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"LKB Kronika" Nr. 30 

Kratos, tardymai ir areštai 
Konfiskuotas "Aidų" numeris, JL Sacharovo knyga, Bradūno eilėraštis 

10 gražinimo; laiškas "Tiesos'* re- mens kratą ir jį iškrėtė. I Sas-
dakcijai (į Ba!ke\ičiaus 1976 nausko pastabą, kad šiame nuta-
rugpjūčio mėn. straipsnius), žur- rime nėra prokuroro sankcijos 
nalas "Aidai", 1975 nr. 2, išleis- tardytojas atsakė, jog įstatymą 
tas Niujorke; prašymas Vilniaus leidžia daryti kratą ir be proku-
m. liaudies švietimo skyriui dėl roro sankcijos, tik per 24 vai 
pašalintų iš A. Vienuolio vid. apie tai turi jam būti pranešta 

.. -.<-. . . M U mokyklos XI klasės moksleivių: Jie taip ir padarysią. Asmens kra-
vyr. tardytojo mjr. Pileho pave- , , D, . . ~ v, . , , ' T c i .-„i 
j . ., . . . i i V. Bogušo, A. Tuckaus, A Masi- tos meru pas J. Sasnauską nieke 

lionio ir J. Sasnausko sugrąžini- nerasta ir jis buvo paleistas. 
mo su XIa klasės 31 moksleivio 

(Tęsinys iš vakar dienos) 
Tuo pačiu laiku (rugpjūčio 

23 15 vai.) pradėta krata ir Ju
liaus Sasnausko bute Vilniuje, 
Garelio 15 bt. 15. Kratą darė 

dimu ypatingai svarbių bylų vyr. 
tardytojas papik. Maslaukis. 
Prieš pat kratą čia taip pat pa^ § a : ^ m^ s u y j e s 
sirode nepažįstamas vaikinas, ku- f , , . » , iiv. , *, 

. . T „ , ' ženklu ir uzrasu: Kas bus, kas ris pasiteiravo J. Sasnausko mo- , , T . . L -. z~\ «. , t i nebus, bet Lietuva nepražus tinos, kur yra "jo mokslo drau- . 

Areštavus Vilniaus autobusų 
stotyje V. Petkų ir A. Masilionį 

penkios naudotos rašomosios t e n dar buvo sulaikytas ir J. Vo 
mašinėlės juostelės; rašinių "Ger 

ponai ateis'ai", "Sekam: 
lungevičius. Kadangi jis nesileido 
iškrečiamas, tai buvo nuvežtas j 

Rusai saugumą, ten iškrėtus ir, nieke 
neradus, paleistas. Jokio doku-

gas Julius". Motinai atsakius, 
kad Julius yra mieste su reika- , . , . * L* . .,.. . A biami lais, nepažįstamasis ;seio, ir tuo- i . . w. . ^ .̂ . . . J ' komunistų pavvzdziu 
jau užgriuvo čekistai. . , į„ . , ,> i 
' ° primetė mums Klasių kovą rank 

Kratos metu paimta: Antano raš!iai ir straipsnis "Lenkiškos mento, leidžiančio daryti hartj 
Suraučiaus autobiografijos frag- mokyklos — Lietuvos rusinimo J*am nepateikta. J. Volungevičių' 
mentai (iš Lenkijos lietuvių gy- įrankis". &1 to parašė protestą Lietuvo: 
venimo); Eduardo Kuznecovo Kratos metu atėjęs Juliaus Sas- ^publikos prokuroru^ Paleist; 

SOVIETU TIKSLAI ARABU 
PASAULY IR AFRIKOJ 

knyga "Dienoraščiai" rusų kai- nausko draugas buvo taip pat J. Volungevičių gatvėje įžūlia 
t a , išleista Paryžiuje. Andriejaus iškrėstas, bet" pas jį nieko* ne'ra- fkė d u T a L Ji* Vxei^s} ? a g a ' 
Sacharovo "Apie šalį ir pasaulį" do. Baigiantis kratai, į namus b o s * mflicįarf% prasydama-
rusv kalba, išleista Niujorke; A. g r j 2 0 Julius Sasnauskas. Saugu- apsaugoti jį nuo nez.nomų glc-
Sacharovo laiškas Nobelio komi- mįečiai jį norėjo iškratyti, bet b e ' u ' k u r i e ' k o &er0' norl 31 ™' 
teto nariams rusų kalba; O. Lu- j i s užprotestavo, pareikšdamas, . g * * - Milicininkas priėjęs parei-
kauskaitės-Poškienės rankraščio kad nutarime daryti kratą nuro- k a I a v o 1S fkIlų dokumentų, be' 
keletas lapų; Kazio Bradūno ei- dytas tik "butas ir rūsys". Jis gi P a m a t e s dokumentus, tuoj pa 
lėraštis "Sibiro kapinės"; A. Vie- nesąs nei butas, nei rūsys. Tuo- f a f r a u į ė> atsiprašinėdama* 
nuolio-Zukausko 1957 m. kalba m e t čekistai jį nusivežė į saugu- kad isik:so ne i savo reualą. 
dėl paleistų politinių kalinių su- mą, išrašė nutarimą daryti as- (Bua daugiai? 

Silvaplanasee ežeras Alpėse, Šveicarijoj 

B "Aušros" Nr. 8 

Laisvė — tiktai valstybei 
Sovietine konstitucija — skambiais 3:džiais 

pridengta veidmainyste ir apgaule 

Vėl buvome didžiulio politinio Į nustebins toks partijos generali 
šurmulio liudininkai. Spaudoje 
fcuvo "svarstomas" tariamai nau 
Jos konstitucijos projektas, kurs, 
tapęs įstatymu, normuos ir tvar 
kys piliečių teises ir pareigas. 
Liaupsinamos asmens laisvės. To 
kių niekad jokiam krašte nei sant 
varkoje nebuvę... Žmonija, atseit, 
priartėjusi prie idealo. O tuo tar 
pu visa tai vien įžūli, skambiais 
žodžiais ir tuščiais terminais pri 
dengta vedmainystė ir apgaulė, 
— priemonė smurtui ir visokiai 
netiesai pridengti. Ne žmogui ir 
ne krašto piliečiui skiriamos tos 
laisvės. Gudriomis formuluotė
mis kuriamos iliuzijos, kad jį, tą 
žmogų, tik dar labiau pajungtų 
antižmogiškam totalitariniam re 
iimui, kuris klesti Tarybų Sąjun 
goję. 

Jau pats konstitucijos skyriaus 
pavadinimas — "Valstybė ir as 
menybė" — kalba, kad ne asm z 
nybė, o valstybė sprendžia ir re 
alizuoja šias laisves. Šitai akivaiz 
džiai prieštarauja lenmnei teori 
jai apie valstybės atmiriraą, kai 
artėjama į komunizmą, nes 60-
siais tos valstybės gyvavimo me 
tais valstybei suteikiamos dar di 
desnės teisės, negu jos buvo su 
teiktos 1918. Toks valstybės pri 
oritetas prieštarauja ir partijos 
programai, kuri paskelbė, kad 
pagrindinis valstybės uždavinys 
— materialinių ir dvasinių asme
nybės poreikių tenkinimas, todėl 
vals'ybei santykiuose su asmeny 
be priklauso ne tikslo, o priemo 

vaidmuo. Bet ką šiandien 

nes linijos posūkis — jau su vis
kuo esame apsipratę. Tik ne su 
melu. 

Asmens laisvės. Štai, žodžio, 
spaudos^ demonstracijų ir kitos 
laisvės. Beveik tiksli buvusios 
konstitucijos kopija. Šios teisės 
suteikiamos piliečiams "sutinka 
mai su darbo žmonių interesais 
ir turint tikslą stiprinti socialisti
nę santvarką" (50 str.). O kur 
arbitras? Kas spręs šią konstitu 
cine gudrybę? Atitinka ar neati 
tinka "interesus" ir "tikslą" 
sprendžia tas, kas suteikia šias 
teises, ty. valstybė per savo' or 
ganą, užsiimantį "politinėmis 
laisvėmis" —KGB. Štai ir arbit 
ras. 

O pagrindinis naujosios kons 
titucijos skirtumas nuo buvusios 
toks, kad iš šių laisvių garanti 
jų kai kas išbraukta, būtent, iki 
šiol skelbtas, nors, žinoma, nie 
kuomet neįgyvendintas (bet vis 
viena užfiksuotas!) teiginys, jog 
darbo žmonėms suteikiamos 
spaustuvės, popieriaus a sargos. 
ryš ų priemonės ir kitos materia 
linės sąlygos, būtinos tų laisvių 
įgyvendinimui (125 str.). Dabar 
šios laisvės formuluojamos nau 
jai: "galimybe naudotis spauda, 
televizija ir radiju" (50 str.). ku 
rie, kaip kiekvienam žinoma, pri 
klauso vals'ybei, o ji puikiai ži 
no, kam tokią galimybę suteikti. 
Šių laisvių faktiškai nėra, bet nė 
ra ir demagogijos. Nors tiek ge 
ra. 

Egzekucijos Bengalijoj 

Londonas. — Amnesty Inter 
national žiniomis, Bengalijoj 
nuo 1977 rugsėjo mėnesį nepa 
sisekusio bandymo nuversti vy 
riausybę buvo įvykdyta 130, o 
gal ir daugiau, egzekucijų, dau 
giausia kariškių. 

Į Kube sugražins 
raketas 

Geneva. — Ginklų apribojimo 
derybų delegacijos oficialūs so
vietu asmenys Genevoje paminė
jo: jei Amerika vairuojamas ra
ketas perkels į Europą ir jomis 
aprūpins NATO narius, Rusija 
savo raketas sugrąžins į Kubą 
("U.S.News" IIL6). 

Nicosia. — Du palestiniečiai, 
kurie nušovė Egipto redaktorių 
Youssef Sibai, teisiami. Laikraš 
šiai rašo, kad jiems bus pritai
kinta mirties bausmė. 

Energijos ieškojimui 
6.1 biU doleriu 

• 

Washingtonas. — Prez. Carte 
ris pasirašė įstatymą, kuriuo ener 
gijos ieškojimui skiriama 6.1 bil. 
dolerių. I tą ilgų me'.ų programą 
įeina saulės ir vėjo panaudoji
mas, naują variklių automob' 
liams projektavimas, atliekų nau 
dingas sunaudojimas ir kitokių 
pakaitalų, vietoj naftos, ieškoji 
mas. 

Naujas kuras — 
Gozohol 

Washingtonas. — Tarp visų ki
tų projektų energijai taupyti ir 
ieškoti kitų šaltinių minimas ir 
alkoholio naudojimas autoveži-
miams. Alkoholis turėtų būti 
maišomas su gazolinu, ir miši
nys jau turi vardą "gasohol". Vi
sa bėda, kad toks kuras būtų 
10.4 centų brangesnis už gazoli
ną. Jei kuro kaina būtų ta pati 
kaip šiandien, federalinė admi
nistracija turėtų pridėti apie 10 
bil. dolerių per metus. 

Bėgliai iš P# Afrikos 
Cape Town. — Praėjusiais me 

tais iš Pietų Afrikos išvyko 
26.000 baltųjų, bet didelę dalį 
nuostolių papildė bėgliai iš kai 
myn:nės Rodezijos, ir baltųjų 
nuostoliai buvo tik 1,178. 

Egiptas' kratosi 
palestiniečiŲ 

Kairas. — 'Egiptas visiškai nu 
traukia santykius su pale^tinie 
Ibiais, rašo "Chicago Daily 
News". Atšaukia ir įvairias jiems 
teiktas privilegijas. Egipte prasi-Į 

Washingtonas. — Kai arabų mi sudaryti sovietų — arabų ašį, 
šalys nesutaria, sovietai mato ge jie nori palaidoti bet kokias Egip 
rą progą atgauti prarastas pozi to taikos viltis. 

Amerikos situacija yra sunki. 
Saudi Arabija, didžiausias naftos 
tiekėjas ir patikimiausias Ameri 
kos sąjungininkas arabų pasauly, 
spaudžia Washingtoną, patarda 
ma kiečiau kalbėti su Izraeliu, 
reikalauti iš jo didesnių nuoiai 
dų. Jeigu to nebus, kils naujas 
karas, ir komunistų bei radikalų 
įtaka smarkiai padidės. 

Saudi Arabija dar prikaišioja 
Amerikai dėl nenoro priešintis 
prieš sovietų veržimąsi Afrikon, 
atsisakymą padėti kovojančiai 
Somalijai. S. Arabijos, Irano ir 
kitų Persų įlankos valstybių sau
gumas bus dideliam pavojui, jei 
sovietai įsigalės Afrikos iškyšu
ly. Amerikos noras išlaikyti ne-

iikalus ramina. Tai yra nesusi-j utralumą jiems sunkiai supranta 

cijas Vid. Rytuose. Vakarų poli 
tikai sovietų manevravimuose 
įžiūri tris jų tikslus: organizuoti 
prosovietini arabų bloką, priešin
gą Egiptui ir Amerikai; laikviduo 
ti nesantaiką tarp arabų radika 
lų, pvz., tarp Sirijos ir Irako; įsi 
gyti kiek galima daugiau įtakos 
arabų pasauly ir jį išnaudoti, 
kad nebūtų pasiektas Egipto ir 
Izraelio susitarimas. 

"Ginklai yra cementas, įgali
nąs tuos nepastovius elementus 
laikyti prie savęs", rašo "U.S. 
\re\vs". Dideles ginklų siuntas iš 
•ovietų gavo Sirija, sumokėjo už 
naftą gautais pinigais Libija. Dar 
yra ir tokių vakariečių, kurie ma
no, jog Kremlius tuos arabų ra-

oratimas taip galvoti, sako tas 
pats žurnalas. Priešingai, siekda

mas ir gali atsiliepti į jų santy
kius su Washingtonu. 

mas, ir nesaugu gyventi esant jo 
režimui. 

Nori nuversti 
Scmali jos prezidentą 

Nairobi — Hussein Haji 
Douaie, buvęs Somaiijos ambasa 
dorius Kenijai, rugsėjo mėn. at
sisakęs tų pareigų ir pasiprašęs 
azylio teisių, sako, Somalijoj su
siorganizavo slapta organizacija, 
siekianti pašalinti prezidentą 

dėjo sajSdis prieš Pales:inos ara 'siad Barre. Barre-esąs nepaliki 
bus. Valdžia nei skatina tą judė; 
jimą, nei jį draudžia. 

Etiopijoj nušauta 
80 anrlmarksisty 

Addls Ababa. — Vakar Etiopi 
jos radijas pranešė, kad buvo su 
šaudyti ar mūšy nušauta 80 de
šiniųjų sukilėlių. Tie visi buvo an I 
timarksistai, ruošėsi nuversti j 
Mengistu režimą, priklausė Etio 
pijos demokratinei unijai, sukur
tai 1975, rėmusiai buvusį impe 
ratorių Haile Selassie. 

Terorizmas didės 
Washingtonas. — Politinis telU 

rorizmas ne sumažės, bet padidės 
visur, įskaitant ir Ameriką, sako 
Robert Kupperman, Amerikos 
ginklavimosi apribojimo ir nusi 
ginklavimo agentūros virsi 
ninkas. 

Pasauly 70 milijonu 
komunistu 

Stanford, Cal. — Stanfordo 
universiteto Hooverio institutas 
pateikia skaičius apie pasaulio 
komunistus. 1977 pasauly buvo 
70 milijonu komunistų. 1976 jų 
buvo 5.5 mil. mažiau. Daugiau 
sia per anuos metus priaugo Ki
nijoj — 5 milijonai, ir 1977 ki
nų komunistai sudarė lygiai pu 
sę visų pasaulio komunistų — 
35 milijonus. 

Tokijo. — Tokijo policijai pra 
sidėjo skambinimai ir praneši
mai apie pastebėtas "skrajojan 
čias lėkštes". Vienas laikraštis 
įdėjo ir fotografiją. 

Somaiijos prezidentas Barre 

(Bus daugiau) 
Istorine nuotrauka. Lietuvos chorvedžių ir varganinuu.4 suvažiavimas Kaune 1935 kovo 5 ir 6 d. 

Ui Pa*. Liet. Archyvo) 

Trudeau problema-
Quebecas 

Ottawa. — Kanados premje
ras Pierre Trudeau sakė, kad 
sunkiausia problema jam per vi
sus 10 ministeriavimo metų yra 
Quebeco provincijos premjero Re
ne Levesąue akcija tą provinciją 
atskirti nuo Kanados. Trudeau 
pasiliks savo poste tol, kol Le
vesąue bus nugalėtas arba pasi
trauks iš savo pareigų. 

Butu naudinga 
Louisville. — Kentucky valsti

jos legislatūroj svarstomas pa
siūlymas .visose mokyklose iška
binti Dešimt Dievo įsakymų. 
Respublikonė atstovė Guenthner 
sako, kad taip reikia padaryti šio 
krašto gerovei, nežiūrint, jei kas 
įžiūrėtų ir nesuderinimą su Kons
titucija. 

WashirųTtonas. — Sena'e siū
lymas Amerikos kariuomenė' 
kontingentą Panamos kanalo zo
noje laikyti kanalą perdavus dar 
20 metų, iki 2020, 55:34 balsais 
buvo atroesias. 

Rytų Europoj komunistų yra 
28 milijonai. Iš jų Sov. Sąjungoj 
16 mil. Per metus priaugo tik 0.5 

M i rml. 
Vakarų Europoj komunistai 

stiprūs, bet narių skaičiumi be 
veik nepriaugo. Šiaurės ir Lotynų 
Amerikoj jų įtaka mažesnė ir m 

I rių suverbuoti sunkiai sekasi. 

Bolševikai nerimsta 
del Bražinsku 

Vilnius. — Vilniškė Elta, per 
duodama Tasso pranešimą apie 
Bražinskus, tarp kitko taip rašo: 
"Yra žinoma taip pat, kad nuo 
1976 metų rugpjūčio mėnesio 
Bražinskai slapstosi nuo teisingu 
mo organų Jungtinėse Valstijose, 
aiškiai nuolaidžiaujant valdžiai.-
Vėliau paaiškėjo, kad imigracinė 
valdžia kaltina Bražinskus tik 
tuo, kad ]ie 'yra. Jungtinėse Ame 
rikos Valstijose ilgiau negu buvo 
numatyta jiems 1976 metais iš
duotoje tranzitinėje vizoje'— ir 
nieko daugiau!!! Taigi aktas, kva 
lifikuojamas kaip tarptautinis te 
rorizmas? Bražinskų atveju sąmo 
ningai buvo įvertintas kaip ne
reikšmingas imigracinių įstaty 
mų pažeidimas, už kurį moksima 
Ii bausmė gali būti reikalavimas 
išvykti iš Jungtinių Valstijų!" 

Tie, kur daug nori, visa
dos daug. stokoja. Horacijus 

ftUJENPOBlT*' 
Kovo 1: Albinas, Antanina, 

Tulgaudas, Rusnė. 
Kovo 2: Jovitas, Elena, Eitau-

tas. Almonė. 
Saulė teka 6:27, leidžias 5:38. 

ORAS 

Dalinai apsiniaukę, šalta, apie 
25 laipsniai. 
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SUSITIKIME KAZIUKO MUGĖJE 
Kaziuko mugą Ghicagoje tapo aukas skautijai paremti. Šiuo bū-

plataus mąsto visuomeninio po- du jaunimas yra auklėjimas ne 
būdžio metiniu įvykiu, kuriam aukų lapais, bet savo darbo pa-
skautija kruopščiai ruošiasi, o stangomis savo vieneto veiklą fi-
visuomenė su dideliu susidomėji I nansuoti. Mugei pasiruošimas ir 
mu laukia. j jos pravedimas suburia bendran 

Pagrintinis šios mugės tikslas darban įvairaus amžiaus jauni 
yra siekimas skautiškąjį jaunimą mą, vadovus, tėvus ir talkinin-
supažindinti su lietuviškąja tau-jkus, tuomi ugdydami bendra 

repliką 

todaile, papročiais ir tradicijom, 
skatinimas šias vertybes ugdyti 
ir puoselėtu Kaziuko mugė tapo 
taip pat priemone, kuria jauni-į 
mas mintimis nukeliamas į se
nąją Lietuvos sostinę, joje 
vykusią metinę mugę, 
savaip suprastą 
stengiamės "sukurti" 
Jaunimo centro rūmuose. Tikru 
moję ši skautiška mugė nuo 
anos* vyresniųjų mintyse išsineš
tos skiriasi ir savo paskirtimi, ir 
pobūdžiu, ir dvasia. Vilniškiams 
prekijams rūpėjo tik jų asmeni
nis reikalas ir uždarbis. Skautiš
koji mugė be aukščiau išvardin
tų auklėjamajų tikslų yra priemb-
nė lėšų sutelkimui tolimesnei 

darbiavimo dvasią ir aisiekimo 
džiaugsmą. 

Šiemetinė Kaziuko mugė įvyks 
JČ:U šį sekmadienį —kovo 5 d. 
Mugės atidarymas įvyks 10 vai. 
ryto. Mugę atidaryti pakviesta 

11X105 j Lietuvos generalinė konsule Chi-
r , . : j cagoje s. ] . Daužvardienė. Ati-
t^nicagos Į (iarvjno pravedimui vadovaus Li-

tuanicos tuntas. Skautai u* skau
tes pilnose uniformose Jaunimo 
centre renkasi 9:30 vai. ryto. 

Chicagos ir apylinkių lietuvių 
visuomenė maloniai kviečiama 
atsilankyti į Kaziuko mugę, ap
žiūrėti ir įsigyti skautų-čių su
kurtų darbų, pasisvečiuoti su 
draugas ir pažįstamais skoningai 

sėkmingai skautiškai veiklai plė \ įrengtose kavinėse, pasivaišinti 
toti. Čia daugelio asmenų kolek-j valgyklose. Jūsų susidomėjimas ir 
tyvinio darbo vaisiai — su dide
le meile sukurti ir skautybei pa
aukoti įvairūs meniški rankdar
biai, yra iškeičiami į lankytojų 

parama bus dideliu paskatinimų 
mūsų skautiškajam jaunimui ir 
jo nenuilstantiems vadovams, 
-vėms. 

"Birutės" draugovės skautes su draugininke v. si. Vilija Rasutyte "Kernavės" tunto iškilmingoje sueigoje į 
š. ra. vasario 5 d. Nuotr. Jono Tamulaičio 

KĄ DAVĖ ŠEŠTOJI TAUTINE STOVYKLA? 
VI Tautine stovykla j au p r a - kūrė. Jaunimas nori būti lietuvis 

eityje, apie ją galime kalbėti kaip kas, bet t a m reikalingos sąlygos. - , . 
apie įvykusį faktą ir svarstyti fa*)** tokios sąlygos . » t « « - £ ~ ! m e l r P ^ e m e viso pasaulio l e 

požiūris turėtų būti propaganda, 
ne blogąja prasme, kaip ją su-

| prantame, bet gerąja. Išgarsino-

, , , _.- a— sukuriamos, i,, • - . , , .- ... , 
joje buvo gero, kas blogo, kiek iš jaunimas pats savaime, be jokių! V!U ] £ " n ! m u 1 ' k a d A u s t r a I l J ° s he 

\r~*+i„~. _\ .„i . . . ._:_. . J_ . . . ų ; tuvių bendruomene ir po 30 me-

Vl-sios tautines stovyklos 
Australijoje dalyviams 

Mieli Broliai! 

Neužmirštamus įspūdžius pa
likusi išvyka į VI-ją Tautinę sto
vyklą Australijoje gerai pavyko, 
žinau, kad dar gyvenate malo
naus svečiavimosi prisiminimais 
pas Australijos lietuvius, neužmirš 
tate akimirkų, patirtų stovyklau
jant. Nors anie broliai ir sesės gy
vena už 10,000 mylių ir gana 
skirtingose sąlygose, bet jie savi 
mums lietuviška prigimtimi, tau
tiniais papročiais ir bendrais dva 
smiais siekimais. 

Už išvykos puikų pasisekimą 
esame dėkingi ir tikrai įvertina
me mūsų skautų vadovų Austra
lijoje milžiniškas pastangas. Su
ruošti Tautinę stovyklą Australi
joje buvo jų idėja ir, LSS tarybai 
pritarus, jie ėmėsi intensyvaus ke
lių metų darbo.kurio vaisiais vi
si galime didžiuotis. 

Mes esame dėkingi Australijos 
rajono vadija: su s. dr. A. Maura-
giu priekyje. T. stovyklos virši
ninkui s. H. Antanaičiui ir vado 
vybei: nuoširdi padėka viešnagių 
komitetams miestuose, mus nuo
širdžiu svetingumu priėmu
siems, ir visiems lietuviams, f 
nansais bei darbais pri idė 
Tusiems prie ruošos. 

LS S tarybos pirmininkės pa
kviesta, v.s. R. Kučienė sutiko 
tvarkyti kelionės reikalus. Sesė 
Regina su savo vyro s. Viktoro pa
galba nepaprastai daug darbo į j 
dėjo. daug ilgų vakarų praleido! 
prie rastų ar telefonų. Visi taip 
pat matėme, kaip ji stropiai vyk 
dė visus reikalus kelionėje. Mie
lai sesei Reginai ir jos vyrui s. 
Viktorui visi broliai tariame nuo
širdų skautišką ačiū! 

Mūsų grupės skrydžio formalu-, 
mus v.s. R. Kučienė tvarkė per: 
Australijos kelionių biurą, kurio, 
savininkas yra j.b. v. valt. B. į 
Stankūnavičius su savo broliu, i 
Kartu su juo stovyklavome ir ture j 
fome progos gerai pažinti. Už joj 
didelę paramą ir pastangas mū
sų kelione padaryti m a l o * ^ nuo 
Širdžiai broliškai dėkojame 

kams reiškiu padėką už gražią re
prezentaciją, džiaugiuosi jūsų bro 
lišku sugyvenimu kelionėje, sve-
č'uose ir stovykloje. 

to naudos turėjome ir turėsime 
ateityje. 

Pirmą kartą Australijos l'etu-
vių istorijoje turėjome tokį didelį 
jaunimo sąskrydį, kuriame daly
vavo per šimtą skautų, atvykusių 
iš viso pasaulio švęsti savo 60 
metų jubiliejų. Pirmą kartą ir A-
merikos lietuvių istorijoje toks į-
vykis. kada toks jaunimo skai
čius vienu kartu pakeltų sparnus 

J ir išskristų su savo visa vadovy 
be į tolimUs užjūrius aplankyti 
brolių, kad sujungtų rankas bro
liškam bendradarbiavimui. Šis is
torinis įvykis pavyko, žinoma, to
dėl, kad Australijos lietuviai m u s 
rėmė ir pastikėjo savo jaunimu. 
Čia ypač didelė padėka ir garbė 
tenka mecenatams, kurie įgalino 
šio įvykio įgyvendinimą. Ne dėl 
garbės mes Šį žygį organizavome, 
o dėl naudos, kurią šita stovykla 
atnešė mūsų jaunimo abipusiam 
bendradarbiavimui ir tautinės 
dvasios pakilimui 

Šiose sąlygose mecenatų auka 
prilygsta kario garbei, kada jis 
kcvofa už tėvynės laisvę, todėl 

,-.., . . ., v , 'mes jiems ir nukalėme specialu 
Dekoru Amerikos ir Kanados i . . ' , ,. , . v , ,. 

, i - - garbes medau, kuris ženklina tu 
vienetu vadovams, sudariusiems- .., , , _ . *. sąlygas jaunimui išvažiuoti, fi
nansiniai ar moraliniai juos rė
musiems. Ypatingai pag'rtinos 
vadovų pastangos Toronte, suda
lant sąlygas s. S. Kairio Muziki
nio vieneto atstovams nuvykti 
į Australiją. Šie atstovai labai ge
rai pasirodė, atlikdami programą 
talentų vakaruose ar stovykloje. 

Dėkoju tėveliams, išleidusiems 

atliktą darbą savo tauta :. Šiame 
atsitikime ir jaunimas ir senimas 
gražiai bendradarbiaudami atli
ko savo tautinę pareigą, vertą 
g2rbės. 

Kalbant apie stovyklą apskri
tai, tenka pasakyti, kad ji visais . r , t , e ., 
atžvilgiais pavyko. Žinoma, daug I ilgi ištysę keleliai, skambą lietu-
yra atžvilgių, iš kurių išeinant i v iškos muzikos garsais, ketas ad-
galėtume vert nti ją, 

ypatingų paskatinimų angažuoja 
si lietuvyjiei. Puikios gamtos, bro
liškai socialinės aplinkos ir asme
niškos simpatijos veikiami, jauni 
žmonės žavisi gyvenimu ir patys 
nepajunta, kaip jauna dvasiai 
tampa turtinga jausmais ir prisi-
m'nimais, kurie tveria visą am
žių. Tai tvirti ryšiai, kurie suri
ša jaunimą. Štai ką rašo "Miško 
Aidas" sausio 14 d. numeryje 
(stovyklos laikraštėlis): "Nulei
dus vėliavas, stovykla su maršu 
išžygiavo iš stovyklos aikštės, 
bet neilgam... Spontaniškai pir
mieji vienetai metėsi atgal į vė-
li?vų aikštę, kur sustoję jaunų 
gretos dainavo atsisveikinimo dai 
nas, užbaigdamos: "eisim, brole
liai, namo, namo.. ." Pakilo ne
žinia kieno paruošti plakatai: 
"Nenorime palikti jūsų...", "Su
die, mama, aš lieku čia...", "Kas 
nors adoptuokite mane, ar veski
te — nenoriu važiuoti namo...", 
"Važiuok viena, Kučienė, aš lie
ku čia" ir kt. Dar graudingesnės 
scenos vyko sekmadienį, atsisvei
kinant prie autobuso ir aerodro
me prie lėktuvo. Jaunimas jaut
rus, jis taip susigyvena, kad ne
benori skirtis, o atsiskyręs ilgai 
neužmiršta. "* 

Išmoktos dainos, pažinti vei
dai, išgyventi vakarai laužams 
liepsnojant, h imnas vėliavų aikš
tėje ir malda koplytėlėje, sotūs 
pusryčiai prie grąžai iškasto sta
lo, kuklūs palapinių patogumai ir 

tų tebėra gyva, kūrybinga, turi 
savo lietuvišką jaunimą, kuriam 
rūpi Lietuvos reikalai ir tautinė 
savigarba. Tos propagandos rei
kėjo ir mūsų pačių jaunimui, r e i 
kėjo pajusti, kad tebesam gyvi, 
kad mūsų dar daug ir kad mes 
sugebame padaryti vertingų da
lykų. | mus atkreipė dėmesį ne 
tik lietuviškoji visuomenė, bet ir 
australiškoji, ji pamatė, kad mes 
sugebame didelius dalykus pada
ryti, turime daug jaunimo ir tvir
tą glaudų bendradarbiavimą su 
užjūrio taut'ečiais. Graži istorinė 
Gilvvell Park stovyklavietė sutei
kė prestižo visai mūsų stovyklai, 
mielai lankėsi laikraščių ir TV 
reporteriai, rašė ir filmavo, skel
bė apie "Lithuanian Scouts Jam-
boree". Bet ypač buvo nustebin
ta aukštoji skautų vadovybė Aust 
r?. Ii joje. Dr. Norman Johnson, 
Chief Gommissioner, Victorian 
Branch of the Scout Associon 
of Austraiia laikė sau už garbę 
atdaryti 6th World Lithuanian 
Jamboree. Jis pasveikino savo ir 
160.000 Australijos skautų vardu. 
Užbaigiant stovyklą kalbėjo 
Bruce H. Gamsey, M.B.E., J.P. 
Chairman, World Scout Gommi-
ttee President. Jis sveikino 15 mili 
jonų skautų Vardu, džiaugėsi sto- j 
vykios pas;sekimu ir baigė šiais' 
žcdžiais: "Aš tikrai pasakysu pa-' 
šaulio skautams apie įūsų puikią j 
VI Tautinę Stovyklą." Kalbėda
mas asmeniškai su manim, jis pa
geidavo susitikimo Sydnejuje, pa 
žadėjo įvairių mūsų skautams 
lengvatų, ypač organizuojant 
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Telef. — PB 8-3229 

DR. AHHA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSTJ, NOSIES IR 

GERKLfiS LTGOS 
2858 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

tyma. 

TeL ofiso ir bato: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vaL ir 6-8 vai . vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 vai . popiet. 

DR. K. 6. DALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija. 

6449 So. Pukski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 54M46 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Pr i ima ligonius pagal susitarimą. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marqnet te Medical Center 
6132 So. Kcdzic Avenue. 

Vai.: pirmad., antrad ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarima, 
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezid. tel. WAlbrootk 5-S048. 

Tel R£linsce 5-181; 

DR. WALER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas) 

3925 West 59th St»eet 
Vai.: pirmad., antrad. . ketvir tad. ir 
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vaL vak. Treč. ir šestad. uždaryta . 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
K f D l k l l IR VAIRV LIGOS 

SPECIALlSTfi 
MEDICAL BLTU>IXG 

7156 Soutll \ \ i - t< rn Avonue. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. r y t o 

iki 1 vai. popiet. 
Ofs. teL BE 7-1168, rez. 239-2919 
Ofs. HE 4-1818; rez. P B 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

71-os ir Campbell Ave. kamp. 
Vai.: pirmad., antrad. , ketvi r tad . Ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susi tarus. 

Tel. ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
1:00 - 6:00 vai. popiet, treč. ir Sėst. . _ ^ , » _ » i ~ . , „ „ . . _ . n 

tik susitarus. ' O P T I C A L S T U D I O 
I VTOIiETA KAROSAJnre 

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS17051 •* W M > t [ " i - * * «»-«7«« 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2858 West 63rd Street 
Chicago, Olinois 60629 

TeL — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

L^^UJU lev-euams, isieiausiemsr - T .!fCia.U' ? u t a n t o b a l s a s ' n k l u o ) a n t s t o v yk- l e n ^ a t u , ypač organizuojanti 
«^vo jaunimą į šia tolimą, b r a n - ! m u m s raP« t a u t l
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n i ° ^ u t i s k o ir , ia ir priimant raportus kukabū- s k a u v a d o v ų k u r s u s E s u t f l c r a S ) 1 

giai kamavusią, bet labai įdomia Propagandinio elemento iškeli- rų linksmas juokas, iškilmingi pa k a ( J t o s s t o w k i a s b u s d a u g ; giai kainavusią, bet labai įdomią 
kelionę. Tikiu, kad patirti įspū
džiai ir ..Australijos lietuvių sve 
t 'ngumas bei brolių — sesių drau
giškumas paliks Jūsų vaikams ne
išdildomus prisiminmus. 

mas. 
Tautinis elementas mūsų veik

loje yra silpniausias TT todėl rei
kalingas didžiausio dėmesio. Kaip 
jis mums pavyko? Tegul kalba 
patys faktai už save. R y š y s 
su Amerikos skautais uždegantis, 
patraukiant's mūsų jaunimą. M ū - j 
su didžiosios rajoninės stovyklos 
niekados daugiau nesutraukdavo 
jaunuolių karp iki 200, o į šitą 

atvyko 300 jaunuolių.Per pasku-
— Dievas negalėjo būti vi-jtinius dvejus metus mūsų skautų 

sur. ir todėl j is sutvėrė moti-i veikla pakilo, tuntuose veikla 
n a s . Žydo patarlė Į pagyvėjo, kai kur iš naujo atsi-

Budėkime! 

s. Sigitas Miknaitis 
LSB Vyriausias Skautininkas 

Dr. Aat. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
O P T O M E T R I S T A S 

2799 West 51st Street 
, • , . i v , - - .-. kad po tos stovyklos bus daugi „ . . T d - — <*B *-24o9 

radai. Kojas Kelią būgnų garsai ir , i a u s u s 5 t a r t i a u s t r a l ^ r P f S F S S k P ^ p t n k ^ 
margaspalves ve,el:o glostomos s k a u t a i s k a j b ū s i m e r e i k a , i n g i N | « ^ J Į ^ to-sva,, . . . . ' - . , . ; . r . , SKauiais. vėliavos, viskas telpa i skautokup n 
rinę, kurią jis parsivežė namo, tas 
tautinis bagažas dar ilgai at
silieps nostalgija jo jaunojo šir
delėje. 

Kritiškas žvilgsnis į skautišką
ją pusę yra neišvengiamas, mes 
visados iš t o mokomės. Tokios 
apimties stovyklos mes niekados 
nesam turėję. Teoretiškai gerai 
paruošta stovykla, praktikoje su
siduria su nenumatytomis kliūti
mis ir reikalą reikia spręsti iš 
naujo tuo pat, kartais labai ne
palankiose aplinkybėse. Dėl to su 
trinka stovyklos planas. Stovyk
lai vadovavo jauni žmonės su ge
ru skautišku patyrimo stažu, to
dėl nesklandumų nesijautė, prog
rama vyko su mažais pakitimais. 
Stovyklos pasisekimas priklauso 
ne vien nuo vadovų, bet ir nuo 
stovyklautoji;. Sakoma, kad nėra 
blogų stovyklų, o yra blogi sto
vyklautojai. K skautiško taško 
žiūrint į šią stovyklą, ji nebuvo 
sunkaus darbo stovykla, o dau
giau bendradarbiavimo, susitiki
mo, lengvo atostoginio pobūdžio 
stovykla, kas daugelį pilnai pa
tenkino. Kai kurių žmonių kritiš
kos pastabos yra nereikšmingos, 
nes niekada visų negalima paten
kinti, reikia žiūrėti į tikslą ir į 
bendrą visų gerovę. O bendra ge
rovė, kurą pasiekėme stovyklau
dami, yra labai gera, ir smulkme
nos, ar maži nepatogumai netu
rėtų niekam uždengti didelių dar-

Laba : palankiai sutiko šią sto-
CNukerta į 5 psl.) 
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S 0 P H I E B A R Č U S 
BADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vaL popiet. — šeštadienį ir 
sekmad. nuo 8:30 * i 9:30 v. ryto. 

Telef.: 434-2413 
1490 A. M. 

7159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, DLL. 60629 
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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. teJ. 776-5162; rez. 737-5047 
2649 W. 63rd St.. Cieago, m . 

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

šeštad. atdara pusę dienos. 
Mes duodame įvairins teisinius 

patarimus. 
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O N A 
Vytautas F. BELIAJUS 

Įvairūs pasakojimai surišti su lie
tuviškais papročiais. Anglų kalboje. 
Autoriaus leidinys, 100 pusi. 1977 
m. Kaina su persiuntimu 

Ofis. teL 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA D* CHTRURGfi 

Specialybe — Ver r^ Ir 
Emocines ligos. 

CRAWFORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

Pri ta ikomi akiniai pagal gydytoji} 
receptus. 

Didelis akinių remtį pasir inkimas. 
Vai.: pirm., antr . . penkt. 10-5:30. 

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

Telef. — 282- 4356 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ U G O S — C H I R I R G U A 
Ofisai: 

111 NO. W.\rt . \SH AVE. 
42O0 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

• • • 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHmURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3997 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS. frį? ^ 

Tikrina akis. Pri taiko akintas I r ' 
' Contact lenses" 

2618 W. 71st St. — TeL 737-5149 
Vai. pa sa i susitarimą. Uždaryta t r eč . 

DR. LEONAS SEIBŪTIS 
INKSTŲ, PCSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso tel 776-2880, rezid. 448-5545 

Ofiso tel. — PR 8-2229 

DR. JANINA JAKiEVIčIUS 
J O K & A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Pirmad. , antrad. , ketvirtad. ir p e n k t 
nuo 12 iki 2 vai. ir n t u 5 iki 8 vai. 
vak. žestad. nuo 1 iki 4 vaL 

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso telef. R E 5-4410 

Rezidencijos telef. GR S-0817 
Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad, 
nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popįet 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
5214 No. Western Aveime 
1002 Ne. Western Avenoe 
TeL atsakoma L2 valando 

489-4441 — 561-4605 

Ofiso tel. H E % -2123. Xamc G I 3-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A 8 

2454 West 71st Sfereet 
Vai.: pirm., antrad. , ketv. ir penk tad . 

2-5 ir 6-7 — iš anksto sus i tarus . 

Tel. ofiso PR 6-6446 
F. G. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3107 West 71 st Street 

Valandos: 1-8 vai. p o p i e t 
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Beigraflo treferenrijai baigiantis 

KTENTES ŠALININKAI AKLIGATYYJE 

.a 

Du mėnesius posėdžiavo Euro
pos saugumo konferencijos sig
natarai, kurdami naujos konfe
rencijos darbotvarkę ir kitus pen
kis vedė jtemptą nervų karą 
Belgrade. Pagaliau visi pavargo. 
Konferencija baigiasi. Tačiau 
baigminė data, šias eilutes ra
šant, dar nebuvo tiksliai žinoma. 

Vokiečių spauda (Der Spiegei), 
vertindama konferencijos darbus, 
Belgrado konferencijos nevadi
na "šokančiu" — džiaugsmo 
kongresu, koks buvo 1815 m. 
Vienoje, Napoleoną nugalėjus, 
bet "kieto darbo konfereniija", 
kurioje 35 valstybių 310 delegatų 
kiekvieną dieną nuo pusės de 
šimtos valandos ryto ligi 7 vaL 
vakaro, kietai posėdžiaudami, i-
vairiose komisijose, tarėsi, nieko 
nesutarė ir pagaliau, visomis iš
galėmis stengėsi suredaguoti vi
siems priimtiną baigiamąjį aktą. 
Kitais žodžiais tariant, iš labai 
menkos ir netikros medžiagos nu
vyti šiokią tokią virvę. Gal tiks
liausia konferenciją apibūdino 
konferenciją priėmusios Jugosla
vijos kalbėtojas, pavadindamas 
ją grynai "popieriniu karu". 

Pereitų metų viduryje JAV-bių 
ir kitų Vakarų šalių delegatai 
kietai ginčijosi su Sovietų atsto
vais dėl darbotvarkės punktų. Iš-
kilo reikalas peržvelgti 1975 m. 
Europos saugumo konferencijos 
Baigiamojo akto nutarimus Hel
sinkyje ir padaryti išvadas. 

Pavergtoms ir laisvojo pasaulio 
tautoms be galo nemalonus fak
tas, kad Helsinkio sutarties VTII 
skyrius leidžia Sovietams valdyti 
jų II pasaulinio karo metu ir vė
liau užimtas žemes, tautas bei 
valstybes pagal jų pačių norą, 
nes Sovietai, kaip ir kiti kraštai, 
sakoma sutartyje, "turi teisę vi
siškos laisvės sąlygomis nustaty
ti, kada ir kaip nori, savo vidaus 
ir užsienio politinį socialinį ir 
kultūrinį vystymąsi". O sutarties 
III skyriuje sakoma: "Dalyvau
jančios valstybės laiko neliečia
momis visas viena kitos sienas, 
kaip ir visų valstybių Europoje 
sienas ir todėl jos dabar ir ateity
je vengs bet kurių pasikėsinimų į 
tas sienas. Jos atitinkamai vengs 
ir bet kurių reikalavimų ar veiks
mų, kuriais siekiama užgrobti bei 
uzurpuoti dali bet kurios daly
vaujančios valstybės teritorijos 
arba visą teritoriją". 

Skaitytojas, jeigu jis yra Sek 
tiek galvojantis žmogus, galės su
sidaryti kietos tikrovės vaizdą: 
Sovietams Helsinkyje buvo pripa
žinta visos jų pasigrobtos žemės, 
nes niekas negali jėga pakeisti 
Sovietų sienų. Sutarties III sky
rius tiktai sulaiko Sovietus nuo 
naujų užkariavimų. O pavergtie
ji paliekami jų malonei (tiksliau, 
nemalonei). 

Lietuviams, kaip ir kitiems pa
vergtiesiems, žinoma, rūpėjo, kad 
Belgrade būtų iškeltas klausimas 
pripažinti Sovietų karo meto už
kariavimus niekingais. Tačiau 
nei JAV, nei kuris kitas kraštas, 
nė nebandė Belgrado konferen
cijoje (tai buvo sutarta dar prieš 
konferenciją) iškelti neteisėtai 
okupuotų valstybių nepriklauso
mybės klausimą. 

JAV-bių Valstybės 'departa
mentas ir fo delegacija Belgrade 
buvo įgaliota kelti tiktai žmo
gaus teisių pažeidimo klausimus. 
Žmogaus teisių reikalas, žinoma, 
labai svarbus, tačiau lis vis dėlto 
nėra tas pats, kas nepriklauso
mybė. Bet ir žmogaus teisių ats
tatymo Sovietų pavergtuose kraš
tuose reikalu nieko nepadaryta. 

Tačiau vis dėlto buvo daug kas 
daroma. JAV-bės į Belgradą atvy
ko gerai pasiruošusios. Delegaci
jos vadovai — Artbur Goldber-
gas ir sen. Robert Dole buvo pa
kankamai kieti ir apsirūpinę rei
kiama medžiaga, kurioje buvo ir 
lietuviti pateikti faktai bei do
kumentai. Rusų ir kitų komunis
tų valdomų kraštų disidentai pa
teikė konferencijai daugybę fak
tų apie žmogaus teisių laužymą. 

_Visa ta? leido Vakarų atstovams 
tinkamu būdu kaltint! Sovietus 

dėl žmogaus teisių laužymo. Ir 
atstovai tai darė. "Puolimai, nu
kreipti prieš Sovietus, kartais pri
mindavo Nuernbergo teismo 
proceso vaizdą", pareiškė vienas 
neutralios šalies dalyvis. Tačiau 
tai jokiu būdu nepakeitė ir net 
nesuminkštino Sovietų atstovo 
Belgrade Julijaus Voroncovo kie
tos laikysenos: "Mes norime, kad 
žmogaus teisių klausimas visiš
kai nebūtų minimas", pareiškė 
Voroncovas. Tą patį pakartojo ir 
premjeras A. Kosyginas Austrijos 
prezidentui Kreiskiui, kai šis lan
kėsi Maskvoje. 

Kad Belgrade nieko nebuvo su
tarta — visiems aišku. Vis dėlto 
abidvi pusės turi paruošti kokį 
nors baigiamąjį komunikatą. Dėl 
jo teksto dabar ir deramasi. Klau
simas nelengvas, kai rusai pa
reiškė nepasirašysią dokumento, 
kuriame bet kuriuo būdu būrų 
minimos žmogaus teisės. 15 kitos 
pusės JAV-bės nenori nutraukti 
ryšių ar rimtai susipykti, nes A-
merika ir toliau linkusi laikytis 
detentės politikos. 

Apie detentę mes esame daug 
kartų rašę ir visais požiūriais ją 
pasmerkę ta prasme, kad ji nega
li n'eko gero duoti Lietuvai ir ki
tiems pavergtiems kraštams. 
Helsinkio nutarimus pasmerkė 
Vakarų Europos spauda. To ne
padarė tiktai kai kurie negudrūs 
lietuvių politikai ir vienas laik
raštis. 

Ar detentės* politika derinasi 
sti žmogaus teisių reikalais klau
simą atsako V. Vaitekūnas, ži
nomas mūsų Vliko politikas š.m. 
"Aidų" žurnalo Nr. I, analizuo
damas tarptautinę politiką 1977 
m. Jis rašo: "Dėmesio vertas pre
zidento Carterio užtikrinimas, 
kad savo politikoj jis visada jungs 
realizmą su principais, čia pat 
pademonstruodamas tokio savo 
junginio pavyzdį pripažinimu, e-
są, Sovietų Sąjunga pagrįstai di
džiuojasi tokiais savo senais 
miestais, kaip kad (Gruzijos) 
Tbilisi ir Naugardas. Po tokio 
gretinimo netektų daug nustebti, 
jei kuria kita proga toks prezi
dento Carterio politinio realizmo 
jungimas su principais savo so
vietiniam pavyzdžiui pasirinktų 
Vilnių gretinti su Maskva..." 

Toliau jis tęsia: "O žmogaus 
teisių pabrėžimas, pasak prezi
dento Carterio, detente politikai 
neprieštarauja. Atseit, JAV-bių 
rūpestis dėl žmogaus pagrindinių 
teisių paneigimo Sovietų Sąjun
goje ir reikalavimas tas teises res
pektuoti turi susiderinti su deten
te politika". 

Bet yra ir kitokių nuomonių. 
"Detente stiprinimas ir Europos 
pasidalijimo likvidavimas neat
skiriami nuo žmogaus teisių," ra
šo V. Vaitiekūnas (27 pusi.), pa
kartodamas A. Goldbergo žo
džius iš jo įvadinės kalbos Belg
rade spalio 6 d. Susidaro įspūdis, 
kad Amerikos plačioji visuomenė 
ir kongresas pavergtuosius remia 
daug daugiau, kaip kad Valstybės 
departamentas, ką parodė ir vie
no iš ryškiausių Helsinkio akto 
signatarų JAV prez. G Fordo pra
laimėjimas prezidentiniuose rin
kimuose, kai jis rinkiminių deba
tų metji padarė labai nepalan
kius pareiškimus pavergtoms 
tautoms bei satelitiniams kraš
tams, tuo būdu netekdamas dau
gybės jų tautybės žmonių — JAV 
piliečių balsų ir pralaimėdamas 
rinkimus. 

Kokia reikšmė Belgrado konfe-
•encijos Lietuvai ir lietuviams? 
Jokia. Ji neatnešė kurio nors pa
lengvėjimo kenčiančia? lietuvių 
tautai, kaip neatnešė ir anksčiau 
pasirašytieji paktai. Atrodo tik, 
kad konferencijos metu pavergto
je Lietuvoje žmonių spaudimas 
bei areštai bus padidėję. Tačiau 
dėl nesėkmės Belgrade netenka 
nusiminti, nes neatrodo, kad 
Lietuvos likimas mums reikiama 
prasme būtų sprendžiamas ku
rioje nors konferencijoie. Spren
dimą, susidėjus palankioms ap
linkybėms, turės padaryti patys 
pavergtieji b. ko. 
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Lietuviai su atstovą rūmų pirmininku Th. O'Neill po Lietuvos nepriklausomybės sukakties minėjimo kong
rese, Washingtone. Iš kairės: A. Petrutis, O, Barškė tytė, dr. J. Genys, kun. J. Prunskis, kun. A. Jurėnas, 
kongr. O'Neill, kongr. D. Flood, atst. rūmų kapelionas kun. EI Latch ir J. Pakalka 

PRANCŪZIJOS PARTIJOS RUOŠIASI 
RINKIMAMS 

Laimėtojų politiniai užmojai turis įtakos Europos pastovumui 

Prabėgusių metų vidury Pran
cūzijos politinio gyvenimo stebė
tojai tikėjo, kad būsimuosius kraš 
to rinkimus laimėsianti socialistų 
— komunistų santarvė. Tačiau 
komunistai, nepasitikėdami savo 
pusbroliais — socialistais, iš są
jungos išstojo. Komunistai neno
rėjo, kad jų sąskaiton perdaug įsi
galėtų socialistai. Be to, šiam 
dirbtinam komunistų socialistų 
partijų susijungimui taip pat kliu
dė ir žymūs ideologiniai priešta
ravimai. Ypač kiek tai lietė di
džiųjų ir vidutinių privačių bend
rovių turtų suvalstybinimą. 

Pašaliniam stebėtojui atrodė, 
kad kairiosios sąjungos subyrėji
mas būsiąs išnaudotas nuosaikių
jų dešiniųjų partijų ir ypač gau-
listų. Nepaslaptis, kad pastarieji 

BR. AUŠROTAS 

Nežiūrint kai kurių JAV - Sovietų 
Sąjungos priešingumų, detente bu
vo, tebėra ir būsianti tęsiama to
liau. Abiejų kraštų delegacijų pir
mininkų — A. Goldbergo ir Voron
covo susitikimas Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo konferencijo
je, Belgrade 

stengiasi susigrąžinti vadovaujan
čios jėgos pozicijas būsimajame 
parlamente. Bet, deja, buvusioji 
proga buvo neišnaudota. Tad, ne
žiūrint kairiųjų sąjungos suaižėji-
mo, pagal paskutiniuosius kraš
te vykusius viešosios nuomonės 
apklausinėjimo duomenis, kairie
ji galį surinkti net 50 proc visų 
rinkėjų balsų, kai tuo tarpu prieš 
kairiųjų skilimą už kairiuosius bu 
vo pasiryžę balsuoti net 54 proc 
krašto gyventojų. 

Kairiųjų partijų nepaprastas 
stiprumas rinkiminėn kovon pa
kėlė ir dabartini prezidentą Vale-
ry Giscard d'Estaing, nors pagal 
Prancūzijoje įsigalėjusį paprotį 
krašto prezidentas neeikvoja sa
vo laiko "rinkiminiam balaga
nui praturtinti". Tačiau V. Gis
card, kaip jis save vadina "visų 
prancūzų prezidentas", randa pa
siteisinimą, kodėl jis taip elgiasi: 
norįs iš anksto įspėti savo liaudį, 
kas krašte atsitiktų, jeigu rinki
mus laimėtų kairieji. Vienoje pa
starųjų spaudos konferencijų V. 
Giscard išsireiškė, kad "šie rin
kimai turėsią nepaprastos svarbos 
mūsų vedamai užsien'o politikai. 
Reikia tikėtis, kad prancūzai stai
ga nenustos sveiko proto, paves
dami savo pasitikėjimą kitiems 
(gal to nevertiems asmenims)," 
kalbėjo Giscard-

Neišnaudoįo progos 
Dešiniojo sparno Prancūzijos 

partijų patarėjai galvoja, kad jų 
vadai pražiopsojo puikią pro
gą pasigarsinti ir tub pačiu su
kritikuoti komunistus kaip tik ta-
da,kai komunistų generalinis sek
retorius George Marchais sulaužė 

santarvę su socialistais. Mat, de
šinieji tikėjosi, jog trūkis kairių
jų vienybėje turėsiąs lemiamos 
įtakos rinkėjų nuotaikoms pakeis
ti (kairieji nesutaria). Tačiau pa
starieji nuotaikų tyrinėjimo duo
menys kalba, kad, nežiūrint ski
limo ir ginčų kairiųjų stovykloje, 
jie vis dar tebeturi apie pusę visų 
rinkėjų pasitikėjimo. 

Ekonomiškos problemos 

Žinoma, šiuo metu kairie
siems žymiai talkina krašto ūkiš
kieji sunkumai ir min. pirm. Ray-
mond Bane įvestieji v.'sų nemėgia 
mi gero gyvenimo priveržimai. 
Kairieji, pasinaudodami franko 
smukimu, siūlo platų įmonių su
valstybinimą, pakelti 30 proc. dir 
bančiųjų atlyginimus bei padvi
gubinti dabar mokamas sociali
nio saugumo mėnesines sumas. 

Žinoma, komunistų siūlomi al-
j gų ir pensijų padidinimai turi bū
ti surinkti iŠ turtingesniųjų pilie
čių. Taigi pasiturintieji sluoks
niai ne tik nebalsuos už kairiuo
sius, bet jau dabar stengiasi ap
saugoti savo turimus pinigus. 

Pinigų kontrabanda 

Esant rimtam pavojui, kad rin
kimus gali laimėti kairieji, tur-

I tingieji stengiasi savo turimus 
j frankus išvežti į užsienius. Ir pi
nigų kontrobandininkų amatas 
dsbar yra pelningas užsiėmimas. 
Laikraščiai rašo apie stambius 
uždraustų iš krašto išvežti fran
ku sulaikymus, bet kiek jų nele
galiai patenka į užsienius? Tik 
pastaraisiais mėnesiais prancūzų 
muitininkai prie Šveicarijos sie
nos sulaikė daugiau kaip už vie-

įną milijoną dolerių šmugeliuoja-
' mų frankų. 

Pasaulio Lietuvių dienų metu 
Dainų šventė įvyks Toronte, Ka-

jnadoj, 1973 m. liepos 2 i , 3 
j vai. p.p., sekmadienį, Maple Leaf 
. Gardens sporto stadijone 

Stadionas Carlton ir Church 
gatvių šiauriniame-vakariniame 
kampe. Atvykstantiems Queen 
Elizabeth Way (Q.E.Way) plen
tu nuo Buffalo-Niagara Falls — 
Hamiltono geriausia važiuoti 

Gardiner Expressway iki Jarvisj 
St Exit. Nusileidus rampa že

myn nuo Gardiner Expwy. prie 
Jarvis gatvės sukti į ka'rę ir va
žiuoti Jarvis gatve iki Gerrard 
St. East Prie Gerrard St East 
sukti į kairę ir važiuoti vieną 
bloką iki Church St., tada sukti 
dešinėn ir važ'uoti 4 blokus iki 
Maple Leaf Gardens. 

Vėliau spaudoje bus įdėtas spe
cialiai padarytas pianas — žemė
lapis, nurodąs PLD programą — 
vietoves ir kaip į ten galima au
tomobiliu ar viešuoju susisieki

mu nuvykti. 
V-toji Kanados ir JAV Lietuvių 

dainų šventė bus pradėta Lietu
vos himnu, Kanados himnu ir 
užbaigta "Lietuviais esame mes 
gimę", pritariant simfoniniam or
kestrui, diriguojant komp. Bro
niui BudriūnuL 

Pasaulio Lietuvių dienų orga
nizacinio k-to pirm. yra Jonas 
Robertas Simanavičius (KLB 

Krašto v-bos pirm.), V-tosios Ka
nados ir JAV Lietuvių Dainų 
šventės atstovai: sol. Vaclovas 
Verikatis ir rež. Elena Kudabie
nė. 

G'scard būklė taisosi 
Galimas dalykas, kad prancū

zai mėgsta savo prezidentą ir jo 
atvirumą. Pagal paskutinius vie
šosios nuomonės atsiklausimus, 
liečiančius prezidentą ir jo tin
kamumą vadovauti kraštui,- jo 
populiarumas pakilo iš 44 proc 
į 56 proc. Tai yra žymus šuolis 
priekin, turint galvoje, kad tie 
patys prancūzai ruošiasi rinkti 
kairiuosius. Tačiau, kuri srovė, 
kairioji ar dešinioji, po būsmų-
jų rinkimų sruvens per Prancūzi
jos vynuogynų laukus, dar ir 
šiandien nėra visiškai aišku. 

Gaulistų partija naudoja savo 
seną gąsdinimo taktiką, "ar mes 
ar chaosas!" Jerome Monod, gau
listų vyriaus :as propagandinin
kas, teigia, "kad tai prancūzai 
labai gerai supranta". 

Pagal Prancūzijoje žinomą po
litišką juoką ten esą taip: pran
cūzo Širdis yra kairėje pusėje, o 
jo piniginė dešinėje. Ir kai atei-

į na rinkimų diena, tai prancūzai 
1 balsuoja pinigine-. 

Dairiu šventėj pasižadėję 
dalyvauti chorui 

Brocktono £v. Kazimiero para
pijos mišrus choras, dirigentas 
komp. Julius Gaidelis, New Yor-
ko vyrų choras "Perkūnas", ved. 
V. Daugirdas, New Yorko Ange
lų parapijos choras, New Yorko 
Apreiškimo parapijos choras, 
New Yorko Maspetho parap'jos 
choras, Elizabetho liet. parapijos 
choras, VVaterburio liet. Šv. Juo
zapo par. choras, ved. J. Beino-
ris, New Yorko liet Jaunimo an
samblis "Sutartinė", ved. Jūratė 
Lichtfield, St. Joseph's Church 
choir and Children choir, 
Binghamton, New York, ved. 
Fr. Justin Grabauskas, OFM., 
Philadelphj'os "Vilties" choras, 
ved. L. Kaulinis, Rochesterio LB 
choras, ved. J. Adomaitis, Čiur
lionio ansamblis Clevelande, 
vad. muz. Alf. Mikulskis, Ramo-
vėnų vyrų choras, Clevelande, 
ved. J. Kazėnas, Klevelando par. 
choras, ved. R. Babickas, Balti-
morės liet vyrų choras, ved. J. 
Buivys, Grand Rapids jaunimo-
- studentu choras, ved. P. Turu-
ta, Omahos liet. choras, v. Lai
ma Antanei ienė, Detroito mote
rų vokalinis ansamblis, ved. S t 
Sližys, Dainavos ansamblis Chi-
cagoje, dirigentas muz. A. Jurgu
tis, Chicagos liet operos choras, 
dir. A_ Vasaitis, Chicagos liet. 
choras "Pirmyn", dirigentas 
komp. D. Lapinskas, pirm. Al. 
Brazys, Tėviškės par. liet. evan
gelikų choras, dirigentas B. 
Lamt>sa!is, Chicagos Vytauto D. 
Saulių rinkt''nes choras, dirigen
tas P. Mieliulis, Chicagos "Aldu
tės" moterų choras, dirig. A. Ste-
phens, Chicagos Vyčių jaunimo 
choras, dir. komp. F. Strolia, Ci
cero Šv. Antano par. choras, ved. 
A Skridulis, Los Angeles Šv. Ka
zimiero pr. choras, d'rig. kom:x 
Br. Budriūnas, Los Ange'es LB 
?aunimo ansamblis "Spindu'ys", 
ved. O. Razutienė, Australijos 
^ainos sambūris Melboume. p :r. 
V. Bosikis. Škotijos liet choras, 
^ed. Fr. V. Dullick. Hamiltono 
mergaičių choras "Adas", dirig. 
J. Govedas, Londono (On t ) iau-
nimo choras, ved. R. Valis, Ha
miltono Aušros Vartų par. cho
ras, dirig. A Paulionis, Toronto 
liet choras "Varpas", diri?. J. 
Govedas, Toronto Prisikėlimo 
par. choras, dirig. Eug. Krikščiū
nas, Montreal'o Aušros Vartų 
par. choras, pirm. A. Keblys ir 
Montrealio Šv. Kazimiero par. 
choras, dirig. A. Ambrozaitis. 

— Laisvė negali būti nupirk
ta už nieką. Jeigu ją laikai 
brangia, o visa kita privalai lai
kyti mažos vertės. Seneca 

K A N . FELIKSĄ KAPOČIŲ 
PRISIMINUS 

DR. P. MAČIULIS 

Kai laikinoji Lietuvos vyriausybė 1919 metų sau
sio pradžioje iš Vilniaus pasitraukė į Kauną, gyven
tojų skaičius augo, kaip sakoma, dienomis. Didėjo ad-
ministracinis vyriausybės aparatas, daugėjo kariuome
nės skaičiai ir steigėsi įvairios jos įstaigos bei padali
niai, f 

Prieš pirmąjį pasaulinį karą Kauno miestas te
turėjo dvi katalikų parapijas: švč. Trejybės Sena
miesty ir Šv. Kryžiaus — Karmelitų apie vidurmies-
tį. Dar buvo mažytė šaritkų bažnytėlė prie miesto 
sodo, vėliau pavesta valdyti marijonams. 

Prie buvusio pranciškonų vienuolyno, kuris buvo 
užimtas atkeltos iš Varnių Žemaičių vyskupijos semi
narijos, buvo Šv. Jurgio bažnyčia, paskirta kasdie
niam klierikų ir seminarijos profesorių naudojimui. 
Pro nedideles šonines bažnyčios duris Šventadieniais 
susirinkdavo iš miesto pakraščio į pamaldas žmonės. 
Tai, galima sakyt, ir viskas. 

Abu didesnieji miesto pakraščiai — Vilijampolė 
ir Šančiai — bažnyčių neturėjo, kaip neturėjo ir au
gantis priemiestis palei Savanorių plentą ir su juo 
susisiekiantis Ąžuolynas su garsiuoju Adomo Micke
vičiaus slėniu, Paverstu miestelėnų gyvulių ganyklo
mis. 

Buvusiam rusų kareivinių rajone, Šančiuose, bu
vo nedidukė raudonų plytų stačiatikių kariuomenės 
reikalams bažnytėlė, panašiai (kitoj pusėj miesto) pa
lei Savanorių plentą mūrinė pravoeJavų«eenUkiui bei-

nytėlė. 
1912 metais Romanovų dinastijai minint 300 me

tų jubiliejų, vidurmiesty valstybės iždo lėšomis buvo 
pastatytas bizantinio stiliaus vadinamas soboras, ku
rį savo žinion buvo paėmęs Kauno įgulos komendan
tas. 

Vyskupo kurija pirmiausia susirūpino vadinamu 
Žaliakalniu. Lietuvos vyriausybė pradėjo skirstyti bu
vusios tvirtovės rajonų žemę palei VTI-tą fortą, pri
jungdama ir Ąžuolyną sklypais, kurie buvo duodami 
valstybės tarnautojams pasistatyti gyvenamiems na
mams, nes mieste gyvenamų patalpų buvo didelė stoka. 

Vienas Žaliakalnio gyventojas dovanojo kurijai 
penkis sklypus, apstatytus mediniais namukais palei 
Aukštaičių g-vę ir Savanorių plentą, kad ten būtų pa
statyta bažnyčia ir įsteigta nauja parapija. 

Žemaičių vyskupijos taryba tokią geradario do
vaną priėmė ir nuajai įsteigtai parapijai davė Kris
taus Prisikėlimo vardą. Pirmuoju parapijos administ
ratoriumi 1925 metais buvo paskirtas kun. Petras Vai
tekūnas. 

Viename tų medinių namukų Aukštaičių gatvėje 
buvo įrengta koplytėlė, o kitame, dar įmanomam ap
sigyventi, apsigyveno naujos parapijos administrato
rius. 

Kai pirmajam Prisikėlimo parapijos administra
toriui gal pasirodė, kad jo paskyrimas Žaliakalnio kle
bonu buvo tartum jo pažeminimas, "lyg ant lauko-
pliko", anot tos vienos poeto A. Baranausko frazės, j 
tad jis nerodė jokio užsidegimo ir ryžto išjudinti Ža
liakalnio gyventojus naujiems darbams. Vieno dides
nio namuko patalpoje surezgė altorių, kur kunigas ga
lėdavo laikyti mišias, tai ir viskas. 

Vyskupijos kurija greit pastebėjo, kad šis ekyri-, 
mas neatitiko savo tikslo. Kun. P. Vaitekūnas buvo 
1927 meteis perkeltas į Jonavą, o Prisikėlimo parapijai 

parinktas naujas klebonas, jau keleriopai pasireiškęs sa
vo gyva veikla kaip katedros vikaras, kaip suaugu
sių gimnazijos kapelionas, kaip geras patarėjas zitie-
čių draugijoje ir visur kitur, kur buvo reikalinga gra
ži iniciatyva, ryžtas ir beatodairinis darbas. 

Su kun. Felikso Kapočiaus paskyrimu Prisikėli* 
mo parapijos klebonu, galima sakyti, prasidėjo dide
lės Kauno miesto dalies atlietuvinamas. Jis pradėjo 
nuo bažnytinių pamaldų sutvarkymo ir naujos tvar
kos įvedimo. Kad ir buvo mažytė koplytėlė, kad ir ne
patraukli savo išvaizda, bet mūsų žmonės pradėjo kas
kart gausiau joje lankytis į pamaldas, o vienam kuni
gui prie vieno altoriaus aptarnauti buvo neįmanoma. 
Klebonas tai išdėstė kurijai, kuri leido jam pasirinkti 
padėjėjų. Nors tik vienas altorius, bet jau tą pačią 
dieną buvo laikomos dvejos, trejos, vėliau net ketve
rios mišios. 

Kad koplytėlės patalpoje nebūtų susigrūdimo, kle
bonas įvedė griežtą laikomoms mišioms valandų tvar
ką. Kaip žinia, vėliau įvestos sekmadieniais mišios net 
pirmą valandą, kurias lankytojai patys praminė "tin
ginių mišiomis". žmonėms nauja tvarka tiek patiko, 
kad sekmadieniais būdavo pilna žmonių visomis nu
statytomis valandomis. 

Kun. F. Kapočius, kaip ir Prisikėlimo apylinkės 
tikintieji matė ir suprato, kad būtina įsigyti ar pasi
statyti erdvesnę bažnyčiai patalpą, todėl gera ir dos
nia širdimi sudėjo reikalingą, sumą ir po metų a r 
dvejų jau turėjo teikiną koplycią-bažnyčią. tiesa, me
dinę ir nedidukę, bet jau su trimis altoriais, chorui 
galerija ir kunigams apsirengti kampu. "Nejučiomis, 
neprašinėjant aukų", sako klebonas, "atsirado ir kiti 
bažnytiniai reikmenys, kaip liturginiai rūbai ir visa 
kita. Pradžioje Prisikėlimo parapijai buvo pavestas ir 
Ąžuolynas bei pradėję kurtis žmonės apiink Vll-ąjį 
fortą,. {Bus daugiau^ 

> 
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KANADOS ŽINIOS 
Toronto, Ont. 

KAIP APVAIKŠČIOJOM 
VASARIO 16-TĄJĄ 

Vasario 16-tosios 60-tos meti
nės Toronto lietuvi v kolonijoj 
buvo gražiai paminėtos net per 
dvi dienas. Vasario 17, penkta
dienį, 7:30 v.v. Prisikėlimo para
pijos salėje įvyko priėmimas val
džios, savivaldybės, spaudos at
stovų bei kviestinių svečių. Jame 
dalyvavo per 200 žmonių. 

Priėmime (angliškai) trumpai 
kalbėjo gen. konsulas dr. J. 
Žmuidzinas ir KLB Krašto v-bos 
pirm. J. R. Simanavičius, o me
ninę programą atliko skautų Stp. 
Kairio vardo ir daininis mergai
čių "Volungės" vienetai. 

Sekmadienį, vasario 19 d., vi
sose Toronto šventovėse — ka-

! proklamaciją, j o paties paskelb
tą, ir palinkėdamas l ietuviams 
atcauti laisvę. Meras taip pat 
pranešė, kad j i s gavęs iŠ Sov. 
Saiungos ambasados Ottawoje 
raštą, kuriame ji reikalaujanti 
Sov. Sąjungos ribose esančių 
respublikų — tautu laisvės pro
klamacijų Hamiltone neskelbti 
ir nekelti mies to rotušėje jų vė
liavų. Tuo reikalu miesto mero 
atsakymas buvo neigiamas. B e 
mero, sveikinimus l ietuviams 
dar perdavė parlamentaras L . 
Alexanders, latvių ir estų atsto 
vai bei aldennanė Q. Ford. 

Pagrindinę kalbą pasakė jau
nosios kartos veikėjas Viktoras 
Nakas, žvelgdamas į Vasario 
16-tosios minėjimus bei mūsų 
laisvės kovą jau čia užaugusio 
jaunuolio akimis. 

Meninę programos dalį atl iko 
dramos teatras Aukuras, tauti-

C L A S S I Fl ED GU IDE 
M I S C E L L A N E O U S 
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TELEVIZ IJOS ' 
Spalvoto* ir Paprasto*. Radijai, 

8tereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimą* far Taisymas 

M I G L I N A S TY 
2S46 W 6 9 t h St., teL 776-1486 
iiiiiiimiiiiiiiiiMiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiii 

Hamiltono jaunimas — ateitininkai ir skautai su vėliavomis Lietuvos 
nepriklausomybės minėjime. Iš kairės: E . Norkutė, P Grajauskas, R. 
Lukavičiūtė, Ciperytė ir Juodelytė Nuotr. M. Borusienės 

talikų ir evangelikų — buvo a t - in ių šokių Gyvataro v i sos t r y s 
laikytos ta intencija pamaldos. 
Organizacijos dalyvavo su vėlia
vomis. Iškilmingas minėj imo ak
tas ir meninė dalis įvyko tą pa
čia dieną Anapilio salėje, kur da
lyvavo apie .1,500 žmonių. Įžan
ginį žodį tarė KLB Toronto apyl. 
pirm. Algis Juzukonis, o invoka-
c inę maldą perskaitė kun. Aug. 
Simanavičius, OFM. Ištraukas iš 
pogrindžio laikraščio "Aušra" 
skaitė Toronto Maironio m-4dos 
mokiniai. 

Pagrindinę kalbą pasakė sve
čias iš JAV prof. S. Sužiedėlis. 
Pertraukos metu buvo renkamos 
aukos Tautos fondai ir LB-nei. 

Po to žodžius tarė KLB Kraš
to v-bos pirm. J. Simanavičius ir 
G e n . konsulas dr. J. Žmuidzinas. 
Tada lietuvius pasveikino etninių 
grupių atstovai ir labai nuošir
dų , karštą žodį į lietuvius tarė 
N o r m a n Cafic. Kanados daugia-
kultūrinių reikalų ministeris, ku
ris perskaitė ir lietuviams skirtą 
Kanados Ministerio pirmininko 
P. Trudeau rašytinį žodį. 

Koncerte labai sėkmingai ir 
gražiai pasirodė Toronto Liet. 
jaunimo ansamblis "Gintaras", 
kurio koordinatorius 

grupės ir A V parapijos choras. 
Minėjime dalyvavo beveik 800 
hamiltoniečiu, suaukodami ir 
800 doL 

DIENRAŠTIS APIE L I E T U V Ą 

Vietos dienraštis "The Spec-

tuvoje dedasi ir nematot, k a s 
čia vyksta . Mes ginčijamės 
tarp savęs , k a s vadovaus, k a s 
seks, k a s kalbės , k a s klausys, 
k a s r inks pinigus, k a s aukos, 
kas kels vėl iavą kas ne, ir ta ip 
toliau. 

Vienu žodžiu, m e s čia peša
mės tarp s a v ę s , k a s "išlais
v ins Lietuvą", kas iš laikys lie
tuvybę išeivijoje, užuot m e s 
kuo nors konkretesniu prisidėję 
prie bendro darbo. Kas deda
s i? Lietuviai ir amerikiečiai 
girdi tiktai, k a d lietuviai nesu
gyvena Cicero mieste . Pirštai 

tator" vasario 20 d. įdėjo platų j pavieniai nepajėgia nusmogti 
L. Skripkutės laišką apie Lietu- į kumštį . Mes n e t iktai nesuda-
vą, o sekančią dieną pirmame TOm kumšties , bet ir pirštų 
puslapyje A P agentūros prane- t rūks ta ! 
Šimą iš Maskvos apie Vincą 

A č i ū Jums už išklausymą ir 
J ū s ų laiką. 

Vaidotas Vaičiūnas 

Sausaitį. Jis nuteistas mirt ies 
bausme už dalyvavimą sovietų, 
lenkų ir prancūzų belaisvių nai
kinime prie Vilniaus. 

A t v y k ę s iš k i to krašto, grei
tai nusivyliau, matydamas lie
tuvių suskaldytą veiklą Cicero 
mieste . Prisidėjau prie vienos 
grupės su viltimi, kad kaip 
nors k a s gero išeis. Nors ir 
p a t s daug negalėjau padaryti, 

Hanultono sporto febas K o - į * nenorėjau daug padaryti, 
vas į pasaulio lietuvių s p o r t o i ^ gali t o k l o 3 - W J * * « * 
žaidynes Toronte l iepos mėnesį 1 š " i m e t l * Vasar io 16 mine3i-

FTLMAI 

Y R A K O DŽIAUGTIS 
S k a i t a u daug laikraščių, y r a 

daug {domių autorių. Pvz. t r y s 
j a u n o s l ietuvaitės skautės, apra 
š iuš io s kelionę į Australiją. Pa
ska i tę s , rodos, pats t e n buvai . 

I š vyresn ių l ietuvių pensinin
kų į d o m ū s straipsniai , kur y r a 
aprašoma Florida. N e vis i pir
m a ž inojo apie, tas v ietas , be t 
i š la ikrašč io sužinojo. 

Nijolė 

Paieškojimas 
ANTANAS JAUNIŠKIS ieško sa
vo buvusių draugų. Jis yra studi
javęs "Vilniuje, o dabar gyvena 
Kaune. Prašome atsiliepti per 
Benių Kasinską, 770 Bailey Rd 
W. Henrletta, N. Y. 14586, telef. 
716—334-9416 

iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiinniiiiiiiiiiiniiiiiiiiu 
PACKAGF. EXPRKSS AGK>"CY 

MARIJA NOREffiEENfi 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

Labai pageidaujamos geros rS&ee 
pn-kf—. Maistas tš Europos sandSm). 
2S0S W. «9tb St., Chicago. m. W)«2» 

TEL. — WA 5-2787 
IIIIHIIIIIIIIIIimillHIlIflIlItlIlIlIlIlIMIIIIIII 

SIUNTINIAI Į UETUVJį 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4665 Archer Ave. 
Cbicago, VL 60632, tek?!. 927-5960 

B E A L E S T A T E 

9 kamb. mAr, 3 mieganti. 65 tr Tu-
$27,500. 

Gražus buagahnr — 6 kamb. 2 žvdi-
«iai 83 ir Kedzie. $64,200. 

15 metų senumo. SVfc kamb. 3 mie
gami. Daug rūbinių. 2% maš. garažas. 
63 ir Narraeansett. $54,000. 

2-jų aukštų — 2 po 6 kamb. mur. 
65 ir Talman. $32300, 

50 afcrv temS* Lemonte. $10*000 
už akrą-

Š I M A I T I S REALTY 
fatsvranoe — Income Tax 

2951 W. 63rd St.. 436-7878 

MOVING 
ŠERĖNAS perkrausto baldus Ir 
kitus daiktus. Ir is toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

T U * — WA 5-8063 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiHiiiuiiiiiiiinn 
M. A. Š I M K U S 

NOTART PTJBIilC 
' TJfCOME TAX SERVICE 

4259 Se. Maplewood, teL 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINTŲ Iškvietimai, pildomi 

PILrETTBfia PRASTMAI tr 
kitokie blankai. 

imiiiiiiiiiiiiMiiimiiiiiiuiiiiniimiiiiHin! 

MARQrFTTE P A R K E 
2-jų bato marinis po 5 kamb. 

GSazu šildymas. Mūr. garažas. Arti 
66-os ir Talman. Žemiau $34,000. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namo pirkinis* — Pardavimą* 
Valdymas 

Draudimai — tncoroe Tas 
Notarmtas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 Ha. Kada* Ave. — T78-22SS 

Parduodamas 55 pėdų pločio na
mas — 2 krautuvės. Galima pirkti 
ir su geležies (hardware) bizniu. 
2 maš. garažas. 2612 W 71 St, 
Tel. 476-2427 

siunčia beveik 50 s a v o sporti-! 
ninku. Išlaidų apmokėjimui nu
tarta parodyti filmai: kovo 1 1 
d. parapijos salėje matys ime 
Pasaulio jaunimo kongresą P . 
Amerikoje bei Brazilijos, Ar-

m ų ir vėl iavos pakėlimo klausi
m a s toliau suskaldė Cicero lie
tuvius . Net ir Cicero miesto 
valdžia pamatė , k a d lietuviai 
nesugyvena ir neorganizuotai 
veikia. Perei tais meta is net ir 
mokykloje b u v o vargo . "Poli-

miimiiiimiimiimiiiuiimiiiiiiiiiniiiiii 
STATOME NAUJUS NAMUS 

Atliekame 
s e n a narna pataisymas. 

P E T R A U S K A S 
CONSTRUCTION COMPANY 

TeL — 847 7564 
Skambint po G vai. vakaro 

įiMiiiiiintiiiiiiiiiHiiiiimiiiainiiiiiiiiiiiBi 

HlllilIilIlIlIlIlHlllinilllIHUIIIIIIIIIIIIIIIIIĮ 
Įvi inu pr, km patrinkima* nebran
giai iš mūsą sandelio. 

COSMOS TASCELS EXPKESS 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
SS33 S. Halsted St., CbJeago, 111 S0S08 

» 0 1 W. OSth St., Cbicago. DL 6083S 
Telef.: 925-2737 — 254-3320 

Vytautas Valantinas 
IiIIIIIIIiIIIIIIIIIIIiillItlIlIIHUlulUIIIUIIIIII 

5 kamb. mur. bungalow, 
Karštu vandeniu apšild. Švarus, 

gerai išlaikytas. Garažas, šv. Ritos 
t j parap. apylinkėje. 

HELP WANTED VYRAI 

S E T - F P MAN — L A t t H B 
Seleeted appllcant mušt have a mi-
nimum o* 3 years experieoce. WiU 
set-up *Zo. 3 and No. 5 Vfarner Swa-
sey Turret Lathe and miscellaaeoua 
typee of eagine lattoes. We otter 
steady employment. overtime, aam-
pany paid Hospitaltaation & pension 
plan, 10 paid bolidays e t c 

Cloee to CTA Transportatioa. 
ArmstroBg Biuro Mfg. Company 

5890 W. Blooniingdaiė 
Cbicago, LlinoH , 

Aj» Banal Oppfy Bmalorer M/F 

PCHJSHERS — E & P E B D 
Good base pay. plūs piece work, and 
oveitime. Benefits. 

A R L I N G T O N PlATINlG 0 0 . 
«M S. Venaont, Palatine, B. 

TEL 539-1480 

We Keed An Ali Around 
M E T A L W 0 R K I N € 

S N OP M A N 
Vffih some welding experlence. 

E^oellent benefits. Steady work. 

C a U -
344-6690 for !nterview 

r V V E L D E R S 
Wanted for structural steel fabri-
cation snop. Mušt 'have some 
knowledge of blueprint reading and 
miscellaneous fabrication. Escel-
lent company benefits and wages. 

Call — 867-7775 
ASK FOR RON 

V T R A I 

Skambint 827-1843 

gentinos ir Urugvajaus vaizdus 
Verbų sekmadieni — kovo 19 d. j t ika" savo žiaurų veidą parodė, 
bus parodyta Šventoji žemė, j ir keli tėvai i š traukė savo vai-

Algis Betliejus, Nazaretas, Jeruzalė j kus i š mokyklos v ien tiktai dėl 
Nausėdas, o šokių vadovai: vy- į r k i tos KristauB lankytos v i e t o ' to , kad viena mokytoja nesuti-
resniujų grupės —Regina Krasau v ė s "Į^jp pat matysime Kairą k o su jų "politinėmis" nuomo-

ir Atėnus. Atvelykio sekmadie
nį, balandžio 2 d , bus parodyta 
ta i s metais šiandieninė Lietuva 

kaitė, viduriniųjų — Nijolė Čiži-
kaitė-Bredio, Lilija Zenkevičiūtė 
ir Silvija Zenkevičiūtė. D a i n ų va
dovė — Giedrė Paulionienė; or
kestro vadovė — Žibutė Žilins
kaitė ir vyr. akordionistas — Al
gis Kaminskas. Puikiai _atlikta"_kei 

purinė; pasiutpolkė, gyvataras, 
Tėvynė Lietuva, Sudiev ir Palau
kė (pastarosios 3 dainos atliktos 
"Gintaro" dainininkių) —tuo
met ir vėl tautiniai šokiai. 

Toronto Liet. choras "Varpas", 
kurio seniūnas Paulius Dunde-
ras, diriguojant J. Govedui ir 
akomponucrjant S t Gailevičiui, 
atliko J. Gaidelio Maldą už tėvy
nę, St. Šimkaus Lietuviais esame 
mes gimę, J. Naujalio (par. A. 
Juzeliūno) — Lietuva brangi ir 
S. Sodeikos — Šiaurės pašvaistė. 

Programos pranešėja buvo Bri
gita Paliulytė. Užbaigta Lietu
vos h imnu. Minėjimo ruošėja — 
KLB Toronto apyl. v-ba. 

Pranys Alšėnas 

Hamiltor., Ontario 

NEPRIKLAUSOMYBES 
ŠVENTE 

Lie tuvos nepriklausomybes at 
kūr imo minėjimas buvo pradė
t a s šv . Mišiomis V A V parapijos 
šventovėje . Pamaldas laike ir 
patr iot inį pamokslą pasakė prel. 
J . Tadarauskas. Mišios bovo už
ba ig tos Libera u ž žuvusius h* 
t a u t o s himno. Iški lminga aka
demi ja jvyko Scot Park gimna
zi jos auditorijoje. Ją atidarė vi-
cepirm M. Gudinskas. kviesda-

nemis. 
Tačiau, ka ip v ienas nusivy

lusių jaunų lietuvių, priklausan-
— mūsų sostinė Vilnius, Kau- i čių Cicero bendruomenei, a š 

tiiiHHifiHiHuitiimiiiiiniiiiiiffnmimni 

Banaičio 

JŪRATE IR KASTYTIS 
S veiksmo opera 

J. 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visą rūšių grindis. 

BUBNYS 

Budraitis Realty Co. 
Mes su 90 kitom namų pardavimo 

Įstaigom aptarnaujame pietvakarių 

I' Chicagą — tas daug pagreitina 
pardavimą ir pirkimą. 

I B M O T E B Y S 

— TeL B E 7-5188 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

nas, Trakai, Anykščiai ir 1976 
m. garsinis filmas — Tautinių 
šokių šventė Oucagoje, Fi lmai 
bus tuoj p o ' l i ' v a l . M i š i ų Spor
to klubas kviečia v i sus Hamil to 
no ir apyl. lietuvius atsi lankyti 
ir tuo pačiu paremti mūsų spor
tininkų atstovavimą pasaulinė
se lietuvių žaidynėse Toronte. 

K. Baronas 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
CICERO LIETUVIAMS 

1978 m. vasario 19 d. mes čia 
Cicero minėjome Vasario 16-to
sios dienos šventę. Tą šventę 
minint, m e s prisiminėm, kai 
prieš 60 metų mūsų giminės, 
draugai pažįstami, reiškėsi kaip 
mūsų atstovai, paskelbė v i sam 
pasauliui Lietuvos nepriklauso
mybę. 

Deja, 1940 metais Lietuva 
vėl buvo užimta. Jūs gerai ži
note ir atsimenate, kad j ū sų 
giminės ir draugai buvo areš
tuoti, persekiojami h* išvežti į 
Sibirą — daugelis jų nebegrįžo į 
savo mylimą Lietuvą. 

Jūs, mūsų tėveliai ir seneliai, 
Dievo palaimos akivaizdoje at-
vykot j laisvus kraštus su vilti
mi, kad i š čia mes galėsime i š -

m a s programai pravesti V. Sta- j laisvinti savo brolius ir seses-
nevičių. P o vėliavų įnešimo, lietuvius. Jus mus užauginot 

kreipiuosi j j u s v i sus Cicero lie
tuvius ir prašau dalyvauti ben
druomenės susir inkime kovo 5 
d. ir priimti tokius pasiūlymus: 

1) Duoti naujai valdybai už
davinį per s a v o kadenciją kon
krečiai ir nuoširdžiai mėgint i 
sujungti v i sus Cicero lietuvius į 
v ieną stiprią bendruomenę; 

2 ) Raginti v i sus Cicero lietu
v ius siųsti s a v o vaikus į v ieną 
Cicero šeštadieninę lituanistinę 
mokyklą. Šit ie vaikai netrukus 
bus suaugę ir t ę s mūsų darbą 
toliau. Dabartinis laikas y r a 
svarbus ir nebegrįš. Vaikai 
turi dabar i šmokt i kartu gyven
ti, dirbti ir mokyt i s . 

3) Išrinkti stiprią valdybą, 
kuri galėtų paskutinius du 
punktus įvykdyti . 

Dainuoja Chicagos l ietuvių Operos 
choras, Dana Stankaitytė, Marga
rita Momkienė, Aldona Stempužie-
nė, Stasys Baras. Groja simfoni
nis orkestras. Diriguoja Aleksand-' TeL: 376-1882 a r b a 376-5996 
rasKučiūnas. ' _rL • H_ _-_ = 
Puiki dovana. Albumas. 3 plokš
telės. Kaina su persiuntimu $15.55 
ras Kučiūnas. 

Užsakymus siųsti: DBArjGAS 
4545 West 63rd S U Chicago, DL 
60629 
iiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiHiiiiiiiiiiniiinHii 
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10% — 20% — 89% ptgton mokSstt 
nž apdraudę noo iiįflMi kr i i t o i o 
Milo pM 

F R A N K Z A P 0 L I S 
S208H W«s* »Rtn 

Chknco, rjBuoto 
Tel. — GA 

Jonas Mulokas 

VILNIUS 
LENKŲ OKUPACIJOJE 
Si knyga neseniai gauta. Kie

tais viršeliais. 116 pusi. Išleista 
Melbourne, Australijoje. Kaina su 
persiuntimu $4.30. 

Užsakymus siųsti — DRAUGAS, 
4545 West 63rd S t , Cfcicago, HL 

66629. 

RADIO PROGRAMA 

" f . Į K M f e r V K m ; -<••• • 

AUTOMOBILIU TAISYMAS • 

K a n a d o s himno, prel. J. Tada-
rausko invokacijos ir pirm. K 
Deksnšo trumpo* sveikinimo 
kaTbee, Eaaiatono m. vardu svei 
k ino m e r a s J. M c D o c i l d par-

gerais lietuviais, mokydami m u s 
kalbos, šokių, dainų, tradicijų, 
kad mes galėtume jums padėti 
tais darbais. Ir k a s ats i t iko* 

Per oaskufttius kelerių* rse-
tu*, « u o d o , &šk&, «a» U* 

Padangos . Priekinių ratų regul iavimas 
ir balansavimas. Stabdžiai Duslintu
vai. Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai. F I R E S T O N E TIRES. Wheel 
al ignment and balancing. Brakes. 
Shock absorbers. Muff.ers and pšpes. 
Tune-Ups. Labricarion. Change of o i 
and Futera. 

COUNTRY AUTO ANO TIRE SERVICE 
2423 West 5Qfh Street — Tel. GR 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. ry to iki 8 00 v a i vakaro. 
fteštadiemais nuo 7:00 v a i ryto iki 4 vai. p o p i e t 
five&tadie&iaift atdaryta. — Sav. MIKAS CS9SAS 

Seniausia Lietuvių Radio progra
ma Naujoj Anglijoj iš Stoties 
WNSR, 1369 banga, veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po 
pietų — perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauką ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutės 
pasaka. Šią programą veda Stepo
nas ir Valentina Minkai. Biznio 
reikalais kreiptis \ Baltic Florists 
— genų bei dovanų krautuvę. 502 
E. BroaoVay, So Boston, Mass 
02127. Telefonas 26S-0489 Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir 
rasite didelį pasirinkimą lietuviškų 
knygų. 

NORINTIEJI 
PARDUOTI AR PIRKTI 

arba išnuomoti butą 

be jokio įsipareigojimo skambinkit 
mums. « 

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

BALYS BUDRAITIS 
4243 W. 63rd St . , Chicago. ŪL 

767-0600 a r b a 778-9371 

Baltas Sniego Parkas 
4 vienetų mūrus lt jcaražas. Mar-

quette Pke. Naujas gazu iildymas. 
Našle atiduoda už $38,800. 

Palikimas. $ kamb. 18 metą motas 
Ir garažas. Centr. 

oro Šildymas ir vė
sinimas. Įrengtas beismentas it kiti 
priedai. Tuoj gatima užimti. Gražioje 
gatvėje. Marųuette Pke. $29,900. 

Grąžos platus sklypas * garažas 
Marąuette Pke. Vertingas pirkėjui. 

liuksas "men**. Beveik naujas 
romėnų mūras. 3 rrdeg. Radiant šil
dymo dvi kontroles. 2 auto maro 
garažas. Daug priedų. Tik pamatę 
nupirksime už $40,000. 

Gražus S kamb. apie 20 metų ma
ras PuSų medžio beismentas. 2 auto 
garažas. Maronette Pke. Tuoj ąalite 
užimti. $27.900. 

Tvirtas 2-ju aafcRų mOras. 2 botai 
Ir maloni biznio patalpa. 2 auto 
garažas. Savininkas nusileido M 
$38,500 Marųnette Pke. 

Valdis Real Estate 
2825 W«s» 71st StMrt 

T«l. 737-7200 ar 737-8534 

P A I N T SPRAYERS 
2nd SHT1T 

We have escellent openings for 
paint sprayers with a minimum of 2 
years experience. 

You mušt have the ability to mix 
and mateh all types of paints and 
be experienced in conveyor type 
spraying. Some heavy Hfting required 

We off er job security, ezceBent 
starting sairry and compiete benefit 
package. 

Call for appointmenc 

George Pike — 883-6206 
STEWART - WARMER CORP. 

Alemite A Instrument Dr*. 

1826 Diversey Parkway 
Chicago, Illinois 60614 

Ekroal Opporttmity Employ«r M./F. 

l i N T O T m i A l i r A ^ ^ T O R Rr5i*T 
381« WF1ST 64TH STREET 

I&nuomojamas 2-,įų miegamų 
butas. $196.00 mėn. 

McKET S POAGUE 
TeL — 239-6990 

D £ M E S I D 

^ — ' ' - " • • • . . . 
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Radijo Valanda jau virS 35 m. tarnau
ja New Jersey, New York ir Connecti-
eut lietuviams! 
Kas šeštadieni nuo 4 9d 5 vml. popiet 
» WEVD Stoties New Yorfce 1330 
kil.. AM ir nuo 7 iki 8 vai. vak 97.9 
meg. PM. 

Direkt. Dr. Jokūbas J. Stotas 
14V7 Fbrce Drlve 

Monrifarnsida, Bl^. Q79)9£ 
TeL 232-UtS (code) 201 

Kviečiame taip pat klausyti Lietu
viškų kultūrinių valandų anglų kalba 
9 Seton Hali Universiteto radijo sto
ties (New Jersey WSOU 88s£ meg 
PM) Pirmad 7^0-ft30 vai. vakaro. 

^Vadovauja proL J. Stukas) 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių Baudojbnas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka b? visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais paoaMaig reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

po S kamb, Otraa 
Man\i«tt* Paika -*• 

Ma-
rarka. 

SfSr. • 
InvMtartinaa. 
342.»«0. 

MedtBte. S botai po 6 
iaa imokVluM. Korqti«tU 
$20.900. 

Mbrttf 4 TteuflCu h* ( • » > • • • *»r-
qii«tt.# Psrks. P^sna Oto.BOS. 

Sfliuni i v»ch . « kamb. namas 
p»rdu<xiAmas dSI ll«oa $86,000. 

Mem tartane pardartmnl FĮoridoj 
vlnūfctŲ narni). \or<Titl«>l1 nlrktt, par-

ar tnjtiny 11. AaasoRikM 

VAINA REAL ESTATE 
TeU - 0264666 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie

tuvių diecražtia, & akelbctų ka> 

| boa yra t l — i 1 prieidamas 

iiuiiirtiiimiiiiitniiiiiiniurti 

THE BALTIC NATtONS 
Prot dr BRONIO t. KA8U> 

naujas anglų kalboje veikalas, ku
rį sudaro trys dalys. Pirmoji pa
teikia Baltijos Valstybių istoriją 
bei politinę struktūrą, antroji — 
saugumo siekius sritinėje integra
cijoje, trečioji — D D. karo įta
kos analize tautiniu ir tarptauti
niu požiūriu Veikalas gražiai iš-
letstatf ir tinka bet kokia proga 
amerikiečiams įteikti kaip dovaną. 
Kaina $12,00. 320 pusi. Užsakyti 
pasta 

DBAUffiAS. 4545 We«t «Srd Street 
Chkago, JO. 606?9 

Ulinois gyventojai prideda 00c 
mokesčių ir neraractimo išlaidoms 

•U!!!lfinniflf!!fllftff!lf!f1tfHf!f9flN!!lfff*ff* 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
MiamL Fa. ! 

LIETUVIŲ PAMALDOS 

Miami Beach saloje (6 St. i r 
Lenox Ave.) yra nedidelė St. 
Francis de Sales katalikų baž
nyčia, įdomi tuo, kad vienas 
senosios kar tos lietuvis Kazi
mieras Pauli aukojo ir savo lė
šomis pastatė prie tos bažny
čios didelę salę. Joje būna įvai
rūs susirinkimai, bazarai, įreng
ta kavinė maldininkams po pa
maldų prie kavos puoduko pa
sišnekučiuoti. 

Vasario 18 d. lietuviai gau
siai susirinko šioje bažnyčioje. 
Pamaldas organizavo Altos 
pirmininkas Pe t r a s Šilas. Daug 
darbavosi kun. Vincas Andriuš-
ka iš Homesead, ištrūkęs iš sa
vo kasdienių pareigų. Šv. Mi
šias atnašavo kun. dr. V. An-
driuška su kun. E . Abromaičiu. 
Apypilnė bažnyčia sugiedojo 
"Pulkim ant kelių". Atvykę iš 
Chicagos mūsų solistai Dana 

VASARIO 16 MINĖJIMAI 
Paterson, N . J. 

PAMINĖTA VASARIO 16 

Nors šiaip į lietuvių pamaldas 
susirenka tik apie 30 žmonių, šį 
kartą bažnyčia buvo beveik pil
na. Pamaldose taip pat dalyva
vo ir miesto burmistras su savo 
šeima. 

Kun. dr. Vincas Andriuška. sakęs 
pamokslą Miami, Fla., lietuvių su
rengtame Lietuvos nepriklausomy
bės minėjime. Jis taip pat praves 
velykinį susitelkimą prieš pat Ve
lykas Nuotr. R. Vertelkaites 

sužadinimas. Hgos eilės maldi
ninkų ėjo prie komunijos. Šv. 
Mišiose sukalbėta malda už Lie
tuvą. Pamaldos baigtos Lie
tuvos himnu. Kun. V. Andriuš-

Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuves vietos lietuviai . pradėjo 
minėti vasario 18. Tą dieną prie Minėjimas buvo tęsiamas Sv. 
miesto rotušės rūmų buvo iškel- Kazimiero parapijos salėje, kuri 
ta Lietuvos vėliava, kuri čia ple- buvo labai skoningai dekoruota 
vėsuos visą savaitę. Nežiūrint JAV ir Lietuvos vėliavomis, dr. 
blogo oro, iškilmėse dalyvavo Basanavičiaus ir karaliaus Min-
miesto burmistras La\vrenie F . daugo paveikslais, lietuvišku 
Kramer, vietos šv. Kazimiero pa- kryžiumi ir tautinia :s ornamen-
rapijos klebonas ir LB apylinkės tais išdekoruotais skydais. Visą 
v-bos pirm. kun. Viktoras Dabu- dekoravimo darbą atliko, paveiks-
šis su visa apylinkės valdyba, lus nupiešė ir ornamentus paga-
trys tautiniais rūbais pasipuošu- mino šioj apylinkėj gyvenantis cas padeklamavo po eilėraštį, o 
s:os moterys ir keletas vietos l ie- ; energingas LB, BALF ir 16 Va-Į Stefa Augulienė padeklamavo 

Pagrindinei minėjimo kalbai 
pasakyti buvo pakviestas JAV LB 
krašto valdybos vicepirm. Balys 
Raugas. Jo kalba, gausiai papuoš
ta poetiniais polėkiais, sukosi 
apie išeivijos uždavinius, siekiant 
tautos išlaisvinimo ir Nepriklau
somybės atstatymo. 

Meninei programai atlikti bu-
vp pakviesta ne tik šioje valsti
joje, bet ir kitur gražiai besireiš
kianti solistė Genova :tė Ugians-
kienė, kuri su dideliu įsijautimu 
ir klausytojų širdis užburiančiu 
balsu per du išėjimus padainavo 
net 10 lietuvių kompozitor'ų kū
rinių. Akompanavo Gladys 
Leigh. 

Koncerto pertraukos metu du 
jaunieji šauliai — Tomas ir Vin-

DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m. kovo mėn. 1 d. 

gal aukotoju pasirinkimą. Aukų, — — Amerikoj per metus 
nors ir iŠ negausios lietuvių ko- vėžiu miršta 370,000 žmonių. 
lonijos, buvo surinkta 1,100 dol. 3 0 ^ t ų mirčių turi ryš io su 

j£j . rūkymu. 

A. tA . BRONEI G E Č I E N E I 
Lietuvoje mirus, jos mamą 0N$ KYBARTIENĘ, bro
lius STftSJ, VLRDfcii ALFONSE KYBARTUS ir jų 
šeimas gilaus skausmo valandoje nuoširdžiai užjau
čiame. 

• 

tuvių. Vėliau visi buvo paprašyti sario gimnazijos rėmėjų būrelio 
į burmistro įstaigą, kur jiems bu - darbuotojas ir menininkas — mė-
vo įteikta burmistro anksčiau pa- gėjas Vytautas Gružas. Minėjimą 
sirašyta atitinkama proklamaci- pradėjo kun. Dabušis, sukalbėda-
ja. įnias Tėvynės meile trykštančią 

ir Dievo paramos prašančią invo-

ka visiems susirinkusiems lie-
Stankaitytė i r Stasys Baras gie- t u v i a m g fr d o s n i a i a u k o j u s i e m s 

dojo Beethoveno "Garbė Aukš- fitai ^ ^ w ^ 1 ^ ^ p a -
eiausiam", sol. D. Stankaitytė, d ė k o j o ^ t į ^ ^ p a m a k i o s 
ir Bizet "Agnus Dei", sol. S t 
Baras. Vargonais pritarė pa
kviestas pianistas ukrainietis, 
Miami un-to studentas Bodhan 
Sperkacz. 

Kun. V. Andriuškos pamoks
las buvo nuoširdus lietuvio žo
dis savo tautiečiams Vasario 16 
proga. Talentingas pamoksli
ninkas gražiai įvertino tą dieną, 
kaip Lietuvos didelį istorinį 
įvykį. Pabrėždamas mūsų kraš 
to šių dienų padėtį, jis atsklei
dė visos t au tos tragišką padali
nimą į dvi dalis: vieną — Lie
tuvos okupantų vergovėje, kitą 
— išeivijoje. Tačiau abi at
skirtos dalys y ra garbinga lie
tuvių tauta, drąsiai kovojanti 
už Lietuvos laisvę. Tos iškil
mingos tautos šventės proga 
prašė, kad laisvojo krašto lietu
viai neužmirštų savo įsipareigo
jimų tėvynei i r pavergtiems 
broliams Sibire, žiauriose sto
vyklose h* kalėjimuose. Ta di
di diena tebūnie išeiviams tylus 
susikaupimas ir savo pareigos 

buvo gražios. Būrys amerikie
čių dėkojo kun. Andriuškai, 
pareikšdami, kad tokių gražių 
pamaldų šioje bažnyčioje da r 
nebuvo. 

— Prof. dr . Alfonsas šešplau-
kis - Tj ruolis, viešėdamas Mia
mi, dalyvavo Lietuvių klube i r 
kalbėjo rašytojos J . Narūnės 
knygos "Jaunystė" pristatymo 
proga. 

— Rašytoja Birutė Pškc!*vi-

Pats šventės minėjimas vyko 
vasario 19. Iš ryto parapijos baž-
nyčoje kun. V. Dabušis paauko
jo šv. Mišias ir pasakė tur inin
gą pamokslą. Po pamaldų buvo 
sugiedotas -Lietuvos h imnas . 

kaciją. Tolimesnei programai va
dovauti buvo pakviesta sociologi
jos mokslų doktorantė Audronė 
Klimaitė, kuri pirmuoju kalbėto
ju pakvietė miesto burmistrą 
Kramerį. 

vę. Kėlė nutautimo pavojus. Stab- ! nuo dabar Daytona Beach ir a 
telėjo prie mūsų veiksnių paskir
ties, tačiau reiškė viltį, kad pasi
tarimai išlygins dviejų reikšmin
gų organizaiijų santykius, kad 
bus suglaustos gretos prieš žiau
rųjį okupantą. Ragino paremti 
aukomis Altos darbus, neaplenk
damas ir aukotojo laisvo apsis
prendimo teisės. Reiškė viltį, kad 
tik suglaustomis gretomis grei-

ciūtė, talentinga beletriste, gavu- č'au pasieksime tėvynės laisvę. 
si keletą premijų už savo roįria-
nus, viešėjo Floridoj pas savo 
draugus, For t Lauderdale. 

— Operos solistė Dana Stan
kaitytė ir sol. Stasys Baras, 
abu iš Chicagos atskrido į Mia
mi ir Vasario 16 d. giedojo re
ligines giesmes lietuvių pamal-

Kalbėtoją dalyviai išklausė su 
didele rimtimi ir jo kalbą paly
dėjo karštais aplodismentais. 

Po paskaitos 5 metų lietuvaitė, 
pasipuošusi tautiniais drabužė
l ia i , Vanesa Varnaitė gražiai pa
deklamavo trumpą apie tėvynę 
eilėraštį, o Bernadeta Braciūtė -

dose. Taip pat davė puikų, Colee, taip pat tautiniais drabu-
koncertą iškilmingame minėji-' žiais, su giliu įsijautimu paskaitė 
me Lietuvių A. 
lėje. 

Pil. klubo sa-

S K A U T A I 
(Atkelta iš 2 psl.) 

vykią ir Viktorijos vyriausybė, 
kurios vardu kalbėjo Immigraci-
įos ministeris N4>- W. Joną, ne
mažiau nustebintas ,tpkin stovyk
los pasisekimu, kaip ir mes patys. 
Kas ypač visus stebino, tai didelis 

Svečių skaičius, kuris reiškė mūsų di 
delį vieningumą ir gerą tarptau
tinį bendradarbiavimą. Tvarkin
ga uniforma, sveika išvaizda ir 
linksma šypsena buvo šios sto
vyklos tikraiss veidrodid, kiekvie 
nam iš šono stebinčiam. 

Be viso šito, tenka pasakyti, 
kad stovyklos metu veikė paštas 
stt Sos stovyklos štampu ir spe
cialiais vokais, kas sudarė naujie 
ną filatelistų pasaulyje. Buvo tų 
pačių skautų, kurie pirko po 100-
400 vokų ir išsiuntinėjo po platų 
pasaulį su sveikinimais iš VI. T. 
S. Tai yra geras būdas pagarsinti 
Lietuvos skautų veiklą pasaulyje. 

Kaip matome, informacinis 
uždavinys taip pat buvo gerai at
liktas' lietuvių jaunamo vardas 
plačiai pagarsintas ir dar ilgai 
bus garsinamas įvairiomis progo
mis. 

Būtų galima dar ir kitais at 
žvilgiais kalbėti apie šią stovyklą, 
bet apie tai pakalbės ir parašys 
kiti savo prisiminimuose, man 
rūpėfo patys pagrindiniai. 

Už šitą didetį darbą tenka bū
ti daugeliui dėkingiems: ir rems, 
kurie ją ruošė, ir tiems, kurie į ją 
atvyko, ypač užjūrio svečiams, ir 
tiems, kurie šią stovyklą įvai-
r:ais būdais rėmė ir padėjo. Daug 
-ankų didelę naštą pakelia. Ačiū 
Jums mieli tautiečiai ir sesės 
broliai skautai! 

v.s. A. Mauragis 

:c Australijoj sąįoag v*&s 

Daytona Beach, Fla. 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ 

Daytona Beach ir apylinkių lie
tuviai nepriklausomybės atkūri
mo 60 metų sukaktį paminėjo va
sario 18 d. Tą dieną iš ryto smar
kiai lijo, tačiau nuostabiu punk
tualumu iš artimųjų ir tolimųjų 
apylinkių 11 vai. į Swedish 
House restorano salę suvažiavo 
apie 80 žmonių. Minėjimą ruošė 
organizacinė komisija - Adolfas 
Andrulis, Aldona Sandargienė, 
Angelė ir Antanas Kašubai ir 
Bernadeta Braciūtė - Colee. Atvy
kusius pasitiko Adolfas Andrulis, 
o kiekvienam minėjimo dalyviui 
Aldona Sandargienė prisegė tau
tines vėliavėles, kurias ji pati bu
vo iš anksto paruošusi. 

Adolfas Andrulis, pradėdamas 
minėjimą, organizacinės komisi
jos vardu pasveikino susirinku
sius, primindamas šios dienos 
reikšmę kiekvienam lietuviui ir 
žiaurią okupantų priespaudą tė
vynėje. 

Invokaciją anglų kalba sukal
bėjo Amerikos lietuvis diakonas 
Charles Karr, o lietuvių kalba 
maldą skaitė Rūta Alksninytė. 
Bernadeta Braciūtė - Colee per
skaitė Floridos gubernatoriaus 
Vasario 16-tos proga išleistą pro-
klomaciją. 

Trumpą pagrindinę kalbą pa
sakė visuomenininkas Vytautas 
Abraitis. Savo paskaitą pradėjo 
laisvės varpe įrašytais žodžia:s: 
"O skambink per amžius vai
kams Lietuvos, tas laisvės never
tas kas negina jos". Kalbėtojas 
trumpais bruožais stabtelėjo prie 
mūsų tautos didžiųjų įvykių, tau
tos troškimų, jos kovų už laisvę. 
Apibūdino nūdieninę pavergtos 
tėvynės padėtį- Paryškino išeivi
joje gyvenančių lietuvių atsako
mybe kovoję u* SAVO tMt t t & g -

mūsų partizanų poezijos pluoštą. 
Minėjimo dalyviai susikaupi

mo minute pagerbė žuvusius už 
Lietuvos laisvę ir ištremtuosius į 
Sibirą Sugiedoję Lietuvos h i m 
ną, baigė trumpą, gražų, įspūdin 
gą tautos šventės minėjimą. 

Po to buvo bendri p'etūs, ku
rių metu Adolfas Andrulis ir Ber
nadeta Braciūtė - Colee rinko 
veiksniams aukas, vadovaujantis 
aukotojo apsisprendimo principu. 
Tenka pažymėti, kad ši, palygi-
nuSį nedidelė lietuvių- kolonija 
laisvinimo re'kalams suaukojo 
net 497 dol. Minėjime dalyvavo 
gražus būrelis Amerikoje gimusių 
ir augusių lietuvių, o t a ip pat se
nosios ir naujosios kartos ateivių. 
Džiugu, kad šioje kolonijoje pra
dėjo reikštis organizuotas lietu
vių gyvenimas. 

SUSIORGANIZAVO 

Po įspūdingo tautos šventės 
minėjimo ir bendrų pietų įvyko 
Daytona Beach ir apylinkių lietu
vių visuotinis klubo steigimo ne
kalu susirinkimas. Susrinkimui 
pirmininkavo Adolfas Andrulis, 
sekretoriavo Bernadeta Braciūtė-
-Colee. Po pirmininkaujančio 
trumpo įvadinio žodžio buvo 
vykdoma darbotvarkė. Susirinki
mas, apsvarstęs visas galimybes, 
nutarė, kad vasario 18 d. įstei
giamas "Daytona Beach ir apylin
kių Amerikos lietuvių klubas". 
Klubo valdybon išrinko Vytautą 
Abraitį, Adolfą Andrulį, Bernade
tą Braciūtę - Colee, Antaną Ka
šubą, Charlį Karr, Genę Sinkį ir 
Helen Vainiūnienę, reviz:jos ko-
misijon Povilą Bložį, Vacį Dzen-
kauską ir Vytautą Povilaitį. Su
sirinkimas įgaliojo naujai išrink
tą klubo valdybą galutinai sure
daguoti klubo įstatus ir įregist
ruoti valdžios įstaigose. Susirin
kimas taip pat nutarė, kad kiek
viena šeima nario mokesčio į m e 
tus moka po 5 dol., o pavieniai 
asmenys 3 dol. 

Klubo steigiamais susirinki
mas praėjo tvarkingai, buvo iš-
tfausju vįsu. nuomones. Tai$i 

pylinkių lietuviai sudaro organi
zuotą vienetą, gražiai augančią 
naują lietuvių koloniją, į kurią 
vis daugiau iš įvairių Amerikos 
bei Kanados vietovių atsikelia 
nuolat iniam aps :gyvenimui lietu
vių šeimų. Pabaigoje susirinki
mas nuoširdžiai padėkojo orga
nizacinei komisijai — Adolfui 
Andruliui, Aldonai Sandargienei, 
Angelei h* Antanui Kašubams, 
Bernadetai Colee, Vytautui Ab-
raiČiui, Gediminui La penui —už 
atliktus organizacinius darbus, 
už padėtas nuoširdžias pastan
gas šios kolonijos lietuvius su
burti į klubą. Naujoji valdyba 
paruoš klubo veiklos metmenis ir 
plės šios kolonijos lietuvių veiklą. 

/ . Rimtautas 

Bernardo Brazdžionio ir Vinco 
Mykolaičio Putino kūrybos ir pa
skaitė iš LKB Kronikos. 

Vėliau dar buvo pagerbtas per 
20 m. vietos LB apylinkei pirmi
ninkavęs ir visą šios kolonijos lie
tuvišką gyvenimą judinęs Anta
nas Rugys. Apylinkės valdyba jį 
išrnko savo garbės pirmininku 
ir įteikė meniškai pagamintą ad
resą. T a proga trumpą žodį tarė 
buvęs to pat 1 pėst. D.L.K. Ge
dimino pulko, kuriame kpt. An
tanas Rugys praleido ilgus savo 
karinės tarnybos metus, ltn. Ba
lys Raugas. Trumpą padėkos žo
dį tarė ir sveikinamasis. 

Visi labai jautriai išgyveno 
solistės didelę auką Lietuvos lais
vinimo reikalams, nes ji ne tik 
savom priemonėm čia atkeliavo, 
bet ir jai priklausantį honorarą 
paaukojo. V :si dalyviai buvo pa
vaišinti. 

Minėjimą suruošė vietos LB 
apylinkės valdyba. Aukos buvo 
renkamos visiems veiksniams pa-

Antanas ir Aleksandra Lingiai 
Elena Jablonskiene 
Kęstutis ir Aurelija Kriaučiūnai 
Antanas ir Regina Lingiai 
iuozas ir Eugenija Pažerūnai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

4330 34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ii LA 3-985? 

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

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barboros ir 
Gene Drishių krautuvė 

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy., Oak Lawn 

Tei. 499-1S18 

A. t A. SYLVIA ZANIAUSKAS 
RUCHATTft 

Gyveno Chicago, Elinois, Marąuette Parko apyl. 
Mirė vasario 26 d., 1978, 8:05 vai. vai., sulaukus 54 m. 
Gimė Chicago, Illinois. 

Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Alphonse. marti Ceci-
lia, motina Teklė Rucienė (tėvaa miręs a, a. Antanas), brolis 
Walter Ituchas, sesuo Sabina Klatt su vyru Henry, švogerka 
Zina Zongaila su vyru Walter, sūnėnai, dukterėčios ir kiti gi
minės. 

Velionė buvo našlė a a. Bruno. 
Priklausė Šv. Pranciškaus Seserų rėmėjų dr-jai ir buvo 

sekretorė, šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų dr-jai, Amžino Rožan
čiaus ir Gyvojo Rožančiaus draugijoms. 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

1 

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

Kūnas pašarvotas Phillips 
S. Lituanica Avenue. 

Labanauskas koplyčioje, 3307 

Laidotuvės fvyks ketv., kovo 2 d. iš koplyčios 8:45 vai. 
ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje 9:30 vai. įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta j Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

NalrSde: Sūnus, motina, brolis, sesuo ir kiti giminės. 
Laid. direkt. Tomas J. Labanauskas, tel. Y A 7-3401 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietimu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-MU 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SUNOS 
Mūsų sąjungos nariui 

A. t k. ADOMUI MILIAUSKUI mirus, 
jo žmonai ROZALIJAI ir sūnui VYTAUTUI reiškiame 

užuojautą ir kartu liūdime. 
Amerikos Lietuviu Pensininku 
Sąjunga Cfiicagoje 

2314 W. 23rd PLACE 
2424 W. «9th STREET 
11023 Souikwest Highway, Palos Hlūs, FJL 

Vlrginia 7-4372 
TeL REpubHc 7-1213 

TeL 174-4410 

4348 SO. CALIFORNIA AVE. 

PETRAS BIELIŪNAS 
TeL LAfayette 3-3571 

JURGIS F. RUDMIN 
3311 SO. LITUANICA AVE. TeL YArdi 7-1138-31 

TEATRINIO VARGO KELIAIS 
Juozas Kaributas 

Memuarai . 50 metų teatrinio darbo sukakčiai paminėti, 
192 pusi. Spaude Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m Kie
ta i s viršeliais. Kaina su persiuntimu $1030. Užsakymus 
siusti — 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t , Chicago, TJL 60629. 

POVILAS J. RIDIKAS 
83S4 SO. HALSTED STREET TeL Y Artb 7-1*11 

VASAITIS • BUTKUS 
1443 SO. Mtk Ava, CICERO, ILL. T«L OLvmplc MMS 

^ = ^ J Perskaitę "Draugą", duokite ji kitiems. 

H M M 



6 """— DRAUGAS, freaaafenfe, 1978 m. 8o*o mfe. 1 a. 

X Don Varnas posto N r. 986 
Pagelbinio Moterų vieneto mė
nesinis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, kovo S d.. 7:30 vai 
vak. posto salėje. Pirm. Anelė 
Pocienė kviečia visas.nares da
lyvauti, nes bus aptariami pla
nai ateinančio "Bunco" — pa-

Marijos aukšt. mokyklosĮ rengimo — kauliukų žaidimo 
' popietes, kuri įvyks sekmadienį, 
kovo 19 d. Po susirinkimo vai
šes, kurias paruoš SteUa Wabol. 

x Kun. Jonas Tamulis, šiuo 
metu klebonaująs Roscommon, 
Mich., amerikiečių parapijoje, 
yra baigęs 1935 m. Jurbarko 

būrys mokinių VViebold sureng
tame meno konkurse Ford City 
laimėjo pažymėjimus. Tarp jų 
paskutinį konkurso laipsnį pa
siekė Susan Balich. Vilija Dar
gytė ir Jane Kutą. Jų darbai 

labdarybės veikėjas, niekada 

siuntė 25 dolerių auką. Mielam 
Rėmėjui nuoširdžiai dėkojame. 

bus pasiųsti į New Yorką toli 
mesniam konkursui. Taip pat' į i m ^ j į i m ^ įšventintas 
pažymėjimus laimėjo Barbara k u n i g u ^ paskirtas Jurbarko 
Deuser, Oksana Diakiw, Lori Jfar vikaru, r^i bolševikų oku-
Kulikowski, Mirga Rimavičiūtė, parjos negalėjo ten ilgiau pa-
Eileen Shea ir Indrė Toliušytė. ^ g ų &u į . 1 ^ ^ į Angliją, 
Gerų rezultatų pasiekė Dawn paskiau į Australiją ir pagaliau 
Bob, Barbara CarroU, Kam į persikėlė į JAV-bes. Prisimin-
Cholke. Dierdre Clark, Mau-: d ^ n ^ g ^ m okslo dienas Jur-
reen Feeley, Rita Kupcikevičiū-; ̂ r^ j ^ tepo monograFrjoB 
tė, Laura Mikelevičiūtė, Mary | a p i e Jurbarką rėmėju. Jurbar-
Nolan, Helen Pirko, Roscane Į kiečiai jau laukia rašyt. A. 
Sanderson ir Barbara YValsh. j Giedriaus paruošto "Mūsų Jur-

X I^nHmtoI^a^yBnkėsbeii-jbarko» išeinant ^ spauda. 
droomenės metinis susirinki 
mas įvyks kovo 19 d. 3 vai p. x k u n " • • ' > - M-rkūna^ 
p. utuanistinės mokyklos patal
pose, 410 McCarthy Road, Le-
mont, m Bus metinis prane-
šimas ir naujų narių rinkimas I nepamiršta ir lietuviškos spau-
į apylinkės valdybą. Visi ben- ! d o s ^ o ^ dienomis jis, svei-
druomenės nariai ir apylinkėj k i r d a m a s «*> dienraštį, at
gyveną lietuviai yra kviečiami 
gausiai dalyvauti Tuo paro
dysime mūsų vienybę Lietuvos 
laisvinimo reikalams. Taip pat 
bus galima susimokėti apylin
kės nario mokestį. 

X Dominik Morawsky, lenku 
žurnalo Paryžiuje "Kultūra" 
vienas iš redaktorių, lankėsi 
Chicagoje, skaitė paskaitą apie 
Lenkijos katalikybės laikyseną 
komunizmo atžvilgiu, Lojolos 
universitete. Jis taip pat buvo 
susitikęs su Liet. krikščionių 
demokratų veikėjais. 

X Jaunimo centro televizijos 
vadovai kviečia lietuvius prisi
dėti prie lietuvių televizijos re- Į 
liginės, tautinė3 ir kultūrinės 
valandėles išlaikymo. Televizi
ja yra modernaus žmogaus su
sižinojimo priemonė, todėl ir jai 
parama yra lietuviškų reikalų 
pa'aikymas. 

X Dr. Vyt Vygantas kovo 
3 dieną atvyksta į Chicagą ir 
7:30 vai. vak. kalbės Jaunimo 
centro kavinėje ruošiamoje va
karonėje. Paskaitos tema: 

IŠ ARTI 
IR TOLI 

J. A. VALSTYBĖSE 
— SoL Aldona StenipnHnnft • 

Švedienė yra pakviesta duoti 
koncertą Clevelando Music 
Schooi Settlement kovo 13 d., 
sekmadienį, 3 vai p. p. Kon
certas bus salėje 11125 Mag-
nolia Dr., Clevelande. Prie for-
tepiono bus kompozitorius Jo
nas švedas ir Stephen Kabat, 
abu žinomi pianistai, o J. Šve
das pasižymėjęs savo kūriniais. 
A. Stempužienės - Švedienės 
koncerto programoje bus atlie
kami G. W. von Gluck, R. Schu-
mann, H. Vflla-Lobce, Jono Šve
do "Sonata Breve" ir "Trys 
Posmai" iš K. Bradūno poemos 
"Maro". Pirmą kartą šiame 
koncerte bus atliktas kompozi
toriaus Jono Švedo balsui su 
dviem f ortepionais kūrinys "Po
kalbis su mirusiais vaikais", 
žodžiai Algimanto Mackaus. 
Kadangi koncertą rengia pati 
muzikos mokykla, tai įėjimas 
laisvas. Reikėtų tik pasisteng-

ŽVAIGŽDUTE 
įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

7045 So. CTaremont Avenic. Chicago, Ulinois 60636 

NEPRIKLAUSOMYBES 
ŠVENTE LONDONE 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SUKAKTIS 

šv. Kazimiero parapijos klebo-!*' * * ^ ^"f** ***** 
nas Sioux City, Iowa žinomas j ^"^f*??** . 

Vasario dvyliktą dieną susi- Įsivaizduoju, kaip nepaprastai 
rinko Londono lietuviai švęsti iškilmingai būtų švenčiama ši 
Nepriklausomybės šventės. Pro- sukaktis, jei Lietuva dabar bū-
grama prasidėjo Kanados him- tų laisva. Deja, pavergta mū-
nu. Po įžanginių kalbų buvo sų Tėvynė ir todėl lietuviams 
solistės Adrianos Jocytės iš skaudu ir liūdna. Gedimino kal-
Argentinos koncertas. Ji labai, ne plevėsuoja svetima, ne tik-
gražiai dainavo ir skambino gi-iro ji trispalvė vėliava. Lietuvos 
tara. Londono veteranų tauti
nių šokių grupė labai gražiai 
pašoko kelis šokius. Šešiolikto
sios Vasario minėjimas baigtas 
Lietuvos himnu. 

Birutė Tumosaitė, 
London. Ontario. D£ skyriaus 

mokinė. Kanada. ('Tėvynės 
ateitis"). 

gyventojai neišdrįsta švęsti lais
vės šventę, nes bijo patekti į 
kalėjimą arba į Sibirą. Tačiau, 

PreL D. Mozeris, parapijos klebo
nas, kalba Lietuvos nepriklauso
mybes dienos minėjime Brighton 
Parke. Minėjimą suruošė LB apy
linkė Nuotr. P, Maletos 

L B . Lemonto apy L. Va-

— Dana Toliušyte, "Draugo" 
skaitytojos Elz. Jonušienės, 
gyv. Minneapolyje anūkė, pa-! 
siuntė "The Minneapohs Star" 
laikraščiui gražų laiškelį Simo 
Kudirkos filmo reikalu, kuris 
ir buvo atspausdintas. Dalia 
didžiuojasi esanti lietuvaitė ir 
džiaugiasi filmu. Ji taip pat 
išreiškė savo pasitenkinimą 
Amerika. 

Į KANADOJE 
— Kun. Petras Ažubalis 

Mississaugos liet parapijos kle
bonas, atšventė 60 metų am
žiaus sukaktį. Kartu šventė ir 
33 metų klebonavimo sukaktį. 
Sukaktuvininkas visą laiką gy
vai reiškiasi lietuviškoje veiklo
je, visomis išgalėmis remia 
"Tėviškės Žiburių" savaitraštį, 
lituanistinę mokyklą, lie uviškas 
organizacijas. 

— Pasaulio lietuvių dienoms 
Toronte ruošiamasi visu smar
kumu. Dažnai posėdžiauja ren
gėjų komitetas, komisijos. Spor
tininkai varžybas jau pradėjo 
vasario 25 dieną. Jų rezultatai 
įeis j Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes. 

SIMAS KUDIRKA 

Man buvo labai hūdna, kai 
Simas bandė pabėgti, kai rusai 
jį vėl norėjo pasiimti atgal į sa
vo laivą. Man atrodo, kad ne
buvo amerikiečio kapitono kaltė. 
Kapitonas tikrai nenorėjo Si
mą atiduoti atgal rusams. Kai 
rusai Simą pagavo, jį surišo ir 

TĖVYNE MŪSŲ 
Mūsų tėvynė Lietuva, 
Miela ji mums ir prie širdies. 
Toli už jūrų, marių mėlynų, 
Kur Jtemunas banguoja ir daug 

miškų. 
Lietuviai kraujo daug praliejo 
Už laisvę mūsų tėvynės. 
Partizanais buvo, 
Kovų laulfc žuvo. 
Vieniši kryžiai kapuose stovės. 
Gėlės kas vasarą prie jų žydės. 
Sapne mes būname tėvų krašte, 
Skaitome apie jį rašte. 

Renata Ješmaataitė, 
Dariaus Girėno lit mokykla. 
5 skyrius 

Aš myliu Lietuvą 
Piešė Dainius Brazaitis, I sk. 

aš tikiu, kad pogrindyje jauni
mas ir vyresnieji slaptai ją 
švenčia. 

Gyvendami Amerikoje, laisva-
net skudurą į jo burną įkišo ir I me krašte, mes iškilmingai 
užrišo, man ta dalis buvo labai j švenčiame Tautos šventę. Visi 
liūdna. Vėliau jau buvo Sibire. I lietuviai su pasiryžimu čia dir-
Norėjo, kad jis persirengtų, j ba laisvei atgauti. Įvairiose sa-
kad galėtų nufotografuoti, betįlėse rinkosi tūkstančiai lietuvių 
Rimas nesutiko. Pabaiga buvo į švęsti tą 60 m. Nepriklausomy-
linksma. Jį paleido iš kalėjimo. Į bės švantės sukaktį. Ir visi vie-
Simas su šeima atskrido į Ame-

MAN PATINKA... 
Patinka žaisti su Ginta. Pa

tinka skaityti knygas apie di-
nosaurus. Man patinka viskas. 

Dainius Vidmantas 
Aš mėgstu žaisti su žaislais. 

Man patinka žaislai. 
Loreta Skučaite 

Man patinka Kalėdos ir daug 
dovanų. Aš laukiu jų ateinant. 

Arūnas Pauliukonis 
Man patinka Kalėdų eglutė. 

Billy Urbonas 
Visi Rochesterio lit m-los 

mokiniai. (Iš "Plunksnos"). 
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dar prisidėtum tu, tada būtų 
šimtas. Kiek buvo žąsų? (10 
taškų). 

m. 
Žemiau surašyta dešimt žo

džių, kuriuose kartojasi trys 
raidės k ir nt. Brūkšnelių vie
toje įrašykite tokias raides, ku
rios reikalingos tikrajai žodžio 
reikšmei atspėti. Už kiekvieną 
teisingai parašytą žodį gausite 
po vieną tašką. 

D K nt — lietu-
vos patriotas - didvyris. 

2) — nt — k 
Vilniaus priemiestis. 

3) k — nt — Mer
gaitės vardas. 

4) k — nt — Vyro 
pavardė. 

5) k — nt 
Rašytojos Žemaitės gimimo 
vieta. 

6) k — nt — — 
Vienos banko atskaitomybės 
pavadinimas. 

7) k nt 
Rašinio rūšis. 

8) k nt 
Atskalūnas. 

9) K nt 
Kursų lankytojas 

10) k nt — Pafci 
upę, palei ežerą ir kt. 

rv. 

riką apsigyventi. 
Jūra Antanaityte, 

Marąuette Parko lit. m-los 
6 skyr. mokinė. 

ningai pasiryžo kovoti už Lie
tuvos laisvę! 

Alius Meilus, 
Kr. Donelaičio lit. mokyklos 

VTI kl. mokinys. 

"žvilgsnis į šių dienų krikščio-j sario 16-tos minėjimo proga, 
nišką gyvenimą". Prelegentas į Dr. Antanas Razma aukojo 
palies išorines įtakas, kurios į 200 doL Lietuvos laisvinirno rei-
veikia krikščionių reiškimąsi Į kalams: 100 dol. JAV LB ir 100 
pasaulyje. Vakaronę ruošia, dol. Tautos Fondui. (pr.). 
Chicagos ateitininkai sendrau-; 
giai. Visi kviečiami atsilan
kyt i j 

x Moterims ir vyrams reko-

CHICAGOS 
ŽINIOS 

X Naujas muzikinis kūrinys. 
Preliudas "Alyvų darželyje", 
sukurtas Fausto Strolios trims 
rageliams ir styginiam orkest-

lekcijos. kurias globoja vyrės-į „ ^ ^ p i m ą k a r t ą išpildytas 
niosios giedrininkės, bus kovo, Religiniame koncerte kovo 12 d. 

SĄŽININGAS RADĖJAS 
Pirkimo vežimėly Keith Krau-

se, 28 m., rugsėjo mėnesį Ar-
lington Heights rado piniginę 

Grybų karas. Piešė Rima Kulikauskaitė, Los Angeles lit. mok. V sk. m. 

LAIŠKAS SENELIAMS , SNIEGAS 
! 

16—18 dienomis 6:30 vaL vak. 
Jėzuitų koplyčioje. Rekolekci
jas ves kun. J. Prauskis. Baig
sis Verbų sekmadienį 10 vaL r. 
šv. Mišiomis ir bendrais pusry
čiais Jaunimo centre. Kviečia
mi visi rekolekcijomis pasinau
doti. 

X Mari j * Žilinskiene, Detroit, 
Mich., atsiuntė malonų laišką, 
kuriame be ko kita rašo: "Esu 
ne tiktai "Draugo" skaitytoja, 
bet ir jo mylėtoja. Dėkoju, kad 
jis mane aplanko ir siunčiu 
auką". Ačiū. 

X Paulina Badžius, Berwyn. 
TU., mus maloniai pasveikino, 
atsiųsdama gražų laiškelį, ku
riame išreiškė pasitenkinimą 
dienrašču, padėkojo už kalen
dorių, korteles ir atsiuntė 15 
doL auką. Esame labai dėkingi. 

X Sv. Juozapo garbei šv. Mi
šių ir maldų novena prasidės 
kovo 9 d. ir tęsis iki 18 d. 
(7 vai. rytais). Marijonų kop'y-
čioje, prie "Draugo". Norintieji 
šioje novenoje dalyvauti ir įsi
jungti su savomis intencijomis, 
fcvv-naini nedelsiant kreiptis: 
Marian Fatherc, 6336 So. KB-
bourn Ave^ Chicago, m. 60629. 

(pr.). 

5 vaL popiet Jaunimo centre. 
(pr.). 

X lietuvių Operos Verdi 
"Nabucco" operos pastatymui, 
kurios spektakliai yra balandžio 
1_ 2 ir S dienomis aukojo šie 
mecenatai: soL Praurimė ir dr. 
Leonidas Ragai — 150 dol., 
Dana Kurauskienė — Marąuette 
Delicatessen — 150 dol., Terese 
ir Jonas Mildažiai iš Beverly 
Shores — 125 dol., Regina ir 
Paulius Usvaltal — 120 dol., 
Veronika Stakėnien* — 100 
doL, Algimantas Urbotis — 100 
dol. Šiems mecenatams už Šias 
finansines aukas taip labai rei
kalingas operos pastatymo iš
laidoms sumažinti, Lietuvių 
Opera taria nuoširdžiausią ačiū. Į 

(pr.). 

Mieli seneliai, Žiemos metu iškrenta daug 
Ačiū už bliuskutę ir viską sniego. Sniegas yra baltas ir 

kitą. Vakar buvo Blynų balius, šaltas. 
Buvo labai smagu. Jonas buvo gnegas man labai patinka, 
vaidinime "Grybų karas". Jis Ant sniego man patinka slidi-

su 1,950 doL Radinį perdavė sakė: "Nors mane ir žmona ba- nėtL Aš turiu savo slides ir 
policijai, kuri negalėjo rasti ra, aš vistiek eisiu į karą". Aš, batus. Mes važiuojam į Cleve-
savininko, nors jo pavardę su- j Andrius ir Jonas šokome tauti- fe^do slidinėjimo vietą Concord 
sekė iš šoferio leidimo: Stanley nius šokius ir dainavome chore. Tounship slidinėti 

~ ., v-_^_,__, ^ . . Ačiū už dovanas, Namuose aš turiu daug snie-
Rlma Kulikauskaitė, 

Los Angeles lit. mokyklos 
V sk. mokinė. 

iiiiiiiiliiiiii«ttiiii!;iiiiiiiiii!iiiiifiiiiiiiiiir 
ANDRIUS NORIMAS 

"SANTAKA" 
12-ka noveHų. Iš jų trys buvo p-e-
mijuotos. Gražiai išleista. 304 pus!.. 
1977 m. Viršelis dail. Giedros Tre
čiokaitės. Kaina su persiuntimu 
$6.30. Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4543 
ChkagO, IIL 60629 

W. Brd Street. 

L Diamond, iš Nederiand, Cok>. 
Tačiau iš ten jis buvo išsikė
lęs. Tik neseniai, susisiekus su 
to miesto paštu, rasta, kad Die-
mond persikėlęs į Boider, Colo., 
ir jam pinigai buvo grąžinti 

DAUG NELAIMIŲ 
Ulinois valstija 1976 m. turė

jo daugybę geležinkelio nelaimių 
— daugiau kaip bet kuri kita 
valstija. Viena iš priežasčių — 
pasenusios geležinkelio linijos. 

KAL£TT 13J 600 M. 
Buvęs kalinys D. Franklin, 

24 m, nuteistas kalėti nuo 200 
iki 600 m. už nužudymą sekre
torės Susan Greer, 24 m. Jos 
lavonas 1976 m. rastas jos hute 

1 i 2616 N. Hampden. Franklino 
kambary buvo rasti kruvini 
drabužiai ir batai. 

» 
MOKESČIAI 

Už nejudamą nuosavybę Cook 
apskrity mokesčius reikia įnešti 
nevėliau kaip kovo 1 d. 

DIDELČ NELADi« 
Darbininkai, įlindę į vidų va

lė kresni Inland Steel liejykloj, 
East Chicagoį Dulkės ir pele
nų nuosėdos nuo krosnies sie
nų virto ant jų ir užmušė Ch. 
Carliale, o Mžeidė tria. 

MAN NEPATINKA ŽIEMĄ 
Sniegas yra baltas, bet labai 

šaltas. Lauke šalta. Kai nori 
išeiti } lauką, negali durų ati
daryti 

Vasarą yra labai šilta, Gali-

go kasti Daug kaimynų ma
nęs prašo nukasti jų kiemus. 
Aš turiu sniego pūtimo mašiną 
ir ji man palengvina darbą. 

I Langas. 
IX Arklys, lapė, kiškis, vil

kas, gaidys, lakštingala, pempė, 
višta, ožys, gegužė, žąsinas, 
karvė. 

UJ. Nė vienas skaičius negali 
būti kvadrate, jei paskutinis 
skaitmuo baigiasi 2, 3, 7 ar 8. 
Tuo būdu iškrenta — D. Jei 
paskutinė skaitlinė baigiasi 4 ar 
9, tai prieš tai esanti skaitlinė 
turi būti lyginė. Iškrenta E ir 
F, nes prieš 4 ir 9 yra 5 ir 7 j 
(nelyginiai). Jei paskutinė į 
skaitlinė yra 6, tai prieš tai Į 
esanti turi būti nelyginė. Jš-i 
krenta — A, nes prieš 6 yra 21 
(lyginis). Tad lieka B ir C. 

Kad surastume skaitlinę kva
dratinio skaičiaus, turime sudėti 
visas skaitlines, jei sumoje gau
sime daugiau nei vieną skaitli
nę, reikia taip pat sudėti Jei 
galutinis rezultatas bus 1, 4, 7 
ar 9, tas skaičius yra kvadra
tinis. Pamėginkime su B. 
4 ^ 2 + 9 + 4 + 2 + 5 = 2 6 ; 2^6=8 . 
Taigi — B iškrenta. Lieka C 
2 + 9 + 0 + 5 + 2 + 1 = 1 9 ; 1 - 9 = 1 0 
1 + 0 = L Tas ir bus kvadrati
nis skaičius, (sudauginę 539 
x 539 gausime 290521. 

JV. Sumatra. 
V. Walt Disney. 

GALVOSŪKIAI NR. 19 

(Žiūrėkite brėžinį). Kiek tri
kampių yra šioje figūroje? US 
kiekvieną trikampį gausite po 
1 tašką. 

V. 
Kuris gyvulys turi ilgiausią 

kaklą ir kur jis gyvena? (5 
taškai). 

Iš sniego galima pastatyti 
sniego senį. Jį galima padaryti 
labai didelį. Prieš kelis metus 
mes buvome pastatę tokį didelį 
senį savo kieme. Akis padarėm 
iš anglių, o nosį iš morkos. 

ma maudytis. Visi mėgsta mau- Ant galvos užde jom tėtės seną 
skrybėlę. Sniegas a'.neša daug 
džiaugsmo. 

Antanas Kižys, 
Clevelando šv. Kazimiero lit. 

mokyklos 8 sk. mokinys. 

dytis. Man patinka vasarą ge 
riau, negu žiemą. 

Kristina Radvilaitė, 
Lemonto "Maironio" Irt. m-los 

3 sk. mokinė. 

ŽIEMA 

Vieną žiemos rytą aš ir ma
no brolis rogutėmis buvome už
lipę ant kalno. Mes bijojome 
nusileisti nuo kalno. Aš pamė
ginau ir visai nesusimušiau, bet 
mano brolis Marius labai susi
daužė. Aš jį turėjau parvesti 
namo. Gal kitą kartą pasibaigs 
smagiau. 

Andrius Valinskas, 
Montrealio Ii*, m-los 4 skyr. 

mokinys. Kanada. 
.(IŠ "Liepenos"). 

I (mįslė) 
Vasarą molis, žiemą brolis. 

(10 taškų). 
n. 

Lekia pulkas žąsų. Žmogus 
pamatęs sušunka: — vaje, šim
tas žąsų lekia! 

Viena žąsis iš to pulko atsi
liepia: 

— Jeigu mūsų būtų dvigubai 
tiek, kiek yra, ir dar pusė to, 
kiek yra, ir dar ketvirtis to ir 

Pieie Srisuaa 2vmakyW, Lemonto "Maironio" Ut m-ios mokins 

ČIUOŽYKLOJE 
Šiais metais Kalėdų atostogų 

metu mūsų šeima praleido 
daug laiko čiuožykloje. Ta čiuo
žykla yra parke ir veikia tik ta* 
da, kai lauke yra šalta. Kar
tais ledas būdavo labai šlapias, 
arba būdavo užsnigtas. 

Mano jauniausias brolis Aud
rius pirmą kartą čiuožė su ti
kromis pačiūžomis. Praeitais 
metais jis čiuožė su vaikiško
mis pačiūžomis, kurios turėjo 
dvigubus peilius. Geriausiai iš 
mūsų šeimos čiuožia tėtė ir se
sutė Danė. Kai grįžtam namo, 
mama mūsų laukia su karšta 
kakava. 

Saulius Bankaitis, 
Clevelando šv. Kazimiero lit 
mokyklos 7 skyr. mokinys. 

UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS 
Žmogus, grįždamas iŠ darbo, 

užsuko krautuvėm Paprašė pu
sę svaro dešros. Pardavėja pa
aiškino, kad gali gauti tik 100 
gramų. Pardavėjas suvyniojęs 
paduoda jam kartu su garsty
čiomis. 

— Aš nenoriu garstyčių, — 
prieštarauja žmogus. 

— Jos veltui, prie dešros! 
— Tuomet duokite tiktai gar

styčių. 

PAJORAO 
Uošvė atvažiavo pas dukrą ir 

žentą į svečius. Prieš išvažiuo
dama, ji sustojo tarpdury ir pa
klausė žentą: 

— Ar aš ko nors neužmir
šau? 

— Norint ką nors užmiršti, 
reikėjo "ką nors" atvežti! _ 
atsakė žentas. 
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