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"IKB Kronike? Nr. 30 

Pareiškimas dėl 
konstitucijos projekto 

Vilniaus arkivyskupijos, Vilkaviškio ir Panevėžio vyskupijų kunigų reikalavimas Sali 
antireligines propagandas laisves įrašyti ir religinių įsitikinimų skleidimo laisvę 

(Tęsinys iš vakar dienos) 

Ankščiau pateik ą pareiškimą 
pasirašė taip pat šie Vilkaviškio 
vyskupijos kunigai: 
L. Kavaliūnas, 
J. Matulevičius, 
J. Sventickas, 
A. Vitkus, 
V. Būdas, 
A Urbonas, 
V. Bobinas, 
J. Maksvytis, 
K. Burba, 
J. Berteška, 
P. Orlickas, 
V. Jalinskas, 
Y. Dumčius, 
V- Stakėnas, 
J. Zdebskis, 
K. Montvila, 
P. Račiūnas, 
P. Dumbliauskas, 
A Račkauskas, 
J. Baranauskas, 
I. Pb'oraitis, 
}. Adomaitis, 
V. Užkuraitis, 
S. Tamkevičius, 
K. Skučas, 
A Deltuva, 
A. Lukošaitis, 
}. Mieldažys, 
J. Malinauskas, 
V. Česna, 
A Pangonis, 
J. Grudzinskas, 
L. Kunevičius, -
V. Vaitauskas, 
A- .Gustaitis, 
J. Užupis, 
A Liubšys, 
J. Palukaitis, 
K. Ambrasas, 
J. Būga, 
B. Cegelskas, 
V. Gurevičius, 
V. Kizlaitis, 
P. Andrišiūnas, 
P. Sitka, 
|C Juškevičius, 
V. Petruševičius, 
B. Ražukas, 
P Adomaitis, 
J. Žemaitis, 
S. Samuolis, 

A. Akevičius, 
V. Degutis, 
G. Dovidaitis, 
J. Ku?sta:tis, 
J. Varvuolis, 
J. .Šalčius, 
A. Vekeliūnas, 
J. Preikšas, 
Pasilanskas, 
J. Jakaitis, 
A. Aleksandravičius, 
J. Aleksa, 
S. Račkauskas, 
J. Radzevičius, 
A. Rimas, 
G. Skučas, 
P. Vagneris, 
J. Juškaitis, 
J. Gumauskas. 

• 

TSKP CK Generaliniam 
Sekretoriui 
TSRS Aukšc'ausios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininkui 
TSRS Konstitucinės Komisijos 
Pirmininkui L, Brežnevui 

Nuorašai: 
Lietuvos KP CK Sekretoriui ir 
Lėtu vos Konstitucinės 
Komisuos Pirmininkui 
P. Griškevičiui 
Panevėžio Vyskupijos 
Apaštališkajam 
Administratoriui Jo 
Ekscelencijai Vysk. dr. 
R. Krikšč ūnui 
Religiių reikalų Tarybos prie 
TSRS Ministrų Tarybos 
Lietuvos TSR Įgaliotiniui 
K. Tumėnui 

Lietuvos TSR, Panevėžio 
Vyskupijos kunigų 

PAREIŠKIMAS 
Naudodamiesi vis'erns pilie

čiams suteikta teise pareikšti sa
vo pasiūlymus dėl naujosios 

TSRS Konstitucijos projekto, 
mes, šiame pareiškime pasirašę 
Panevėžio vyskupijos kunigai, 
drauge žinodami tikinčiųjų nuo
monę, pareiškiame mintis apie 
Konstitucijos projekto straips
nius, liečiančius religiją ir tikin
čiųjų reikalus ir siūlome straips

nių patikslinimą. 
Konstitucijos projekto 5~ 

straipsnyje pagrindinis turiny? 
yra paimtas iš iki šiol veik'an-
čios TSRS Konstitucijos 12' 
straipsnio. Šis straipsnis jau dauf 
metų taikomas tikinčiųjų gyveni 
me, mums iš pat'rties yra žino
mas, kaip nedemokratiškas ir 
varžantis tikinčiųjų asmeninę ir 
religinę laisvę. Štai dalis 52 
straipsnio: "TSRS piliečiams pri
pažįstama sąžinės laisvė, tai yra 
teisė išpažinti bet kurią religi
ją, atlikti religines apeigas arba 
ne'špažinti jokios religijos, vyk
dyti ateistinę propagandą". Vie
name sakinyje jau prieštaravi
mas sau — visiems piliečiams 
pripažįstama sąžinės laisvė, ateis
tam pripažįstama propagandos 
Ic'svė, o tikmt'esiems tikė'imoj 
propagandos laisvė nesuteikiama,! 
nors tikmties'ems propaganda] 

Žiemos malonumai, arba pasivažinėjimas "pagal seną madą" Massachu-
setts valstijoj 

vra sąžinės ir tikėrmo esminis! 
daVkas. Šis straipsnis, nelygia'j 
traktuodamas tikinčiųių ir neti-Į 
kinč:iuu santykį su valstvbe ir jų.-
oasau'ėž'ūros nrooaoandos f*TS-j 
ve, atne?ė tikint-'esiems pih'e-j 
č'a-^s dvasines skrandas ir kan-
č'"as. O ate'stai. šiuo stra;nm:'ij 

naudojasi neribota* -em^anres5, 
laisve ateizmui propaguoti. 

Lat'kvdami savo pasaulėžiūrą 
valstybine, jie niek"na religiją ir 
tikinčiuosius, o valstvbė jiems tei
kia visas propagandos priemones, 
iorvtas proporcingai ir tikinčiųjų 
lėšbnvs: mokyklą, spaudą, radi-, 
jo. telev'ziią. teatrą ir kt. Tikin
tiesiems suteikiama tik laisvė at
likti reh'srmes apeigas ir dalvvau-
ti jose (faktiškai ne vis?ems), bet 
neleidžiama gint;, skleisti savo 
įsitikinimus viešai visuomenėje, 
kas yra religijos išpažinimo es
minė dalis. Kunigai už rengimą 
bažnyč'oje vaikų religinių apei
gų praktikai baudžiami kalėjimu 
ar administracinėmis baudomis 
Tikintieii dėl religijos išpažini
mo patiria persekiojimus, paže
minimą, trukdymą užimt? atsa
kingesni postą, net atleidimą iš 
darbo ir kt 

(Bus daugiau) 

Vasario 16 Senate i 
ir Atstovu rūmuose 

VVashington, D.C. — Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimas 
JAV Senate buvo vakar, antra
dienį, vasario 21 d. Minėjimą pra
dėjo sen. Charles Percy, prisimin
damas Nepriklausomybės 60 me
tų sukaktį, pagiriamas lietuvius, 
latvius ir estus už ju pasiryžimą 
kovoti dėl savo kraštų laisvės. 
Priminė, iead sk? udi Sovietų Ru
sijos okupacija dar iki šiol nėra 
sušvelnėjusi, pavergtieji kenčia 
psrsekioj'mus. Priminė taip pa' 
Valstybės departamento pareiški
mą,- kad jis laikosi aneksijos ne
pripažinimo politikos. Be to, dar 
kalbėjo sen. Robert Dole ir kt. 
Atstovų rūmuose minėjimas -bu
vo taip pat antradienį, bet jau 
po pietų. 

Iš lietuvių minėjime dalyvavo 
Altos atstovai Julius Pakalka. Ofe
lija Barškėty'.ė ir dr. Jonas Genys, 
taip pat iš Chicagos kun. J. 
Prunskis. > 

Lygiai kaip Watergate 

New Yorkas. — "NYT" kitą 
laikraš:į, "Washington Post", su
lygino su Watergate afera: ir vie
nu, h* kitu atveju buvo išvog
tos paslaptys. "Post" išvogė dar 
nebaigtos spausdinti nepilną 
Haldemano knygos kopiją ir pra
dėjo skelbti. Knyga turėjo .išeiti 
ir pradėti pardavinėti vasario 20, 
kai anas laikraštis išgarsino iš
traukas vasario 16. 

KAM60DIJA BAIGIA VYTI 
VIETNAMIEČIUS 

Įsitempė Egipto — 
Kipro santykiai 

Kairas. — Egiptas iš Kipro at
šaukė savo ambasadorių ir Kipro 
ambasadoriui liepė išvažiuoti iš 
Egipto. Diplomatiniai santykiai 
nėra nutraukti, tik suspenduoti. 

Kodėl Goeringas 
nusinuodijo 

Bonna. — Hermann Goering, 
nacių hierarchijoj buvęs Nr. 2, 
prieš savo nusižudymą buvo pa
rašęs laiškelį žmonai Emmy, ku
riame sakė, kad jis nesipriešintų 
sušaudymui, bet reicho maršalui 
būti pakartam yra per daug, to
dėl jis nusinuodys. Nusinuodijo 
porą valandų prieš bausmės įvyk
dymą, 1946, spalio 15. Laiškas 
žmonai nebuvo išsiųstas, sąjun
gininkai jį rado kalėjimo celėj ir 
konfiskavo. Dabar jį paskelbė 
"Welt am Sonntag". 

Teritoriniai ginčai 
Santiago. — Čilės prezidentas 

Augusto Pinochet ir Argentinos 
prez. Rafael Videla susitiko Či
lės teritorijoj ir susitarė derybų 
keliu sutvarkyti teritorinį ginčą. 
Jau ilgą laiką tos šalys nesuta
ria dėl trijų salų Pietų Amerikos 
žemyno smaigaly. 

Detroitas. — GM svarsto rei
kalą 1978 automobiliams suma
žinti kainas, pakiltų jų pardavi
mas. 

Bongkokas. — Vietnamo ka
riuomenė, prieš porą mėnesių 
įsiveržusi į Kambodiją, beveik vi
sa arba atitraukta, arba išvyta, 
rašo "Los Angeles Times", rem
damasis autoritetingais šalti
niais. Vietnamiečiai paliko aš
tuonias bazes, įkurtas po gruo
džio mėnesio invazijos į Kambo-
dijos žemę. Vienintelė vieta, kur 
vyksta kautynės Kąmbodijos pu
sėje, yra Ratanakiri provincijo
je, džiunglėse. 

Žinių apie karo veiksmus yra 
nedaug, ir jos kartais prieštarau
ja. Galimas dalykas, kad yra ir 
daugiau vietų Kambodijoje, ku
riose laikosi įsitvirtinę vietnamie
čiai. Yra taip pat tikra, kad dau
gely vietų vietnamiečiai tik gina
si net ir savo pusėje. 

Pradžioje Kąmbodijos kariuo
menė buvo sumušta. Turėjo tik 
20,000 vyrų. Po pirmo smūgio 

atsigavo, sumobilizavo naujų da
linių, ir jų pajėgos dabar net 
stipresnės nei buvo gruodžio mė
nesį. Jiems padeda ir vietinė mi
licija. 

Vietnamas vis tebesiūlo dery
bas, Kambodiją atsisakinėja. 
Phnom Penh radijas kartoja, 
kad dabartinis konfliktas kilo ne 
dėl sienų, ir tai nėra ginčas, ku
rį galima būtų išspręsti derybose. 

Nesantaika ir pasienio susidū
rimai prasidėjo nuo pirmų dienų 
komunistams įsigalėjus abiejose 
pusėse. Konfliktai tik nuolat ašt
rėja. Phnom Penh radijo pasaky
mu, ginkluoti susirėmimai vyks
ta nuo praėjusių metų balandžio 
10. 

Pabėgėliai iš Vietnamo paea-
koja matę pilnus vežimus sužeis
tų kareivių, ir Hanojus pietinėje 
valstybės daly šaukia į kariuo
menę naujokus. 

MIRĖ PR0F. A. SENNAS 
Ashford, Conn. — Vasario 9 

čia mirė prof. dr. Alfredas Se-
nnas, šveicaras, dirbęs Lietuvoje, 
dėstęs baltistiką ir lietuvių kal
bos klausimais daug rašęs įvai
riuose moksliniuose žurnaluose. 

Velionis buvo gimęs 1899 m. 
kovo 19 Blotzheime, Prancūzijo
je, augo ir mokslus baigė Šveica
rijoje, kur Friburgo universitete 
gavo daktaro laipsnį iš germa
nistikos. Nuo 1921 buvo Lietuvo
je mokytojas, 1922 pakviestas 
universiteto profesorium. 1930 

atvyko į JAV ir kaip profesorius 
dėstė Yale, Wisconsino ir Philadel 
phijos universitetuose. 1969 m. 
išėjo į pensiją. Dirbo su a.a. 
prof. A Saliu (kurį buvo iškvie
tęs profesoriauti Pennsylvanijos 
universitete), ruošdamas vokiš
kai lietuvišką žodyną. Buvo ve
dęs lietuvaitę Mariją Vedfugaitę, 
mokėjo puikiai lietuvių kalbą ir 
ja .gerai kalbėjo. Liko žmona ir 
sūnus Alfredas Erichas, Wiscon-
sino universiteto profesorius. 

Už viena bus du 

Washingtonas. — Carteris pa
informavo Brežnevą, kad už kiek
vieną iš Maskvos išvarytą ame
rikietį diplomatą Amerika iš Wa-
shingtono išvarys du ("U.S. 
News",II.27). 

Įspėjimas sacharino 
vartotojams 

Washingtonas. — Ant visų 
maisto ir gėrimų produktų, kur 
naudojamas sacharinas, nuo šiol 
turi būti užrašai, jog sacharinas 
gali sukelti vėžį. Neliečia tik tų 
produktų, kurie šiuo metu su
krauti krautuvių lentynose. 

Is angliaksiu fronto 

VVashingtonas. — Angliaka
siai susitarė su viena Pitsburgho 
and Midway firma, turinčia še
šias kasyklas Kansas, Kentucky 
ir Missouri valstijose. Tai laiko
ma geru ženklu, kuriuo gali pa
sekti ir kitos kompanijos. 

Pas prezidentą lankėsi Kongre
so vadai ir tarėsi, kokių priemo
nių imtis streikui baigti. AFL-
-CIO prezidentas George Meany 
pataria geriausia, būtų laikinai 
nacionalizuoti kasyklas. 

Teheranas. —Irano kariuome
nė užėmė Tabriz miestą. Šešta
dienį mieste prasidėjo neramu
mai, buvo užmušti šeši, sužeis
ta 125. Daugelis krautuvių su
daužyta. 

Maskva. — Brežnevas sau už
sikabino dar vieną medalį, patį 
aukščiausią, koks yra kariuome
nėj — -Pergalės ordiną. Tasso 
žodžiais, medalis duotas už anų 
laikų, II pasaulio karo metų, di
delius nuopelnus. 

VVashingtonas. — Surinktomis 
žiniomis iš 700 mokyklų 21,000 
mokinių, nuo 12 iki 16 metų am
žiaus, pirmuosius Carterio prezi
dentavimo metus jie įvertino 
laipsniu "C plius". 

Kovoti už Lietuva 
Lietu vos Laisves Sarpų brigada Worcester, Mass., su kuopos vadu Petru Milium (de'inėj, prieky) ir Salia jo W. M. Chase, kuopos organizatorių ir sekretorium. Brigada buvo suorganizuota iš veteranų po I pasau
linio karo ir K,i™ nasinioAusf vykti Lietuvon ir kovo ti už nepriklausomybę pasiskelbusią Lietuvą, prieš bolševikus ir lenkus, bet Amerikos valdžia jų neišleido. Kai kas iš jų visvien išvyko atskirsi ir įsijungė į 

Lietuvos kariuomenę. Nuotrauka daryta 1920 lapkričio 7. 

KALENDORIUS 

Vasario 22: Maksimilijonas, 
Margarita, Darvydas, Gintaute. 

Vasario 23: Polikarpas, Roma
ną, Gantautas, Siga. 

Saulė teka 6:38, leidžias 5:31. 
ORAS 

Dalinai saulėta, šilčiau, apie 
32 laipsniai 

I 
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Redaguoja sktn. Irena fiegiene, 2652 W. 65th SU Cfcicaco. Otinois, 60629 
' Telefonas 476.7689 

JŪS, SESERIJOS VADOVĖMS 
Nuoširdūs skautiški sveikini- j : . L S S Seserijos didysis rūpestis 

mai šešiasdešimtaisiais sukak-j ^ . ^ 0 1 ^ ; ^ vadovių ugdymas, 
tuviniais skautybes metais. Orga- : k u r j 0 v į e n a svarbi dalis yra va-
nizacijos gyvenime tai labai gra- dovių suvažiavimai. S. m. balan-
ži ir brandi sukaktis, parodanti; džio mėn. 8 — 9. m. balandžio 
jos gajumą ir svarbą. Stenkimės <jžio 8—9 d. d., Toronte, Kana-
visos šią sukaktį tinkamai ir gra-: doje yra ruošiamas visuotinis Se-
žiai paminėti savuose vienetuo- serijos vadovių (tuntininkių, tun-
se, kad jaunosios sesės pamaty tų . t u į^j vįetininkijų vadijų), 
mūsų meilę skautiškai idėjai ir skautininkių ir vyr. skaučių židi
nį ūsų gilią pagarbą skautybes vy-;nieč:ų suvažiavimas. Šiame suva-
resniesiems vadovams, kurių dė- ^ a v i m e > kurio programą ruošia 
ka ir rūpesčiu skautų orga&iū& JŠėįrtįos Programų vedėja, v. s. 
ja ir švenčia Šią garbingą sukak- Nijolė Keršaauskaitė, bus prista-
« * • - - . tomą ir nagrinėjama, kaip kas

dieninėje skautiškoje veikloje ge
riau pasinaudoti turimais skautiš
kais, leidiniais. Bus diskutuojama 

Nuostabiai gražiai • praėjo į pa 
grindinė VI-oji; Taut inė stovy k- i 
la-Australijoje..Australijos iietu-|veiklos planai mažai lietuviškai 
vių vaišingomas, nuoširdumas j mokančiam jaunimui, kurio, la
mus globojant, tiek privačiai, t iek;> a i SaiIa> *** jau turime nema-
pač'oje stovykloje, visus giliai su-įžai- Suvažiavimo metu yra šaukia-
jaudino. Jautėmės esančios tikrai į r aas VI-tosios Tautinės Stovyklos 
skautiškos dvasios didelėje šei- Seserijos pastovyklės vadovių po-
moįe. sėdis. Labai prašau visas vadoves 

Stovykla buvo gerai organi'zuo- šiame suvažiavime dalyvauti ir 
ta ir buvo tikrai matyti, kiek daug 
rūpesčio, vargo, pasiaukojimo ir 
meilės buvo įdėta planuojant ir 
ruošiant šią stovyklą. Esame .dė
kingos visiems Australijos lietu
viams,' taip nHoširdžiai mus glo
bojusiems. 

jau dabar planuoti, ruošti ir 
siųsti pageidavimus, pasiūlymus, 
idėjas, kad tik geriau ši brandžios 
sukakties stovykla pasisektų. 

Suvažiavimo mokestis yra 30.00 
dol., "įskaitant 5.00 dol. regstraci 

j jos mokestį* koris turi būti nu
siųstas Canados rajone vadeivei, 
s; Liudai Gvildienei, 75 Bow W.-

Visas įdėtas vargas ir. triūsas į J 
šią stovyklą, nebuvo. veltuL nes 
matėme. ka :p Australijos, skautai 
su užsidegimu ir kruopštumu vis
lią rikiavo ir tvarkė, kad tik vis- i 
kas gerai pavyjktų. Naujų vien e-T 
t ų .įsisteigimąsj prisnūdusių at- * 
gaivinimas ir yhų įsijungimą*: 'į; 

bendrą taiką tai \x yra"xieni1š di
džiausių šios stovyklos atsiektų 
tikslų. O kiek gi naujų pažin
čių buvo užmegzta! 

Amerikos skautams Ši kelionė 
ir stovyklavimas parodė, kad'-rfe-Į 
tuviai, net ir tolimiausiuose kraŠ- f 
tuose, stengiasi mylėti savo tau- j 
ta, stengiasi dirbti skautybes d:r- f 
vonuose. kiek tik jų jėgos leidžia.] 
Tikiu, kad mūsų sesės, sugrįžu- j 
šios j savo vienetus, greit neuž- ' 
mirs to nuoširdumo ir jaukumo, 
kuris mus visas gaubė tolimoje j Iškilmingoje "Kernavės" tunto su-
Australiioje. \ **&°fe vasario 5 d. t-jutininkes pa-

' reigas ir ženklus ps. Kristinai Bu-
VT-tji Tautinė stovykla Ame- . kaveckaitei perduoda s. fil. Rito-

ninkas buvo s. Henrikas Antanai-1 n ė Rudaitienė. N'uotr. J. Tamulaičio 
tis, pavaduotoja — Seserijos vą-
detvė ps. Patauta PuHinen, kape
lionas — kun. s. Petras Butk«s,J 

Seserijos pastovyklės- vadovė —: v. 
s. Dana'Čfžauslcienė; -i v -. 

Lš Amerikos šton stovykJon 
nuvažiavo: LSS Tarybos Pirmi
ninkė v.s. L. Milukienė, Seseri

jos VS v. s. I. Kereiienė, Brolijos 
VS s. S. Miknaftis, LSS tarybos 
vicepirm :ninkaš v. s. C Kiliulis, 
LSS Tarybos narė ir kelionės Aus
tralijon vadovė v. s. R. Kučienė, 
"Skautų Aido" redaktorė,, v. s. S. 
Telionienė ir kun. v. s. Antanas 
Saulaitis. S. J. 

Vl-toji Tau*inė Stovykla Ame
rikoje ruošiama s. m. rugp'ūčio 
13 — 27 d. d., Treasure Valley, 
Mass. Seserijos pastovyklės vardas 
— Sutartinė. Prašome vienetų 
kuo gausiau dalyvauti Šioje 
Tantmėfe' Sfo'Wk1oj£. "Sos stovyk
los pasrsspkfnfas yra4 visu skautiš
kos garbės reikalas: Vtenerri va
dovės, važiuodamos pačios, racrn-j 
Hafflos savcr's&ses važitičti fr <?ud'a--
rydamoš jofns pJiTanfct?*m»<; fman-» 
sines sąlygas, parodysite jaunes-

!ey Dr., Searboro, Ont. Canada. 
Siunčiama iki i m. kovo mėn. 

[25 d. Suvažlavffną globoja s. Liu-
ia Cvildienė ir Toronto Seserijos 
vadovės. 

Š. m. Kapų dienos savaitgaly
je (Memorial Day), gegužės 26 
—29 d. bus tradicinis vyr. skau

čių, vyčių, budžių ir gintanų 
suvaž'avimas, kuriam vadovau
ja ps. Rūta' Sušinskienė ir j . ps. 

Melboume, Australijoje gyve
nantys lietuvių .skautų vadovai 
Jonas ir Balys Stankūnavičiai. su
prasdami didelę svarbą -lietuviš
ko jaunime tarpusavio bendravi
mo, džiaugėsi, kad Šeštajai Tau 
tinei stovyklai Australijoje įvyks
tant, susidarė galimybės tarpkon-
t inent inam lietuviukų bendravi
mui išvystyti. Siekiant kuo di
desnį skaučių brolių — sesių iš 
JAV ir Kanados atsikviesti, bro
liai Stankūnavič'ai paaukojo 
10.000 dolerių, kad bent po šim
tą dolerių sumažintų kelionės iš
laidas kiekvienam iš JAV ir Ka
nados atvykstančiam skautui-teL 
Abu mecenatai dž augėsi gausų 
būrį svečių "iš užjūrių" pasitik
dami ir matydami nuoširdų ja-
nimo bendravimą ir užsimezgu
sias stovykloje draugystes. Ps. Ba
lys Stankūnavičius, stovykloje 
ėies jūrų skautų pastovyklės vir-
šin"nko pareigas, turėjo galimy
bės ir pats su svečiais ir viešnio
mis susipažinti, pabendrauti. 

Mūsų visu, o ypatingai JAV ir 
Kanados Šeštosios Tautinės sto
vyklos dalyvių padėka ir įverti
nimas priklauso didžiadvasiams 
ir duosniems Australijos broliams 
Baliui ir Jonui Stankūnavičiams. 

AUŠROS VARTŲ T U N T O 
BIRUTĖS DRAUGOVĖJE 

Sausio 29 d., kai aukštos sniego 
pusnys dengė Chieagą, Birutės 
draugovės skautės su tėveliais 
rinkosi į Jaunimo centrą i&ilrnih-
gai sueigai. 

Birutė — viena iš keturių Auš
ros Vartų tunto įkurtų draugovių 
prieš 28 metus. Daug pavyzdingų 
lietuvaičių buvo Birutės draugo
vės narės, daug iš jų liko vadovė
mis tęsti skautišką auklėjimo dar
bą. 

Šiuo metu draugininke yra 
vyr. skautė si Nida Misiulytė, ad
jutante — vyr. skautė psl. Lo
reta Daulytė. Sueiga pradėta ri
kiuote, vadovių raportais, bei įsa
kymais. Draugininke savo kalbo
je prašė tėvelius vežti skautes į 
sueigas ,kad jos kartu galėtų la
vintis ir skautiškai lietuviškai 
draugauti. Skautės įžodį šioj suei
goj davė Silvija Bichnevičiūtė, 
Aušra Jasaitytė, Ingrida Naudžių" 
tė, Renata Ramanauskaitė, Bea-
tricia Sturonaitė, Kristina Nor-
kaitytė ir Judita Norkaitytė. Kak-, 
laraiščius naujoms skautėms už
rišo tuntininkė ps. D. Gotceitie-
nė. Nuo sueigų pradžios šį rudenį 
kelios skautės jau spėjo pakilti 
patyrimo laipsniu, įsigijo keletą 
speciarybių. Vieną iš specialybių 
skautės panaudojo ir šioj sueigoj. 
Pasakų sekėjai reikia netik žinoti 
pasakas, jas surašyti, bet ir pa
vaidinti. Vieną istorinę pasaką 
suvaidino R. Predkelytė, D . Če
pe lytė^ Z. Kuliešytė ir D. Kal
vaitytė. Pasaką skaitė drauginin
ke si. N . Misiulytė- Sueiga! bai
giantis skautės padainavo Birutės 
draugovės dainą, o kartu su tė
veliais ir svečiais bendram rate 
— Lietuva brangi. 

TELEVIZIJOJE APIE 

gera, kad visos sesės įsigytų šiuos 
r e m s , kaip mes iš tikrųjų bran-: f tvarkelius, kurių pavyzdžiai bus 
giname -skautiška 'frJėją. kirk 
mums yra svarfras'''-$lfcatrtavirnas. 
kaip mes mokame būti vier Ingos 
švenčiant šią gražią sukaktį Vie
netai prašome neruošti savi} me
tinių stovyklų, kad tik didesnis 
sesių skaičius galėtų nuvykti į 
Taut inę Stovyklą. 

MUGĘ 

Chicagos skautų-čių Kaziuko 
mugė įvyks už dviejų savaičių — 
kovo mėn. 5 d., sekm., Jaunimo 

Ramūnas Vidžiūnas. Kviečiame centre. Ir šiemet, mugėje daly-
visus dalyvauti, paraginti savo.vaus visi keturi skaučių-tų tun-
drauges, kad ši graži tradicija i i- ' tai ir akademikai. Visi vienetai 
gai gyvuotų. Sekite skautišką įtemptai dirba stengdamiesi už
spaudą, kurioje bus paskelbta baigti mugei ruošiamus darbus, 
smulkesnė informacija. Šį sekmadienį, vasario 26 d., 

Lietuviai Televizijoje programo
je, kurią praves akademikas Euge
nijus Būtėnas, bus pravestas pla
tesnis pokalbis su pagrindiniais 
Kaziuko mugės rengėjais. Pasi
žiūrėk :me. Programa vyksta tele
vizijos 26 kanale, 8:30 vai. vak. 

SMAGI VILKIUKU IŠKYLA 

Lituanicos tunto vilkiukai ir 
}u tėvai vasario 5 d., iškylavo 
Summit Illinois esančioje Fleet-
wood Roller Rink ratukų čiuo
žykloje. Kelioms valandoms iš-

1 nuomotoje aikštėje tik jiems gro
jo lietuviška plokštelių muzika. 

į įskaitant tėvelius, broliukus ir 

Vykstančios į VI- tą ją T. S. Aus
trą liįeje,Sesės įsigijo tamsiai mėly
nus švarkelius, kurie labai tiko 

^prie. uniformų, buvo praktiški ii 
įdjtiijai bei .' tvarkingai atrodė. 
Švarkelius ir LSS ženklelį parūpi
no Seserijos ivadija. Būtų labai 

Aušros Vartų t. Bu-utės draugovėj skautės Įžodį davusios sesės: 
Norkaitytė. Ramanauskaitė, Bichnevičiūtė. Naudžiutė. Norkaitytė 

Nuotr. L. Meilaus 

Mielos Sesės, 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukakties ir skaučių 

mastymo dienos proga sveikinu visas laisvojo pasaulio seses! 
Sese, sustok minutėlę, pagalvok, susimąstyk. Mintyse jmkis 

su viso pasaulio skautėmis, o ypač prisimink seses pavergtoje tė
vynėje. 

Vasario 16 dienos proga atnaujink savo geležinį įstatą — 
sąžiningai attikti visas savo pareigas. 

Budėkime! 
V. S. Irena Kerelienėt • 

LS Seserijos Vyriausia Skautininke 
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Kitur JAV . . : 31.00 
Kanadoje 33.00 
Užsienyje x 34.00 
Savaitinis " 25.00 

19.00 
18.00 
19.00 
20.00 
15.00 

$15.00 
13.00 
15.00 
15.00 
9.00 

KELIONE ftUSTRALUON IR TAUTINE STOVYKLA 
(Pabaiga) j rias geriau susipažinom, padai-

Niekas nekalbėjo ir n e s i . | navom, pajuokavom. Dažnai tik 
j uoke kol neišgėrė p u o d u . ! trečią ar Ketvirtą valanda ryto 
k o kavos. 8:00 t r aukėm į vė
liavų aikštę uniformuoti pakelti 
vėliavas. Toliau sekė pusryčiai 
—• virėjai duodavo javainius ir 
blynus, kiaušinienę, "french to-
a s t " arba "baked beans". Užkan
dę, ruošdavomės užsiėmimams 
— pašnekesiai, rankdarbiai, skau-
toramos. Pokalbiai buvo įvairūs 
— apie skautavimą, lietuvybę, 
liaudies dainas, Lietuvos arche
ologiją, spaudą. Atlikę šiuos dar
bus , dainavom. Australai mus iš
mokė daugelį savo dainų, o mes 
juos savas. Po pietų (dažniausia 
gaudavom steiką a r kiaulieną) bu
vo poilsis, lankymas, maudyma
sis ir sportas, kurio metu dažnai 
vyko draugiškos tinklinio rung
tynės tarp Šiaurės Amerikos ir Au 
stral i jos. Negalėčiau pasakyt i , 

visai nutilo miškas. 
Stovyklos metu vyko savotiš

kos rungtynės tarp seserijos ir bro
lijos. Visi norėjo geriau 'pasirody
ti, ar tai būtų per vakarienę ar 
vėliavų pakėlimą ar nuleidimą. 
Vyr. skautės, ypač detroitiškės, 
panaudojo pionierijos žinias pa
statyti komendantui Šarkiui ma
šina, kurią jam įteikė per vieną 
vėliavos nuleidimą. > 

Kelis kartus užjūrio skautai 
buvo išvežti už stovyklos. Pirmą 
savaitę nuvažiavom į Healsville 
gyvulių prieglaudą. Ten matėm 
koalas, \vallabies, kengūras ir ki
tus Australijos gyvius. Antrą sa
vaitę buvom Sherbrook Forest 
National parke, kur iame iškyla-
vom. Buvo sunku lipti į statų kai 
ną, bet vaizdas iŠ viršaus buvo 
pasakiškas. Didžiausia ir ilgiau-

kas geriau žaidė — laimėjo įrįgįa išvyka buvo į Pilypo salą, 
amerikiečiai ir australai. Po tokių | P o p i e t ų ^ 1 ^ 0 ™ autobu:ais 
linksmybių, vėl sekė užsiėmi-' 
m a i — maždaug tokie patys kaip 
ir ryte. Vėliau vyko vėliavų nu
leidimas, vakarienė ir laužai. 

Laužai "pagal Amerikos stan
dar tus praėjo labai gerai — visi 
dainavo, pasirodymai geri. Visi 

ir pirmiausia sustojom prie pajū
rio, bet buvo per šalta maudy
tis, tai patraukėm į koalų prie
glaudą. Matėm šiuos meškiukus 
jų tikruose namuose — eukalip
tų medžiuose. Keli skautai net 
įlipo į medžius, kad geriau pama-

sutiko, kad geriausi laužai buvo tytų ir nufotografuotų gyvuliukus. 

išsiuntinėti vienetų vadovėms. 

Vienetai, turintieji pakėlimų 
bei apdovanojimų, prašomi pri
statymus šv. Jurgio proga siųsti 
ne vėliau, kaip iki š. m. kovo 
mėn. 11 d. 

! sesutes (aišku ir vilkiukus), susi-
• v. s. Irena Kerelienė^m^ daugiau 80 asmenų, I vi-

LSS Vyriausia Skautininke sas linksmybes jsijnngė ir tėftrai, 

pravesti Sydnejaus vyčių. Šie vy
rai buvo pilni entuziazmo, orgi-
nalumo. Jie sukūrė :avo dainas ir 
paruošė "operetę" Snfeguolė Bal
ta . Visi prisijuokė iki ašarų. Ki
tais vakarais vyko šokiai ir Kau
kių balius. Kaukės įdomios. Lai
mėjo vyčių "Star W a r s " kostiu
mai , o antrą vietą vyr. skaučių 
komendante Eglė Suchovverskyj, 
kuri apsirengė kaip eglė Buvo vi
sas būrys mažų mergaičių, bai
dyklių, musių ir įvairybių. Po 
laužų, vyr. skautės, vyčiai ir bu-
džiai turėjo vakarones, per ku-

jie ne tik vaišinosi dešrelėmis, bet 
dalyvavo ir ratukų lenktynėse. 
Iškylos vadovas ps . fil. Donatas 
Tijūnėlis ypatingai džiaugėsi, kad 
tokiam dideliam būriui greitai 
čiuožiant ir nemažai griūvant, 
niekas nesusiže^dė ir visi maloniai 
pasilinksmino. Iškylos sėkmė bu
vo ypatinga tno, kad dalyvavo 
toks gausus būrys susidomėjusių, 
nepaisant šalčio ( tą dreną tem
peratūra buvo nukritusi žemiau 
nu l io ) , ir užsnigtų, slidžių kelių. 
Vilkiukai vis dar tebegyvena tos 
iškylos prisiminimais ir kalbina 
vadovus kitą tokią smagią iškylą 
ruošti. 

SVEIKSTA SKAUTININKE 
KATTMIENĖ 

Po sunkios :irdies operacijos! 
sveiksta LS Seserijos paukštyčių 
skyriaus vedėja s. Aldona Kati-
n i e n ė Linkime cireit sveikti ir stip
rėti. 

BVYKO ALSTRALITON 

LSS Seserija dvasios vadovas 
v. s. kun. J. Vaišnys išvyko Aus
tralijon vesti rekolekcijų tenykš
čiams lietuviams. Kelionėje išbus 
i rečii. 

Sekantis sustojimas — tai "Nob-
bie:", kur gyvena ruoniai. Tačiau 
buvo žemas atoslūgio taškas ir 
nieko nesimatė. Nusivylę, važia
vom pavakarieniauti vienų lie
tuvių sode. Pūtė šaltas Antark-
tikos vėjas, sėdėjom ir valgėm au
tobuse. Pagaliau atėjo laikas, kai 
atplaukia pingvinai į šią salą. 
Jau sutemus, matėsi balti ir juodi 
gyvuliukai. Daug kas manė, kad 
jie bus aukšti ir dideli, bet iš ban
gų išlindo vos 10 inčių aukštu
mo paukščiai. Jią mus prajuokino, 

(Nukelta į 4 psl.) 

niiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiii 
A D V O K A T A I 

C H A R L E S P. KAL 
& A S S O C I A T E S 

Ofs. teL 776-5162; n a . 737-5047 
2649 W. 63rd St., Cicago, I1L 

Darbo vai. nuo 9 iki 5 vai. vak. 
Trečiadieniais uždaryta, 

Sežtad. atdara pusę dienos. 
Mes duodame įvairius teisinius 

patarimus. 
miiiiiiiitmiiiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiimiiiiiiiii 

itimiiiiiiiniitiiiiiiiiiiiimiiimiiintiinin 

Banaičio 

JŪRATE IR KASTYTIS 
S veiksim? opera 

Dainuoja Chicagos Lietuvių Operos 
choras, Dana Stankaitytė, Marga
rita Momkienė, Aldona Stempužie-
nė, Stasys Baras. Groja siinfoni-
nis orkestras. Diriguoja Aleksand-
rasKučiunas. 

Puiki dovana. Albumas, 3 plokš
telės. Kaina su persiuntimu $15.55 
ras Kučiūnas. 

Užsakymus siųsti: 
4545 Wesi 63rd SU 
60628 

DRAUGAS 
Chieago, DL 

t 

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

* Redakcija dirba kasdiec 
8:30 — 4:00, šeštadieniais 
830 — įae. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anka 
to susitarus. Redakcija už skelbi
mo, turinį neatsaką Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus pra

šymą. 
• . . ^ • Į S į . 

Wet . — PB 8-3229* 
0R, ARKA BALIUKAS 

AKTŲ, AUSŲ, NOSIES JB. 
GERKI,fS LIGOS 

2858 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR, K. S. SALIKAS 
Akafaclja n motėm Ugo* 
Gtaekologtne CblrapjrU* 

8449 So. Polasld Rd. (Cravrford 
Medieal Boilding) TeL LU 5-6446 
>ti neatsiliepia, l a m b d a S74-8M4 
MUaa ngoniw pfcgaJ •orttartm* 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marnoette Medlcai Ceoter 
• iSJ Sa Kedade A r — 1 

*l. • p'.rmad., anir&d. ir ketrlrUd 
6 lkl 7:t0 vai. rakaro 

•ettad. auo 1 lU I vai. 
Pagal •usli&rtma. 

OflM telef. Wa 5-1M0 
Elezfct tei. WAlbrook &-S048 

TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
fAI_: pirm., antr., ketv. Ir p«akt 
1:00 -5:00 vai popiet. tr»C Ir MH 
tk •ositaroa 

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2S58 West 68rd Street 
Gcago, minob 60629 

TeL — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Ant Rudoko kabinetą 
DR. EDMUMD L CIARA 

OPTOMBTRISTAS 
1799 West l į s t Street 

TeL - G B 6-2499 
Vai pagal •aattarfeaa: ptrtnafl. to 

ketv. 1-4 ir 7->: antrad. Ir penkt 
10-4: aeetad. 10-t v a i 

Ofls. teL 735-4477; Bes. 246-2839 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
Specialyb? — Nervq to? 

F^nootnfta Uc<M 
CBAWFORD MEB1CAL BLDG. 

•449 So. Pnlaski Road 
valandos pagal sualtartma. 

DR. i B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1W. — BE 8-5893 
Specialybė Akių lieos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL — PB 8-2220 
DR. JANINA IAKŠEYIČIUS 

J oš a A 
V A I K Ų L I G O S 
2659 West 6Srd Street 

•totaad antrad. ketvtrtad ir praft-
m lfl tkt s vai Ir nuo 5 iki 8 va 
**• SeStad. nuo ! .Jt' 4 TP; 

TeL ofise Ir buto: OLymple 2-4151 
0f(t P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
. 1443 So. 5ūtb A ve.. Cicero 
Kasdien 1-1 ral. Ir 6-ž vai vak. 

išskyrus trečiadieniu* 
Šeštadieniais 11 ikt « vai popiet. 

TeL BEliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
įLietuvis gVd\tojas) 

3925 West 59t Street 
VaL: plrmad., antraa . ieiv»- -aA 9 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet Ir I-V 
saL vak. TieC. ir sėstai apdaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIŲ IK VJJDat LJOOCf 

spixiAU->re 
MFJ)llAL BtlLL>L>G 

71M south Westera A venos. 
/alandos: Kasdien nuo 10 vaL tff 

lkl 1 vai. popiet 

Ofs. teL BE 7-1168; rez. 239-2919 
Ofs. HE 4-1818; rez. PB 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(7l-o» ir Campbell Ave. k a m a m , 
''ai.- plrmad.. antrad., ketvlrad. tr 
genktad. S lkl 7 v. p. p. Tik susitarus 

O P T I C A L S T U D I O 
¥K)LF7TA RAROSAITt 

70.M So. Washtenaw — TeL T7S-«7S* 
-Mtalkomi akiniai pasai sydytoji 

r*>reptus 
Didalii akinta rtmq pasirinkimas 

Vai. pirm., antr., penkt 19-5:1* 
< e f 1-8 v. vak. Sėst 10-4 »., s> • 

Trečiadieniais uždaryta 

HMittiftiumirtrmimtmntnHiiriiiinnni 

Ofn. PO 7-6906 Bes. GA 3-7278 
DR. A. JENKIRS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 We*t 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A* JUČAS 
DBRMATOLOGUA — 

CHIRURGIJA 
5214 So. Westera Avenne 
1902 No. Westera Aveoae 
TeL atsakoma 13 valandn 
489-4441 — 561-4605 

01). FERD. VYT. KAUNAS 
į t a i g o s ir boto M. 652-1381 

BENDROJI MEDICINA 
1407 So. 49th Court, Cicero, DL 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
Išskyrus tre&ad. & iežtad. 

Telef. — 382-4«22 
DR. ROMAS PETKUS 

aKir; L I G O S — rHli* . ttf lU> 
Ofisai: 

111 Vo WABASB AT&. 
4100 NO. OKNTBAIi AfTK. 

Valandos pagal 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

akte. Pritaiko 
"Contact le—tn* 

2613 W. 71st SL _ TeL 737-5149 
vai pasai susi^artma. TJtdaryta treft 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Sireet 

VaL antrad. nuo 1-4 popiet 
Ir ketv nuo 5-7 vakare 

Ofiso teL 776-2880; rez, 443-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A 8 

adresai 4255 W. 63rd Street 
Oftoo telef. RE 5-4410 

nesMsnrajos telef. QR t -SSi l 
Ofiso vai.: plrmad. Ir ketvtrtad 
auo IKK) Ugi 3:00 vai popiet 

DR. f Y T . TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
Bendra praktika ir moterų Ugo* 
Ofisas Ir rea *S5S W. 5tth 8t 

Tei PRospeci 8-nas 
Ofiso vai.: pirm., antr.. tree 1 

>enkt ano 1-4 vai. tr 6-8 v. vak 
feit. 1-4 p. p. ir kitu laiku 
Ofteo teL HE4-212S >armj GI S-Slt* 

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

2454 West 71 st S t ree t 
7aL: pirm., antrad., kstv 
?-» tr «-T — Į anksto 

l e l eflae PB 6-6446 
DR. P. D. KflIlSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Estijos 60 m. sukaktį Švenčiant * 

REIKIA STIPRINTI PABALTIEČIŲ VIENYBE 
Savo laiku Leninas rašinyje sovietiniai rusai visus tris, nesu-

Finliandija i Rossija" rašė ir rištus į vieną šluotelę Pabaltijo 
pranašavo, kad, carinės Rusijos raželius kiekvieną atskirai sulau-
impenjai žlugus, nė viena iš ru- žė... Dabar lietuviai, latviai ir 
sų pavergtų tautų nenorėsianti estai gali tiktai savo klaidas ap-
pasmaudoti bolševikų prižadėto- gailėti ir ryžtis iš jų pasimokyti, 
mis tautų apsisprendimo teisė- * 
mis ir laisvu noru pasiliksianeios Šiandieną estai kartu su lietu-
sovietines Rusijos sudėtyje. Taip viais ir latviais tiek tėvynėje, tiek 
jau gerai joms būsią čia gyventi... išeivijoje sutartinai veda kovą 
Tačiau įvykių eiga, kaip gerai ži- prieš tuos pačius okupantus. Tai-
nome buvo visiškai priešinga, gi t r visų tautų draugystė yra bū-
Sesiohka ne rusiškų tautų po tina, stiprintina. 
1917 m. spalio revoliucijos, kai Vis dėlto ir dabar išeivijoje tu-
buvo paskelbta bolševikinė dik- rime apgailėti, kad po tiek daug 
tatura, pasiskelbė nepriklauso- metų ir "pamokų" lietuviai, lat-
momis. Štai tos tautos ir jų valsty- viai ir estai nesukūrė vienos tvir-
bės: Volgos arba Idel - Uralo tos sąjungos. Tiesa, bendravimas 
totoriai (1917. XI. 12), Suomija vyksta, tačiau jis nevisuotinis, 
(1917. XII. 6), Ukraina (1918. L nenuolatinis daugiau pripuola-
22), Kubanės kazokai (1918.11. mas. Veiksnių konferencijos reto-
16), Lietuva (1918.11.16), Estija kos; kultūrinis bendravimas, pa-
(1918.11.24), Gudija (1918.IIL sikeitimas meno, kultūrinėmis 
25L Dono kazokai (1918.V.5), vertybėmis menkas, bent jau ne 
Siaurės Kaukazas (1918.V. 11), toks, kokio reikėtų. O reikėtų jį 
Gruzija (1918. V. 26), Azerbei- visomis išgalėmis stiprinti. Turi 
džanas (1918.V.29), Armėnija būti pačių pabaltiečių sukurtas 
(1918. V. 30), Lenkija (1918. XL vieningas politinis veiksnys, ku
l i ) , Latvija (1918.XI.18), Toli- ris visomis progomis vrsų trijų 
mųjų Rytų dem. respublika — tautų vardu kalbėtų. Toks veiks-
Sibiras (1920.IV.4) ir Turkesta- nys neturėtų būti kurios nors di-
n a s / } . 2-IV.15). dži®sios valstybės įtaigojamas ar 

Nežiūrint į "Rusijos tautų dek- kontroliuojamas, 
laraciją", kuri buvo paskelbta po * 
savaitės, spalio revoliuciją įvyk- Taip yra išeivijoje. O kaip gi 
džius, su tautų teisėmis į nepri- tėvynėje, prie Baltijos jūros kran-
klausomybę ir atsiskyrimo nuo tų, kur jau keli tūkstančiai metų 
Rusijos, L. Trockio suorganizuo- gyvena šios trys kaimyninės tau
ta raudonoji armija tuojau už- tos? Mums malonu pranešti, kad 
puolė nepriklausomybę pasiskel- tėvynėje pabaltiečių vienybės rei-
busias valstybes, nes "tautų kalė- kalu šis t a s daroma, 
jinas" turėjo likti gyvas. Štai pogrindžio "Aušros" Nr. 

Netrukusį Maskvos glėbį vėl 8, 1977 m. spalio mėn.), 47-48 
pateko visos tautinės respubli- puslapiuose paskelbtas įdomus 
kos, išskyrus Suomiją, Estiją, dokumentas — "Estijos — Latvi-
Latviją, Lietuvą ir Lenkiją. jos — Lietuvos nacionalinio ju

dėjimo vyriausiojo komiteto" at-
Jei iki I pasaulinio karo lietu- sišaukimas. Vadinasi trijų Pabal-

vių, latvių ir estų tautos turėjo tijo tautų sąjunga pogrindžio są-
skirtingas valstybinio gyvenimo lygomis jau sudaryta. Atsišauki-
sąlygas, tai nuo 1918 m. visų tri- me sakoma, kad šiai organizaci
jų likimas buvo, galima sakyti, jai vadovauja "jau sukurtas pa-
vienas ir tas pats. Lietuviams la- komitetis". Nusistatyta, esą, "iš-
bai malonu prisiminti, kad j rinkti tris pirmininkus pus-
valstybhų gyvenimą žengėme penktų metų laikotarpiui iš Esti-
drauge su estais, kurie savo ne- jos, Latvijos ir Lietuvos Naciona-
priklausomybę paskelbė tik aš- linio judėjimo komitetų", 
tuoniomis dienomis vėliau. Toliau pažymima, kad "visos 

Tai įvyko 1918 m. vasario 24 d. viešojo darbo funkcijos pereina 
kai Estijos seniūnų taryba pa- trims organizacijoms: Estų Pa
skelbė nepriklausomybės mani- saulinei tarybai, Laisvųjų latvių 
festą, kuriuo vyriausioji krašto pasaulinei sąjungai ir Lietuvos 
valdžia buvo perduota Gelbėji- išlaisvinimo Vyr. komitetui (bu
mo komitetui su ministeriu pir- tinai įjungiamas į jį Tomas Venc-
mininku K. Paetsu priešakyje. lova)". 

Ir estams, kaip ir mums, teko Skelbiami ir bendro nacionali-
vesti sunkias laisvės kovas, ka- nio komiteto garbės nariai: Ed-
rfauti su rusiškais bolševikais, garsas Andersonas (JAV), Jurgis 
Cia jiems .daug padėjo broliška Baltrušaitis (Prancūzija), Piot-
suomių tauta, paskolindama 20 ras Grigorenko (TSRS), Andre 
milijonų suomių markių ir at- Kiung (Švedija), Česlovas Milo-
siųsdama 2000 savanorių. Šiek šas (JAV), Ernestas Jopikas 
tiek savanorių atsiuntė ir švedai (Anglija), Arnoldas Lusis (JA 
su danais, ginklais pagelbėjo V), Jurijus Orlovas (TSRA), U-
anglai. 1919 m. estams buvo la- lofas Palme (Švedija), Andriejus 
bai geri, nes tais metais išvijo iš Sacharovas (TSRS). 
savo žemės raudonuosius ir dargi Žinoma, tai tik kvietimas te
padėjo latviams jų sunkiose ko- kiais nariais būti: "Tikimės, kad 
vose, išrinktieji asmenys nuo šių pa-

* reigų neatsisakys". 
Nepriklausomo gyvenimo 22 me IV-me atsišaukimo skyriuje 

tai estams buvo laimingi. Maža rašoma, kad "Estijos - Latvijos -
tauta sugebėjo sukurti ekonomiš- Lietuvos Nacionalinio judėjimo 
kai ir kultūriškai tvirtą valstybę Vyr. komitetas reguliariai leis es-
ir naudojosi visokeriopa gerove, tų, latvių, lietuvių, rusų ir anglų 

Estija labai įdomus ir gražus kalbomis savo dokumentų rin-
kraštasj turis 818 salų, 1500 eže- kinį EsLaLi arba kitus leidinius", 
rų, 420 upių. Tačiau visa teritori- Šiandieną mes dar teturime la-

1 a apima tik 47,600 kv. kilomet- bai nedaug žinių apie minėtą es-
rų plotą. Bet kai Sovietų Sąjunga tų, latvių ir lietuvių Nacionalinio 
Lietuvai "padovanojo" mūsų sos- judėjimo komitetą, gerai nežino-
tinę Vilnių, tuo pačiu metu nuo me, kieno rūpesčiu jis sukurtas 
Estijos atskėlė Petserimas (Pe- ir todėl nesiryžtame apie jį ką 
čoros) sritį. Dabartinės Estijos nors daugiau rašyti, nebent tiek 
plotas — 45,100 kv. km. 1972 m. —palauksime — pamatysime. 
Čia buvo 1,391,000 gyventojų. Drauge su estų tauta švęsda-

Negalima sakyti, kad estų poli- mi kaimyninės tautos nepriklau-
tikai nepriklausomybės metais somybės paskelbimo 60 metų su-
būtų buvę labai apdairūs. Estai, kaktį, mes nuoširdžiai sveikina-
labiau kaip latviai ar kaip lie- me tėvynėje ir išeivijoje gyve-
tuviai, trukdė Pabaltijo valstybių najčius estus, linkėdami estams 
sąjungos įkūrimą ir beveik visą sulaukti laisvės, kurios visos Pa
laiką laikėsi prolenkiškos politi- baltijo tautos taip labai trokšta. 
kos. Taigi nereikia stebėtis, kad b. kv. 

— Daugiausia krovinių per-|London (Heathrow) — 416,000, 
gabena New Yorko (Kennedy) j Miami — 404,000, Tokyo (Ha-
aerodromas — 934,000 tonų.jneda) — 366,000, San Francis-
Tbliau Chicago (OHare) — co — 310,000, Amsterdam — 
748,000 tonų. Los Angeles —1256.000. Paryžiaus (De Gaulle) 
.598,000, Frankfurto — 494.000., — 247,000 tom*. 
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Tokios svarbios ginklavimosi 
paslaptys ir grasinimai Sovietams, 
kuriuos JAV Gynybos sekretorius 
Harold Brpwn vasario pradžioje 
pažėrė ant kongreso stalo, norma
liai yra laikomas geležinėse spin
tose, kelių sargų saugojamuose. 
Tačiau, kai kiekvienerių metų 
pradžioje šio krašto Gynybos mi
nisterijai reikia daug, labai daug 
pinigų, sudėtingai taikos meto 
mašinai tepti, tada prieš kongre
są beveik visada stoja akis į akį 
pats Gynybos ministeris. H. 
Brown savo pareiškime (pinigų 
skirstytojams) daug dėmesio sky
rė jau prasidėjusioms erdvių kon
trolės rungtynėms (Draugas, nr. 
28, 78). Atrodo, kad ir Gynybos 
ministeris, tur būt, nedrįso dar 
visko išporinti kongreso nariams 
ar, amerikietiškai tariant, "pa
berti pupas ant grindų". 

Šiuo reikalu "Newsweek" sa
vaitraštis II. 13 laidoje viename 
straipsnių apie "Ginklavimosi 
lenktynes erdvėse" primena ame
rikiečiams apie sovietinio "Cos-
mos 954" subyrėjimą. Esą, "Di
džiojo Vergo Great Slave", Ka
nados šiaurėje, ežero lede rasta 
10 colių ilgio, 3 colių pločio ir 
pusės colio storumo metalo laz
delė buvusi tokia radioaktyvi, kad 
tam gabaliukui satelitinio laužo 
iš ten išvežti mokslininkams te
ko gaminti specialią 0,5 tonos svo
rio švininę kapsulę. Apie 150 my
lių atstu nuo šio radinio prie 
Thela ežero buvę surasta ir dau
giau sovietinio "Cosmos 954" at
matų. 

JAV rimtai susirūpino 
Po šio nelemto įvykio prezi

dentas J. Carteris spaudos konfe
rencijoje, kad apie tai girdėtų ir 
Sovietai, siūlė, kad "JAV ir Sovie
tai susitartų, kad tokie reiškiniai 
daugiau niekada nepasikartotų". 
(Ar galima susitarimu su So
vietais pasitikėti... O tie susitari
mai nėra verti to popierio, ant 
kurio jie surašyti, Aut.). Iš Bal
tųjų rūmų taip pat patirta, kad 
prieš metus laiko į JAV pasiū
lymą, kad būtų uždrausta bet 
kokius ginklus turėti erdvėse, 
Sov. S-ga ligi dabar dar nieko 
neatsakė. 

Sovietai pirmauja 
Grįždami prie erdvių kontro

lės lenktynių, sutikime, kad "Cos-
mos 954" laimingai pasibaigusi 
(negyvenamose vietose) nesu
kontroliuojamos technikos "tra
gedija" sukėlė nemaža išgąsčio 
pasaulyje Gal dar ir todėl ,kad, 
kaip šiandien jau žinoma, Sovie
tai erdvėse yra sėkmingai išban
dę "medžiotoją — naikintoją", 

BR. AUŠROTAS 

skirtą JAV ramiai skriejantiems 
orbitoje satelitams sunaikinti. 
Be žvalgybos, ryšių ir navigaci
jos satelitų, JAV liktų, lyg be 
akių ir ausų kumščiomis į visas 
puses besišvaistąs milžinas, pa
žeidžiamas ir nykštuko... "Ma
noma, kad sovietų "medžiotojai" 
savo aukas gali sunaikinti. Šiuo 
metu Sovietų S-ga jau turi pasi
gaminusi ginklus prieš mūsų sa
telitus, galinčius mūsiškius už
pulti. Aišku, kad mes nenorime 
pradėti erdvės ginklavimosi var
žybų. Tačiau Sovietų pasiekti 

mo erdvėje". 
Kiek tai liečia "satelitus — žu

dikus", laserio spindulių panau
dojimo žinovai samprotauja, kad 
netrukus sovietai pasigamins "sa
telitą — žudiką", ginkluotą lase
rio mirtinais spinduliais, kuriais 
net iš 100 mylių atstumo galė
siąs nušauti JAV satelitus. 

Bandymai pavyko 

PAVERGTOS LIETUVOS PROBLEMOS 
Pagal oficialius duomenis pa

vergtoje Lietuvoje yra geras gy
venimas, bet nepasakoma, kad 
tas geras gyvenimas yra tik ko
munistams. Betgi oficialiai pras
kamba, nors ir ne visos, paverg
tos Lietuvos negerovės. Tiesa, vi
si pavergtieji lietuv:ai neturi gali
mybės viešai išsakyti savo var
gus. Ar apsakė savo vargus 400r 
000 lietuvių, kurie buvo išvežti i 
Sibiro stovyklas? N e Daugumas 
jų ten žuvo, o kurie grįžo į Lietu
vą, nieko viešai negalėjo pasaky
ti. Tik vėliau vienas kitas iš pa
tekusių į laisvąjį pasaulį galėjo 
plačiau papasakoti apie savo 
vargus pavergtoje Lietuvoje :r Si-

Šiuo metu jau žinoma, kad 1977. bire. O kai kas iš tų pasakojimų 
m. gruody Sovietai iššovė "Gos- pateko ir į spaudą. Lietuvoie gy-
mos 970" į labai žemą orbitą. Po 
kurio laiko šį satelitą jie "išspy-
lė" iš žemosios orbitos į 600 mylių 
aukščio orbitą. "Cosmos 870" ke-

laimėjimai mums nepalieka kito'turis kartus apskrido žemę, pr> 
pasirinkimo", kalbėjo Gynybos artėjo prie taikinio (tik nenuro-
ministers tame pačiame kongre
so posėdyje. 

Pagal tame savaitraštyje pa
talpintas vaizdžias schemas skai
tytojas mato, kad Sovietų "žudi
kas", iššautas iš kurio nors poli
gono Sovietų Sąiungoje, yra vai
ruojamas prie JAV satelito. Priar
tėjęs prie pastarojo įsakymu iš 
žemės yra sprogdinamas. Sovieti
nio satelito susprogdinimo pasė
koje ir JAV satelitas mirtinai pa
žeidžiamas. 

Rungtyniavimas ne naujiena 
Dabar atidengiama, kad jau 

1976 m. pabaigoje, kai tik buvęs 
prezidentas G. Fordas sužinojo 
apie sovietinius mėginimus pra
lenkti JAV erdvių kontrolėje, jis 
3uvo įsakęs ir JAV specialioms tar
nyboms paleisti panašius sateli
tus į erdves. Tačiau, kai J. Carte
ris perėmė vyriausybės vairą 
1977 sausy, tai pirmoje eilėje jis 
atšaukė savo pirmtako potvar
kius, liečiančius JAV satelitų me
džiotojų laikymą erdvėje. Atseit, 
J. Carteris ar jo patarėjai galvo
jo, kad šioje plotmėje reikėtų pa
siekti taikingą susitarimą su bol
ševikais. Bet kai kurie šio reikalo 
žinovai mano, kad "jau per vė
lu susilaikyti nuo ginklų laiky 

doma prie kurio) ir ndo jo nu 
tolęs susprogo. Aišku sprogrmo 
metu "Cosmos 970" būtų galėjęs 
susprogdinti ir JAV kariškų sate
litų, skrendantį tame pačiame 
nuo žemės aukštyje kaip ir sovie
tiškasis. . 

Būklė gal nebeviltiška 
JAV Gynybos ministeris kong

resui atvirai prisipažino, kad 
"Amerika šiuo metu dar negali 
gintis nuo priešo puolimų erdvė
je". Taigi naujiems satelitams ga
minti jis paprašė iš kongreso 
73,000,000 dojerių. 

Teig:ama, kad JAV agentūra 
NASA jau yra paruošusi "Scout" 
raketą, kuri infra — raudonųjų 
spindulių pagalba galinti suras
ti savo taikinį ir jį sunaikinti. 
Taip pat studijuojami ir k'ti sate
litų naikinimo metodai (pana
šūs į sovietiškus). 

Visokiu atveju ir JAV šios sri
ties mokslininkai dar nėra visiš
kai užmigę. Jie mato vis tirš
čiau rikiuojamus Sovietų sateli
tus virš mūsų galvų. Gal jų ne 
vienas neša kapitalistams mirti
ną branduolinę bombą. Tačiau 
ir kapitalistai nenori mirti nuo 
savo pačių kviečiais atšertų 
žmogžudžių. 

venantieji tautiečiai neša kalėji
mų naštą fizine ir dvasine pras
me. 

Paskutiniu laiku tas negeroves 
iškelia spaudoje pavieniai asme
nys ir žurnalistai. Jie nekaltina 
valdž'os dėl tų negerovių, o tik 
švelniai paklausia, kodėl taip ar 
kitaip yra. Drąsiau spaudoje pa
sisakoma, jei tie pasisakymai yra 
ne prieš valdžią, o prieš atskrus 
asmenis. Žurnalistas V. Žemaitis 
klausinėja Maisto pramonės mi-
nisterį S. Dulską (Svyt 1976JOL, 

salyklą. Kai bus gaunama geres
nių miežių, alaus kokybė page
rės". Toliau Dulskas aiškina, 
kad gyventojams bus daugiau pa
teikta agurkų, pamidorų, krienų. 
Bet nieko nepaminėta apie mėsos 
gaminius. Jei nėra mėsos, kam 
reikalingi krienai? Vienas tautie
tis iš pavergtos Lietuvos ra
šo: "Kai atveža mėsos liekanų, 
prie krautuvės sustoja didelė e'Iė 
pirkėjų. Pirmieji dar šį tą gau
na, o paskutiniesiems lieka tik ka 
nopos, kurios verdant tyška, pyš
ka". Komunistinė spauda gir'asf 
kiaulių kombinatais, kuriuose lai 
koma po 12-18,000 kiaulių. Pane
vėžio ir Šakių kiaul'ų,penėjimo 
kombinatuose per metus išaugi
nama 54,000 kiaulių. Kur iš Lie
tuvos dingsta kiauliena? 

Dėl defic'tinių maisto produk
tų gamybos Dulskas atsakė: "Mi
nėtų produktų gamyba didėja k* 
ateityje didės dar sparčiau". Taip, 
gamyba didės, bet tų gaminių lie
tuviai arba negaus, arba negalės 
jų įpirkf. Kai prieš keletą metų 
(senais rubliais) Vilniuje maža 
mergaitė prekybos lange pamatė 
patrauklius pyragaičius "Svajo
nė", ji paprašė motinos, kad nu
pirktų tų pyragaičių. Mot na 
žvilgterėjo į lango pusę ir pasakė 

8 p ) . Paklaustas, ko jis labiau- — tai tik svajonė. Kai tada darbi-
siai nemėgsta, Dulskas atsakė: . ninkas per dieną uždirbo po 20-
"melo ir demagogijos". Jis tar- ' 30 rublių, pyragaičių "Svajonė" 
nauja okupantui, kuris viską klogramas kainavo 72 rubliai, 
grindžia melu ir demagogija, ir Ką reiškia gamybos spartinimas 
Dulskas prieš tą melą ir demago
giją nieko nepasako. 

Paklaustas, kodėl kepyklose 

ar didinimas, jei iš to jokios nau
dos neturi lietuviai. B mity
bos ministerijos geriausiai veikia 

Vasario 16-sioe minėjime Chicagoje buvo pagerbti ukrainiečių. Nuot
raukoje matyti J. švedas, K. Dabulevičius, Aitos pirm. dr. K. Bobelis 
ir Lietuvos gen. konsule J. Daužvardienė Nuotr. P. Maletos 

duona neįdedama į popierinius alaus fabrikai. Degtine ir alum 
užpildoma 52 proc maisto krau
tuvių. Svaiginamų gėrimų į Lie
tuvą daug įvežama iš kitų res
publikų, nes tų gėrimų esanti di
delė paklausa. Neskaitant kitų 
fabrikų, naujas Utenos alaus fab
rikas per metus pagamins 7,2 
miL dekalitrų alaus ir 2,5 
miL dekalitrų nealkoholinių gė
rimų. 

Kitaip J tas problemas žiūri
ma, kada sprendžiama pavienių 
žmonių ir dažniausia nekomu-
nistų reikalai. Esą, Palangoje se
zono metu vietos gyventojai yra 
labai gobšus: jie iš vasarotojų i-
ma brangią nuomą už lovą ar 
kambario kampą. Tas rodo, kad 
sezono metu lietuviams Palango
je nėra galimybės patekti į vieš
butį, vilą ar panašią patalpą. 
Tas visas patalpas užima Lietu
vos okupantai, net atvykę iš 
Maskvos, ir Lietuvos komunistų 
grietinėlė. Normalūs lietuviai, 
vasarodami Palangoje, yra pri
versti nuomoti atksirą lovą ar 

ma'šelius, o pirkėjui jį įvynioia 
ma į laikraštinį popierių, atsakė, 
kad neturima tinkamo popie
riaus ir automatų duonai įpakuo
ti. Į klausimą, kodėl duona ne
bekepama rytais ir vakarais, ka'p 
buvo prieš 30 metų, atsakė, kad 
duona kepama 24 valandas, bet 
jos pristatymas į parduotuves pa
vėluojamas. Dažniausia duona 
parduodama jau kitą dieną. S 
Dulskas dar paaiškino: "Atsisaky 
ta gaminių, turinčių ribotą pa
klausą, šiuo metu paruoštos prie 
monės, numatančios per penk
metį išplėsti konditerijos gami
nių asortimentą, kad jis vis'škai 
atitiktų vartotojų paklausą. Be 
abejo, daugiausia nealkoholinių 
gėrimų tenka gaminti iš to, ką 
turime — obuol'ų sulčių. Nepai
sant to, neseniai pasirodė gami
niai, turį gerą paklausą: "Baika
las", "Buratinas" ir "Tonikai". 
Toliau Dulskas sako: "Manome, 
kad šią problemą (gėrimų) pa
dės išspręsti stambi Utenos alaus 
darykla. Manau, kad galima susi- kambario kampą pas atskirus gy

ventojus, mokėdami už tai aukš
tą kainą. Žinoma, niekas negali 

darbuotojai jau dabar turi"pagal- j ***** nuomoti atskirą lovą ar 
voti, kaip priimt?, sandėliuoti ir kambario kampo kainos, nes pats 
realizuoti alų ir nealkoholinius lovos savininkas tuo laikotarpiu 
gėrimus, užtikrint, kad jie nepeš- g»H už pertvaros ant grindų, Fsą, 
tų. Dėl prasto alaus kalti netin- tuos lovų ar kambarių kampų 
kami miežiai, iš kurių daroma] (Nukelta į 5 psl.) 

MUŠKIT BŪGNUS 
JURGIS JANKUS 

" 84 
— Tikrai? — pašoko iš savo vietos. — Aš kol 

kas nieko trūkstant nepastebėjau. Jis sudarė visko są
rašą. Vienas egzempliorius buvo pas jį, kitas pas ma
ne. Net ir visos juostelės ir knygos surašytos. Jeigu 
ką išimdavo, pažymėdavo savo sąraše ir pranešda
vo man, kad pažymėčiau. Jis viską darė skrupulingu 
tikslumu. Štai čia abu sąrašai, — parodė du storus 
pluoštus popierių. Ko galėtų trūkti? 

Cia juodu papasakojo apie įrašytą Broniaus ir jo 
pasikalbėjimą ir galimus kokius nors lietuviškus raš
tus a r užrašus. 

— Ar buvo tame pasikalbėjime kas ypatinga? Kas 
nors slapta? * 

— Nieko, — Bronius papurtė galvą ir papasakojo, 
kas iš tikrųjų juostelėse buvo. 

— Tokie dalykai niekam neturėtų būti svarbu, 
— nutęsė advokatas. 

— Neturėtų, išskyrus vieną smulkmeną, kuri man 
staiga atėjo į galvą. Juostelės buvo įkalbėtos lietu
viškai, o jeigu ponas šeštokas ar jo jaunas draugas 
buvo kam po kojų pasimaišę, ar ką pamatę, kad 
reikėjo juodu pašalinti, reikėjo pašalinti ir tą, kas 
buvo nesuprantama kalba pasakyta ar parašyta, nes 
ka *in»i. koki* n ^ n i m s i tenai galėjo būti. Kaip tas 
atrodo? — užbaigė Bronius. 

Advokatas pasikasė galvą. 
— Kaip filmoj, —nusišypsojo, — bet gyvenime 

būna dar geriau. Tik čia jų mirtis greičiausiai buvo 
paprastas paslydimas. Policija iš tos vietos prieš me
tus ištraukė mašiną su žmogum ir rado penkias skyles 
galvoj. Labai panašu į mafijos darbą. Įtarė ir dabar, 
bet nieko nerado. 

— Nė gero guzo? 
— Nė to gero. Abu buvo gerai prisirišę. 
— Nė atsipalaiduoti nemėgino? 
— Atrodo, kad ne. Gal kaip nors prisitrenkė. 
— Abu? 
— Kaip kitaip. 
— Arba buvo jau be sąmonės pririšti. Žinai, 

Naujų Metų vakaras, keli lašeliai į taurę. 
— Ir vėl kaip filmoj, — nusijuokė advokatas. 

— Ponas Šeštokas antrą sausio dar čekį iškeitė j gry
nus. 

— Taip be niekur nieko? 
— Ne be nieko. Nors ir nereikėtų to sakyti, bet 

tame banke jis turėjo pasidėjęs ilgalaikiam terminui 
šimtą dvidešimt tūkstančių ir dar daugiau kaip dešimt 
paprastoj taupymo sąskaitoj. Dar ir vairuotojo pažy
mėjimą parodė. Patikrinau. Namas užrašytas Lietu
vių fondui, tai man ir rūpėjo, kai sužinojau, kad par
davė ir man nepranešė. 

— Matyti, neturėjo laiko, — su kreivu šypsniu 
pridėjo Bronius ir tuoj paklausė: 

— O vairuotojo pažymėjimą irgi rado piniginėje? 
— Ne. Jį čia radau ant magnetofoną Matyti, už

miršo pasiimti. 
Klebonas tuo tarpu pirštais palietė kulkų tadau-i 

žytą sieną. 
— Kad kam nors buvo užkliuvęs, tai aišku, jei 

net su Kalėdom taip pasveikino, — pasakė. 
— Čia, man atrodo, buvo klaida, arba kokio ne

nusisekusio studento kvailas pokštas, — numojo ad
vokatas. — Man nė galvoj negali tilpti, kad ponas 
Šeštokas būtų kam kliuvęs. Gero tai galėjo padaryti 
daug. Gal nežinot, kad keturiems studentams iš sa
vo sutaupų už mokslą moka. Tie net nežino, kam pa
dėkoti, nes pinigus gauna per mane. Ir tuos už namą 
kam nors geram sunaudojo. Kitaip nė negalėjo būti 
Tai kaip su tom juostelėm? Galim pranešti policijai, 
gal jie ką ir išplėstų, bet nemanau. O kam tuos įraši
nėjimus darėt? 

— Jis nore jo rašyti knygą apie savo jaunyste, 
— Ar negalėjo duoti jų kam paklausyti? Ar gal 

net ir nurašyti. Ar tamstai jos reikalingos? 
Bronius papurtė galvą. 
— Tik iš sentimento. Mudu buvom vaikystės bi

čiuliai Pagalvojau, gal būtumėt leidę pasidaryti kopi
jas. 

— Gal atsiras. 
— Kai išgirs, kas atsitiko, jeigu kas paėmė nu

rašyti, tikrai atsišauks. Aš galėsiu parapijos laikraš
tėlyje parašyti, kad grąžintų. Kam kitam tos juostelės 
gali būti reikalingos, — įterpė klebonas savo. — Ver
čiau palaukim. 

— _ __ 
Kai atsisveikino su advokatu ir susėdo į mašiną, 

Bronius paklausė: 
— O kas buvo tie du ponai, su kuriais prokuro

ras važiavo? 

. 
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MBSIJ kolonijose 
Pottsville, Pa. 

' PAMINĖTA 
NEPB1KLAI SOMYBĖS 

Sl 'KAKTIS 

Kaip -Pottsville Republican" 
laikraštis rašo. Lietuvos nepri
klausomybės 60 metų sukaktis 
l ietuvių buvo paminėta n e tik 
Pottsvil le. .bet ir kituose Penn-
sylvanijos miestuose, kur yra 
lietuvių. Minėjimus rengė lie
tuv ių bažnyčios ir Anthracite 
Lietuvof Vyčių 144 kuopa va
sario 12 d. Laikraštis prime
na, kad Lietuva šiuo metu yra 
Sovietų Rusijos okupuota. Atst. 
J a m e s Goodman iš Mahanoy 
City perdavė proklamaciją, ku
rią paskelbė Pennsylvanijos ats
tovų rūmai. Kongr. Gus Yatron 
pasakė kalbą. Apskrit ies ko-1 

misionierius Albert J. Matunis D d y t O I i a B © C t c l l / F l d . 
paskelbė deklaraciją. 

v'sos tautos — visi; įsitikinimu ir 
pažiūrų lietuvių. Taip pat buvo1 

perduota Amerikos Lietuvių l a - i 
rybos pirm. dr. Kazio Bobelio > 
stipri patriotinė kalba. 

Programa buvo užbaigta mar-į 
šu "Kur bakūžė samanota", pa-; 
gerbiant tą dieną prieš metus | 
mirusį muziką, mūsų maršų kū 
rėją a.a. Bronių Jonušą. 

Sekanti programa radijo va
landėlės "Leiskit į Tėvynę" (Li-1 

thuanian Broadcasting Spa) bus! 
girdima vasario 26 d. 2:30 p.p.! 
per KBHS stotį —590 AM ban- į 
sa. 

C L A S S I F Į E D G U I D E 
• 

Būrelis ponių, pasidarbavusių, rengiant vysk. V. Brizgio jubiliejaus mi
nėjimą. Iš k.: B. Briedienė, M. Remienė, antroje eilėje p. : 
Semėnienė ir L. Lapienė Nuotr. P. Maletos 

LIETUVIAI 
FLORIDOJE 

BOSTONO ŽINIOS 

. 

Specialios pamaldos buvo Šv, 
Kazimiero par. bažnyčioje St 
Clair, šv . Pranciškaus par. baž
nyčioje. Minnersville, Šv. Jurgio 
par. bažnyčioje, Shenandoah, 
Šv. Juozapo par. bažnyčioje, 

LIETUVIS N A U D O J A 
SAULĖS ENERGIJ.Ą 

Adolfas Andrulis, vienas iš 
pirmųjų Daytona B e a c h gyven
tojų, kurį laiką sėkmingai ver-

Mahanoy City, Apreiškimo par.! tęsis motelių bizniu, šiuo metu 
bažnyčioje Frackville, Šiluvos j tyrinėja kitas biznio šakas , 
par. bažnyčioje, Maizeville ir Į Šią žiemą j is savo rezidencijo-
Švč. Jėzaus širdies par. bažny- je įrengė saulės energijos pa
čioje New Philadelphijoje. Taip j naudojimo sistemą. Visi įren-
pat vasario 16 d. specialios pa-'gimai, atrodo, dar ne visai to -
maldos buvo šv . Pranciškaus buli, įrengti ant s togo, kur su-
vienuolijos mokyklos moki-i kaupiama saulės energija. Ja 
n iams. Tai organizavo Šv.! apšildoma maudymosi didelis 
Pranciškaus vienuolijos sese-į baseinas ir teikiamas š i l tas 
lės . : vanduo namų apyvokai. Šie 

Programas atliko S h e n a n d o J ^ ^ . 7 6 ^ . ^ '*&_¥ 
mies te "Lietuvos P r i s i m i n i m a i " ^ S^et°* ^ ^ * S ? 
su M a n Koons, N e w P W r f k - j ^ ? _ Ę L € i 5 f e ^ 5 5 f e 
phijoje — "Marijos Varpelių" 
choras pagiedojo specialias gies
mes . 

V isur dalyvavo gana nemažai 
l ietuvių kilmės žmorių ir jų 
draugų, prisimindami Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo su
kaktį . 

Hot Springs, Ark* 
PAMINĖTA 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SUKAKTIS 

Hor Springs, ArL. radijo va
landėlė "Leiskit i Tėvyne" vasa
rio 12 dienos programoie įspū
dingai paminėjo Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 60 metų 
sukaktį. Ta proga kalbėjo vietos 
gyventojas pedagogas Petras Maf-
Hefkis, "Tėvynės^argo" redakto

rius, iškeldamas Vasario 16-to-
sios svarbą ir prasmę lietuvių tau
tai, 
m ii 
brėždamas, kad 

mas žymiai sutaupys elektros 
vartojimą. Adolfas Andrulis, 
bene pirmas lietuvis Floridoje, 
bus panaudojęs saulės energiją 
šildymo reikalams. 

BIRUTĖS IR 
VACK) DZENKAUSKŲ 

GIMTADIENIAI 

Ormond Beach gyveną Birutė 
ir Vacys Dzenkauskai sausio 
mėn. šventė savo gimtadienius. 
Ta proga iš Deltonos ir Dayto
na Beach artimųjų prietelių bū
relis susirinko svetinguose B . ir 
V. Dzenkauskų namuose atšvęs
ti gimtadienių. V i s ų svečių 
vardu Birutę ir V a c į pasveiki
no Antanas Kašubą. Pakeltas 
šampano tostas ir sugiedota Il
giausių metų. Svečių tarpe bu
vo nesenai iš New Yorko persi
kėlęs į Palm Coast žymus vi
suomenininkas Vytautas Ab-

I raitis su žmona. Vaišių metu 
nepriklausomybės atstatvmo i . . . , - . . . . . . 

.w. .v, M - T • . - s™ apylinkių lietuviai paplana-
milžmiską reikšmę Lietuva;, pa- . . . . , » . / V . 

. ~ . , . ; vo u* šios augančios lietuvių ko
tą iškilminga! , . . M , , - , * 

° . i lomios veiklos galimvbes. 
švente jungia visus po pasauli 
išblaškytus lietuvius, švenčiamai J. Rimtautas 

A U D R O S GERIEJI ŽENKLAI 

Didžioji sniego audra — žiemos 
uraganas — vasario 6 d. padarė 
labai didelių nuostolių. Žmonės 
neteko n a m ų ir kitos nuosavybės. 
Audra nusinešė net ir gyvybės au
kų. Žmonės negalėjo eiti į darbus 
visą savaitę. Sniego pusnys ir su
versti jo kalnai daug kur siekia 
po keliolika pėdų aukščio. Tai pa
ti baisioji audros dalis, kokios 
Bostonas ir kitos vietovės neturė
jo virš šimto metų. 

Visada buvau nuomonės ir 
daug kartų rašiau , kad bėdos ir 
vargai žmones gerina ir suartina, 
o geras gyvenimas gadina ir toli
na. Šios audros pasėkoje žmonės 
stebėtinai pagerėjo. Kasė sniegą, 
kiekvienas praeivis pasisveikina, 
net ir jaunimas. Gubernatorius 
pranešė, kad paštas nenešiojamas, 
bet kas nori gali nueiti į paštą ir p 
atsiimti. T ą darau ir aš. Dviejų 
mylių kelyje nesutikau praeivio, 
kuris būtų nepasisveikines. Kai
mynai, kurie žinojo, kad šalimais 
gyvena seneliai ar ligonys, ne
šė jiems maistą ir atliko kitus 
patarnavimus. T o gėrio išimtys. 
Kai vyresnio amžiaus žmogų 'ka
santį sniegą užklausi, ar nėra 
jaunesnių, kurie nukastų, dažnas 
atsako, kad yra. bet tie jaunesni 
neina sniego kasti. Arba kai jau
nuoliui pasiūliau keliolika dolerių 
už nukasimą automobilio stoyė-j 
jimo aikštelės, atsakė, jog jis ne
suinteresuotas. Nusikask pats. Bet 
tai tik išimtys. Aplamai, audros 
pasekmėje žmonės pagerėjo. Žino" 
ma, neilgam. Kai po savaitės bu
vo nuimtas draudimas važiuoti 
automobiliais, vėl prasidėjo sku
bėjimas rr net praeivio nenori 
praleisti skersai gatvę. 

Tačiau išvada aiški, vargas vei
kia į gerąją pusę. 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

Lietuvos nepriklausomybės at
statymo. 60-ji sukaktis dėl sniego 
pūgos buvo atidėta į vasario 26 
d. Šis sukakties minėjimas įvyks 
šį sekmadienį, t. y. vasario 26 d. 
Minėjimo programa yra ta pati ir 
ta pačia tvarka, kaip paskelbta 
praeitą savaitę. 

KITI PARENGIMAI 

Kovo 5 d. skautų Baltijos ir 
Žalgirio tuntų tradicinė Kaziuko 
mugė. 

Kovo 12 d. Sandaros moterų 
klubo našlių karalienės pagerbi
mas . 

Balandžio 2 d. Laisvės Varpo 
pavasarinis koncertas. 

Balandžio 9 d. Minkų radijo 
valandėlės sukaktuvinis koncer
tas.-

Visi šie parengimai vyks Lietu" 
v ių Piliečių d-jos salėje So. Bos
tone. 

Kovo 12 d. N . Anglijos Baltų 
d-jos koncertas First & Second 
Church salėje, 66 Marlboroaugh 
S t Bostone. 

M Į f t C i L L A N E O U S 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. K&mjai. 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas Ir Tatajam* 

M I G L I N A S TV 
Z&46 W 69th St.v t e l 776 -1481 
;iHimuimiwi(ummMmmimiiimtiiMi 

i ilIimillliUItlŪlIUtmillllMMIUUUHtHIH 
PACKAGE EXPRESSAGENOT 

MARIJA NO&FraTKNB 
SIUNTINIAI f LIETUVĄ 

Laitai pageidaujamos garoe rvštea 
pr«fc«*». Maistas i š K u o p o s sandelių.! 
2BOS W. «»tb St., Chicago. DL SOC2* 

iiiiiiiiummuHtuiHiiiiiiimfmHHimiHM 
wmaia+mmomaar*m^%t*m+v<aaaB+^am*^m+mm>omm+mm+^aap+^at 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
i i kitus kraštus 

BtEDZINSKAS, 4065 Aieher Ave, 
;or DL 60632, telet . 927-5080 

B £ A L £ S X A T Ę 

• kamb. mOr. S miegan*. 69 tr Tai-
man.. $27,500. 

Gratu» b«n«aknr — 6 kamto. 2 ttdi 
aiai. 83 ir Kedzie. $64,200. 

1S metu senumo. 5 ^ kamb. 3 mie
gami. Daug rūbinių. 2% maš. garažu*. 
63 ir Narragansett. $54,000. 

2-įą aukštą — 2 po 6 kamb. nftr. 
65 ir Talman. S3Z5G0. 

So akrų žeme* Lemom*. $10,000 
už akrą. 

Š I M A I T I S REALTY 
Insurance — Ineome Tax 

2951 W . 6 3 i d S t . , 436-7878 

1*\LOMOJAMA — FOK KENT 

Balandžio 5 d. 
Martyno Jankaus 
nys Brocktone, 

Saulių s-gos 
kuopos rengi-

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

TEL. — WA 5-806S 

iiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuniiiiJ 
M. A. Š I M K U S 

VOTARY PrBLiIO 
I \COME T A I SERVICE 

4259 So. Maplewood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 

PILIETYBES PRAŠTMAI Ir 
kitokie blankai. 

iiiiiiiiuiiiiiiuiiiuiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiimB 
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S 0 P N I E B A R Č U S 
B A H O SEOfOS VALANDOS 

Visas programos iš WOPA 
l ietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 va i popiet. — šeštadienį ir 
sekmad. nuo 8:30 *ki 9:30 v. ryto. 

Telef.: 434.2413 
1490 A. M. 

įvairiu p rėki a pasirinkimas nebran
giai iš mūsų sandelio. 

COSMOS P.ARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

3333 S. Halsted St., Chieago, Hl SOA08 
2501 W. 69th St., Cbicago, 11L 6062S 

Teltff.: S2&-2737 — 254-3320 
Vytautas Valaatinas 

llIllllllllllllllllllllUIIIIIU 

• H * R Q U E T T E P A R K E 
S-ju botu mūrinis po 5 kamb. 

Gezu šildymas. Mūr. garažas. Arti 
06-os ir Talman. žemiau $34,000. 

BETŲ NUOMAVIMAS 

Mama pirkimas — Pardavimas 
Valdymas 

• 

Draudimai —' Ineome Tas 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

•455 8a. a a U i Ava. — T78-22SS 

4 kamb. botas suaugu
siems oe vaikų arba pensininke* 
Jokiu gyvuliukų. 45-oe ir Fainūeic 
apyL Skambint tel- 523-9164 arba 
776-0784 

i&iĖ W E S T 64TH S T R E E T 
Ižnu<wiojamas 2-jų miegamų 
butas. 5195.00 m&i. 

M t « E Y * POAlrl^E 
TeL — 2S**m 

D I r M Ę S I O 
^ K « M t ^ S « f l a t a v « M M M a s a B a w « i n ) M H M n B B 

asttariray>iyyaaasĮ»«]a[MM*j*aajiLij 

RČKAIO 
Viiafinių kortelių naudojimas yra 

gražus paprotys. Šiznieriai jas pla
čiai naudoją. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams tureM gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi-

HELP WAXTED MOTERYS 

II!* S. MAPLEWOOD AVE. 
CmCAGO, DLL. 00629 

ummammmmmmmmmmm 

V A L O 
KILIMUS IR BALDUS 
Platiname ir vaškuojame 

visu rūsių grindis. 
BUBNYS - TeL E E 7-6168 

• 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE 
nes jfa pladiaus ai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų teai-

yra Imtam prieinamo« 

VASARIO MiNESĮ liEIS 
B SPAUSTUVAS 

GAUSIAI ILIUSTRUOTA 
"KONNERSREUTO TERESE" 
Kaina $5.00. Jau salima užsisakyti. 
Tai naujas iŠ daugelio kuo. iono 
Burkaus veikalų. 

Prlež metus jis oateik§ "Du dva-
SfaUB bOtybių pasauliai". Kaina 
$8.50. Tai labai pta:js filosofinis vei
kalas, apie geruosius ir bloguosius 
angelus, žmones, ^gzortus. sapnus, 
astrologiją ir kitu« reiškinius. 

Knygos gaunamos pas — "Sūduva". 
809 Ramble Street. Rot Springs, 
Alk. 71S01 

RffliKTTK DRAUGĄ' 

Pasivaikščiojimas po Sydnėjų Vilios skauoj stovyklos Australijoje metu. 
VL Bacevičiaus 

S K A U T A I 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

m e s Juos nufotografavom :r suša
lę, įlipom j autobusus kelionei į 
stovyklą. Važiuodami į ekskursiją 
da inavom, o grįždami miegojom. 

P o 3,5 savaičių mūsų atosto
gos turėjo baigtis. Jau po pas
kut inės dainos prie laužo pradė
jo nedėt aiaros, ir riedėjo visą 

naktį. Sausio 15 d., 3 autobusai 
išvežė 100 amerikiečių ir kana
diečių į aerodromą. Australai, ku
rie turėjo automobilius, mus se
kė. Aerodrome iš kalbų ir veido 
išraiškų atrodė, kad 12,000 my
lių atstumas neišskirs draugų. 
Pasikeitę adresais, sudainavę at
sisveikinimo dainas, susitarę su
sitikti Toronte Bendruomenės 
Pasaulio Dienose ar IV Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongrese, įli
pom į lėktuvą kelionei namo. 

C C e č y t ė 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų r-guliavimas 
ir balansavimas. Stabdžiai Duslintu
v a i Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
ta i symai FIKESTONE TTRES, Wheel 
altgnmfot and bslancing. Brakes. 
Shock absorbers. Mnfflers and pipes. 
Tone-Ups. Lobricatfeo. Change of o i 

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

Apdraustas perkraustymas 
{vairiu atstumų 

Tel.: 376-1882 a r i » 3TO-59B6 

•& * • • i r • 

Budraitis Realfy Co. 
Mes su 50 kitom namų pardavimo 

įstaigom aptarnaujame pietvakarių 
Chicagą — tas daug pagreitina 
pardavimą Ir pirkimą. 

NORINTIEJI 
PARDUOTI AR PIRKTI 

arba išnuomoti botą 

be jokio įsipareigojimo skambinkit 
mums. 

Taip pat, abejojant dėl turimo 
DRAUDIMO, ar norint apdrausti 
NAMĄ AUTOMOBILĮ, GYVYBĘ ir 
SVEIKATĄ maloniai jums patarnaus 

BALYS BUDRAITIS 
4 2 4 3 W. 63rd St. , Chicago, DL 

767-0600 arba 7 7 8 4 3 7 1 

Baltas Sniego Parkas 
Mar-

Sildymas. 

H O U S E K E E P E R 
6 days per week. Live ui or go 

Own room. T.V. Ref. Mušt speak some 
F.nglish 

279-5200. Ask f or Mr. CdozzL 

DISHWASHER 
F<» SUBURBAN RESTAURANT 

ELMHURST.IL 
Woiking Hours 3 PM. — 12 PM. 

Salary $350 Per Hour 
CALL 279-21M After 3 PM. 

HELP WAN*TED VYRAI 

4 ricoetu BOTM k 
(mette Pke. Naujas garj 
NašlS atiduoda už $38,800. 

Palikimas. S Ii wirf> 19 rneoĮ 
Ir garažas. Centr. oro šildymas irvė-

WAREHOUSE HELP 
— FŪLLTIME — 

A p p l y 
BURTOH'S SH0ES 
3170 Commercial 
Northbrook. DL 

An eouai opportunitj employer 

j 

10<% — 20% — SO% plgtoa mofcSett 
nž apdraudę nuo ugnies fcr amtomo-
bUio r.-v-

F R A N K Z A P 0 L I S 
azesH We«« ss*n 

CbJosgo, ntinote 
TeL — GA 4-84154 

nillllllllllUllllllllllUIIIIIMIIHIIIIUIIIIIHi 

Popular Lithuanian 

R E C I P E S 

I 

i 
and FUter* 

COUNTRY AUTO ANO TIRE SERVICE 
2423 Wtst 59f h Stroef - T U GR 6 H 7 7 

Veikia ano 74H v a t ryto fld 8KX) vai. vakaro. 
ftearadieniafe nno 7 ^ 0 vai. ry to Iki 4 vai. popie t 
m^mmWmmm ndklaryta. — Sav. IUKAS CFSAS 

JaocapiBa BmmmtmmĖ 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
LAIDA 

Šiom dienom Draugo spaustnvf 
Išleido septintą laidą aios poplia 
rioa virimo knygos. J. Daažvardie-
aė vėl patikslino Ir pagraiino sis 
laida naujais paruosimais 

Tai geriausia dovana naujore 
žmonom ar marčiom. Daugelis ap
dovanoja kitataučius supažindin
dami juos su betuvisku maistu Ir 
virimu. 61 knyga yra sukėlusi la
bai daug pasteekimo lietuvių ir ki
tataučiu darbo vietose h* arganlsa-
cijose. 

Knyga yra labai graliai Irttta u 
su spalvotomis iliustradkania. La
bai patogi vartojimui-

Užsisakykite pasta ' 

DRAUOA8. Kayga; 

sinimas. Įrengtas beisinentatt ir tetif 
priedai. Tuoj galima užimti. Gražiofe 
gatvėje. Marąuette Pke. $2»,900. 

Gcažas platas aktypas Ir garatat 
Marauerte Pke. Verttosas pirkėjui. 

Liuksus "rasele*. Beveik naujas 
roiueuu. maras. 3 mieg. Radiant Šil
dymo dvi kontroles. 2 auto muro 
garažas. Daug priedų. Tik pamatę 
nupirksite už $40.000. 

Gražaa 5 kamb. apie 20 metą ma
ras. Pušų medžio beismentas. 2 auto 
garažas. Marquetto Pke. Tuoj galite 
užimti. $27.900. 

Tvirtas 2-ją ankirą nrtras. 2 botai 
Ir maloni biznio patalpa. 2 auto 
garažas. Savininkas miafleirto iki 
$38.500. Maruuette Pka 

Vddis Real Eslate 
2825 W«st lįst StrMt 

T«!. 737-7200 ir 737-853* 

SHEET METAL MAK 
Some eacperiepce in Miear and 

Pfunch presą. 

Refrigeratian Trainee 
WH1 train. Good co. ber.eftts. 

Call - MR. MOLLER 
Betweeai 10 and 11 

2 4 2 . 0 9 4 0 

Mūr. S botai po 3 kamb. Ctoras 
Investavimą*. Ma.rquette Parke. — 
842.900. 

Medini*. S butai po 8 kamb. Ma
žas >mok«Jtmaa Marqu«tt« Parka. 
$20.900. 

Mūras 4 rtrnrtn tr aamtss Mar-
<ra«tte Park« P1«nia $39.800. 

MlamJ Beach. S kamb. BSBsaa 
parduodamafl 161 llsoa $86,000. 

Mm tnrime pardavimai Floridoj 
rtonfcii) namo. NoHntteH perktf, par-

I ar malnytt <*ambtak<t mama 

VAIRĄ REAL ESTATE 
Ttl. — 925-6565 

M A C H I N I S T S 
T O O L R O O M 

Jų? and Cbcture work, some die re-
pairs, vanabie projects wiH enhsaoe 
mechanical interest. Benefits inciude 
exceDent vages. medical insurance 
and profit sharinę in a modern 
plant Convenient loration 

Come in or eaHt 
J. PARAVOLA — 343-7904 

KALMUS & ASSOCIATES 
2434 So. 2Stfi Ave- Brosdviev, BL 

opportuxilt7 amplover 

V Y R A I I R M O T E R Y S 
• • I . I • • ! • » • • • • • • • • • • • • ^ » » « » » 

Household Poskkm 
Couple: -
Unencumbered over 30. l i v e in 
—work a s bousekeeper, hra-
band c a n be regtUariy employ-
ed. European train. One a d u i t 
Recent references. 

- 234-0418 

HELP WANTED — HALE AND I B t A L B 
5 'iiiiiiniii iiiiiuiiiiiiiuiiiiiiiii wiimwia«n8tt«ii8tfi«fi8ai8ttt8M8« 
i 
š 

•na 

Kaina $4.00. Pridėkite 80 eentua 
pašto B 1 * h i n B " " P ^ ^ gyvanto-
mi pridstdta 3(1 esotu mokesčiams 
mimiiiitiiiiiii8asaia888aaaW8«siaaiBja]i 

Perriadtę • D r a u g ą " , daoktta 
j ; kiti4Baaa ugyakalialtįitl 

COMPUTER PROGRAMMER 
L a r g e distnbuting company located in Meiroae Park 

needs an exper'd computer programmer. Candidate m o s t 
h a v e 18 months to 2 years eucperience wi th Cobol. 

Famil iar i ty witfa Burroughs disc and 'tapė system pre-
ferred although ottoer experienoe wifl be considered. FuH 
co. benefit package. Salary fsoannansurate witb eaparienee. 

F o r l u i t m l e p Oafl: 

Jim PapUovk m *&.2m 
' -Tiinimtliilltjuiiiinntmrii u n i M M . * 



- • * - - > • < • * - • -

V a d o v e — 
GENOVAITE ftSEICHMANIENf 

A K O M p a • uo j a — 
MUZIKAS A. JURGUTIS 

R e n g ė j a i 
„GRANDIS" 

^i^ij^g^g^b^ 
"GYVATARO" IR ANITOS PAKALNIŠKYTĖS 

KONCERTĄ 
įvyks šeštadienyje, vasario men. 25-tą d.r 7:30 vai. vakare — Jaunimo Centre. 

Bilietai gaunami — 
VftZNTLIŲ PREKY30JE 

m PRIE ĮĖJIMO. 
Kama 4 ir 5 dol. 

V i s u o m e n e k v i e č i a m a 
d a l y v a u t i . 

SU A. 1 PETRONĖLE DUNDZILIERE ATSISVEIKINUS 
1978 m. sausio 10 d. Chicgo-

ie staiga numirė šviesi, labdarin
gos širdies Sūduvos krašto dukra 
a.a. Petronėlė Sirutytė - Dun-
dzilienė. Ji buvo gimusi devy
nioliktojo amžiaus paskutinio de-

ros pradėjo mokytojauti Dzūki
joje. 

Petronėlės gyvenimo kelias 
abiejų pasaulinių karų audrose 
buvo vingiuotas ir sunkus. Ji dar 
vaikystėje neteko savo kapsės mo 

šimtmečio pradžioje Sūduvos Si-]tinos (K. Giedraitytės iš Geleži 
ručių giminės lizde, Prudobolės nių km.), o kartu ir motiniškos 
viensėdyje, Marijampolės aps. šilimos. Ji vėliau su meile pasi 

Siručiai - žemaičių bajorų gi- ledį . - p a m ° ! ė l į £ * » S ° n c * 
minė. 18-to amžiaus vidurv i s t o - ! 2 ^ " " ! 8 ? f B a , k u n \ k m - > W 

niai globai, ją pamilo ir pati rinės Lietuvos laikais vienas iš 
Siručių, vardu Mykolas, atsikėlė j b u V 0 . m y h m a \ K a i P° 1 4

 t
m e t ų 

Sūduvoh ir įsikūręs į pietus nuo 
Liudvinavo buvo Mažosios Buk
tos (Mozūrgirės) girininku. Giri
ninko sodyba prie pat Mozvrgi-
rės buvo vadinama Prudobolė. 
Vėliau šios atšakos Siručių buvo!J* ,3_v . .. 

^_ _i c • v : sukūrus, savo ligotu vyru rūpin 
apsigyvenusių Seinų aps. Kapcia-' - 6 y F 

miesčio apylinkėje, ir vienas jų, 
grįžęs iš Amerikos, įsikūrė Ožka
balių (dr. J. Basanavičiaus) kai
me. 

antroji mamytė mirties patale gu
lėdama verkė paliekamų be mo 
trnos mažų savo vaikų, Petronėlė 
jai pažadėjo niekad jų neapleisti 
ir juos globoti. Tą savo pažadą 
ji šventai vykdė ir savo šeimą 

no tropikų rajonuose tokiu bū-s 
du buvo sugauta 400 tūkstan
čių. Kai kurios gamtos ap-į 
saugos organizacijos pagrasino 
paskelbsią boikotą tunų pramo
nės produktams, jeigu nebus 
daroma žygių delfinams apsau
goti. Nurodoma, kad delfinai 
vaidina nemažą vaidmenį, pa
laikant vandenynų ekosistemos 
sveikatingumą i r stabilumą. 

jm. 

A L B I N U I S M O L I N S K U I 
ir se imai 

Petrutė su seserimis ir broliais 
jau buvo ketvirta pmdoboliškių 
Siručių karta. Jos tėvas Mykolas 
(1860-1928) buvo baigęs Liud
vinavo mokykloje 3 skyrius, 
skaitė S Prūsų slapta gabenamą 
lietuvišką spaudą, pažangiai 
tvarkė ūkį, augino gausią šeimą 
ir dar prieš spaudos atgavimą sū
nų leido į Veiverių mokytojų se
minariją, dukterys augo ir dirbo 
namuose. 1909 m. savo dviejų 
pusbrolių kviečiama vyresnė Pet-
rutės sesuo Albina išemigravo į 
Škotiją. Petrutę tėvas, susitaręs 
su banko tarnautojo liudvinaviš-
kio Gurevičiaus šeima Suvalkuo
se, nuvežė pasimokyti siuvimo, 
namų ruošos ir pirmosios pagal
bos pagrindų. 1914 m. karo pra-
dž'ojė Petrutė jau slaugė tėviš
kėje karo lauko ligoninėn atvež
tus karius. 

damasi, karo ir pokario metu 
pati jau nedaug bepajėgdama ir 
nepritekliuje gyvendama. Ne
nuostabu, kad Petronėlės jaunes
nės seserys ir brolis ją laikė lyg 
savo antrąja motina. 

Pirmojo karo metu atsidūru
si tolimame Saratove vadovavo 
karo pabėgėlių namams, globo-
•dama ir rūpindamasi 150-čia 

Mozaika Madona ir kūdikis padovanota Chicagos Šv. Kryžiaus ligoninei. 
Nuotraukoje matyti seselė June, gailestingųjų seserų tarnybos direktorė, 
dail. Ron Schereck ir seselė M. Dorothea, ligoninės direktore 

pajėgė, dirbo ir, sesers Marijos nados ir Colorado, ir velionės ar-
padedama, galėjo su vyru pragy- timieji liūdėdami su meile ir pa-
venti ir remti besimokantį sūnų. garba atsisveikino ir palydėjo pa-
Vyro liga ir mirtis 1951 m., sū- skutinėn kelionėn savo mylimą 
naus mokslinimas, o ir jos pa- motiną, sesę, tetą, močiutę, bi-
čios vyresnis amžius ją grūdino, člulę. 
Ji niekad nesiskundė sunkiu dar-1 įfe p e t r 0 n ė l ė po gedulingų 
bu ir kantriai nešė naujo gyve-! p a m a i d ų i r p r asniingo klebono 
nimo naštą. Nenustojo šelpti iš- k u n > ^ Zakarausko pamokslo 
tremtuosius, o gilesnes senatvės M a r q U e t t e Parko lietuvių parapi-

Po pirmojo pasaulinio karo vi
siškai sunaikinton tėviškėn negrį
žo nei Petrutės tėvas, nei jo vai
kai. Tėvas žemę išnuomavęs ap-
sygyverio Liudvinave, o vaikai 
mokėsi ir kūrėsi Marijampolėje, j įmonių. Po karo grįžusi į atsi 
Kaune, Bartininkuose, dvi duk-; statančią Lietuvą, pradėjo dirbti buvo įsijungus į lietuvių katali 

|brolio Broniaus su Adomu Dun-,kių moterų s-gą, Šv. Kazimiero ir 

sulaukus, pati būdama pusiau pa-
liegus, slaugė savo sunkiai ser
gančią seserį geradėją, kurios na
muose ilgesnį laiką palankiom 
sąlygom gyveno. Keleri malo
niausi jos jau pensininkės gyve
nimo metai buvo Kalifornijoje, 
kai sūnus, baigęs inžinerijos 
mokslą, išsikėlė į Los Angeles 
dirbti ir siekti magistro laipsnio 
ir po metų ją pas save atsivežė. 
Čia susirado draugų, įsijungė lie-
tuviškon parapijon, bendravo su 
sūnaus draugų šeimomis, paeks-
kursuodavo.. Ji čia pasijuto lai
minga tarp mielų lietuvių, tapu
sių geriausiais jos draugais. 1960 
m. kartu su sūnum grižo Chica-
gon palyg'nti ne mažan artimųjų 
giminių tarpan. 

Petronėlė, gyvendama žemė
je, daugeliui nušluostė ašaras, ap
rengdama pamaitindama, šelp
dama ir ramindama* Chicagoje 

LEETUVOS PROBLEMOS 

(Atkel ta S 3 psl.) 

nuomotojus tikrina valdžios pa
reigūnai. 1976 m. 21 inspekto
rius pat'krino 3974 privačius na
mus bei apartamentus. Birželio 
- rugpjūčio mėnesį būdavo o r - Į į . " ^ y f c į į į j s ū n ų p l e č i a n . 
gamzuojami reidai, kurių metų 
buvo patikrinta 720 namų valdų. 
Miesto finansų skyrius per vasa
ros kurorto sezoną atliko miesto 
gyventojų patalpose 1382 patik
rinimus, o komunalinių įmonių 
kombinatas — apie 259 patikri
nimus. Pažeidusiems įstatymu 
numatytas patalpų nuomos nor
mas taikomos administracinės ir 
visuomen'nio poveikio priemo
nės (baudos). 

Nepasakyta, ar buvo patikrin
ta ir masės privačių palapinių, 
kuriose vasarą Palangoje apsisto
davo nekomunistai lietuviai. Juk 
gal ir jie išnuomojo palapinės 
kampą, pažeisdami komunisti
nius nuomos nuostatus. 

Tokios problemos' ne tik pa
vergtoje Lietuvoje, bet ir visoje 
komunistinės Rusijos imperijoje. 
Net turtingi komunistai pasisa
ko, kad viešbučiai yra tik užsie
nio turistams ir aukšto rango 
komunistams. Visi kiti, atvykę į 
kitą miestą, turi nakvynės ieško
ti privačiuose namuose, mokėda
mi u i lovą ar kambario kampą 
nakč ia po 10-20 rublių. Tai ko
munistinio rojaus problemos, ku
rios y*a itūolatinės ir gaustos. 

dzila organizuojamoje knygų 
leidykloje iš pradžių Marijampo
lėje, o vėliau Kaune A. Dundzi-
los įsteigtame leidyklos antrame 
knygyne ir spaustuvės kontoro
je. 1924 m. ištekėjo už naš
lio Adomo Dundzilos, augino jo 
dvi mažametes dukreles, o vėliau 

tis knygų leidyklai ir daugėjant 
darbams, visa savo energija buvo 
į juos įsijungus. Be to, jai dažnai 
tekdavo pavaduoti sunkiai ser
gantį savo vyrą. Apie atostogas 
dėl darbų gausos netekdavo nė 
pagalvoti, nebent pavasarį visa 
šeima išsikeldavo gyventi į Pa
nemunės pušyną, iš kur kasdien 
tekdavo važinėti darban į Kau
ną. Velionė, gyvendama Kaune, 
buvo uoli katalikių moterų s-gos 
ir Karmeltų parapijos labdaros 
organizacijų veikėja ir šelpėja. 

1944 m., karo ugniai siaučiant 
ir mirčiai žvelgiant į akis, ji su 
visa savo šeima paliko gimtąjį 
kraštą jau antrą kartą savo gy
venime trisdešimties metų laiko
tarpyje. Antrasis pasitraukimas 
daug skaudesnis už pirmąjį 1914 
m. Šis antrojo pasitraukimo lai
kotarpis, lyginant su žmogaus 
amžiumi, per ilgai užtruko ir at
skyrė ją visam likusiam gyveni
mui nuo gimtosios žemės ir ten 
likusių artimųjų. 

JAV-se Dundzilų šeimai įsikū
rimo sąlygos buvo ypatingai sun
k i o s — vyras ligonis, sūnus ne
pilnametis, dar lankąs aukštes 

Putnamo seselių rėmėjų eiles, bu
vo Balfo, Lietuvių fondo ir Lith. 
Library Press narė. Savo pensi
ninkės centu šias organizacijas 
uoliai rėmė, pati atsisakydama 
geresnio rūbo ar sotesnio kąsnio. 
Jausdavosi laiminga kitam pada
rius gera. Ne viena Lietuvos baž
nytėlė ar kun:gas buvo jos pa-
č'os ar jos sutelktomis lėšomis 
šelpiamas. Visada skaitė lietuviš
ką spaudą ir ją rėmė. 

Visi giminės, gyveną Chicago
je ir atskridę iš Kalifornijos, Ka-

jos bažnyčioje 1978 m. sausio 13 
d. buvo palaidota Lietuvių Šv. 
Kazimiero kapinėse šalia savo 
vyro a.a. Adomo. 

Žiupsnelis Lietuvos žemės ant 
velionės karsto telengvina jai 
amžinąjį poilsį! 

Sūduvietis 

Jonas Mulokas 

VILNIUS 
LENKŲ OKUPACIJOJE 

Brangiai motinai Lietuvoje mirus, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Steponavičių ir llendu šeimos 
Cleveland 

Ši knyga neseniai gauta. Kie-1 
tais viršeliais. 116 pusU Išleista 
Melbourne, Australijoje. Kaina su 
persiuntimu $4.30. 

Užsakymus siųsti — DRAUGAS, 
4545 West 63rd St„ Cfckago, UI. 
60629. 

;niiMHiiiii]iiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiuiiiu> 

Liaudies menas ir kitkas 
Drauge 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

0OVYDAS P. GAIDAS Ir 6ERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. Califoraia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ii LA 3-9852 

4605-0? South Hormitago Avonuo 
Telefonai — YArds 74741-2 

tn ir 

DELFINŲ LIKIMAS 

Nepaisant to, kad domėji
masis delfinais kasmet didėja, 
negailestingas jų naikinimas 
jūroje ne tik nesumažėjo, bet, 
priešingai, išsiplėtė. Delfinų 
medžioklė i r žūklė ypač padidė
jo po to, kai beveik buvo išnai
kinta daug stambiųjų banginių 
rūšių. Pavyzdžiui, Japonijoje, 
pačių japonų duomenimis, vien 
1970 meta is buvo sugauta du 
šimtai tūkstančių delfinų. Be 
to, didelės žalos delfinams pa
daro tunų žūklė. Kai kada į tu
nų t inklus pakliūva iki dviejų 
tūkstančių delfinų, o iš viso 
statist iniai duomenys rodo, kad 
1970 meta is Ramiojo vandeny-

•'Draugo' administracijoj* 
galima pasirinkti įvairių liau 
l ies meno darbų: medžio, ke 
ramikoB. drobės, taip pat betų 
riškų lėlių ir vėliavėlių 

Apsilankykite | "Draugo" ad 
aūnistraci.įą ir pasižiūrėkit. Ga 
rasite kai ką padovanoti n v 
draugams 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN / V E 

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

•'Draugo* adresas: 4545 f* 
«Srd M.. Chtoago m. M629. 
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PETKUS 
T I V A S IR S 0 N U S 

M A R Q U E T T E FUNERAL H O M E 

2533 West 71 S!. 
1410 So. 80 

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HTLLS GfcLINYČIA 

2443 WEST C3rd STREET 
Telefonai: PR 84)833 Ir PR 8-6834 

Taip pat naujoji Barboros ir 
Gene Driskių krautuve 

THE DAISY STORE 
•SIS Soutfnvest Hwj„ Oak Lawn 

Trf 4MM31S 

KOPLYČIOS 

Tel, GRovenhill 6-2345-6 
AvoHC1ooro T0wthall 3-2108-9 

AIKATft ACTOMOBUJAS* STATYTI 

įlllltfllllHHIIHI»HHIIIIIIIMIIIIimHHrHHIIHIIIIHIIIHIIIIUHMIIIIIIiHIHIIHHIHmilH^ 

miiifiiiimiiiiiinmiiimimiiiiiiiiitiiitiiii 
Radijo Valanda jau virš 35 m. tarnau
ja New Jersey, New York tr Connectj-
cut lietuviams! 
Kas šeštadienį nuo 4 9d 5 vai. popiet 
« WEVD Stoties New Yorke 1330 
kil.. AM ir nuo 7 iki 8 vai. vak 97.9 
meg. FM. 

Direkt Dr. Jokūbas J. Štokas 
14C7 Force Drive 

Mountainside, N.J. 07*92 
Tel. 232-SMS (eode) 2tl 

Kviečiame taip pat klausyti Lietu
viškų kultūriniu valandų anglų kalba 
tt Seton Hali Universiteto radijo sto
ties (New Jersey WSOU 89.5 meg. 
FM) Pirmad 7:30-8.30 vai. vakaro. 

i 
PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PROGOMIS 

SV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO 

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

SO. UTUANICA A VE. TeL YArds 7-3401 

STEPONAS C. LA6K (LACKAWICZ) IR SŪNŪS 

(Vadovauja prot J. Stukas) 
filąją rriokyktą. Petronėle, Riek HiiiiniHIIHIIIIIIllHIrillIlHlUlimiliUniUI 

A N T R A L A I D A | 
- l i l e i d . - | 

__ — PreL Juozas Karattus | 
Naujasis Testamentas yra prateko formato, jrištas kietais virSe- j 

liais. Vertimas padažytas gražia lietuvių kalba. Mecenato dėka laida £ 
parduodama prieinama kaina. £ 

Gaaaama "DRAUGO- knygyne | 
KaJna-$5.N | 

Illinois gyventojai prašomi pridėti 50 centų mokesčiams ir persiuntimui. £ 
(Kitur gyvenantieji pridekite 25 centus). " = 

Gera proga visiems įsigyti NsnjaJ Testamentą. Siųskite užsakymus: £ 

D R A U G A S Į 
4846 Wost 63rd Strtof 

llUnois 60629 | 
MHniimiiniirnrrniiiTifMMTiirHriiniuiiiiiiiiiiiiitiiiHiMiiŲMiHiiiiiiiiiiiiiHinnii^ 

2314 W. 23rd PLACE 
2424 W. flftfa STREET 
11401 HŪTs, I1L 

VTrgima 7-4M72 
TeL REpubiic 7-1213 

TeL §74-4418 

PETRAS MELIONAS 
9 a CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette 1-3573 

JURGIS F. MIDMIN 
m SO. UTUANICA A VE. TeL YArds 7-1138-31 

POVILAS J. RIDIUS 
3354 SO. HAL5TED STREET TeL YArds 7-lfll 

VASAITIS - 8UTKUS 
Asm aCERO, ILL TeL 

« 
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DRAUGAS, trečiadieniu 1978 m. vasario mta, 22 d. 

x Audronė ir Antanas Ste-
panai iš Australijos, lydimi 
Emilijos ir Romo Sakadoiskių, 

X SeJna Kymantaitė, Le-
monto lituanistinės mokyklos 
12-to skyriaus mokinė, lanko 
Hinsdale South High Schocl 
kurioje yra pasižymėjusi kaip 
labai gera mokinė ir srortinin- ,. ~ ... . , ,. . r , . . apvunkės Kristijono Donelaičio kė. Ji yra geriausių mokinių i,.;, , ^ ^ Į J ^:-.-. ^^^„ 
sąrašuose ir jau dveji metai i š 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
J. L VALSTTItSE 

— Washingto90 • 

eilės išrinkta klasės prezidente. 
Priklauso Hinsdale South mo
kyklos "Hornets" krepšinio ko-

lankėsi "Draugo" redakcijoj irI maudai, kuri praėjusiais me-
domėjosi jos darbais. Stepanas, į tais buvo viena iš 8 geriausių 
kaip endokrinologijos specialis-'komandų Dlinois valstijoje, 
tas, porą metų praleido Londo- Šiais metais komanda turėjo 14 
ne ir pusantrų metų Houstone, rungtynių ir visas iki šiol laimė-
dirbo savo profesijoje ir dabar j°- Daina yra moksleivių atei-
grižta atgal į Adelaidę, Austrą- į tininkų kuopos iždininkė. 
lijon, x Juozas Masflionis skaitys 

x SoL Danutė S t a n k a i t y * ' £ ? " * * * m : ' ' ^ J ^ t 
_ . , _ idėjos Dobilo romane Bludas . 
šiemet mūsų operos pastatyme ^ ^ kmol2dm2vsL 
atliks v ieną sunkiaus ių partijų,1 

kurią Verdi* b e t kada sukūrė sopranui. Tą partiją Verdi s u 
libretistu pavadino Abigai lės 
vardu "Nąbucco" operoje. 

lituanistinė mokykla rengia va
sario 26 d. literatūros vakarą 
ir parodą, 400 Huriey Ave., 
Rockville, Md. R a š y t Algirdas 
Landsbergis skaitys naujausios 
savo kūrybos, Elena Bradūnai-
tė ir Jurgis Bradūnas kalbės 
apie liaud ;es dainas i r padai
nuos specialių dainų. B u s dail. 
Vidos Krištolaitytės m e n o dar
bų paroda Programa ir paro
dos atidarymas bus 4 v a i p. p. 
(ne 3 vai., kaip buvo anksčiau 
skelbta) . Parodą ga l ima lan
kyti tarp 2—6 vaL p o pietų. 
Po programos bus kavutė ir 
vaišės. Vakaras rengiamas li
tuanistinei mokyklai paremti 
Mokyklos vadovybė ir t ė v ų ko
mitetas kviečia visus i š Wa-
shingtono ir Baltimorės apylin
kių šioje popietėje dalyvauti. 

Hartfordo skautai ir skau 

p. p . Jaunimo centre 106 kam
baryje. Paskaitą organizuoja 
LKM akad. Chicagos židinys. 

X Lemonto Maironio lituanis
tinė mokykla Lie tuvos nepri-

x L B Gage Parko apyL V a - kiausomybės šventės proga is-
sario 16 d. minėj imas jvyka v a - * t e i d o m o k y t o s laikraštėli, pa-
sario 26 d. Jaunimo centre. I ytiainUt "Perkūno Vėjas". L a i - j t ė s ruošia tradicinę Kaziuko 
Rytą 11 vaL pamaldos jėzuitų kraite l io vardą konkurso būdu! m U g e . Ji įvyks kovo 5 d. Svč. 
koplyčioj, po t o nunėjimas Jau- parinko 4-to skyriaus mokinys Trejybės bažnyčios svetainėj, 
nimo centro kavinėj . Pagrindini J J ^ c ^ . Redaktoriai — Atidarymas - apie 10 vai. ryto, 
žodį tar s R o m a s Kasparas, p o n skyriaus mokinės Dalia Pau- pasibaigus lietuviškom Mišiom. 
t o meninė dalis ir metinis apyL U ū t ė į. V i d a goiįūnaitė, globė- Mugėj svečiai turės progą įsi-
sus innkimas . Vis i apylinkės l ie- ^ _ m o k . J u o z a s I v a nauskas gyti skautų ir skaučių įvairių 
tuviai kviečiami dalyvauti Įfc Algirdas Jasaitis, redakcijos darbelių. Taip pat bus proga 

x ALRK Motera sąjungos nariai: Zita Šoliūnaitė, Dana pasivaišinti lietuviškais pietu-
20 kuopos susirinkimas įvyks Varnaitytė, Rasa Kamantaitė, j mis, kurie prasidės 12 vaL, ir 
vasario 26 d., 11 vaL po lietu- Dana Sutkutė, Laima Sidrytė, i namuose keptais skanėstais, 
viškų pamaldų Marquette Par-, Daina Kamantaitė, Raimundas j n:3Q vaL įvyk* skautų ir 
ko parapijos salėje. Visos na-; Ateksronas, Paulius Jakaitis, i skaučių iškilminga sueiga Visi 
rės ir norinčios būti narėmis Kęstutis Laukaitis, Aras Biskis, j Hartfordo ir apylinkių uetuviai 

Aras Sutkus. Jonas Sidrys ir. yra kviečiami apsilankyti šioj 
Viktoras Jakaitis. Laikraštė-' Kazhiko mugėje. 

w*^w *̂ ^> • 

Mik. ŽVAIGŽDUTE 
Redaguoja i. Placaa. 

Įateigtag Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriau* 
1*45 8o. Claressant Atenoe, CUeaco, ******* 

SĄMONINGAS LIETUVIS 
Šiais, nuolat besikeičiančiais, 

svetimose šalyse. sileisti. Aš pasieksiu ir atsigul-
Tuo pačiu laiku, kai stengia- siu ant šaltos žemės pailsėti. 

TĖVYNĖS PASAKA 

laikais m u m s yra labai svarbu " ^ i 5 s i l a i k y t i w v e sąmoningais Daug snaigių krito s u manimi. Nemačiau tavęs aš , Nemune, 
išlaikyti lietuvišką kultūrą Lie- U e t u v i a i s . t u r i m e nepamiršti sa- Mes, vėjo blaškomos, sudarėm Bet^širdelėj mano 
tyvių kultūra, tai unikumas: v o V™****^ ° YV* persekio- sniego pūgą. Štai, aš jau guliu Tekanti* **. 
jraži, vertinga, brangi mums ir ^ sėtuvių mūsų tėvynėje, 
pašau iuL Ji atgimė gyvenau- M < * . t u n m e .!»•*•*»* pasaulį, 
čių lie uvių dėka tekiose šaly- fc*> atkreiptų dėmesį į ken-
* kaip Jungtinės Amerikos į?***. į f ^ lam ""* ** *r_i_4_j_i », * i. , _ . t žiauriai kankinama Valstybes, Kanada, Australija. J r . . 

Mūsų parapijoje š ią kultūrą' . ^ **»> k a i mes kovojame, 
ypač palaiko mūsų organizaci- J ^ ^ L F * 0 ^ fr t U r ė l d m e 

los, ka ip: tautinių šokių grupė, ^ T * ^ T a l p g : £ * • * -
Aoras, skautų, ateitininkų or- ^ j f 1 ^ " Prašykime Jo 
^anizacijos, o ypatingai šešta- F a § a l b 0 8 ' 
iienio lituanistinė mokykla. Larry Wizman, 

ToL kol mes kalbame lietu- Rochesterio lit. mokyklos 
viškaL žydės ir lietuvių kultūra mokinys. "Plunksna". 

. ; Ir tėvyne — mano pasaka ant žemes, o kitos snaiges bai- fc ^^^ _ „ ^ vaaaism 4 ^ ^ > 
gia uždengti mane. Pastebiu, 

Ir seka tave širdim 
Ir žodžiais, • 

kviečiamos dalyvautL 
x DaJL Adolfas Valeika šį 

penktadienį, vasario 24 d.,, po 
parodos atidarymo Čiurlionio 
galerijoje, Taunlmo centro ka
vinės kultūrinėje vakaronėje 
kalbės tema "Lietuvos grafika". 
Vakaronės pradžia 8 vaL vak. 

X Vyskupo M. Valančiaus 
dvasinės didybės iškėlimas api
būdinant Grigo Valančiaus nau-

lio mecenatai yra dr. Antanas 
Razma ir Jonas Talandis. 
Spausdinta "Draugo" spaustu
vėje. 

AFRIKOJ 
. . . 

— Kun. Hermanas' 
anksčiau dirbęs Vasario 16 gim-X Petras Petrutis, Margučio nazijoje, 1971—1976 m. Brazi-

radijo programos vedėjas, bus 
atžymėtas Lietuvių respubliko
nų lygos banketo metu kovo 4 d. 
UŽ" nuope'nus informaciniam 
darbe. Taip pat specialūs atžy-

lijoje, 1976-7 Sicilijoje ir mo
kęsis prancūzų kalbos Belgijo- į 2icmoa darbai 
je iki šių metų pradžios, vasa
rio 7 d. atvyko į misijas cen
trinėje Afrikojev prancūziškai 

jąją knygą — Žemaičių didys.is j mėjimai bus įteikti Chicago kalbančiame krašte. Dirba 
— bus Lietuvio sodybos pažmo- i "Sun-Times" ir WBBH-TV Sto
nyje, šį sekmadieni, nuo 2 vaL 
po pietų. Užkandis. Visi lau
kiami. 

čiai už pristatymą dramos "The 
Defection of Simas Kudirka" 
Amerikos visuomenei. 

5 . 
Piešė Danielė iš Cicero 

A-. 
KODĖL AŠ NORĖČIAU 
PAMATYTI LIETUVĄ 

Aš norėčiau pamatyti Lietu-

x Lietuvių Operos dabarti-
nam pastatymui padėti išvykti 
sceną šiemet padėjo: nauji 
Operos mecenatai Joana h* Ed
vardas Stepai iš Parmos, Ohio 
— 100 dol., dr. Giedrė b1 dr. 
Rimvydas Sidrtei — 100 dol., 
Angelą ir Vytenis Diridai — . 
10'i dol., Regina ir Albinas 
Smolinskai — 100 doL, Vanda 
ir Zenonas Petkai — 100 doL, 
Vena ir Aleksas Lauraičiai — 
100 doL, Feliksas Lukauskas —; 
100 do!., Vytas Miceika — 10X) 
dol. šitos aukos įgalina suma
žinti pasakiškas Verdi operos 
"Nabucco" pastatymo išlaidas; 
tad visiems šiems mecenatams 
reiškiame gilią padėką, (pr.). 

x Opera primena, kad "Na-
bueco" operos spektaklių bilie
tai gaunami ir sekmadieniais, 
nes Vaznelių Gifts Internatio
nal krautuvė, 2501 W. 71 S t , 
atidaryta kiekvieną sekmadienį 

X J. Badas, Livonia. Mich.. 
prie • prenumeratos mokesčio 
pridėjo 9 dol. auką. Dėkui 

.;n~ 

kad esame prie kažkieno namo. 
Staiga išbėgo vaikai iš namo £, 2k«"*we 

iš kaip pašėlę voliojasi po snie- y u o tolimu krantą — 
gą Ritinėjosi, žaidė ir buvo la- Two u p ė m > 
bai patenkinti. Netruko jiems j ^ ^ siėnita}s, 
ir sulipdyti sniego senį. Aš, Tavo sodžiais — 
snaigž, dabar gyvenu tame Tavo gintaru 
sniego senelyje. Džiaugmosi Ant Baltijos krantoi. 
baltomis dienomis, kol dar ga- O. B. Aadronė 
liu, ir bijau, kad saulė nesu-
«ralvotų pakilti aukščiau. Pa-
šildžius saulutei, bus sniego se
neliui galas. o. žinoma, drauge 
ir man — vargšei sniegulei pa
baiga gyvenimo... 

Ramroa Jnrgul ytė. 
Hamiltono "Vysk. M. Valan
čiaus" lit. m-los X sk. mekirt*. 
Kanada. "Mokyklos atgarsiai". 

LIETUVOS DIDVYRIAI 

Lietuva yra didvyrių žemė. i^ tu^ką g e ^ N u o U t remia 
Didvyriai yra žmonės, kurie pa- Uetuvišką švietimą. Tegul Die-
sižymi savo darbais, žygiais ir 
šaunumu. Jie yra karžygiai 
arba herojai. Tai žmonės, ku-' 
rie dirbo Lietuvos gerovei Lie- BUVO KLAID'Ų 
tuva turėjo daug didvyrių, ku- "Galvosūky — raidyne, įsi-
rie atidavė savo gyvybę dėl jos. vėlė klaidų". Atsiprašau. 

Senovėje lietuviai gynė savo 
kraštą nuo kryžiuočių ir kitų 
priešų. Lietuviai karžygiai — 

vas stiprina jų jėgas! 
Redaktorius 

didvyriai geriau norėjo mirti, 
negu būti priešų vergais. 

Kai Lietuvoje buvo spaudos 
uždraudimas, tai atsirado kiti 
didvyriai — knygnešiai. Su
gautieji knygnešiai buvo uŽda-

čiau plevėsuodavo Lietuvos vė
liava 

Aš skaitau apie Lietuvą kla-' T<m^ i kalėjimus, ištremiami į 
sės skaitymo knygose, bet bū.ų S*0"^ arba nužudyti. Jie žino-
įdomu pamatyti viską, apie ką j J° ^ ^ pavoju*, bet vistiek no-
dabar tik skaitau. Nuvažiavusi ^J 0 B*™ tėvynei padėti. 

Lietuvos partizanai yra did-

Musha parapijoje netoli didžiu 
lio gamtos draustinio, kuriame 
saugojami tipiški Afrikos žve-!v*- Lietuva yra tėvelių gimta-
rys. Saleziečių misijos ir kun. * kraštas. Mano tėveliai, mo-
šulco adresas: Paroisse Musna, ^ ^ »" tėvukas man daug pa-]į Lietuvą, aš norėčiau pasikal-; 
B P. 266 Kigali, Rwanda Af- P^akoja apte Lietuvą. Jie s*- bėti su vaikais - jie man pa- * * • * Jie, pasislėpė Lie.uvos 

0 . . . . . _, _ 1 ^ r-.J _ _T 1 miškuose, kovojo prieš rusus. nca. kė, kad Lietuva yra labai graži 
Šalis. / 

Lietuvoje yra daug žaliuojan-

pasakotų apie Lietuvą, o aš 
jiems apie Ameriką. 

Nors aš gimiau Amerikoje, 
aš norėčiau pamatyti ir pažinti 

GALVOSŪKIŲ NR, 16 
ATSAKYMAI 

I. Langas, 
m . 1) Buvo 13 žvaigždžių 

Confederat'ų kariškoje vėlia
voje. 

2) Konfederatams priklausė 
11 valstybių: Alabama, Arkan-
sas, Florida, Georgia, Louisia-
na, Mississippi, North Carolina, 
Tennessee, Texas, Virginia, 
West Virginia. Ekstra Žvaigž
dės reprezentuoja Missouri ir 
Kentucky valstijas, kurios nu
balsavo stoti į Conf ederaciją, 

X "Draugas" visada mū»ų X Alfonsas Tamošionas, d 
mielai laukiamas ir skaitomas" cero, Dl., pasveikino "Draugo" fiu. miškų, gėlių ir čiulbančių 
— rašo mums Marija Gureckie- leidėjus, atsiuntė prenumeratos paukščių. Taip pat yra daug savo tėvelių ir tėvukų gimtinę 
nė iš Waterburio, Conn., siųsda- mokestį ir 7 doL auką. Ačiū. . eže iu> uP i u «" upelių, 
ma metinį prenumeratos mo- x John Bimba, nuoširdus AŠ norėčiau pamatyti Vilnių, 
'cestį ir auką. Ač ū. "Draugo" skaitytojas Sydnėju- Lietuvos sostinę. Norėčiau pa-

X Veronika Gesaitis, Chica- *^ Australijoje, savo laiške matyti Gedimino pilį kur anks-
TO 1 Draugui" gražiai rvertino dien-

20, BĮ., prie prenumera o s iro-; «.. . .. A . wwrP*«2r*:'' •m^mwt^^r':~':'\' 
kesčio pridėjo 7 doL a u k ą Afiū. " £ . atnaujino prenumeratą ir U; ^ • . . . , -

r ^ pndejo auką. Ačiū. .» v • • r>, 
x V. Pužauskas, La Crescen- x Aukų atsiuntė: po 4 doL 

ta, Calif., paskyrė "Draugui" — S. Mockus, Jonas Laucius, 

Jie visi žuvo už Lietuvos laisvę, bet liko ištikimos Unijai. 

— Lietuvą. 
Audronė Salaitė, 

Marąuette Parko lit. m-los 
5 sk. meknė. 

Lina Didžbalytė, 
Kr. Donelaičio lit. mokyklos 

VI sk mokinė. 
PADĖKA 

auką. Dėkui 
X Aukų po 4 doL atsiuntė: 

B. Mackevičius. Juozas Vaške
vičius; 3 doL — Eugenija Bogu-
ta; po du doL — Teresė Baru-
šauskaitė, Monika Pavalkienė; 
1 doL — J. Mickevičius. Vi
siems tariame malonų ačiū. 

x Miko pirm. dr. Kęstutis J. 
nuo 11 vai. ryto iki 3 vaL po- Valiūnas ir ponia atvyksta iš 
piet. Prašome pasinaudoti New Yorko dalyvauti Dlinois 

(pr.). Lietuvių respublikonų bankete 

x Anita Pakalniškytė 
Gyvataras išpildys 
Grandies rengiamam koncerte, 
kuris įvyks A m. vasario 25 d. 
7:30 vai. vak. Jaunimo centre. 
Bilietai gaunami Vaznelių pre
kyboje. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti. (pr.). 

kovo 4 d. Lietuvių Tautiniuose 

Juozas Sinkus, Andrius Skučas,: 
A Skinkys, Juozas Laukaitis; Į 
po 3 dol. — Julia Vaitkus, M. 
Kšečkauskas, J. Dragunevičius; 
du dol. — Jonas Ašmutis; 1 dol. 
— Brigita Baublienė. Visiems 
dėkojame. 

X Aukų po 5 dolerius at
siuntė: 

Petras Bernotavičrus, Ever-
greenPark, 

Leonas Kazragis, Chicago, 
Juozas Sabas, APO, Europoje. 
Visiems nuoširdžiai dėko-

Ponai Vasiukevičiai Tėvynės 
Žvaigždutės konkursams paau
kojo 25 dol. Visų skaitytojų ir 
bendradarbių vardu nuoširdžiai 

Kaip tu gyveni? Man labai df*0J°- P o n a i Vasiukevičiai yra 
gerai sekasi Aš rašau tau iš * d e l i PatriataL Išaugino gražią ištaku, 
mokyklos. Kaip Lietuvoje yra? ' <T* 

LABAS ONUTE, 

D7. 1. Skaitiklis, vardiklyje, 
varikliuose, taikiklio. 
2. Beržyne, ąžuolynas, egly
nuose. 

3. Skalbykloje, mokyklą, džio
vykla, skaityklose. 

4. Auksiniai, ąžuolinis, ge
ležinę. 

V. Dauguva prasideda Valda-
jaus aukštumoje, netoli Volgos 

•r;~;.<s~;'*—* 

^ namuose. Dr. K Valiūnas bus, jame. 
'''r'z-vrr'^ pagerbtas kaipo 1977 metų-

^ t f y m ė * . Betuvis. M e ^ T H I C A G O S Ž t N ! O j 

lllllllilIlIlIlIMIIilIMIIIIIIIIIIMMHIHIINIIII' 
x A. a. Leonardo Aimučio 

surinkta dokumentinė medžia
ga — kaip Amerikos lietuviai 
laimėjo U'ashingtono užtarimą 
pavergtai Lietuvai ir kaip siekė 
išlaisvinti Lietuvą, yra paskelb
ta knygoje "Amerikos Lietuvių 
Taryba". Knyga kainavo 10 
doL, dabar ją "Drauge" galima 
gauti už 3^5 doL sa persiun
timu. (pr«). 

banketo programą atliks solistė 
Praurimė Ragienė, akompanuo
jant muz. M. Mo'.ekaičiui. Ban
keto informaciją tekia Irena 
Regis tel. 476-7089 ir Regina 
Andrijauskas 476-9092. (pr.). 

X Ex CoDectione P. Avižie-

AUTOMOBILIŲ PARODA 
Didžioji metinė automobilių 

Gražu, bet šalta 
Piešė Rū'a Jonauskaitė, D 

Girėno lit. m-los 4 sk m kine 

paroda McCormick rūmuose, 
Chicagoje, prasidės vasario 25 
d. ir tęsis iki kovo 5 d. Bus 
išstatyta daugiau kaip 600 vie

niam grafikos ir tapybos dar-; t i n i u i r užsieninių automobilių. 
bų paroda atidaroma šį penk-Į • 
S 6 p i vasario 24 d., 7:30 vai. | VOKIEČIU MESTNLNKAI 
vak. Čiurlionio galerijoje Jauni- j Moks'o ir pramonės muziejuje 
mo centre. Paroda tesis ligi nuo vasario 28 iki balandžio 16 
kovo 5 d. Lankymo valandos d. bus išstatyta 34 vokiečių me-
savaitgalyje nuo 10 vaL r. ligi nininkų ir amatininkų apie 100 i Vasario 16 yra Iietuvos nepriklau-
10 vaL vak., kitomis dienomis j darbų: brangenybių, sidabro ga-' somybės šventė. Tą dieną mes 
nuo 7 vai. vak. ligi 9 vai. vak. j minių, pūsto stiklo, audinių, I *VM»«i»»e ražiai. Lietuvoje šią 
Parodą atidarys daiL A. Va- medžio raižin^krepšių. knygųl S S ^ S S S S f f * . Donelai-
leška, ifir.). jlriiioto pavyzdi^ žaislų. Jfc lit ark*. U sk. aokiaė 

Kaip t a v o mama, tėtė ir mažas j 
brolis? A š turiu katinuką Jo 
vardas yra Rudis, nes jis yra 
rudas. Mūsų namas yra labai 
šaltas , nes p a s mus yra daug 
sniego. A š turiu naują knygą. 

Laukiu tavo laiško. 
Aleksandra Marytė, 

Lemonto lit. mokyklos 
3 skyriaus mokinė. 

S N A I G Ė S LIKIMAS 
Vieną dieną, prieš dauge l į* 

metų, buvo sniego pūga. Toje 
pūgoje aš, baitą s n a g ė , atke-1 

l iavau žemėn. 
Ta diena prasidėjo gražiai, 

n e s buvo sau'ėta. Kitą dieną 
pasirodė tamsūs debesys ir už
klojo v isą dangų. A š gyvenau 
tame debesyje -drauge su kito- (10 taškų) 
mis gražiomis snaigėmis. Anks- ' , TL . 
čiau m e s buvome lietaus laše- Palyginimai. Brūkšneuų v i e - £ e m s s u r a s t l l e s v k 1*- (5 tai-
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I (mįslė) 

D er.ą ir naktį išplėtęs akis. 

10) Minkštas, kaip 

(Žiūrėkite 
Paukščiukai 

m. 
pieninį). 2'ema. 

alkani. Padėkite 

liai, bet orui atšalus, pavirtom toje parašykite a t i t inkamus pa kai) . 
rv. 

buvo 
snaigėmis. t lyginimus duot iems p o s a k i a m s : 

Debesis buvo labai sunkus, pvz.. Salta3 kaip l e d a s ir t. t . Krepšyje buvo 3 0 obuolių, 
persikrovęs begalybe snaigių. Duota dešimt žodžių. TJz gera i kuriuos v i sus nupirko t r y s šei-
Debesio siūlės prairo — neiš!ai- pritaiky^ą a t s a k y m ą gaus i te po mininkea, kiekviena p o 10 obuo-
k ė sunkumo, ir snaigės pradėjo vieną tašką. !**• ***$ Z^ėjo asitiktt, kad 
birti retai, pamažu žemėn. 1) šlapias, kaip . 2) 1 0 obuolių l*o krepšyje? (10 
SmarkiAu pradėjus snig'i pajų- Sausas, kaip , 3) Gyve- taškų). 
tau, kad ir aš su kitomis snai- na, kaip 
gėmia krentu žemyn. 

4) Miręs, kaip 
5) Riebus, kaip 

Aš išlindau iš debesio ir pra- 6) Liesas, kaip 
dėjau skristi. O toks šaltas prus, kaip 
oras ir toks tolimas kelias m>»kaip . 9) Kietas, kaip į pavadinimą žino, gaus 5 taškus. 

Vienas mažas saldainis (Su-
garplum) turi atskirą pavadini-

7) Sti-'mą, susidedantį iš dviejų pasi-
8) Sflpnas, kartojančių žodelyčiu. Kas tą 
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