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Surinkime faktus apie 
okupantų nusikaltimus 

i 

Lietuvių žmogaus teisių komisijos atsišaukimas 

1940 birželio 15 okupavusi sinkio aktą. 1977 aktą pasira-
Lietuvą, Sovietų Sąjunga neleido šiušios valstybės renkasi Belgra-
lietuvių tautai vykdyti savo suve- de. Pasitikrins, kas ir kaip pasiža-
reninių teisių. Vien per pirmuo- dėjimus vykdo, kas ir kaip jiems 
sius okupacijos metus daug tūks- nusikalsta. JAV Kongrese yra 
taneių Lietuvos piliečių įkalino, speciali komisija, kuri renka So-
ištrėmė į Sibirą ar europinės Ru- vietų Sąjungos žmogaus teisių pa
sijos šiaurę. Trėmė suaugusius žeidimus. Panašios komisijos vei-
ir senelius, vaikus ir kūdikius, kia Kanadoj, Vakarų Vokietijoj, 
sveikus ir ligonius, moteris ir vy- Britanijoj ir kitur, 
rus. 1944 antrą kartą okupavusi U i s v u o s e kraltuo5e gyvenan-
Lietuvą, Sovietų Sąjunga ziau- ^ j . ^ ^ . , T u r i m e d u o m e n ų 

riomis priemonėmis sunaikinimo 
ar ištrėmė į Rusijos gilumą sun
kiems darbams, badui ir mirčiai 
daug tūkstančių mūsų tautiečių. 
Tik mažai daliai leido grįžti Lie
tuvon. Tai buvo Stalino lai-

apie savo gimines, draugus, pa
žįstamus ar net nepažįstamus, ku
rių asmens, šeimos, tikėjimo, ke
liavimo ir kitas teises pažeidžia 
Sovietų Sąjunga. Mūsų teisė ir 

, . ._, . . , , _• . . šven'a pareiga tuos duomenis, kais. Betgi ir dabar tūkstančiams ., T. . . " . ? . - . , 5 tiksliai ir teisingai surašytus, sku- Lietuviąi tremtiniai, išvežti 1941, Sibire prie mS&o darbų 
yra atimtos teisės gyventi Lietu- b i a i į t e i k t i g y v u m ų kraštų ko
voj. Tūkstančiai lietuvių yra So- misijom ir vyriausybėm. Taip pat 
vietų Sąjungos darbo stovyklose, duomenis skubiai siųskim Lietu-
kalėįįmuose ir Sibiro tremty. v įu žmogaus teisių komisijai, ku- Kazimieras Pugevičius, Jonas R. 

1975 Sovietų Sąjunga su 34 rią JAV sudaro: pirmininkas dr. Simanavičius ir Aušra Majiulai-
kitomis valstybėmis pasirašė Hel- Domas Krivickas, nariai: dr. Jo- tytė - Zerr. 

nas Balys, dr. Jonas Genys, Auš
ra Jurašienė, Jonas Juraša.s, Dai
va Kezienė, Simas Kudirka, kun. 

Visą medžiaga siųskim šiuo ad
resu: 

Dr. D. Krivickas 
5808 King Ąrthur Way 
Glen Dale, MJ. 20709 

Telefonas (301) 262—7164 

Siūlo uždrausti 
cheminius ginklus 

Geneva. — 30 valstybių nusi
ginklavimo konferencijoj Ameri
kos*' atstovas Howard Meyers 
vėl pasiūlė visiems nutarti, kad 
nebūtų naudojami ir gaminami 
cfiemfniai ginklai. Sovietų at-tc-
vas su tuo irgi sutinka, bet kai 
iškilo klausimas, jog reikia su
tarti ir patikrinimą, tai tada ru
sas su pasiūlymu nesutiko, reika
lauja tik "iškilmingo pažado, 
kad tokių ginklų negamins"'. 

Tuo klausimu konferencija 
ginčijasi ir negali rasti sprendi
mo jau trejus metus. 

Rekordinis prekybinis 
deficitas 

Washingtonas. — Amerikos 
prekybinis deficitas vasario mė
nesį buvo vėl rekordinis, pasiekė 
1.87 bil. dolerių. Kaltas dėl to 
buvo labai šaltas oras, sako Ko
mercijos departamentas. 

Brazzavtlle. — Buvęs Kon
go premjeras Pascal Lissouba ir 

MASKVA NERIMSTA DF.L 
BRAŽINSKU 

Maskva. — Du sovietų lėktuvo j na jo užuominą, kad tą patį kiti 
įgulos nariai, kurių lėktuvą 1970 
spalio mėnesį Pranas ir Algirdas 
Bražinskai nukreipė į Turkiją, 
parašė laišką prezidentui Carte-
riui ir reikalauja abu lietuvius 
išduoti, rašo Monitor" (111.29) 

Didžiojoj spaudoj 

Europos Bendrajai 
Rinkai 20 metų 

dar keli kiti nuteisti iki gyvos gal-, Ano lėktuvo antrasis pilotas Su-
vos. Jie kaltinami žinoję arba pri- | Hko Šavidze ir inžinierius Oganes 
sidėję prie prezidento Marien Babjan pasiuntė laišką į Ameri-
Ngouba nužudymo. Buvęs prezi- j *** ambasadą Maskvoje kaip at

sakymą į prezidento Carterio pa
reiškimą žmogaus teisių reikalu 
Sovietų Sąjungoje ir jam prime-

dentas Debat prieš porą dienų bu 
vo sušaudytas. 

gali daryti ir apie Amerikos prak
tiką. 

"Piktadariai ir piratai turi bū-
'i nubausti, todėl mes reikalau
jame, kad prezidentas panaudo
tų savo autoritetą ir Bražinskus 
grąžintų į SSSR, kur jie tu
rėtų stoti prieš sovietų teismą", 
rašo lakūnai. 

"Monitor" laiško turinį pakar
tojo iš Tasso pranešimo ir pridė
jo trumpą istoriją, kaip Bražins
kai pabėgo ir sovietų nelaisvės. 

Siūlo šeštadieniais 
pašto nenešioti 

Washingtonas. — Federalinė 
komisija pašto patarnavimui 
studijuoti pasiūlė sulaikyti pašto 
išnešiojimą šeštadieniais ir pa
didinti 
kesčių 

n r i y v i n l ' £ » i i m i i c n o c f i i i TYir\-

mokėtojų sąskaiton. bet 

Bostonas. — Reikia laikyti la-Į ekonominių jėgų pasauly, pragy-
bai gera žinia, kad Europos j venimo standartas buvo labai 
Bendroji rinka atšventė 20 metų į pakeltas, bendromis jėgomis bu-
sukaktį. Tokia Europos bendruo-jvo sprendžiamas nedarbas ir pa-
menės naujovė yra vienas pačių; galba Trečiajam pasauliui. Rin- atrodo, kad Kongresas pasiūlymą 
reikšmingiausių tarptautinio! ka prie Europos kamieno pritrau Utmes. 
bendradarbiavimo eksperimen- į kė Britaniją ir padėjo apsaugoti į 
tų. Bendruomenė, aišku, dar ne- j trapią Portugalijos demokratiją, 
pasiekė visų vilčių, sudėtų prieš j Einama ir prie politinės vieny-
porą dešimtmečių, nepasidarė į bės tiesioginiu balsavimu Euro-

Podgorny Mozambike 
Lourenco Marques. — Sovietų 

Nikolaj Pongo'-ny iš Zambijos 
atvyko į Mozambiką. Išvykda
mas pasakė, k i ! baltieji Afrikoj 
besąlyginiai tu- atsisakyti sa/o 
rasistinio režiny . Zambijos prezi
dentas Kenneth Kuanda atsisvei
kinimo kalboj niminėjo, k i i jie 
priversti ginklu prašyti iŠ Mask
vos, nes Amerik >s parama nepa
tikima. 

Tiria lėktuvu 
susidūrimo priežastis 

New York. — Pan Am oro li
nija perkelia iš Canarų salų į 
San Antonio, Texas, 57 amerikie
čius, sužeistus didžiausioj aviaci
jos istorijoj katastrofoj. 

Amerikos, Ispanijos, Olandijos 
aviacijos saugumo ekspertai nu
vyko į nelaimės vietą ir tiria pre-
žastis, dėl kurių įvyko dviejų 747 
lėktuvų susidūrimas. Užmuštų 
tikro skaičiaus dar nežino, pasilie 

Į ka tvirtinimas, kad ne mažiau 
kaip 575 žmonės. Victor 
Grubbs, Pan Am pilotas, išlikęs 
gyvas, sako, kad buvo didelis rū
kas ir nieko nebuvo matyti. 

Kaip žinoma, lėktuvai turėjo 
nusileisti gretimoj saloj, Las Pal-
mas aerodrome, bet Canarų mark
sistai, siekdami salas atskirti nuo 
Ispanijos, sakė, kad tenai padė
ta bomba. Jie tokiais ir kitais bū
dais stengiasi atgrasinti turisius 
ir pakenkti Ispanijai. 

Atsistatydino 
Prancūzijos vyriausybe 

Paryžius. — Prancūzijos minis-
terių kabinetas atsistatydino. 
Priežastimi laikoma buvusių sa
vivaldybių rinkimų nepatenkina
mieji rezultatai, kai smarkiai pra
laimėjo dešinieji, užleisdami 
miestų valdymą socialistams ir 
komunistams. Prezidentas Valery 
Giscard d'Estaing kabineto atsis
tatydinimą priėmė, bet tam pa
čiam premjerui Raymond Barre 
pavedė sudaryti naują vyriausy
bę. Be abejo, bus pakeisti penki 
ministeriai, kurie pralaimėjo sa
vo postus savivaldybėse. Mano
ma, kad prezidentas pakv^s į 
naują kabinetą gaulisto vado, 
Paryžiaus mero Jacąues Chirac 
draugų. 

Varšuva atmeta 
politinį pliuralizme 

Varšuva. — Kaip ir reikėjo 
laukti, lenkų komunistai politi
nio pliuralizmo idėją atmeta. 
Partijos organas "Trybuna Ludu" 
pirmadienio laidoje pasmerkė 
žmogaus teisių sąjūdį, pavadin
damas jį "antilenkiškų', o orga
nizatorius 'aklais svetimo užsie
ninio antikomunistinio centro 
tarnais*'. 

Po straipsniu pasirašė vyr. re
daktorius Jozef Barecki. 

Le Havre, Prancūzija. — 
Prancūzų žvejai, protestuoda
mi dėl pramonės užteršimo pa
krančių vandenų, penkiomis de
šimtimis laivų užblokavo įėjimą 
į Le Havre uostą, sulaikė laivų 
judėjimą. 

DERYBOS MASKVOJ TĮSIAS 
Carterio pareiškimas apie žmogaus teises 

daugiau neminimas 

galės būti tol, kol Amerika rems 
sovietų disidentus, bet rusai ne
reikalauja keisti Amerikos pozi
cijos, to nelaiko sąlyga, kad būtų 
pasiekti patenkinami derybų re
zultatai. Vance buvo pasakęs, jog 
Amerika ir toliau taip darys, 
kaip jai atrodo reikalinga daryti 
ir mano, kad tas reikalas dau-
riau neiškils. 

Vance Andrejui Gromykai įtei
kė Carterio administracijos ra-
rengtą projektą naujai ginklų ap
ribojimo sutarčiai, kurioje numa-
'omas nemažas atominių rinklų 
sumažinimas, sandėlių pratui"!-
nimas. Jeigu rusai su tuo nenori 
sutikti, galima derėtis ir siūlyti 
naujų projektų. Gromyku princi
piniai sutinka laikytis Vladivos
toke 1974 Fordo ir Brežnevo pa
sirašyto susitarimo, kad abi šalys 
laikytų ne daugiau kaip 2,400 to
limosios distancijos bombonešių 
ir raketų ir kad ne daugiau kaip 
1.320 raketų hutų aprūpintos su 
keliomis atominėmis galvutėmis. 
Tik Gromyko reikalauja į naują 
sutartį įrašyti ir Amerikos vai
ruojamas raketas. Amerika iš sa
vo pusės reikalauja apriboti so
vietų Backfire bombonešio staty
bą. 

Maskva. — Valstybės sekreto
rius Vance ir sovietų vadai vakar 
tęsė derybas, neliesdami skirtin
go žmogaus teisių supratimo. Po 
pirmadienio posėdžių Vance laik
raštininkams sakė, kad jis pasiry
žęs Maskvoje pasilikti tiek, kiek 
bus reikalinga pasiekti pažangos. 
Jis, kaip ir kiti Amerikos diplo
matai, buvo patenkinti, kad so
vietai ginklų apribojimo derybų 
neriša su Carterio pareiškimais. 
Nors pirmajam posėdy Brežne
vas ir paminėjo, kad gerų santy
kių tarp sovietų ir Amerikos ne-

*Ž,ydai pagerbė 
muzulmonu 

ambasadorius 

Washingtonas. — Ben Berkey, 
Nėw Yorko žydų bendruomenės 
vadas, kartu su Valstybės depar
tamentu privačiam Washingto-
no klube surengė iškilmingą pa
gerbimą trijų muzulmonu amba
sadorių, kurių dėka buvo išleisti 
134 įkaitai, laikomi trijuose W a -
shingtono pastatuose. Buvo pa
gerbti ambasadoriai — I-
rano Ardeshire Zahedi, Egipto 
Ashraf Ghorbal ir Pakistano Za-
habzada Khan. 

Prezidento tėviškėj 
gyventi neįmanoma 

Plains, Ga. — Prezidento Jim-
my Carterio brolis Billy negali 
gyventi savo miestely, žada įsi
kurti kitoj vietoj, 90 mylių nuo 
Plains. Priežastis — neturi ramy
bės. Iki šiol buvęs ramus užkam
pis, Plains pasidarė turistų susi
domėjimo centru. Sako Billy, 
kad kasdien vidutiniškai atvyks
ta 30 autobusų su turistais, ir jie 
nori pamatyti prezidento tėviš
kę, prasideda beldimasis į duris, 
ir 1.1.. Gyventi pasidarė negdi -
ma. 

Bandymas pakelti 
karininku moralę 

Maskva. — Sovietų Sąjungos 
Karo ministerijos organas "Rau
donoji Žvaigždė'' viename nu
meryje įdėjo straipsnį "Karinin
kų garbė ir sąžinė" ir kreipėsi į 
jų sąžinę su paraginimu "kovoti 
už didį kovos ir politinį pasiruo- į nybai šalis. Viršuje kautynėms pa-
šimą... už tolimesnį karinės dis- rengtas helikopteris, apačioje kil 

K~«. 1 

Vakarų Vokietija Vakarų Europoje 
I laikoma geriausiai pasirengusi gy-

Jungtinėmis Europos Valstybė
mis. Dar yra nemaža nusivyli
mų, pvz. jaučiamas pasidalini
mas į šiaurinę ir pietinę zoną. 
Pasidalinimas kyla dėl politinių 
ir ekonominių problemų. Vakarų 
Vokietija aiškiai prasikiša eko
nomiškai, kai Italija neišbren
da iš finansinių sunkumų. Atsi
ras naujų problemų, kai į Rin
kos duris pasibels Portugalija ir 
Graikija (vėliau Ispanija ir Tur
kija). 

Dabartinių devynių kraštų po
litinė vienybė dar nepasiekta, bet 

pos parlamento rinkimų. 
Už viską svarbiausia, kad pa

galiau Europoje pasiektas XI -i-
lumas ir taika. Belgų vikontas 
Etienne Davignon, Rinkos ko-
misionierius, komentuoja: 'Tarp 
tradicinių Europos priešų karas 
daugiau negalimas. T o mes ne
žinojom per ilgus šimtmečius". 
Visa tai siekta tik per 20 metų. 
Nacionalizmui išnykti reikia 
daug laiko, reikės šimtmečių su
brandinti broliškumą u pašalin
ti egotiškumą. Bet faktas, kad 
Europos bendruomenė eksper

tai, kas pasiekta, yra stebėtinai mentą pergyveno, yra didelis 
daug. Buvo panaikintos prekybi- ekonominio bendradarbiavimo 
nės sienos, vienos šalies ištekliai | pavyzdys ir visiems kitiems, 
pasidarė prieinami visiems. Eu- , (' 'The Chri>tiaa Science >wiii-
rogt gasidarė viena stipriausiu ' tor", 111.29;. 

Muštynes pasitinkant 
karalienę 

Perth, Australija. — Britų ka
ralienei Elžbietai II atvykus į 

ciplinos ir moralės sutvirti- j nojama radaro stotis 
nimą*\ Karininkai raginami va- ' 
dovautis aukšta morale ir būti 
sąžiningais. 

Tokia apeliacija į karininkų 
garbę ir sąžinę rodo rimtą mo
ralės ir disciplinos krizę sovietų 
kariuomenėje. Taip pat rodo, 
kad ligšiolinės karinės discipli
nos bei propagandos priemonės! Perthą, kilo muštynės, kai su 
moralei palaikyti ir stiprinti yra j prieš karalienę nukreiptais šū-
per silpnos. Ta i jaučiama Sov. j kiais pasirodė 30 demonstrantų. 
Sąjungoje ypač dabar, kada Ry- j Juos puolė mušti karalienę entu-
tų Europos kraštuose žmonės vis j ziastingai sutikusi minia, 
daugiau pradeda reikalauti ' 
žmogaus teisių ir laisvės gerbi
mo. Jaučiama taip pat, kad smun 
ka sovietų kariuomenėje discip
lina ir moralė. ( t ) 

Meksikos Mie tas . Meksika 

* Naujoji Caiedcnija. vjenag m oedaugeijo ssaziaujurf. vilūacijos sugadinta rojaus kampel i pacifik* 

ir Ispanija atnaujina diplomati
nius santykius. Santykiai buvo 
nutrūkę nuo 1939 metų. 

Vevey, Šveicarija. — Charlie 
Chapl inas kitą mėnesį sulauks 

I S<S metų. Jis jau tik vežimėliu ve-
į žiojamas. 

KALENDORIUS 

Kovo 3 n : Regulas, Kornelija, 
Danulis, Moda. 

Kovo 31: Benjaminas, Balbina, 
Gintautas, Vartvilė. 

Saulė teka 5:49, leidžias 6:!2. 

0RA3 

Dalinai saulėta, vėsiau, Į va
karą galimas lietus, apie 55 laips-

iniai. 
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SESERIJOS SKAUTININKIŲ 
• 

•A 

paklausima!, klausima! ir suma-1 
nyrnai. Išklausyti atskira viene- i 
tų pranešimai. 

Laikui negailestingai bėgant, 
pasisakymus teko nutraukti. 

Suvažiavimo užbaigiamąją su
eigą tema: "Lietuvė skautininke j 
de"'rrrrneeuTCse" prTreiė v. '<?. 
Alė Namikienė. Trumpai ps^re-į 
tns5 skautininke^ JfeiBuJ ir pa&f- Į 
ga>. prisiminė p'ir šešiasdešimt 
metų lietuvės .skautininkės nuei-į 
tą kelią ir jos inašą LS Sąjungai 
ir tautai. 

F ;rmojo dešimtmečio skauti-j 
ninkes atstovaujanti s. Barmienėį 
įnaše menišką 5. A. Narsikivinėsi 
•sukurtą žvakidę. Pirmąją žvaki- į 
-dę uždegus s. Barmi^iei. buvo-pa- j 
kviestos kitu desiraimeeiu atsTv j 
vės uždegti žvakutes. Būdingus 
kiekvienam dešimtmečiui b r u > 
žus, įvykius ir išgyvenimus n u 
sakė v. s. A.' Namikienė, o atski
ros sesės palydėjo jas atitinkamo-

SUVAŽIAVIMAS 
Praėjusį savaitgalį Chicagoje I Daužvardienė. LSS tarybos pirm. 

įvyko LSS skautininkių šuva- Į v. s. L. Milukienė, LS Seserijos 
Šavimas. kurį saukė-ir organiza- '•vyr. skautininke v. s. i . Kerelienė, 
vo LS Seserijos skautininkių sky-! LS Brolijos, vyr. skautininkas s. 
riaus vadovė s. Dėmutė Siemaš- fil. S. Miknaitis, ASS pirm. v. s. 
kienė. Sircazi3\4ma • globojo i r! V. Statkus, buvusios Seserijos vyr. 
technišką jo paruošimą- atliko; skautininkės v. s. O. Zailskienė ir 
Chicagos skautminkių draugovė j" v. s. M. Jonikienė, Chieagos 
vadovaujant V. s. Alei Namikie-Ukautminkų-kių Ramovės pirm. jnis mintimis. Cia taip pat buvo 
n e i Suvažiavime dalyvavo dau- ; v. s. V. Taliat-Kelpša. 
gfau šfmto skautininkių iš įvai- i Kun. s. Pr. Garšvai sukalbėjus 
rių JAV vietovių ir Kanados. j'irtvokaciją. LS Seserijos vyr. skauL 

Suvažiavimo išvakarėse, kovo i v. s. I. Kerei ienė padarė platų 
25 d., -įvyko LS Seserijos vadiios j pranešimą apie seserijos veiklą, 
Ttmnimo. centro, ^žemutinėje sa- į LS Seserijos vadijos iki šiol at-
"lėje ruoštos M©mrealio vyr. į liktus ir vykdomus darbus, o 
skaučių -'Vaivorykštės'* projekto! taip pat supažindino suvažiavi-
parodos atidarymav kurio įvai-j mą su Seserijos vadijos narėmis. 
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by the Lithuanian Catholic Press Society 
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and Canada. Eisewhere 1» the U.S-A. $28.00. Foreign coun-
tries $31.00. 

rfus paruošimo dfarbus atliko s. 
Regina Smolinskienė. Čia a t 
silankė gausus būrys skautiškos, 
o taip pat ir menu besidominčios 
Chicagos lietuviškosios visuome
nės. Pasveikunusi atsilankiu-

Suvažiavimą sveikino gerbiamoji 
konsule ir kiti prezidiumo nariai. 

Po pertraukos vyko Įdomi dr. 
Ilonos Maziliausk-ienės paskaita 
''Moteris visuomenėje''. Visos da
lyvės gailėjosi, kad dėl laiko ribo-

Bostono Kaziuko mugėje seses laukia pirkėjų savo nruginukarna. 
Nuotr. Dilbienėe 

SKAUTININKE 
iKalbėki'r.'S&aa-iintnkės" temai gytis pilnas džiaugsmo ir geru 

perskaitytos ir v. s. O. Saulaitie-j nėe* labai, . k rgvas -uždavinys, j norų; kuris turi žvelgti atgal su 
ries mintys —"Skautininke Lie- jPirmiaaaia^aerkia kalbėti apie sa-j dėkingumu už tai , kas pasisekė 
tuvoįe"". Sueiga baigta daina "L*e-1 ve,L-o pbfekrjrjfia. pažvelgti į savo i atlikti, ir tada iš naujo veržtis ptr-
tuva brangi* patirti x išgyvenimus, juos 

sverti ir apskaičiuoti, SukeHa jei 
, ne baanc'.tafci-Tkrai abejonę. Be 

gamzatore dėkojo Seserijos vado-į ^ aU^tiBiokės reikšmė apima 

Suvažiavimą uždarydama jo o? 
nizatorė dėkojo Seserijos vado 

vybei, visoms dalyvėms, suvažia-, . i begalybę visokiu kitoiciu asoekru: 
yimo glonejoms^ Įteigtos c f o v - a n e - ; ^ ^ y a < k > pasižadėjimą 
les v. s. L. MiVukienei. v. s. I. Ke 

sius. techniškoji parodos globėja | tarno nebuvo galima plačiau pa-
s. R. Smolinskienė pakvietė Chi- 'diskutuoti šia aktualia ir prele-
cagoįe žinomą lietuviškų audi- į gw»Tės labai gabiai pristatyta te-
aiu menininkę j . ps, Aldoną Ve- J m& 
selkiene supažindinti atsilankiu
sius su mūsų liaudies menu. Sesė 
Aldona jai pavestą uždavinį atli 
kg meistriškai — trumpai, bet iš
samiai. 

Oficialiai parodą atidaryti pa-

Po pietų viso« susirinko iš
klausyti simpoziumo dalyvių min
čių ir padiskutuoti visoms aktu
alia tema 'Skautininke''. Simpo
ziumą modersvo v, s. H. Plauši-
naiuene. 
darbus : 

Apie skautininke, jos 
r uždavinius Lietuvoje 
/. s. Mega Barni skaitė. kviesta LSS Tarybos pirmininkė j kalbėjo 

v. S. L Milukienė savo žodyje iš- į s^e skautininke ir jos pareigas 
kėlė, kad LS Seseriįa yra vieninte- j bendrai — s. Bacevičienė. Jaunos 
lė-Hstuv'.y iavnimo organizacija, Į s e s ė s lūkesčius ir žvilgsnį į skau-
dedaaii' vžsas pastangas prakiš- j tininkę labai gabiai perdavė ps. 
kai. perdttot? sa^ro narėms lietu-j Rasa Lukoševičiūtė. Visos suva-
vių tautinį meną- linkėjo vi-jžiavimo dalyvės buvo sužavėtos 
sjems vienetams pasekti Montrea-
fe "Vaivorykštės" sesių pavyz
džiu. 

• • . 

LS Seserijas vyriausia skauti
ninke v. s, I. Kereirenė išreiškusi 
padėka visiems parodos ruošimo 
talkininkams, icėiėmis papuošė v. 
3w L. Milukfena. s. Bb Smolinskie-
nę^ J* ps. A. Veselkienę. "Vaivo-
rįfkstės" atstm-es aesstes ps. Ra
są ir si. Iną?. Ltffae#e«čNites" ir pa
rodos eksponaases- atgabenaą p. 
JoneJ}. Sesės LukosevičiHtės, dė-

jaunosios sesės Rasos nuoširdžiu 
atvirumu ir jaunatviškai entuzi
astingu savo reiškiamos nuomo
nės įsitikinimu. Ta ip pat visai; su
žavėjo sesės Rasos puiki lietuvių 
kalba ir sugebėjimas ne tik kal
bėti, bet galvoti ir savo teigimus 
apginti lietuviškai, neklumpant 
žodžiuose ir nesigriebiant sveti-
mybių. 

Simpoziumą sekė gyvos disku
sijos, kurias nutraukė vakarienė, 
nes 50 viešnių ir dalis chicagie* 

kodamos "Vaivorykštės" vardu i ̂  skubėjo tą vakarą vykusm 
už pandos mrmš'm. įteikė l ė ^ ! L i 5 t u v ' y 0 p C r ° S " R o m e o i r J u ] " 
v*-$. i. Kereiiemei ir• skautininhi^ į-'a pastatymam 
awKfavim»«s«ėf»Į4-D. Siemaš;.. ^kmadient . kovo Tt d., strva-

Ižiavimo dalyvės susitiko Jaunimo 
centre, kur Čiuriionio galerijoje 

(suvažiavimo proga buvo aukoja-
gos skautininku draugoves vado- . mm ^ „ ^ . M g i o S - atnašau-ja-
Mė v, s. Aie .\amikiene su t a i k i - i m o s ^ ^ ^ Kf izk)> E r d v i C i u r , 

kiecei -^-tautinf;iwj3tą. « 
Šeštadieni k©votJį5 d. Chica- į 

BJrjkėmi-: iau nuo ankstyvo ryto 
^riSsėsi Chicagos lieTavkt Ta«-
ttnrao» namuose, besiruosdamos 
priimti suvažiaviman atvykusias 
\i"ešnias. 

Dar gerofrai prieš- dešimta Va

lionio galerija netalpino visų į 
Mišias atsilankiusių. 

Po pamaldų susirinkta Jauni
mo centro sodelyje prie žuvu
siems už Lietuvos laisvę pamink
lo. Cia trumpas iškilmes pravedė 

draugo-

relienei ir Chicagos skautininskių 
draugovės valdybos narėms, o vi
są "globos" darbą planavusiai ir 
didžiausią jo dalį vykdžiusiai v. 
s. A. Namikienei — raudonų ro
žių puokštė. Suvažiavimo orga
nizatorei čikagiecių buvo įteikta 
lietuviškos ornamentikos žvaki
dė, o Clevelando skautininkės po 
tomą "Lietuvos Katalikų Kroni
kos" įteikė s. Siemaškienei ir v. s. 
A. Namikienei. 

Suvažiavimas baigėsi. Kaip-pap
rastai, liko daug kas neapsvarsty
ta, neišgvildenta. Bet visos jau
tėmės atsinaujinusios dvasioje ir 
pasiryžimuose, džiaugėmės susi
tikusios seniai bematytas ir nau
jai susipažintas seses. Nelengva 
skirtis. Dar norėtųsi pabendrau
ti, pasisvečiuoti Skirstėmės reikš
damos viltį vėl susitikti. 

Nuoširdų įvertinimą už šį ne
eilinį įvykį — 50 metų nuo pir
mojo skautininkių sm-ažiavfmo 
Kaune sukakties paminėjimą — 
suvažiavimą tenka išreikšti LS 
Seserijos skautininkių skyriaus 
vadovei s. Danutei Siemaškienei, 
suvažiavimo globojimą organiza
vusiai ir didesnę dalį to darbo at
likusiai Chieagos skautminkių 
draugovės vadovei v. s. Alei Na
mikienei ir talkinusioms- valdy
bos narėms v. s. G. Meilu-
vienei, s, A. Martienei ir j . s. Ir. 
Regienei. Didelės padėkos užsi
pelno rūpestingoji "Mamunėlė" 
v. s. Ona Siliūnienė ir pareigin
goji, didelės kantrybės paro
džiusi jaunoji talkininkė ps; Vi* 
d-a Eidukaitė. Ačiū tariame vi
soms aukojusioms pyragus ar kuo 
kttu prisidėjusioms prie šio suva
žiavimo pravedimo: ' - -. .; 

Sesė Gabija 

KVIETIMAS VAKARONĖN 

Lietuvių Skaučių Seserija* va> 
dija ruošia įdomią vakaronę am. 
rašytoja Ale Rūta š. m. balan
džio 16 d., 6:30 vai. vak. Jauni
mo centre. V i a broliai i r se
sės, o taip pa t lietuvių literato-

ir užsiangažavimą, patyrimą, ir 
gal turia po sesės Ilonos paskai
tos pridėti, i r raganos reikšmę 
ir kt. dalykus. 

Tik prieš met-is, patekus į ža-
liašlipsių eiles, pirmą kartą da
lyvaujant skautininkių suvažia
vime, norėtųsi pažvelgti į skau
tininke ir jos veiklą trejose plot
mėse, tikriau sakant, trimis po
žiūriais: jaunesniosios kartos 
skautininkės žvilgsniai į savo kar
tos skautininke į viduriniosios 
kartos skautininke ir į vyresnio
sios kartos skautininke. Vado
vaudamasi savo. palyginus, 
trumpa skautavimo patirtimi, as
meniškais supratimais ir nuomo
nėmis, stengiuos jums nupiešti 
kiekvienos miretos generacijos 
žaiiašlipsės paveikslą, bet taip 
pat pareiškiu savo troškimus ir 
norus kiekvienai iš jų. 

Neišvengiamai kyla gražūs 
paukštytės prisiminimai, kai su 
draugėmis stovėdavom tunto su
eigos rikiuotėje ir vis netyčia ne-
lygįuodavom. stęngdamosios pa-

3a- myn į aukščiausią tikslą, atgai
vinta jėga, naudingomis pastan
gomis ir platesniu žvilgsniu, ne
pamiršdama savo kelyje ištiesti 
pagalbos ranką kitiems." Apsi-
brėžus labai teorinę ir sakyčiau 
net ideologinę skautininkės sąvo
ką, stabteliame ir r imtai atsaky
kime į vieną klausimą: gyvenime, 
praktikoje, veikloje, ar aš esu ta 
skautininke? 

Bendrai, Šių dienų pasauliui 
ir žmogui dažnai kyla panašūs 
klausimai: Kas aš esu? Nenoriu 
įsileisti į neka r t ą anal izuotus i-
dentiteto ir savitumo klausimus; 
tačiau, kad suprastume jauno
sios generacijos skautininkės pa
dėtį bei jausmus, reikia iškelti 
tam tikrus faktus. Reikia pabėž-
ti, kad tas nuolatiniai bei labai 
greitai besikeičiantis pasaulis* pa
keitė, ar*geriau pasakius, davė ki
tą reikšmę svarbiom indivi
do vertybėm: tauta , Dievas, arti
mas, dažnai neberanda vietos 
jauno žmogaus aynenybėįe. Jų 

i 
1 i i 
«» X i 
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Paito i&udas mažinant, pakvitavimai u* gautas prenuma- S 
ratas nesiunčiami. Ani DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, §įj 
gavus is jo mokest), atžymima, iki kada skaitytojas yra užsi g 
mokėjęs. S 

• _ * 

DRAUGO įjuiinmraia mokama iš u i oreums 6 mėn. 
ChK*go, Cook apsto. 
a Kanadoje — $30.00 S17.00 
Kitur JAV. 28.00 16.00 
Užsienyje ~ -. 31.00 19-00 
Savaitinis 20.00 13.00 

•"•"•J" ~ 

3 mėn. S 
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I 

512-^ 5 įi.oo s 
13.00 r 
7.00 = 

S • Redakcija dirba kasdien s • Redakcija straipsnius taiso savo s 
_ JS30 — 4:30. Šeštadieniais 1 nuožJara. Nesunaudotų straipsnių S 
5 &30 — 12.00 § Msauga Juos grąžina tik iš anks- E 
s • Administracija dirba kas- a to susitarus. Redakcija už skelbi- ~ 
I dien nuo 8^0 iki 4:30, šešta- 3 mų turinj neatsako. Skelbimų k»d- S 
• dieniais nuo &30 iki 12:00. į aoa prisiunčiamos gavus prašymą. : 
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TdL PR 8-3229 
DR. ANKA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GėRKLfiS LIGOS 
2858 W«et 68rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G, BALUKAS 
Akušerija te aiotema ilgos 

Ginekologine Chirurgija 
8449 Sa. Pnlaaki Boad (Cnroford 
Medkftl BoJlding). TeL LU 5-6446 
priima Ugoniua pa^al susitarimą. 
M neatsiliepia, skambinti 374-8004. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

VaL: 

vietoje gimsta Kitos: pinigas, 
pasitenkinimas, viso pavertimas 
į didelį klaustuką.Reikia taip pat 
paminėti, kad ši j'aunoji lietuvių 
generacija susidaro iš Amerikos 
ar Kanados lietuvių kilmės pilie
čių, kuriem Lietuva yra jau ant-

žvelgti į savo vadoves: jos būda- Į ra gimtinė, bet lietuvių kultūra, 
vo pasipuošusios, su tais gražiais i kalba, dar neužtenkamai nuto-
šlipsais, kurie taip tiko su pama- lusios vertybės, kad į jas nebe-
žu pražilsiančiais plaukais. Ne kreiptų dėmesio. T rumpa i pasą

lančią ryto Tautiniuose namuose I CfekapK skautininkių 
prie registracijos stalo pasirodė v«s vadovė v. s. Alė \ amik iene . 
pirmosios suvažiavimo dalyvės.! Pagerbiant visus žuvusius brolius 
kurias maloniai pasiuko registr?- I 'r ^ ^ ^ buvo padėta iš baltų žie-. r & besidomintoj i Chicagos lie-
cija besirūpinami v. s. G Meilu- j dų meniškai suKurta skautiškoji j visuomenė maloniai k v i e 
vienė su jaunomis savo talkinin-1 r u t e 1 c - feur^ Sesenjos vardu atne-1 • 
kėmis. O nirmąsias viešnia^ išvy- i * » Sesenjos skautininkių sfajft 
dtKi rūpestingoji Chicagos skau-

s. 
j vadovė s. D. Stemaškienė, lydi-

Zbt 'Vz-iimm v. s. Cb»M'~Si- |m a visv* suvažiavime dalyvavusių 
Jrūnienė - suvaž iav imo "maU i^enetų atstovių. Padqusios 
tintoje"- —všas skubėjo kviesti j " ' ' v"' 
pssrvafi?intr kâ  a ir skanėstais. 

Artėjant vienuoliktai valandai, i 
suvažiavimo glofcėios Chicagr* į 
skautininkių draugovės valdyba 

• . i . . 

atvykusias skautininkės šio suva
žiavimo rengėjos s. f>. Siemaš-
kienė* a»nenyie pasitiko su duo
na ir druska ir Įteikė jai valdžios i 
ženielą — tautine juos>ta papaoš 

pa-m:nKK) prie ten jau stovėjusių 
buv. seserijos vyr. skautininkių 
v. s. O. Zailskienės, v. l M. Joni
kienės, v. s. L. Milukienės ir da
bartinės V. S. I. Kerelienės. Trum
pa jautrų žodi tarė s. D. Siemaš-
kienė, o visos dalyvės sugiedojo 
"Marija, Marija". 

Vėl susirinkome Tautiniuose 
tą plaktuką. Skio veiksmu šuva- I n a , m , V ^ ; < u r . J a » , a u į . M a m u -
žiavimas buto oficialiai pradėtas. i nėlė" su kava ir užkandžiais. 

čiama atsilankyti i r jaukioje 
aplinkoje maloniai praleisti ke
letą valandų, besiklausant mūaų 

j jžymk« rasy toy» . Jau dabar 
; pasižymėkite šį fvykį sa»o ka> 
lendoriuose ir būtinai dalyvau
kite. 

D A I G I A U D«afESK) 
KURSAMS 

Amerikos Raudonojo Kryžiam 
j pirmosios pagalbos kursai, va
dovaujant s. fil. Juozui I i u -

: binskui. prasidės pirmadienį, 
balandžio 4 d., 7 vai. vak. Jau
nimo centre. Kursai vyks pir-

kartą svajoda-, orn, kad kai mes 
paaugsim. būsime daug daug me
tų stovyklavę, ir mums užriš "vil
ties spalvos" kaklaraiščius. Pe-
rekais metais tą ilgai lauktą die
ną teko išgyveseri. Sueigai užsi
baigus, maža paukštytė pribėgo 
prie manęs ir nustebus paklausė: 
"Rasa, aš než nojau, kad Tu jau 
tokia sena!" 

Šiai* trumpais- įvyxiais bei iš-
gyvermnars nenorkr pabrėžti 
skautiuinkės amžių a r fizinę iš
vaizdą. Galvoju, kad jie daug 
daugiau reiškia: skautininke yra 
visų pirmiau-'a vadovė, kuri pa
sižadėjo visą ^avo gyvenimą dirb
ti skautybės iabui; į ją yra nu
kreiptos jaunesniųjų skaučių a-
kys, kurios trokšta pavyzdžio, 
trokšta skautiškos meilės, patyri
mo ir užsiangažavimo; skauti
ninke! yra pavesta ta nepapras
tai svarbi atsakomybė — pa
ruošti derlių jaunesniajai, ją 'pa
lydėti skautavimo kelyje, įskiepy
ti jai tėvynės meilę ir tokiu bū
du ugdyti lietuviškos skautybės 
ateitą. Skautininkės vaidmuo a-
pima visas vadovavimo pareigas, 
ar tai vieneto vadovės, tunto ad
ministratorės, stovyklos virėjos ir 
t.t. ir t t . ir kiekvienoje šioje pa
reigoje iŠ jos yra reikalaujamas 
tikslus bei te singas atsakymas į 
visus klausimus. Suglaudus, skau 
tininkė yra anot Baden Powell. 
"tas žmogus, kuris pajėgia žval-

KIUS, jaunosios generacijos sKau-
tininkė sėdi tarp dviejų kėdžių, 
ne tik savo kilmė- ::ne. at 
ir bendrai savo asmenybėje ir vi
suomenėje. 

Gal šie keli faktai paaiškina, 
kodėl šių dienų jaunosios gene
racijos skautininke mažiau krei
pia dėmesio į Tau t in ius skautiš
kos ideologijos aspektus; gal pa
sidaro aišku t kodėl jos. kalboje 
pasimaišo visokie angliški ter
minai ; kodėl ji kartais labai grei
tai padaro neapgalvotą sprendi
mą, kodėl jos užsiangažavimas 
nėra visada pasišventimas? ko
dėl jf y ra skir t inga. (B. d . ) . 

ps. t.n. Rasa Lokoševičiūtė 

tfargoette Medlcal Genter 
•132 So. Kedzte Avenue 
pirmad., aatr&d. Ir ketvtrtad. 
6 iki 7:30 vaL vakaro. 
Sedtad. nuo 1 iki 8 vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2670 

tel WAIbrook 5-S048 

TeL Ofiso H E 4-5849, ra. 388-223S 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
243* West 71st S<roet 

VaJ.: pirm., ketv. 1 iki 6 v. popiet 
Antrad., penktad 1-3. treč. ir deštad 
tik auei taras. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą per€m3 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMBTRISTAS 

2709 West ol&t Street 
TeL — GR 6-2400 

VaL: pagal susitarimą.: pirmad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. Ir penkt 
10-4; šež-tad. 10-3 vai. 

TeL ofisą i r bota: OLympie 2-4158 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1448 So. 50t!i AveM Cicero 

Kasdien 1-S vaL ir 6-8 *a» •»• 
išakyrus p^nm**»> ••• 

Šeštadieniais J Z m * ' 
_ H J. , t 

TeL KESanc* 5- H M , . l-

DR. WALTER I KIRST U X 
(Lietuvis gydyt*.i>*-> 

S925 W«rt o&th .«>tr-<-; 
VaL: plirmad., ant<-ad.. k^>-
penktad. nuo 12-4 va. mų* • 
vai. vak Tre«. ir Seštad. uMa 

DR. IRENA KITRAS 
GYDYTOJA IR CHI K r 
KCDIKJV IK VAlKC »i«.«Wi 

SFECTALISTS 
MEDICAL Bl'lLOINti 

7156 South Wegten> Avenoe. 
Valandos: Kasdien nuo 10 va., ryto 

iki 1 vaL popiet 
Ofiso tel. R E 7-1168; rezJd. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; Rez. VB, 6-9891 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os Ir Campbell A ve. kampas) 
Vai: pirmad., antrad., ketvirtad. k 
penktad. S iki 7 v. p. p. Tik susitaru* 

O P T I C A L g T U D i O 
nOLJETA KAKO«Ari« 

7051 S a WaAteaaw. Tel. 77S-47M 
Pritaiomi akinkd pagal gydytojų 

receptus. 
Didelis akinių rSmų pasirinkimą*. 
Val.: pirm., antr., penkt 1 0 - ^ I». 

Ketv. 1-8 v. vak. Sėst. 10-4 v. p. p 
Trečiadieniais uždaryta. 

Ofs. t e l 735-4477; Rez. 346-2839 

DR. L DECKYS 
OTDYTOJA IR CHTRURGfi 

Specialybe — Xervq tt 
Emociines ligos 

CKAWFORl) MDEDICAL B n L D H f l 
$449 So. Pnlastd Road 

Valandos pagal susitarimą. 

Resdd. tel — GI 8-6873 
DR. W. M. EISIN-EIS1NAS 

AKUŠERIJA LR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedae Ave. WA 5-2670 

Valandos pagal sosttarlmą. iet ne
skambinti: MI 2-0001. 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos ptogHuaus » WOPA. 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma

dienio 9d penktadienio 12:30 — 
1:00 vaL popiet. — Šeštadieni ir 
sekmad. nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto. 

Telef j HEorioek 4-241S 

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, HX. 

iiiiiiiiiiiiiiuiiiinminnmiiiiiitiinimiiii 
LIETUVOS ATSIMINIMAI 

RadUo 
SM* Totfc |r 

tas himnas. Garbės prezidiumą n 
>wrws f?akvfecti: Lfamrm genera-

Vienuoliktą valandą prasidėjo i madieniais. 

neskautus. Baigusieji gaus pir
mosios pagalbos specialybę ir 

Jokio mokesčio nė-1 atitinkamą pažymėjimą. Va

g a * seAtadlenj nuo 4 UU * vmL popiet 
H WEVD Stottaa N«w Terk* ( U U 
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DR. A. B. 6UVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL —BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

8907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL — PR 8-2220 

DR. JANMA JAKšEVlčIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L J G O S 
2656 West 6&fd Street 

Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir penkt 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 lkl 8 vai. 
vak. §»*tad. trw> 1 iki 4 v»l 

Ofs. PO 7-6000, Rez. OA S-7278 
DR. A. JEHKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 West 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS — CBTRUBGIJA 
Ofisai: 

111 NO. WABASH AVE. 
4206 SO. CENTRAI. AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
2618 W. 71st S t — TeL 787-8149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius te 
"Contact lemes" 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treo. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES LR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 6Srd Street 

VaL antrad. nuo 1-4 popiet 
ir feetv. nuo 5-7 vakare. 

Ofiso teL 776-2880, rez. 448-5541 

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

Adresas 4255 W. 63rd SCMflft 
Oftso telef. RE 5-4410 

Rezidencijos telef. GR 6-0017 
pirmad., antrad. ketvirtad. VaL 

penktad nuo 1 lkl t vai. 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
8874 No. Western Aveaoe 
1002 No. Western Avetrae 
TeL atsakomas 12 valandų 

489-4441 — 561-4605 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS , 

Bendra praktika ir moterą. figst 
Ofisas Ir rez. 2852 W. ftSth 8*. 

TeL PRospeot 8-122* 
Ofwo vaL: pirm., antf., tred. V 

penkt. nuo 2-4 vaL Ir S-S v. 
8eSt 2-4 p. p. b- kltn laiku 

Ofiso teL B E 4-2123, narni) GT S-«TS» 

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

2454 West 71st gtreet 
VaL: ptrrn.. antrad.. ketv. ir 

2-5 ir S-7 — H anksto 

įstaigos b- boto teL 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAURAS 
BENDROJI 3d !̂DICINA 

1407 S. 49ta Cosrt, fJUero 
10-12 Ir 4-7 
trmf V Mk 

TeL ofiso PR 6-6448 
DR. F. C. Wlrf$KUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAa 
2167 Wost 71st Street 

Valandos: 1-6 vaL popiet. 
Trej*. ir SeStad. pa^al .užtarimą. 

Ofiso teL 586-8166: narus 688-4880 

DR. PCTRAS ŽLIORA 
GYDYTOJAS IR CHCBURGAlv 

8884 Su 
VaL pintu, aatr^ kstv. Ir pnĖL 8-7 
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Didieji klastotojai 

VĖL KLASTOJA LIETUVOS ISTORIJA 
Vakarų kraštų mokslo ir spau- pastebėjusi, kad 'lietuviškų bur-

dos žmonės yra jau seniai pripa- žuazinių nacionalistų siekimai 
žinę tiesą, kad niekas taip labai buvo, yra ir liks bergždi", vis dėl-
nesugeba klastoti istorinių faktų, to pripažįsta: "Ir vis tik reakcinių 
įvykių aprašymų ir net doku- veiksnių antitarybinė propagan-
mentų, kaip sovietiniai rašeivos, da tam tikros žalos atnešti gali, 
Nenuostabu, kad pasaulio moks- nes gali suklaidinti mūsų krašto 
lo įstaigų ir bibliotekų sluoks- kai kuriuos dar nepakankamai 
niuose sovietiniai leidiniai turi politiškai išprususius žmones ir 
išskirtinę padėtį. Jie arba neko- ypač gyvenimo neužgrūdintus 
lekcionuojami, o jeigu renkami, pavienius jaunuolius ir jaunuo-
tai 3 akcentuojama, kad, norint les. Todėl ir mums reikia nuola-
bolševikų pateikta istorine me- tos ir nuosekliai demaskuoti Me
džiaga naudotis, reikia prieš tai tuviškųjų buržuazinių naciona-
ją atidžiai tikrinti ir lyginti su iš listų varomą melagingą ir klas-
kirų šaltinių gauta medžiaga. Y- tingą antitarybinę propagandą" 
pač atsargiai reikia elgtis su so- (6 pusi.). 
vietinės statistikos šaltiniais, kur g daugybės melų ir istoriniu 
klastote daug daugiau reiškiasi, faktų> klastočių, paskelbtų minė-
xaip Kur nors kitur ir yra sun- t o j e brošiūroje, mes pacituosime 
k.au patikrinama t i k v i e n ą , "istorijos mokslų 
: Ne visuomet lengva skaityto- d a k t a r Q . K o s t Q N a v i c k o ( i m 
JUI, SKaitanciam sovietinę h<e*r m i m M a s k v o j e ) r a S i n i o g . 
turą, patikrinti istorinius — pra
eities faktus. Tačiau visiškai ne
sunku vertimi jų rašeivų aprašo
mus įvykius, kuriuos mes patys 
savo akimis matėme, buvome jų 

1917 
trauką, iš kurios matysime pas
kutinę sovietinių propagandistų 
Lietuvos nepriklausomybės oku
pacijos koncepciją: "Visų pirma 

dalyviai ar akivaizdūs stebėtojai. d a u g i a u n e g u neteisinga Raudo 
Tokie įvykiai yra 1940 m?- n o s i o s A r m i J o s papildomų dali 
tais Sovietų Sąjungos įvykdyta 
Lietuvos okupacija ir Lietu
vos sovietizacijos pradžia. 

* 

O tačiau pastaruoju metu so
vietiniai "istorikai" ir rašeivos 
pradėjo klastoti ir falsifikuoti 
1940 metų įvykių aprašymus, 
begėdiškai meluodami, skelbda
mi neteisingus faktus, kurių gyvi 
liudininkai mes tebesame. Lisu 

nių įvedimą į Lietuvą vadinti 
krašto okupavimu, nes tai buvo 
padaryta, norint sustiprinti gy
nybines pozicijas prieš h:t:e ri-
nės Vokietijos rengiamą Pabalti
jo ir TSRS užpuolimą. Be to, vi
siems iš patirties gerai žinoma, 
ką reiškia okupacija: okupantai 
įveda savo valdžią, įgyv -n vrta 
žiaurią ekonominę ir politinę 
diktatūrą vietos gyventojų a;ž 

šio laiko Lieiuvos okupacija, jos ydgiu, kraštas netenka naciona-
įjungšmas į Sovietu Sąjungą' bu- l m e s l a I s v e s i r valstybingumo, 
vo apeinamas ir jų literatūroje • " Pavergiamas, gyventojai pa-
apie tai buvo arba visiškai neuž- l i e k a b e J°k i l* t e i s i u - v a l i o s l r i u i -
simenama. arba įvykių raida la- ciatyvos..." Šie žodžiai, atr>do, 
bai miglotai pavaizduojama. t a š k a s taškan tinka sovietinių 

Priežastys gali būti įvairios. m s u okupacijai Lietuvoje aptarti. 
Viena, okupuotoje Lietuvoje po Tačiau K. Navickas teigia, kad 

įvairių trėmimų, žudymų ir dėl na- "taip, pavyzdžiui, buvo Lietuvo-
tūralios mirties nebedaug tėra je hitlerinės okupacijos metais, 
žmonių, kurie galėtų atskleisti Tuo tarpu Lietuvoje. įvedus pa-
jaunajai gyventojų kartai tikrąją pildomus Raudonosios Armijos 
įvykių eigą. Dalis tokių dar gyvų dalinius, nieko panašaus neįvy-
liudininkų, kentėję kalėjimuose ko, nes Tarybinė Armija... neturi 
ir kitų vargų patyrę, tyli ir daug jokių grobikiškų tikslų" (58 
nekalba, kas bolševikams būtų pusi.). Iš tiesų tie krašto okupa-
nemaionu. Sovietiniai vadovė- c į j o s tikslai yra tokie aiškūs, kad 
liai tuo tarpu pateikia klastotą nėra reikalo juos komentuoti. 
okupacijos vaizdą. Apie nepri- „, 
kiausomybės metus arba nekal
ba, arba rašo tik iš blogosios pu
sės. "Nepriklausomos Lietuvos" 
vardas niekur nebeminimas. Vie
toje jo sakoma ir rašoma 'bur
žuazinė Lietuva". 

Vietoje to pažvelkime, ant ku
rių "'buržuazinių nacionalistą" 
sovietiniai "istorikai" daugiausia 
pyksta ir kuriuos labiausiai puo
la. Šioje knygelėje minimos šių 
mūsų gyvų ir mirusių dvasininkų, 
politikų, spaudos darbuotojų, 

O tačiau "nebeužtvenksi upės kultūrininku, rašytojų ir kitų 
- .. Okupacijos metais gi- profesifų žmonių pavardės: vysk. 

lietuvių y . Brizgys, prel. M. Krupavičių.-., 
pulk. K. Škirpa, J. Ambrazevi-

KOKIA ŠIANDIENINE AKCIJŲ RINKA 
Investuotojams butui: geresni nervai 

LEONARDAS DARGIS Žinoma, ir toliau lieka tokių 
investuotojų rūšis, kuriems nei 
šilta, nei šalta, kas darosi su jų 
santaupomis, kurie investuoja 
smagumui. Įdomu gi stebėti, kaip 
akcijose įdėti pinigai šokinėja tai 
žemyn, tai aukštyn. Pagaliau kiti 
investuodami nori pralaimėti, 
nes tokia jų vidinė dvasinė pa
klausa. 

Visgi daugiausia ir toliau lieka 
tokių, kurie stengiasi savo san
taupas išsaugoti nuo infliacinio 
ištirpimo. Pensijų fondai ir ma
žieji taupytojai nedaug kitokių 
galimybių ir beturi, nežiūrint kas 
bepasidarytų su JAV ūkiu. Tarp 
tokių galimybių dar tur ime san
taupų laikymą ilgatermininėse 
sąskaitose bei lakštuose. Pensijų 
fondai, reguliariai mokėdami pri
vačias pensijas, turi būti likvi
dūs ir dėl to negali investuoti į 
akcijų ar lakštų pakaitalus bran-! 
gius paveikslus, brangakmenius 
ar kitaip per daug pinigų pririš- į 
ti per ilgam laikui. Mažieji to i 
negali daryti dėl tų daiktų ne-
iperkamumo. Pirmieji dar eah da- r . . . ' ,., 
,. „ -v , , . 1- ., r. . • sandėriams atlikt 
lį santaupų įsskolinti Įkaitmemis 
paskolomis, o antrieji ir to nega
li ne tik dėl santaupų mažumo, 
bet ir reikalo sudėtingumo bei 
mažo tokio investavimo likvidu
mo. 

departments) pirko. Vėl visiems 
aišku, kad viena pusė čia turi 
pralaimėti. 

Šiandien mažųjų investuotojų 
yra mažiau. 

Kalbama, kad trejų metų bė
gyje jų sumažėję visi septyni mi
lijonai. Iš jų daug nukentėjo ir 
r inkon negrįš kaip tik dėl to, kad 
per daug pasitikėjo fondais, o ne 
savimi. Blogai darė ir tie pini-
gingesni vidutiniokai, kurie sam
dėsi bankus ar kitokius patarė
jus, tariamus investavimo žino
vus, nes ir tie, irgi būdami pus
galviai, minėtų žvaigždžių sekė
jai, dažniausiai ir už pinigus ne
galėdavo patarti ir taip pat ska
tino akcijomis apsivylimą. 

Tačiau kiti mažieji, iš rinkos 
laiku išeidami ir vėl jon grįžda
mi, visai gerai verčiasi. Jiems 
daug padeda ta aplinkybė, kad 
jie, pirkdami ar parduodami akci
jas milžiniškoj dabartinėj rinkoj, 

i dažniausiai 
tereikalingi 5-10 minučių ir dėl 
to pirkti pigiau bei parduoti 
brangiau, kai didiesiems prireikia 
ir kelių dienų ir tik dėl to atsi
randa nesklandumų ir nuostolių 
galimybė. 

Sakoma, kad daug mažųjų in
vestuotojų grįžta rinkon. Tai be
ne būtų geras ženklas, juo la-

i biau. kad ekonomistai atsargiai 
visgi taip pat numato 6-8 mėn. 
bėgy akcijų rinkos sustiprėjimą, 
lygiagrečiai spėdami gale metų 

jos naują didesnį susilpnėjimą 
dėl numatomo didesnio infliaci
nio spaudimo. 

Ką galima patarti tokio 
orakuliskumo aky vaizdo j 

Deja, ir aš tik gydytoiiškai te
galiu patarti : užsimanius inves
tuoti, nesiversti per galvas, ne
būti gobšiais, neskubėti, blaiviai 

muši ir 
karta iš įvairių šaltinių gerai ži 
no, kad ne visą laiką lietuviai 
buvo rusų pavergti ir kad 1918— 
1940 metų laikotarpy turėjo savo 
gerai tvarkomą nepriklausomą . . ,. , .. „ . T _ -~i - u~ T- • • * "• i J J- Audėnas, dr. K. Gecvs, L. Do-valstvbę. Jie taip pat žino, kad ' , . , , „ . / , 

čius — Brazaitis, gen. St. Rašti
kis, prof. D. Krivickas, istorikas 
dr. J. Jakštas, dr. Z. Ivinskis, m.n. 

vydėnas, V. Sruogienė, kun. J. 
Vaišnora, kun. St. Yla, dr. 
A. Darnusis. Vyt. Vaitiekūnas, 
dr. T. Remeikis, dr. V. Mačiuika, 
dr. J. Girnius, d r. Vyt. Vardys, K. 

Amerikoje ir kitur yra daug lie
tuvių emigrantų ir jų organiza
cijos, kurios kovoja dėl Lietuvos 
laisvės. 

Toks jaunosios kartos laiky
masis ir iššaukė reikalą nuolat Ostrauskas. B. Raila, J. Gliaudą 
skelbti nepriklausomą Lietuvą ir 
lietuvius politinius emigrantus 
juodinančius rašinius. Šiam rei
kalui turi tarnauti ir neseniai iš-

A. Baronas. P. Pauliukonis ir ke
letas kitų. Iš mūsų organizacijų 
stipriai puolamas VLIKas, Lietu
vių Bendruomenė. BALFas. Lie-

leistas, šiomis dienomis mus pa- tuvių Frontas, Aha. Ten pat te
siekęs naujas bolševikų pamfle- bai smarkiai puolami: "Lietuvių 
tas "Istorijos klastotojai", antri- enciklopedija", 'Draugas", "Ai-
ne antrašte — "Užsienio lietu- daf\ "Metmenys", "Lietuvių li-
vių nacionalistų koncepcijų kri- teratūra svetur", kiti laikraš-
tika tarybų Lietuvos istorijos čiai bei žurnalai. Puolamos ir 
klausimais (1940 — 1974"), 192 teisingas informacijas Lietuvos 
pusi. Knygelė — kolektyvinis so- žmonėms perduodančios radijo 
vietiniu partinių "istorikų" dar- stotys, 
bas. Atskiras jos dalis parašė 
mums jau neblogai žinomi par- š i a P r o S a pnsimmtina, kad pa-
tmiai -istorikai": L. Kapočius, K n a š i P y l i m o akcija pneš tuos 
Navickas. A. Rakūnas, K. Surb- P a č i u s asmenis varoma ne tiktai 
lvs, S. Jarmalavičius. J. Bacevi- Lietuvoje, bet ir Vakarų k r a 
čius* V. Kašauskienė ir V. Kaza- t u o s e leidžiamuose bolševikų ar 
kevičius. iu remiamuose (finansuojamuo-

Knygclės pratarmėje pabrėžia- se) bei įtaigojamuose laikraŠ-
ma, kad vis daugiau lietuvių e- čiuose bei leidiniuose. 
migrantų nusisuka nuo Lietuvos Tačiau bolševikų klastotė 
laisvinimo darbo. Tačiau tokių 
"nusisukėlių" pavardžių nes.i-
randa ir temini vieną "autorite
tą" — V. Alseiką. 

Leidinio 
* 

redakcinė 

mums ir Lietuvos žmonėms yra 
tiek aiški; kad dėl jos jaudintis 
nereikia. Tesijaudina tikrieji is
torijos klastotojai, ką jie jau ir 
daro. Matyti, kad tam yra rimtų 

kolegija, priežasčių. b. kv. 

Mažieji akcijomis verčiasi 
geriau už didžiuosius 

Seniau buvo galvojama, kad, 
ką daro akcijų rinkoje mažieji, 
blogai daro, fondų valdytojai, ži
novai — gerai. T a i p ir atsirado 
taisyklė: pirkinėk ir pardavinėk 
akcijas atvirkščiai mažųjų polin
kiui ir neklysi. Pagal paskutinius 
duomenis, neskaitant išimčių, tai
syklė šiuo metu veikia atbulai. 
Daugumas didžiųjų fondų ir net 
bankų, blogai numa tydami ūki
nę raidą, darė nepateisinamų 
klaidų. Tos klaidos būdavo ir da
bar yra didinamos per dideliais 
akcijų kainų svyravimais, nes tie 
didieji biliįoninių fondų valdyto
jai, kaip antys gaigalą, baisiai 
linkę sekti kurio nors meto inves
tavimo žvaigžde. Visiems gi su
prantama, kad kainų aštrius svy
ravimus greičiau sukelia fondai, 
mėtydamiesi milijonais akcijų iš 
kaarto, kai mažieji, prekiaudami 
šimtais ar tūkstančiais, to paties 
nedaro. 

O investavimo žvaigždės, kaip 
ir filmų, ateina ir praeina, tik 
greičiau už pastarąsias. Ko jos 
vertos, rodo nesenas W J papasa
kojimas, i švardinant bendroves 
ir bankus, iš kurio matyti , kad 
kai kurie didieji fondai pardavi
nėjo akcijas, tai tuo pačiu metu 
lygiai tas pačias akcijas žinomų 
bankų investavimo skyriai (trust 

SIBIRAS-TREMTINIŲ 
KAPINYNAS 

Sibiro tremtines atsiminimai 
54 

Rytojaus dieną b r igados dirbo, be t greitai atsikvo-
sėjom. O kur ga ran t i j a , k a d tai buvo Maskvos komisija, 
o ne mūsų virš ininkų fa r sas? Kodėl visa t ik žada pa
daryti, o nė vieno punk to nevykdo? Ir vėl užsidarėm 
zonoje, iki nus i aubs a r b a duos laisvę. Taip ir nuspren
dėm: mirt is a r la isvė! 

Tą nak t į zonoje pas ig i rdo šūviai, lyg koks 
ūžesys, kulkosvaidžių garsai . . . Ta i šaudė kariuomenė į 
kalinius, va rydami juos už zonos. Sakė. 57 vyrai žuvo 
tada. Girdėjosi t undro je šūkavimai , varinėjimai... Su
pratom, išsklaido, išformuoja vy rų lagerį. Laukėm ir 
mes savo galo. 

Vieną v a k a r ą nuo garnizono ga tvės pasigirdo 
keistas bruzdesys . K a s dedasi už aukš tos lentų tv .ros, 
negalėjom žinoti. K u r nebuvo lentų, tik vielos, matė
me slankiojant kare iv ius su kulkosvaidžiais. Kar* .viai 
linksminosi, g ro jo armonika , o p r o jos garsus pi iklų 
muziką g i rdė jom: piaustė zapre tkos zonos medulius 
stulpus... 

Susir inkome apie baraką su vėliava, apst jom 
gyvu žiedu, v iduje palikusios l igones ir mamkas su 
vaikais. Krūvoje nebaisu, nors į krūt inę įremtų 'Kul
kosvaidžio vamzdi . 

Prabyla r u p o r a s : 'T rovoka to r i a i ir a g r a t o -
riai," — i švard ina mane , Sofromovič, Zelenskaja Ja 
nika ir Dangę. " Išveski te žmones už zonos, kad iš eng
tų nereikalingų aukų" . Eiki te , s akome, k a s norite už 

svarstyti, prieš tai viską perskai
čius apie bendroves, į kurias no
rima investuoti, ir domėtis tik 
tokiomis bendrovėmis, kurios pa
jėgia vis iš naujo pelnyti ir kelti 
padalą, o ne automatiškai ką 
pirkti. 

Akcijų tarpininkais ir vėl, de
ja, dažniausiai pasitikėti negali
ma, nes daug jų savaime per 
daug uždirbdami iš didžiųjų kli
entų, gyvendami horaciškai 
"carpe diem" nuotaikomis, skai
tyti nei laiko neturi, na, ir nie
kam daug ko patarti negali, ne
bent netyčia. Vienas tokių už
klaustas, ką jis beveikiąs pragy
venimui, juokais atsakė — ver
čiuosi klientų santaupų praradi
mu. Galimybė gelbėti santaupas 
nuo infliacijos akcijų pagalba ir 
toliau dar reali, bet dabar inves
tuotojai, jei neturi sąžiningų pa
tarėjų, turi patys apie reikalą ne
menkai nusimanyti. 

Investavimo riziką galima kiek 
sumažinti, pardavinėjant laiko
mųjų akcijų pasirinkimus (op-
tions). Tesidomėtina tik pasirin
kimais pirkti (call options), nes 
šiokia rinka organizuota, api
manti apie 200 bendrovių. Esmė
je tai yra teisė už premiją nu
statyto laiko tarpe bei nustatyta 
kaina pirkti tiek akcijų šimtinių, 
kiek perkama pasirinkimų. Tai 
negirdėtai rizikinga prekyba ir 
jos reikia vengte vengti. 

Tačiau yra šiokio sandėrio ir 
antroji pusė. Turintieji akcijų 
šimtais ir, jei jos registruotos mi-
nėtoj rinkoj, gali teises pirkti ir 
pardavinėti. Premijos paprastai 
išmokamos sandėrio dieną ir su
daro nelyginant papildomą pada
lą. Šiuo keliu padalą nesunkiai 
galima pakelti iki 10 proc. ir 
daugiau. Tai galima daryti tū
r iam tik geras akcijas ir vėl jokiu 
būdu nepardavinėjant daugiau 
pasirinkimų, nei turima akcijų. 

! REIKIA PAGERBTI SAVO KALBA 
Lietuviškojo žedžio ir minties kelione 

PRANAS RAZMINAS 

Kas keliaudamas siekia t i k 'mas i dėl įmantresnės minties, 
malonumų, t as veltui gaišina dėl vaizdo, bet ne dėl tikslesnio 
savo gyvenimo laiką. Tačiau ! įr grynesnio žodžio. Mū3ų kal-
žodžio bei minties kelionė daž- bos rašto žodis apskuręs. Kas 
uai y ra nerimasties ir vidinės šiandieną vargsta dėl žodžio pa-
kančios nužymėta, nes nė vie-j rinkimo minčiai? O jei kas tuo 
nam šios kelionės atstovui ne- j susirūpina, ta i nukrypsta į kitą 
pasiseka laimingai įkopti į vi- Į pusę: nors ir nežmoniškai, kad 
Įjojančius kalnynus. Vis kas \ tik kitoniškai. Dažnai mes no-
nors lieka neatlikta. O iš pas- , rime nustebinti skaitytoją (ir 
kos žygiuojantieji taip pat su- i klausytoją) svetimos kalbos mo-
tinka nenugalimų kliūčių. T a i ; kėjimu. tad ir kaišiojame sveti-
Jono Biliūno visus pasiryžėlius į mybes į savo rašinius, bei kal-
viliojantis Laimės žiburys. Ta i ! bas, tarsi norėdami sustiprinti 
amžinas kopimas į žodžio ir min- stilių, labiau išryškinti veikėjus 
ties viliojančias aukštumas, ir ryškesnį epochinį vaizdą. Bet 
bet niekam nelemta pasiekti Į kad gimtoji kalba skurdinama, 
savo didžiųjų užmojų. j tai jau mažai į tai kreipiama dė-

Lietuviškas žodis, lietuviška; mesio. 
mintis taip pat atsimuša į to-Į Savo laiku prancūzų kalbos 
kias pat kliūtis. Šiandieninė posakiai mirguliavo lenkų, rusų 
mūsų už tėvynės sienų žodžio, j įr kitose raš to žmonių kalbose, 
vaizdo ir minties padėtis taip • Mat, prancūzų kalba buvo kaip ir 
pat kai kuriais atžvilgiais yra i tarptautinė susižinojimo kalba, 
grėsminga. Laimės žiburio ieš- i kaip šiandieną anglų kalba y r a 
koto jus apninka nuovargis. Kad j vartojama tarptautiniuose san-
neatsiliktumėm nuo senojoj tė- tykiuose. Grožinėj literatūroj 
vyne j gimtosios kalbos prana-! yra būtinas kalbos grynumas, o 
šumo, griebiamės visokių prie- į ne vien t ik kitų reikalingų gro-
monių: kalbos mokslo vadovė- j žiniam veikalui ypatybių. Kaip 
lių, žodynų, grožinės skaitybos, mes šiandieną darome? Kalbos 
Bet mes nebegirdim sultingos i reikalas rašančiajam, girdi, men-
gyvosios lietuvių kalbos, kuria : ka kliūtis — bus palyginta. Ko-
kalbėjo ir tebekalba užguita lie-: kių rankraščių neprisiskaito var-
tuvių tauta, kurio.] slepiasi dar i žybinių darbų ver t intojai Čia 
neįveikiami žodžio ir minties i mums turėtų būti geri pavyz-
lobiai. Žodynai ir skaityba nie-1 džiai prancūzų li teratūros kū-
kados negali pavaduoti gyvo- Į rėjai. Kiek jų daug yra iškilę 
šios kalbos sukrautų turtų. į vien dėl savo stiliaus puošnu-
Atskirti nuo liaudies kalbos,! mo. Nereikėtų susinti ir lietu-
esame tuo pačiu atskirti ir nuo j vių kalbos, o ją visomis jėgomis 
bendrinę kalbą ugdančių vers-1 puoselėti, rodant ja i didžiausią 
mių. Tad didieji mūsų kalbos ; kalbinę pagarbą. 
turtai liko amžinai gyvoje mū- j g i o g k e l i o s vdntys n e t u r ė t u 
s ų tautoje. Mes atsmešėme tik i r a š a n č i ų j ų a tg rasy t i nei nuo 
i.uotiupas ir tas načias barsto-1 p a t i e s r a š y m o > n e i n u o da lyve 

vimo raš to varžybose, tik lauk
tina daugiau pagarbos lietuvių 
kalbos žodžiui, kur i s neužsitar
nautai čia ujama3, kaip nelai
mingas pamotės sūnus. Tai pa
galiau nepagarba ir skaitytojui, 
kuris turi teisę laukti iš rašy
tojo, kad būtų laukiamas ir 

me j visus keturis vėjus, dažnai 
negailestingai į jas prikraudami 
negeistinų svetimybių. Iš tų 
nuotrupų kuriama proza, poezi
ja, rašomos knygos ir straips
niai, bet gyva ir sultinga kal
ba tik gyvoj ir kuriančioj tau
toj. 

Kai kitos mūsų kultūrinės I skaitomas. O r a š to varžybos 
sritys ir menai ieško naujų ke- ^ reikalingos. Jos kultūrina Ke
lių, nebijodami paklysti (bent 
rodo tokią drąsą), veržiasi į sve-

! timas tolumas, tai mūsų gimto-
Į ji kalba traukiasi atgal, daug 
j kur pralaimėdama kovą su sve-
1 timybėmis. Ji kaip našlaitė pa-
i motės namuose susigūžusi be-

tuvišką žodį, lietuvišką mintį, 
kar tu vaizduodamos bei nagri
nėdamos mūsų gyvenimo di
džiuosius klausimus. Be to, 
varžybiniu keliu įvertintas dar
bas dažnai (ne visada) bus pati
kimesnis, negu vieno recenzento 

Lėktuvų — oro autobusų statyba Hamburge 

j veik užkrosny, bijodama gar-1 bei kritiko veikalo gyrimas a r 
;siau prašnekti, kad kiti neat-! neigimas. 
kreiptų dėmesio j jos keistus 
ausiai garsus. Atsiranda ir to
kių, kurie net taria mūsuose j - Smalsūs žmonės yra paš-
esant per daug gimtosios kai- nekesio piltuvai: jie nieko ne
bos ir į ją jau pila kastuvais j pasisavina savo naudai, o t iktai 
svetimybes. Tiesa, dar varžo-1 perleidžia kitiems. Steele 

zonos, eikite, mielosios, atsisveikinkim!... Neatsirado 
tokių. Nė viena savo noru nepaliko gyvenimo draugių. 
Nė viena nesutiko išeiti iš to mirties r a to ir pulti į la
gerio viršininkų glėbį. 

"Laisvė a r mir t is!" —kažkas sušuko. Tai prasi
dėjo pavakare. Saulė jau slinko prie vakarinio dan
gaus pakraščio, ėmė purkšti šaltas lietutis ir prasidėjo 
baltoji naktis — liepos 7-toji. 

Visą tą naktį nenutilo moterų r iksmas: "šaudy
kite, šaudykite, gyvatės, šaudykite, nekankinkite! 
Jus nuteis žmonija!" — Asta nutilo, valandėlę susi
mąstė. 

Tuo tarpu barako vidury ant stalo, pompobita 

vos epizodai. 
Truputį pagalvojus tęsė toliau: 
— Atvažiavo gaisrinės mašinos ir paleido vande

nį į moterų minią. Stovime šlapios, bet nesiskirstom. 
Tada puolė kareiviai ir ėmė kapoti gaisriniais kirve
liais kur papuolė, galva, ne galva... Janika suriko: 
"Gulkitės, gulinčių nemuša". Dauguma sukritom an t 
žemės. Kitos ėmė blaškytis, mušamos ir varomos ėjo 
už zonos. Taip visas mušdami išvarė už zonos prie 
pastatyto stalelio, kur vyko teismas. 

Teisėjas buvo lagerio viršininkas ir keli pridurkai. 
Visas vedė rikiuote pro šalį. o "komisija" skirstė, ką į 
dešinę ar kairę, o aktyvistes į balą. Baloje atsidūrėme 

krūvelėmis supilstydama, išdalino brigadai cukrų 40 žmonių. Lietuvės buvo dvi: Janika ir Feliutė Kara-
ir, t u r būt, galvodama, kad mes nematome, įkišus gal-; liūtė. Dešiniąsias grąžino atgal į zoną, kairės rūšies 
vą po narais sušuko: ! moteris patalpino sustiprinto režimo zonoje. O mus 

— Moterys, pasiimkite cukrų! j dar ilgai laikė baloje. Nuo maškos buvome kruvinos, 
Pranutė pašoko, pasigriebė maišelį ir ropštėsi iš į nusibaidyti neleido, truputį sujudėjus, kareiviai kojo-

po narų. 
— Paimk ir mano, — p a paduodu tarbe!ę. 
Visų paimk! Arba ne, nereikia... — sako Elytė 

— Vėliau pasiimsim. Niekur nedings. 
— Et. t ik gaišina, — pykstu. 
Matau, Asta nori užbaigti ir, nežiūrėdama, klau

sosi kas a r ne, skubiai pasakoja toliau. 
—Ant miesto namų stogų lipo ir rinkosi žmonės, 

laisvieji... Aplipę stogus, stebėjo zoną. Paryčiu roto 
vidury buvo priguldyta apie 20 apalpusių moterų. 
Staiga išvirto medinė tvora, o nuo garnizono pusės 
įvažiavo mašinos, pilnos kareivių. 

— Oi. mane šiurpas ima. — jaudinasi Elytė. — 
Jau šaudys niekšai... 

— Žiūrėkite, žiūrėkite, j au verkia.. — stebisi Pra
nutė. Keista mergina, visos apsiašarojusios, o ji vis
kam abejinga ir šalta. 

Astai malonu pasakoti, kai mus taip jaudina ko

mis spardė. N'akčiai visas nuvedė į karcerį. Po kelių 
dienų vieną po kitos vedė pas operą tardymui ir ga
liausiai visas išvežiojo į kalėjimus a r lagerius. 

Mane kelis mėnesius laikė būre su Janika, paskui 
išvežė j lagerį —atsidūsėjo ir nusišypsojus pridūrė: 
— Štai ir pas jus atgabeno... 

Ir mes atsikvėpėm lengviau. Palyginusios savo gy
venimą su tik ką girdėtai:* įvykiais, galime sakyti, gy
vename kaip pas Dievą už pečiaus... 

Zonoje pasigirdo atbojaus zvanokas. Reikia skirs
tytis. -4 

— Ačiū, ačiū! —dėkoja visas būrys klausytojų. 
— Bravo estai! Valio! — šūktelėjus užbaigiu at

sisveikinimo ceremoniją. Meręrinos palydi ir išleidžia 
pro duris. Išsiskirstėme, bet įžiebta laisvės kovos Ug
nis stipriai rusena mano krūtinėje. 

{Budučiui 
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MOSU KOLONIJOSE 
Omaha, Nebr. kolegijoje, esančioje Canceptton, 

Mo. Kolegiją baigė St . Louis 
Prep. Sem. S t . Louis, Mo. Teo
logiją studijavo Kenrick semi
narijoje St. Louis. Mo. Ten įsi
gijo bakalauro ir magistro laips
nius. Kunigystės šventimus su -

WXM. ŽARKAUSKO 
S I D A B R I N I S Jl^BLLIEJTS 

K o v o 13 d. Omahos Šv. An
tano parapija paminėjo savo 
klebono kun. Petro Žarkausko teikė arkivysk. Gerald Bergan 
karugystės 25 metų sukaktį. 1952 m. kovo 8 d. Omahos Šv. 
Surengė parapijos senatas, ku- j o n o bažnyčioje. Buvo paskir-
ris susideda i š 8 narių: 4 lietu- tas asistentu R Randolph, Nebr. , 
vių i r 4 amerikiečių. I š lietu- | vėliau į šv. Pe tro parapiją Oma-
vių pusės š ia i s metais įeina Al - h 0 je ir pagaliau į šv. Marijos 
binas Reškevičius — sen. pirm., 
Jonas Lileikis. Viktoras Aras ir 
Gedas Drazdys. Senatui talki
n inkavo ir vaišių iš laidas paden
gė v isuomeninės ir bažnytinės 
organizacijos. 

parapiją West Point, Nebr. N u o 
1959 m. kovo 19 d. — jau 1 8 
metų — yra Šv. Antano parapi
jos klebonu. 

Minėj imas 

Atėjęs į parapiją naujasis k le 
bonas ėmėsi daug ką pagerinti , 

prasidėjo bažny- Padidino bažnyčios pastatą, 
eioje 1:30 vai. p. p. Padėkos 
Mišias jubiliatas aukojo kon-
celebruodamas su 4-riais kuni
gais, savo draugais. Pamokslą 
pasakė kun. Ed. Tomasiewicz. 
kilęs i š tos pačios parapijos, o 
dabar esąs Fremonte, Nebr. 
Giedojo choras Rambynas , diri
guojamas Algimanto Totilo. 

įvedė centrinį vėsinimą, per
tvarkė apšvietimą, pakeitė s ie 
nų sutrukusį tinką. P a s t a t ė 
vienuolyną seselėms mokyto
joms gyventi . Atremontavo kle
boniją. Nupirko suolus ir k ė 
des mokyklos bei sa lės reika
lams. Parapiečių susidraugavi
mui įvedė lietuviškas tradici-

C L A S S ! F k E D G U I D E 

Gegužės 7 d., šio biaiio korporacijos penkerių mett sukakties proga, 
4158 So. Campbell A ve.. Chicagoje, ruošiamas balnas. Sus duodami įvai
rūs valgiai ir šampanas. Nuotraukoje matome korporatininkus (iš k.): 
Alfredas Sofija ir Jonas Žadeikiai. Nootr. P. Maletos (sk.) 

Akompanavo Aldona Agurkytė- jas, ypač ruošiant bendras kū-
DeHaai . , ėias, Pamaldose sėkmingai var-

P o pamaldų, parapijos salėje toja abi kalbas. Parapija ge» 

ir spiaudyklėms. N e t atsirado J 
savot iškas snobizmas: l i Aš st ip- j 
rus ir laisvas ž m o g u s ir m a n i 
nereikia cigarečių"! 

Rūkymo "nemadingumo" ša
lininkai išleidžia daugybę pla
katų, ženkliukų, reklaminių 
marškinėlių. J ie rūpinasi ne tik 
savo sveikata, bet ir siekia ''ap
ginti" dviejų trečdal ių nerūkan
čių teises. Mšk. 

P A I E Š K O ! I M AS 
Giminės iš lieruvos ieško LIUDO 

TRAK&ELIO, apie 50 metų amžiaus. 
Žinantieji, arba jis pars prašomi pra
nešti: A. Poškus. 57 St. Casdmir St., 
Ne*? York 14821 

IŠNUOMOJAMA — FOB B E N T 
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IŠNUOMOJAMA: 3AMAS 
62-ros ir Claremoot apylinkėj*. 

2 miegamieji. Nuošali vieta auto
mobiliui pasistatyti. $210.00 i men. 
Užstatas reikalingas. Skambint — 
56G-1O40 arka 949-5506. 

Išouom. buVusto sav*»ako 2-įą 
miegamų apšikL butas. Q*o vėsini
mas, "built-in" orkait§. Plius Biege-
low kilimai visam bute. Puikiai deko
ruotas, 2 blokai nuo Šv. Kryžiaus li
goninės. Susitarimui apžiūrėti skam
binkit auo pirmad. iki penktad. tarp 8 
v. t. ir 5 v. v. teL 627-8602. 

IŠNUOMOJAMAS 6 k a m b . ap-
šildomas butas 2-me a u k š t e , 
Cicero. Suaugusiems. A r t i baž
nyčia, krautuvės ir sus is ieki
mas 652-3436. 

K I A 1 ' E S A T E HELf WANTES — MDTEftYS 

BUTU NUOMAVIMAS 
Namo pirkimą*— Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Ineome Taa 

Notariatas —• Vertimai 

S. B A C E V I C I O S 
G455 So. Kedzie Ave. — 778-5288 

SENAS MIESTAS 
Archeologiniai 
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TAUTOS SAMPRATA 
IR 

LIETUVIŲ TAUTOS 
BtDIYIDUALYBf 

Tai yra 

V . Bagdaii.tvjtuiu*. 

Londono kasi-
v y k o sukaktuvininko pagerbi- rai laikosi ekonomiškai, issiver- j nėjimai parodė, k a d čia buvo 
mas. susidedąs iš oficialiosios čia be skolų. Išlaiko parapinę į gyvenama dar prieš romėnų lai-
ca l i e s ir vaišių. Prie garbės sta- mokyklą, samdant pasauliečius j kus. Londono muziejaus miesto į paskai tų kursas Čikagos Peda
lo sėdė jo jubiliatas, jo motina, mokytojus. į archeologijos skyr iaus bendra-j g o g i m a m Lituanistikos institu-
sesuo, kunigai svečiai ir pro-j L a i k o t e k m ė j e j d ė l n a t ū r a l i ų į darbiai š iauriniame Temzės į t e . 

priežasčių, žymiai pasikeitė p e r - | k r a n t e esančios Sent Paulo kaK;Daug medžiagos apie tai, kaip 
isonalas mokykloje ir bažnvčio-1 v o s aukščiausioj vietoje rado taut i škumo klausimas stovi da-

boliai: miš iolas- ir stula. V i s a i p t t _ _ t _ _ ; »*-^*» «*«iA>wi-i indų šukių bei įvairių a k m e n s ! b a r ir apie tai. kas yra žino-

g r a m o s pravedėjas. A n t see-1 
nos buvo išstatyt i kunigo sim-

dekoraciją meniškai papuošė 
je. I švykus j pensiją reziduo- * 

Vi ta l i s Gaidelis. Susirinkimą 
jančiam kunigui ir neturint s e -

pravedė Benius Šulskis, humoru 
*, sėlių mokytojų, pačiam klebonui 

įrankių, š u k ė s datuojamos dar i ma apie lietuvių tautą. 
prieš Kristų. Didžioji dalis ak-, - 0 0 , _ . ~ , 

. . J . . . . 132 pusi. Kaina 3 d 
"prisidėjo papildomų p a r e i g ų ! m e n s vmakių yra zaivarmio 

piešdamas aaug unksmumo. I n - ; b a ž n y č i ^ e fr mokykloje. T e - ; amžiaus, tačiau kai kurie mi-j Gaunam, Drauge. 
vokaciją sukalbėjo kun. Ken- L ^ ^ j V i e š p a t s p a P t o r a c i - I kroUtai t ikriausiai priklauso miifiiiiiuHiiimnii m 111111111111. 
neth Potts. i s Šv. Petro parapi- j r i a m e ^ ^ J | f f . D a m a s į akmens amžiaus viduriui. L o n - ! _ 
jos. Sukaktuvininko biografiją; 

parapinės mokvkios v e - ! • . . . . w r . 
ob Vobonl . Oresnis*- ! M l l w a u k e C , W 1 S C . 

L I E T U V n j KULTŪROS 
PARODA 

nusakė 
dejas Bob Vobonl . Organiza
cijų ats tovai pareiškė sveikini-Į 
mus. Pagrindinę kalbą pasakė; 
kun. Ed . Tomasiewicz. Atsaky-j 
d a m a s kun. Žarkauskas padėko- • Balandžio 3 -d. 2 vai. p. p. 
jo kalbėtojams, sveikintojams,! MiKvaukėie (VVisc), Mihvaukee 
rengėjams ir dalyviams. Prisi- j Public Museum patalpose, p y k s 
minė kai kuriuos gyvenimo į lietuvių kultūrinės parodos (ji 
nuotykius. Oficialiosios dalies'= tesis visa mėnesį) atidarymas, 

Parodos atidarymui skirtą meni -

akmens amžiaus viduriui. Lon 
dono mokslininkai tikisi ap
tikti ir gyvenv ie tė s žymių — 
pastatų liekafeių, o pirmiausia 
geležies amžiaus radinhj. kurių 
iki šiol neturima. Tai patvir
tintų prielaidą, j o g toje vietoje 
nuo akmens amžiaus laikų nuo
lat gyveno čionai žmonės, tai
gi Įrodytų, kad Londonas yra 

- - • ^ ^ ^ 

-'• • » m « n i 
PARDUODAMAS NAMAS ant kau

pinio sklypo. 4 miegami, salionas, vir
tuve, "dinette", poilsio kamb. ir pil
nas rūsys. Centr. oro vėsinimas, t 
maš. garažas. Arti 6&-os ir Pufaski. 
Del daugiau informacijų, skambint 

767-0185 
» » M t » M > M • « » • « »*'<nm 

negu 

pabaigoje l l s g r . Sta.aiey Pie-
ezonka. iš Šv . Pranciškaus A s y 
žiečio parapijos, sukalbėjo už 
baigiamąją maldą. 

V a i š e s paruošė senato narių 
žmonos : Gražina Reškevičienė, 
R a m u t ė Arienė. Danutė Draz-
dienė ir k t . Pagelbėjo keletas 
talkininkių. Pobūvio eigoje da
lyviai asmeniškai sveikino ju
biliatą, išreikšdami geriausius 
l inkėjimus. 

K u n . Žarkauskas gimė 1924 
m. tepkričio 12 d. Omahoje. 
Tėvai Mykolas ir Teklė (Ver-
bickiūtė) Žarkauskai buvo kilę 
iš Lie tuvos . Motina dabar y r a 
naš lė ir priklauso tai pačiai pa
rapijai. Jubiliatas pradinio 
moks lo pirmuosius 4 metus ė jo 
Šv. Petro ir Povilo, o sekančius 
4 m e t u s — Šv. A n t a n o mokyk-

nę programą atliks: R. Soliūnai-
tės vad. tautinių šokių grupė iš 
Lemonto, III.. B. Pakštas (rage
lis ir kanklės), Racinės moterų 
kvartetas vad. J. Grimskio, D . . 
Runimaitė (kanklės) ir tautinių 
šokių grupė "Bijūnas" vad. St. 
Milašiaus. Parodą organizuoja 
ALB Mihvaukės apylinkės valdy
ba, vad. Vyt. Janušonio. Talki
ninkauja Kenoshos, Racinės ir 
Milwaukės lietuvių organizaci
jos. Visi lietuviai kviečiami da
lyvauti parodos atidaryme. 

LB apyl. valdyba 

penkis kartus senesnis , 
iki šiol manvta . 

STATOME NAUJUS NAMUS 
IR DAROM SENU PATAISYMUS 

Atliekame krautuvių ir ofisų plana
vimą ir jų įrengimus. Įtaisome forai-
ca kabinetus virtuvėse ir voniose. 
PETRAUSKAS CONSTRUCTKH* CO. 

Tel. 847-7564. Skambinti po • ». *. 

\peimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas Ue 
ir.-iti dienraštis, gi skelbimu kai 

K A I P S U D A R O M I 
T E S T A M E N T A I 

— Piraoiė — 

D^L teis, P n a a s Salas 

TuttMinlai t i Itališkomis 
IOTMUIII M afidavffais 

jauga«Baml 
Tai aauja pagerinta laida 

įsosekiisi aptartamas testą-
umtfH wiiks B a g a — ir jų galis 
bet nurodoma jų forma ir paduoda
mi pavyadžiai ne tik pagal JAV-se 
MJfchuifllua įstatymus bet ir Vokie-
tijoje. Anglosaksų pasaulyje be) 
Nepriklauso— » Lietuvoje 

Ctemama "DRAUGE** 
f U O ; be tų fonsų — $3.00. Pllo* 
l t aeatų perHhnrttme išlaidoms 

gyvpn rojai prašomi pridėti 
• ptee. avi kas Ha ms 

mSCELLANEOUS 

j vtiinij prekių pastrtektaiias a»-
jrangiai Iš mūsQ sandelio. 
OOSMOS PABCELS EXPKESS 
SIUNTINIAI i LIETUVA 

S333 S. Halsted St., Ohicago, UI. SOSOS 
25U1 II". 09 St.. Chicago, DL MtM 

Telef. 925-2737 — 254-3320 
V. Valantinas 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radijo Programa 

Naujojoj Anglijoj is stoties WLYN 
1300 banga veikia ikmariknlsii nuo 
14M fld 1^0 vaL po pietų — per 
duodama vėliausių, pasaulinių žinių 
santrauka ir komentarai, muzika, dai
nos, ir Magdutes Pasaka, šią pro
gramą veda Steponas i. ir Valentina 
Minkai Biznio reikalais kreiptis ) 
Baltkt Florists — genų bei dovanų 
krautuvę, 502 E. Broadway, So. Bos
ton. Mass. 02127. Telefenas 208-0480 
Ten pat gaunamas dienraštis 'Drau
gas" ir didelis pasirinkimas lietuvis 
kų knygų. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10% — 2 0 * — 10 plataa •mH.dN 
ai apdraudė ano ugnį** >* anasaas 
bfHn na* 

F R A N K Z A P 0 L I S 
S90SH WM OOtb 0SWK 

Chloago, IBteoti 

> o o o o o o o o o c o o » o o o o o o o o o o o c 

LIAUDIES M E N A S 
*«DRACGE* 

"Drango" administracijoje 
galima pasirinkti įvairių iiau 
diea meno dar"Dų: medžio, kerą 
mikos, drobės, taip pat uetuviš 
kų lėlių ir lietuviškų kos t iumų 
moterims. 

Apsilankykite \ "Draugo" ad
ministraciją ir pasižiūrėkite 
Gal rasite kai ką padovanoti 

Budraitis Reaity Co. 
D&ATJDIHAI fVMBSŲ B0SIŲ 
06 ir VVashtenavv — 6 kamb. mū

ras. Centr. oro vėsinimas. Labai ge
ram stovy. $29,900. 

72 ir Sawyer. 6 kamb. "expandable*\ 
Dideli nū^amieji. 'rengias rūsys. Ga
ražas- $3-7.000. 

60 ir Narragaosett — 6 kamb. 
"rancb" stiliaus namas. Garažas. Tik 
$39,500. 

09 a Lawndaie — 3 miegamųjų 
mūro rezidencija. Pilnas rūsys. Ga-
cažas. $42,700. 

71 ir Mozart — 20 metų senumo. 
2 butai po 4 kamb. Pilnas rūsys. Ga
ražas. $43,500. 

72 Ir Franciseo — 4 butų mūr. 2 
butai po 4 kamb. ir 2 po $ kamb. Rū
sys. Naaja gezo šilima. $54,900. 

42 ir Western — 12 butų. Sfetiiuų 
pajamų $2CfeO00.O0. KaSna $72^000. 

BTJTC NUOMAVIMAS 
Parinksime nuomininkas 

4343 W . 63rd S t ^ teL 7ff7-0600 

OFFICE J9BS 
24 hr. noUine. lst o< «• kiadt Mo 

ttaae «aeted. Ao ezaggeratfoa. 
U T O F I A 

1 1 E. Adams St., Tel. $41-1030 

6LE RK - TYPIST 
Mušt type 40-50 wpm. Gea-
ewd ofiice ebtfes an<! HHng. 

T«l, — 675-1060 

M A I D S 
We seek expen"enced maids to work 
for Chicago's Jeading hotel. Good 
wages and benefits. Exi3elient working 
enviroament. Apply in Person 

CHARE HILTON HOTEL 
O Hare Akpbrt, Cnkaga, QL 

SECRETARY 
Inteiligent assistant to 

aviation saiesmen. 
PALWALKEE AIRPORT 

Commensurate salary for top skiils 
TEL. 541-1900 

HELP H'ANTED — VYBAI 

TTBRET 1 A T H E OPEEATOE 
— SETTJP 

Esperience necesaary. Pull compa-
ny benefits, inciucung profit anar-
ing, paid hosp. & life ins. For 
interview call: Mrs. E. C: Behnke 

AMERICAN CLEANSSG 
EQITPMEXT C50MPANY 

Addfeoa. IHinoi& — 627-8900 
iLa Baual Opportunlty EmpJoy«r 

RCKYTI N E > I A M N G A 

Atrodo, kad rūkymas išeina 
iš mados amerikiečių susipratu
siuose sluoksniuose, priskirian-

draugama. 

•Tyraugo" adresas: 4 5 4 5 W 
63rd Street . Chicago, DL 60629 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

visų rftšhj 

9000OOO00O0O0OO00O0O000OOO 
PoatoB • tatų tiftiM. ArO tr. Krr-

«ana UsonlnBa. Viri M»,oea.»0 >aja-
mų. Pailkteoaa — lengral nuylrkatt*. 

fieitu llĮftyaąii wimtwlm, i po ( k. 
tr veiklantia blanla. Arti Campbell ir iŠ 
oloa «-vte. viri SSO4.00 aajama m«a. 

TlkrajĮ gaiam bnagaloir. a mlec- Ir 
valgomasis. Patogus stuAateklmaa. I 
v&k&rve vi Oalrtorote Ir 6»-e*o«. 

i J M & i T I S R E I L T Y 
Insurance — Ineome T a s 

3951 W. 6Srd Stree t — 4S6-78TO 
vxxvoo<y><>f>®o<>ooodooo<>ooo6« 

ir 

loje. Toliau 1 metus lankė Šv. J čiuose save padoriai visuome-1 
Juozar>o aukštesniąją mokyklą nei. Nors statistikos duome-i 
Omahoje, o paskutiniuosius t re - jnys rodo, k a d cigarečių suvar- 1 

jus metus užbaigė Mariana- į tojimas J A V auga ir krašte yra , 
polio aukštesniojoje mokykloje j per 50 milijonų rūkorių, v i s i 
Thompsone . Conn. Ten pat į daugiau šeimininkių laiko, j o g ! 
pradėjo e i t i kolegijos mokslus, ] peleninėms svetainėje ar va lgo- \ 
kuriuos toliau tęsė Conception' majame taip pat ne vieta, kaip 

PLOKSTELESLIETUVISKOS 
Lietuvos Kariuomene Ir k i tus Hetovišk;,» kūrlniaa, tai 

1 
Nr. 25 ir 2 8 . T i so fc4 
būtent: 

Karo Mokyklos 

primins Lietuvą, 

k. 

LY(KJS LAUKAI 
MARŠ MARŠ KAREIVĖLIAI 
GELE2INI0 '.ILKO MARSAS 
SUTEMS TAMSI NAKTUŽĖLĖ 

J. Petrauskas ir V. DiMika: VAS3YLO? MALDA 
SENAS KANKUNINEAS 

• 

Karo Muziejuje — VSBavoB nuleidimas I-II <Sal!s 

A Dvarionas: TU TK TU TAIP MOKI \rYLETI 

Stepo Graužinio ir Antano Dvaoono Ivatrili įdamavimai, 
visus Euminėti refKėtų d&ng vtetoa. Sių i rėjų albumų tik 
% 12.50 su persmirtimn. . 

Užs&kymue siųskite šiuo adresu: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd S!., Chicago, UI. 60629 

J Ū S Ų G E R O V E I 
6 kamb. reztdencfja, tvirto muro. 

Prie§ parką. Labai dideli kambariai. 
ly2 vonios. S26,«t». 

2 aukštų mūras. 2 butai po 6 
kamb. 2 nauji gazu šildymai. Bkikas 
nuo parko. $36,(X)0. 

2 aukšte namas ant plataus skly
pe prie Marcustte Pko. už Kedzie. 
Vir, S5,50(XSQ lengvų pajamų me
tams. Paveldėjimas ir šeimos tarto 
padalinimai. Užteks įmoKEt! $7,006 

4 hutą maras. 3 auto maro gara-
_ ^ _ „ _ ! žas. IS gerų rankų, priešais parką. 

0 0 0 < > 0 0 < > 0 < x > 0 0 < > 0 0 < > 0 0 0 < > 0 < ^ ^ į Naujas gazu šildymas ir elektra 
$8,500 pajamų. Vertas $50.000 

17 metų didelis 2 aukštų mūras 
ir 2 auto muro garažas. "Radiarer** 
Šildymas. Marąuette Fke. SSS.OOOJOO. 

Platus totas arti šv. Kryžiaus figo-
nines. Pigus. 

i . BCBNT8 — TeL RE 7-61S8 
o * o o * o o o * o © o o o o o o * o e o o o o o o 

J? 

Crucagoj idcCorimc» f « « a t e audaroma. gėlių.paroda 

Pasinaudoki!? Draugo "CfassHied" skyrium. 

Perskaitė "Draug*". duokite jj kitiems 

M. A. i I M K U S 
NOTARV PtTBtJC 

nfOOME TAX SKKVICE 
* 2 » So. Ma»1ewood. teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI tr 

kitokį blankai 

ooooooooo«ooooooooooooo<xx 

NAMU RĖMO I T A S 
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir naujai įrengin voniaa, 
virtuves ir naujas lubas, Įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 
Zigmas, teL 77S-0882 po 6 v. vak. 
x x > o e « o o o o o o o o o o o o o o o o o o e o 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMOC 
NAMŲ APŠILDYMAS 

Taisau HMM fer mdedn ttmnpm pe-
itua. Ptidal Ifivalan taipgi miniotam 
tr ptTdlrfeo de) dajti. {deda fMiMM 
aidyt»ivn.H. KRtptSi 

A. B A N Y S — teL 447-8806 
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 e 

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

Ivalrtn attten 

TKL. - 8 7 8 - i a M 

TAILOR 
Need experience3 person with good 
tailoring backgroimd. Steady work. 
S5.^0 per hr. Good workšng con-
^itions. CALL 

421-«4f7 9-5 P. St 

V E K G R A V E f t 
V MACH I M I S T 

EXPERIENCED 

Skilted aB aroand men. 

TOP PAY STEADY JOBS 
Apply or CaU 

E R \ 1 N TYCHO 

Mfl)WEST ElEVATOR, WC. 
4S56 W. CMeago Avemie 

TEL. — 227-5«0 

VYRAI m Monarrs 
OGOK AND 

KfTCHEN MANAGER 

for Jesuit. Community at St. Igna-
tius High School — rtoo^evelt Hd. 
— 5 day week. Good salary. Pen-
sion. Ali benefits. 421-53C^ 

D Ė M E S I O 

VILBIS REAi ESTATE 
2SSS We«t 71st Street 

TeL 7S7-T300 art* 737-8554 

MAKEJA NOEEIK£E>Tf; 
VYTAUTAS fTKAESKAl 

smmmAi i UETIVA 
lakai paaeldmnjauK* serai HMai Kaistas iš Ttompou 

, 6«tH SC, CUcago, fB. 
TEL. — WA V2TS7 

Parduodn namus, ptainuoju 
veltui. Turiu geras pirkė
jus. 

Real Estate Brokeris 
P. ZTOBAKIS, PR 8-6916 

D e M E s i o 

AR RĖKIA VIZITINIŲ 
KORTELIŲ? 

Vtdtlnhj knrtelii} asniojlnias yra 
gražus paprotys. SfflnlerUI jam 
plaa«i naudoja, bet tinka Ir visn 
rnoran atstovaaaa torsti 
•Uttnes ksrtslMa, 

niiifiNiiiitmimtiititttntinttttnniinmi 
TELEVIZIJOS 

M I G L I N A S TV 
Spalvotos Ir Paprastos. Ea<fljaL 

Stereo ir Oro VėsintnvaL 
Pardavteas ir Taisvnas 
M I O I N A S T V 

0 1 6 W. 89Qi SL, teL 77€-l48§ 
iimiuiuiimiruiiinuNiimHuiuiiuuaini 

siurnnfiAi Į LIETUVI 

NEDZINSKAS, 44K5 Afehst km, 
CUBSfo, IH. «MSX, teleL H M M 
'OOOOOOOOOOOOOO&OOOOOOOOOO-
o o o e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o e o * 

M O V I N C 
SERSNAS perfcraus*o bsMus tt \% 
tm daiktus. Ir S toli mintu MAV 
aal ir pūna a|n1i agnia 

tEU — WA M M S 

i 

Kretpidtfts i "Dttrago" 
traeiją «iaals psnsMili reiksJaJs 
Būsit* Įsteafcaatt t su# | pstsmavi-

Apsimeta, skelbtis dien. DRAUGE, 
nei jis plačiausiai skaitomas Be
tartų dKfrrraJrtis, gi skelbimu feB-
no8 yra visiems pHeiaamos. 

Remkit tuos biznierius, kurie 

skeftaasi 'Drauge' 

file:///peimoka
file:///rYLETI


BOSTONO ŽINIOS 
LAISVĖS VARPUI 23 METAI 

• . • j i 

Lietuvių radijo Laisvės Var
pas vedėjas Petras Viščinis kovo 
13 d. savo radijo programoje pri
siminė, kad kovo 7 d. šiai valan
dai suėjo 23 metai. Be kita. jis sa
kė: "Gal neprisimintume jos 
Šiandien taip pat mes, jei nekil
tų klausimas^ ..ar ..kito gimtadie
nio Laisvės Va-rpas dar sujauks?" 

Jis kalbėjo: "Sis grėsmingas 
klausimas aptemdo mūsų pro-

kurios sproga 
kaip toliau pro-

duatos tų programų mecenatu 
vardu. 

Jei kas manytų, kad reikalrn 
gos refomKK mūsų programoje 
ta i tokie kviečiami pasireikšti to-

MOŠŲ KOLONUOSE 
Worcester, Mass. 

LB WORCESTERIO APYL. 
NARIŲ METINIS SUS-MAS 

Woreesterio ir jo apylinkių lie-
mis reformomis. Jiems kelias yra tuviai kovo 20 d. Maironio Parko 

k-još narys K. Gesnr* savo prane
šimo metu patvirtino, kad kasa 
rasta pilnoje t\ ark- • ir visi pa
teisinamieji dokumentai vietoje. 
Jis išreiškė pagyrimų i/d. A, Glo-

programos sukaktį 
reikėtų svarstyti 
gramą tobulinti ir plėsti, kad ji 
galėtų atlikti jai skirtą uždavinį, 
o ne baimintis, ar ji galės toliau 
veikti? Bet užmerkti akis prieš re
alybę būtų nepateisinamas savęs 
guodimas ir kitų apgaudinėji
mas. Visuomet geriau žinoti tik
rą padėtį ir ieškoti būdų apsisau
goti nuo pavojų, kurte iš jos ky
la. •.,:,- .. , 

Šiuo metu reikalas sukasi apie 
tai, kad per 23 metus mūši* pro
grama atliko labai daug, bet ne
įstengė suorganizuoti tiek klau
sytojų — rėmėjų, kad jos išlai
kymas būtų garantuotas. Tokių 
klausytojų — rėmėjų reikėtų 
apie 1,000, o jų tėra apie 200, 
taigi maždaug penktadalis. To-

atvirsts. Jau nuo seniai skelbiama, 
kad dabartinė Laisvės Varpo va
dovybė yra pasiryžusi perduoti 
programą t ia ra , kurie sutiktų ją 
vesti toliau bent tokią, kokia ji li
gi Uol yra. Šiup- reikalu atskiroms 
mūsų, bendrinėms organizaci
joms buvo pateikti konkretūs siū
lymai, bet reikalingo pritarimo 
vis dar nėra. 

Kai kas siūlo programą su
trumpinti iki pasės valandos. Tai 
būtų pasukimas lengvesniu ke
liu, negu einama. Finansiškai tai 
sudarytu dideli palengvinimą, 
bet visuomeniniu ir kultūriniu 
pėžšSriu tai būtų nepateisinama. 
Sutrumpinus programą, joje vy
rautų komerciniai skelbimai, 
kaip yra kitose programose. O 
mums reikia ne komercinių, bet 
visuomeninių ir kultūrinių pro-

f gramų. 
Daug geriau būtų, jei visais 

šiais reikalais kalbėtų ir rašytų 
kiti, o ne Laisvės Varpo vadovy 
bė. Bet mūsuose dabar padėtis yra 

dėl programa nuolat grumiasi su tokia, kad visi esame užsiėmę sa
vais reikalais. Todėl mes patys 
kreipiame klausytojų ir visuo
menės dėmesį į probiemas, kurių 
sprendimui reikia talkos. 

Taip kalbėjo Petras Viščinis. 
Ir tai buivo skaudu klausytis, kad 
nėra kaip jį pavaduoti. 

A. V A S A r n S APIE 
AMERIKOS MIŠKUS 

finansiniais sunkumais, kurie juo 
toliau, juo didesni. Tai rezultatas 
toa mūsų visuomenės nuotaikos, 
pagat kurią daug, labai daug lie
tuvių programos klausosi, ją gi
ria, bet prie jos išlaikymo priside
da lik maža dalis klausytojų. Tai 
didžiausias mano nusivylimas 23 
metų darbe. 

Įvairių sukakčių gausoje mū
sų programos 23 metų sukaktis 
yra neeilinis įvykis. Bent toks 
jis atrodo tiems, kurie programą 
veda ir rūpinasi jos išlaikymu, o 
taip pat tiems, kurie jos klausosi 
ir ją remia. Juk tai gana kormpli-į 
kuotas, sunkus, nuolatinis darbas, 
kurį reikia atlikti minutės tikslu
mo, o taip pat turėti reikalingas 
lėšas komercinėje radijo stotyje 
laikui apmokėti. 

Per 23 metui perduota apie 
2,000 programų, suorganizuoti 
35 kultūriniai renginiai, ruoštos 
programos anglų kalba amerikre-
oių radijo stotims Vasario 16-sios 
proga ir tragiškųjų birželio į ty-
khj progomis. Tokiu veiklos ba
lansu vargiai kas kitas gali pasi
girti, i r tai atlikta neapmokamu 
darbu, susilaukiant talkos tik maž 
daug 200 klausytojų, kurie remia 
programą klausytojo įnašu ir 
lanko jos renginius. O juk pro
gramos klausosi kelios dešimtys 
tūkstančių lietuvių. Šio* sukak
ties progą jie torėtų pagalvoti: 
argi iš tikrųjų jie yra nepajėgūs 
prisidėti prie programos išlaiky
mo? 

Jei klausytojo įnašų mokėtoju 
skaičius tiek pakiltų, kad nerei
kėtų gaudytis komereirrių skel
bimų, tai visą programos laiką 
galėtume skirti grynai visuomeni
niams ir kultūriniams reikalams, 
kaip tai buvo užsimota 1954 m. 
organizuojant Laisvės Varpą. 

Mūsų programa yra ne atski
rų asmenų biznis, bet reikalas vi
sos visuomenės, besirūpinančios 
gyvąja lietuvybe, mūsų tautinės 
kultūros ugdymu, jos populiari
nimų. 

Daugeliu būdų prie Laisvės 

patalpų salėje, vietos LB apyl. 
metiniame susirinkime turėjo 
progos išgirsti LB Krašto v-bos 
pirm. Alf. Gečio išsamų praneši
mą 

Šv. Kazimiero par. kleb. kun. A. 
Miciūnaa, MIC, sukalbėjo maldą, 
s-mą pravedė ir jam pirmininka
vo V. Židžiūnas. sekretoriavo — 
R. Jakubauskas. Pirm. V. Židžiū
nas pateikė LB Worcesterio apyl. 
valdybos metų bėgy atliktų dar
bų pranešimą k finansų apyskai
tą. ToUau.pirmm. išreiškė padė
ka revizijos k-jos nariams K. Čes-
nai, J. Pipirui ir J. Tamašauskui, 
už 1976 m. sėkmingai pravestą 
Ralfo vajų —• P. Babickui, B. Že
maičiui ir Jurkėnui (Balfui su
rinkta apie 1000 d e l ) , ir visiems 
kitiemsj kurie vienu ar kitu bū
du dirbo šalpos darbe, Tautos 
fondo įgaliotiniams — K.. Čės-
nai (surinkusiam Vlikui 325 
doL), ir J. Matusaičiui (surin
kusiam L. JFondui ,— 525 doL), 
Išreiškė padėką Lituan. mokyk
loje dirbančioms mokyt, studen
tėms A. Dabrilaitei ir B. Miliaus
kaitei Jis ragino ir prašė tėvų, 
kurie dar neleidžia savo vaikų į 
šią m-lą, neatidėliojant juos į ją 
įtraukti. .; . 

• i ' * 

sijų pąsįmosimas Belgrado kon
ferencijai. 

Kiek plačiau pirm. A. Gečys ap
sistojo prie mūsų veiksnių tuo at
žvilgiu daromų žygių. Geriausia 
priemonė supažindinti kongres-
manus ir bendrai visus valdžios 
pareigūnus — spauda. Plačiai 

dui už stetemaunga; ir gerai ve-i bus panaudotas leidinys "Trio 
damas pajamų ir ii lidų knygas. Violations of Human Rights in 

Lituanistinės m- »s reikalais Soviet Occupied Lithunaia." 
kalbėjo mokyt. B. Miliauskaitė. (1977). 
Ji nusiskundė pcįpkankamai ap- Baigdamas savo kalbą pirm. A. 
šildomomis patalp jmis. V-bos i Gečys pridūrė, kad Worcesterio 
narė tautv šokiau^ in>tr. X.! lietuviai savo veikla ir nuveik-
Pranekevičienė; rągiirj as u^ ir 10- tais darbais padarė jam gera įspū-1 
liau taip uoliai sių- savo \.tikus di. Jis ragino ir toliau taip gra-s 

DRAUGAS, trecIarKerrls, 1977 m. kovo mėti. 30 d. 

kę neapsivils, nes ramovėnai ža
da pasitikti savo svečius su gera 
programa, skania vakariene ir ge
ra šokių muzika. 

Meninėje dalyje dalyvauja so
listai Irena Peikaitienė ir dr. Izi
dorius Alis, akompanuoja muz. 
Jurgis Petkaitis. Taip pat dalyvau
ja, su humoro taikliu žodžiu ak

torius Vitalis Žukaus 

Ramovtjnai nuaiifdžiaj Įtvį£ 
čia nepraleivtį p,- • > jaukio
je Liet. Pil. Muso salėje (227 
Lawrenee }*a:»v>, prie gra 
papuoštų ->talų pasivaišinti ir pa
bendrauti. 

Ramovėnai 

] šokėjų eiles.* Nurodė kai ku 
riuos- sunkumus dirbant šioje 
srityje ir kaips juos Š. ui. 

V-bos narys jau ūmo reika
lams E. Meilus, jr. padarė kiek pla 
tesnį pranešimą. Jis patvirtino, 
kad visi mūsų jauavmo užsibrėž
ti ir siekiąuii tiksi;; bei bendra 
veikla einanti gera iinkme. Wor 
cesterio ir jo apyl. liet. jaunimas 
esąs pilnas energijom ir jaunatviš
ko entuziazmo, noriai dirba ir 
palaiko ryšius su viso pasaulio 
jaunimu. Jis prašė daugiau kreip
ti dėmesio į mūsų jaunimą. 

Po visų pranešimų ir .paklau
simų pirm. V. Žkl/:ūnas iškvie
tė tarti žodį krašto valdybos 
pirm. Alg. Geči . pastebėjo, kad 

Į woroesteriečiai esą laimingi turė-
j darni savo tarpe tokį retą svečią, 
kurs, nežiūrint vi>os aibės org. 
darbų ir įv. pareigų, rado laiko ir 
čia pabuvoti. 

Pirm. A. Gečio pranešimas 
buvo įdomus ir pilnas faktų 

ziai geresnes tėvų ze-

Kultūrinio subatvakario susi 
rinkime kovo mėnesį prelegentu 

buvo dipl. miškininkas Antanas 
Vasaitis. Jo paskaitos tema: 
"Nauji keliai Amerikos miškų 
ūkyje". 

Prelegentą publikai pristatė su-
batvakarių rengimo komisijos pir-
ninknkas Edmundas Cibas. A. Va
saitis y ra baigęs Dotnuvos že
mės ūkio akademiją. Kaip miški
ninkas dirbo Klaipėdoje, Žemės 
ūkio ministerijoje, profesoriavo ir 
net buvo dekanas. Amerikoje dir
bo mišku produktų tyrimo la
boratorijoje Medison VVisconsin, 
o vėliau mišku žšrrybos centre 
"VVashingtone. 

Prelegentas kalbėjo apie Ame
rikos miškus. Amerikos žemės vie
nas trečdalis yra miškak Tačiau 
Amerika yra ketvirtoje vietoje sa
vo* miškais. Pirmauja Rusija, Ka
nada, Brazilija. Apie tris ketvir
tadalis miškų yra rytinėje Ame
rikos dalyje. Iki 1905 m. Amerika 
visai nesirūpino miškais, č ia yra 
apie 1200 medžių rūsių. Pav. 
ąžuolų yra net 60 rūšių, pušų 
36 rūšys. Yra gerų miškų, bet 
yra* ir daug blogų— Daug miškų 
plotų sunaikina gaisrai ir vabz
džiai. Gaisrus gesina net S heli
kopterių specialiais chemikalais. 
ISkirStus miškus bando atželdin-
tf. Tačiau labai daug miškų yra 
privatūs ir jais niekas nesirūpina. 
Pav. Amerikos pietuose miškai 
yra žmonių apsodinti. Seniau ten 
jų nebuvo — Florida, Georgia ir 
kiti. Miškai Amerikai duoda nuos
tolį Pajamos už parduota, mišką 
yra du kart mažesnės negu išlai
dos visam tarnybos išlaikymui. 
Amerikoje miškai greičiau auga, 
negu Lietuvoje, nes čia daugiau 

Paminėjo centrinių organiza-; 'oej paskutiniu svarbesnių-įvykių, 
cijų k.t šaulių, Moterų s-gos ^j-pmrMhrm Heis i ru : , sutartimi 
kuopos, skautų, ateitininkų gra- Uy ŠJU dienų Baltųjų Rūmų poli-
žų talkininkavimą ruošiant Mbrjsjfcai. Šiuo metu akcentuojamas 
tinos dieną, Tragiškojo birže- j žmogaus teisių pripažinimas — 
lio minėjimą ir Lietuvių dienos j g e r a s ženklas. Iš dabartinio JAV 
šventę. Paminėti buvo ir per. me-Į ^j^zjdento tikimasi didesnės ir 

Varpo išlaikymo gali prisidėti j drėgmės ir šilčiau. 
kiekvienas. Pats paprasčiausias fų f Po paskaitos parodė du filmus. 
būdų —• tai metinio klausytojo į Vieną apie miškų kirtimą ir at-
įnašo mokėjimas, skiriant kiekvie
nai programai bent po 25 centus, 
po vieną doleri į mėnesį arba 12 
doleriu per meHH. Antrą būdą V raudonmedį, kuriom 
sudaro finansavimas specialių 
programų, kaip Vasario 16-ji. 
Rugsėjo 8-ji, Motinos diena, Da
riaus — Girėno žygis, šv. Kazi
mieras, Kalėdos", Velykos, Vilniaus 
diena. Klaipėdos snkih'mas, at-

želdinimą ir kitos problemas, o 
kitą, daugiausia apie Amerikos 
aukštuosius medžius —sefcvoia — 

atskirų asmenų, ypač kaltūri-

Sftuga ki 
300 pėdų aukščio. Abu filmai 
spalvoti. Po filmų buvo daug 
klausimų fr prelegentas į juos at
sakinėjo. 

Šatra tvakary e^ą Jnorai būro 
pasverki n ti su vardinėmis, neštai 

I buvo kaip tik kovo 19 d. 
KONCERTE J. KAČINSKO 

ICCRLNYS 

tais mirusieji bendruomenės na
riai — Kazlauskas, Dabrila ir 
Pauliukams. 

. . . j 

Toliau sekė valdybos narių 
rinkimai (dviejų metų terminui). 
Vienbalsiai buvo perrinkti — P. 
Molis. A. Glodas ir V. Židžiū
nas. Sekretoriui R. Jakubauskui 
atsisakius, į jo vietą buvo išrink
ta T. Jakubauskienė. 

Revizavusios LB Worcesterio 
apyl. kasą, komisijos vardu rev. 

riame bus atlikta ir prof. Jeroni
mo Kačinsko antras saksafonų 
kvartetas, parašytas 1976 m. 

Minėtas ansamblis iš keturių 
virtuoziškai pasiruošusių muzi
kų ir groja klasinės modernios 
muzikos veikalus. Programoje 
bns atliekama: Preluda"Nr: 4 — 
J. 1 Bach; Quartet — Ch. Mario-
no. 6 piesees irom mikrokosmas — 
B. Bartok; Introduction and Al-
legro — M. Kaderavek. Serenada 
- J . LaPorta ; Saxopfcon Quartet 
N r. 2 Jeronimo Kačinsko; Nuages 
— E. Bany. 

PARENGIMAI 

Balandžio 17 d, 3 vaL p. p. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje Laisvės Varpo pavasarinis 
korteirtas, • • •• • -

Balandžio 24 d. 3 vai. p. p. Vete-
rans Memorial Auditorium Pro-
vidence. R. I. Čiurlionio ansamb
lio iš Clevelando koncertas. 10 
vai. ryte ansamblis giedos bažny
čioje. 

Balandžio 30 d, So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos salėje Ha
miltono "Aukuro" teatro gastro
lės. 

Gegužės 1 d. 2:30 vai. po pietų 
So. Bostono M iečių d-jos salė
je skauckj židinio raošiarmas La
pinskų lėlrų teatro vaidinimas. 

Gegužės 8 d. 3 vai. L. Moterų 
Federacijos Bestono klubo re r 
giamas Motinas dienos minėji
mas Liet. P''iečių d-jos salėje. 

Gegužės 14 d. Tautinių šokių 
sambūrio vakaras, kuriame bus 
paminėtas ir Romas Kalanta. 

apčiuopiamesnės paramos. Susirū
pinimo kelias — tinkamas komi-

dirbti dėl 
rnės ateities. 

Po paskaitos pirm. A. Gečys 
atsakinėjo f susirinkime dalyvavu
sių paklausfmus, kurių buvo dau
gybė ir įvairių. Susirinkimas baig 
tas Tautos himnu-. 

Po to prie kavos pabendrauta. 
A. Gečys buvo išlydėtas į Bostoną, 
iš kur lėktuvu grįžo į Philadel-
phia. 

Vykstam dabar LB krašto v-
-bos paskelbtam spaudos vajui, 
buvo v-bos paruoštas sipaudos 
stalas. Čia daugelis užsisakė vie
ną kitą laikraštį, žurnalą ir susipa
žino su lietuviškais leidiniais. 

Ta pačia proga Worceste-
rio LB valdyba po 25 dol. pasky
rė Draugui, Darbininkui, Dirvai, 

Keleiviui ir Pasaulio Lietuviui. 

Hartford, Conn. 
RAMOVĖNŲ VAK\RAS 

Hartfordo ramovėnai reniga sa
vo tradicinį pavasario pasilinks
minimą, jau vienuoliktą iš eilės. 
Ramovėnų pavasariniai rengi
niai Hartfordo ir apylinkių lietu
vių mielai lankomi. Manome, 
kad ir šių metų pavasario tradi
ciniame pasilinksminime atsilan 

A. t A. ALICIJAI TUŪNELOEI minis, 
jos seseriai K. LE0NATTIKNEI ir kitiems artimie
siems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

M. Marcinkiene, L Songtniene 
0. Rozniekiene, S. Jakuboniene 
M. Macevičienė 

A. f A, 

ELENAI BANEVIČIENEI Lietuvoje mirus, 
jos skausmo prislėgtą seserį, mielą }RDVYGJ| P0VI-
LJUTIENĘ ir visus artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame. 

Joana ir Romanas Drukfeiniai 

Mielus 
ZELM£ ir VYTAUTE P0DERIUS ir sūnų ARVYDA 

A. t A. LUCIJAI - GRAŽVYDE! 
tragiškai žuvus, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

Emilija ir Liudas Valančiai 
Bronė ir Albertas Kremeriai 

ninku skaičių atžymėiimas ir t. r 
t. Dar kitas būdas — finansavi- f 
mas b a i t vienos programos per | 
metas. Mūsų pratesionaiai, vers- ^ Bolandžjrs 6 d\ 8 vai. 15 m?n 
lininkai, įvairios organizacijos tik- ; vakare Berklee Perfortnaflce cm-: 
rai--galėtą ttf - padaryti. Tokios; ter salėje, \ t e » Ave. jr Boylston 
prepam*}* galėtų b«ti paruoštos į §arv«3 k&itrp**, įvyks B«rklee Sark- j 
Laisvei Vsrpo vadbvrVės, bet per- i sofom ltvJHew k M M ą ku- | 

BEVERLV mus etuntciA 
%ua wtsr m* smosr 

TfltefoB r̂ H t * M n Ir FR MSM 
Taip pat mufoįL Mubum ir 

Gm» DrVbią tamąta*. 

MIS 9oothwwt Hwy, Oak U T S , 
T* 4M-1S1*. 

L A I S V Ė T A I P P A T 
Į P A R E I G O J A 

Ar mes atlieka- - laisvės pareigą savo tautai? 
Bent viest: atž^ šfa mas galiais ją sesunkisl atlikti, būtant ngiy 
darni lietuvišką -i'nygą. 
Ui S500 ar da -riau paimdami Sletaviikų knygų per metus, mes 
galime per Liet" ifflros Knygos Klubą palaikyti gyvą LAISVĄ LEE-
TCTISKA KNYGA. Ui tai mes gausim* pasfrmktlnai visus Krabo 
leidiniu* trečdai i pigiau 

Raiyk"* tuojau. 
UetavUOtas Knygas Ktebal 

4Mf i West «»rd OUsU 
Chicago, ssssaas 01620 

pridėdami $o,00 Jojamo mokesčio. Jokhj kits; mokesčių nereikės 
Išskyrus už pas aktss knygas su treodaliu suolaidoa. 
Klubas siunčia *o nariams mformaarjaa spis ssaasssaatal knygų 

L A I S V O T A I P P A T 
Į P A R E I G O J A 

Mylimam tėveliui miras, 
VYTAU1Ą K A M A N Ų 

bei visus jo artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame. 

A.S.S. Chicagos Skyrius 

E U D E I K I 3 
LMD0TŪYIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4330-34 South California Avonue 

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — YArds 7-1741-2 i 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN /VE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

K U S 
MARQUETTE FUNERAL ROME 

TĖVAS IR ŠONUS 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOJ 

2533 West 71 St. Tei. GRovehili 6-2345-6 
14(0 So, 50th Ave., Cicero T0wnhai! 3-2103-9 

AJSSTfi ACTOMOBIIJAMS S T A T Y T I 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direk oria Asociacijos Nariai 

» . 
ARTANAS M. PHILLIPS 

TOMAS ir UURYNAS LABANAUSKAS 
SS07 SO. LITCAN1CA AVE. TeL YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LA0KAWICZ) rr SŪNŪS 
IS14 W. 2Srd PLACE TeL Vlrginia 7-R67J 
S424 W. ffrth STREET TeL RFpablic 7-121J 
11029 Soothtrest HIfhw»y, Palos H11K UL TeL 974-4410 

PETRAS BIELI0NAS 

4M8 SO. CAUTORXlA ATE. Tei L,\fayette 3-^72 

POVILAS J. RIDIKAS 

3854 SO. HALSTEP STREET TeL YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

SS19 SO. UTCANICA AVE. TeL YArds 7-113S-39 

VASAITIS - BUTKUS 

1440 SO. 50th Ave, CICERO, T ^ . oLympic 1-i0OS 



DRAUGAS, trečiadieni!, 1977 m- kovo mėn. 30 d. 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

SUVAŽINĖJO MERGAITĘ 
Kathy Descher, 12 m., buvo * Rasvt. Povilas Gaucvs, ii- . . . . , . . . . . , *; .* , _ * „isuvažinėta, kai ji stovėjo vidury gametis ir nuolatinis Draugo , ,. p , . .. 

J " " . . , -, į kelio Chicagos šiaurėje, prie bendradarbis, jau ilgą kuką po „ . . • i> n ui • I 7 U -„ .„. 1 J , .,. , . . . i Western ir Belle Plame. Kalti-
suzeidimo automooilio nejaimeje . , 

,. _ " _ .. ,. . . r ninkas nuvažiavo nesustojęs. 
guljs S v. Krvziaus ligoninėje,! 

DEGĖ BAŽNYČIA 

pradeda pamažu sveikti. Šiuo 
metu jam daroma vadinamoji 
kojos terapija, kad galėtų pra
dėti vaikščioti. 

X "Peikiu Žiburėlio" litera
tūrinėje valandėlėje, girdimoje 
per Margučio radiją tarp 7—8 
vai. ryto iš WNIB stoties 97.1 
FM banga, šį ketvirtadienį, ko
vo 31 d. akt. Jonas Kavaliaus
kas skaitys Dionyzo Poškos poe
mą "Mužikas Žemaičių ir Lietu
vos". 

x Marijos aukšt. mokyklos 
Motinų klubo ateinančio mėne
sio susirinkimas bus balandžio l į į j jg į 
13 d., trečiadienį, 7:30 vai. vak. 
mokyklos kavinėje. Susirinki
me bus renkama nauja valdy
ba. Taip pat Barbara WolsonI t r o š k o septyni buvo .įžeisti, 
iš Stretch ir Sew fabriko p a r o - ; k a i įs 'iįejyklos krosnies Wis-
dys mergaičių madas. Viešnias; c o n s i n s t e e l W o r k s f a o r ike, 

Apie 100 presbiterionų ir me
todistų saugiai išbėgo kilus 
gaisrui United bažnyčioje, 606 
S. Ashland, Chicagoje. Gaiš
ias kilo tame pastate esančio
je virtuvėje, kai žmonės buvo 
susirinkę pasivaišinti kavute. 

VIESULAS 
Chicagos apylinkėse pirma

dieni buvo taip stiprūs vėjai, 
kad kai kur nuplėšė stogus, net 
nugriovė užtvarą prie Lake ir 
Michigan, kur vykdomi kasimo 

NUTROŠKO KETURI 
Keturi plieno darbininkai už-

106th St., Chicagoje, 
prasiveržė dujos. 

priims Jean Kies ir Gladys Ka-12800 E 
minski. Informaciją teikia 
Fran Chernak. 

x "Twin Circle", katalikų sa- Į V Ė L VANDALAI 
vaitraštis, balandžio 3 d. laido-į Nakčia į pirmadienį, Įsibrovę 
je yra išspausdinęs ilgą straips-' j Brook View pradžios mokyk-
nį apie Simo Kudirkos praneši- l o s j ^ ^ Le m o n t e , vandalai 
mą komunizmo ir pavergtos; ^ p j ą sužalojo, kad tą dieną 
Lietuvos klausimais. Taip pat p a mokos turėjo ' vykti kitose 
yra įdėta Simo Kudirkos ir šio pa talpose. Nuostobų — apie 
laikraščio atstovo D. Nassif; ^5 QQO ^oi 
nuotrauka. 

X Kun. J. Prunskis buvo į 
pakviestas sukalbėti maldą Ats
tovų rūmuose minint Lietuvos 
nepriklausomybės šventę kovo 
31 d. Kun. Prunskis ir Altos 

X Mike Masilunas, Cicero gy
ventojas, kandidatuoja į Clyde, 
Park parkų distrikto komisio- 'm a i s atsisakė einamų pareigų 

ŽIAURŪS PAGROBĖJAI 
Žiaurūs piktadariai pagrobė 

valgyklos New Look, 124 So. 
Cicero, Chicagoje, savininką 
Cl. Bailey ir reikalavo 10,000 
dol. vaduotpinigių ir už 20,000 
dol. heroino. 2mona pinigus 
buvo padėjusi pagal nurodymą 
negyvenamame name. Policija 
tą vietą stebėjo, bet niekas ne
atėjo. Vėliau tas Bailey buvo 
rastas nušautas Doltono prie
miesty. 

MIRTIS DĖL LIETAUS 

Policininkas John L Hanson, 
29 m., pirmadienį važiuodamas 
prilytomis Chicagos gatvėmis 
paslydo, be to, jo automobilio 
langas buvo užtėkštas vande
niu, kas kliudė matomumą. Pa
teko po sunkvežimiu ir buvo 
suvažinėtas. 

PASAULIUI 20 BDL METŲ 

Chicagos Universiteto moks
lininkai, naudodami naujus ty
rimo būdus (reniumo 187 izoto-
pus), skelbia, kad mūsų pašau-
iis yra 20 bilijonų metų se
numo. 

NELAIMĖS 

G Williams, 39 m., važiavęs 
motociklu, užsimušė prie 4900 
W. Chicago Ave., Chicagoje, at
sitrenkęs į stovinčio automobilio 
užpakalį. Jo stabdomas moto
ciklas slydo 96 pėdas. 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Kun. Alfonsas Jansonis, 
nuo 1970 m. klebonavęs Šv. 
Pranciškaus parapijoje Law-
rence, Mass., sveikatos sumeti-

ZvAmŽDUTE 
įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Eedeguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avenue, Chicago. IUinois 60636. 

GYVULIŲ MD2GAS ; baseinų, ir buvo prie jūros. 
Ne visi gyvuliai miega atsi- M a n * « įabai P a t i k o - ? * * 

gulę. Kai kurie miega stovėda- H * ^ S t f į į į į į f į S į 
mi. Gyvates kartais miega su
sisukusios į krūvą. Kiškis mie
ga dažnai ir neilgai, nes jis yra 
atsargus ir jį gali kas nors pa
gauti. Šuo kartais miega visą 
dieną ir nakti. Šikšnosparnis 
miega pasikabinęs už kojų, gal 

tukų. Du iš jų buvo ypatin
gai dideli ir gražūs. H Keys 
važiavome į Coral Gables. 

Miami mes praleidom Kūčias 
su lietuviais. Buvo įdomu. Mes 
nuvažiavome į "Parrot Jungle", 
kur paukščiai važinėjo dvira-

va žemyn. Daugumas gyvuliu ^ žaidė kortomis ir krepšinį. 
miega atsigulę, kaip ir mes. * T a i P P a t .,JUOS b u v o &*** l e" 

•'_ ; sinti ir laikyti ant rankos. Vė-
Darius Šilas, j j j a u v a žiavome į "Seaąuarium". 

Kr. Donelaičio lit mokyklos T e n š o k o b a n g i n i a i į. deifįnai. 
m sk- m 0 l U n y s Mes matėme ten įdomių žuvų. 

MANO ATOSTOGOS Nuvažiavę į Naples, mes ra
dom daug kriaukliukų visokių 

Pereitą vasarą mūsų tėvelis spalvų. Vieną dieną praleidome 
prižadėjo per Kalėdų atostogas Marco saloje. Ten buvo ypatin-
mus vežti į Floridą. Žinoma, p u įdomu ir labai šiltas oras. 
jeigu aš ir mano brolis gerai j West Palm Beach mes pralei-
mokysimės. Aš labai laukiau \ dom Naujus metus su lietuviais, 
tos dienos ir stengiausi gauti Aš ten susitikau iš Clevelando 
gerus pažymius. draugių, ir mes suruošėm sau 

Naujų Metų sutikimą. 
Vasara greitai prabėgo. M e s ^ b u v o m e F o r t 

Atėjo ruduo. Dienos daręsi \m k u r n u v a ž i a v o m ^enai į ^ 
trumpesnes ir šaltesnes. Pra 

Rinkimai ba-

X Lietuviškų knygų atpigini
mu pasinaudodami, į "Draugą" 

' D u l k ė - radonam S^u- atvyk^ k n ^ ™ J i d e s n ę ^ 
nusipirko: Ant. Gudai is, Ulevi-

vicepirm. Teodoras Blinstru-
bas išskrido į Washingtoną da
lyvauti minėjime. 

X Aušrelė Liulevičienė rašyt. 
V. Ramonui skirtoje vakaronėje 
balandžio 1 d., penktadieni, 7:30 
vai. vak. Jaunimo centro kavi
nėje kalbės tema: ''Meninės prie
monė 
lėle dy" ir "Kryžiuose' 

X "Phi!ade!phij% Ateitmm-! " a i 

kų sendraugių skyrius, labai 
vertindamas Draugo reikšmę 
lietuvių išeivijos tautinei ir ka
talikiškai veiklai stiprinti, iš 
savo kuklaus iždo paskyrė 10 
dol. aukelę" — rašo mums sky
riaus pirmininkė G. Mačiūnienė, 
siųsdama čekį. Dėkojame. 

x Liudas Kairys, Chicago, 
IU.. žinomas lietuviškos knygos 
mylėtojas, užsukęs į "Draugą", 
nusipirko įvairių knygų už di
desnę sumą. 

bet dar pasiliks vietoje, kol 
naujas klebonas bus paskirtas. 

— Los Angeles šv. Kazimiero 
D u - mokyklos vakaras sutelkti lė-

iro" paskelbtu lietuviški} knygų š ^ Jaunimui, vykstančiam į Dai-
fšpardavimu ir nusipirko nema- R a v o J e rengiamus kursus, įvyk-
žą kiekį knygų. 

nienaus postą, 
landžio 5 d. 

X Vytas Paulionis, žinomas 
čikagiškis, pasinaudojo 

sta balandžio 23 d. Šv. Kazi
miero salėje. Radijo valandėlės 
vakaras įvyksta balandžio 30 d. 
Šv. Kazimiero salėje. 

— Lietuvių Kataliku religinė 
šalpa savo metinėje apyskaitoje 

X Kalifornijoj pagarsėjusi ir 
Pietų Amerikoj koncertavusi 
pianistė Raimonda Apeikytė, 
po savo rečitalio Bostone grįž
dama į Los Angeles, sustos 
Chiacgoje ir duos solo rečitalį 
Jaunimo centre. Rečitalis įvyks 
balandžio 3 dieną, 4 vai. po pie
tų. Bilietai bus gaunami, prie 
įėjimo ($5, $4 ir $3), o moks
leiviams — už pusę kainos. Re
čitalį rengia Dariaus ir Girėno 
Lituanistinės Mokyklos tėvų ko
mitetas, (pr.). 

X Atšaukiamas "Aušros" 
Kvarteto koncertas, kuris turė
jo įvykti balandžio 2 d. Kritiš
kai susirgus "Aušros'" Kvarte
to šeimos nariui, koncertui 
įvykti nėra įmanoma. Pinigai 
u i parduotus bilietus bus grą
žinami. 

PLB Valdyba ir TLJS 
Ryšių centras 

(pr.). 

.—., D. Metonis, Z. Grybinas, „ , , < n „ 
A Butkus, Z. Butkus, Mockų- praneša, kad 1976 m. Los Ange-
. . . . . . . .es Šv. Kazimiero pararjija lie-viene n* kiti asmenys. . ,. . . „ , . . . . tuvių religinei šalpai sudėjo 

X St. N. Gaižutis, Reno, N. 4.779 dol. aukų. Iš apyskaitos 
Y., atnaujindamas prenumerata, aiškėja, kad ir praėjusiais me-
atsiuntė ir 20 dolerių auką. Jis tais Los Angeles šv. Kazimiero 
skelbiamas "Draugo" Garbės parapija užėmė pirmąją vietą 
prenumeratorium. Nuoširdžiai tarp Š. Amerikos ir Kanados 
dėkojame. lietuvių parapijų. Antroje vie-

X Lietuviškų knygų atpigini- toje stovi Cleveland lietuvių jė-
mu pasinaudodami, įvairių lei- zuitų vadovaujama parapija su 
dinių "Drauge" už didesnę pi- 1.595 dol. ir trečioje — Šv. Jur-
nigų sumą nusipirko: Jonas gio — 1.206 dol. 
Giedraitis, Kazys Juodelis, P. i 
Norvilas, Elena Razmienė. 

sidėjo mokslas. Laikas greitai 
bėgo, ir pagaliau atkeliavo žie
ma. Aš skaičiavau mėnesius, 

nibel salą. Aš mačiau, kaip 
į mano brolis bežuvaudamas pa-
j gavo žuvėdrą. Pakeliui į na-

.A . i mus dar sustojome Weeki Wa-
savaites n- dienas. Pagaliau; „ t ,^ M o n «.^_ • « . 

° cnee. Mes ten matėme po van
deniu šokant undines. Taip pat 
matėme įvairių paukščių ir 

atėjo ta laukiamoji diena. Mes 
buvome viską pasiruošę kelionei. 
Išvažiuojant iš Clevelando, " Į M į į į į į e l a i v ^ u ^ k^ria'tekėl 
mačiau sušalusių vaikų, lau 
kiančių mokyklos autobusų. Aš 
galvojau, kokia esu laiminga, 
kad važiuoju ten, kur bus šilta. 
Kelionė buvo ilga. bet įdomi. 
Pirmiausia mes apsistojome 
Floridos Keys. Mūsų viešbutis 
buvo labai gražus, aplinkui 
daug palmių. daug žaidimų, 

jo skaidrus šaltinio vanduo. 
Iš visų vietų man geriausiai 

patiko Floridos Keys. Šios 
buvo mano geriausias autosto-
gos, ir aš jų niekad neužmiršiu. 

Vilija Ramonaitė, 
šv. Kazimiero lit. mokyklos 

V m skyr. mokinė 

.-

• 

. .. 

NE PLATUS VIEŠKELĖLIS 
Ne platus vieškelėlis dundėjo, 
Ne žirgeliais išjojo ristais; 
Kai broliai gint laisvės išėjo, 
Neskambėjo jiems maršų garsai. 
Neatėjo išleist jų sesutės, 
Nei mergaitės su rožių žiedais, 
Nei sena motinėlė 
Palaiminti žygiui sūnaus. 
Tik pakrūmėm, palaukėm, ežiom, 
Laukais jie slapta išskubėjo. 
Ten kur oše gimtinės miškai, 
Kovot prieš šalies pavergėją. 
Ir buvo ten kova žiauri ir kieta. 
Ilgai jąją priešai minėjo, 
Nes kovėsi vyrai kaip milžinai 
Prieš žiaurų gimtinės skriaudėją. 

Tik maža jų buvo, o priešų būriai, 
Vienam prieš šimtą kovoti reikėjo. 
Taip krito jie ten vienas po kito, 
Kur žaliasis miškas šlamėjo. 
Nors žuvo didvyriai, bet jųjų dvasia 
Laisvės gandą po šalį nešiojo, 
O jų žygių legendos po kraštą 
Iš lūpų į lūpas skrajojo. 

M. MerkeviSas 

Piešė Paulius Burneikis, Marąuette Parko lit. m-lcs I sk. mokinys 

GALVOSŪKIAI NR. 23 

— Kun. Antanas Sabaliaus
kas, buvęs Indijos misijonierius, 

X Lietuvos Dukterų draugi- dabar gyvenąs Cedar Lake, In-
jos tradicinis pavasario pobūvis diana, kovo 25 d. atvyko į Los 
įvyks balandžio 30 d.. 7:30 vai. Angeles padėti Šv. Kazimiero 
vak. Jaunimo centre. Meninė kunigams pastoracijos darbuo-
programa, vakarienė, šokiai, se per Velykų šventes. Jis čia 
Nuoširdžiai kviečiame visus Lie-, išbus iki balandžio 12 dienos, 
tuvos Dukterų bičiulius atsilan-1 

kyti ir padėti įprasminti drau-! 
gijos šalpos darbą. Stalų rezer-; — Kun. Stanislovas Grigalių 

URUGVAJUJ 

šeštadienį anksti kelti ir skubėti 
į mokyklą. 

Bet aš ?vis dėlto, gailiuos. 
Visi tie mokytojai, kurie mus 
mokė, man buvo labai naudingi. 
Jie kantriai dėjo visas savo pas
tangas, kad mes ką nors išmok
tume. Aš esu patenkinta, kad 
aš ką nors išmokau apie lietu
vių tautą, kalbą, geografiją, is
toriją ir literatūrą. Aš žinau, 
kad mane mokykla išlavino. 

I (mįslė) 
Turi kojas, bet ant galvos 

vaikščioja. (10 taškų). 
n. 

(Žiūr. brėžini žemai). Jūs ži
note pasaką apie Pelenę. Čia 
jos batukas, kurį princas nori 
paimti. Nurodykite jam kelią 
prie batuko. (5 taškai). 

m. 
Kaip vadinasi tas didis Lietu

vos poetas, kuris yra parašęs 
argi tai yra per daug pasiauko- J gražių eilėraščių ir giesmių, 

kaip štai: "Kur bėga Šešupė, 
iie- Š t a i ' k ą m a n š i mokykla da- |kur Nemunas teka". "Lietuva 

ve. Aš tikiu, kad visi jauni Ke- į brangi, mano tėvynė", "Marija, 
Marija" ir kitas. 

Paimkite 24 vienodo ilgio pa-

Piešė V. Ramūnaitė 

MOKYKLA 
1975 metai buvo mano pas- ~ITR0 s a v o k r a š t u i ij" dalbai. 

kutinieji metai Montrealio 
tuvių mokykloje. Aš džiau 
giuos, kad nebereikės kiekvieną i t u v i a i e i s . * lietuviškas mokyk-

vacijoms prašome skambinti A. nas sausio 1 d. minėjo auksinę i Dabar, kai kuri mano draugė, 
kunigystės sukaktį, o liepos j kuri nėra lietuvė, manęs pa-Kanunskienei tel. 778-6452. 

(pr.). 75 m. amžiaus. Yra; klausia apie Lietuvą, aš jai at-

PRANEŠIMAS 
KNYGŲ IŠPARDAVIMO 

PIRKĖJAMS PER PAŠTĄ 

Prašome per daug nesisieloti, 
jei tuojau negausite užsakytų 

gavom, kad reikės ilgesnio lai
ko, kol galėsime išpildyti visus 
užsakymus. Kitas svarbus rei-

men. 
gimęs Šiaulių apskrityje. Lie- sakau, net sekundę neabejojus, 
tuvos universiteto teologijos fa- Ir man nėra gėda pasakyti vi-
kultetą baigė licenciato laips- šiems, kad aš esu lietuvė, 
niu. Buvo Šilalės į.ar, adminis- Vieni sako, kad mokykla nie-
tratorius ,Telšių kun. seminari- [ kam tikusi, kad mokytojai nie-
ios prokuratorius, Kulių i ržy- įkus šneka. Bet, jeigu jie pa-

I gaičių klebonas. Pirmoje bolše-1 galvotų nors truputį, kiek tie 
mokytojai mums gero padaro.... 
Žinau, kad pyktis užeina, kai 

knygų, nes tiek daug užsakymų v ^ okupacijoje pasitraukė į 
užsieny. Sao Paulo mieste jam 
pavyko suorganizuoti naują 
parapiją, bet nuo 1943 m. ap

kalas yra paštas, kuris taip blo- s : ^ v e n o . Urugvajuje k u r il&* 
metus dirbo su vietiniais ir ap
tarnaudamas lietuvius, drauge 

X Pasinaudodami "Draugo"! ^ a i Patarnauja. Tai prašome t ^ 
paskelbtu lietuviškų knygų i i - j ^ kantriems, ir mes anks- v a d o v a u d a m a g • 
pardavimu, lietuviškų knygų už 
20—40 dolerių nusipirko: Ignas 
Navickas iš Lemonto, Bastys. 

jis Gep-
neris (čikagiškiai), P. Melnikas 
iš Taj'lor, Mich., dr. A. Masho-
gianis iš PortLando, Oregone. 

eruomenei 
r lietuvių ben-

Šiu metu. būdamas 
Caribes 

Y Br. Artigas, Montevi-

čiau ar vėliau prieisime prie 
Jūsų užsakvmų ir pasiųsime. 

Esame labai nuoširdžiai dė- K S " ^ ' P ™ * 
^ ^ Į g l ^ g gausų^tsiUepimą ^ T O y t T S S Z 
neri . r č i ^ , , , : , P - = . I į d a v i m o pranešimą. d r a u g i š k f b ū d o lietuvis patrio-

Administracija iffis, jis susilaukė plačios pagar- ^ ^ į į 
bos. 

visą savaitę dirbi ir penktadie
nio vakare reikia sėsti ir už
baigti lietu vių pamokas. Bet 

las, kad jie gautų tokią dovaną, 
kokią aš gavau. 

Ina Lukoševičiutė, 
baigusi 9 sk. Montrealio litua

nistinė mokykla. Kanada 
("Liep.ma") 

MES MYLIME LIETUVA 

Vasario 16 yra Lietuvos ne
priklausomybės šventė, Lietu
va buvo laisva 20 metų: nuo 
3918 iki 1940. Amerika šven
čia savo nepriklausomybės šven
tę labai iškilmingai: gu para
dais, sprogstančiomis raketomis 
ir laisva diena nuo darbo. 

Kur tik lietuviai gyvena, tik 
ne Lietuvoje, jie švenčia Vasa
rio 16 su minėjimais. Ta Šventė 
nėra Unksma, nes dabar Lietu
va nėra laisva. Per minėjimus 
mes parodome, kad mes mylime 
Lietuvą ir norime, kad ji būtų 
laisva. 

Lina Didžbalytė, 
Marąuette Parko lit. mokyklos 

5 skyr. mokinė 

galiukus ir sudėkite, kaip jis 
pasirašydavo. (5 taškai). 

IV. 
Yra žinoma, kad Kaspijos ju

ra (ežeras) yra 28 metrus že

miau vandenyno lygio. Kokia 
kita jūra (ežeras) yra kur kas 
žemiau vandenyno lygio, negu 
Kaspija? Kiek metrų žemiau? 
(5 taškai) . 

V. 
Parašykite, kuriuos žodžius 

turiu galvoje, jei jų šaknyje ra
šoma nosinė raidė ir jie prasi
deda: 1) raide b, 2) raide 1, 
3) raide š. (10 taškų). 

GALVOSŪKDŲ NR. 21 
ATSAKYMAI 

I. Pirštinė. 
II. Vilkas, lokys, lapė, kiškis, 

rernas, lūšis, šeškas, pelė, katė, 
IMO. 

m . Klevo lapas yra Kanados 
valstybės ženklas. Piešiamas 
raudonai. 

IV. Lyrauodegis. 
V. Romeo and Juliet (Ro

meo et Juliette). 

sssssssaaaa i i 
jkas lėktuvas 

ŽIEMĄ PRISIMENANT 
Prisnigo daug sniego. AŠ su 

draugėm stačiau sniego pilį. 
Mums ne per gerai sekėsi. Atėję 
berniukai vis nugriaudavo. Bu
vo didelė kova. Sniego gniūžtės 
skraidė į visas puses. Po sun
kių mūšių mes laimėjome, nes 
mūsų buvo daugiau ir buvome 
didesnės. Vėliau, susitaikę su 
berniukais, žaidėme kartu. 

Rota Gincaitė, 
Clevelando Šv. Kazimiero lit. 

•'Pisiė Andriua Kirlys, Z m^ Chtcags, IU. i mokyklos • sk, mokinė 

MANO DRAUGĖ 

Mano draugė labai maloni 
Jos plaukai šviesiai geltoni. 
Kartais ji pina kasas, 
Gražiai, geltonas kasas. 

Mano draugė nėr Išdidi, 
O visada linksma, smagi. 
Iš akių šviečia išmintis, 
Aš kartais spėju jos mintis. 

Diana Miciulytė, 
Los Angeles lit. mokykla. 

"Saulutės Spindulys/'. 


