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Draudžia patarnauti 
bažnyčioje 

Už skambinime varpais atima pensiją 

22 

Ceikiniai (Ignalinos ra j.) 

1977 rugsėjo 28 Ceikinių apy
linkės pirmininkas, pasikvietęs 
kun. K. Garucką j savo įstaigą 
Ceikiniuose, pareikalavo, kad kle
bonas užpildytų šią anketą: 

"Miestų ir apylinkių, vyk. ko
mitetų pirmininkams. 

Iki šių metų spalio mėn. 5 d. 
peteikti Vykdomajam komitetui 
bažnytinių chorų, choristų var
dini sąrašą, nurodant asmenų 
pavardes, vardus, amžių, išsilavi
nimą ir darbovietę. 

Rajono Vykdomojo komiteto 
pirmininko pavad. A. Vaitonis". 

Ceikinių parapijos klebonas 
kun. K. Garuckas atsisakė šiai 
anketai pateikti žinias. 

- * 

Pensininkė Stasė Kazimierėnie-
nė dirbo Ceikinių bažnyčioje 
vaipininke. Bažnyčios komitetas 
jai mokėjo mėnesinį atlyginimą 
5 rb. Kaip kolūkietė pensijos gau
davo kas mėnesį 21.90 rb. 

1977 rugpjūčio mėn. Ignalinos 
rajono socialinio aprūpinimo sky
riaus vedėjas A. Kajenas įspėjo S. 
Kazimierėnienę, jei ji ir- toliau 
dirbsianti Ceikinių bažnyčioje 
varpininke, tai iš jos būsianti 
atimta valstybinė pensija. S. Ka
zimierėnienę varpininkės parei
gų atsisakė. 

Palūšė (Ignalinos raj.) 

Pensininkas Ignas Bečelis (gim. 
1902 m.) gyvena Palūšėje. Vals
tybinės pensijos gauna kas mė
nesį 25.80 rb. Senukas Palūšės 
bažnyčioje zakristijenaudavo. Baž 
nyčios komitetas jam mokėjo kas 
mėnesį po 13 rb. 

1977 liepos mėnesį Ignalinos 
raj. Socialinio aprūpinimo sky
riaus vedėjas A Ka jenas pranešė 
1. Bečeliūi, kad jis kaip pensinin
kas pagal kažkokį tai įstatymą 
negalįs zakristijonauti. Jis priva
lo atsisakyti arba pensijos, arba 
darbo bažnyčioje. Už praėjusį lai
ką, kada jis gavo pensiją ir kartu 
zakristijonavo iki 1977 lapkričio 
mėn. 15 d. turįs grąžinti valsty
bei 2500 rb. 

Vilnius t 

Stasys Makpliūnas dirbo Vil
niuje LKP CK leidyklos spaustu
vės (Tiesos g.) linotipininku 
Šeštadieniais parvažiuodavo į Pa
lūšę, kur gyveno šeima. Čia sek-
madienia:s pamaldų metu baž 
ryčioje grodavo vargonais. Apie 
tai sužinojo spaustuvės viršinin 
kai. 1976 spaustuvės kadrv 
skyriaus viršininkė Bieliauskie
nė įspėjo jį, kad jam, kaip spaus
tuvės darbininkui, negalima var 
gonuoti bažnyčioje. • 

S. Maskoliūno Šeima laikina"| 
gyvena !pas žmonos tėvus Palūšėje 
Spaustuvės administracija jarr 
buvo žadėjusi iki 1977 paskirti 
valdišką butą. Š. m. gegužės mėn. 
kadrų skyriaus viršininkė jam 
pranešė, kad jis esąs nusikaltęs — 
vargonavo Palūšės bažnyčioje 
— ir todėl žadėto buto negausiąs. 

S. Maskoliūnas atsisakė linoti 
pininko vietos spaustuvėje ir ieš 
ko darbo provincijoje. 

Vilkaviškis 
Vilkaviškio ateistai, laidojan 

mirusįjį be bažnytinių apeigų, 
leidžia gedulingai procesijai eit 
pagrindine Pergalės gatve, o lai
dojant su bažnytinėmis apeigo 
mis — tik 200 metrų nuo baž
nyčios iki artimiausios sankryžos 

Kur yra lygybė? 

Palūšės bažnyčia 

Pajūralis (Šilalės raj.) 
1977 spalio 7 Šilalės rajono pir

mininko pavaduotojas išsikvietė 
Pajūralio kleboną kun. Julijoną 
Budrikį ir kartu su saugumo at-Į 
stovų pusantros valandos "švie 
tė", kaip turi sakyti pamokslus ir] 
kad jam netinka ginti Bažnyčiąj 
ir kunigus. 

Pu«šni žiema 1 Lietuvoj 

OLANDAI IŠVADAVO ĮKAITUS 
Assen, Olandija. — Drama su 

molukų teroristais baigėsi. Mari
nai šturmavo valdinį pastatą, 
kuriame trys molukai laikė 71 į-
kaitą, išlaisvino visus, o teroris
tus suėmė..Keli įkaitai buvo su
žeisti, viena moteris nušauta. 

Teroristai reikalavo 13 milijo
nų dolerių, &"* kalėjimų paleisti 
jų suimtuosius ir nuteistus už to
kius pat darbelius draugus, viso 
21, ir lėktuvu juos išvežti kaž
kur į kitą šalį. Terminas buvo 
vakar 7 vai. ryto (Chicagos lai
ku). Terminui suėjuT, pasirodė 
ne jų draugai, bet ginkluoti ma
rinai. 

Prancūze kairieji 
susitarė 

Paryžius. ' — Prancūzijos kai
rieji vadai rado bendrą kalbą ir 
su:itarė ateinančio sekmadienio 
balsavimuose į parlamentą palai
kyti savo kandidatą iš bet kurios 
savo partijos — socialistą, komu
nistą ar radikalą — kuris rungsis 
su valdančiosios koalicijas kan
didatu. Komunistai sutiko daryti 
ir nuolaidų socialistams jei jų, so
cialistų, žmonės balsuos už ko
munistą. Jie bijo, kad daugelis 
socialistų finaliniuose balsavi
muose balsus atiduos už centro 
partijos žmogų, ne komunistą. 

Hatrulton, Bermuda. — Ame
rikos satelitų kontrolės stotis 
Bermudoje radijo bangomis susi
siekė su padangių laboratorija ir 
i? jos patyrė, kad baterijos pa
pildytos saulės energija ir veikia. 
Laboratorija pateikė žinių apie 
instrumentų veiklą. 

Nairobi. — Etiopijos kariuo
menė jau kontroliuoja beveik vi
są geležinkelio liniją iš Adis Aba-
bos į Jibouti, tvirtina jų pačių 
pranešimai. 

Paminklas sušaudytam 
gen. Putnai 

• Literatūra ir Menas Nr. 7 
1978 rašo, kad vasario 23 buvo 
švenčiama Tarybinės armijos 
60-tis. Žymiam tarybiniam kar 
vedziui div. gen. V. Putnai Le
nino premijos laureatas, skulp 
torius Gediminas Jokūtonis iš 
granito iškalė natūralaus dy
džio modelį būsimam pamink
lui. Paminklas bus pastatytas 
Molėtų centre. Modelis vaiz
duoja kovotoją su žirgu. Sovie
tų div. gen. Vytautas Putna, gi 
męs 1893. IV. 12/24 Molėtuose, 
drauge su maršalu Tuchačevs-
kiu apkaltintas ruošęs sukili
mą prieš Staliną, 1937. VL 11 
Maskvoje buvo sušaudytas. 
1958 rehabilituotas, (E.) 

Bremenas. — Sovietų Sąjunga, 
norėdama labiau pakenkti Va
karų ekonomijai, dirbtrhom prie
monėm ir panaudodama pigią 
darbo iėgą. atpigina eksportuo-
mas prekes ir jomis užverčia Va
karų Europos rinką, sakė Ri-
chard Burke, Bendrosios rinkos 
komisionierius. 

Sadatas pasmerkė 
palestiniečius 

Kairas. — Prezidentas Sada
tas vienintelis iš arabų vadų, 
kuris pasmerkė palestiniečių te
roristų užpuolimą ir Izraelio auto
busų žudynes, bet jis nepritaria 
izraelitų pasiruošimams keršyti. 

Ya:ir Arafat, palestiniečių va
daŝ  liepė pasiruošti ir paskelbė 
aliarmą visose 13-koj palestiniečių 
stovyklų, laukti Izraelio užpuoli
mo. 

Tel Aviv. — Pas vieną palesti
nietį teroristą, suimtą ipo užpuo
limo Izraelio autobusų, rastas 
laiškas, rodantis, kad palestinie
čiai planavo ar planuoja įkaitais 
pagrobti kelis užsienio anbasado-
rius, tarp jų Britanijos, Rumuni
jos ir Jungtinių Tautų. 

Vokiečiai gelbės 
doleriui 

BoTina. — Vakarų Vokietijos 
kancleris Helmut Schmidt sakė, 
kad jo vyriausybė imsis tam tikrų 
radikalių priemonių Amerikos 
doleriui santyky su marke sustip
rinimui. Kokios tos priemonės, 
dar nežinomą. 

Brzeziniki kviečiamas 
į Pekine 

Washingtonas. — Zbigniew 
Brzezinski, prezidento saugume 
patarėja:, slaptai pakviestas at
vykti į Kiniją ir sustiprinti Ame
rikos —,Kinijos santykius. Bėda, 
kad jo kelionę užblokavo valsty
bės sekretorius Cyrus Vance, bi
jodamas, kad vizitas sumenkins 
jo, Vances, svarbiausio diplomato 
vaidmenį ("U. S. News", IIL 20). 

Naujas Italijos 
kabinetas 

Roma. — Giulio Andreotti ir 
20 narių mažumos kabinetas pri
siekė ir pradėjo eiti pareigas. Vy
riausybės krizė tęsėsi beveik du 
mėnesius. Komunistai vyriausy
bėje postų negavo, bet tam tik
rom kitom nuolaidom gavo teisę 
kontroliuoti ekonominę politiką 
ir vyriausybę rems. 

Toks atsitikimas Olandijoj su 
molukais buvo jau trečias. Molu
kai yra vienos Indonezijos salos 
tautelė. Olandija davė nepriklau 
somybę Indonezijai, buvusiai ko
lonijai. Molukų tautelė vienoj sa
loj norėjo atskiros valstybės, bet In 
donezija jai nedavė. Dalis taute
lės panoro išvykti, Olandija juos 
priėmė pas save ir turi su jais 
vargo. 

Kampanija prieš 
neutroninę bomba 

Maskva. — Sovietų kampanija 
prieš neutronmę bombą įjungia 
ir savo mokslininkus. Grupė 
mokslo žmonių, tarp kurių ir 
penki Nobelio premijos laurea
tai, parašė raštą Baltiesiems rū
mams, ragindami atsisakyti tos 
bombos. Bomba skirta gynybai, 
bet jos rusai neturi ir žino, kad 
jos pagalba gali būti sulaikytas ir 
didžiausias jų tankų puolimas. 

Naujas "Aušros" 
numeris 

New Yorkas. — Vakarus pasie
kė naujas ok. Lietuvos pogrindžio 
leidžiamas "Aušros" numeris, iš 
eilės 9- 49. Turiny: 1. Kokių ga
nytojų reikia Lietuvai? 2. Iš Lie
tuvos jaunimo sąjūdžių istorijos. 
3. Suniekintas mokslas. 4. Lietu
viai ir žydai (Atviras laiškas To
mui Venclovai). 5. "Žalgirio" per
galės ir KGB rūpesčiai. 6. SOS! 
SOS! SOS! (Balio Gajausko by
la. Pareiškimai). 

Išleidimo data — 1978. L Vi
so 53 puslapiai. Rašyta rašomąja 
mašinėle, romano formato. 

Angliakasiai ignoruoja 
teismo sprendimą 

Washingtonas. — Angliakasiai 
rgnoruoja teismo įakymą grįž
ti į darbą, ir tik nedidelis procen
tas nori dirbti, bet streikuojan
tieji jų neleidžia. Nuo streiko pra
džios šiandien sueina 100 dienų. 

Užtiko dar pora 
planetų 

New Yorkas. — Dr. Haris — 
Emil Schuster, Europos observa
torijos, esančios Čilėje, vedėjas, 
pastebėjo dvi iki šiol nežinomas 
nedideles įplanetas Saulės siste
moj. Jos nėra tol} nuo Žemės. Vie
nos jų diametras apie pusę mylios 
skersmeny, ir nuotolis nuo Žemės 
apie 12 milijonų myliu. Kita 
kiek maŽ3snė, 8 mil. mylių atstu
mo. 

AR SOVIETU SĄJUNGA TIKRA! IŠSILAIKYS IKI M \ 
Tik Vakarų kreditai, technologija, grūdai ii nuolaidos palaiko sovietu ekonominį ix 
politinj stabilumą 

Giuiio Andractti 

Cambridge, Mass. — Andrėj 
Amalrik, pagarsėjęs savo knyga 
"Ar Sovietų Sąjunga išsilaikys iki 
1984?", už ją nukentėję?, išvary
ta:;, dabar Iektoriaująs Harvardo 
universitete, Rusijos studijų cent
re, "Monitor" laikraščiui parašė 
kolumną ta pačia tema. Jį daug 
kas klausinėja, ar jo minima da
ta — 1984 — yra reali? Jis pap
rastai atsako, jog knygą rašyda
mas buvo per jaunas ir manė. 
kad viskas vyksta. greičiau negu 
faktiškai yra iš tikrųjų. 

1969 metais jis nebuvo numa
nęs sovietų vadovų lankstumo ir 
pervertino sovietų —kinų kon
fliktą. Sovietai sukūrė labai ga
lingą valdžios aparatą, paremte 
stipria kontrole, priespauda fa 
propaganda. Ji sukurta 1920 de-
š'mtmečio gale ir 1930 pradžioje, 
kai rusų tauta buvo neraštinga. 
o vidurinioji ir aukštesnioji kla
sė buvo visiškai sunaikinta. 

Vėliau padėtis pasidarė kita. 
Visuomenės struktūra pagrind:-
nai pasikeitė, priaugo inteligenti
jos, ir ji nenori būti traktuojame 
kaip tylioji dauguma. Daugiausi? 
pasire'škia pasyviu pa.^priešini
mu ir palaipsniui, veik nepaste
bimai griauna esamos sistemos 
pagrindus. 

Kita krizė yra tautybių prob
lema. Sovietų Sąjungoj yra 50 
tautybių, nemažesnių negu su 
100,000 žmonių. Iš jų 22 turi 
daugiau negu po 1 milijoną. Tos 
tautos buvo arba nepriklau
somos, arba kifų valstybių dali
mi, ir niekad nebus paklusnio
mis sovietų kuriamai vienalyti-
nei sistemai. Sovie'ai bando klau 
simą spręsti, jas vadindami auto
nominėmis respublikomis, bet jų 
autonomija yra tik ant popie

riaus. Viskas daroma net jų kal
bai pakeisti, jas surusinti. 

Rusai Sovietijoj prieš penke
rius metus sudarė daugiau negu 
50 proc. visų gyventojų. Šiandien 
jau mažiau negu pusę. Kitos sla
vų tautos sudaro 20 proc. ir ne 
slavų — 30 proc. 1984 rusai su
darys aiškią mažumą. 

Vakaruose valstybės remiasi 
socialinių grupių interesų ba
lanso pagrindu, o Sovietijoj mark 
sizmo privalomas ritualas pasida
rė ir pagrindu, ir sau tikslu. Tik 
marksizmas vis labiau išsigimsta, 
ir bus reikalingas naujos ideolo
gijos, kuri gali virsti rusiškuoju 
aš!zmu. 

Dėl ekonominių negalavimų 
kalčiausi yra administracija, ne
bojant! gyven'cjų interesų, ir la
bai blogos ūkinės struktūros. 

Užsienio politikoj visada bus 
Kinijos klausimas. Mao mirtis 
problemos neišsprendė, priešin
gai tik paaštrino. Naujieji kinų 
vadai yra pragmatikai ir tuoj 
pradėjo moderninti karo pramo
nę. Rytų Europą ir Vakarų ko
munistų partijas sovietai gal ir ga
lės kurį laiką išlaikyti ginklų pa
galba, bet jų politinė ir ekonomi
nė įtaka silpnės. Sovietų vadovai 
nėra tiek lankstūs, kad sugebė
tų išnaudoti augantį eurokomu
nizmą savo naudai. 

Trečiajam pasauly sovietams 
perspektyvos menkos. Dekoloni
zacijų laikais sovietams buvo pa
ranku užpildyti pasitaikiusią po
litinę tuštumą. Tas laikas jau be
veik praėjo. Tai pastebima ypač 
Vid. Rytuose, kaip palengva iš
stumiama viskas sovietiška. 

Vienintelė vieta, kuri patenki
na sovietų vadų apetitus, yra Va
karai, nežiūrint, kad Maskvos 

propaganda Vakarus piešia juo
džiausiom spalvom. Niekur kitur 
pasauly Brežnevas neturi tokių 
didelių draugų, kaip ponai Brandt 
ir Giscard d'Estaing. Vakarų kre
ditai, technologija, grūdai ir nuo
laidos palaiko sovietų ekonomini 
ir politinį stabilumą. Tas Vaka
rų paslaugumas tik ir neverčia 
daryti jokių naminių reformų. 
Net ir žmogaus tei ių problemos, 
kurią iškėlė Carteris, sovietams 
pavyko nusikratyti. 

Tokia Vakarų pagalba yra sa-
vižudystė. Gelbėdami sovietus 
nuo mažų krizių, kurios privers
tų im'is reikalingų reformų, Va
karai nustumia ateičiai sau ne
išvengiamai d'delio masto krize. 

Amalrikas mano, kad po Brež
nevo turės būti arba laipsniškas 
liberalėjimas, sekti ekonominės ir 
politinės reformos, decentraliza
cija ir didesnė autonomija tau
tybėms; arba sovietinio stiliaus 
fašizmas, didėjantis konfliktas 
tarp rusų ir nerusų. Tolimesnės 
pasekmės to viso turėtų būti So
vietų Sąjungos dezintegracija. Ka 
da tai turėtų būti, sunku nuspė
ti. Nors ir liguistas režimas, ir 
pakrypęs medis, bet jis dar gali 
kurį laiką laikytis, tai ir subyrė
jimo datos nustatyti negalima. 

EALENDOBTOS 

Kovo 15 rLionginas, Liudvika, 
Tau as, Gunta. 

Kovo 16: Dionizas, Euzebija, 
Vaidotas, Vilija. 

Saulė teka 6:05, leidžias 5:56. 
ORAS 

Apsiniaukę, galimas smulkus 
sniegas, apie 30 laipsnių. 
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
• 6 0 - M E T I S 

Dievui, Tau Tėvynę, ir I žmogaus teisių reikalauti. 
Žmonijai j Sau tvirtai pasižadėti — likti 

Skiriam visą meilę m ū s j tvirtais lietuviais dvasioje, žb-
širdžių, ! džiuose ir darbuose. Sis pasižadė-

Mes teturim mokslą ir 
jaunystę, 

Esam skautai be savų 
miškų... 

Nuo Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo praėjo 6 0 metų. 
Švęsdami šią didingą sukaktį pa
žvelkime j praeitį: tai buvo me
tai darbo, pasiryžimo ir vil-

j imas užtikrins lietuvybės ateitį 
svetimuose kraštuose. 

50-mečio dviejų švenčių proga 
kiekvienas skautas — skautė turi 
pasižadėti: 

—mokyt i s ir tobulinti lietu
vių kalbą; 

# 
— informuotis ir informuoti 

Lietuvos la isv inimo ir lietuviš-ties; kad pasaulis atitaisys mūsų Į kos kultūros reikaluose; 
tautai padarytą skriaudą — Lie- į — jausti pareigą savo žinias 
tuvai grąžins laisvę, o jos žmo-1 perduoti jaunajai kartai ir ją už-
nėms teisę laisvai gyventi, mels
tis ir tvarkytis. 

Praeitis mums liudija, kad 
mūsų taurai dar neišaušo laisvės 
rytas ir kova tik prasidėjo. 

Žvelgdami į ateitį, mes turime 
naujai pasiryžti: Lietuvos laisvi
n i m o bylą nuolatos skleisti ir 
skelbti, o lietuviams tėvynėje 

degti tėvynės meile. 
Jei tuos pasižadėjimus ištesėsi

m e — dar daug sukaktuvių švę
s ime ir viena iš jų bus laisvosios 
Lietuvos pušynuose. 

v.s. Lilė Milukienė 

Lietuviu Skautų Sąjungos 
Tarvbos Pirmininkė 

bas ir garbingieji svečiai, žy
giuodami skautai sustojo pašto- ' 
vyklėmis. Stovyklos adjutantas j . 
s. dr. Šarkis perskaitė stovyklos 
viršininko įsakymus. Stovyklą I 
sveikino Imigracijos ir Etni
nių reikalų mhv'steris Mr. VValter 
Joną. kuris savo kalboje tuojau 
panvnėio susitikęs stovyklaujan
tį Lietuvių Bendruomenės pir-
miniką Alb. Pocių su žmona ir 
perdavė Viktorijos premjero Mr. 
Hamer sveikinimus. Stovyklą 
sveikino LSS vyriausieji vadovai, 
kurie kartu stovyklavo, atvykę iš 
Amerikos. Australų ministeris ir 
AustralBos skautų vadovai buvo 
apdovanoti LSS ordinais. įžodį 
davė paukštytės, vilkiukai ir 
skautai, skautės. Buvo iškviesti 
stovyklos mecenatai ir apdovano
ti specialiais medaliais. Tos prog
ramos labai ilgai nusitęsė, matyt, 
stovyklos štabo norėta, kad prie 
garbingųjų australų svečių vyktų 
tie visi apdovanojimai, kad skau
tai moka pagerbti savo gerada
rius. Vėl sekė paradas, grojant 
per garsiakalbius lietuviškų mar
šų melodijas, nešant vėlia
vas ir kraštų užrašus iš kur skau
tai ir skautės yra atvykę 

Laužas tikras ir liepsnojantis, 
vyko pradėjus temti. Buvo įdo
mių pasirodymų, dainų. T o va
karo parado svečiai — latvių, 

Atžygiuoja Aušros, paukštytes Nuotr. Lino Meilaus 

D M APIE KONKURSĄ ; gvildenimą. Premija bus duo
dama rašinio autoriui, tačiau 

Pasaulio Lietuvių Jaunimo ! autorius b u s laisvas pasidalinti 
sąjunga neseniai paskelbė ra ly- į premija s u savo vertėju, 
bos konkursą viso pasaulio jau-1 S k a t i n k i m e ^ j a u n i m ^ ^ 
rūmui nuo 1 6 - 3 5 m. amžiaus. | l y v a u t i ^ k u r i o j e £ ^ ^ 
Pagrmdims konkurso tikslas | M s r į t y j e N o r s n e ^ 
yra paskatinti kuo daugiau jau-j l a i m ė t i p r e m i j ą > ^ ^ ^ 
rūmo rašyti uetuviskai. Kad; I y v i ų ^ ^ b u s ^ ^ J K(m_ 
visi dalyviai turėtų pilną laisvę i ̂ ^ p a s i b a i g u S r p L J S 

kurti ir išreikšti savo mintis, j s k e l b s k o k i e k r a š t a į ^ » T 
m e s ^ n u s t a t ė m e nei griežtų ; 0 t a i p ^ i r a t s k i r ų r a š y t o j ų 

lenku," vengrų skiltv s padainavo | ^ J £ 2 T 2 ^ ^ ^ ! g a r d ė s ir rašinių temas . 
savo tautinių dainų. Vienos jų bu- fej££ ^ ^ " " T S * ' Š i a P " * * n o n m e *™*** 

ir sugebėjimams. Buvo paskelb- Į v e r t i i u m o komisijos narius. „ . . , . ., j • " sugeuejimams. u u v o oasKeiD-1 v o r 
vo žaismingos, kitos ilgos, sudarė . . . , __*••_ .\ .« v e r 

malonu įspūdį. Geras buvo insce- > ' . k a d k o n k u r s a f . s a s ^ . J \ Jie y r a : prof. dr. R. ŠUbajoris, 
nizuotas vaidinimas Snieguolė ir £ * " J * T ^ ^ ^ ! prof. dr. D . Valiukėnaitė ir j a u -
7 nvkštukai. juokingas virtuvės i S,°J. V*?™. * z u r n a l l s t l k ° s : i nas daktarato kandidatas V y t a s 
pasirodvmas su "drambliu". T ą | T a t a , daugiau mums apie tai j Mickevičius. Visi t r y s akade* 
vakarą orie laužo dau* orisidai- E * £ į T . > « S v a r b u s I mikai g y v e n a Amerikoje ir turi 

klausimas: kaip Įtraukti tą jau-; ^ p a t i r U e s r a š y m e į u t e r a . 
nimą, k u n s beveik visai lietu-jtfirog kritikoje, 
viškai nemoka? N o r s daugu
m a s tokio jaunimo yra Pietų Linkime sėkmės vis iems kon-
Amerikoje ir Anglijoje, bet jo k u r s o dalyviams, 
netrūksta ir Kanadoje - Ame-

I vakarą prie laužo daug prisidai 
j navom, tik laužąvedžiams buvo 
i sunku perrėkti tą didžiulę minią. 
i Labai gerai laužai praeidavo vien 
| stovyklautojų tarpe, nes tik 
į laužaveižiui mostelėjus, draus-
i m ingai po tylos pauzos sekdavo 

vėl naujos dainos ir pasirodymai. 

PD 

LSS AKADEMIKŲ 
SUVAŽIAVIMAS 
AUSTRALIJOJE 

Įžodis Detroito skautų iškilmingoje sueigoje. Jžodi duoda: Manvydas 
Šepetys. Algimantas Janulis. S. Laurus ir Jaunutis Zubrickas 

Nuotr. Jono Urbono 

SĄSKRYDIS — "VILTIS" 

Šį vardą pasirinko Chicagos 
vyr. skautės, gintarės, sk. vyčiai 
ir jūrų budžiai, savo ruošiamam 
sąskrydžiui, kuris įvvks Hastings 
YMCA Camp, Lake Vil la , III., 
1978 m. gegužės 26-29 d. Šie sąs
krydžiai tapo jau tradicija ir "Vil
tis" yra septintasis iš eilės. Nors 
sąskrydžius saukia Seserijos ir 
Brolijos skyrių vedėjai. ju>s ruo
šia ir praveda atskirų vietovių 
vyresnieji skautai. Šiais m**tais vi
sus pasiruošimo ir pravedimo 
darbus atlieka Cbicagos skautiš
kas jaunimas, vadovaujant ps. 
Rūtai Sušinskienei ir ps. Ramū
nui Vidžiūnui. 

Sąskrydžio temą — Skautiškas 
bendradarbiavimas, o jo tiks
las — vyr. skautui susipažinti su 
skautišku darbu dabartinio lie
tuvio gyvenimo sąlygose. 

Programa numatyta įdomi ir 
įvairi. Mišrios vedybos. Lietuva 
— m a n o tėvų kraštas, Lietuvių 
kalba —mūsų kalba, — tai ke
letas temų kurios bus sąskrydyje 
nagrinėjamos. Be ių, bus dar pra
vestos įvairios diskusijos, Skauty-
bės teismas, laužai, talentų pasi
rodymai ir daug linksmybių, ku
rių sąskrydžio pravedėjai neskel
bė, bet laiko kaip malonią staig
meną "Virties" dalyviams. 

Kadangi Us sąskrydis yra sep
tintas, jo metu bus suruošta vi
su praėjusiųjų sąskrydžių Foto pa
roda. Prašome visas ir visus foto
grafus — sąskrydžių dalyvius su
vežti savo da»vta« Mfcigfafifas, 
kad 7alėrur?err '2< srtftir'kaBMrJ 
iškabinti, bendrai p t s l f i a u g t i ir 
rors mintimis sugrįžti į rr.alc-
rri?: Tjrs!e!St*ic jsvaffraffus Dri1:-
ge su regitfracija pra&me pra

nešti, iš kokių sąskrydžių atsive-
šite fotografijas ir jų kiekį. 

Raginame visas seses ir brolius, 
davusius vyr. skautės.' gintarės, 
sk. vyčio ir jūrų budžių įžodį jau 
dabar pradėti ruoštis "Viltyje" 
dalyvauti ir skautiškoje nuotai
koje pabendrauti, pasidžiaugti ir 
pasisemti skautiškų žinių, kad 
galė tumėm tvirtai toliau eiti lie
tuvišku — skautišku keliu. 

R. P 

P A R A D A S VI-TOJE 
TAUTINĖJE STOVYKLOJE 

Sausio 8 d. buvo pirmoji s to 
vyklos svečių lankymo diena. Jąu-
nuo ryto vyko parado repeticijos, 
kurių metu atvyko ABC televizi
jos stoties darbuotojai su filmavi
m o aparatais. Turėjome dar kar
t ą žygiuot i į vėl iavų a ikš tę , 
j iems f i lmuojant Po pietų pradė
jo stovyklon suvažiuoti skautų tė
veliai ir svečiai. Pamaldoms f 
koplyčios aikštę iš visų pastovyk-
lių susirinko svečių didžiulis bū
rys. Su visais stovyklautojais čia 
buvo gerokai virš tūkstančio lie
tuviškų Širdžių iš įvairių pasau
lio kraštų, Šv. Mišias koncelebra-
vo Stovyklos dvasios vadas s. kun. 
P. Butkus, v.s. kun. A. Saulaitis, 
5. kun. Pr. Dauknys. Sesių choras 
giedojo giesmes, aukas prie alto
riaus atnešė paukštytės, o kun. 
Saulaitis pasakė labai vaizdingą 
pamokslą . J i s turėjo nupiešęs 5 
paveikslus, kur skautų ženklas 
kaip rodyklė ir Trijų karalių žy-
?i" /raierždė veda žmoniją prie 
Dl svo . šv . Komunines žiz buvo 
išdalyta pora Sirr.tu. 

P c p a m a l d ų vyke paradas į vė
liavų aikštę. Pražygiavus tribū-
.'.-. kurią, s u d a l ė s^vyklcc Ma

rikoje. Nenorėdami pašalinti 
ar atstumti to jaunimo, kuris 
domisi lietuvybe, bet dėl vienos 
ar kitos priežasties nemoka kal-

i bos . nutarėme pridėti dar vieną 
rašymo sr i t į 

t Ši dvikalbė sriris veikia ši-

Stovvkloie sausio 7 d. T j V į ^ S * d a l 3 ' v i s p a r a š o ori&™lU 
LSS Akademinio Sąjūdžio šuva- F į į į **VO k r a Ž t o k a l b a ( a n ^ h j ' 
žiavimas, dalyvaujant apie 50 j ^ P * 1 ^ portugalų ar k t . ) . Ra-
nariu ir svečiu. Suvažiavimą pra- ; ^ turinys turi liesti Ketuviš-
dejo* Akademinio sąjūdžio Įgalro- j * * t e m ^ l r t u r i " • * ne be'etris-
tinis Australijoje fil. s. Iz. Jona i -1 1 ™ 0 ' bet žurnalistinio pobūdžio. 

fiL s. kun. Pr. Dauknvs per- I J ^ y v t s tada susiranda žmogų, tis, 
skaitė invokaciją. Suvažiavimą 
sveikino LSS p^rmijos tarybos 
pirm. v.s. Lilė Milukienė, Korpl 
Romuvos vardu — p. Stankūna-
vičius. Meninę dalį atliko v.s. St 

i Kairio muzikinis, vienetas iš To-
Į ronto. Akademinio sąjūdžio ap-
j žvalgą padarė-v.s. kan: Antanas 
! Saulaits, SJ. Sąjūdis Amerikoje 
j iki šiol išleido 9 knygas, įsteigtas 
Vydūno Jaun. Fondo. Fondas gy
vuoja iau 25 metus, per tą laiką 
stipendijomis parėmė 128 studen 

į tu*, remia Littianistikos mokyk-
: las. Fondo apyvarta 70,000 dol. 
• Paiamų šaltinis — kalėdinės kor

telės ir aukos. Pranešimą iš atgi
jusio Melboumo sk. padarė fil. 
Alg. Žilinskas, iš Adelaidės — 

! pirm. senj. Jonas Mockus. Ade-
! laidės sk buvo paskelbęs litera-
j tūrinį konkursą. Vertinimo ko-
[ misija buvo sudaryta Sydnėjuje, 
! tai tą konkursą laimėjo fil. Br. 
' Mockūnienė Adelaidėje, ir jai Ša 
i buvo įteikta premija 500 dol. Ją 

pasveikino LSS Brolijos vyr. skau-
į tininkas fil. Sigitas Miknaitis, žo-
į dį tarė ir pati laureatė fiL B. 
| Mockūnienė. Buvo parodytas gar 
! sinis spalvotas fi lmas iš LSS A-

kademinio sąjūdžio veiklos Ame
rikoje kuri pagamino kun. A 
Kezys. SJ. 

PD 
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* D V O E Ą T % l 

C H A R L E S P. KAI 
* A S S O C I A T E S 

i>fs. teJ 776-5162; re*. 737-504: 
J«49 m 63rd S l n d e a g o , II: 

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

Seštad. atdara pusę dienos 
Mes duodame įvairius reimmu? 

patarimus 
•'tll.l.,! t . . . , | | l .U, , , , ; , , , , , , , ,„„,„„„, ,„, 

BUTCHUS 
SEWER SERVICE 

kuris tą rašinį išverčia į taisyk 
lingą lietuvių kalbą. Dalyvis 
pasiunčia mums abu rašinius ,to 

( o r ^ n a l a ir vert imą) su savo 2 * £ ( * S & f t J £ & ' 
vardu ir slapyvardžiu. Komi-! ZTT. ^ ^ kontrolė. 
sija jvertins l ietuvišką rašinio ' M | , * , B ^ l , , i 

kopiją pagal turinį ir t emos: S k a m b h l t 4 3 6 - 3 5 0 7 

1AUNIMO DĖMESIUI 

Lituanicos tuntas balandžio 7 
d., penktadienį, vakare Jaunimo 
centro didžiojoje salėje ruošia 
"akmeninės" muzikos koncertą 
ir šokius jaunimui. Visi kviečia
mi 

— Sunku šieną vežti, b e t len-

ė 2 « 2 WEST MAROUeTTE ROAD 
CHtCAGO. lUiNOfS (S0629 

?HON£: 312 925^877 
U. iA. 

iimiKi foHOAS / ^ m m mum 
1978 vasario men. gauti jnasai 

Santrumpa: aon. |n. - atminimo įnašas. Suma, parašyta po pavardes, 
reiškia Įnašų iš viao. *^ ' 

Po 
$20.00 Orantas J. $20.00 
$25.00 Ramanauskas V. $150.00 
$35.00 X $60.00 
$40.00 Legeckis P., Dr., atm. įn. $140.00 
$50.00 Balčiūnas" P. $190, Ciunka T., sav. kūr. ir Br. $50.00, Leugood 

E. $2,595.13, Sadauskas M. ir Roz. $350.00 
$80.00 Naruševierus-Naruszewicz A., atm. įn. $200.00 

SlOO.OO "ALT Sandaros 24-oji kuopa Brocktone, Mass." $800.00 Aušrotas 
Br. ir Ver. $1,000.00, Kebtaiskaitė D. M. $1,000.00, Lileikienė Stef 
atm. įn. SlOO.OO, X $1,700.00 

$116.35 Marcfuette Parko Lituanistinė Mokykla $L921.45 
$125.00 Gudaitis J„ atm. įn.. $125.00, Kapteinienė Fr. (buv. Gudaitienė) 

$125.00 
$200.00 Palukaitis, T., Kun. $500.00 
$235.00 Grigaliūnas A. Vet. Gyd., $2,235.00 
$250.00 Didžiulis A., atm. įn., Dr. $750.00, X $1.250.00 
$300.00 X $3.30O.6f 

$1,000.00 X $1.000.00 

Santrauka: 
1 x $20.00 — $20.00; 1 x $25.00 — $25.00: 1 x $35.00 — $35.00; 
i x $40.00 — $40.00: 4 x $50.00 — $200.00: 
1 x $80.09 .— $80.00; 5 x $100.00 - $500.00: 
1 x $116.35 — $116.35; 2 x $125.00 — $250.00; 
1 x $200.0* — $200.00; 1 x $235.00 — $235.00; 
2 x $250 0* — $500.00; I x $300.00 — $300.00: 
1 X 1000.09 - $1 006.00: 23 nariai $3^01^5 

DHAUGrVS 
THE UTHCANIAN* W0«U>-WIDE DAILY 

secuod cta» puitag* pald «x CJucatjo, UI. PuMfahed daOy 
except Sundav Legal Holfctay*, day» after ChrlstiMJ 

tad EMSMT by the U^MMi— C&dkoūc Press SocieCy. 

SutMcrlptkn Rates: $33.00 - Chicago, 
(liaott and Canada. Ebevhere ti tbe U.S-A 
ountrlea $34.00 

Cook 
$31.00 

COOBtJ, 
Foreigu 

Plito iM>vfr« malinant, pakvitavimai ui gantai preoume-
«tas nesiunfiami ^nt DRAUGO pr* kiekvieno skaitytojo ad-

tmrv i* to mokesti atžymima «ki kada yra užsunokeies. 
OSALGO iircaumera^m moluuua B anksto 

ar>»»n«s tt mė». 3 m£n.° 
Ctacago lr Cook apakr. $33.00 $19.00 $15.00 
Kitur MV 31.00 18.00 13JŪO 
Kanadoje 33.00 19.00 15.00 
Užsienyje 34.00 20.00 15.00 
Savaitinis . . . 25.00 15.00 9.00 

• Administracija dirba ka» * • Redakcija straipsnius taiso savo 
neii mm 8:30 iki 1:30 sesu- J auožiūra NesunauOotų straipsniti 
Hemais nuo &30 iki 12-00 • nesako Juos grąžina tik is anfc< 

» to susitarta Redakcija ui skelb 
• Redakcija dirba ka*dier • turinį „^^,^0 Skelbinu, 

H:30 - tOO. te*tadieniai.« » y ^ prisjunfiaiooii <avu* pra 
• lymt &30—12:00. 

DR. K. G. BALU KAS 
Akušerija lr moterų ligas 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 So. Pulasld Rd. (Crawford 
Medical Building) TeL LV 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 3748004 

Prtfana ligonius pagal susitarimą. 

ML V L BLAŽYS ~ 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marąuette Medical Center 
61SS So. Kedzle Avenue. 

Vai.: pirmad., antrad ir ketvirtad 
6 Iki 7:30 vai. vakaro. 
Seštad. nuo 1 Iki S vai. 

Pagal susitarime. 
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezid. te!. WAlbrook 5-304S. 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

24S4 West 71st Street 
Vai: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
1:00 - 6:0© va!, popiet tred. Ir Seat, 

tik susitarus. 

Dr. Jonas 6. RYLA-RYLAITIS 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2858 West 6Srd Street 
Caieago, IBinois 60629 

TeL — 478-3409 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. A a t Radoko kabinetą perėmf 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

rm Weet 5Lst Street 
TeL — GB 8-3400 

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. u 
<et». 1.4 ir 7-9; antrad. ir penkt 
10-4; 5e*tad. 10-3 vai. 

Ofla, t a i 135-4477; Rez. 248-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

8pecftHyr* — Servų Ir 
HC08. . . 

CRAWPORD MEDICAL BLOG. 
6449 So. FHaski Boad 

^7S kevo 10 
C3ixag2. 

Kąjyi Bandukaa, 
!5dinicka2 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHmURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal gnaitnpTtm 

Ofiso teL — PB 8-2220 

I R . iARMIA JAKIEVttiOS 
J O K S A 

V A I K T J L I G O S 
2656 Weat 63rd Street 

Pirmad.. antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 2 -vai. ir nno ( Iki 1 vai 

Seštad. ano 1 BU 4 vai. 

Ola, PO 7-69M Bes. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S844 Weat 8Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
8214 No. Westsra Avenae 
1662 No. Wastsra Avesae 
TeL atsakoma 12 valandų 

4894441 — 581-4665 

įstaigas ir Into teL 652-1881 

DR. F1RD. VYT. KADRAS 
BENDROJI MEDICINA 

1697 8o.49tti Outtrt, Cleero, BL 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Išskyrus tree. ir lestad. 

TeL ofiso ir boto: OLymple 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR Cff lRURGAS 

1443 So. 50th A ve., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir (5-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL REliance 5-1811 

DR. WALER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas) 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirmad., antxad., ketvirtad. tr 
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai vak. Treč. ir seštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHTRURGfi 
K C D I K I Ų I R V A I K I ; L I G O S 

S P K C I A M S T E 
MEDICAIi BtTLDI.VG 

715S South Wes*era Avenae. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai ryto 

iki i vai. popiet. 

Ofs. teL BE 7-1168, rez. 289-2919 

Ofs. H E 4-1818; rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 VVest 71st Street 
71-os ir Campbell Ave . kamp. 

Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. S iki 7 v. p. p. Tik 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOIiETA KAROSAITft 

7051 So. Wa<4itenaw — Tel. 778-B78S 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoji) 

receptus. 
Didelis akiniu rgmu pasirinkimas. 

Vai.: pfrm.. antr.. penkt. 14-5:30 
Ketv. 1-8 v vak. Se*t 10-4 v p. p 

Trečiadieniais uždaryta. 

Telef. — 282-

DR. ROMAS PETKUS 
AKTU LIGOS — CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. 

4260 !f O. CEVTRAli A T E 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviitcal) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko sBJBiSS ftr 
Tont.nct iene«f* 

2818 W. 71st St . — TA 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta tr*č 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, POSLBS IR 

PROSTATO OnRURGIJA. 
2656 W. 63rd Street 

VaL antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 v a t o s e 

Ofiso t e j 776-2880, rezid. 448-5545 

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 teJef. G R S-6S17 
Ofiso vai.; pirmad. ir ketvirtad. 

nuo 1:00 Ugi 3:00 vai . popiet 

Ofiso teL HE 4-2123. \ a i m j d S-S1SS 

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

2454 West 7 U t Street 
Vai.: pirm., antrad.. ketv. ir penkta* 

2-6 lr 6-7 — 14 anksto santaros. 

TeL ofiso PR 6-6446 

F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street 
Valandos: 1-4 vmL popiet 

Treč. lr Seštad. pagal sua i tar tn^ 

Ofs. teL 586-3166; 

DR. PETRAS ŽLIM A 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6234 So. Narragaasett Avasne 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt 
3-7; šeštadieniais pagal ausHai-tmą 

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems. 

http://Tont.nct
file:///aimj
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Arne laDčas 

PER2I0RĖT! LIETUVOS LAISVINIMO KELIUS 
Vasario 16 minėjimai mūsų vyzdžių būtų galima ir daugiau 

kolonijose jau praėjo, tačiau su pririnkti, bet iš to mums paguo
dų atšventimu mūsų kova dėl Lie- da nebūtų didelė, ypač kai prisi-
tuvos laisvės nesibaigė ir todėl mename neseniai įvykusias Tel
šiais jubiliejiniais metais, kai mi- sinkio ir Belgrado oknferencijas, 
nime 60 metų Lietuvos valstybės kur pavergtoms tautoms buvo su-
atkūrimo ir 38 metų nepriklauso- duotas didžiulis smūgis, 
mybės netekimo sukaktį, verta ir 
net yra būtinas reikalas peržiūrė
ti iš pagrindų mūsų išeivijoje 
vedamą laisvinimo politikos li
niją, išaiškinti jos gerąsias puses, 
lygiai kaip ir blogąsias ir padary
ti reikiamas išvadas. 

i.^ĘffŲĮįĮįmfm^r 

Reikia apgailestauti, kad mes 
politikoje ne visada buvom ap
dairūs. Taip II pasaulinio karo 
metu daug kas iš mūsų perilgai 
tikėjome galima vokiečių perga
le. Ne vien sovietiniai rusai kal-

Kuo ligi šiol rėmėsi ir remiasi ti, kad pokario meto rezistenci-
mūsų išeivijos politinis veikimas? nėję kovoje žuvo keliasdešimt 
Gyvendami Vokietijoje ir kituose tūkstančių lietuvių. Kalti buvome 
Europos kraštuose, 1944-1952me- ir mes patys, kad nebuvome kaip! 
tais mes savo politinę kovą rėmė- reikiant išsiaiškinę priešo jėgų 
me plačia rezistencija priešo ir be jokio pagrindo tikėję, kad 
okupuotoje Lietuvoje ir Ieškojo- anglai, amerikiečiai ar net šve-
me sau draugų Vakarų Europos dai Lietuvą išvaduos. Dalis re-
valstybiu taitpe, o taip pat užjūry- zistencijos kovotojų tuo tikėjo, 
je. Tada vakariečiai domėjosi ne laukė išvadavimo, ir žinoma, su-
tiek mumis, politiniais pabė- laukė tiktai mirties, 
geliais, kiek Lietuvos rezistencija. p ^ ^ . ^ ^ ^ ^ 

Reikia p a s a k y t i n i kai kurios ^ ^ įf 

didžiosios valstybės kuri laiką _ . _ - ». ' . ° ,... . ° . . , . . . . 7L , j mai musę sio meto politinių vai-
mumis domėjos, vien todėl kad ^ a t r o d kgLfUetuyos i r 
Lietuvoje buvo vedama įnir ta- ^ išvadavimą 
ga kova prieš okupantą. Tada m u m s a m e § ^ ^ fr ^ 
dar nebuvo detentes ir mūsų ^ ^ T m&. ^ 
priešas buvo kartu ir vakarų de- . ^ ^ l b o s ^ u ž t a r f_ 

RAUPSUOTŲJŲ DIENA 
Popiežiaus Pauliaus VI-ojo atskleidė žmogui, tuo būdu nu-

! švento Petro bazilikoje atna-, rodydamas, kokiu keliu jis turi 
į šautomis Mišiomie Romoje bu- i eiti, siekdamas prisikėlimo, iš-
vo atžymėta 25-oji Pasauline 

[ Raupsuotųjų diena. Didžiąją 
Vatikano šventovę užpildžiusių 
tikinčiųjų tarpe ypač daug jau- j 
nimo — daugiau kaip 10.000 
jaunų vyrų ir moterų — kurie 
lyjant tylioje įspūdingoje eise-

. L " \2x • •« * P™ rauosuotoio, u paliečia, ir 
noje Romos gatvėmis iš miesto _ ^ „ 
centro pasiekė baziliką. Bazili
koje susirinkusiam jaunimui 
pirmoje eilėje kaip tik ir buvo 
skirtas Šventojo Tėvo Mišių kreipėsi į visus geros valios 
metu tar tas žodis. Juk visų plr- žmones pasaulyje, į valdančiu > 
ma jauni žmonės privalo būti sius, į polit nio, ekonominio ir 
artimo meTės ir vilties skelbė- kuitūrir.io pasau'io atstovus, 
jai šiuolaikiniam pasauliui, — ypač į jaunąją kartą, raginda-
pažymėjo popiežius. — "Evan- *na.ą visus suarūpi^ti degančia 
gelijoje aprašomas Jėzaus Kris- raupsuotųjų problema, tarptau-

I taus susitikimas su raupsuotai- tiniu mastu siekiant ryžtingai 

laisvinimo ir išganymo. 

Mozės jstatymai buvo uždrau
dę prie raupsuotųjų prisiartin
ti, su jais bendrauji, juos pa
liesti. Kristus atmeta tuos įsta
tymo dėsnius, Jis prisiartina 

net ji išgydo, sugrąžindamas 
jam sveiko žmogaus kūnaą 

Šventasis Tėvas baigdamas 

šiais," — kalbėjo popiežius, — padėti šiems nelaimingiesiems 
Vyskupui A. Deksniui atvykus į JAV, Lake County, Ind., Kolumbus vyčiai jam įteikė kieliką. Iš kairės į J "simbolizuoja Dievo Sūnaus SU- broliams. Pau'ius VI priminė, 
dešinę: kun. dr. Ignas Urbonas, Peter Yesh, vysk. Ar.tanas Deksnys, Anthony Lignar ir Albertas G. Vini-: sitikimą su kiekvienu žmogumi, kad dabartiniu metu visame 
kas. Iškilmės įvyko Vinikų namuose East Chieagc, Ind. Nuotr. Kazio Valeikos kuris tuo būdu yra pagydomas pasaulyje dar yra apie 15 mfl-

• • • • " • • " : ir, išlaisvintas iš nuodėmės vėl jonų raupsuotųjų. 

mokratijų priešas. mo ieškome, kai viltis kurios 
nors pagalbos sulaukti labai ma-Ir pokario meto politiniai emi 

grantai turėjo šiokį tokį, tegu ir Ža, nes dabartinė Amerikos po-
labai ribotą, ryšį su .paverg- litika, paremta detente, bendra-
ta Lietuva, rėmė jos rezistenciją, vimu su Sovietais, yra ne kurio 
kurios veiksniai buvo įdomūs ir nors trumpalaikio prezidento ar 
kai kurioms vakariečių specia- jo valstybės sekretoriaus, bet 
lioms įstaigoms. aukštesnių institucijų ilgiems 

m metams nustatyta. Vieno ar kito 
_ , . » .» . .. , kongresmano ar jų grupės mums 
Bet kai mušu įsemjos banga k n k u s i š k i m a s > žrnrn*, 

atsidūrė W Amerikoje n- xi- m a l o n u s y b r a n g i n t i n a s ( d r a u 
, . tur užjūryje, mūsų politines veik- ^ ^ ^ „ J J t u r e t i ) } b e t 

los svoris persikėle | Amerikos ze- reikia ž i n o t i > ka<J ^ k o n 
myną Reikia laba, apgailestauti, ^ ^ r e 2 o I i u c i i o s . ^ r e i . 
Kad Vakarų Europoje mes pah- y ^ n e s a i s t o J A y p r e z i d e n t 0 
xome labai silpnas politines pa- fc V a l s t y b e s d e p a r tamento. Iš ki-

-jegas ir iš viso nebeskyreme de- m ^ m e J . fi .£ sr f .g e s a m e 
mesio Europos kraštams, mūsų y ^ ^ ^ - ę i r ^ u g n u s i -

žeminę: įei koks mažiau ar dau
giau įtakingas amerikietis į mū-

remtis nuomone, kad Lietuvos 
ir kitų pavergtų kraštų likimą 
lems tiktai viena Amerika ir jos 
užsienio ėjimai. Štai kodėl čia 
buvo įkurdinti pagrindiniai mū-

PORTUGALIJA PALINKO 1 DEŠINĘ 
Mėginama grąžinti demokratiją 

Dar tik prieš trejus metus Por-1 
tugaliją valdė ilgiausiai išsilai
kiusi dešinioji diktatūra (1926-
1974). Buvo bijoma, kad ji gali 
baigtis kruvinu sukilimu ir ko
munistų įsigalėjimu. Laimei 1974 
m. įvykusi revoliucija apsėjo be 
kraujo praliejimo ir, nepaisant 
vėliau sukeltų riaušių bei mėgini
mų pasigrobti valdžią, komunis
tams nepavyko įsigalėti. Per rin
kimus į steigiamąjį parlamentą 
jie gavo 12 proc. balsų. Tada 
dar kartą mėgino su kelių karinių 
vienetų pagalba įsigalėti, bet ir 

P. GAUCYS 

šios komunistų kontrolėje, jos 
griežtai priešinasi vyriausybės pa
stangoms mažinti išlaidas ir lai
kytis didžiausio taupumo. J>ar 
sąmyšio metu buvo pakelti vi
siems dirbantiems atlyginimai, 
nors fų našumas buvo menkas. 
Tai dar labiau padidmo infliaci-
įą.Buvo pakelti muitai visoms už 
sienio prekėms, o tai labiausiai 
palietė vidurinę klasę ir sukėlė 
jos nepasitenkinimą, nors ekono-

sugrįžta į pirmykštę tobulybe,' 
į o tuo pačiu ir į Dievo tautos na-
rių tarpą." Priminęs vakar die-

| nos šventų Mišių Evangeliją — į 
į Kristaus pamokslo nuo kalno | 
i palaiminimus 
žymėjo, jog evangelisto šv. Ma-

Anksčiau jai daug padėdavo iš j t» atpasakoti Kristaus žodžiai 
jos Afrikos kolonijų gaunamos gė-! yra vieni iš labiausiai sukre

ta ir visą jai reikalingą benziną. 

NAUJAS SINTETINIS 
PATENTUOTAS PLUOŠTAS 

JAV išbandytas ir jau užpa-Paulius VI na-• . ._ «. . \ 7 . .. . 
_ , S- ! testuotas naujas smtetuns 

phioštas, kuris gali "kvėpuoti" 
kaip medviiais audinys ir gerai 

*-: 

draugams Europoje. 
Ilgainiui mūsų politika ėmė 

mistai šaukė, kad min. pirm. Soa-
vėl nesėkmingai. Dabar Portuga- j res, vadas socialistų partijos, lai-
lijoje įsitvirtino demokratinė Į mėjusios 35 proc balsų, nepakan-

. sugeria vandenį. Šių savybių rybės ir galėjimas- savo pramonės j ciancių visame Šventajame Rafi- j k . t r - J c s t a ^ ^ ^ ^ 
gaminius laisvai įvežd į tas ko- į te. Kristaus palairniriimai yra i niams pluoštams. lon'ijas. Dabar vi:a tai nutrūko, i teigiama prasme revoliuciniai 
Daugumą jos eksporto sudaro sar- • žodžiai, kurie iš pagrindų su- Iš naujojo pluošto pasiūdinti 
dinės, kamščiai ir vynai. i krėtė, jėga, smurtu, savivafia- i drabužiai bus patogūs nešioti 

Turizmas, anksčiau duodavęs į ^ ^ Pagrįstą visuomeninę j karštomis bei tvankiomis dieno
jai daug užsienio valiutos, nuo į santvarką. Kristaus kelias įspfl- j mis, gerai praleis orą, Phios-
1974 m. revoliucijos žymiai su-' dingais žodžiais sukuria naują tas gerai ir lengvai nudažomas, 

sų pusę palankiai nusičiaudo, 
žiūrėk, kuris nors mūsų veiksn-
nys ar jo laikraštis šį faktelį iš
pučia teigdami, kad Amerika mū
sų labui į mūsų priešą iš patran-

Ieškant mums draugų bei są
jungininkų, pirmiausia reikia 
mesti žvilgsnį į save, išsiaiškinti 
mūsų pačių jėgas. Ar šiaip ar 
taip galvosime, realiausios mūsų 
jėgos — pati tauta — yra šiuo 

sų veiklos centrai — Vyriausias k o s § o y ė 
Lietuvos išlaisvinimo komitetas T a i g i ^ e b e r e i k i a k a r t o t i d a r ne_ 
ir Pasaulio Lietuvių Bendruome- xnų k la i<Ju> k u r i o s ^ s u k e h { 

nes valdyba. mums realybe neparemtas viltis. 
Tokia politinės veiklos kryptis Politikoje reikia vertinti tiktai 

save dar kiek pateisino, kai JAV- mūsų pačių pajėgas ir realius tal-
-bės vedė šaltąjį karą prieš So- kininkus. 
vietus. Tačiau dabar, kai jos po- " 
utika yra pasikeitusi visiškai 
priešinga kryptimi, kai visomis 
išgalėmis puoselėjama detentė, 

, Ši kryptis mums nėra naudinga, 
nes remti mūsų krašto išsivada
vimo galimybes Helsinkio ar 
Belgrado konferencijų nutari
mais, kaip tai daro vienas veiks- m e t u P " ^ okupuotoje Lietuvo-
nys ir jo oficiozas, kažin ar yra fe • negalinčią viešai kalbėti 
protinga. ^ " ^ a a b a r šneka lietuviškoji 

_ _. . . . i - , rezistencija per vis gausėjančią 
Tačiau tuo mes ,okm būdu ne- rindžio ^ "Draugas" 

norime nuvertinti gahmos JAV j ^ ^ d ^ ^ ̂ ^ 
reikšmes pavergtų tautų, taig, u- ^ ^ ^ feal T a i d a r Q fe 
Lietuvos išvadavimo darbe K y į a m ^ m Q s l a j k r a š t i ^t 
k!tos puses kažm ar gerai daro- y e i k s n i ų ^ ^ ^ S u o b a l s u ^ 
me, pas.tikedami vnen tiktai A- d d o m J s L 
menka ir bandydami j jos, ir tik
tai į jos vienos rankas sudėti mū- Lietuvos pogrindžio mintis 
sų tautos likimą. mes> k a d i r g dalies persispaus

diname, tačiau labai retai jas 
t komentuojame, o dar rečiau jas 

Istoriniai faktai rodo, Kad di- vykdome. O apie reikalą ne tik-
džiosios valstybės, jų tarpe ir ui m o r a]gk a į j k * i r materiališ-
JAV-bės, labai retai kada buvo k a i p a r e m t i Lietuvos rezistenciją 
pavergtų tautų draugai. Nėra m e s nekalbame. Štai, kad ir Vasa-
duomenų, kad ir šio pokario me- n-0 \£ m in e j imų metu per gėra
lais didiesiems būtų rūpėję pa- 5 i r d ž i l , i i e t u v j ų r a n k a s buvo lei-
vergtieji. Tiesa, jų reikalu butą ^mos t r y s kepures aukoms 
skambių deklaracijų, pareiškimų, rinkti B e t ^ 5 , ^ ^ aukotojams 
net kai kurių pažadų ir užtikri- g e r a i ž i n o m a ( t a i matome ir iš 
nimų, tačiau pažadai pažadais ye^snių a p y s k a i tų ) , kad minėtos 
ir liko. Pagaliau didžiųjų šalių a u k o s y r a s u n a ud0 jamos šio 
kad ir tiktai morališkos pagal- k r a § t o yifafa N e r a duomenų, 
bos nesusilaukė nei Vengrijos, nei k a d j o s ^ 5 ^ 1 , ^ lietuviškąją re-
Oekoslovakijos sukilėliai, nei ^stenciją. A r g } reikes a a r ketvir-
Lenkijos ar Rytų Vokietijos dar- t o s kepurės mūsų rezistencijai pa-
bininkų sąjūdžiai Ir pietinis r e m t i? 
Vietnamas, kurio gynybai Ame
rika išleido daug lėšų ir praliejo Kas liečia draugų ieškojimą, 
daug kraujo, buvo atiduotas ko- mūsų akys turėtų krypti pirmiau-
munistiams. Panašiai buvo pa- s i a i m u s u kaimynus, į Europą. 
sielgta su Afrikos kontinento Bet tai plati svarstymų tema, prie 
tautomis, kurių gera dalis pra- kurios dar reikės sugrįžti, 

-teista bolševikų įtakai. Tokių pa- b. kv. 

santvarka, kariškiams prižiūrint 
jos vykdymą. 

Sunki ekonom Lnė suirutė 
Po revoliucijos, siaučiant atsi 

palaidavusioms aistroms, komu
nistai, kurie veikė pogrindyje ir 
buvo gerai susiorganizavę, tuoj 
užvaldė įmones, atėmė iš turtin
gesnių ūkininkų jų žemes, o deši
nieji miestuose degino komunistų 
biurus ir namus. Tačiau su ka
riuomenės pagalba buvo atstaty
ta tvarka ir sudaryta socialisto 
Mario Soares vadovaujama ma
žumos vyriausybė, kuriai teko 
sunki našta tvarkyti sugriautą 
krašto ūkį ir kovoti su sparčiai 
didėjančia infliacija. 

Pereinamam laikotarpy buvo 
Į nacionalizuoti bankai, fabrikai 

ir stambesnės įmonės. Kraštas ne
teko užsienio kapitalų. 1974-75 
m. biudžetas suvestas su vieno 
bilijono dol. deficitu, kas sudaro 
milžinišką sumą kraštui, kurio 
bendros tautinės pajamos tesie
kia 1,3 bil. doL per metus. Ka-

kamai griežtai vykdo taupumo 
politiką. 

Pagalba S Amerikos 
Socialistų mažumos vyriausy

bei sunku buvo kovoti su tomis 
negerovėmis, neturint visos tau
tos pasitikėjimo. Jie jokiu būdu 
nenorėjo įsileisti į vyriausybę ats
tovų socialdemokra'lų partijos, 
rinkimuose laimėjusios 16 proc 
ir esančios kiek dešinesnės už 
juos. Pati socialistų partija nėra 
vieninga. Kairysis jos sparnas yra 
priešingas taupumo politikai, rei
kalauja kelti atlyginimus ir viską 
nacionalizuoti, o dešinysis spar
nas spaudžia grąžinti neteisėtai 
iš ūkininkų atimtas žemes. Ūki
nei krizei vis didėjant, vyriausy
bei teko šauktis užsienio pagal
bos. JAV, nenorėdamos, kad būtų 
nušalinta Soareso vyriausybė, 
1976 m. davė. Portugalijai 300 
mil. dol. paskolą, o prieš tai bu
vo davusios 200 mil. dol. pagal
bos daugiau prekėmis. Portugali 
ja, būdama neturtinga, impor-

dangi darbo unijos yra atsidūru-1 tuoja 50 proc. suvartojamo mais-

mažėjo. Šimtų tūkstančių portu
galų darbininkų užsienyje siun
čiamos namo santaupos irgi 
smarkiai krito, kai V. Europoje 
prasidėjus ūkinei krizei, daugumai 
jų teko grįžti į tėvynę. Tuo tar
pu Portugalija turi pakelti savo 
ūkio našumą, kad galėtų save iš
maitinti ir susikurti pramonę, 
kuri patenkintų vartotojų porei
kius, o likutį galėtų parduoti už
sienyje. 

Portugalijos 9 milijonų gyven
tojų metinės pajamos tesiekia 900 
dol., tuo tarpu būtinų prekių 
kainos labai aukštos, pvz. galio
nas gazolino kainuoja 2,75 dol. 
(brangiausias Europoje), Fiat 
automobilis — 4.175 dol. Bankų 
paskolos namams siekia 12,5%. 
Iš užsienio įvežamų prekių mui
tai pakelti 60%. Jeigu dabar vi
dutinis portugalas neįstengia įsi
gyti automobilio ir dėlto jis ge
rokai nukenčia, jis raminamas 
tuo, kad jo senelis važinėjo ark
liais ir gyveno. Revoliucijos metu 
pakelti atlyginimai jau ištirpo in
fliacijos sūkuryje. 'Jeigu tai yra 
socializmas, žmonės sako, tai mes 
jo nenorime. Mums buvo žadėtas 
geresnis gyvenimas, o dabar mes 
turime stovėti eilėje dėl litro pie-

pasaulio civilizaciją, pagrįstą k^P "" kiti dirbtiniai pluoštai, 
žmonių tarpusavio meile ir to-1 **ig!amžo. » naujojo audinio 

, , .! numatoma gaminti kojines, apa-
mis vertybėmis, kurios hgi t o l ; t i n i u g d r ^ j ^ s p o r t e ^ 
nebuvo pakankamai įvertina- telius ir kitus aprangos reik-
mos. Dievas vienu mostu jas menia. jm. 

Vidaus nuotaikos 
Esant tokiai būklei, komunistai 

reikalauja vyriausybę pasitraukti, 
paleisti parlamentą ir paskelbti 
naujus rinkimus, o nuosaikieji — 
dėtis su socialdemokratais. Ne
mažai ginčų sukėlė ir žemės re
forma. Vyriausybė nori grąžinti 
savininkams neteisėtai iš jų atim
tus ūkius, kuriuos valdė komu
nistai. Bet komunistai tam griež
tai priešinasi. Jie tuos ūkius pa
vertė kolhozais, kurie, kaip visur 
komunistinėse šalyse, neša nuo
stolius. Padėtį blogina ir įvairūs 
streikai, kaip viešbutininkų, pilo
tų ir kt. Min. pirm. Soareso pa-

socialistų ir techniškų specialistų. 
Visiems užsispyrus ir krašto būk
lei vis blogėjant, galiausiai par
lamentas Soareso vadovaujamai 
•vyriausybei pareiškė neparitikėji-
mą ir jis turėjo atsistatydinti pr. 
m. gruodžio 8 d. Prezidentas Ea-
nes pavedė jam vėl sudaryti nau
ją vyriausybę. 

Po labai ilgai užtrukusių de
rybų Soaresui pavyko sudaryti 
naują vyriausybę iš socialistų ir 
antros didumu socialdemokratų 
partijos atstovų. Jai parlamentas 
pareiškė pasitikėjimą. Su socialde
mokratais pasirašytas susitarimas, 
kad jie per dvejus metu (kol baig-

stangos įtraukti į vyriausybę ko- Į sis parlamento kadencija) rems 
munistus su socialdemokratais ne- naują vyriausybe. Tas susitarimas 

reiškia, kad Portugalija pakrypo 
iš kairės į dešinę ir kad, turėda-

buvo sėkmingos. Komunistai no
ri naujų rinkimų, tvirtindami, 
kad dabar jie gausią daug dau- ma užtikrintą daugumą parla-
giau balsų, o centrinės partijos į mente, galės imtis reikalingų re-
spaudė Soaresą sudaryti naują j formų atstatyti ir stabilizuoti nu-
vyriausybę su jų atstovais, kam j smukus; krašto ūkį ir demokrati

no ir trigubai brangiau už jį mo-1 priešinosi pats Soares, siūlydamas niais pagrindais tvarkyti Portu-
1 i m I . . . r __- : 1 i * ! *•» • ; keti' I suformuoti naują vyriausybę iš galijos gyvenimą. 

Pusiaujo dausose 
ANTANAS MUSTEIKIS 

Ekvadoriečiai rodo aukštą pakantos laipsnį daug 
kam, ne tik karčia j a i Bet jie negali toleruoti pašto dė
žučių — visas jas sudaužo, sulaužo. I r kai reikia pa
siųsti laišką, tenka kibildžiuoti daugelį kilometrų ligi 
pašto įstaigos. 

Porą kartų teko pabendrauti su minėtos Meneses 
šeimos nariais. Popiet į daržą, kurs supa Danutės būs
tinę, japonų gamybos autobusiuku atvažiavo septyne
tas asmenų: senjoras su žmona ir penketas sūnų bei 
marčių. Pora jų mokėjo anglų kalbą, nes buvo studija
vę Amerikoj. Pasikalbėjo su daržininku Segundo, kurs 
jiems parūpino įvairiausių vaisių, ir užtiko mus deko
ratyviniais šiltmedžiais ir gėlėmis apsuptoje aikštelėje. 
Susipažinom. .Visi buvo draugiški, malonus ir drauge 
paprasti. Patriarchas netrukus nuslinko į autobusiuką 
ir iš jo atsinešė švelnaus konjako su stiklinėm, fpylė 
kiekvienam ir prašė vaišintis. Kalbėjo ramiu balsu, lyg 
savo karalyste patenkintas karalius kitam karaliui 
Ir jo žmonos laikysena rodė, sakytum, įgimtą kilmin
gumą, tačiau be pretenzijų. Atsisveikinom rankų pa
spaudimu ir žodžiais "ligi pasimatymo", nes užkvietė 
pas save pietų. Atsiradom puošnioje jų rezidencijoje 
lygiai antrą valandą, kaip sutarta (be tradicinio ya 
mismo), ir bufetinio pobūdžio pietūs buvo ką tik pra
sidėję. Vyresniųjų — patriarcho ir žmonos neradom, 
bet visa giminė — apie dešimt suaugusių ir kokios try» 

dešimtys paauglių ir vaikų — ėjo aplink didelį pailgą. 
stalą, rinkosi kepsnius bei kitus skanėstus ir kas sta-1 
čiom pagal sienas, kas sėdį ant kėdžių ar palangių ra-1 
miai vaišinosi. Pagrindinis patiekalas — tai Įvairiausi! 

paršelienos gabalai, paruošti su tokiais prieskoniais, i 
kurie tik šiame krašte auginami Burmoje jie lengvai j 
*kramtomi lyg tirpstą. Žinoma, buvo ir sriuba, ir žuvų 
patiekalai, saldžios bulvės, kepti bananai ir kitoki vai- • 
šiai, taip pat ir gėrimai — minkšti ir kieti. Stebino tai, 
kad nebuvo reikalo vaikus drausminti, nes jie ne
triukšmavo. Pora tarnaičių nešiojo maistą, o visiems 
vadovavo Anita, viena iš patriarcho marčių. Ji mus 
užėmė įprastai ramia, natūralia kalba ir angliškai šne
kėjo be ispaniško akcento. Neperseniai ji ėjo socialinės 
gerovės prižiūrėtojos pareigas užsieny kaip Jungtinių 
Tautų atstovė. Ir visa giminė buvo išsimokslinusi — ad
vokatai, inžinieriai, valdininkai. O tokie bendri pietūs, 
vykstą beveik kiekvieną savaimę, yra gana šventa pa
siturinčiųjų sluoksnio tradicija, kuria didžiuojamasi 
Tas sluoksnis savo turtus kildina gal nuo konkvista-
dorų laikų. 

Kitą dieną Anita su savo vyru Marcelo nuvežė: 

mus į prabangų klubą "Ei Prado" (country club). Ap-j 
link jį mūro tvora su plytiniu įvažiavimo taku. Kaip se-; 
novės pilis. Klubas ką tik pastatytas, o kai kurios sa- i 
lės dar nepilnai įrengtos. Žavingas patalpų, pastogių, j 
kolonų, pusiau apvalių laiptų, plaukymo baseino, narų i 
bokšto, teniso aikščių ir kt. junginys. I r aplinka nuosta- i 
bi: artumoje mažyčiai bevardžiai medeliai su įvairio-
pais žiedais (Ir mūsų miškininkas Romas Masiulionis: 
nežinotų jų vardų), toliau simetriškos grupelės aukš
tesnių žydinčių augalų, o dar toliau liekni eukaliptai j 
įsirėminę supančių kalnų virtinėj, ir toks žemas dan- ' 

gus, apačioj atsispindįs ramiame upelio vandeny. Pri
mena romėnų imperatorių buveines, matytas išradin
guose filmų pastatymuose. Ir ramybė dvelkia iš nepa
siekiamų, neįspėjamų tolių. Ar iš tikrųjų rojus buvęs 
panašus į šį gamtos kampelį? Tik jokių svetimų Jevų 
nesimatė... Ir staiga pajutau, kad skrybėlė slegia. Su
pratau: sekretorė leido žinoti jog ji ir čia eina savo 
pareigas. 

Kaitinomės klubo turkiškoje pirtyje — karštais 
garais ir sausu oru. Klausėmės ramios, santūrios ispa
nų kalbos iš kuityvuotų pokalbininkų, laikas prarado 
tąsą, — ar gyvenimas niekad neišsenka? 

Žinoma, visi turi savų rūpesčių, tik ispaniško* 
kultūros epigonai viešuirioje nerodo matadorų kraujo. 
Joja hidalgai per istorinius šimtmečius, vulkanai juos 
pakrato, bet niekas neišverčia jų iš balno. Ir vis dėlto 
jie ne akli. Ne kartą rezignuotai meta pastabą, kad lai
kai keičiasi Kaimiečiai sutikti pakelėj, jau nevisad 
<r,*eikina juos nuolankiu "Buenos dias, senor". 

Sakoma, kad Ekvadorą valdo du šimtai didiku šei
mų. Mūsų pažįstamieji nepriklauso patiems turtingie
siems, bet tolesniems tūkstančiams turtuolių, tad jie 
lyg ir išimtys, o masės tebegyvena skurdžiai Bene 
ryškiausias jų būklės pažymys — taicumanda (auto
busų stotis). Jei kas dalintų medalius už taupumą, 
Quito juos laimėtų visada. Niekur tiek daug autobusų 
tokioje ankštoje vietoje sugrūstų vienas šalia kito ne
teko matyt i Dalis aikštės yra akmenimis grįsta, tik 
saugokis, kad pėsčiomis ten vilkdduobese kojos neiš
sisuktum; kitur vien purvas, kūlgrindos ir dulkės, o 
šiukšlių — ir pavienių ir krūvomis —tik grožėkia. 

(*\» i«n«J*ų*i 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
Oaytona Beach, Fla. 

Sol. B. Aleksaitė dainuoja Bostone. Vasario 16-sios minėjime. Akompa
nuoja komp. J. Kačinskas Nuotr. P. Plikšnio 

BOSTONO ŽINIOS 
VYČIAI MINĖJO 
SV. KAZIMIERA 

Kovo 5 d. Lietuvos Vyčiai Bos
tone minėjo savo ir Lietuvos glo
bėją šv. Kazimierą. 10:15 v. ryte 
Šv. Petro lietuvių parapijos baž
nyčioje buvo atnašaujamos šv. 
Mišios. Vyčiai gausiai dalyvavo. 
Po Mišių parapijos salėje buvo 
bendri pusryčiai ir šv. Kazimiero 
prisiminimas. Be vyčių čia daly
vavo ir svečiai. Minėjimui vado
vavo vyčių senjorų pirm. Norin-
kevičius. Komp. J. Kačinskas pa
skambino pianu, o susirinkę su
giedojo Amerikos ir Lietuvos him
nus. Klebonas kun. A. Baltrušū-
nas sukalbėjo maldą. Užkandus, 
anglų ir lietuvių kalbomis buvo 
kalbama &~ie šv. Kazimierą. Kal
bėjo kleb. Baltrušūnas, D. Over-
ka ir studentė iš Harvardo Doris 
Bahikonis. Buvo minimas šv. Ka
zimiero gyvenimą", darbai, kurių 
pavyzdžiu turėtų sekti ir kiti. 

SKAUTŲ MUGĖ 

Tradicinė Kaziuko mugė, kurią 
kas metai rengia skautai ir skau
tės. Bostone birvo kovo 3 d. Lie
tuvių Piliečių d-jos salėse. Trečio 
aukšto salėje buvo pati mugė. 
Daugiausiai tautiniai išdirbiniai:' 
audiniai, medis, sidabras, ginta-j 
ras ir kita, o taip c-at skautiškos i 
knygos. Čia ne tik pirkėjai zujo 
nuo stalo prie stalo, bet ir parda
vėjai turėjo pasitempti. Antro 
aukšto salėje buvo valgiai, kur 
kiekvienas galėjo papietauti. Vė
liau trečio aukšto salėje vyko vai
dinimėlis. 

Man geriausiai patinka toje 
mugėje ne prekės, o pačių lietu
vių bendravimas. Kai daug kur 
renkasi tik vyresnieji, j šią mugę 
renkasi visos kartos. Tai ir yra 
pats svarbiaus;as vyksmas, kur 
gražiai bendradarbiaujama. Skau
tai ir skautės avo darbais varo 
gražią lietuviško gyvenimo vagą. 

MINKŲ RADIJO KONCERTAS 

Minkų vadovaujamos radijo va
landėlės 44 metų sukakties proga 
rengiamas dainų, dailiojo žodžio 
ir lietuvių tautinių šokių koncer-

DR. JONAS SANDARGAS — 
SUKAKTUMNINKAS 

Vasario 27 d. Jonas Sandargas 
atšventė savo -amžiaus 70 metų 
sukaktj. Sukaktuvininką pasvei
kinti i svetingus dr .Jono ir Aldo
nos Sandargų namus vasario 26 
d. iš Davtona Beach. Deltonos ir 
kitų apylinkių suvažiavo gražus 
būrelis gimnv'u bei artimųjų 
Drietelių. Šaunių vaišių metu, 
kurias suruošė sukaktuvininko 
žmoną A'dona. žodi tarė Vacys 
Dzenkauskas. Jurgis Janušaitis 
rjerskaitė visu svečių' vardu nuo
širdų sveikinimą, kurį lydėio ben
dra tėvynės kampeli primenanti, 
gintaro dovana. Ta proga jis 
trumpais bruožais prisiminė dr. 
Jono Sandareo nueita garbingą 
gvvenimo kelią, paryškindamas 
sukaktuvininko atliktus darbus 
Lietuvai ir savo tėvvnainiams tė
vynėje ir iše'Vijoje. Dr. Jonas San
dargas visada mielas, nuoširdus, 

venrmtL Daytona Beach ir apy-
j linkių lietuvių kolonija auga, 

susiorganizavo į klubą ir jau gal-
drauge padėkodam. - poniai Al- voja apie platesnę veiklą, tikėda-
donai ir kitiems š )S nariams miesi, kad ir čia kada nors apsi-
už suruoštas vaišes. lankys ir dainuos mūsų mieli 

Po gražių ir nu #ų linkė-, solistai, 
jimų visi svečiai sukaktuvininko 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT I HELP WAXTED VYRAI 

2*13 W£8T 64TH SOLtiES | BURflER 2nd S H I f T 
Išnuomojamas 2-jų ^ogamųfors^l^c&tLyg^toi^ 

garbei sugiedojo - l ikusių metų, 
pakeldami ui jo sv katą šampa
no taures. 

NAUJI GYVENTOJAI 

Paskutiniais mėnesiais i šią ko 
loniją nuolatiniam apsigyveni-

Dr. Jonas S a n d r a s pareiškė mui atsikėlė iš Chicagos B. P. Lu 
nuoširdžią padėką .u išreikštus kas į Deltoną, iš Californijos j Or-
linkėjimus, dovaną giliai susi- mond Beach Čirai, iš New Yor-
iaudinęs pareiškė, Ud visą savo ko j Palm Coast visuomeninin-
gyvenimą sunkiai d' bes. stengda-. kas Vytautas ir Stelia Abraičiai ir 
masis lengvinti kitų Gausmus. | j Ormond Beach Petras Vaitekū-

Mielą tėvelį sve'Vno du s ū - nas. Daytona Bech įsikūrė jauna 
nūs — Donatas ir 1 nas su žmo- Danutė* ir Algirdo Alksninių 
na Milda, vaikaičia: ir kiti gimi- šeima. Šiuo metu Daytona Beach 
nes, kolegos gydyti ai ir daug, apylinkėje jau yra gana daug lie-
daug dr. Jono San argo artimų tuvių, 
prietelių bei buv. pac ientų. /• Rimtautas 

SVEČIAI DELIONOJE 

Solistas Stasys Ba 
Elena, po sėkmingi 

butas. $1^5.00 mėn. 

MeKEY & POAGUB 
Tel. — 239-6990 

R E A L E S T A T E 

ti dainininkė ir miss Uthuania of 
N. England Marytė Bizinkaus-
kaitė. Dailųjį žodį atliks Lietuvių atviras, paslaugus visą savo gražų 
Moterų federacijos Bostono klubo gyvenimą skvrė kitų laimei i r 
pirm. Aleksandra Moriarty. Tau-, džiaugsmui, saugodamas jų švei
timus šokius šoks Bostono šokėjų katą. Gal dėl to ir pats ją gerokai 
sambūris, vad. Onos, Gedimino ir praradęs. 

Sukaktuvininką prasmingu žo-
programos gros džiu pasveikino Davtona Beach 

ir apylinkių Amerikos lietuvių 
klubo vardu Adolfas Andrulis. 

Lilijos Ivaškų. 

Po meninės 
muzika ir bus šokiai. Gi Monika 
Plevokienė su savo pagelbininkėm 
visus skaniai pavaišins. 

is su žmona 
koncertų su 

soliste Danute Stank- i ryte Miami 
i: S L Petersburgo lietuviams, 
t rumpam laikui bV stabtelėję 
ir Daltonoje. Svečius i 1 "bojo Ire
na ir Antanas Sprindžiai. Svečiai 
apžiūrėjo šios apyli: cės įdomes
nes vietas, aplankė'prietelius An
gelę ir Antaną Kašubus, svečia
vosi pas Verą ir Bronių Juškius, 
V. ir G. Lapėnųs, susitiko buv. 
bendradarbi Vacį ii Birutę Dzen-
kauskus ir kitus prie : :us, susipa
žino su čionykščių lietuvių 

— Nors daugelis tautiečių 
apie Lietuvos nepriklausomybę 
net nebesvajoja. vistik šiandien 
Lietuva d a r išsiskiria savo ne
palaužiama lietuviška dvasia i r 
lietuvišku d a r b š t u m u . . . I r jei
gu šiandien papustų stipresnis 
vėjelis, lietuviška dvasia bema
tant galinga liepsna išdegintų 
iš savo žemės visas okupanto 
pėdas, nes j i da r dega a r bent 
rusena kiekvieno, net paviršiuje 
surusėjusio, lietuvio širdyje. 

"Dievas ir tėvynė", 
Lietuvos pogr. laikraštis 

Valantina ir Steponas Minkai 
yra Amerikoje gimę ir užaugę. 
Tačiau su lietuvių radijo valan
dėle jie vargsta jau 44 metus. Tai 
seniausia lietuvių radio valandėlė 
N. Anglijoj. Linkime Minkams 
dr ilgai nepavargti ir palaikyti 
tą žodį. 

KELIAUJA 

Inž. dr. Jonas Kuodis su žmo
na Brone ir Aldona Jakniūnaite 
iš Worcesterio pasuko į Karibų 
salyną, o Antanas ir Aniceta Ja
nuškos į Portorico, Floridą ir at
gal į snieguotą Massachusetts. 

KULTŪRINIS SUBATVAKARIS 

Kultūrinis subatvakaris kovo 
18 d. 7:30 vai. vakare Tautinės 
sąjungos namuose. Programoje: 
Stasio Santvaro naujos knygos pri
statymas. Kalbės rašytojas A, 
Gustaitis ir pats autorius. 

Sudiev Žiemuže 
4 vienetų mūra,- tr earažas, Mar-

ejuette Parke. Naujas gazn SUdymae. 
N'ašlS atiduoda už $38,800. 

5 fcimb. labai modernus muro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas 
šeimai žavingai gyventi Arti 7S ir 
Kedzie. J39.800. 

Gražus platus sklypas tr gnrafąm 
Manjuette Pke. Vertingas pirkėjui. 

Liuksus "ranch". Beveik naujas 
romėnų mūras. 3 mieg. Cadiant Šil
dymo dvi kontrole*. 2 auto mūro 
garažas. Daug priedų. Tik pamatę 
nupirksite u* $40.000. 

Tvirtas 2-jų aukštų mūras. 2 butai 
tr maloni biznio patalpa. 2 auto 
garažas. Savininkas nusileido Iki 
$38.500. Marquette Parke. 

Valdis Real Estate 
2625 Wesf 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

band & automatic burning equip-
ment. VVdujkl prefer earper. peraon, 

C ALL MB. TAJLBOT 58&&709 
ao Eųuai OpportunUy gmoloysr 

MACHINIST 
ĄJl around machirust with at kast 
2 years of esperience needed. Set-up 
short produetion raus oo mrHing 
maebine, chuckers, ete Mušt be 
apie to work from blue priats. Good 
<#ąTHng salary, exceUent fringe ben-
efits. AppJy daily 8 ajn.—4:30 pjn. 

PHONE — 864-4868 

RYTOJAI 
MUZIKOS MfcGfcJAI 

Per pastaruosius kelerius 
metus Australijos pakrantėse 
nuo ryklių užpuolimo žuvo 
apie 400 žmonių. Grupė Aus
tralijos mokslininkų, vadovau
jant prof. Teo Brauno, ėmėsi 
spręsti problemą, kaip suma
žinti ryklių pavojų. Mokslinin
kai pastebėjo, kad šiuos krauge
riškus vandenyno gyventojus 
vilioja muzika. 

Vos tik paplūdimy pasigirsta 
bet kokia muzikinė melodija, 
rykliai plaukia a r tyn prie rau

tas - vakaras įvyks balandžio 9 j zikos instrumento a r garsiakal-
d. Pradžia 3:30 vai. po piet Lie- j t»o. Priplaukę plėšrūnai įdė-
tuvių Piliečių d-jos auditorijoj. > miai klausosi i r pamažu nu-

Programą atliks naujai kylan-1 grimsta į fransą. j m . 

I .'"llli'iiti KiliiiJ^i^iSliK'HiiiiijįySCiiilB'^ 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavimas 
ir balansavimas. Stabdžiai. Duslintu
vai Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai. FIRESTONE TTRES. Wheei 
alignment and balaneing. Brakes 
Shock absorbera. Mufflers and p&pes 
Tune-Ups Lubricarion. Change of o i 
and Firters 

GOUNTRY AUTO ANO TIRE SERVICE 
2423 West 59th Street - Tel, « 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 3.00 vai vakaro 
ee£radieiuą» nuo 7:00 va i ryto iki 4 vaL popiet 
ftvwit»dteniaia uždaryta. — Sav MIKAS CESAS 

BURRANK, C—1. BUSINESS 
CORNER LOT 

13T-9" x W on 87th Street and 
New England Avenue. $55,000. 

C Ali — 598-8445 

Tavernos biznis ir mūr. namas su 
geru butu. Marąuette Parke. Viskas 
— $33,000. 

Mūr. 6 butai po 5 kamb. Geras 
investavimas Marąuette Parke. — 
$42,900. 

Medinis. 2 butai po 5 kamb. Ma
žas įmokSjimas. Marąuette Parke. 
$20.900. 

Mūras 4 vienetą ir garažas. 
ąuette Parke. Pigus. $39,500. 

Mar-

P R F S S BBAKE — (Setap) 
Job shop metai fabricaling ttrm 
handliag 20 gange to 3/8 incll plate 
neėda peraon who can read Blue 
Prints set ųp & operate press brafcea 

GaM >tr. Talbot dS8-8700 
An EQual Opportunlty Kmployr 

\ \TXDL\G INSPECTOR 
Job shop metai fabnoatuig finą 
haadling 20 gauge to 3/8 meb plate 
needs person wfeo can read Blue 
Prints & kaarKu Mig, Tigr. & Stiek. 

Welding. 
CaH Mr. Tarbot S88-8T©e 

At Ekjual opportunlty employar 

HELP WANTED MOTERYS 

Mes turime pardavimui Floridoj 
visokių namų. Norintieji pirkti, par
duoti ar mainyti, skambinkit mums. 

VAINA REAL ESTATE 
Tel. — 425-6565 

f kamb. aaftr. S miegami. 65 b- TaV 
man.. $27.500. 

Grąžos bungaUm — 6 kamb. 2 tktt 
mud. 83 ir Kedzie. $64^00. 

1S metų senume. 5V4 kamb. $ tnte 
ganu. Daug rūbinių. 2% maft. gararaa 

I S3 Ir Narragansett. $54,000. 
l-}ų anksto — 2 po 6 kamb mur 

• 65 ir Tabnan. $32^00. 
M akrų tm»m U M M . $10000 

' u i akrų. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insmance — Ineome Tax 

2951 W. 63rd Si. 436-7878 

REUABU HOOSEKEEPa 
Fuil tune. I i v e in. Own room, 
T.V. Ebccellent condžtions. 
Please call — 

3 6 4 - 0 8 4 8 

Y O U N G LADY 
Agp 18—65 

Outgoing peraonality — fuB time. 
Permaneut poskion. Assist young 
eooecuūve Advertising office. inter-
esfing work. Variable hours. Top 
salary. 6 CJorners area. 

MR. WISE — Tea 498-0363 

T Y S A I I E M O T E B Y S 

CAKE BAKER 
Days. Fui] tune. Steady job. 

Good pay. Apply in person 
Wf3SS B.\KKR V 

S847 W. Fulton or teL 77!^al47 

MABQUETTE P ARK 
2-jų botų marinis po 5 

, Gaza Šildymas. Mūr. garažas. Arti 
. 06-os tr Talman. Žemiau $34.000 

Bcrrr; NUOMA VTMAJ* 
Rima sirkhBM — Parom 

Valdymas 
1 Draudimai — ineome Tas 

Notnristss — Vertbnal 

M I S C I L L A N t O U 8 

IIHIIIIllllilIUIIIilIlIlIlIiHIlIlINiniimilfHI 
Ivatrta pr. khį paAirtakbnaa S S b — 
«Jal » mfisŲ aaadeno. 

0081108 PASCHA M O H — B 
SIUNTINIAI 1 UETUV4 

SS3S S. Halsled fSL, CMcaso, Dl SSSM 
2601 W. SStb St.. Chloam>. m . S0S2S 
— THef.: SS&-27S? — 

TELEVIZIJOS 

BELL REALTY 
s B i o t r i e i v s 

I MM Ho RMb> Ava. — TTMM*. 

Spalvotos ir 
Storeo Ir Oro Vestotovsi" 

M I € l l « A S TV 
n p w.mm st, M. rr«.i4»i 

įimt 

VACKAOt, FJ.PKE88 SOEKCT 
MARIJA NOREIKIKNe 

SIUNTIMUI 1 UET0VA 
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Budraitis Kealty Co. 
Mes su 50 kitom namų pardavimo 

{įstaigom antarnaujame pietvakarių 
jehieagą — tas daug pagreitins 
pardavimą ir pirkimą. 

NORumEji 
PARDUOTI AR PIRKTI 

arba 

be Jokio 
mums. 

įsipareigojimo skambinkit 

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

BALYS BUDRAITIS 
n n w mw* st., catksgo, n. 
767-0600 arba 778-9871 

snnrrnfui i UETUVI 
ii kitas baitas 

NEDZINSKAS, 4085 Areksr Ava. 
C*«m|ro, m. 008K2, tsleC 027-M89 

lllllfMIMIIIIMMIlIlflIlIltlffflTIflIlIlIlMIint 
NAMŲ PARDAVIMAS 
Namus veltui {kamuoju 
Galiu Z2ZSO& pceduot?. 
Turiu gerus jarkėjus. 

RKAL ESTATE BROKERIS 
P. ŽUMBAKIS P- ' 

O V I N O 
ftERBNA9 perkrausto baidus Ir 
kitus daiktus. Ir i» toli miesto Lei
dimai ir pilna apdrauda. 

THL — WA 5-80SS 
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DtOOMB TAS SERTIOB 
toGBBo. Mspleiroed, tel. 3M-74M 
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A. A. SIMONAS ŽVINGIUS 
IŠKELIAVO AMŽINYBĖN 

ŠACHMATŲ ŽINIOS 
Kovo 4 d. maždaug 3 vai. daug gražių prisiminimų, 

popiet Crown Point mieste štai- j Laidotuvių pamaldos įvyko j tarp 16-metės gruzinės ir Izra-
giai mirė vienas iš penkių Žvin- j kovo 7 d. St. Matthias bažny- Į elio atstoves A. Kušnyr vyksta 
gilų šeimos sūnų, būtent Simo-ekvį, Crown Pointe. Gedulingas pirmosios persvaroje 6V2—5y2-

pamaldas koncelebravo kun. j Gruzinei betrūksta vieno taško 
Vik oras Rimšelis, MIC, iš Chi- iš likusių 2-jų partijų, 
cagos. Dalyvavo taipgi velionio j — Reykjaviko tarpt, taray-
brolis br. Vincentas, MIC, ir br. ras po 10 ratų atrodė šitaip: 

— Pasaulio moterų preten-. iš 16. Vilnietis G. Rastenis liko 
denčiu mačas Vak. Vokietijoje, paskutiniu su ZYz *š-> n»rs pus-

taškį uždirbo iš laimėtojo Pan-

nas (arba "Sam" kaip jis popu
liariai buvo vadinamas) sulau
kęs 67 metų amžiaus. Pasirodo, 
jis lengvai darbavosi savo ga
raže sujungtu su savo "ranch" . Tadas Margis, MIC, iš Chicagos, 
stiliaus namu ir po kiek laiko; daug kitų giminių Ir pažįstamų 
atėjo vidun pasilsėti kėdėn, iš arti ir toli. 
Žmona pasakė eisianti į krautu
vę duonos nusipirkti ir pabučia
vus išėjo. Greitai grįžusi jį ra
do jau mirusį nuo širdies smū 

Sugrįžus iš kapinių į velionio 
gražų namą Elizabeth gatvėje, 
dalyviai — apie 30 žmonių — 

gio, nors bendrai jis buvo labai f ^ ^ ^ 0 skaniais valgiais su 
kavute ir arbatėle ir, gražioj 
nuotaikoj praleidę valandą, kitą, 
išsiskirstė į namus — kai kurie 

nuoširdžiai prisimin
dami velionį Simoną Žvingilą. 

Koresp. 

geros sveikatos visą savo gyve
nimą. 

A. a. Simonas buvo gimęs 
Gary mieste 1910 metais, kai ^ . 
šis miestas dar buvo numargin
tas miškais, smilkalniais, balo
mis ir pelkėmis. Čia tarp kita
taučių biednuomenės jis su ki
tais šeimos nariais patyrė daug 
vargo. Iš prigimties jis buvo 
labai darbštus ir labiau linkęs Am<žtpr(jam N . Y . 
prie darbo, negu prie mokslo. 
Taip jis sulaukęs 12 m. amž., 
apleido Froebel mokyklą, nors 
per tam tikrą laikotarpį jis tu
rėjo lankyti šią mokyklą keletą 
valandų kas savaitė dėl vadina
mo mokslo papildymo. 

B. Larsen (Dan.) 7% su 1 ne
baigta, JAV dm. W. Browne 
6įĄ(l), čekas Hort, islandas 
Olafsson po &/?, kitas JAV dm. 
Lombardy su anglu Milės po 6 
ir po 1 nebaigtą; sovietų Polu-
gajevskis turėjo 5*4 tš. 

— FD}E savo galutiną žodį 
paskelbs kovo 16 d., kur ir ka
da įvyks pasaulio meisterio A. 
Karpovo mačas su pretendentų 

čenkos ir kitą iš buv. 1976 m. 
pasaulio jaunių meisterio Če
chovą 

šachmatininkų. Iš Hamiltono, i 
kaip praneša jų p-kas Vyt. Le-' 
parskas, dalyvaus 10, įskaitant 
1 jaunį. Iš Londono, Ont. už
sirašė S. Navickas, iš Bostono 
— 3, iš Chicagos 5. Laukiame 
žinių iš New Yorko, Montrealio, 
Baltimorės, Philadelphijos ir 
kitų vietovių. Iš Australijos 

DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m. kovo mėn, 15 d. 

Vilniuje dabar vyksta L i e - : a t v y k s t a didmeisteris Romanas 
tuvos moterų p-bės, kuriose'. Arlauskas (Adelaidė) su keliais 
dalyvauja dvi Talino atstovės 
Po septynių ratų pirmavo es
tė L Plampa su 5% tš. (1). Po 
5 tš. turėjo A. Karosienė (Vln.), 
Arlauskaitė (Kn.), R. Kartonai-
tė (Vln.) ir L. Ševčenka (Tali
nas). 

— Stambiausias tarptautinis 
didmeisterių turnyras dabar 
vyksta Bugojno mieste, Jugo
slavijoje. Jame dalyvauja žy
mieji pasaulio didmeisteriai, įs-

Mūsu kolonijose 
LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS 

nugalėtoju V. Korčnojum. Šiuo kaitant pasaulio meisterį A. 
metu FIDE turi septynių šalių 

kitų miestų šachmatininkais 
Primename, kad preliminarinė 

registracija reikia atlikti iki 
kovo 15 d., Kazio Merkio ad
resu: 115 G S t Boston, MA 
02127. TeL (617) 268-0853. 

— Bostono tarpklubinėse, ko
vo 3 d. rungtynės su MTT ne
įvyko dėl sniego audros. Kovo 
10 d. į S. Bostoną atvyksta Bo-
ylstono klubas, kuris su Har
vardu dabar pirmauja MET ly
goje. Kazys Merkis 

Karpovą. Po keturių ratų pir-
siūlymus su niilziniškom pinigų "*•<> A - Karpovas su 2y2 taš-
sumom. Pasaulio meisteris Į ko ir 1 nebaigta. Po 2% taško 

Lietuvos Vyčių 100-ji kuopa 
surengė minėjimą Vasario 18 d. 
Programa pradėta šv. Mišiom 
už pavergtą Lietuvą. Mišias 
aukojo klebonas kun. Kęstutis 

Dirbo įvairius darbus: par
davinėjo laikraščius, dirbo už
miesčio ūkyje, kur pardavinėjo 
ūkio produktus prie kelio, vė- Baltchia. Pamokslą pasakė kun. 
liau susirado darbo miesto K. Pugevičius, Lietuvos Vyčių 
krautuvėse. Kelerius metus pri- reikalų komisijos pirm. Primi-
statinėjo maistą geležies rūdos nė sunkią padėtį tikinčiųjų Lie-
laivų įguloms Gary plieno fabri- tuvoj. Per Mišias giedotos gies-
ko uoste. Vėliau stojo darban mes lietuviškai. Po pamaldų 
tame pačiame fabrike kaip etek- sugiedotas himnas. Po to pa
trink) keltuvo - krano operato- rapijos salėje minėjimas buvo 
rius ir prie kitų darbą, prie ku- pradėtas pokyliu 
rių išdirbo 15 metų. pradėta Amerikos 

himnais. 
Apleidęs plieno fabriką, jis 

Karpovas nori pasirinkti Grazo 
miestą, Austrijoje. Laukiama 
Korčnojaus žodžio. 

— JAV dm. W. Browne lai
mėjo tarptautini didmeisterių 
turnyrą Reykjavike, Islandijoje, 
surinkęs 9 tš. iš 13 galimų. 
Antruoju baigė anglas A. Mi
lės 8% tš., čekas Hort, danas 
Larsen, amerikietis Lombardy 
ir islandas Olafsson po 8 t., L. 
Polugajevskis (Sov.) 7 ^ , o ki
tas jų dm. Kuzmin liko su 7 tš. 

— Vilniuje užsibaigė Sov. 
S-gos jaunųjų - meisterių turny
ras. Jį laimėjo Čeliabinsko 
meisteris A. Pančenka 10% tš. 

turėjo M. Talis, anglas A. Mi
lės ir Spaskis. JAV dm. Robert 
Byrne pralaimėjo M. Taliui. i c ^ a p s k r 

— Pasaulio LSŽ šachmatų minatoriaus 

PLCOCRIUOJANTI RANKA 
Chicagos upėje rasta plūdu

riuojanti ranka, nukirsta ties 
petim. Tuoj buvo nugabenta į 

mediciniško egza-
įstaigą padaryti 

varžybos Toronte, matosi, kad pirštų nuotraukas, bandant at-
sutrauks žymų skaičių mūsų rasti, kieno ta ranka yra. 

. . . _ , . . . . . , Kongresmanas S. Stratton pa-
sumanė jsteigb visokių lempų ^ t ^ p ^ 
krautuvę, kūną pavadino The s t a t y m ą kovoti dėl 
Lamp House". Ga jm ne tik ^ ^ fr ^ ^ 
lempas pardavinėjo, bet u* viso- g j u s 
kius lempoms reikalingus reik 
menis, taip pat lempas taisyda 
vo ir senas meniškas žibalines Genė Gobiu'ė 

čias Lietuvos dieną valstijoj ir 
mieste. 

Pagrindinę kalbą pasakė kun. 
pį įgj į įna ! K- Pugevičius. Jis priminė per-

ir Lietuves' a^tiolima& Lietuvoj, ragino rem-
I ti mūsų atstovus, kovojančius 
už Lietuves laisvę. 

Meninę dalį atliko Charles 

Taip pat priminė pasaky
tas kalbas Kongreso rūmuose. 

Daubar iš Philadelphijos. Akor
deonistas savo gabumu sužavėjo 
visus 150 šio vakaro dalyvių. 

Aukų Lietuvos laisvinimui 
buvo surinkta per 200 dolerių. 

perskaitė gu- Lietuvos vėliava plevėsavo va-

Mielam mūsų kolegai 

A. t A. Dr. JONUI GEČUI mirus, 
jo dukrai GRA2INH, šeimai, giminėms įr visiems 

gilią užuojautą ir kartu liū-artimiesiems rei 
dime. 

Dr, Vmcas Raslavičius 
Df. Paulius A. Raslavičius 

lempas perdirbdavo j gražias bernatoriaus Carey ir mero Go- sario 16 d. virš miesto valdžios 
moderniškas elektrines lempas, malkos proklamacijas, skelbian- rūmų. A. S. R. 
Tai buvo jo ypatinga specialybė.; 
gį biznį jis labai sėkmingai ve-; 
dė su savo žmona apie 2> me
tus Gary mieste ir vėliau Mun-
ster, Ind. Po to gyveno kaip 
pensininkas. 

Velionis, mėgdavo papasakoti, 
kaip kartą sužinojęs, jog likvi
duojama lempoms reikmenų 
krautuvė Chicagoje. čia atvyko 
ir nupirko visas jų turimas 
"lamp shades". Jam apleidžiant 
krautuvę savininko žmona liūd
nai prabilo lietuviškai savo vy
rui (nežinodama kad pirkėjas 
yra lietuvis): "Kur aš dabar 
gausiu kada man reikės?" O 
Simonas, nustebęs, maloniai pa
sakė "Tada galėsite pas mane 
ateiti'*. Ir taip susipažino lietu
vis su lietuviais. 

Savo darbštumu, paslaugumu 
ir mandagumu jis įsigijo daug 
gražių, pažinčių su įvairių luo
mų žmonėmis ir paliko jiems 

I 

V A L O 
KIUMUS l t MIDUS 
Ptsmanip IF viskuojaui* 

vtaf r«Jh> grindta. 
BUBNYS — TeL RE 7-5168 i . 

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

Apdraustas perkraustymai 
{•airių atstumų 

TU.: S76-1882 arba S76-6996 
Mielai 

Gėtes visoms progoms 
BEVERLY HltLS GfiLINYCIA 

SMS BIST Ord STREET 
Tefcf omfc PR &4M33 tr FR S4834 

Taip pst naujoji Barbora. Ir 
krautuvė 

DAMY STORE 
Hwy, Oafc Umrn 

Tat 4M.IS18 

Olgai Kapteinienei (Svarcienei) mirus, 
jo* dukrai BENAI Ir dr. JI OZU MAKCTUf IAM*. sftirai 
VOLDEMARUI ŠVARCUI sa ieima. anfikei R F \ v r \ ! <m sei
mą ir kmėms giminims «aiki«. Booifedžia. užoojcntą tr sv jots 
karte BOdi 

PPT?rTTA IR PRANAS TAMUIZONIAI 
VACLAVA 1B, ADOLF AS DfcVID Al 

įona 

A. A. 
EDUARDAS SKALIŠIUS 

Gim* KkeUuose, Mažeikių apskrityje, Lietuvoje. 
Amerikoje iSgyveno 29 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Barbora, motina Marijc 

Lietuvoje, 2 sunūs: Eduardas Romualdas, marti Elena ir Paulius, 
marti Ada, dukra Liolyda Šukienė, žentas Aleksas, 6 anūkai, sesuo 
Stase Golbeniene Lietuvoje, brolis Bernardas, brolienė Justina, pus
brolis prelatas Antanas Jonušas Romoje ir kiti gimines, draugai ir 
pažįstami 

Lietuvoje buvo vargonininkas ir vėliau stambus prekybininkas. 
Kanas pašarvotas Petrosbius koplyčioje, 313 — lOth Street, 

netoli Sheridan Road, North Chicago, Illinois. Tel. 473-3966. 
Lankymas: ketv., kovo 16 d. nuo 6 iki 9 vai. vak. 
i-aidotavės įvyks penktad., kovo 17 d. iš koplyčios 9:30 vai. ry

to bus atlydėtas j šv. Baltramiejaus parapijos bažnyčią, 8-tos ir Lin
coln g-vh| kampas, Waukegan, kurioje 10 vaL įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Sv. Mišias atnašaus kun. kleb. Jonas Ku-
zinskas. Po pamaldų bus nulydėtas į Ascension kapines, Libertyville, 
Illinois. 

Vietoje gSIių prašoma aukotį Lietuvių Fondui. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Žmona, motina, brolis, sesuo, dukra, sūnūs, marčios, 

žentas ir anūkai. 
Gyveno 2410 Marshall Parkway, Waukegan, Illinois. 
Mirė po ilgos ligos 1978 m. kovo 13 d., 10-30 vai. ryto, sulaukęs 

66 m. amžiaus. 

Mušu 

A. t A. KAZIMIERUI PLĖNIUI 
šl% žemišką kelione baigus, Jo žmoną. SOFIJA, sunns RJ>rv \ . 
DĄ ir LIUCIJŲ sa šeimomis, brolius ALEKSANDRA su šei
ma, ANTAVA. Vokietijoje ir apserį JUZEFE su šeima Lietuvo
je jutai uijMKaaae ir kartu litdhae 

Mfosissaatga, Caasda 

A. PLĖNIAI 
PLĖNYS 

Staiga mirus 

A. t A. ROMUI KULIKAUSKUI 
Kalifornijoje, nuoširdžią užuojautą reiškiame j D mo
tinai VANDAI KULIKAUSKIENEI, seseriai IRENAI, 
broliui VYTAUTUI su šeima ir artimiesiems. 

Dirdu šeima 

Netekus mylimo sūnaus ir brolio 

A. t A. ROMO KULIKAUSKO, j 
p. VANDAI KULIKAUSKIENEI IRUTEI ir kitiems 
šeimos nariams nuoširdžią užuojautą reiškia 

L ir K. Milkovaičiai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

00VYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3 9352 

4605-07 South Hermltage Avenue 
Telefonas — YArdi 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
. 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE 

• 

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

K a 
SO N O S 

P E T 
T I V A S IR 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TBTS MUD£RMAK(» ROFLf CIO^ 

2633 West 71 St. Tel. GRovenhilI 6-2346-6 
410 So. 50th AvtH Cicero T0wnhall 3-2108-9 

UK^Tt 4CT0MOBILAAM8 STATYTI 

Netikėtai netekus mylimo sūnaus ir brolio 

A. U ROMO KULIKAUSKO. 
giliausią užuojauta reiškiame motinai VANDAI KULI
KAUSKIENEI, L. D. K. Birutės draugijos Chicagos cen
trinio skyriaus vaidybos ilgametei darbuotojai, Velionies 
sesutei, mielai birotininkei IRENAI, broliui VYTAUTUI, 
jo šeimai ir kitiems artimiesiems. Dalijamės giliu Jūsų 
skausmu. 

I* D. K. Birutės Draugija 
Chicagos Centrinis Skyrius 

i t A. KAZIMIERUI PIENIUI minis, 
)o žmonai SOFIJAI PLENIENEI, sūnums su šeimo
mis, broliui ALEKSANDRUI PLĖNIUI ir jo šeimai 
reiškiame gilią uiuojau ta ir kartu liūdime. 

faa •? Stasys fu&uska! 
Algirdas fuįa«is*ra* 

~ — ~ — — 
. - - • - • 
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DRAUGAS, frriftfllunfc, 1978 m. Sovo mec. 15 cL 

X "Klaipėdos" juros šauliu 
kuopa Chieagoje, Įvertindama 
sunkų mūsų spaudos darbą, 
paskyrė "Draugui" 20 dolerių 

i auką. Nuoširdžiai dėkojame. 
X "Visos musę šeimos narių 

"Draugo" dienraštis yra labai 
laukiamas ir mielai skaitomas. 

IŠ ARTI 
IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— &rao metu JAV tėra tik 
viena lietuviškoji radijo valan
dėlė, išlaikoma Lietuvių Ben
druomenės apylinkės. Tai Fhi-

X Ses. Marjrarita Bareikaitė, Telaimina Jus Dievas, kad dar . . . . . . JT, . . . . 
~ oco. juusa i im » u a M i i c . * A.* v * , i ladelphųos Lietuvių Bendruome-
HanaioTi Voif Pr*« \fo«-i/v» įlerus metus tamautumėt betų-1 r . J ^ _ m • _ : 

« 

^ viams" — rašo mums Anelė Lu-
vyriausioji Nek. Pras. Marijos 
seserų vienuolijos vadovė, 
Putnamo, Conn., atvyksta šj hn&viSatt iš Grand Rapids, 
ketvirtadier.} į Chicagą dalyvau- Mich., siųsdama 8 dolerių auką. 
ti Putnamo rėmėjų rengiamoje \ Dėkojame. 
vakarienėje, kuri bus kovo 19 d. į x J u ° » » Nalkefis» Omaha, 
Su ja kartu a'vyksta ses. Pal-: Nebr., prie prenumeratos mo-
mira Kavaliauskaitė, ses. Rožė.kescio pridėjo 9 dolerių auką. 
Normantaitė ir jos motina; Ač ū. 
Liuda Normantienė iš Vermon- * Jonas Rimkimas, New 
to. Jos sustos iva'nose vietose. BufEafo, Mich, keisdamas s^.'o 
bet bus galima susisiekti per O. s-dresą. atsiuntė ir 10 doler ų 
ir J. Gradinskus tel. 376-199S. a u k a - l^-bai ačiū. 

; nes balsas. Bostono bet. radi
jo valanda "Laisvės Varpas", 

| vadovaujama Petro Viščinio, ir 
I vVaterburio L'etuvių Bendruo-
j menės balsas, vedamas V. Vait
kaus, skaitomos savarankiškais 
LB vienetais, nors ir ne LB apy
linkių iš'aikomais. 

— Kultūros taryba talkinin
kavo Visuomeninių reikalų ta
rytai ang'ų kalba radijo pro-

I sframoms paruošti ryšium su 

& » * . 

ZVAIG ZD UT£ 
Bodugnoja J. Plaeas. Medžiagą siusti: 7045 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
So. Claremont Ai eacr, Chicago, Illinois 

PRIEŠ TRIS MĖNESIUS , šuo būtų jame. Po to apeičiau 

Kūčių dieną visi sunkiai dir- ! v i s ą . ^ e t u V ? '" ^^^^^^ * 
vakarieneL Mes "J* h]oeas žmones. Tada padė

čiau burtininko lazdelę ir nie
kad daugiau jos nevartočiau, 
nes Lietuvoje gyventų ik geri 
lietuviai. 

Gaflė Eidukaitė, 
Dariaus-Girėno lit. mokyklos' 

7 ak. mokinė. 

bo ir ruošėsi 
vaikai tvarkėme ir valėme na
mus, o mamytė su močiute ruo
šė vakarienę 

Vakarienei atvažiavo pas mus 
mano sesuo su savo vyru, teta, 
dėdė, pusseserės ir pusbrolis 
su žmona ir sūnumi. 

Susirinkę prie kūčių stalo y Kun. J. Borevicius, SI.I x *• Barakauskas iš Missis- Vasario 16-sios minėjimais. Jos 
kun. P. ParJahoa k v i ^ . . ™ , , sauga, Kanadoje, aukojo 7 doL buvo perduotos per daugumą pasimeldėme ir po t o .auseme 
Didžiąją savaite praves rekolek-

Veiveris, 
kreioėsi 

Dėkui 
x Jonas rijas Hot Springs, Ark., lietu

vių kolonijoj. Chicagon grįžta ;^-» pratęsdamas 
prieš Atve'ykį. 

X Tretininku brolijos susirin
kimas įvyks sekmadieni kovo 
19 d., 2 va i p. p. Šv. M. Ma
rijos Gimimo T>ar£piio8 

Bet radijo valandėlių. Sausio plotkeles ir linkėjome vieni ki-
Chicago 1 5 <*- Kultūros taryba laišku t e m linksmų Kalėdų, 

prenumera-ą "kreiptai Į visų liet. radijo va- Bu™ daug kas valgyti: sil-
aukojo 7 dol. Ačiū. I n d ė l i ų vedėjus, prašydama kės, vėžiukai, vinigretas, kisie-

x Bronius Paimlioms, žino- paragini klausytojus pasiųsti hus ir t t 
mas ciceriškis, atsiuntė metui Padėkos laiškus CBS bendrovės Pavalgę gv... es išėjo, o aš su 
prenumeratos mokestį ir 

MOKYKLA 

Man patinka mokykla, nes aš 
išmokstu kaip skaityti ir rašy
ti. A š einu į lietuvišką ir an
glišką mokyklą. E s u n sk. lie
tuviškoj ir angliškoj mokykloje. 
Lietuviškoj mokykloje mus mo-' 
ko E . Mackevičienė. Ji nori, 

7 d o l skyriaus prezidentui Robert J. broliais ir sesute ėjome prie į ̂  ^ g e r a i sfcaitytumėm ir 
ai. auką. Ačiū. Daley už filmo "The Defection lango žiūrėti Kalėdų senelio, j „ j y ^ , , , ^ 

x "linkta, kad ir toliau lai- of Simas Kudirka*' pastatymą. Kai grįžome pne eglutės, dova 
' x LB Lemonto apvBnkės me- »^ytnmės - nesukhiptumėt po | Š* is metais Kultūros taryba nos buvo jau padėtos 

faus susirinkbnas ivyfcs kovo sunkia spaudos išlaikymo naš-! paskelbs eilę radijo valandėlių 
ta" — rašo mums Vincas Vai- i konkursų, tam paskirdama 1000 neiių misiąs 

Atidarę- dovanas, ėjome J Ber

niokų 
Daug užduoda pa-

Mes ją labai mylim. 

Angliškoje moko seselė Wan-

19 d., sekmadienį, 3 vai. po pie
tų Lemonto lituanistinės mo- čiūnas iš Kalamazoo, siųsdamas 
kyk'os kavinėje, Central SchooL 10 dolerių auką. Labai ač:ū. 
410 McCarthy Road. Lemont, į x Amer. Lietuvio tarybos 
HL Apvlinkės valdvbą sudaro CSevelando skyrius, dėkodamas 
pirm. Romas Burba" S. Brei- i "Efraugui" už gerą informaci-
nerienė, J. Ivanauskas. A. Ki- » atsiuntė 30 doL auką. Nuo-
tiliškytė, A Kazlauskas, R. širdžiai dėkojame. 
Kronas, Jr., V. Šoliūnas ir V. x K. MUkovaitts, Chicago, 
Umbrasas. Visi Lemonto ir apy- m - žinomas Saulių sąjungos 
linkių lietuviai kviečiami daly- darbuotojas ir jos pirmininkas, 

Grįžę visi ėjome da - Marija. Ji mus bara, kai 
dolerių įmiego.i. 

Julius Palonas, 
Clevelando šv. Kazimiero lit. 

mokyklos 7 sk. mokinys. 
:/-'-'"^<^*^Pf

i 'i";<PPt-? 

PO DDDELIO SUSIŽEIDDIO 

vauti. 
x Kun. A Valančius šiuo 

metu veda rekolekcijas Cicero 
Šv. Antano parapijos bažnyčio
je. Pamokslai vakarais 6:30 
vai. vak 

X Lemonto Maironio Htuanls-

įteikė 10 dolerių auką savo dien
raščiui stiprinti Labai ačiū. 

X Dr. V. V. Urba, Munster, 
Ind., pra'ęsdarnas prenumera
tą, atsiuntė ir 9 doL auką. 
Ačiū 

X Aukų po 4 dolerius atsiun
time mokyklos tėvų komitetas ^ : Koste Mčiūrdenė, Aleksan 
rengia priešvelykinę mugę šeš
tadieni, kovo 18 d., nuo 9 vai. 
ryto iki 1 vai. p. p. mokyklos Račiūnas, Juozas Kananavičius, 

dra Gumbinienė, Vytautas Vai-
Čiu'is. Vincas Misiūnas. J. Ba* 

patalpose, 410 McCarthy Road, 
Lemont, DL Mugėje bus įvai
rių skanumynų ir velykinių do
vanų Visi kviečiami atsilan
kyti 

Visiems dėko-B. Petrauskienė, 
jame. 

v Po 3 dolerius aukojo: 
Ona Apolianskienė, V. Čėsna; 
po du dol. — J. Zorskis, R. 

X Marquette Parko lietuvių j Gedgaudienė, P. Macnorhis, G. 
namų savininkų draugijos narių Geležiūnas. Visiems dėkojame, 
susirinkimas įvyks kovo 17 d. x Lietuvaitės studentės, no-
7 vaL vak. parapijos salėje. Yra rinč os per vasaros atostogas j dėtas vertybes, 
daug svarbių reikalų aptarti, dirbti lietuvių senelių namuose, 
Nariai prašomi atvykti ir atsi-gaJi kreiptis: Matulaitis Nursing 
vesti kitus. Norintieji sumokėti Home, Thurber R d . Putnam, 
nario mokest;, prašomi atvykti 'et . 06260. (pr.). 
30 mm. prieš susirinkimą. 

x "Anną Kareniną", L N. x ^ ^ ^ G m a Capkauskienė, 
Tolstojaus garsųjį veikalą, ga- koloratūrinis sopranas, koncer-
hma įsigyti ar užsisakyti "Drau- t u o s Chicagoje kovo 19 d. Jau 

Dvi knygos, 4 tomai. n t a o c e n t r e - Koncertą 

Lojolos universiteto ligoninė
je, Chieagoje, buvo pagudytas 
15 m. berniukas Craig Seick. Jis 
yra be sąmonės, nes kitas ber
niukas — James M. Sticka, 17 
m., — iš Cicero jį taip smarkiai 
sumušš, kad jo smegenys jau 
nebeveikė. Gyvybė buvo palai
koma nepaprastomis priemonė
mis. Nesant vilties jam išgyti, 
tėvas Wayne Seick ir motina, 
gyveną 3625 W. Fuuerton, Chi-
cagojs. prašė nutraukti tas ne
paprastas priemones sūnų toliau 
be sąmonės laikyti Gydytojai 
su tuo sutiko. 

IŠPLĖŠĖ: SEIFUS 

Plėšikai savaitgaly įsibrovė į 

5 
-H ; : 

j Simmy. Filmas galėjo būti ge-
į resnis, bet vistiek jis man pa
tiko ir padarė įspūdį. 

Rasa Pnopiytt, 
Marquette Parko lit. m-los 

8 sk. mokinė. 

mes negeri. 
Aida Bublytė, 

Clevelando Šv. Kazimiero lit. 
mokyklos 2 sk. mokinė. 

SNIEGAS 

Šiandien mokykloje pamokų 
nėra, tai mums, vaikams, gera 
d ena. Tėvelis vos išsikrapštė 
iš sniego, važiuodamas į darbą. 
Mūsų mamytė visą dieną kasė 
sniegą. Gatvėje niekas nevaikš
to ir mašinos nevažiuoja. Vove- j ^ noriu^ k a d a e met&i b Q t u 
ryčių taip pat nematyti lakstant g e r e s n i „. linksmesni, negu pra-
po tvoras. Ant gatvės ir mūsų e i t i 3 J i praeitieji m e t ^ b u v 0 
kieme labai daug sniego ir vis g e r i ^ ^ š i e m e t a i ^ g^ 
dar sninga. Lauke tkrai baisu. 

Lidija Bihitė. 
Kr. Donelaičio lit. mokyklos 
i III sk. mokinė. 

PAMINKLAS 

Petras sumanė pastatyti mi
rusiai uošvei paminklą. 

— Ar turite ką norą, kas 
būtų didinga, tačiau pigu? 

— Yra vienas akmuo, bet 
jame iškaltas kitas vardas. 

— Nieko, perku. VeHone 
mano uošvė nemokėjo skaityti 

GALVOSŪKIŲ NB. 19 
ATSAKYMAI • 

Meškiukas juokdarys 
Piešė Julytė Ivanauskaitė, iš Cice
ro, 3 sk. 

MANO NORAI 

L Krosnis. 
H. 36 žąsys. 

UI. 1) Kalanta. 2) Antakal
nis. 3) Rikantė. 4) Viskanta. 
5) Bukantiškė. 6) Diskontas. 
7 Diktantas. 8) Sektantas. 9) 
Kursantas. 10) Pakrante. 

IV. 14 trikampių. 
V. Žirafa, gyvens Afrikoje, 

GALVOSŪKIAI NB, U 

l (mįslė) 
Senas senelis sėdi ant stogo ir 

pypkę rūko. (10 taškų). 

n. 
**>gmwwtmm>wy!lWZ 

Gedimino sapnas 

Lin-Mar Safety Deposit Co., 
3303 N. Lincoln, Chieagoje ir 
su šveisavimo ugnimi atidarė 
100 seifo dėžių ir išnešė ten su-

i Piešė Paulius lipinis, K. Donelai
čio lit. m-los IV sk. mokinys 

SEPTYNI SU P U S E 

Ar girdėjote apie berniuką, 
kurio vardas buvo Septyni su 
puse? Jo tėvai negalėjo nutar
ti, kokį vardą jam duoti, tai 

i įdėjo kelis vardus t kepurę ir 
prašė senelio ištraukti vieną 

tas kalėti iki 2 m., prisipažinęs, v a n J ^ S e n e l i g m n : a k ė k e p u . 

ŽIEMA 

PADEGfcJAS 

Eliseo Acosta, 23 m., nuteis-

K« vaka-
Kaina su persiuntimu tik 8 doL ^ ^ r e n ^ ' a P i n a m o seserų 

X Pranas Turūta, Žinomas ^ ^ ^ BUietai gaunami }.Tar-
pedagogas ir bendruomeninin- S^^oae. Visi kviečiami parem-
kas, Grand Rapids, Mich., nus i - ; t i s e s e I i u d a r b u s " w o a t s U a n * 
pirko "Drauge" įvairių h e t u - j k y m u • * koncertą. (pr.). 
riškų knygų už keliasdešimt' x Baizeko Lietuvių kultūros 
dolerių ir tuo gražiai parėmė muziejaus Moterų pagelbinis 

kad jis padegė namus 2706 W 
j Division St., Chieagoje. Padeg-
] damas j is uždegė ir savo drabu
žius ir pa's apdegė 505«. Jo 

t bendrininkas padegime Jannie 
! Jamie Vargas, 20 m., irgi buvo 
patrauktas teisman, bet gaujų 
kovose j is buvo nušautas. 

ŽUVO LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

Banditai jsibrovė į Sims lai-

rės dydžio numerį ir todėl vaiko 
vardas yra Septyni su puse. 

K "Perkūno Vėjas", 
Lemonto "Maironio" lit. m-los 

laikraštėlio. 

Šiais metais man labai patin
ka žiema. A š kasu sniegą nuo 
'aiptų ir garažo. Su savo drau
gu einu slidinėti nuo d delio kal
no. Grįžę namo pavalgome ir 
vėl einame laukan žaisti 

Padariau čiuožyklą kieme. Pa- j 
pyliau vandens ir palaukiau ke
letą dienų. Kai vanduo sušalo, 
pasidarė ledas, tada ėjau čiuožti. 

Vytautas Mickus, 
Mor/realio lit. m-los 5 sk. 

mokinys. Kanada. "Liepsna". 

KAIP MES MINĖJOME 
VASARIO 16 

JEI AŠ TURĖČIAU 
BURTININKO LAZDELE 

resni su dainų ir sporto švente, 
įvykstančia Kanadoje. 

Mes turime stengtis šiais me
tais būti geresni visais atžvil
giais, negu praeitais, o ypač mė
ginti k ek galima geriau su vi
sais žmonėmis draugiškai sugy
venti Mes turime visada ir vi
sur prisiminti, kad esame lietu
viai. Turime taip pat norėti ir 
linkėti, kad šie 1978 metai būtų 
geresni ir mūsų tėvynei Lietu
vai. 

Laura Ragaitė, 

VI sk. mokinė. 

vienetas rengia balandžio 22 d., dotuvių koplyčią, 4524 S. Cotta-

Kasdien aš lankau Brighton 
Parko lituanistinę klase. Mes 
mokomės lietuviškai skaityti, 
rašyti, dainuoti ir šokti tauti
nius šokius. O prieš kokią nors 
šventę mes dar mokomės eilė-

Jeigu aš turėčiau burtininko ^^^ M e s pfi^nioSizm g ^ . 
lazdelę, aš pirma pamojuočiau ^ g i a i s m e t a i s V a s a r i ( ) 1 6 

lazdele ir būčiau Lietuvoje. A š ^ m i ^ m e vasario 19 dieną, 
paliesčiau kiekvieną rusą ir jie ^ r y t o 9 : 3 ( ) ^ s u s u k o m e j knygos leidimo darbą. 

x B. Murinas, žinomas daili-' šeštadieni, tarp 11 ir 12 vaL ge Grove Ave., Chieagoje ir, kai \ ^ ^ g ^ T3*3* pamojuočiau laz- g ^ pasipuošę tautiniais drabu 
ninkas, Melrose Park, UL, prie j pavasarinį susitikimą su už- | AJlan Brown, 65 m., neleido | ̂ I e "* tea ^°*ė£ą didelis^^gra- ž i a i s Mokytoja m u m s pasakė, 
prenumeratos mokesčio pridėjo 
7 dol. auką. Ačiū. 

į r kandžiais Stump's Banąuet Inn, jiems išsinešti televizijos u. ( 
10640 Southwest Highway, Chi- radijo, kai jau jie buvo atėmę [ 

X l i e t Moters Federacijos I c a ^ ° ^^^ Ei- Užkandžių pel- j žiedus, pinigus ir laikrodžius, H 
klubas ruošia tradicini Velykų i n a s s k i r i a m a 8 Muziejaus stipen-1 laidotuvių direktoriaus padejė- j 
stalo pobūvį per Atvelyki ba- W f o n < h u - ***» t^^ premi-j ją Brown nušovė. 
landžio 2 d , 2 vaL popiet Lietu- į * ^ąąi_ žurnalistei 
vių Tautiniuose namuose, 6422 
S. Kedzie Ave. Stalus užsisaky
ti pas O. JuodvaOdenę telefonu 
025-0035. (pr.). 

• žus namas, ir mano šeima ir 
rrr-<j< 

X Leokadijos Braždienės de
likatesų parduotuvė, 2617 W. 71 
S t , teL PR 8-2030, be kasdieni
nių skanių ir sveikų vaigių,**-
m. Velykoms paruošia raguolį, 
paschą, babkas ir vairių skonių 
tortus ir spf-raliai: margučius, 
beržo šakas ir ežiukus. Pasku
bėkite su užsakymais, kad galė
tume ilpildyti (pr.) 

x Sunny H11K Floridoje, ap
lankysime pavasarį. Išvykstame 
balandžio 29 d., grįžtame gegu
žės 1 dieną. Marius Kieta, teL 
737-im. (ak). 

Kandida
tė turi būti lietuvių kilmės, pri
statyti prašymą, amžių, išeitą 
mokslą, mokyklą, tėvo vardą ir 
motinos gimimo pavardę. įsi
registruoti iki š ių metų kovo 
31 d., pas Mrs. J«m Vance, 
1424 So. Vrth A v.-., Cieero, DL 
60650, teL 652-5245. (pr.). 

iimiiHUirtniiimiiiiimiiiftiifiiiKtMiiiiUi 
Vbdas Juodeika 
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TARNTBOS MENTNINKAMS 

Ulinois menų taryba ieško 
mokyklų, grupių, kurios sutik
tų kviestis koki dailininką, dai
lių darbų amatininką, šokėją, 
architektą, muziką, rašytoją į viupusiSką informaciją, 
tarnybai nuo vienos savaitės iki "• '-.Tkakymus '"B*** 
vieno mėnesio. Kvietėjai turėtų 
mokėti tik ketvirtadalį atlygi
nimo, o tris ketvirtadalius su
mokės iftftnu taryba, 

D'DZIOJI ILIUZUA j į j į 
Marksizmu, teorijoje ir praktikoje ,^ 

I-aa tomas Ui 
/*« 

Tai kapitalinis veikalas, kuriame 
autorius iSd&tto marksizmo teori
nes prielaidas, ekonomiką, politiką, 
kultūros sampratą, santykius su 
religija ir etika, o taip pat Markso 
audringo gyvenimo fragmentus. 

DIDŽIOJI ILIUZIJA parašyta 
įdomiai, lengvu stiliumi ir duoda 

Kaina 
Fand" 

vardu siųsti: Mr*. A. F&ztaTa, 1284 
Uve Oak Drive, Amkeim, CA 
9280S. Knyga taip pat gaunama 
pas platintojus. 

v 

kurie turėsime nešti vėliavas. 
Berniukai nešė vėliavas, o mer
gaitės ėjo iš šonų. Visi kiti po 
du ėjome iš paskos vėliavų. 
Susėdom į suolus. Kai vieni pa
vargo prie vėliavų, nuėjo ir kiti 
juos pakeitė. Pasibaigus pa
maldoms, ėjome namo pavalgy
ti ir paskui vėl ėjome į salę, 
nes turėjome atlikti programą. 
Pirma sugiedojom abudu him
nus: Amerikos ir Lietuvos. 
Paskui kalbėjo dideli ir maži. 
Dar pašokom kelis šokius ir pa
dainavome. 

Pasibaigus programai, mus 
mokinius pavaišino. Po to skir 
slėmės namo. 

Darius SDas, 
Brighton Parko lit. mokyklos 

IV skyr. mokinys. 

"THE DETECTION OF 
SIMAS KUDIRKA" 

(Žiūrėkite brėžinį). 1) kuri 
Melrose Parko l t mokyklos J A y v a l s t y b ė ^ Jm?kiU7 2 ) 

Kiek gyventojų? 3) Klek kva
dratinių mylių ploto? 4) Sosti
nės vardas? 5) Kelintoj i i ei
lės įstojo į Uniją? 6) Kada įs
tojo (metai, mėnuo, diena) ? 7) 
Valstybės vardo kilmė? 8) Ru
tuliukų vietose pažymėkite mies
tų pavadinimus. 9) Trimis ru
tuliukais vietovės pavadinimas? 
10) Kuo žymi ši vietavė? Už 
kiekvieną teisingą atsakymą 
gausite po 1 tašką. 

in. 
Piešė Daina Mataitė, Clevelando 

šv. Kazimiero lit m-los 6 sk mo
kinė 

filme, kuris man tikrai nepati
ko: atrodė, kad Simas neturėjo 
jokių vargų ir. nemalonumų. 
Jis tiktai buvo sumuštas ir tik 
vieną sykį ginčijosi teisme, Si
mo Kudirkos gyvenimas Šioje 
dalyje buvt, labai sunkus ir ne
malonus, o tie, kurie šią pro
gramą žiūrėjo, galėjo būti įsiti
kinę, kad rusai nėra tokie žiau
rūs. Bet tai labai retai atsi
tinka. 

Mano nuomone, ši programa 
turėjo daugeliui žmonių paro
dyti, koks komunizmas yra 
blogas, bet atrodė, kad komu
nizmas yra lengvas ir geras. 
Mes. lietuviai, žinome apie tik
rą komunizmą. Žinom, kas ne
tiesa, bet tie, kurie apie jį daug 
nežino, galės dabar sakyti, kad 
mes, esame neteisingi, o komu
nistai teisingi. Filmas galėjo 

Vaikai čiuožykloje 
Pieas Niaa Kttn *****••*. 6 metų 

(Žiūrėkite brėžinį). Lange
liuose yra 9 raidės. I š jų su
darykite žodį. Antroji žodžio 
dalis turi reikšti vasaros pabai
gos darbą. . Iš to žodžio rai
džių sudarykite žodi, kuria 
reikštų talpos matą. (10 taikų) . 

IV. 
Paėmę tris degtukus ar pa

galiukus .padarykite vienetą 
(trimis būdais). (10 taikų). 

V. 
Parašykite ir pabraukite mo

teriškosios giminės daiktavar-
būti geriau susuktas. Žmonės džius: žąsį, vieversį, antj, gan-
fi'me galėjo geriau atlikti savo drą, lakštingalą, ąžuolą, liepą, 

jTOles. Genna galėjo bent ii-.beržą, eglę, eglyną, ievą, (5 
Buvo vienas dalykas šitame {mokti, kaip sakyti, Simai, o ne'taškai) , ; ̂  ^ 

"Kas man nepadarė įspūdžio" 

**tH; 
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