Fondui arba šv. Mišioms. 

Nuliūdę 
minė*. 

Dukterys, sūnus, marti, žentai, anūkai ir kiti gi* 

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

A.f A. 
DOMININKĄ ŠULAITĮ 
Buv. Lietuvos Kariuomenės savanorį ir Lietuvos 

geležinkelio ruožo tarnautoją-kasininką. 

» Šią liūdną mirties sukaktį minint, už jo sielą bus atnašau
jamos šv. Mišios sausio 19 d., 8:30 vai. ryto ir sausio 22 d., 9 
vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje, Chicagoje. ir švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje sausio 28 d.. 6:30 vai. ryto. 

Prašom* gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti jį savo 
maldose. Lai s'aUaatingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

mmm 

A. t A. VYTAUTUI BILIŪNUI 
staiga mirus, jo ŽMONAI ir šeimai, tėvams I. ir M. 
BILIŪNAMS ir broliui RIMGAUDUI gilią užuojautą 
reiškiame ir kartu liūdime. 

Jadvyga ir Vytautas Sasnauskai 
Dana, Rita, Rita ir Rimas Česnauskai 

M&ZEKA'EVANS 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 S0. WESTERN AVENUE 
rara MODERNIŠKOS 

aJsVOONDITIONED KOPLYČIOS 

MAŠINOMS TTETA 

REpublic 7-8600 REpublk 7-8601 
•-

E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S IR ŠONUS 

TB1B MODERNIŠKOS KOPLYČIOS: 

2533 Wtst 7Ist St. Ttl. CRovtnhHI 8-2345-8 
1410 So. SOtn Ava* Cicero T0wnhall 3-2108-f 

A I K t m AUTOMOBILIAMS STATYTI 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. RAIDAS Ir OfiRALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330 34 South Oaltforala Ivenua 
Telftionai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4 0 0 5 - 0 7 South Hormltaco Avenua 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

• ' 

• 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Uetutl i Lalaotmli Į į f t j j į r j Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

• * • 

• 

Ht7 M. LTTUANICA AVB. IsL TArss 7-MH 

PENKIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
Š. m. sausio 19 d. sueina 15 metų kai visagalis Dievas pa

saukė Amžinybėn 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) Ir SONOS 
ZS14 W. S r d PLAGB TeL Vi r in i s 7-4671 
MM W. MtB STREET TsL REpobHe 7-121S 

ffssM H0M, OL TeL I7444M 

PETRAS BIELIŪNAS 
. 

SO. CAUFORNU A VE. T«L LAfay«tt« VM73 

POVILU L RIDIKAS 
HM SO. HALSTED STREET TsL TArss 7-sJU 

JURAIS P. NUDMIN 

SSIS SO. UTUANTCA AVsV Ts i TArss 7-lUS-Sf 

VASAITIS - SUTKUS 

M SO. SMs i l S CICERO, HL. TsL OLYmste M M 
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6 DRAUGAS, trečiadienis, 1977 m. sausio 19 d. 

0 

K Steponas Trinkauska*, po 
keletos sunkių vėžio operacijų j 

X Vysk. Vincentas Brizgys š ; u ° J * * ^ ™ e s l ^ _ M ^ m 0 r i a l 

vadovaus koncelebracinėms 

X "Draugo" romano konkur
so jury komisijos posėdis nu-

šį šeštadienį rašyt matomas 

sv. 
Mišioms Nekalto Prasidėjimo 
par. bažnyčioje minint arkiv. 
Jurgio Matulaičio 50 metų mir
ties sukaktį sausio 23 d. 1:30 
vai. p. p. PreL D. Mozeris, pa
rapijos klebonas, su dideliu 
nuoširdumu rengiąs pamaldas, 
rūpinasi, kad bažnyčia būtų 

ligoninėj, 250 Superior Ave. 
x Stasys Juras, "Draugo" 

bendradarbis, gyv. Brighton 
Parke, aplankė "Draugą" susi
mokėti prenumeratos ir dar pa
liko auką spaudai stiprinti 
Draugo' administratoriui kun. 

P. Čmikui padėkojo už jo dar
bą lietuvybei ir už jo duotą re
dakcijos atstovui išsamų pasi-paruošta priimti Chicagos ar-

Vyt. Volerto namuose, Delran, I kivyskupui kard. J. Cody, vysk. I kalbėjimą ("Draugo" sausio 14 
N. J. Komisiją sudaro: rašyt. 'A. Abramowicz ir kitiems sve-ld.) skaitytojams apie dienraš-
O. Balčiūnienė, R. Česonienė, čiams. Organizacijos dalyvaus 5io ateitį ir spaustuvės persi 
dr. K. Ostrauskas, prof. B. Vaš- s u vėliavomis. Pamaldose kvie-; :varkymą. S. Juras Lietuvoje 

čiami visi dalyvauti, nes čia iš- j buvo karininkas, išėjęs atsar-
girs ir komp. A. Mikulskio su-! gon majoro laipsn u, o paskuti-

Cicero šv. Antano par. asisten^ į komponuotas vieninteles tokias ;niu metu buvęs Palangos bur-
mišias — "Lietuviškas mišias mistras. Uz geni3 žodžius ir 

auką nuoširdus ačiū. 

kelis ir rašyt. V. Volertas. 
Kun. dr. Antanas Juška, 

tas, po sunkaus susižeidimo pa
guldytas Šv. Kryžiaus ligoninė- j * kenčiančią Lietuvą". 
je griežtos priežiūros skyriuje, j x Kun. i. Prunskis dar kar-
Jo padėtis yra labai kritiška. ' tą prašo duoti žinių apie laisvą-

x Bronius Pilipauskas, gy-įji pasaulį pasiekusius ar lietu-, 
venantis Riversdale, 111., štai-1vių išgelbėtus žydus, nurodant^Ir : t;:vl:-
giai susirgo ir buvo nugabentas jų adresus. Pranešti: Rev. J. 

Prunskis, 2606 W. 63rd St., Chi-
cago, Dl 60629. 

X Vitas Underys ir Linas 
Rimkus, studentai ateitininkai, 
atliks programą kun. Lipniūno 

ateitininkų kuopos 
ruošiamame vakare "Gyveni-

ŽVAIGŽDUTĖ 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjuagos C&«te«o* įkyriau* 

J. Plača*. MsMSMį siųsti: 7045 So Ciaremom Avmue Ctucmgo ūhaom 60d3t5 

^Įfį-, 

KALĖDŲ ATOSTOGOS MIŠKE 

mas sapne", sausio 29 d 
X Lietuvių tautinių kapinių filmą ir su draugėmis žaidžiau, 

sklypų savininkų metinis susi
rinkimas įvyksta sausio 30 d., 
sekmadieni, 1:30 vai. p. p. Ame-

Girėno 

į Roselando ligoninę po pavo
jingo priepuolio. Jis neseniai 
išėjo į pensiją po 40 metų dar
bo "VVisconsin plieno fabrike. Jo 
žmona Genovaitė frnikaitė - Pi-
lipauskienė nuoširdžiai juo rū-
P . i n a i . n e ? j * U t r e Č ! ą _ k a ?*«5f I s*1^ P o susirinkimo bus 

draugiškos vaišės. ,. .Į vįsį 
X Suvalkų trikampio lietuvių j tyvautų 

kovos už savo teises bažnyčioj 
~ : . t muzikos'koncertas bus i r k i t u r t e m a k a l b ė s š* ^ ^ ^ , 
šį šeštadienį, sausio 22 d.. 7 vai. * * kultūrinės vakaronės me- | - a u g i a u Kaip 
vak. Marijos aukšc. mokyklos t u Jaunimo centre kun. dr. V. 
salėje. Koncertu bus pagerbtas Rimšelis. Visiems įėjimas lais-
arkiv. Jurgis Matulaitis jo mir- v a s -
ties 50 metų sukakties proga, j x Kun. Robert i. Fox. nuo-
Bil.etus galima Įsiūt i Margi- i a t i n i s 4 h e National Catholic m., maloniu "laišku "padėkojo °už 
niuose, 2511 VV. 69 St., Cbica- Register" ir kitų kataUkiškų ; d o m ų 1 9 7 7 m e t ų kalendorių ir 
Soje- laikraščių kolumnistas, rašyda- atsiuntė didesnę auką. Ačiū. 

mas seriją straipsnių apie ko- x B įsaUas, Gary, Ind., siųs-
munizmą, "The National Catho- damas prenumeratos mokestį, 
lic Register" sausio 23 d. lai- aukojo 7 dolerius. Ačiū. 
doje prisimena okupuotą Lietu-j x Vincas Akelaitis, Cleve-
vą, religijos persekiojimus ir l a n d O h i o p r i e prenumeratos 

praeitus dvejus melus jį ištin
ka panašus priepuolis. 

X Čiurlionio ansamblio liau
dies dainų, tautinių šokių ir 

X Marąuette Parko Namų 
savininkų draugijos susirinki
mas įvyks penktadienį, sausio j r i k o g l e g i o n o Dariaus" 
21 ±, 7:30 vai. wak:jfm^B\wmū amojofr salėje, 4416 S 

Western Ave. Pageidaujama, 
sklypų savininkai da 

x Antano Kučio redaguoja
mo "Varpo'' naujasis numeris 

200 puslapių 
leidinys su dail. VI. Žiliaus vir
beliu jau baigiamas spausdinti 
ir šiomis dienomis bus išsiųstas 

< skaitytojams. 
X Bronė Čižikaitė, Chicago, 

-
Mano Kalėdų atostogos pra-1 Miške y ra daug augalų ir gy-

bėgo labai greitai. Man labiau- vena daug gyvulių. Ten viso-
siai patiko Kūčių vakaras. Prieš kiausi medžiai auga: klevai, 
pradedant valgyti, atidarėm do-': ąžuolai, beržai, eglės, uosiai, 
vanų įpakavimus. Man patiko drebulės ir kiti. Ten labai gra-
visos dovanos, kurias gavau, jžių gėlių auga ų* visokiomis 

spalvomis gražiai jos žydi. Daug 
gražių grybų išauga po lietaus 
miške. Daug gyvulių ir paukš
čių gyvena miškuose. Paukš
čiai gražiai gieda maloniais bal
sais. Pelės bėga visur, o pelė
dos mėgina j a s pagauti. Meš
kos nori susirasti maisto arba 
ieško medaus, žalčiai šliaužia 

Atostogos praėjo. Dabar vėl tarp medžių. Visokių gyvulių, 
į mokyklą su draugais. Manau, į augalų i r gėlių rasi gražiame 
kad visi turėjo laimingas Kale-! miške. 

Tada visa mūsų šeima sėdo prie 
stalo. Tėtis pirmiausia sukal
bėjo maldą. Po to su plotkelė-
mis pradėjom Kūčias, visi iš ei
lės sveikinomės. 

Atostogų metu aš. važiavau į 
baletą "The Nutcracer". Buvo 
labai gražu. Aš važiavau dar į 

das ir gerus Naujus Metus. 

Vida Momkutė, 
Marąuette Parko lit. m-los 8 sk. 

mokinė. 

Ričardas Kalendra, 
Toronto "Maironio" lit. ra-los 

TV sk. mokinys. Kanada. 
"Mūsų pasauliis". 

X Mrs. I. Gedtvfll, Chicago, 
BU nuoširdi skaitytoja, atnau
jindama prenumeratą atsiuntė 
malonų laišką, kuriuo išreiškė 
pasitenkinimą dienraščiu, o jo 
leid mo sunkumams palengvinti 
pridėjo 20 dolerių auką. I. Ged-
will šiuo skelbiama "Draugo" 
Garbės prenumeratore. Dėko
jame. 

X Adrianos Jočytės estradi
nių ir liaudies dainų koncertas 
įvyks vasario 6 d., sekm,, 3 vai. 
popiet Jaunimo centre. Chica-
gai bus pirma proga išgirsti 
Adrianą, kuri yra laimėjusi 
daug estradinių ir liaudies dai
nų konkursų Argentinoje. Bi
lietai gaunami Vaznelių preky
boje - Gifts International, 2501 
W. 71st St., tel. 471-1424. Ruo
šia Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

(pr.). S-ga, 
X švč. M. 

pabrėžia, kad Pabaltijy tik Lie- (mokesčio pridėjo 7 dol. auką. 
tuvoje yra vienintelė kunigų se- Dėkui. 
minarija. x Dr. Alfonsas Ažubalis, 

X East Chicagos LB metinis Denville, UI., mus maloniai pa-
susirinkimas įvyks sausio 23 d., sveikino, atsiųsdamas prenu-
sekmad., po lietuviškų šv. M i - ; m e r a t o s mokestį ir auką. Ačiū. 
šių Šv. Pranciškaus lietuvių pa-! x K01"* Pleinienė, Hamilton, 
lapijos salėje. Susirinkimą pra- 0 n t - aukoJ<> 7 dolerius. Dėkui, 
dės, prezidiumą pakvies ir rin- | x Vytautas Vidugiris, Palos 
kimus praves JAV LB Vidurio Verdea, Calif., žinomas Los An-
Vakarų apygardos pirm. Kazys § e l e 3 lietuvių organizacijų dar-
Laukaitis. Apygardos valdyba buotojas, atsiuntė sveikinimus 
maloniai kviečia visus lietuvius *r au^^- / 
susirinkime dalyvauti. (pr.). I * A u k n atsiuntė: po 4 dol. 

i— Juzefą Kažemėkaitis, Adolfas 
X Alkoholizmo patalogija. Markevičius; po 3 dol. — M. 

Prof. dr. J. Valaitis šia tema Verbickienė, S t Krasauskas, R. 
skaitys paskaitą sekmadienio A s a ; ^ 2 dol. — V. Firant, I. 

Kelias j saulę. Piešė Paulius Grifshaber, Marąuette Parko lit. 
m-los VU! Bk. mok. 

Kūatna 

Marijos Gimhno 
popietėje, sausio 23 d. 3:30 vai. 
p. p. liet. t au t namuose, Chi-

Mokyklos Motinų klubas rengia c a g 0 j e . Popietėje visi kviečia 
šokių vakarą mokyklos salėje 
sausio 22 d, 7:30 v. v. Šokiams 
gros Neo-Lithuanų orkestras. 
Dėl rezervacijų kreiptis tel. 
925-1042 arba 776-7503. (pr.) 

X Tradicinis Grandies vaka
ras įvyks sausio 22 d., 7:30 v. v. 
Jaunimo centre. Įdomi progra
ma, šilta vakarienė ir šokiai. 
Jūsų visų laukia Grandies šo
kėjai Užsisakykite vietas pas j į į Z __ Telef 
S. Pranckevičienę tel. PB 6-219L į 652-5707 

(pr.)' 
X Balzeko lietuviškos kultū

rom muziejui reikalingas 

mi dalyvautu Rengėjai: Lie
tuvių Moterų Federacijos Chi
cagos klubas ir Lietuvių Tauti
niai namai. (pr.). 

X Lietuvių kelionė į Havajus 
— (3 salos, 8 dienos) rengiama 
bal. 15 d. Kaina $479.00. Re
gistruokitės iš anksto pas Ame
rican Travel Service Bureau. 
Grupė bus lydima lietuvio paly-

238-9787 arba 
(sk.) 

X Romas Panlėnas, naujas 
ag. i brokeris padeda nupirkti, par

duoti stakus, options, bonus ir 
fondus. Reikalui esant kreiptis 
Rodman & Remhaw, (312) 
!S2-05flO «W 

muo, kuris moka rašyti ir kal
bėti angliškai ir lietuviškai, pa
dėti Stasiui Balzekui muziejaus 
vedime ir veiklos organizavime. 
Pareigos neužimtų pilną laiką. į x 
Rašykite: Stanley Balzekas,Mu-1 Mcat Market Atvykę rasite 
seum of Lithuanian Culture, m u 8 u gamybos produktų ge-
4012 S. Archer Ave., Chicago, I riausią kokybę ir pasirinkimą. 

R. Fielding, G: P. Bukantis, 
Bronė Simonaitienė, VI. Dainys, 
Kęstutis Česonis, L Graboshas, 
A. M. Senkus, V. Kankalis, R. 
S. Boris. Labai ačiū. 

X Aukų po 5 dolerius at
siuntė: 

Mrs. Anna Canadeo, Chicago, 
Česlovas Žilionis, Palos Hts-, 
K. Kašinskas, Chicago. 
Sofija Bražionienė, Chicago, 
VI. Vaišvila, Chicago. 
Visiems maloniai dėkojame. 
x Aukomis po 5 dolerius 

dienraštį parėmė: 
Vladas Mačiukas, Chicago, 
Flor. Radišauskas, Chicago, 
Karolis Titas, Cteveland, 
Irene Shukis, Chicago, 
P. Grasys. Kanadoje, 
M. Gečiauskas, Manchester. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

Aplankykite Internationa! . * ^katami už 1977 m. ka-
i i f « * ^ x*m*~ „a»0 lendonus, aukų po 5 dol. at-

iuntė: 
Elena Mickeliūnienė, Rich-

111. 60C32. (sk.). 

X Dail. Vlado Žiliaus meno 
paroda vyksta šią savaitę Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo cen
tre. Lankymo valandos kasdien 
7—9 v. v., šeštad. ir sekm. 11 
—8 v. v. Ruošia Santara - Švie
sa, (pr.). 

kaip skilandžiai, rūkyti jvairūs 
kumpiai, palengvicos, medžiokli
nės dešrelės, rūkytos ir šviežios 
dešros, jauni paršiukai, šoninės 
ruledom8, veršiena, jautiena, 
aviena ir kita. Tai mūsų ilgų 
metų specialybė! Rūkytus pro
duktus, pagal užsakymą, siun
čiame paštu ir į kitus Amerikos 

X Vienos savaitės ekskursija miestus. Parengimams ir ba-
| Lietuvą, balandžio mėnesio 15! liams duodame nuolaidas. Savi-
d., 1977 m. Rezervacijoms ir in- lunkai — Izabelė ir Petras Bur 
formacijai kreiptis j Heger Tra
vel Bureau, Inc., 6118 W. Cer-

mond Hill, 
Ona Jankevičiūtė, New York, 
Dr. Stasys Ankudas, Balti-

more, 
Kun. Juozas Grabys, Water-Jvanomis 

vliet. 
Visiems dėkojame, 

BYLA MOKYKLOJE 

mak Rd., Cicero, UI. SOS.*). ** 
142-3590 ar 863-4774. i f fc l | 

Fenwick mokyklos Oak Par
ke plaukymo mokytojas Real 

kauskai, tel. 436-4337, Interna- Flesher patrauktas teisman už 
tional Mest Market 2913 W. sumušimą mokinio Gerald Zie-
«3ni St., Chicago, HL 606OT bell. 17 m. Reikalaujama 15.000 

Ufc,JU idoL kompensacijos, 

Į 
— Na, Vincuk, ar tau patin-| 

ka mano šilkinis švarkelis? — 
klausė motina sūnaus. | 

— Labai gražus, mama, — j 
atsakė vaikas. 

— Tai matai, Vincuk, visus; 
tuos siūlus, kurie yra tame švar- ^ 
kelyje, man davė tokia maža' 
kirmėlaitė, — aiškino motina. į 

— Tai mūsų tėtė, mama, ar i 
ne? — įdomavosi vaikas. 

VAIDUOKLIAI 

Mano tėvelis pasakojo, kad 
jo tėvelis buvo karys. Netoli na
mų buvo kapinės. Visi sakė, kad I 
ten naktį vaidenasi. Vieną nak- j 
tį senelis pasiėmė šautuvą ir ėjo 
j kapines. Priėjęs prie kapinių 
pamatė, kad tikrai buvo vai
duoklis. Jis ėjo arčiau prie jo. 
Paskui sustojo ir žiūrėjo, gene
lis pasakė: "Sustok!" Paskui j 
pamatė, kad bėga. O tai buvo 
kaimynų gyvuliai, kurie ganėsi 
kapinėse ir atrodė kaip vaiduok
liai. 

Alytė Zaiatoriutė, 
Dariaus-Girėno lit. m-los 

mokinė 

ŽIEMOS ATOSTOGOS 

Iš visų žiemos atostogų man 
patinka goriausiai Kalėdų atos
togos. Man patinka Kalėdos, 
kada mes švenčiam Kristaus 
gimimo šventę, be to, mes duo
dam ir gauram Kalėdų dovanų. 
Mes šventėn Kalėdas namuose 
su savo giminėmis. Valgėme 
pietus ir tgda pasidalinome do-

Po Kalėdų s i dau
giausiai parke lošiau "fcockey" 
su savo -i- gaiš. Kada daug 
prisninga, as atkasu sniegą apie 
namus ir r ne garažo. AŠ einu 
slidinėti it nogganing) ant Mt. 
Royal. AŠ abai daug televizi
jos žiūrėjai; ir į miestą valia
vau filmų i urėti. 

I LIETUVIŠKA MOKYKLA 
. E t N U . . . 

. . . nes noriu išmokti lietuviš
kai. Mano mamytė nori, kad aš 
eičiau. Maris Kampe 

MANO KATINĖLIS 

Aš turėjau katinėlį 
Švelnų, mažą, gražutėlį-
Ir mylėjau jį labai. 

Jis turėjo dvi ausytes, 
Mažą nosį, uodegytę. 
Mėlynas akis ir 
Aštrius .aštrius dantis. 

Murkis mėgo žaist labai. 
Aš pasiilgstu jo dažnai, 
Nes pradingo jis seniai. 

Diana KiHūtė, 
K. Donelaičio lit- m-los V sk 

» mokinė. 

KODĖL ŽMOGUS YRA 
ŽMOGUS, O BEŽDŽIONĖ 

YRA BEŽDŽIONĖ 

Seniai, labai seniai, nebuvo 
nei pasaulio, nei žmonių, bet bu
vo milijonai labai keistų sutvėri
mų, kurie vadinosi baltukai. 
Jie atrodė kaip maži, balti svie
dinukai, kurie mokėjo kalbėti. 
Dievulis sakydavo, kad kokią 
dieną J is iš tų baltukų padarys 
žmones, gyvulius, o iš didžiau
sio padarys žemę, ant kurios 
visi gyvens. Pagaliau Dievas 
nustatė dieną. Jis nutarė aį-
skirstyti, kurie baltukai bus 
žmonės ir kurie bus gyvuliai. 
Kai viskas buvo sutvarkyta, 
šimtas baltukų, kurie buvo pa
skirti būti gyvuliais, pradėki 
atsikalbinėti Kai kurie gyva
tiniai baltukai sakė: '. 

— Mes irgi norime tapti žmo
nėmis. 

Kiti gyvuliai sakė: 
— Dieve, negerai mus pa-

skirstei. 
Dievas tarė: 
— Aš viską sutversiu,.o jūs 

r.usirajninkite. 
Bet jie vistiek buvo nepaten

kinti. Dievas nutarė dar pagal

vėlis nupirko kitą dviratį, bet 
dabar Vytukas ne taip greitai 
važ-nėjo ir žiūrėjo, kur va
žiuoja. 

Darius Kiršteinas, 
Rochesterio Lt. m-los mokinys. 

"Plunksna". 

. nes man patinka ką nors v o t i K t ą j ^ D i e v a s u u t a r ė > 
naujo išmokti. 

Edas Ki jauskas 
. . . nes mano tėvelis yra lie

tuvis. Kata Kašubaitė 
. . . n e s noriu labai daug iš

mokti apie tą kraštą, kur mano 
tėveliai gimė. 

Dalia Kašubaitė 
Visi šv. Kazimiero Ht. m-los 

mokiniai iš Clevelando. 'Tava-
sario derlius". 

Bernardas Žemaitaitis, 
Montrealio lit mj<m 9 tk mok. 

t 

Smagu paTsėti kėdėje 
Piešė Liana Vaičiulytė, Marąuette 
Pk. lit. m-ta 

ŽIEMA 

Žiema graži ir šalta, 
Žemė sniegu apdengta. 
Džiaugiasi visi vaikai, 
Kad visur sniego kalnai. 

Su rogutėm nuo kalnelio, 
Su pačiūžom ant upelio. 
O po to — nulipdo senį, 
Tokį storą — besmegenį. 

O kai žaisti nusibosta. 
Arba šaltis žiauriai glosto, 
Vaikai bėga link namų 
Ruošt rytdienos pamokų. 

Jonas Kastos* 
Los Angeles lit. m-los mokinys. 

kad tie, kurie būtų buvę žmo
nės, bus gyvuliai, o kurie turė
jo būti gyvuliai, bus žmonės. 
Bet baltukai to nesuprato ir vėl 
ėmė protestuoti. Dievas labai 
supyko ir pavertė žmones žmo
nėmis. Tada baisus dalykas at
sitiko. Jis padarė klaidą ir pu
sė gyvulinių baltukų pavirto f 
keistą sutvėrimą, kuris atrodė 
pusiau kaip žmogus ir pusiau 
kaip gyvulys. Tai buvo beždžio
nės. Audrė Budrytė, 
Dariaus Girėno lit. m-los 1 sk. 

mokinė. 
VYTUKAS 

Buvo kartą toks berniukas, 
vardu Vytukas. Vytukas turėjo 
dviratį ir juo labai mėgo važinė
ti. Vargas buvo, kad jis per 
greitai važinėjo. 

Vieną kartą jis važiavo labai 
greitai ir, nežiūrėdamas kur 
važiuoja, susidūrė su kitu dvira
tininku. Vytukui nieko neat
sitiko, bet antro dviratininko 
dviratį visai sulaužė. Vytukas 
užlipo ant savo dviračio ir nu
važiavo. Tas, į kurį Vytukas 
įvažiavo, nusvirduliavo namo. 
Vytukas visai užmiršo, tą atsi
tikimą, bet sekančią dieną, va
karienės metu. jam tėvelis sakė: 

— Ponas Lempitas skambino 
ir sakė, kad tu jo sūnaus dvi
ratį sulaužei. Aš turėjau už
mokėti šimtą dolerių, kitaip 
teismu grasino. 

Praėjus kelioms savaitėms, 
vėl buvo panašus atsitikimas. 
Tik šį kartą Vytas įvažiavo J 
medi, nukrito nuo dviračio, o 

DŽLAUGSMAS 

— Man visi atneša džiaugsmo. 
Kai yra mano gimtadienis, aš 
esu labai patenkinta. Aš tikrai 
norėčiau važiuoti į Lietuvą, ta
da būčiau labai linksma. 

Loreta Mačytė, 4 sk. 
— Aš džiaugiuos, kada Arū-

:as yra juokingas ir pasako 
;uokingų dalykų. Kitas mano 
džiaugsmas yra, kai aš einu žu
vauti 

Ričardas Kontenis, 4 sk. 
Abu Hamiltono "Vysk. M. Va

lančiaus" lit. m-los mokiniai. 
Kanada. "Mokyklos atgarsiai". 

GALVOSŪKI NR. 11 
ATSAKYMAI 

I. Dantys. 
H. Yra tik aštuoni būdai pa

keisti vieną dolerį smulkiai pa
gal duotas sąlygas. 

1) 1 pusę dolerio 1 quarter 2 
dimes 1 niekei, 

2) 1 pusę dolerio 1 ąuarter 1 
dimes 3 niekei, 

3) 1 pusę dolerio 4 dimes 2 
niekei, 

4) 1 pusę dolerio 3 dimes 4 
niekei, 

5) 3 ąuarter 2 dimes 1 niekei, 
6) 3 ąuarter 1 dimes 3 niekei, 
7) 2 ąuarter 4 dimes 2 niekei, 
8) 2 ąuarter 3 dimes 4 niekei. 
m . Gulsčiai: i) Donelaitis. 

6) Tokio. 7) Aras. 9) Estė, 
10) Varna. 11 Riestainis. 

Statmenai: 2) Loto. 3) Ieš
mas. 4) Darbėnai. 5) Atlaidai. 
p) Airiai. 10) Vila. 

TV. Po 16 iš abiejų pusių. 
Iš viso 32. 

V. Naujoji Gvinėja. 

GALVOSŪKIAI NR. 13 

I (mįsiė) 

Raudonas šunelis tvarte loja 
(10 taškų). 

n. 

(Žiūrėkite piešinėlį). Iš ku
rios lietuviškos pasakos šis 
piešinėlis? (5 taškai). 

m. 
Tėvas dabar turi 39 metus, o 

sūnus 14 metų. Po kiek laiko 
tėvas bus dukart vyresnis už 
sūnų? (10 talkų). 

rv. 
Žemė apsisuka vieną kartą 

aplink saulę per vienerius me
tus. Kokį nuotolį žemė "nu
skrieja" per tą laiką Orbita? 
Apskaičiuokite kilometrais. (10 
taškų). 

• 

V. 
Žemiau surašyta dešimties 

žodžių skiemenys. Parašykite 
dviratis išlėkė į orą ir nutrtu- j tuos žodžius. Už kiekvieną žo-
kė elektros laidus dvidešimčiai' dį gausite po 1 tašką. 
namų. Kai dviratis nukr i to . . . 
sulūžo! Vytuko tėvelis turėjo 
užmokėti daug pinigų, o Vytu
kas neturėjo dviračio. 

"Saulutės S£tarfol2»"A ' Kai Vytukas paaugo, jam tė- Die — Tas — Dar — Du. 

Bas — Auk — Las — Sas — 
Cas — Gry — Tas — Grink — 
— Sas — Gin — Vas — Bu — 
Mas — Bal — Bas — Daik — 

wmm m m • • • 


