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"LKB Kronika" Nr. 31 

KGB ir Kunigų seminarija 
KGB į Kunigų seminariją infiltravo savo agentų, o "LKB Kronika" prade ia skelbti ji; 
vardus 

(Tęsinys iŠ vakar dienos) 
Kadangi šiuo metu nėra •prie

monių apsaugoti Lietuvos Kata
likų Bažnyčią nuo pavojaus gau
ti iš Seminarijos morališkai iš
krypusius arba KGB naudai dir
bančius kunigus, tai nuo šiol 
"LKB Kronika" skelbs pavardes 
tų klierikų, kurie viešai griaus Se
minarijos tvarką arba vykdys 
KGB užduotis. Taip pat bus skel
biami visi tie, kurie gins šios rū
šies klierikus. Ikišiolinės pastan-

"1977 rugsėjo mėn. Lietuvos 
vyskupams buvo išsiuntinėtas 
"grupės klierikų" raštas, kuria
me smerkiami kai kurie kuni
gai, kurie nori klierikus įtrauk
ti "į politiką", ardo Seminarijos 
vienybę ir pan. Visiškai pana
šios mintys keliamos KGB sure
daguotame leidinėlyje "Bažny
čia ir LKB Kronika", kuris jau 
spėjo pasiekti Vakarus ir kurį 
teisingai fvertino išeivių d'en-
rastis "Draugas" — tai "vilkas 
avies kaūyje". 

gos sukliudyti morališkai žlugu
siems KGB agentams gauti kuni
gystės šventimus nedavė vaisių, 
— baimė prieš KGB daugelį pa-
ralyžavo ir tai paskatino saugu

mą dar labiau veržtis į Seminari
ją. Tik KGB šiuo metu gali no
rėti, kad klierikai ir kunigai ne
matytų, kaip griaunama Semi
narija. 

"LKB Kronika" ragina visus 
klierikus būti drausmingais, siekti 
rimto vidinio gyvenimo, tačiau 
nepasiduoti baimei, kad "dėl po
litikos" būsią pašalinti iš Semi
narijos ir ragina aktyviai prisi
dėti, kad Kunigų seminarija ne
taptų KGB filijalu. 

1977 rugsėjo mėn. Lietuvos 
vyskupams buvo išsiuntinėtas 
"grupės klierikų" raštas, kuria
me smerkiami kai kurie kunigai, 
kurie nori klierikus įtraukti "į po
litiką", ardo Seminarijos vienybę 
ir pan. Visiškai panašios mintys 
keliamos KGB suredaguotame lei
dinėlyje "Bažnyčia ir LKB Kroni
ka", kuris jau spėjo pasiekti Vaka
rus ir kurį teisingai įvertino iš
eivių dienraštis "Draugas" — 
tai "vilkas avies kailyje". 

Žemiau pateikiame KGB lape
lį 1977 m. rudenį "grupės klieri
kų" vardu išplatintą Seminari
joje, Kurijose ir kunigų tarpe: 

"Pastaruoju metu kai kurie ku
nigai nelauktai ėmė ir susirūpi
no Kauno Kunigų seminarijos 
egzistenciia. Iš pirmo žvilgsnio 
teks susirūpinimas rodytųsi svei
kintinas ir reikalingas, jei jis ne
turėtų antrosios pusės — ban
dymų trukdyti sveiką Seminari-
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jos atmosferą, atitraukti klierikus 
nuo teologijos studijų ir savišvie
tos, kuri labai reikalinga šių die1 

nų kunigui inteligentui. Mes, Se
minarijos auklėtiniai, galėtume 
tik padėkoti už rūpestį, jei jis lies
tų tik esamus, o ne išgalvotus 
dalykus. Dabar gi, minėti globė
jai, dengdamiesi gerumo ir pagal
bos kauke, stengiasi įtraukti mus 
į mums svetimus politinius aktus, 
nori, kad mes imtume tarnauti jų 
asmeniniams interesams. Be to, 
pasirodo, kad ir susirūpinimas 
mumis nėra jau toks nelauktas. 
Mat ši grupelė kunigų, neradus? 
pasekėjų savo kolegų tarpe, su
manė atkreipti dėmesį į Semi
narijos auklėtinius, atseit, gal jų 
tarpe ras sau pritarimo. Štai pa
vakarį teko skaityti lapeli "SOS 
kuriame nušviečiama esama Se
minarijos būklė. Lapelio auto
riai taip jau ta būkle susirūpinę 
kad dėl tokio didelio rūpesčio net 
savo pavardes pamiršo paskelbti, 
o tik pasirašė "L'etuvos kunigai". 
Ne vienas išklausinėiome de
šimtis L'etuvos kunigų, ar jie 
žino anie tokį lapelį ir ar jie ra
šė. Kažkodėl niekas nežino, o iš 
girde lapelio turinį, visi jie iš
reikšdavo priešingą nuomonę — 
paskatinimus esamai Seminarijom 
dvasiai ir klierikų norui siekt 
daugiau ž?n?u. tobulumo, nenore 
būti vienpusiškais. 

C-Riis daugiatO 

"Aušra" Nr. 9 (49) 

Iš Lietuvos jaunimo 
sąjūdžio istorijos 

I RumcBaūnų kaimo biblioteką prie Gervėčių, Gudijos 
administruojamo), bet lietuvių apgyvento} apylinkėj, 
kraštotyrininkai nuvežė apie 400 knygų, bet vietini 
valdžia jas sunaikino 

• 
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(Tęsinys iš vakar dienos) 

Apie Žygeivių sekcijos įsikūri
mą Vilniaus turistų klube rašė 
"Vakarinės naujienos" (1969, XI. 
25Jtfr.276). 

Žygeivių sekcijos susirinkimuo
se paskaitas skaivė garsus keliau
tojas Antanas Poška ("Arija — 
baltų protėvynė"), biologijos 
daktarė E. Šimkūnaitė ("Žiemos 
vaidynių tradicijos", "Taurag
nai"), filologijos m.k. S. Karaliū
nas ("Baltų protėvynė"), geogra
fijos daktaras Č. Kudaba ("Lietu
vos nacionalinis parkas"), etnog
rafas V. Milius ("Lietuvių val
giai"), istorikai M. Jučas ("Lie
tuvos miestai metraščių duome
nimis"), R. Jasas ("Kostiuškos 
sukilimas"), F. Sliesoriūnas 
("1831 metų sukilimas Lietuvo
je"), A. Laurinaitis ("Seniausi 
Lietuvos architektūros pamink
lai"), archeologai: V. Daugudis 
("Lietuvos piliakalniai"), K. Si-
dVavičius ("Alkakalniai Lietuvo
je"), V. Urbonavičius ("Kas nau
jo rasta Tolminkiemyje?"), R. 
Rimantienė ("Seniausi Lietuvos 
gyventojai") > menotyrininkas V. 

Brėma ("Rasų kapinės — 
Vilniaus nekropolis"), estų 
folkloristas Igor Tonurist ("Pa 
baltiečių kanklės, kantelės, kok-
lės, kannel."), architektai: K 
Čerbulėnas, A. Tauras, gamtosau
gos specialistai: Siniūnas, Bergas, 
Bluzma, bibliotekininkas L. VIa-
dimirovas ir daug kitų specialis 
tų. 

Nors neilgai gyvavo Žygeivių 
sekcija, bet nuveikė nemaža: bu
vo aprašyta Šušvės upės hidro
grafija, vandenų apsaugos inspek
cijos prašymu išvalyti Žeimenos 
upės baseino ežerai, sutvarkytos 
stovyklavietės Almėjo ir Pakaso 
ežerų pakrantėse, Paparčiuose 
(Kaišiadorių r.) sutvarkyta se
novinio aukuro aplinka, pasodin
ta ąžuolų alėja, sutvarkytos dau
gelio piliakalnių apsauginės zo-
nos — Bačėnų (Šalčininkų raj.), 
Bakutiškio (Švenčionių raj.) ir 
kt. Nuo Buivydžių piliakalnio 
(Vilniaus ra}.> pasukta upelio 
vaga ardžiusi piliakalnio šlaitą. 
Prie Pakapės (Šiaulių raj.) žygei
viai rado dubonuotą akmenį, Du
bysos pakrantėse —dar nežino
mus senus kapinynus. Daug bu
vo vaikščiota po Kaliningrado 

Derybos del 
neutronines bombos 
Washmgtonas. —Prezidentas 

Carteris liepė lairinai Briusely 
nutraukti derybas d>l neutro
ninės bombos gamybos ir jos per
kėlimo į Europą. Prezidentas pir
ma nori iš sąjungininkų gauti 
pritarimą, o paskui leisti ją ga
minti. Tokias žinias apie nu
traukimą skelbia Vakarų Europos 
spauda, bet Valstybės departa
mentas tvirtinimus neigia. 

Maskvos suorganizuota kampa
nija prieš tą bombą varoma pla
čiu mastu. Kai Kremliuje pirma
dienį lankėsi 18 kongresmanų de
legacija, vienas jos narys po to 
pasakojo, kad kalbantis su sovie
tų oficialiais asmenimis kas ant
ras žodis buvo apie neutroninę 
bombą. 

Washingtonas. — Prez. Carte
ris vakar išvyko į Venecuelą. Iš 
ten skris į Braziliją, Nigeriją ir 
Liberiją. 

(Karaliaučiaus) sritį fotografuo
ti senieji prūsų piliakalniai, pi
lys. 

Zygų ir talkų metu buvo ap
lankyta daug žymių Lietuvos kul
tūros veikėjų gimtinių, tvarkomi 
1863 sukilėlių kapai, liaudies ar
chitektūros paminklai. Dažnai 
buvo keliaujama po lietuviškus 
kaimus Baltarusijoje, bendrauja
ma su lietuviais, nuvežama jiems 
lietuviškos knygos ir periodinė 
spauda, rengiami koncertai. Pa
vyzdžiui, į Rumdžiūnų kaimo bib
liotekėlę Gervėčių apylinkėje bu
vo nuvežta apie 400 knygų, ku
rios vėliau vietinės valdžios pa
rėdymu buvo sunaikintos. 

(Bus daugiaû  

Carterio planas 
miestams padėti 

Washingtonas. — Prez. Carte-
į ris pateikė daugelio metų planą 
j miestams padėti. Programoj nu-
| matyta keli bilijonai dolerių se

nų miestų atnaujinimui, sulaiky
ti miestiečių bėgimą į priemies
čius, paremti biznį, surasti bedar
biams darbų, pagerinti socialini 
aprūpinimą ir kt. 

VLIKo ir ALTos atstovai 1978 kovo 19 New Yorke buvo susitikę ir tarėsi aktualiais reikalais. Pasitari
mo dalyviai: (pirmoj eilėj) J. Valaitis, dr. L. Kriaučeliūnas, dr. B. Nemickas, dr. K. Bobelis, T. B'instru-
bas, dr. V. Šimaitis; antroj eilėj — A. Sabais, A. Kasulaitis, dr. K Šidlauskas, A. Vedeckas, B. Bie!iukas 
ir J, Pažemėnas (Nuotr. L. Tamošaičio) 

Pentagonas neigia 
raketa buvime 

Washingtonas. — Pentagonas 
paneigė britų laikraščio "Daily 
Telegraph" pranešimą, kad sovie
tai Kuboje, Cienfuegos uoste, sta
to prieplauką atominiams povan
deniniams laivams :r, galimas da
lykas, jau įšmugeiiavo raketų. 
Panašiai atsiliepė ir Valstybės 
departameirtas, saiydamas, kad 
tam tvirtinimui nėra įrodymų. 

1962 sovietai jau buvo atgabe-, 
nę tokių raketų į Kubą, bet pre
zidentas Kennedy pareikalavo ati
traukti, net buvo jaučiamas tam 
tikras marinų pasiruošimas. Niki
tai Chruščiovui nieko kito neliko 
kaip jas atsiimti. 

Daugiau karių 
prie Kinijos sienos 

Pekinas,'—Kinijos žinių agen
tūra paskelbė Užsienio reikalų 
ministerijos komunikatą, kalti
nantį sovietus dėl nuolatinio ka
riuomenės didinimo prie Kinijos 
sienų. 

Brest, Prancūzija. — Tanklai
vio Amoco Cadiz palietos naftos 
padariniu likvidavimas, pakran
čių apvalymas, kainuos 30 mil. 
dolerių ar daugiau. 

Prancūzai narai panaudos 
sprogstamąją modžiagą ir su
sprogdins pusiau nuskendusį 
tanklaivį, išleis likusias naftos 
atsargas, nes nieko kito negali
ma padaryti. 

RAGINA NEBENDRADARBIAUTI 
SU SOVIETAIS 

Paryžius. — Keturi pasaulinio Į 
garso mokslininkai — prancūzas 
profesorius Nobelio premijos lau
reatas Andre Lwoff, amerikietis 
prof. Robert Adelrtein, šveicaras 
prof. Robert Leneuburger ir nor
vegas prof. Thorolf Raff — para
gino visus Vakarų kraštų mokslo 
žmones nepalaikyti mokslinių ry
šių su tais kraštais, kuriuose, 
kaip, pavyzdžiui, Sovietų Sąjun
goje ir kituose komunistų valdo
muose kraštuose, pastoviai min
džiojamos pagrindinės žmogaus 
teisės bei laisvės. Mokslininkai I 
spaudos konferencijoje supažin
dino laikraštininkus su gausia 
dokumentine medžiaga, liudijan 
čia, kaip komunistų kraštuose 
persekiojami mokslininkai, nesu
tinkantys su esama santvarka, 
jiems draudžiama laisvai išvykti 

arba emigruoti į Vakarus, jie at
leidžiami iš darbo, jiem įvairiais 
būdais grasinama, jų butuose 
vykdomos kratos, o kartais ir su
imami. Visa dokumentinė me
džiaga, raporto formoje, buvo į-
teikta Vakarų valstybių ir neu
traliųjų kraštų vyriausybėms. 

Raporte ypač atkreipiamas dė
mesys į dviejų sovietų mokslinin
kų —fiziko Juri Orlovo ir mate
matiko Anatoly Ščaranskio tra
gišką likimą. Apie 70 kitų moks
lininkų Sovietų Sąjungoje dėl sa
vo įsitikinimų negali dalyvauti 
jokioje mokslinėje veikloje. Rapor
to autoriai ragina Vakarų kraštų 
mokslininkus konkrečiai išreikš
ti savo solidarumą Sovietų Są
jungoje persekiojamiem mokslo 
žmonėms ir reikalauti, kad tai į 
liautųsi. 

Badę kenčia 
450 mil. žmonių 

Roma. — Pagal tarptautinės 
Žemės ūkio ir maisto organizaci
jos —FAO — paskelbtą raportą, 
450 milijonų žmonių visame pa
saulyje dar nėra pakankamai mai
tinami. Prieš aštuoniolika metu 
jų buvo mažiau —apie keturi 
šimtai milijonų. Viena pagrindi
nių tokios padėties priežasčių yra 
*a, kad pasaulyje vi: dar nėra tei
singai paskirstyti maisto ištekliai 
tarp atskirų kraštų ir jų pačių 
viduje. Organizacijos apskaičiavi
mu, pasaulis yra pajėgus aprūpin
ti pakankamu maistu visus žemės 
gyventojus. 

Izraelio kompromisinis 
planas 

Jeruzalė. — Izraelis pasiūlė 
naujas sąlygas kalbėtis su Egip
tu. Formulė, kurią išdėstė vice
premjeras Yadin, numato palesti
niečiams, gyvenantiems dabar 
okupuotoj teritorijoj, leisti pa
tiems apsispręsti dėl tolimesnio 
likimo. Tam pasiūlyme pirmą 
kartą minimi ir palestinieč'ai, 
kuriems duodama teisė pareikšd 
savo valią, ir jie laikomi derybų 
partneriu. 

Romoj lankėsi 
kun. V. Butkus 

Roma. —Prieš Velykas Romo
je lankėti Kauno Kunigų semina
rijos rektorius kun. dr. Viktoras 
Butkus. Į Romą kun. Butkus at
vyko iš Milano, kur da:yvavc 
viename tarptautiniame suvažia
vime. Iš Milano sovietiniu lėk
tuvu išskrido į Maskvą, iš ten į 
Kauną. 

Organizavo 
išlaisvinti Hessa 

Lueneburg, V. Vokietija. — V. 
Vokietijos policija susekė ir su
trukdė neonaciams įsiveržti į V. 
Berlyne esantį Spandau kalėjime 
ir išvaduoti Rudolfą Hessą, vie
nintelį kalinį, Hitlerio pavaduo
toją. Policija suėmė penkis, o dar 
kiti 15 ar daugiau slapstosi. 

Washingtonas. —Antrą Vely
kų dieną Baltųjų rūmų sodely pa
prastai vyksta margučių ritinėji
mas, bet šiemet tos tradirijos ne
buvo galima pakartoti — lijo. 

Windoek, Pietvakarių Afrika. 
— Būsimosios Namibijos valsty
bės numatytas prezidentu Cle-
mens Kapuuo, vienos giminės va
das, buvo nušautas. Žudikas pa
bėgo. 

Damaskas. — Sirijos prezider*-
tas Assad pakeitė minkterį pir
mininką ir karo aviacijos .vadą 
kitais, kietesnės linijos šalinin
kais. 

Lusaka, —Zambezi upė pieti
nėj Afrikoj ištvino, be pastogės 
liko 200,000 žmonių. Potvynis 
laikomas didžiausiu, 
niai atmena. 

kokį vieti-

TarptauUois balnai) foativalig Aibuquerque, H. Mexico 

Washingtonas. — Amerikos ka-
I rinis pranašumas prieš sovietus 
1 mažėja, sakoma Kongreso biblio
tekos studijoje. Strateginis balan-

I sąs yra kritiškoje padėty. 

Aldo Moro Raudonosios brigados 
nelaisvėj?. Teroristų išplatinta 
nuotrauka 

Washingtonas.— Kasyklų kon
strukcijos darbininkai rusitarė 
dėl kontrakto. Jeigu susitarimas 
bus ratifikuotas ir darban su
grįš 14,000 darbininkų, netruk
dys dirbti nei angliakasiams. 

New Yorkas. — Jeigu iki šio 
mėnesio pabaigos nebus pa.-iekta 
.usitarimo, šeštadienį gali prasi-
iė i New Yorko miesto susisieki
mo tarnautojų streikas. Tarnau
tojai savo unijai tokią teisę jau 
nubalsavo. 

KALENDORIUS 
Kovo 29: Beroldas, Diemoda, 

Kernius, Almante. 
Kovo 30: Regulas, Kornelija, 

Danulis, Mcda. 
Saulė teka 5:41, leidžias 6:11. 

ORAS 

Daugiausia saulėta, apie 52 

• 



DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m. kovo mėn. 29 d. 

SPVBES 
GLOBOJA CmCAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVĖ 

Redaguoja sktn. Irena Regienė, 3652 \V. 63rd S t , O^cago, IlUnois 60629 
Telefonas 476-7089 

ATLANTO RAJONO SESĖMS 
Balandžio 8-9 dienomis To- j vų suvažiavimas. Kurie vado-

ronte, Kanadoje, yra ruošia- vai dalyvaus baliuje ir nori per 
mas visuotinis Seserijos vado- nakvoti, prašomi iš anksto pra-
vių (tuntininkrų bei vietininki- nešti s. Gilandai Matonienei, 2 
jų* vadi jų), skautininkių ir vyr. Jackson Circle. Ocean, N. J. 
skaučių židiniečių suvažiavi- 07712. Bilieto kaina j balių — 
mas. Programą ruošia v. s. Ni- 15 dol. asmeniui. 
jolė Kersnauskaitė. Bus prista- Vadovių sąskrydžio išlaidoms 
tomą ir nagrinėjama, kaip ge- padengti bus pravestas regist-
riau pasinaudoti turimais skau racijos mokestis, 
tiškais leidiniais ir planai mažai Tai labai svarbus suvažiavi-
lietuviškai mokančiam jauni- mas Atlanto rajono vadovėms, 
mui. 

Suvažiavimo metu yra šaukia 
mas Vl-tos Tautinės stovyklos 
Seserijos pastovyklės posėdis. 
Sesė I. Kerelienė labai prašo vi
sas vadoves šiame suvažiavime 
dalyvauti. 

Suvažiavimo mokestis yra 
30 dol.. įskaitant 5 dol. regist
racijos mokestį, kuris turi būti 
nusiųstas Kanados rajono va-
deivei s. Liudai Gvildienei, 75 
Bow Valley Dr., Scarboro, Ont., 
Canada. Siunčiama iki š. m. 
vo 25 d. Miegosime po keturias 
viename kambaryje. 

Prašau visas Atlanto rajono 
vienetų vadoves kuo gausiau 
dalyvauti. 

Atlanto rajono vadovų-vių su 
važiavimas šaukiamas balan
džio 16 d. Lietuvių Laisvės salė
je (Libertv Hali). 269 Secondi 

nes bus svarstoma visa metų 
veikla, bus daromas pranešimas 
iš Toronto suvažiavimo ir svar 
biausia — smulkiai aptariama 
Tautinė stovykla. 

Gegužės 26-29 dienomis bus 
tradicinis vyr skaučių, vyčių, bu 
džių ir gintarių suvažiavimas. 
Smulkesnių informacijų gausi
me vėliau. 

Waterburio vieneto vadovei 
s. Tonei Bulotienei išvykus gy
venti į Colorado, vienetui dabar 

r~y j vadovauja ps. Juzė Satkauskie-
! nė, 16 Parkman St., Oakville, 

CT. 06779, tel. 203-274-2648. 
Prašau pakeisti savo AR vado
vių sąrašą atitinkamai. 

Taip pat prašau pakeisti Vyr. 
Skaučių skyriaus vedėjos adre
są: Danutė Wo!osenko, 29 St. 
Mary's Court,, Brookline, Mass. 
02146. 

s. Irena Jankauskienė, mūsų 

žiavimo dienotvarkė (pradedam 
10 vai. ryto): Vadeivės žodis; 

; pranešimas iš Toronto suvažia-
:vimo; vienetų vadovių praneši-
mai; skyrių vedėjų pranešimai; 

į Tautinės stovyklos diskusijos; 
;bendri pranešimai: uždarymas. 
! Pietūs bus 12:30 — 1:30, ir 
! bendras rajono posėdis 2 vai. p. 
j p. Namo galėsime važiuoti 5 
vai. 

Nepamirškite — balandžio 16 
d. pasimatom visi Elizabeth. 
N. J. 

Vis budžiu 

s. Regina PetnUienė, 
Atlanto Rajono Vadeivė 

PADĖKIME IŠLEISTI 
KNYGĄ 

Jūrinės literatūros, ypač tech 
nikinės lietuvių kalboje beveik 
nėra. Lietuvoje tik buriuotojai 
porą leidinių atspausdino. Šiaip 
laivyboje, jūrininkystėje varto
jama rusų kalba. 

Pirmojo už Lietuvos ribų lei
dinio "Buriavimas ir jūrininkys 
te", atspausto 1952 m., jau rei
kia paieškoti. Nuo to laiko kai 
kas pasikeitė. Laivų statyboje 
pradėta, vartoti naujos medžia
gos, pakeistos tarptautinės ke
lio taisyklės, papildyti reikala
vimai navagacinėms šviesoms, 
patobulėjo elektronikos įrengi
mai. 

Anksčiau minėto vadovėlio 
autoriaus B. Stundžios paruoš
tas naujas leidinys "Burės ir 
varikliai" taikomas burinės ir 
motorinės valties, nedidelės 
jachtos, mažo kelioninio motor
laivio jūreiviams, jūrų skau-
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Palto iUaidas maStnant, pakvitavimai uf gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus ii jo mokesti, atžymima iki kada yra užsimokėjęs 

• 

Chicagos skautu-čių Kaziuko mugėje riestainių virtinėm apdovanotos 
šypsosi mugę atidariusi Lietuvos generalinė konsule s. J. Daužvardienė 
ir v s. Ona Siiiūnienė . Nuotr. L* Meilaus 

Sveikinu visus SKAUTYBĖS KELIO skaitytojus Sv. Vely
kų proga. 

Linkiu darbingų ir prasmingų metų švenčiant Lietuvių Skau
tų Sąjungos 60-metį! 

Tikiuosi, kad visi susitiksime Šeštoje Tautinėje stovykloje 
šia didžią šventę apvainikuoti! 

v. s. L. Milukienė, 
LSS Tarybos Pirmininkė 

Visas LS Seserijos vadoves, seses, tėvelius ir rėmėjus Šv. 
Velykų proga sveikina 

v. s. Ir. Kerelienė, 
_ LS Seserijos Vyr. Skautininke 

AUŠROS VARTŲ TUNTE 
(Tęsinys) .užrišo tuntininkė ps. D. Gotcei-

tienė, o kregždutes įsegė tunto 
'paukštyčių skyriaus vedėja si. A. 

Kaip smagu 

DRAUGO precMflMra** 
JĮ0|PH 

Uucago ir Cooa apsto. $33.00 
Kitur JAV 31.00 
Kanadoje 33.00 
Užsienyje 34.00 
Savaitinis 25.00 

a ktaok 
6 mėn 
$19.00 

18.00 
19.00 
20.00 
15.00 

No 
3 ir&i 
$15.00 

13.00 
15.00 
15.00 
9.00 

Administracija dirba kas> 
nuo 8:30 iki 4:30. Sėsta-

iieniais nuo 8:30 iki 12:00 

• Redakcija dirba kasdier 
*30 — 440. šeštadieniais 
8:30 — 12:00. 

e Redakcija straipsnius taiso save 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš ank-
to susitarus Redakcija už skelbi 
•nų lirinj neatsako Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus pra
šymą I 
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rase joms sveikinimus ir Įteikė į^a i t i enė buvo 

Street, Elizabeth. N. J. Atlanto Sporto skyriaus vedėja, nori vi-
rajono vadas* Rimas Žinąs ben- sų vadovių dėmėsi atkreipti \ 
drą vadovų pasėdį šaukia 2 tai, kad Sporto šventė Worces-
val. p. p. ir siūlo atskirus sese- ter, Mass.. jvyksta vos tik pora 
rijos — brolijos posėdžius pra- dienų prieš išvykstant į didžiąją 
dėti 10 vai. iš ryto. Kadangi j Sporto šventę Toronte. Mums 
Elizabeth, N. J., yra gana cent yra labai svarbu žinoti, kurie 
rinis punktas Atlanto rajone, vienetai ruošiasi dalyvauti Wor-
prašyčiau visas seses nevėluoti, j cester skautų Sporto šventėje ir 

Balandžio 15 d. Elizabetho taip pat kurių nebus. Visas vie-
vienetas švenčia 25 metų skau-' netų vadoves prašau pasitarti 
tavimo sukaktuves. Kviečia vi—' su skautų tėvais bei savo spor-
sus Atlanto rajono vades-us da- to vadovais ir galutinai* praneš-
ryvauti jų sukaktuviniame ba- ti skaičių sesių, kurios daly-
liuje, kuris įvyks balandžio 15 vaus Worcesterio skautų spor-
d. 7 vai. toje pačioje salėje, ku- to šventėje — pranešti AR vado 
rioje sekančią dieną bus vado- vių suvažiavime. 

skyrius apie pakrančių, astrono 
minę bei elektroninę navigaciją. 
Daugiausia paliečiama praktinė 

sueigos viešnioms LSS VS I. Ke- t u Q m o m e n t u ; Prisiminiau prieš 
relienei, v.s. J. Mikutaitienei, v.s. 1 5 _ 2 0 m e t ų daug kartų girdėtus 

J e l i o n i e~' žodžius, taikomus mums skau
tam:: "jau pabaiga", "pasibaigs 
jūsų skautavimas, kai šitie vaikai 

Prieš 15 metų s. D. Eidukienės užaugs — jie nebeskanaus", "ne 
pradėtoji tunte paukštyčių šven-l^ebus lietuvių skautų be lietuvių 
tė buvo paminėta ir šioje sueigo- j laibos" ir 1.1. Ir štai, dabar tun-

ne viena anų laikų 
draugovės ir Jūratės draugovės I jaunuole rišo gerojo darbelio 
paukštyčių būrelis. Žibutėms va- Į mazgelį savo dukrelei — paukš-

A. Gasnerienei ir v.s. S. i tams, jurų šauliams, žvejams ir rfei k a d ^ p a s i ų g t ų j a t i t i n k a . 
visiems, kurie domisi laivais ir m u $ k r a š t u $ 

jūrininkyste. 
Knygoje yra skyriai apie lai

vus, buriavimą, variklius ir jų 
priežiūrą, slidinėjimą ant van-
dens. valčių pervežimą ant prfe-fif- Prisistatę J&učių " S ^ ^ Į g J f l T 
kabų, jūrininkystę ir nemažas 

dovauja v.sl. D. Brazdžiūnaitė ir 
si. *L. Lauciūtė. Saulutėms — si. 
D pusė. kuri paaiškinama dauge-įU. Račiūnaitė ir si. A. Kubiliutė, 

liu iliustracijų. [Jūratei — v.sL B. Tamulynaitė. 
Rankraštį peržiūrėjo laivų j Džiaugėmės tunto ateitim, kai 

stat inž. L. Balsys, jūrų kapt. | tunto adjutante sj. I. Ramanaus-
dr. P. A. Mažeika, jūrų kapt A. kaitė pravedė įžodį keturiolikai 

si 
Aušros Vartų tunto aueigon atžygiuoja 

A. Kubiliūte ir si. D. Račiūnaite 
Saulutės" su vadovėmis 

Nuotr. L. Meilaus 

Urbelis, buriuotojai S. Makare-
vičius, H. Stepaifis, L. Stripinis 
ir V. Venckevičius. Viršelis ir 
meninė priežiūra dailininko M. 
Slapšio. 

Jūrininkystės Knygos Fon
das kviečia Jus talkon. Rėmė
jais gali būti paaukoję 20 dol., o 
leidėjais 100 dol. ar daugiau. 
Knygos premtmerata 4:50 dol. 
Gautas pelnas.', Skiriamas jūrų 
skautų veiklai paremti ir Lietu
vių Fondui. Leidinys būtų au
toriaus, talkininkų, rėmėjų ir 
leidėjų įnašas į negausią lietu
viškų leidinių eilę. Pinigus ar 
čekius prašome siųsti iždinin
kui. 

MAMYTES KVIEČIAMOS 
TALKON 

Iki šiol mūsų stovyklautojai 
neišsiversdavo be mamyčių tal
kos stovyklos virtuvėje, todėl ir 
šiais metais Lituanicos tunto 
vadovybė kreipiasi į mielas ma
mytes, prašydama jų nuošir
džios talkos. 

Lituanicos tunto vilkiukų ir 

naujų paukštyčių! Kaklaraiščius 

tytei. 

Buvo ypatingai graži sueiga 
Norėtųsi, kad jos mintis, tvarkin
gas išplanavimas, pravedimas ir 
nuotaika mūsų jaunesnėm (o gal 
ir vyresnėm!) vadovėm liktų pa
vyzdžiu ateičiai. Skautiškas ačiū 
sesei Tuntininkei! 

(Nukelta į 5 psl.) 

DR. K. e . BALUKAS 
Akušerija Ir moterų ligos 
GinekotO£tn6 Chirurgija. 

6446 So. Pttlaski Rd. (Crawford 
MetBcal Baflding) Tei LU 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 874-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

MarųaiOa Medical Centcr 
6132 So. Kedzie Avenue. 

Vai.: pirmad., antrad Ir ketvirtad. 
< iki 7:30 vai. vakaro. 
šeStad. nuo 1 iki S vai. 

Pagal susitarimą.. 
Ofiso tetef. W A 5-2670. 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048. 

TeL ofisą ir boto: OLympic 2 - 4 1 9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1448 So. 50th A ve., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALER J. KIRSTUK 
Lietu vis gydytojas) 

8925 West 59th Street 
VaL: pirmad., antrad., ketvirtad. te 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta 

SKAUTININKŲ DĖMESIUI PATTKSLINnvIAS 

L S FONDO M*£NUO 

Žengiant į 1978-tuosius me
tus — Sukaktuvinius metus ir 

peržiūrėjus LS Fondo valdybos 
veiklą, noriu pasveikinti: pirm. 
v. s. Česlovą Kiliulį, vicepirm. s. j 
dr. Jurgį Gimbutą, vicepirm. v.! 
s. Florą Kurgonienę, iždininką 

v. s. Kostą Nenortą, sekretorę 
s. Saulę Šatienę, vadijos narį 
Julių Spakevičių ir visus LS 
Fondo atstovus visuose pasaulio 
kontinentuose — vietovėse. 

Jų pastangomis LS Fondo iž
de yra daugiau kaip 8,000 dol. 
Šios sumos palūkanos jau įgali
no mus paremti vadovių ir va
dovių lavinimą. skautiškąją 
spaudą. Šių metų palūkanos tal
kins Gintaro ir Ąžuolo mokyk
loms, skautiškai spaudai ir kt. 
sukaktuvinių metų renginiams. 

Mūsų organizacijos tikslas, o 
taip pat ir LSF tikslai siejasi 
su jaunimo auklėjimu lietuviš
koje skautiškoje dvasioje. Mes 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 West 71st Street 

VaL: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
1:00 . S:60 vai. popiet, tred. ir Sėst. 

tik susitarus. 

Dr. J O M S G. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS IB STUBURO LIGOS 

2898 West 6Srd Street 
CMeago, ntinofe 00629 

TeL — 470-3409 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoke kabinetą pereme 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TeL — GB 6-2400 

VaL: pagal susitarimą: pirmad. tr 
ketv. 1-4 ir 7-9: antrad. fa- penkt 
10-4; sestad. 10-3 vai. 

ra! ryto 

-.mmiiiiimiimiiMiiimiiiimiiiiiimiiiiiM 
A.D V O K A T A I 

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

Ofs. t e t 776-5162; rez. 737-5047 
2649 \ \ . 63rd S l ^ OCago , UI 

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

sestad. atdara pusę dienos. 
Mes duodame {vairius teisimu* 

patarimus 
•<iiniiiiHinuit!!!inni!iiiiiiiiiiiiiiiiitiiMi< 

Ofls. tei. 785-4477; Bes. 246-2889 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

SpectalTfae — Nervu tr 
EmodnSs lUros. 

CRA WfORD MEDICAL BLDG 
So. Palaslri Road 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KTDIRII. Ot VAIRV UGO0 

SPFXlAlyI»r« 
MEDICAL BtTU>IXG 

7154 SouUi WeKtern Are 
Valandos: Kasdien ntio 10 

iki 1 vai. popiet. 

Ofa. tel RĘ 7-1168, re*. 230-2919 

Ofa. HE 4-1818; rez. PB 64801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

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

• a i . : pirmad.. antrad.. ketvirtad. tr 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik misitarua 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOLETA KAKOSArrt 

7051 So. Washtenaw — TeL 778-e7S4 
Pritaikomi akiniai pagal STdytoJt} 

receptus. 
Didelis akiniu rSmu pasirinkimas. 

Vai.: pirm., antr., penkt. 10-5:f0 
Ketv. 1-8 v. vak. Seat 14-4 v. p. ( 

Trečiadieniais uždaryta. 

Teiet — 282-
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
Ofisai: 

UI NO. WABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAL ATOi 
Valandos pagal susitarimą. 
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liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

iaunesniųių skautų stovykla Ra 
lco stovyklavietėje vyks liepos ™ įprantame, kad. nonnt to-
8-22 d. Jų maitinimo tarnybai J į į 4 į d u o t i 

Chicagos skautininkų-kių Ra! Praėjusioje "Skautybės Ke-
movės sueiga įvyks sekmadienį, j ]io" laidoje tilpusioje LSS Skau-
balandžk) 2 d.. 12 vai. Jaunimo į gįų Seserijos vadovių sąskry-
centro 203 kamb. Dienotvarkė džio darbotvarkėje pasitaikė 
je numatytas labai įdomus filis- j klaida. Suvažiavime paskaitą te-
terės Genutės Rimkuvienės pra! ma "Vadovės bendravimas su 
nešimas — įspūdžiai iš kelionės | aplinka skaitys s. Irena Serelie-

nė. o* tema "Kalbos problema 
ir visuomeniškumo ugdymas 
LSS-goję" kalbės Seserijos vy
riausia skautininke v. s. Ir. 
Kerelienė. 

SVARBUS PRANEŠIMAS 

Prašau visas Atlanto rajono 
vadijos naree daly/auti Atlanto 
rajono vadovių auvažiavine. 
Jc: kuri skyriau:; vedėja negali 

po rytų Europą. Visi skautinin-
kai-kės kviečiami dalyvauti. 

LIGONINĖJE 

Nenuilstanti skautybės dar
buotoja v. s. Ona Siiiūnienė šiuo 
metu gydoma Christ Communi-
ty ligoninėje. Mielai sesei svei-i 
katos linki plačioji Chicagcc 
ckzutiSkojI "Scuna. Scvc -;zian:u- • 
-tlę." ligoje *ypat:-23i atjra&&| 
Kerravėo tunto se^ės ir Chica
gos skautiainkžų draugovė. 1 pristato pranešimą man. Šuva- I a a s lietuviškaai jaunimui. 

galinčias talkinti mamytes pra
šome neatidėliojant pranešti 
tunto tėvūnui J. Krutuliui, tel. 
476-2929. 

ŠOKSIME 

Chicagos lietuviškasis jauni
mas kviečiamas atsilankyti į 
Lituanicos tunto skautų rengia
mą "Akmeninės" muzikos kon
certą ir šokius balandžio 7 d.. 
6:30 vai. vakaro Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje. Gros jauni
mo mėgiamas 
Ave." orkestras 
prašomas apie šį įvykį painfor
muoti ir pakviesti savo draugus 
:r drauges. Kad nesusidarytų 
kontrolės problemų, prašome 
nekviesti ir neatsfvesti kitatau-

lietuviškosios 
skautijos programas, papročius 
ir gyvą skautijos dvasią, mums 
reikia ypatingą dėmesį skirti 
jradovių ir vadovų lavinimui. 
Instruktoriams reikalingos prie
monės ir aplinkybės, kurios rei
kalauja finansų. O kur sąskry-

', džių, kursų, suvažiavimų rengi 
į mai. kurie padeda vadovams to-
į bulėti. pasidalinti skautiška 
j praktika. Visiems tiems tiks-
I lams LS Fondas tikisi ateityje 
! galės padėti ir talkinti. 

Sacramentoj Tad raginu visose vietovėse 
Kiekvienas ! talkinti darbuose ir ieškoti nau-

suvažiavime dalyvauti, raštu Į tatKų svečių. Sfa fvykis ruošia ' 

jų rėmėjų Lietuviškosios Skau
tijos Fondui. 

Darbingu ir sėkmingų LSF 
roetų! 

Budžiu: 
v. 9. Lūė Xūukienė, 
LSS Tarybos Pirmininkė 

DR. A. B. GLEYECKAS 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5*93 
Specialybė Akių ligos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K I A 

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

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 tkl 2 vai. ir nuo 6 Iki 8 vai 
vak. geštad. nuo 1 Iki 4 vai. 

Ofs, PO 7-6666 Rei. GA 6-7278 

DR. A. JERKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti į-
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, taip 
pat lietuviškų lėlių ir vėliavėlių. 

Apsilankykite j "Draugo" ad
ministraciją i s pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugams. 

"Draugo* adresas: 4545 West 
63rd S t , Chlcago, H 60629 

WLU!!!<Į!!!UMMHM!MnHmi!BflB 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
8214 Ne. Westeni Aveme 
1662 No. Wdtei u Avenee 
TeL ateakoiua 12 valanda 

4864441 — 561-4665 

Istalges Ir bate M. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1467 So.46th Ooart, Cicero, I1L 

Kasdien 10-12 u- 4-7 
Or iam* tree. tr ieitad 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuvidkai) 
bFTOMETRlSfAS 

Tikrina akis. Pritaiko akiniu* k 
"Contact l«-nsfln-

2618 W. 71«rt S t — TeL 737-514S 
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta tr»« 

DR. LEONAS StIBUTIS 
INKSTŲ, POSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGUA 
2656 W. 63H Street 

VaL antrad. nuo 1-4 aopiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso teL 776-2886, rezid. 448-5645 

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

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso telef. RE 8-4410 

Rezkteiicljo* telef. GR 6.0617 
Ofiso val.: pirmad ir ketvirtad 

nuo 1:00 ligi 3:00 vaL popiet 
Ofiso teL H E 4-2123. \ a m o GI S - t l tS 

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

2454 West 7Ut Street 
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir peoktad 

2-S ir 6-7 — » anksto sosltar 

TeL ofiso PR 6-6446 
F. C, WINSKUNAS 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
3107 West 7 lst Street 

Valandos: 1-6 vaL popiet 
Treč. Ir Seftad. pagal susitarimą. 

Ofa, teL 686-3166: naa* 381-6772 
DR. PETRAS ŽLI0BA 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
6234 So. Narragamett Aveaae 

VaL: pirm., antr., ketv. ir penkt 
2-7; ieitadlenlaia pagal •usrtarlmą 

Perskaitę "Draugę", duokite jį kitiems. 

t 
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ĮSgot sovietines Ir vietines -

GRIAUNA MOŠŲ VeUOLUŲ DARBA 
Nereikia skaitytojams aiškinti, • 

kokj didelį darbą Lietuvoje atliko Nereikia slėpti faktų, kad lie-
katalikų Bažnyčia, jos parapijos, tuvrškosios vienuolijos pergyve-
vienuolijos ir dvasininkai. Tai na sunkius amžiaus metus. Jų 
gerai žinojo visi, žinoma, ir oku- personalinė sudėtis yra gerokai 
pantai bolševikai. Taigi nereikia senstelėjusi, labai mažai naujų 
perdaug stebėtis, kad 1944 me- jėgų teįsijungia į jų darbą. Bet 
tais, užėmę Lietuvą, okupantai vis dėlto ir tokios, sakysim, ne-
griebės Bažnyčios ir jos institucijų perdaug veiklios lietuviškos vie-
naikinimo darbo. Kaip visa nuolijos, kaip dabar jos reiškiasi, 
tai vyko, mes tiktai apgraibomis yra pavojingos priešui, ir todėl 
žinojome. Tačiau šiandien, kai nereikia stebėtis, kad jis nuolat 
mūsų ryšiai su Lietuvos rezisten- išeivijoje jas kliudo, griauna, 
cija sustiprėjo, "Draugą" yra pa- Paskutiniu metu vėl pasipylė 
siekę daugiau autentiškų žinių nauja puolimų .banga prieš lie-
apie ano meto įvykius. tuvius pranciškonus, marijonus, 

Vieno dvasininko atsiminimuo- l ^ 1 1 5 - Taip Pįį gyviausias 
se rašoma, kad bolševikai pir- m U S * 7 * * T™™***- Nepuola
mąją naikinimo akciją nukreipė ^ * k t o s l i e t u v i U moterų vie-
prieš vienuolynus bažnyčias. A- n u o l i J 0 S

)
 k u n o s del laiko eigos ir 

pie ano meto Maskvos pastatyto Pasikeitusios jų tautinės sudėties 
vadinamo "kulto komisaro" B. "etuvybės labui ne daug tedirba 
Pusinio veiklą minėtas dvasinto- i r j o s i o s lietuvybės išlaikymu 
kas rašo: "Jis pasiūlė Maskvai Si- **&**** nesirūpina. Nepavojin-
lutėje suorganizuoti lagerį ir ja- *»°**" 
me tuojau uždaryti 200 veikliau- Marijonai ypatingu būdu puo
šiu ir sveikiausiųjų Lietuvos kuni- l a m L š i o s akcijos tikslas — 
gų ir vieną trečdalį veikiančiųjų sunaikinti didžiausią lietuviško-
bažnyčių tuojau uždaryti. Ne- šios išeivijos dienras^ knygų te
laukdamas, ar Maskva jo planą d v k l a - Puolamas pranciškonų 
patvirtins ar nepatvirtins, Visiš
kai ir galutinai' sulikvidavo vi
sus Lietuvoje veikiančius vienuo
lynus, kunigus vienuolius už
draudė kur nors skirti kunigo pa
reigoms, pareikalavo iš ištisos ei
lės bažnyčių iškelti kunigus ir 
uždraudė tose bažnyčiose laikyti 
pamaldas. Kartą Pušinis pareiš
kė, kad Suvalkijoje pirmoje eilė
je turi būti uždarytos visos tos 
bažnyčios, kurios pradėjo veikti 
po 1914 — 1918 m. karo... Padė
tis buvo rimta. Grėsmė buvo aki
vaizdi ir reali. Kauno mieste 
anksčiau darbavosi 70 kunigų. 50 a r sovietinė 
kunigų iš Kauno miesto buvo iš- _ likviduoti lietuviškas ny-
tremta. Daugelyje provincijos gų leidyklas, nes jos atlieka di-
bažnyčių jau buvo uždrausta lai- džiulį kultūrinį darbą, kokio sa
kyti pamaldas. Kunigų areštai v o krašte šiandien atlikti negali, 
buvo apraiškos kasdieninės. Jie Sunaikink mūsų knygos ir spau-
areštuojami dešimtimis. Prieš dos leidimo darbą — nuimsi iš 
religiją varoma nežmoniškai gyvenimo ir lietuvių kultūrinį 
šlykšti propaganda. Kunigai bu- judėjimą, 

vadinami 

-i::<. 

vo vaomami pasiutusiais su- L i g š i o I i n e g ^ ^ , l i e t u v i 
nrrms Bažnyčios uždarinėja- sVa]dymo a k c i J a W o v e d a m a 

* mos, k ebomjos konfiskuojamos, kuriant paralelines organizacijas. 
Vienuolynai uždarinėjami ir jų T o k i o s p a s t a n d a v e k a i ^ 
nuosavybe net lovos ir tabure- v a i s i ų (Uetmių Bendruomenės, 
tes konfiskuojamos . t a u t i n i n k ų , fovdmmkų pavyz-

Panašių vaizdų eilę iš minėto d ž i a i ) . T a č i a u | s t e % t { m ū į± 
dvasininko atsiminimų butų ga- nvto]Uose « a n t r a s b e n d r u o m e . 
Jima piesta . - . - . . n**" i r gabiausiems priešo agen-

Vienuohjas bobeyikai fmškai t a m s ^ T a i ^ j o m s *nai_ 
naikmo todėl, kad jos atliko di- k i n t ; i m t a t a { k ^ m m e t o d a } . 
deli darbą, šiandieną Lietuvoje a d a | m a s k i e k v i e n a s vienuolio 
į jau nėra: vienuoliai issklaidy- v e i k ė j o j . . išnaudojamas 
ti nužudyti, jų sukurtos ir veda- k a d i r l a b a i n e ž ^ u s k

 J
te lė j i. 

mos institucijos nusavintos, lai*- m a s į m V i e n u o l i a i ^ ^ 
rasciai, spaustuves, knygų lei- ^ ^ ^ ^ - ^ Abeja is" , 
dyklos uždaryti, nacionalizuoti, "bendradarbiautojais su bolše-
Viespatauja kapų tyla. T * ret- v a c a i s » ž i n o m a j u i g ^ fr 
karčiais patys bolševikai tą tylą p r o v o k a c i j o s > n e s § m e i ž i k 
sudrumsta, leisdami ir p atinda- v a T t o t i a r g u m e n t a i n e v e r t i " n e 
mi brošiūras apie katalikų dva
sininkus ar vienuolius krauge
rius, išnaudotojus, žudytojus-..** 

tiktai skatiko, bet ir supuvusio 
obuolio. 

Šioje didelėje nelaimėje vis dėl- O kas gi tie puolėjai? Dažniau-
to yra tam tikras šviesos spindu- šiai tai asmenys, kurie "nežino, 
lėlis ta prasme, kad vienuolijos ką daro". Kartais jų tarpe būna 
per eilę metų buvo didelį darbą ir šiaip jau gerų lietuvių, bet kaž-
atlikusios ir kad ne visi jų darbai kokių mums svetimų jėgų suve-

, buvo mirtingi. džiotų. Toki fanatišku būdu 
Antrasis šviesos spindulėlis — "lietuviško patriotizmo" vardan 

kelios lietuviškos vienuolijos stengiasi griauti mūsų kultūrines 
anksčiau ar pokario metais įsis- ir religines institucijas, dažnai 
teigė JAV-bių lietuviškosios išei- riet nenujausdami, kam jie to-

v vijos tarpe. Iš jų ypatingai mes kiais savo darbais tarnauja. Puo-
paminėsime tris — lietuvius ma- lėjų tarpe pirmoje eilėje yra vie-
rijonus, jėzuitus ir pranciškonus, nas, šiuo metu nelietuvių reika-
kurie per eilę metų išplėtė savo lams tarnaująs laikraštis, tam-
veiklą ir sukūrė reikšmingas insti- šios praeities ir negirtino elgesio 
•iucijas. Jos leidžia lietuvišką jo vadovas, dar viena kita at-

*" dienraštį "Draugą", savaitraštį plaiša, kurių tarpe yra ir slapy-
"Darbininką", mėnesinį kultūros vardėmis besidangstąs dvasinin-
žumalą "Aidus", kitus žurnalus kas. 
— "Laiškus Lietuviams", "Var- Neseniai mūsų gautame viena-
pelį", "Laivą", spausdina daugy- me Lietuvos pogrindžio balse 
bę knygų, išlaiko kultūros židinį, rašoma: "Mus čia visomis išga-
jaunimo centrą, globoja jaunimo lėmis skaldo ir mes dažnai neži-
organizacijas, chorus, tautinių nome, kas yra mūsų draugas ir 
šokių grupes, teikia visiems pa- kas priešas. Ir pas jus, reikia ma-
stogę ir tokiu būdu išlaiko gyvą- nyti, atsiras netikrų pranašų ir 
ją lietuvybę. netikrų Kristų... Apsižiūrėkite!" 

Atimk iš lietuvių išeivių vie- Taigi reiktų mūsų visuomenei 
nuolijas, sugriauk jų institucijas daugiau pasitikėti ne griovėjais, o 
— vargiai laikysis ir gyvoji lietu- vienuolijomis, jų vadovais, nes 
vybė. Tai gerai žino lietuvių prie- jie lietuvybei, o ne svetimiesiems 
šai ir todėl stengiasi visomis iš- tarnauja ir savo tautos labui uo-
galėmis vienuolijas griautu liai dirba. b. ko. 

Suklydusio „pranašo'' išpažintis 

leidžiamo "Aidų* žurnalo redak
torius. Kodėl? "Aidai" yra beveik 
vienintelis išeivijos kultūros žur
nalas. Puolami jėzuitai, nes jie ir
gi užkliūna mūsų tautos prie
šams — globoja lietuvišką jauni
mą ir sudaro sąlygas jam 
tautiškai veikti. 

Puolimo akcijos tikslas — iš
versti iš išeivijos tautos kamie
no lietuvius redaktorius ir leidė
jus, kuriems iš šalies negali dik-l 
tuoti bet kuri svetima jėga, poeto 
humoristo žodžiais, — "vietinė 

Išvesti iš gyvenimo 
— likviduoti 

Andrėj Aleksejevič AmalrikJ 
baigęs istorijos studijas, netrukus 
įsijungė į pogrindžio spaudą 1968 
m. viešai ėmė reikštis sąjūdyje 
prieš komunistinę santvarką Ne
daug ką teparašo: diplominį dar
bą "Vikingai Kijeve", "Nelaisva 
kelionė į Sibirą" ir panoro prana
šauti. Jo veikalas "Ar Tarybų 
sąjunga ištvers iki 1984 m.", iš
leistas 1969 m. Amsterdame ru
sų kalba, vien dėl pranašiškos 
antraštės sulaukė didelio susido
mėjimą 

Veikalas tikrai nedaug pratur
tino turinčius nuovoką apie So
vietus, bet autoriui patarnavo ap
leisti Sovietus ir įsikurti Harvar
do rusiškame tyrimų centre. 

Kodėl pasirinkti 1984 m.? Grei
čiausiai lėmė George Onvell 
'(1903—50), tikroji jo pavardė— 
EricArthur Blair,-1949 m. iš
leistas veikalas "1984 m.". 

A. Amai riko nuomone Sovietai 
turėjo griūti per :15 m. nuo veika
lo išleidimo. Tuo metu Sovietai 
sparčiai ginklavosi ir karinę jėgą 
panaudojo užsienio politikos pro-
varžoms. Tai dėjosi dar tolokai 
iki 1984 m. 

Autoriaus pasiaiškininias 
A. Amalrikas, žinoma, neturė

jo jokių pranašo duomenų, bet 
stvėrėsi pranašauti. Jo negalima 
net sugretinti su tos pat tautybės 
atstovu, jau suprancūzėiusiu Mi-
cnael de Notredame (1503—66), 
gydytoju ir astrologu, mistiniais 

J 1555 m. išleidusiu veikalą "Am
žiai". Dabar autorius, jau Nostre-
damu pavadintas, miglotuose 
ketureiliuose bandė įsprausti ne 
titano meto artimąją ateitį. 

A. Amarlikas jau kelis kartus 
aiškinosi dėl "pranašystės" apie 
Sovietų santvarkos griuvimą. Jo 
paskutinis pasiaiškinimas paskelb
tas "The Christian Science Mo-
nitor" 1978. HL 10 laidoje: "Kai 
manęs klausia, ar galimas Sovie
tų žlugimas iki 1984 m., atsa
kau: buvau per jaunas, kai knygą 
rašiau. Jaunuoliai yra linkę gal
voti, kad įvykiai greičiau rieda, 
negu tikrovė. Turiu prisipažinti, 
kad 1969 m. neįvertinau Sovietų 
vadovybės galimo lankstumo ir 
perdėjau Sovietų bei Kinijos karo 
galimybę". 

Knygos autorius padarė žymiai 
daugiau, klaidų, jų neišvengia 
ir dabartiniuose gana įdomiuose 
teiginiuose. 

Santvarkos pasenimas 
Autorius sakosi numatęs sant

varkos pasenimą. Čia jis pateko į 
plačius prieštaravimo laukus. 

Pirmas jo teigimas — visuome-

y i a 

GEDIMINAS GALVA 

trenks 

nės sudėtis pakito, o vyriausybės 
pobūdis liico tas pats. Visuomenės 
švietimas pagerėjęs, atsiradusi vi
durinioji klasė, jau nenorinti būti 
tyliąja dauguma. Todėl krašte at
siradęs gyventojų daugumos ne
pasitenkinimas ir kilę vietos ne
ramumai, palaipsniui griaunantys 
santvarką. O tas griovimas vyks
tąs neregimai ir vis pamažu didė
ja. 

Tiesa, kad Sovietuose švieti
mas yra pažengęs ir sumažėjęs 
skaičius beraščių, kurie 1917 m. 
darė revoliucijas. Vėliau švieti
mas panaudotas komunizmo pa
saulėžiūrai stiprinti. Jei techno
kratus ir biurokratus vadinsime 
Sovietų vidurine klase, esančia 
griežtoje partijos priežiūroje, ji ge
riau verčiasi už darbininkus ir ko
lūkiečius, gaunančius žemą atly
ginimą. Vidurinioji ir aukštesno-
ji klasė priklauso partijai ir daly
vauja krašto valdyme. Ir tarp jų 
gali būti nepatenkintų, bet įgei
džius apvaldo baimė patekti į že
mesnes klases ar net visišką lais
vės suvaržymą. 

Autorius nutyK šviesuomenės 
vaidmenį ir nepatenkintųjų švie
suolių išstūmimą į užsieni, taigi 
jų savotišką nutildymą. Ištrem
tieji šviesuoliai, tapę išeiviais, ne
trukus netenka turėtos šviesos, iš
blėsta. Jie gali garsiai šaukti, bet 
kai jų balso negirdi tautiečiai, 
greitai svetur užkimšta. 

Tautinio klausimas 

Autorius kreipia ypatingą dė
mesį į rusų gyventojų prieaug
lio mažėjimą ir jų pastangas ru
sinti kitas tautas. Jei rusai šian
dieną ir neturi pusės visų krašto 
gyventojų, bet kraštą valdydami 
ir visą valstybės jėgą tvarkydami, 
jie gali priversti kitas tautas pa
klusti. Nereikia pamiršti, kad ru
sai sulaukia slavų talkos. O kiti 
slavai siekia 20 proc visų gy
ventojų. Tiesa, Sovietuose yra 
22 tautos, turinčios daugiau mili

jono gyventojų, bet jos nušluo
tos nuo valdymo. Autoriaus išva
da: "Centrinėje Azijoje, Kaukaze 
ir Volgos srityje gyventojų prie
auglis ypatingai spartus. Jei ši 
padėtis nepakitęs, 1984 m. rusai 
taps ryškia mažuma". Juk rusai 
jau yra buvę mažumoje, bet ir gru
zino valdomame krašte ištvėrė. 

Autorius nė žodeliu neužsime
na laisvės, ypač tikėjimo laisvės 
vaidmens. Jis kalba apie naują pa
saulėžiūrą — rusiškąjį fašizmą. 
Komunistinė santvarka naudoja 
vicus fašistinius valdymo būdus, 
tačiau rusų fašistinius tikslus sle
pia proletarinio internacionaliz
mo priedangoje. Atviras rūsy fa
šizmas gali dar labiau suerzinti 
pavergtas tautas, prarasiančias net 
formalinį tautiškumo ženklą. 

A. Amalrikas visai nesusigaudo 
ūkio klausimuose, kai jis tvirti-
na"Sovietų ūkyje vyksta'atviri ir 

TIESIAMAS NAUJAS RYTINIO 
SIBIRO GELEŽINKELIS 

Kiekvienam pabėgėliui nuo bolševikinio teroro 
"Sibiras" sukelia atšiaurius atsiminimos 

BR. AUŠROTAS 
Lietuvių tautos vaikus nuo 

XDC a. pabaigos kovojusius su 
caristinės Rusijos satrapais už iš
silaisvinimą iš nežmoniškos prie
spaudos ir už spaudos atgavimą, 
ne vieną priglaudė žiaurios ledi
nio Sibiro dykumos. Todėl, kal
bėdami ar rašydami apie Sibirą, 
mes v:ada prisimename tas ne-
svečias geografiškas platumas, 
kaip vienas nesvetingiausių žmo
gui gyventi vietų. 

Sibiras yra ne tik pabaisa ryti
nės Europos tautoms, bet taip 
pat ir ekonomiškos gerovės šalti
nis ne tik Vakarų, bet ir dalinai 
sovietiniam žmogui. Apie nauja: 
statomą rytinio Sibiro geležinke
lio liniją, sujungiančią pasakiš
kus žemės lobius su jų panaudo

sianti nesutarimai tarp valdžios ir j i™0 raliais galimumais, išsa-
įmonių vadovų, tarp įmonių va- I I^ai in ionnuoja 
dovų i r darbininkų, kurie pama
žu griauna ūkį". Įmonių vado
vai nėra sprendžiantis veiksnys, o 
jie tik vykdo valdžios nors ir prieš
taraujančius įsakymus. Komunis
tų partija teikia ūkiui didelį vaid
menį, bet jo reikalus aukoja poli
tiniams tikslams. Yra darbininkų 
neparitenkinimo, bet vis bojan-
čio valdžios jėgos. 

Užsienio politika 
Straipsnio autorius "Ar vis tik 

Sovietai ištvers rki 1984 m.?" pa
tenka dar į didesnes Sovietų už
sienio politikos aptarimo priešta-
rybes. Esą, kinų ir rusų santy
kiai pablogėję po Mao mirties dėl 
Pekino pragmatiškos linkmės 
sparčiai kurti apsiginklavimo pra
monę. O vis tik Mao valdymo me
tu Pekinas nedarė rusams siūly
mo: sutarkime atitraukti kariuo- Į ir bilijoninės dolerių vertės mo 
menę iš pasienio srities, o tada dernišką statybos techniką. Šis 
kalbėkime apie sieną ir kitus rei- Baikal-Amur geležinkelis esąs i 
kalus. Kitiems autoriaus teigi- j šiaurę nuo Trans-Sibiro linijos ir 

'šie 

Chicago Sun-
Times savo III. 3 laidoje. Straips
nio autorius Seth Mydans pats 
lankėsi tose vietose ir tai, ką jam 
parodė, mėgino atpasakoti minė
to dienraščio skaitytojams. • 

Autorius teigia, kad Sovietų 
Rusija tiesianti 2000 mylių ilgu
mo geležinkelį, perkertantį kelio
lika kalnu grandinių šiaurinia
me Sibire. Tie plotai esą padengti 
amžinojo ledo sluoksniais. Tai, 
esą, po keliolikos metiĮ ši linija 
sujungsianti likusį- pasaulį su 
turtingiausiais gamtos turtų šal
tiniais". 

Straipsnyje rašoma, kad šiame 
atšiauriame šios planetos klima
te, kur temperatūra nukrinta že
miau - 50 C laipsnių ir žema tę
siąs; ištisus devynis mėnesius be 
pertraukos, Sovietai yra sutelkę 
dešimtis tūkstančių darbininkų 

Andrėj Amalrikas 

mams telieka pritarti. Eurokomu 
nizmas yra neabejotinai pleištas 
Maskvos komunistinėje pasaulė
žiūroje, kai jis nepripažįsta pro
letariato diktatūros ir internacio
nalizmo. 

Sovietams nepavyko įsigalėti 
ūkiškai atsilikusiuose kraštuose, 
bet Maskva sumaniai pasinaudojo 
vakariečių parama. Jo žodžiai: 
"Vakarai veda susinaikinimo poli
tiką. Jie ūkiškomis priemonėmis 
Sovietams leidžia išvengti vidaus 
sukrėtimų ir delsti didesnių re
formų įgyvendinimą". 

Jo išmanymu Brežnevo įpėdi-
Į nis turės pasirinkti reformas, gy
ventojams laisvės suteikimą, ki-

I toms tautoms platesnę autonomi-

komurtstų yra pakrikštytas 
šimtmečio projektu". 

Darbų apimtis 
Šie milžiniški darbai, apie ku- „ 

riuos rusai svajojo nuo šio šimt
mečio pradžios, buvę pradėti 1974 
m. ir būsią užbaigti 1985 m. 

Darbų koordinatorius Kons-
tantin Mochortov sukviestiems 

ją ar įgyvendinti rusiškąjį fašiz
mą, padidinti įtampą tarp rusų ir 
nerusų, ūkinį bei politinį pakri
kimą, valstybės žlugimą. 

Jis atsisveikina su 1984 m. tarda
mas: "Sunku pasakyti, kada ir ku
riuo būdu baigs dienas ši liguis
ta santvarka". 

žurnalistams pareiškė, kad "iš 
numatytų nutiesti 2,200 mylių 
ilgio linijos jau esą ištiesta 1978 
m. vasarį 683 mylios". Šiuo me
tu prie tiesimo darbų, prie ryti
nio sektoriau:, yra pritraukta apie 
100,000 dirbančiųjų. Tai dau
giausia jauni vyrai, nors prie šio 
darbo yra prijungta ir kariškų 
vienetu. Žurnalisto nuomone, 
niekur nebuvo galima pastebėti, 
kad ir kaliniai būtų ten dirbę. 
Netoli Kinijos sienos 

Urgal vietovėje, esančioje apie 
200 mylių į šiaurę nuo kom. Ki
nijos sienos, dabar yra sta'oma 
•riena didžiausių šios linijos gele
žinkelio stočių. Ji aptarnausian
ti geležinkelio sektorių. Dėl kli
mato ir kitų ipecifinių vietinių 
cąlygų visi pastatai yra kons-
truktuojami iš medžio. Šis nau
jas sniego dykumoje išaugantis 
miestas jau dabar turi savo mo
kyklas, knygyną bei sportui ir 
kultūrinėms pramogoms reikalin
gas patalpas. 

Uždarbiai 
Prie šių sunkių darbų pri

trauktieji savanoriai džiaugiasi la
bai aukštais uždarbiais ir nepap
rastai turtingu aprūpinimu. Taip 
pvz. eilinis darbininkas vienam 
mėnesiui gali uždirbti net ligi 
500 dol., kai tuo tarpu toks pat 
dirbantysis kur nors Ukrainoje te
gali gauti tik 290 dol. už tokį pat 
darbą. Teigiama, kad daugiausia 
čia dirba ukrainietiškos kilmės 
žaliūkai. 

Darbų apimčiai pavaizduoti K. 
Mochortovas pabrėžė, kad, kai 
bus baigti visi darbai, tai būsią 
išjudinta iš vietos apie 400 mili
jonų tonų žemės (rusai labai 
jau mėgsta savo darbus vaizduo
ti milijoninės apimties!). Būsian
čios perskrostos septynios kalnų 
grandinės ir pastatyta daugiau 
kaip 4000 įvairaus pobūdžio pa
statų, jų tarpe daugiau kaip 140 
tiltų, apie 200 įvairios paskirties 
stočių, stotelių ir pragręžta apie 
19 mylių ilgio tunelių. 1978 m. 
užsimota nutiesti dar 300 mylių, 
o visi darbai būsią užbaigti 1983 
metais. 

Kritiška spauda 
Tačiau nežiūrint įvykdytos žy

mios pažangos, sovietinė spau
da šiam projektui nesigaili ašt
rios kritikos. Pvz. partijos orga
nas "Pravda" 1977 m. vasarą ra
šė, kad "visi kurie buvo pritrauk
ti prie šio darbo, nė vienas nebu-

(Nukelta į 4 psL). 

GRAŽIOJI GRAIKUOS 
PANORAMA 

MARIJA PETRAUSKIENĖS 
3 

Spalio 5, trečiadieni iš ryto Atėnuose pusryčius 
pavalgėme Amerikos ambasadoje. Prieš pietus miesto 
centre prie prezidentūros žiūrėjome, kaip kapitonas 
pakeičia sargybinius karius su paradinėmis apeigomis. 
Buvo įdomu ir gražu. Vėliau vaikščiojom po dideles ir 
mažas krautuves, galerijas. Visko ten pilna ir gražu. 
Pirkau odinius batukus — 500 drachmų, doleriais 
—13,50. Sidabro grandinėlė su Graikijos gintaru — 800 
drachmų — 21.60 dol. Vilnonis megstinis — 800 dr. 
Moteriški kailiniai paltai 15,000 dr. 30,000 ir daugiau. 
Doleriais apie 400 dol., 700 arba 1000 doL Gintaro gra
žių karolių eilutė —21,60 dol., 27-30 doL Kai kurios 
prekės pigiau negu Amerikoje, kitos brangiau. 

gus ir žemi pamatai su 4 skylėmis kiekvienas. Juose tos miestas, šalia jo buvo liekanos sugriauto Mistros 
buvo įstatytos medinių lovyčių kojos. Už paskutinio j miesto. Jį sugriovė amžiai ir karai Prie tų griuvėsių 

ant aukšto kalno stovi 4 aukštų pilis. Viršuj apvalaus 
bokšto likučiai. Neišpasakytas grožis — būti arti dan
gaus. Nebaisu lipti laiptais a r takeliais aplink kalną 
pakraščiais. Juk nori pamatyti aukštybėse tą puj i r 
pasidžiaugti gamtos vaizdais. Nulipus žemiau prie tos 

kambario yra dar vienas kambarys. Nėra žinių, kam 
jis buvo naudojamas. Toje vietovėje irgi buvo miestas, 
bet ilgainiaui išnykęs, šventovė stovėjo žemiau, ją at
kasė. Muziejuje sudėta spintose, ant sienų ir stalų visi 
radiniai iš Artemis dievnamio ir buvusio miesto. Tai 
skulptūros, didelės žmonių stovyklos, vazos, indai, pilies glūdi buvęs didelis karaliaus rūmas, sugriautos 
puodai, auksiniai papuošalai Dideli liūtai iš marmuro. į Mistros griuvėsiai, bizantinės bažnyčios. Arti rūmų 
Senesnė dailė kiek šiurkštesnė, vėlesnė labai daili. Tu- j dar dabar tebėra Pantanasso moterų vienuolynas, 
ristų pilna. - ; Bažnytėlė, kaip ir visos, bizantinė. Altorius iš 3 dalių. 

Tos pačios dienos vakare, žentui grįžus iš darbo, j Viduryje mažam pilioriuje — Kristus ant kryžiaus, 
buvome netoli namų krautuvėse su įvairiomis gėrybė-! Aplink Švč. Marijos ikoną prikabinta auksinių ran-
mis. Nuvykome į keramikos dirbtuvę. Koks grožis? 
Mozaikos iš koklinių plytelių, gražiausi spalvoti vaiz
dai: žmonės, namai, gamtos peisažai kainuoja kelias
dešimt tūkstančių drachmų vienas. Indai, servizai iš 
molio ir porceliano. Skyrių skyriai. Niekas tavęs ne-
sekioja. Žiūrėk, jei nori, pirk ir džiaukis. Truko gera 
valanda, kol viską apžiūrėjom. 

kų, kojų, širdžių. Dega vaškinės žvakės kristalinėse 
žvakidėse. Yra ir daugiau išlikusių bažnyčių. Vienų 
vidus išgriuvęs, freskos išblukusios. Kai kur yra kuni
gas ir atliekamos apeigos. Šv. Sofijos bažnyčioje iš
dažyti sienų ir lubų paveikslai bizantinio stiliaus aiš
kūs ir nepaprastai gražūs. Grindys iš spalvotų ir or
namentinių akmenėlių. Prie bažnyčios stovėjo vaiko 

Krautuvėse labai prikrauta ir dailiai nesudėliota, 
tik galerijose ir didžiosiose — gražiau. Meno dirbiniai i ža i Atėnuose yra aviacijos bazė. Daug dirba ambasa-

Grįždami sustojome amerikiečių klube pavalgyti: sarkofagas — kapas iš balto marmuro, papuoštas vai-
vakarienės. Klubas naujas ir gražus. Nario mokestis po j kiškom stovylomis nuo romėnų laikų. 
15 dol. mėnesiui. Aplinkui amerikiečių gyvena nema-

puikiausi. Audiniai panašūs, kaip mūsų ir kiek skir-
tingesni. Labai daug rankų darbo. Ypač lritim*" puikūs. 
Keramikos, lėkštės, vazos, žvakidės iš vario, bronzos, 
sidabro ir marmuro. Auksiniai papuošalai brangūs. 
Daug krautuvių apžiūrėjusios i r išalkusios sugrįžome 
pietų į ambasadą, o pakeliui į namus paėmėm Skaidrą 
iš vaikų darželio ir keliavome į gyvenviete. 

Spalio 7, penktadienį, abi dukraitės mokykloje. 
Duktė Praurimė nuvežė antrą kartą j Vravron, deivės 
Artemis šventyklą ir muziejų. (Pirmą syk buvo užda
ryta), šventovė įdomi Išlikę gerokai aukšti balti mar
muro stulpai. Už jų buvo mergaitėms t rys kambariai 

apeigom. Tebestovi marmuro -^Vrftil lovų 

doje. (Joje yra graikų), 
rikos kompanijose. 

Kiti tarnauja įvairiuose Ame-

Spartoje 

Spartoje ir kituose miestuose žmonės vaikš
čioja vakarais aikštėse ir gatvėse. Susitinka su pažįs
tamais. Lauke prie kavinių ir viduje geria stiprią, juodą 
turkišką kavą iš mažyčių puodelių su pyragaičiais, kiti 
vyną, alų ir valgo stipriau. Viešbučiai nebrangūs. Du 
kambariai su 4 lovomis 640 drachmų — apie 13 doL 

•u- JZ ?£ ^ ^ ^ * "" S ? * S™ AlėnU- " a^ i a i - Moderniškame - 900 dr. _ 24.30 doL iki Spartos 246 klm. vykome automobiliu. Važiuodami 
įdomesnėse vietovėse sustojome. Kelionė truko 6.5 
vai. Spartoje apsistojom centrinėje gatvėje Maniatis 
viešbutyje, 4 aukšte Puikiai ir aiškiai matyti visas 
miestas lygumoje tarp aukštų medžių ir storų palmių, 
o aplinkui vėl dangų siekiantys kalnynai. 

Pavalgę važinėjome po miestą ir apylinkes. Seno-
Tai stovykla, kurioje mergaitės paruošdavo tikybinėm Ji Sparta išgriauta, matėme tik jos griuvėsius. Toje 

pattojt vietojs dabar yra saujas ir tvarus Spar-

Buvome muziejuje, kuriame yra visokių ir įvairių 
meniškų brangenybių. Iš Spartos išvykome po pusry
čių, sustojome keliuose vienuolynuose. Ypač vertas 
dėmesio buvo Megalo Spileo pusiau įlindęs į aukštą 
akmens kalną Koplytėlė uoloje, kiemelyje tropiniai 
medžiai. Nuo kalno į apačią upelis vingiuojasi su kri
tuliais. 

i 

• 
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KUN. SIMONAS MORKŪNAS 
- JUBILIATAS 

Didžiajam labdariui keturiasdešimt penkeri 
kunigystes metai 

Turimais duomenimis re
miantis, 1933 m. balandžio 1 d. 
arkikatedroje buvo įšventinti Kau- j 
no arkivyskupijai 22 nauji kuni
gai. Jų tarpe buvo kun. Simonas 
Morkūnas, jau sulaukęs 31-rių 
metų amžiaus ir pasiruošęs ku
nigiškam darbui sąmoningai, nuo
širdžiai ir su pilnutiniu atsakin
gumu. Šių metų balandžio 1 d. 
sueina nuo tos dienos keturiasde
šimt penkeri metai. Anot Leon 
Bloy, kiekvienas penkmetis po 
dvidešimt penkerių metų kuni
gystės yra speciali Dievo dovana 
pašventintomis rankomis teikti 
palaiminimus žmonėms, sakra
mentų galias panaudoti sieloms, 
subrandinta krikščioniška mei le 
dar vis toliau pratęsti gyvenimą. O 
pratęsti krikščionišką meilę, 
anot to paties autoriaus, tai pra
tęsti Kristaus gyvenimą žmonių 
tarpe. 

Trumpai Lietuvoje, 
ilgai svetur 

Šios sukakties perspektyvoje 
iš naujo žvelgiame į kun. S. Mor
kūno neeilinius darbus ir į nuo
latinį tos meilės spinduliavimą 
krikščioniško, kunigiško uolumo 
ir žmogiškai jautrios širdies gy
venimą. N e sausos biografinės 

dėjo didesnius mokesčius parapi-itik priemone p**eibėti žmogui, 
joms, Sv. Kazimiero par. energin- j gelbėti sieloms, kurti savo aplin-į 
eoio klebono dėka viena" pirmu-į ^oje geresnį ir krikščionižkesnį I 

reikiamą sumą —(gyvenimą, kartais net rizikuoti, 
sunkiose ir pavojingose aplinky
bėse saro likimu, kaip pvx. žydų 
ir politinių kalinių gelbėjimu ir 
globojimu okupacijų metais. 

Keturiasdešimt penkeri kuni
gystės metai tėra tik proga pama
tyti, kad ir mes savo tarpe turi
me didelės aukos ir didelės mei
lės žmonių, kurie išliks mūsų 
tautos if išeivijos istorijoje. Tenka 
tik palinkėti dar ilgai tęsti tuos 
pačius gerus darbus Dievui ir 
žmonėms. 

A. D. 

Kun. Simonas Morkūnas — jubi
l iatas 

žymėtas vaisingu įnašu į žmo
n i ų gyvenimus, nes jis visuomet 
žinojo, kad žmogus susideda iš 
kūno ir sielos ir abiems dalims 
reikia vienodai rūpintis — ligo
n į aplankyti, pagalbos reikalin
g a m padėti, nuliūdusį paguosti, 
abejojantį sustiprinti. T a i dar 
daugelis atsimena, nes šie laikai 
tebuvo tik prieš trisdešimt ket
verius — penkerius metus. 

jų surinko reikiamą sumą — 
45 tūkstančius dol. dar prieš tik
rojo vaiaus pradžią. Tuo savo pe-
įapijai laimėjo pirmąją vietą ir 
pavvzdinės parapijos vardą. 

Bažnyčiai išdekoruoti pasikvie
tė dail. A. Valešką iš Chicagos. 
Jis įrengė 27 naujus vitražus, iš-
dekoravo bažnvčios vidų, kad 
žmonės jaustųsi einą melstis į 
Dievo namus, o ne i šiaip kokią 
pašiūrę. Iš vyskupijoje esančių 
137parapiių kelis kartus Šv. Kazi
miero par. laimėjo pirmąją vie
ta, įrašytą vyskupijos kronikose, 
dėl savo pavyzdingo susitvarky
mo, skolų išmokėjimo ir mokyk
loms rinkliavų reikiamu laiku 
surinko. 

Didelius administracinius su-
gebėiimus kun. S. Morkūnui pri-
oažino ir vyskupijos vadovybė, jį 
ikordinuodama į vyskupiją ir pa
keldama f klebono teisės, iki tol 
buvo administratoriaus titulu 
vadovauti parapijai. Žinoma, tai 
dar duoda ir kitų pirmenybių, 
kad, išėjus pensijon, vyskupija 
ties'ogiai rūpinasi negalinčio ir 
mažai tegalinčio dirbti kunigo iš
laikymu, nors šiuo metu dar ne 
reiškia, kad kun. Morkūnas, kaip 
jubiliatas, norėtų eiti pensijon. 
Dar jis, nors sulaukęs 76-rių 
metų amžiaus, su tokia pat ener-
giia kaip ir anksčiau dirba baž
nytinį, sielovadinį, parapiios ad
ministravimo, net parapijos pa
statų priežiūros darbus. 

CLASSIFIED ADS 
B E A L E S T A T E B E A L E S T A T E 

IŠNUOMOJAMA — FOB B E N T 

Viena moteris ieško kartu gyventi 
moters pensininkės, norinčios pigiau 
pragyventi, Marąuette Parko koloni
joje. Galima naudotis visais namo pa
togumais. Del daugiau informacijų 

skambint RE 7-8105 

F«r rent large 2 bedrm. apt. witfc 
dinšng rm. Adutts only. Near Mar
ąuette Pk. Stove A refrig. No pets. 
$230.00 per mon. 7784935.. 

iiiiiiiiiimiiiiuitiimiiiiuiiiiiiiiMiiiiiiJMii 1 vmmuLbf.. >mmm 

NAMŲ PARDAVIMAS 
Namus veltui įkainuoju. 
Gabu namus parduoti. 
Turiu gerus pirkėjus. 

BEAL ESTATE BROKERIS 
P. 2UMBAKIS-PR 8-6916 
IIKlIluIlllllIHiilIUIIIIMIIIIIIIHUilHIIIUU 

Budraitis Realty Co. 
l i es su 90 kitom namu. pardavimo 

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

NORINTIEJI 
PARDUOTI AR PIRKTI 

be Jokio 
mums. 

jstparetgojtmo skambinkit 

Išnuom. apstatytas kambarys su 
virtuve rantam asmeniui — moteriai 
ar vyrui. Atskiras įėjimas. Informuo-
ns tei. 776-3727. 

Taip pat, abejojam dėl turimo 
DRAUDIMO, ar norint apdrausti 

į NAMĄ AUTOMOBILĮ, GYVYBĘ ir 
SVEIKATĄ matomai jums patarnaus 

BALYS BUDRAITIS 
424S W. 6&rd St . , Chicago. DL 

767-0600 arba 778-8871 

Artimui darė tik gera 

Jubiliato labdariška širdis jjį 
Tačiau jo didžioji kunigiško 

žinios, kurios prasideda g imimu ir darbo dalis jau yra Amerikoje, 
mokslu, bet darbais nužymėtas, Atvyko Čia 1949 m. pabaigoje. Ku-
gyvenimo kelias suteikia vertę I rį laiką padirbėjo Sv. Vincento li-
tiems keturiasdešimt penkeriems ! goninėje, paskiau Sv. Petro ir Pau-
metams, kurių tarpe kunigiški j l iaus parapijoje, Carrol mieste-
įsipareigojimai lydėjo jubiliato vi-! lyje klebonu. O jau nuo 1951 m. 
sus užmojus, didelį pasiryžimą,! balandžio 14 d. klebonauja Šv. 
nepalaužiamą energiją ir nuola- ! Kazimiero parapijoje Sioux City, 
tinį troškimą pagelbėti visiems, j Iovva. Tai jau tuoj bus dvidešimt. i m i n ė m s bet ir kitiems pagalbos 
kam jo pagalba labiausiai buvo | septyneri metai. T i e metai nieko] _. , _,.___. T. , , 
reikalinga. 

verčia savo darbų neapleisti. Sio 
je srityje jis dar niekeno nėra pra
lenktas. Jis iš savo kuklios algos 
santaupų atiduoda dalį parapi
jai, kai reikia jos reikalams. Jis 
yra pasiuntęs į okupuotą Lietuvą 
ir Sibirą daugiau kaip 200 bran
gių ir vertingų siuntinių ne tik 

P A R D A V I M U I 

Parduodamos 2 poros siuvinėtų 
tinklinių užuolaidų langams: 2 m., 40 
em. x 3 m. 70 cm. pločio taip pat 8 
meeei ir 4 metrai lino audinio iš 
Lietuvos. Kreiptis teL 2544217. 

N O R I P I R K T I 

IEŠKAU PIRKTI 
iŠ savininko (jokių agentų) 2-jų 

"I TTIl lllllll I — l l l l l 

M A B Q V E T T E P A R K 
2-jų batų mūrinis po S kamb. 

Gezu Šildymas. Mūr. garažas. Arti 
68-tos ir Talman. Žemiau $34.000. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimą* 

Valdymas 
Draudimai — Income Taz 

Notariatas — Verdmai 

BELL REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

(455 S o . K e d a e A v e . - 778-2233 
• '-*••"• • • M i B i i M g — ą p — 

Mūrinis — 12 metų, 5'2 kamb.. S 
mieg. Kabinetinė virtuvė. Dvi pilnos 

vonios. Sausas įrengtas rūsys. Mar
ąuette Parke, prie Talman g-vės. 

Marųuette Parke. Mūrinis. 2 liuksus 
butai po 6 kamb. Kiekvienas butas 
turi 2 vonias. Abi naujos kabinetines 
virtuvės. Sausas rūsys. Mūro gara
žas. 

Prie 72-os ir Talman. 1% aukšto 
medinis. 4 ir 5 kamb. Nebrangus. 

BROKERIS P . Žl'MBAKIS 

PR 8-6916 

Sudiev Žiemuže 

N O R I P I R K T I 

Pirksiu, seną bet stiprią 
atsigulamą kėdę. 

Skambint 776-8127 

M I S C E L L A N E O l ' S 

, . . , „ . , , _ (reikalingiems. Jis vienas pirmų-
resakvtų, jeigu kun. S. Morkūnas , . T . ° , , • T> i 

. J ., ." . . . .. hų Lietuviu fondo nanų, Bal-
kun. S.' savo pasiaukojimu ir energua ne- ! 

Verta prisiminti, kad 
Morkūnas kunigišką darbą ne-j būtų šią lietuvių parapiją pri-
priklausomoje ir pavergtoje Lie- jkėles beveik iš mirusiųjų .tarpo, 
tuvoje tedirbo tik dešimt su tru- j Jei ta parapija, būdama viena ma-
pučiu metų. Bet kiek ten per tuos žiausiųjų visoje vyskupijoje, ne-
metus pačioje jaunystės energijo-j būtų net keturis ar penkis kartus 
je padaryta, tai kelia nuostabą ir j laimėjusi pirmąją vietą įvairių 
organizuotiems vienetams, kurie' specialių darbų ar vyskupijos 
ne visuomet pajėgia net sutelk-; projektų vykdyme, 
tinėmis jėgomis ką nors panašaus'; T o k s s u k a k t u v i n i n k o kunigys

tės pašaukimo įprasminimas dar
bais kelia nuostabą lietuviuose, 

pasiekti. Kun. Morkūnas — tik 
Žaliakalnio Prisikėlimo par. vi
karas. Bet jis kartu statytojas di- nors jie jau žino apie jo darbus 
ažiulės prieglaudos, kun buvo bu- ; L i e t u v o i e > j ^ Žaliakalnyje ar 
tina seneliams, paliegusiems ir • « B r a z i I k o s » v a r g š ų ^ D a r 

našlaičiams. J,s tik kunigas, bet , d i ( k s n ę n u o s t a b ą k e l i a sve6m_ 
jc rūpescm statoma užkrečia- į t a u č i a m s ? k u r i e n e i p r a t e m a t y t i 

moms ligoms gydyti l igonine, j t d d o d a r b § t u m 0 5 s u m a n u m o i r 

gelbstinti išvengti per ankstyvos Į e n e r g i j o s k u n i g 0 ; s u g e b a n č i o net 
mirties Džiovininkais rūpestis, m a ž o j e ^ e darvti stebuk-
kai si hga dar n e tik Lietuvoje, U ritraukti ^ ^ ^ m e i l e 

bet ir visoje Europoje buvo dide- , 7 n u ^ i r d u n i u > p a s k a t i n t i j u o s 

le rykšte. įėjo | jų sielvartą kun j d ė t i s H e b a ž n ^ i r ^ ^ - ^ 
jis pavertė tikrove, pastatydamas | i n i m o s x w a u k o s d v a s i a i r OT 

dispanserį. Jis rūpinosi n e tik Ii 
geminėmis, prieglaudomis ir gy
dymosi namais, bet taip pat ir ne
turtingiesiems vaistais bei medi
ciniška priežiūra. O dar tik besi
kuriančiai Lietuvos valstybei to 
kia privati iniciatyva, tokios dide
lės energijos išvystymas buvo rei
kalingas kurti naujam gyveni
mui, kad daugiau žmonių būtų 
laimingų. 

asmenybės gilumu, įsigyti sau ir 
Lietuvai draugų aukŠkųjų dva
siškių ir pasauliečių tarpe. 

Sv. Kazimiero liet. parapija Si 
oux City, Iowa, įsteigta prieš 65-
rius metus. Bet net pirmajam kle
bonui kun. M. Cibulskiui nepa
vyko visko tinkamai sutvarkyti 
dėl mažo skaičiaus parapiečių. 

i Kurį laiką buvo klebonas net slo-
<vakų kilmės kunigas, vėliau — 

SIBIRO G E L E Ž I N K E L I S 

(Atkelta i š 3 p s D . 

vo patenkintas nei sparta, nei at
likto darbo kokybe". Laikraštis 
taip pat buvo labai nepatenkintas, 
kad ten dirbantieji buvo per ge
rai apmokami! (Pagal komunis
tinę sistemą tokius darbus turė
tų atlikti kaliniai, kuriems nie
ko nereikia mokėt i , bet t ik duo
nos plutą. Aut . ) . 

Si geležinkelio linija, nežiūrint 
jos brangumo ir milžiniškų aukų 
pasieks ligi š io! 
ierr.es turtus. 

Keler, meta, sugriautoje Vokie- u R ^ ^ ^ m i m 

tijoje pabėgėlių stovyklose, dar- d a b a r t i n i s i u b i l i a t a s k u n . S . Mor-
bas delegaturoje buvo taip pat at- L ^ y ^ ^ ^ ^ p a r a p į . 

I ją nuo mirties, nes ji jau buvo pa
smerkta uždaryti. Dėl to ir stebi
na jo gyvenimo ir kunigystės di 
džiosios dalies darbai, kurie nesu
nyks dulkėse, nors parapiečių 
skaičius dar sumažėjo dėl dviejų 
didelių potvynių ir dviejų fab
rikų, palietusių daugiau kaip 90 
šeimų pragyvenimą, uždarymo. 

Savo jėgų nesigailėjo 

Kun. Morkūnas, perėmęs para
piją, rado daug skolų ir kasą tuš
čią. Jau pirmomis dienomis jis su-

fo šalpos nuolatinis rėmėjas. Jis 
remia kiekvieną visuomeninį ar 
politinį lietuvių tautai naudin
gą užmojį savo aukomis. O jo au
kos katalikiškai spaudai taip pat 
per metus skaičiuojamos šimtais, 
o per daugiau kaip 28 Ameriko
je gyventus metus — dešimtimis 
tūkstančių. 

Kun. Simonas Morkūnas yra 
gimęs 1902 m. vasario 16 d. Val-
tūnų kaime, Žemaitkiemio vals. 
Ukmergės apskr. Nuo jaunystės 
norėjo siekti mokslo, nors karo-, są-; 
lygos sutrukdė jam laiku jį baig
ti ir pasiruošti seminarijai. Jis pa-' 
siryžimo kunigystei neprarado iii 
jau suaugęs jaunuolis stojo į semi
nariją, gerai baigė mokslus, bet 
neužsidarė kabineto ar raštinės 
profesionalu. Jis tapo kunigu lab
dariu, nepaprastu sugebėjimų 
administratorium, rūpestingu va-rg 
šų ir nuskriaustųjų, ligonių ir 
našlaičių globėju. Jis gebėjo or
ganizuoti Kauno visuomenę dė
tis prie labdaros darbų. Jo pa
siekti laimėjimai labdaros srityje 
Lietuvoje prašoko milijoną litų, 
iao labiacr prašoko milijoną per 
27-rių metų klebonavimo laiko
tarpį Amerikoje, jei tai tik me
džiaginiu požiūriu vert intume 

Tačiau Jubiliatui medžiaga yra 

PAC&AGE l O P R E ^ s AGEKOT 
MARMA NOREKIENS 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
pageMaajMaoa germ rūšie* 
if-*-1riir t* Europos sanu£llu 

W. 6»tt> 8t_ Chicago. Oi. «e«2t 
T E L — « A 5-21*7 

k kamb. naujo tipe mūr. 
Ir garažas. Centr. oro Šildymas Ir 
vėsinimas. Galimo tuoj pažiOreti Ir 

savininko (jokių agentų) 2-jų ar i n u P i r k t i «* $28.150. Marąuette 
4-rių butų mūr. namą — reikalingą Į 
taisymo. Marąuette Pke. tarp Westem * T f c2?<C ""S™".. * «**••••' M a r -„ . . . »»_•-,_ „ x . j ^ ^ ąuette Parke. Naujas gazu šUdymaa. u- Califorma. Pasiūlymus rašykite N a S 1 8 a t l d u o d a & $38 800. 

adr.: Draugas, Acrv. 6121, 4545 W. 

63rd Su. Chicago, DL 6062a 

m&ro na-
tinkaman 

MISCELI^ANEOUS 

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

HHTiiTf*M perkraust^nas 
Įvairiu atstumu 

TeL: S76-1KK2 a r t e 8 7 6 ^ 8 9 6 

Į _Mfc. - ! . .J . .•••••..•. . ̂ > .. _ n~ 

tmirainuiiiiiiiiiiiuunHiiiiimiinnniiH 
STATOME NAUJUS NAMUS 

Atliekame 
MOQ nartrq pstai^yraus. 

PV7TRAONLA8 
C » N a T R l K m O N COMPANT 

TeL — 847 7564 
Skambint po d vai. vakaro 

•MIIIMIIIIIINIIMIIIIMilllUIHIUIIIIMinillll 

iiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiimiiiiiuiii 
NAMŲ APSrTYARKYME | 
RuoSiates ką perstatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro 

Telefoną 476-3950 
tiiimiumniimiiiiiiiiuiiiiimiiimniiiiiii 

» k*mt>. labai 
mas ant plataus sklypo, 
seimai žavingai gyventi Arti 78 tr 
Kedzie. S39.800. 

Gražus platus sklypas tr ganribu 
Marąuette Pke. Vertingas pirkėjui 

Tvirtas 2-jn aokdtq mūras. 2 butai 
V maloni biznio patalpa. 2 auto 

(garažas. Savininkas nusileido Iki 
$28,500. l£arquette Parke. 

SIUNTINIAI | UETŪVJJ 
ii kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4085 AidMr Av*. 
Cbieago, m. 00682, t e k t . 027-6660 

HELP VTANTED VYRAI 

Semi Skilled 
GENERAL MACHINE SH0P 

AND AS2£MBLT 
Paid holidays & vacations. Air 
conditioned plant. Free insurance 

KIWI CODCRS CORPORATION 
265 E. Messaer, Wheeling, EJinols 

P h e a e — 541-4511 

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
Need 1 working foreman & 1 operator 
& sėt-up man t'or 6rowne & Sharpe. 
Mušt be expenenced in Cam Uy<oot 
and set-up. Esceilent pay. 40 aours. 
4 day week. 

ZEMTH MANUFACTCRING 
2920 N . Caniornia, Chicago 

TeL — 463- 0400 

HELP WANTED 
GRINDCRS 0 .0 . and LA. 

Mušt speak a little English. 

Phone — 666-1821 

FOLE«R 
OPERATOR 

4:00 p .m — 11:00 p.m. 
for near Loop bindery. Mušt be 
expenenced with CVeveJand and Baum 
fokters. 

Good pay and benefits. 

427-6622 — Bill 
mmimmiimitiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiMiiiiii 

EXPER'D MAGHINISTS 
A p p I y — 

NCRTMWEST£RN OECTR1C 
C0MPANY 

1750 N. Springfield 
Chicago, Illinois 

MIUllUMIUlIUIIUlUUIlilINIlIlIlIlIlUlIlIlll 

Valdis fieal Estate 
2625 West Tlst Street 

Tel. 737-7200 v 7374534 

VKAi %rs*^ •:"raaas." r • 

tQ% — 2d% — 30% plclaa mokėsite 
a i apdrauda o n o ugnies Ir antomo-
pas imu 

F R A N K Z n P O L I S 
S20S<4 Wes< »5tl> S«reet 

Chicago, lllinoi-
Telef. OA 4-M34 

M O V I N G 
dEREKAS perkraugto baldu* Ir 
kitus daiktus. Tr i i toli miesto k i 
dimai ir pilna apdrauda. 

TEL. — W A 5-808S 

6 kamb. mūr. 3 miegami. 66 ir Tal
man. $27.500. 

Gražus bungalow — 6 kamb. 2 ži
diniai 83 ir Kedae, $64200. 

15 metų senumo, 5% fcMaV. 3 
miegami. Daug rūbiniu. 2}Ą maš. ga
ražas. 63 ir Narragansett $54,000. 

2-jlu aukštu — po 6 kamb. mūr. 
65 ir Talman. 532,500. 

90 akrą žemės Lemoate. 510,000 
už akrą. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insurance — Income T a z 

2951 W. 63rd Si., 436-7878 

HELP WANTED _ MOTERYS 

S 0 P N I E B A R Č U S 
RAMO ŠEIMOS VALANDOS 

Tisos programos 18 WOPA 
lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vaL popiet. — Šeštadienį ir 
•rirmrt nuo 8:30 * i 9:30 • ryto. 

Telef.: 434-2413 
1400 A. M. 

TL» S. MAPLEWOOD AVE. 
OHICAOO. H X . 0B69» 

M a W m u mmmmmmmmmm 

iiiiiiiuniuiuiiiiiiHiDiiiiiuiiiiHiiiniiiiri 
M. A. t I M K U S 

N'/TART P T B f l f 
rNCOME TAS SERVICE 

4259 So. Ibpievvood, teL 254-7450 
Taip pat daromi VEBTTMAI, 
GIMINIŲ Iškvietimai, pildomi 

PILJETTBfiS PRAŠYMAI tr 
kitokie blankai. 

•nillllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIllItlIlIlUBHP 

AVIONICS 
BENCH reRSON 

NAVACOMM R E P AIR — 
Mmimum ;.-y«a.rs experience. MUst 

be able to ase all tęst eąuipment 
inclading slgnal generators, acopes. 
Collins, King. and Lln Aire eto. bencn 
tęst eąuipment. 
AUTO PILOT — 

Minimom 5-years experience auto 
pilat. F l lght aystems repair, prefer 
heavy experience in FT5-105. F D -
10S. FD-109 Sysrtems. Mušt be able 
to use all tęst equipment, inetading 
sienai ge>neratttrs. soopes, Collins. 
980t,l^A. 971F-1, e t a 
DME — 

Minimum 6-rears experieace. DME 
Transponder - Weather radar repair. 
Mast be able to use all tęst eq.ulp-
ment including; signal fenerators, 
seopes. Collins. King, Lln Air». e t e , 
bench teet equipment. Moat be aelf 
starte rs. 

GaA JAXET MILLER 
(314) 426-7060 

An EauaJ opportnntty cmployar 

CRT OPEB'S, CLERK TYPKT3 
GENEBAL CLERICAL 

We are growing an<i have immedi-
ate openings tor sharp individuals 
wHh a hįrh sehool edncatlon or 

i equivalent to "work at our oonveni-
į ent North Michigan AvenUe OfCJces. { 
Į If you can type 4i>WPM we wlll train 

you to operate 6ux CRT Terminais. 
We offer a good starting salary and 
oompany paid beaefits. Pleaae call 
tor Int.errteTT appointment: 

P A T MURAI — 645-5962 
Rqual opportunlty employwr. m./t. 

sipažino su parapieČiais, ėjo iŠ na-
rteiinaudojainus) m u j namus tuo metu, kai para-
sujisigd^^:. L / į ! piečiai fau bvsiz grįžę ii darbo. 

Sovietu vijOi teritorijos p > t o su 
civilizuotu pasauliu. Apskaičiuo-Į 
jama, kad ten yra apie 4 0 b!!jo-
^ u vertės geiežžes rūdos šaltiniai. 

rirJeo aukas ir pasižadėjirr.iit & > 
lorr^ iirr.okėti, bstoyČiai atnau
jinti ir pagražinti. Kari vyskupija 
IntiKrn aaok^Jdoru iškikyU už-

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangoa. Priekinių ratų reguliavimas 
tr baJanaavima*. Staodaai . Dmriintu-
vai. ttmetaameji vamzdžiai tr kiti pa
taisymai. FHIESTONE TTRES. Wneel 
nhgnmmt and balannng. Brakea. 
Shock abTjrberg. Mufflem and pipea. 
Tune-Upa Lubricatiori. CSiange of d i 
and FOtera. 

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 West M f l StfMf — T«l. (JH §-7777 

Veikia ooo 740 vai ryto iki $JCO vaL vakaro. 
SeitadiemaM nuo 1i00 vti. ryto iki 4 vai popiet. 

MTKA> CBRAS 

V A L O 
KILIMUS IR BALDUS 

viso rftftig grfadia. 
t. RCBNTB — TeL RE 7-5188 

TELEVIZIJOS 
BpalTOtioa Ir Papraatoa Radijai, 

Storeo Ir Oro VėatntovaL 
Pardavimą* Iv Tatoytn^a 

M I G L I N A S TV 
SS46 W. « m i S t , teL T76-14M 

iiiitiMiiiinuiiiiiiiiiirniiiiii 
|vjunq prekiq p«4rtafe 
gtai » m«.<wj — M M a 

OOSM08 PARCELS KXPRB88 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
tSSS a Hahted *«., Chlca«o. Ū I M M I 

TctaC.: t » - 1 7 S 7 — 3M.SS2A 
T j u a t a a Talaattna* 

IMHIIIMMMIIIMIHIIIU 

apeiznoka akelbtis diea. DRAUGE, 
aea j is pla£ift.uetf.1 skaitonat lie
tuvių dianražtis, gi akelbiaų kai-
aoe yra visiems prieinamos. 

S 

General Office Help 
For general office work. PoLsh \an-
guage heljrful. Typing is necessary. 
Steady work. Good pay and all bene-
fits. 

CHICAGO WEAV1NG CORP. 
2128 W. North Avenue 

TFL.; 48«420O 

Immediate Openings for 
TOOL. A > 1 ) M A C H I N E 

R L I L D E R S 
ALSO MACHINE DESKSNER 

Clean Shop — Good Working Con-
diuons — Good Pay (Western Suhurb > 

CaB 7 A.M. t o 3:30 P5T. dafly 
Sstardays til! 4 P.M. 

5 4 3 — 2 2 2 0 

SAUSAGE MAKER 
NO EXPERIENCE NECESSARY. 

(MUŠT SPEAK ENGLISH) 

CONTACT B B L *VGOXSOR 

A t 5 4 5 - 2 6 5 0 

HELP WANTED — MALĖ 

. 

^uniiMiinwiiiitwwiiiiHuiniiiitHiiHiiiHiiiitiuiiWHiiwiiiimnwwiiirimwnni 

i MAKE fęę 
i MEN & W O M E N 
1 FulI & Par t Time — D A Y S / N T T B S 
| * A S S E M B L E R S * 

PRODUCTWJN WORK 
Easy Work — No Previous Experience Required. 

HOURS: 7:30 to 4 FuIl Time 
5 to 1:30 FuIl Ttme-Nttes 

E 5 to 10:30 Part Time-Nites 
= MOTHERS SHIPT AVAILABLE. GOOD STARTING PAY. 
r FULL BENEFTTS FOR FULL OR PART TIME 

CALL DEBBIE 3SM71© OR APPLY W FEPJ0N 
i IPIMfeftasb 
I JCC S. 56=^s 3asč In&izA, 
z Northw8St si&A įOSL off M 0 
= Aa £qua! Oppottuaity Emptayer M/F 

IA. 

{SSSsuittsuitt&sutususiatHBuuuKSinnH^KniSKnnS:^ 

http://ierr.es
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BOSTONO ŽINIOS 
IŠ BOSTONO LIETUVIŲ 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
SAMBŪRIO 1978 M. VEIKLOS 

eilėraščių rinkinio "Dainos ir sap
nai" pasirodymo proga. 

Vakarą pradėjo 

KELIAS 

Sių metų Vasario 16 dienos 
minėjimuose mūsų sambūris da-
U-vavo dv'ejose valstijose tą pa-
! ;ą vasark) 26 dieną: mažųjų 
grupė Bostone, o vyresnieji Na-
shue, N. H., vadovaujami Gedi
mino Ivaškos. 

Paminėjus New Hampshire 
valstiją yra būtina pažymėti, kad 
r? ten į Bostoną į sambūrio šo
kių pamokas kiekvieną antradie
nį atvyksta trys vienos šeimos 
nariai —mokytoja Julytė ir stu-
rentai Danutė ir Ričardas Graus-
Iiai. Arba ir kitas gražus pavyz
dys, kaip puikus šokėjas Juozas 
Dapšys, atlikęs karinę prievolę, 
vėl įsijungė į šokėjų eiles. 

Mūsų sambūris lietuvius repre
zentuoja ne tik Bostone, bet ir ar
timesniuose bei tolimesniuose 
miestuose. 

Kovo 19 d. šoko Cambridge, 
Ma., Public Library surengtame 
Ą tautinių grupių tautinių šo
kių renginyje. 

Balandžio 22 d. šoks Naujo
sios Anglijos 34-tame Festivaly
je Nattek, Ma. Mūsų sambūris 
per visus 33 metus dalyvavo vi
suose anuose festivaliuose. 

Balandžio 23 d. vyks į Man-
chester, N. H. Ten tautų pa
sirodyme atstovaus to miesto lie
tuviams. 

Birželyje, diena dar nepaskirta, 
dalyvaus Bostono tautinių gru
pių pasirodyme Boston City Hali 
Plaza. 

O liepos 4 d. kartu su latvių ir 
estų tautinių šokių grupėmis 
pašoks taip vadinamą "Draugys
tės" šokį Amerikos ir Kanados 
latvių dainų ir tautinių šokių 
festivalyje, kuris vyks Bostone. 
Dalyvaus virš tūkstančio šokė
jų ir kelios dešimtys chorų. Tą 
šokį sukūrė Bostono latvė Abo-
lins^Jpirmąją to šokio repeticiją 
jau turėjome kovo 14 d. 

Tai tik pirmojo šių metų pus
mečio pasirodymai savųjų ir sve
timųjų tarpe. O kai prieš akis 
yra plati antrojo pusmečio pro
grama, tai sambūrio vyresnių
jų šokėjų grupė šiemet net ir 
vasaros atostogų neturės. Leng
va pasakyti 'atostogų neturės', 
bet nėra lengva laisvą vasaros, 
kiekvieno antradienio, o kai ka
da šeštadienų ir sekmadienių 
laiką, energiją (na, ir pinigą) au
koti, lietuviškiems fr. Lietuvos r«i-
ka lami ' T a d " tetūnie jaunimas 
gražiai vertinamas ir nuoširdžiai 
remiamas, kai jisai kokios para
mos yra reikalingas 

SKAUTYBĖS 
Chicagoje buvo staigmena 

rūzus, tirpė cukrų, degino širdis... šeštadienio audra. Temperatū-
Kartu su skautėmis dirbo jų drau- r* buvo žemiau normalios, iš-
gininkė v.sl. B. Tamulynaitė i š k r i t o sniego, buvo daug nelai-
jos padėjėjos vyr. skautės D. II-
gainytė, A. Spurgytė ir R. Mi-

N E T I K E I A AUDRA D & A U G A S , trečiadienis, 19?8 m. kovo mėn. 29 cL 

(Atkelta iš 2 psl.) 
Kaziuko mugė 

Penktadienį prieš Kaziuko mu-
komisijos g ę tunto "dievdirbių" būrelis, be-

sniego, buvo daug 
mru slidžiose gatvėse, 
pirmadienį pradėjus šilti, 

Orui; 
nuo pirm. mz. Ed. Cibas. Ant kalbė-,įklausydami p. V. šerelio pasą-, . . . . . . . 

tojo staliuko degė žvakė, kas su- k o j i m ų į§ j 0 kelionės į Venecuelą, i ^ ^ l 1 ! - V a l g y . l d * a p a ! m e j » " ' a u k š t ų dangoraižių ėmė pavo-
darė jaukesnę nuotaiką. Rašyto- b a i g e paskutiniuosius darbus: t ė - | ! e ] ^ " S 2 ™ * m e n , u l l f ' l P 3 ' Jingai kristi suledėjęs sniegas 
-as Antanas Gustaitis kalbėjo [ v ū n a s A . Sasnauskas kalė paka-
apie Stasio Santvaro 'Da inas ir binimus, S. Gotceitas rikiavo ge-

vilkus, A. Naujokas sapnus". Žinoma, iis sakė, sunku 
kalbėti apie asmenį su kuriuo gy
veni po vienu slogu. Jeigu jį gir
si, dažnas sakys, jog tai pataika
vimas, jeigu kritiškai pažvelgsi, 
tai tie patys sakys, kad po tuo 
stogu yra kas tai ne taip. 

Po šio puikaus įvado Gustai
tis kalbėjo apie pačią knygą ir 
'os autorių. Jis tą knygą ir jos 
autorių gustaitiškai vertino. Su
minėjo daugybę garsių pasaulio 
poetų ir lygino šios knygos eiles, 
ypatingai erotines, kurios atsimu
ša net į meilės ir grožio deivę 
Afroditę. Gustaitiškai interpre
tuodamas paskaitė iš tos naujos 
knygos daug gabaliukų. 

Tai buvo vienas iš įdomiausių 
supažindinimų su knyga. Eiti per 
gyvenimą su šypsena ne visi mo
ka ir gali. O, sakoma, kad juo
kas yra pats geriausias gydyto
jas. I r taip "Dainos ir sapnai" 
nenustojo savo vertės ir grožio 
kai per juos buvo einama su hu
moru. Tas humoras gal dar dau
giau sudomino ir pačią knygą 
įsigyti ir skaityti. 

Knygos autorius rašytojas Sta
sys Santvaras prisiminė savo pir-

ležinrus 
šveitė padėklus, o darbų vado
vas J. Gvildys, eidamas aplink, 
ruošė daiktų sąrašą. "Tik 95! Per 
nai padarėm 100 eksponatų!" — 
nutraukė visą ramybę. Kad šo
kom į darbą! J. Miknaitienė tuoj 
sulipdė varpas, V. Kasiulienė de
rino gėlių puokštes, tuntininkė 
traukė Wisconsino upės kelmus 
iš dėžių ir nakties sulaukus V. 
Gvildienė su N . Balzeriene jau 
galėjo nutepti ir užbaigti tą ilga
mečio tunto darbų rėmėjo, 
kaip mes J. Gvildį tarp savęs va-

puošė vyr. skautės R. Vadeišaitė, Daijs Michigan Ave. buvo užda-
V. Malioriūtė ir L. Lauciūtė, o D. ryta p r i e Hancock rūmų. Le 
Sutkutė dirbo loterijoie. Aušri- ^ į r į t o 
nes draugovė įrengusi "foto studi
ją" darė ypatingus portretus, 

rūmų. 
ir a n t automobilių, 

pravažiuojančių Sears dangorai-
Šios žiemos sniegas pasiekė 

mažosios paukštytes mugės lan-; r e k o r d i n į j ^ _ g l 9 y ^ 
kytojus aprūpino savo dabintais L ^ ^ e r t ė kelioms 

°žj. 

maišais. 
valan

doms uždaryti O'Hare aerodro-
Galvojome po Kaziuko mugės m^- Tai buvo t ik ketvirtą kar-

pailsėti... Daugelis darbininkų su- *3 šio aerodromo istorijoj. Net 
sirinko vaišėms pas D ir Š. Got- h* miesto elektriniai t ramvaja i 
ceitus, bet po savaitės, girdėjau, kai kuriose linijose nevaikš-
randarbių dieninis būrelis vėl su- čiojo. 
sirinko pas s. J. Janonienę, o Į PLĖŠIKĖS 
tuntininkė jau ragina važiuoti į! 
Seserijos vadovių suvažiavimą To j Chicagoje areštuotos t rys 
ronte, į vyr. skaučių sąskrydį čia merginos, įvykdžiusios apie 20 

diname — "chairman of the netoli Chicagos, ragina eiti į su- į įsilaužimų. Jos ypač apiplėšda-
board" — užduotą darbą — 100 eigas, ruoštis stovykloms, ragina vo senesnio amžiaus žmones, 
-tąiį rankdarbį. ' j rašyti... Tai tau ir poilsis. Taip, 

Gerai pasisekė Kaziuko mugė, kaip Aušros Vartų tunto šūkis sa-
Visi tunto būreliai paruošė daug ko: "Darbas, džiaugsmas, parei-i — Didžiausias nehumanišku-
giažių darbų. Mūsų skautės daly- g a — Aušros Vartuos visada!" Į mas, kuris gali būti priskiria 
vavo visur savo jaunatviška n u o 
taika. "Erdvių" kavinėje pavyz
dingai tvarkėsi Žemaitės draugo
vė vadovaujama ps. V. Eidukai-
tės. Neringos skaučių draugovė 
antrame aukšte sprogdino kuku-

(Pabaiga) 

„ . . . . j mas žmonėms, y ra turė t i progą 
• daryti gera kitiems ir nedaryt i 
nieko. Fulton J . Sheen 

liaus Cibo koncerte, kuris įvyks 
balandžio 9 d. (sekmadienį), 8 
vai. p o pietų Fi rs t & Second 

muosius eilėraščius ir pirmąsias Church salėje, 66 Mariborough 
knygas. Pirmoji pasirodė 1924 m. Street, Bostone. 
Padėkojo leidėjui Juozui Kapo
čiui, kurio dėka ši knyga ir atė
jusi ta forma į gyvenimą. Pa
skaitė ir savo kūrybos, bet dau
giausia ne iš šios knygos. Taip 
pat paskaitė daug trumpų eilu
čių, parašytų rubaiatiškai. 

Br igi ta Pumpolytė pradėjo 
smuiko studijas Vokietijoje d a r 
tik būdama 5 metų. 1959 m. 
"Dirvos" suruoštame jaunųjų 
talentų konkurse ji laimėjo pir
mą premiją. Muzjką studijavo 
Philadelpbda Musical Academy 
(PMA), kurią baigė gaudama Knygos autoriui ir prelegen 

tui buvo £ f e g * J » 8 ™ * ? * įachelo'r o f ' M u s k l i p s n į 
o ta ip pat ir subatvakary esan
tiem Juozam, nes tai buvo jų var
diniu išvakarės. 

Pumpolytė grojo smuiku Phi -
ladelphia Grand opera, Philadel-

Susirinkimas buvo gausus. Bu- phia Lyric, Philharmonia, Penn-
vo net ir nematytų veidų. Eilė sylvania Ballet, Haddonfield 
dalyvių čia pat įsigijo tą naują Symphony i r Wilmington Sym-
rinkinį ir autorius jiem pasirašė, phony orkestruose. J i yra su-

. Vakaras baigtas tradicinė kavų- dariusi savo styginį kvartetą, 
te su pyragaičiais ir laisvais pa-j koris dažnai koncertuoja Phi la-
šnekėsiais. įdelphijos apylinkėse. 

K. MOCKAUS PRISIMINIMAS I Br igi ta dėstė muziką PMA, 
Glasboro S t a t e College, Haddon 

Verbų sekmadienį, kovo 19 d f i e l d Conservatory, Cabrini Col-
buvo prisimintas pedagogas, žur- ^lege i r Epiacopal Academy. Da-
nal is tas irvisuomefuninkašKazysl į^j .m okytojauja Cherry Hill 
MockHS'joS'irierų mirties sukak- ^ ^ j j j g h gcnool, k u r y ra or-
čiai paminėti. Jo žmoi* M M ^ * e s t r ų - d i r i g e n t ė , istygim^i i n s t 

Mušu sąjungos narei 

A. t A. MARIJAI GIRDVAINIENEI mirus, 
jos sūnums VYTAUTUI ir KĘSTUČIUI bei kitiems 
giminėms ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią už
uojautą ir kartu liūdime. 

Amerikos Lietuviu Pensininku Sę;ungcs 
Chicagoje Valdyba ir Nariai 

Mūsų sąjungos narei 

A. t A. ANELEI GULBINIENEI mirus, 
jos dukrai BERNICEI, brolienei JUZRFINAI GULBI
NIENEI ir jos šeimai, brolių vaikams su šeimomis 
bei kitiems giminėms ir artimiesiems draugams 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

Amerikos Lietuviu Pensininku Sąjungos 
Chicagoje Valdyba ir Nariai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

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

4605 07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — TAid* 7 1741-2 

Mockienė buvo užprašiusi šv. 
Mišias už j^'sietą,'kartos*1®Vd*" mokytoja. 
atnašautos Šv. Petro lietuvių pa 

Sambūrio vadovei darjbas kiek į rapijos bažnyčioje So. Bostone. 
palengvėjo kai talkon atėjo jau- Į O po mišių Marija Mockienė pa

kvietė Kazio bičiulius ir draugus 
i savo namus užkandžiam. 

DAINOS IR DAILIOJO 
ŽODŽIO VAKARAS 

Minkų radijo valandėlės dai
nos ir dailiojo žodžio vakaras ba
landžio 9 d. Pradžia 3:30 vai. po 

nesnieji. Šokius mokinti, o ir va
dovauti, padeda Gediminas ir Li
lija tyaškos. Akordeonu per repe
ticijas ir pasirodymus groja pui
kus akordeonistas Edvardas Mei
lus, kuriam iš Worcesterio 50 my
lių kelkmė kas antradienį patys 
niekai O miela ir žavi šokio ir 
dainos ( ne tik būsimoji, o jau ir petų, Lietuvių Piliečių d-jos salėje, 

So. Bostone 
LAISVĖS VARPO KONCERTAS 

Lietuvių radijo valandos Lais
vės Varpas pavasarinis koncertas 
balandžio 16 d. Pradžia 3 vai. 
po pietų, Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje, So. Bostone. 

SMUIKININKĖ FUMPOLYTfi 
I R PIANIOTAS CIBAS 

PABALTIECiy KONCERTE 

ramentų ir kamerinės muzikos 

esamoji dainos solistė) Marytė Bi-
zinkauskaitė visada it paukštė 20 
mylių atskrenda ir kur tik ne
paprašysi visur ir visada mielai 
talkina. Nuo jos neatsilieka se
suo ir brolis. 

Sambūrio šokėjai netrukus pa
sipuoš naujais tautiniais drabu
žiais. Tuo reikalu rūpinasi meni
ninkė Ina Nenortienė, Birutė 
Skabeikienė ir Roma Štuopienė. 

Tautinių šokių pratybos da
bar vyksta Bostono Lietuvių Pi
liečių draugijos patalpose. Sale 
naudojamės nemokamai. Todėl 
Tautinių šokių sambūrio vado
vybe, sambūrio tėvų komitetas 
If visi šokėjai yra labai dėkingi 
draugijos vadovybei ir jos reika
lų vedėjui Algiui Smitui už teikia
mą globą ir paramą. 

O. I 

VAKARAS SU POETU 
S. SANTVARŲ 

Kovo mėnesio Kultūrinis su-
batvžkiri* įvyko kovo 13 d. Prog-
ranjoj* IJUVO: Poezijos vakaras su 
poetu Stasiu Santvarų jo naujp 

Naujosios Anglijos Pabaltie-
čių draugi ja kviečia Bostono ir 
apylinkės lietuvius dalyvauti 
smuikininkės Brigitos Pumpo-
lytės ir pianisto Edmundo Sau-

Brigi ta y r a dažnai koncerta
vusi lietuvių ir amerikiečių 
publikai Philadelphijoj, New 
Yorke, Chicagoje, Bostone ir 
kituose miestuose. 

Pianistas Edmundas Saulius 
Cibas pradėjo mokytis pianino 
pas kompozitorių Julių Gaidelį. 
Toliau studijavo New England 
Conservatory of Music pas ga r 
sųjį pianistą Russell Sherman. 
1973 m. laimėjo "Arion A w a r d 
for Music" i r pirmąją vietą N . 
Anglijos Baltų dr-jos pabaltie-
čių instrumentalistų ir daininin 
kų konkurse. Tais pačiais me
tais skambino su Boston Pops 
orkestru. 1977 rudenį Saulius 
dirigavo "Sūkur io" akordeo
nistų orkestrui. Cibas studijuo
ja Harva rd universitete, k u r 
dažnai pasirodo su kamerinės 
muzikos grupe. 

Bilietų š i am koncertui bus 
galima gaut i pr ieš koncertą 
prie įėjimo. Bilietai — $5 suau
gusiems ir $2 studentams ir pen 
sininkams. K. 

A. t A. ANELĖ ŽEMAITIS 
KLJATJSKAITfc 

Gyveno 3259 W. 66 Street, Chicago, Ulinois. 
Mirė kovo 28 d., 1978, 7:30 vai. ryto, sulaukus 86 m. a m i 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 29 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Vincentina ir žentas 

Jonas Jurkūnai, sūnus Vytautas ir inaVė Birutė Žemaičiai, anū
kai Ramunė, Algis ir Vaidevutis su šeimomis. 2 proanūkai Da
rius ir Linas, ir kiti giminės, draugai ir pažįstam:.. 

Priklausė Lietuvių Moterų Katalikių S-gai, Liet. Tautiniams 
Namams ir Lietuvos Dukterų dr-jai. 

Kūnas bus paSarvotas treč. 4 vai. popiet Mažeikos-Evans 
koplyčioje. 6845 S. Western Avenue. 

Laidotuves įvyks penktad.. kovo *31 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta j švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė, sūnus, marti, S?ntas- anūkai ir proanūkai 

Laid, direkt. Evans ir Sūnus, tel. 737-8600 

JUOZUI GUČIUI Australijoje mirus, 
žmoną ANTANINA seserį EMILIJJJ K0LBIENĘ ii jos 
dukterį DALU KOLBJUTC giliai užjaučiame ir ka> 
tu Imame, 

!f I!Waa Mmtaa! 

Mylimai motinai 

A. t A. MARIJAI GIRDVA'NIENEI 
amžinybėn iškeliavus, sūnus VYTAUTE ir KCSTU-
TĮ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

UiRSitf Sr Dobtas Y3$!!!2ask2i 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH VVESTERN / l / E 

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

T K U 
T Ė V A S IR Š O R U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
rBT8 HODEBNI6K08 ROPLTC1C*. 

2533 West 71 St. Tel. GRovenhilI 0-2345-6 
1410 So 50th fl¥e.. Cicero T0wnhall 3-2IOO-9 

ASSŠTM AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Cietuvtu LaidotuviM Direktorių asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

90. UTUANICA AVE. T A YArdi 7-SM 

STEPONAS C. LACK (UCKAWICZ) IR SUNOS 
Z3I4 W 2Srd PLACB 
M24 W. ISdi STREET 
I1S2S Southuest Highway, Hflta, ffl 

Vbghte 7-mn 
TeL REpobHc 7-1113 

T*. S744IN 

PETKAS BiaiONAS 
SO CALIFORNIA AVE. T«L LMmgtm S-SS7I 

JURGIS F. RUDMIN 
SSlf SO. LITUANICA AVE. TeL YAr* 7-113MI 

SO. 

POVILAS 
HALSTED STREET 

J. RIDIKAS 
fe l . YAf* 7-1011 

I4M SO. 
VASAITIS - BUTKUS 

!* • , CICERO, ILL TeL OLynpie V1MI 



D K A C O A S . i97d «ofc. 2» a I Š A R T I IR TOLI 
J. A. VAirriBtSE 

X Vakaronė su Jurgiu Jan
kumi įvyksta šį penktadienį 
Jaunimo centro kavinėje 7 vai. 
vak. Bus proga įsigyti J. Jan
kaus naują knygą ir gauti auto
grafą, nes į vakaronę iš Ro-
chesterio atvyksta pats auto
rius. 

X Stasys Santvaras, South j 
Boston. Mass., žinomas mūsų 
rašytojas, šiuo metu švenčiąši — Hartfordo, Conn,, ramo-
savo 75 metų amžiaus sukaktį, I venai balandžio 1 d. 7:30 vaL 
yra ilgametis i r nuoširdus vak. rengia pavasarinį parengi-
"Draugo" skaitytojas. Neseniai mą — balių Lietuvių klubo sa-
jis, atnaujindamas prenumera-! lėje. Vietos ir apylinkių, lietu-
tą, atsiuntė ir 10 dolerių auką, jviai kviečiami atsilankyti, 
tuo dosniai paremdamas dien-! _ ^ ^ ^ p r i l d a i l s o m v b ė 8 

raštj. Labai ačm. minėjime vasario 26 d. New 
x Lietuvių fondo pemo skir- Y o r k e a r m ė m j ^ ^ y ^ 

stymo komisijos pirmasis sių ± 3QQ e s t ų ^ p a g r i n d i n ę kalbą 
me ų posėdis įvyks kovo 31 d., p a s a k ė ^ ^ ^ R r ^ l e . 
penktadienį. Posėdyje komisi-i 
jos nariai pasiskirstys pareigo-1 — Floridoj įsteigta Lietuvos 
mis, aptars 1978 m. pinigų pa- Vyčių kuopa. Dvasios vadas 

Eugenijaus KriaučeHūno! skirstymo principus ir svarstys kun. Gasiū^as, pirmininkas inž. 
Antanas Mažeika, sekretorius vardo premijos įteikimas įvyks gautus prašymus. Iki šiol jau 

balandžio 16 d. 3 vai. p. p. Jau-;yra gauti 35 prašymai. L F pel- A.eksas Kraujalis, iždininkas 
nimo centro kavinėje. Premijos 
laureatas — Viktoras Nakas. 
Visuomenė kviečiama dalyvauti 

X Audrė Ambrozaitytė daly-

no skirstymo komisiją sudaro Adolfas Paleckis. 
dr. Kazys Ambrazaitis, Juozas 
Gaila, Liuda Germanienė, Bro-i 
nhis Juodelis, Vytautas Kaman-

W**^F ^* <s • 

Mih. ŽVAIGŽDUTE 
sVMftss4S&~£. * 3 « * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redagooja J. Plakas. Medžiagą aiosti: 7045 So. daremont Avenoc, Chicago, Illinois 80636 

vauja balandžio 29 d. Los An- t a « ir dr. Jonas Purinas. 
daili-

— St. Petersburg Beaeh, 
Fla.. kasmet pažiemavoti at
vyksta Pranas Grušys. ŠĮmet 
gyveno šešias savaites. J is ki- i kom televizijos arba saldumy-
lęs iš Kretingos aps., Gargždų Į nų ir stropiai medžiamės. 

VELYKOS 
Velykas tuoj atpus 
Pavasario vėjeliai: 
Margučius, zuikučius 
Tuoj rinks vaikeliai! 

Visi džiaugiasi pavasariu, 
sniegas tirpsta, pumpurėliai 
sprogsta, tulpės ir purienos 
žydi Pasaulis keičiasi į spal-
virgą žiedą. 

Žmonės, jauni ir seni, laukia 
Velykų. Gavėnios metu atsisa-

x Antanas Juodvalkis, Chi-
cago, UI., žinomas spaudos dar
buotojas ir mūsų dienraščio 
bendradarbis, yra didelis lietu
viškos knygos mylėtojas. Šio-

dienomis, atsilankęs i 
"Draugą", pasinaudojo knygų p r e m u n e r u o j a laikraščius, 
papiginimu ir nusipirko jų už 
40 dolerių. — **• Kasperavičiutė iš Cice-

X Aukų atsiuntė: po 4 doL į r0- DL, viešėjo St. Petersburg 
.. — Genovaitė Kaufmanienė. Pra-! Beach, Fla. 

vlsč., Rudaičių kaimo. Vedė 
žmoną iš Maciuičių kaimo Oną 
Kasperavičiūtę. Išaugino ketu
ris vaikus: Vytautą, Feliksą, 
Marytę ir Joną. Perka knygas, 

gėles rengiamoj jaunųjų 
ninku parodoj. 

X Rašyt Pranas Dom, Gir
džius iš Montrealio, Kanados, 
yra atvykęs į Chicagą kur lan
ko savo draugus ir artimuo- l " 
sius. P. D. Girdžiaus knyga 
"Tos pačios motinos sunūs", iš
leista Lietuviškos Knygos klu
bo, turėjo labai gerą pasiseki
mą ir jau mažai tėra likę par
davimui. Rašytojas, lyd imas i n a s Budrys, William Achen-
savo artimo draugo K. Girvilo, b a c n ' 3 doL — Magdė Saka-
apsilankė "Drauge", susipažino, doskienė, po du doleriu — 
su redakcijos ir kitais spaudos į Vytas A, Raudys, J. Leonikas. i 
darbais. Visiems tariame malonų ačiū. 

x Aeronautikos inž. Juozas i x v o ^ t vienerių metų a s. 
Petkevičius ir io žmona Zita iš- j^ozo Dočkaus mirties sukaktį, i 
vyko iš Chicagos į Seattk,; ^ Migįog ^ jo s i e i ą bus atna-
Wash., nuolatiniam apsigyveni- š a u j a m o s T ė v u jėzuitų koply-
mui. Inž. Petkevičius ten p r a - l j į ^ ą sekmadienį, balandžio 
deda darbą nuo balandžio l i U ± Q : 0 O vaL ryte . Giminės,! 
Ta proga jų tėvai Ona ir P o v i - į ^ ^ & v&iį^tami p r a šomį! 
las Burneikiai ir Jieva ir Po- i prisi imti velionį savo maldose, 
vilas Petkevičiai "Ramunės" i (pr.) . 
restorane jiems suruošė kuklias I 
iš'eistuves. x ^ Dievas, dabar lenkitės 

x Kazys Oželis, kuris v i są l m a n į garbinkit mane, dainuo-
dešimtmetį Chicagoje režisavo I J3- ^abucco savo pamišimo sce-
operas. bet vėliau keletai metųį110*5' * ** tituliarinę partiją 
savo tarnybos reikalais turėjo \ operoje atlieka Algirdas Brazis, 
išvykti kitur, neseniai vėl su-!1011"* S*"51**™6 J a u $ šeštadie-
grįžo nuolatiniam apsigyveni-!11*- Šios operos pastatymo išlai-
mui į Chicagą. O šiemet jis vėl į <*as sumažino Regina ir Vladas; savo <tramų ištraukas Washingtono 
grįžo ir į Operos šeimą, pade- i ****J»«skai, skirdami 300 dol., j lietuvių surengtam literatūros vaka-
damas savo didžia patirtimi į Antanas Makauskas — 300 dol., j re v a g a r i ° » * 
scenoje "Nabucco" operos p a - | B o , n a i r V v t a s Butkai — 1501 
statymo reikaluose. ;*>*•» Teresė ir Juozas Kaspera-; x Tik 2 dienos liko iki Verdi 

x "Nabucco" operos pasta- v i ^ i a i — l f 5° d o 1 ' Danguolė «", "Nabueco" operos premjeros, 
tymui dekoracijos buvo išnuo- Eug™ijus Bartkai — 100 dol., I kuri bus jau šį šeštadienį, ba-
muotos iš Milano, Italijos, ir į i ^en& h" Grožvydas Lazauskai į landžio 1 4 , 8 vaL vak,, Mari-
čia atvežtos lėktuvu. " kurios' — 1 0 ° d o 1 - i<an ** *"• R»mgau-1 jos aukšt. mokyklos salėje. Bi-
buvo pritaikintos mūsų scenai d a s *enMckai — 100 dol.. Auta- lietai da r gaunami Vaznelių 

x šv. Kryžiaus ligoninė v a - ' n i n a "" P**1"8* Kaušai — 100 j krautuvėje, 2501 W. 71st S t 
sario mėnesį turėio suteikti d o 1 •• Virginija ir Bronius Žu- j Premjeros vakarą bilietų kasa 
greitąją pagalbą 2195 ligoniams, i kaoska* — 100 dol. Šiems Ope- į bus atidaryta 6 vaL vak. Pra-
o taip pat turėio dar 1068 pe r ! r o e mecenatams už šią paramą i šome tuos, kurie dar nesuspė
tą mėnesį ateinančių ligonių I L i e t a u Opera y ra didžiai dė- j jo įsigyti bilietų, atvykti ir " 
. x lietuvių fondo tarybos po-j ^ ^ ( p r ) - ' g i r s t i reto ^ ^ °P e r a - ( p r ) 

sėdis įvyks fcndo būstinėje ba
landžio 2 d., sekmadienį, 10:30 
vaL ryto. Posėdyje bus tary
bos, valdybos ir komisijų pra
nešimai ir svarstymaL ; 

x Patikslinimas. "Draugo" 
kovo 22 d. numeryje, 6 puaL, 
skelbiant pranešimą apie a a. 
Kunigundos Puskepalaitienės 
mirų' ir reiškiant Puskepalai-
čių šeimai užuojautą, per korek
tūros klaidą buvo praleista 
užuojautą 
Bušmano. gyv 
Mass., pavardė. 

Viską aukojame Dievui ir Ve
lykų rytą einame į Prisikėlimo 
mišias. 

Po Mišių galime linksmintis, 
bet esame labai pavargę. Su
valgę iškilmingus pusryčius, 
krentame į lovas. 

Išaušo giedras rytas. Vaikai 
jau ieško išmargintų kiaušinių 
ir šokoladinių zuikučių krepše
lio. Giminės atvažiuoja, draugai 
susitinka ir taip praeina graži 
Velykų diena. 

Audrė Budrytė, 
Marąuette Parko lit. mokyklos 

6 skyriaus mokinė. 
ATOSTOGOS 

Aš ėjau slidinėti. Buvo la-

KIŠKIO MARGUČIAI 
Ddžo kiškis margučius, 
Neš pas gerus vaikučius, 
Jau Velykos netoli, 
O kiaušiniai tik kelL 

Skuba kiškis velykinis, 
Jo pintinėje kiaušinis, 
Tas kiaušinis nudažytas 
Ir gėlelėm iškaišytas. 

Skaito kiškis, kiek margučių 
Jis pridažė dėl vaikučių, 
Kiek vištelės jam pridėjo, 
Tiek vaikams ir prižadėjo. 

Laukia Dainius, laukia Vida, 
O tas kiškis jau pas Gidą, 
Ris margutį takeliu 
Prie vartelių jo žalių. 

Ištuštėjo pintinėlė, 
Sako kiškiui voverėlė, 
Nes margučiai viens po kito 
Pas vaikučius atsirito. 

Alb. Kašiubienė 

<'..>%,'?«:-> -<z?.... 

Piešė Vida Urbaitė, Dariaus Girėno lit. m-los 4 sk. mokinė 

vis šilčiau, kol pagaliau sulau
kiam vasaros. 

Birutė Tumosaitė, 
Londono lit. m-los Kanadoje 

IX skyr. mokinė. "Tėvynės 
ateitis". 

Rašyt. Algirdas Landsbergis skaito 

iš-

CHICAGOS ŽINIOS 
SUSIDŪRĖ 5 AUTOMOBILIAI. Rado sandėly 725 W. 15th St , 

j Chicagoje, 
Penki automobiliai susidūrė; 

pirmadieni Dundee kely netoli; SUVAŽIAVIMAS . 
Des Plaines upės. Sunkvežimio; Katalikų ligoniniu ir slaugy-
šoferis G. Swanson, 23 m., su- m o namų vadovų suvažiavimas 
žeistas lengviau, o Sh. Taher, j įvyks kovo 30 d., ketvirtadienį, Gražinai žuvus, Liutauras 

sio Antano ** m " ^ ^ ^ sužeistas ir nu-: Hyatt Pwegency viešbuty, OHa- šiems pasakė, kad ji buvo ap-
Worce8teryje, £ a D e n t a s i Glenhook ligoninę. r e aerodrome, Chicagoje. : sivilkusi jo šarvais ir kovojo už 

Atsiprašome.' FORDAS PAS FOTOGRAFUS i v i - r n n * P A I « I I j Lietuvą. Iš gėdos ir širdies 
NUTILDĖ R ADU A | skausmo i i u t au ras šoko \ laužą, 

Buvęs prezidentas Fordas pa- Dešimts FM Chicagos radijo kuriame buvo deginama žuvusi 
sakys kalbą fotografijos verslo, ^ ^ b u v o 3,^^03 v e i k t i : Gražina, ir susidegino. 

x Prof. dr. česlo\as ir Elena 
Masaiciai, Havre de Grace, MD., 
yra nuolatiniai "Draugo" rėmė- suvažiavime Chicagoje. Conrad! 
jai. I r dabar, mums atsiuntė Hilton viešbuty. Suvažiavimas 
malonų laišką, geriausius linkė
jimus ir 50 dolerių auką Mie
liems Rėmėjams nuoširdžiai 
dėkojame. 

bus balandžio 2—5 d. 
PARAMA NUOMAI 

X Simonas Kontrimą*, Cen-
terville. Mass., prie prenumera
tos mokesčio pridėjo didesnę 
auką. Dėkui. 

X Sunny HilH Floridoje, ap
lankysime pavasarį. Išvykstame 
balandžio 29 d., grįžtame gegu
žės 1 dieną. 
737-1717. 

Chicagos butų vadovybė nuo 
ateinančio pirmadienio pradės 
registruoti neturtingas šeimas, 
kurios reikalingos federalinės 
paramos nuomoms mokėti. 

pirmadienį popiet, kai apledėjo 
antenos ant John Hancock dan
goraižio. 

SUGAVO 

7 SKYRIAUS MOKINIŲ 
PASISAKYMAI APIE FILMĄ 

"THE DEFECTION OF 
SIMAS KUDIRKA" 

— Aš labai norėjau, kad Si
mui leistų pasilikti "Vigilant" 
laive. Man buvo pikta ant 

bai smagu. Kai mes buvome Į amerikiečių, kad jų valdžia liepė 
mašinoje, aš ir mano sesutė bu- i grąžinti Simą rusams. Filme j 
vome labai linksmi Kai mes visi artistai labai gerai vaidino, 
parvažiavome, aš ėjau slidinėti Į A Š pamačiau, kaip rusai perse-' 
su savo draugėmis. Kitą dieną kioja žmones, juos kankina, 
mes važiavome pas mano sesu-1 Nėra laisvės, turi klausyti įsa-
tę. Mano mama ir mano mo-1 kymų. Visokių kaltinimų su-
kytoja atėjo į mūsų mašiną Į galvoja, kad žmogų nuteistų. 

Kęstutis 
• 

— Aš galvoju, kad laisvė yra 
žmogaus brangiausias turtas. 

Audrė 

— šitą filmą pamatęs, aš pir
mą kartą sužinojau, kad nėra 
laisvės Lietuvoje. Pirmiau aš 
maniau, kad nebuvo taip blogai 
be laisvės, bet yra. Man labai 
patiko filmas, ir patiko, kai 
truputį kalbėjo lietuviškai. 

Algis 

— Man patiko šitas filmas. 
Aš pamačiau ko aš nežinojau 
ir kaip Simo istorija laimingai 
pasibaigė. Vida 

_ Man patiko, kai Kudirka 
nušoko nuo laivo. Ir man pati
ko, kai sakė; "Kalbėk lietuviš
kai". Vydas 

— Aš manau, kad Amerikos 
lėktuvai turėtų nuskristi į 
Rusiją ir numesti penkias ato
mines bombas. Jonas 

Visi Dariaus - Girėno l i t 
mokyklos mokiniai. 

PAVASARIS 

Pavasaris yra gražiausias me
tų laikotarpis. Visa gamta atgy
ja po žiemos speigų. Paukš
čiai atskrenda iš šiltų kraštų ir 
savo giesmėmis džiugina mus. 
Gėlės pražysta ir medžiai pasi
puošia žaliais lapais. Su gamta 
atgyja ir žmogus. Pavasario 
metu daugiau darbo yra apie 

Mes visi dainavome. Mamytė 
su mano mokytoja kalbėjosi 
Mes važiavome namo. 

Kristina čSčmskaitė, 
Montrealio lit. m-los 2 sk. 

mokinė. Kanada. "Liepsna". 
KARŽYGĖ 

Lietuvos istorijoje buvo daug 
didvyrių. Vieni aprašyti istori
jos knygose, kiti legendose pri
simenami, o apie trečius girdime 
žmonių pasakojimuose. Iš visų 
didvyrių man geriausiai patin
ka Gražina. 

Gražina buvo kunigaikščio 
Liutauro žmona. Ji gyveno 
Vytauto Didžiojo laikais. Liu
tauras labai pavydėjo Vytau
tui, nes jis buvo garsus ir visų 
mylimas. Liutauras slaptai su
sitarė su kryžiuočiais kovoti 
prieš Vytautą. Vokiečiams už
puolus Lietuvą ir Liutaurui ne
sant namuose, Gražina apsiren
gė jo šarvais ir vedė Lietuvos 
kariuomenę prieš vokiečius. 

Gražina drąsiai vedė mūšį ir 
lietuviai laimėjo, bet ji buvo 
sužeista ir mirė. 

Liutauras atpažino Gražiną ir 
stojo kovoti prieš kryžiuočius. 

vi-

Velykų pusryčiai 
Piešė Rūta Budrytė 

MALONŪS PRISIMINIMAI 

Kalėdų šventės, mano nuo
mone, susideda iš trijų dalių: 
Kūčių vakaro, pirmos ir antros 
Kalėdų dienos. Kūčių vakarie
nės aš labiausiai laukiau. Prie 
stalo sėdėjo mano senelis, tėve
liai, mano trys broliai ir aš. 
Kaip ir kiekvienais metais, se
nelis labai klounai pasakojo 
apie Lietuvą, bet man vistiek 
labai rūpėjo kuo greičiau pa
valgyti O rūpėjo todėl, kad 

VASARIO 16-TA LIETUVAI 
— LIEPOS 4-TA AMERIKAI 

Prieš 60 metų vasario 16-tą 
dieną buvo paskelbta Lietuvos 
nepriklausomybė. Nuo tos die
nos lietuviai ir švenčia kasmet 
Vasario 16-tą. 

Amerika savo nepriklausomy
bės šventę švenčia liepos 4-tą. 
Amerikai yra gera ir dabar 
švęsti, nes ji nepriklausoma, o 
Lietuvą valdo komunistai. 
Amerikoje lietuviai švenčia iš
kilmingai. Skautai ir kitos or
ganizacijos eina su vėliavomis 
i bažnyčią ir į salę. Kartais 
žmonės labai ilgai kalba, ir 
choras dainuoja. 

Amerikiečiai švenčia links
miau: ruošia paradus dieną, o 
vakare raketos apšviečia visą 
dangų. Prie kiekvienų namų 
iškabina vėliavas. Šeimos va
žiuoja į gamtą ir pramogauja. 
Vakare šaudo raketas. 

Paulius Janavičius, 
Clevelando Šv. Kazimiero lit. 
mokyklos 6 skyr. mokinys. 

GALVOSŪKIAI NR, 2S 

I (mįslė) 
Keturkojis nevaikščiodamas 

daug žmonių maitina. (10 taš
kų). 

Sudarykite žodžių piramidę. 
Visi žodžiai prasideda raide 
"K", ir kiekvienas sekantis žo
dis turi vieną raidę daugiau, 
kaip prieš einantis. Pvz., Ką, 

po Kūčių vakarienės mes atida- kas ir t. t. Už kiekvieną žodį 

MERAS KATEDROI 

Meras Bilandic su žmona 
Velykose dalyvavo Mišiose šv. 

Marius Kiela, tei Vardo katedroje. 
(sk.į 

TONOS SPROGMENŲ 

Trys plėšikai peršovė galvą 
Cory Lee Jackson, 43 m., ir, 
manydami, kad jis nebegyvas, 
paliko. Tačiau Jackson nemi
rė. Sveiksta Cook apskr. ligo
ninėje. Plėšikai atėmė iš jo 
12o dol.. įgrūdo į automobilio 
bagažo skyrių, o patys Jackso-
no automobiliu nuvažiavo. Ta
čiau Jacksonas įstengė atida
ryti bagažinę ir išsigelbėti. Po-

x Reikalinga raštininkė — licija pagavo du plėšikus, va-
Mutual Federal Savings and Palicija konfiskavo tonas žiuojančius Jacksono automobi-
Loan Association of Chicago. sprogmenų — chemicalų, nau- lui, o trečią suėmė nygte- Visi 
Stomhint 847-7747. (ak.). įdojamu, gamiati fejerverkus. ; trys 

Kr. 
Rūta Stroputė, j namus: sodinti gėles ir dar-

Donelaičio lit mokyklos, žus, papuošti namus ir kt. Pa-
VI skyr. mokinė. ! vasarį kiekvieną dieną darosi 

rome dovanas. Nors kartą bu 
vau tikrai patenkintas, kad esu 
jauniausias iš visų brolių — 
man Kalėdų senelis atnešė dau
giausia dovanų. 

Kalėdų rytą ėjome į bažny
čią, o po to džiaugėmės dova
nomis ir visą laiką valgėme. 

Mikas Grina, 
Melrose Parko lit. m-los 

6 skyr. mokinys. 

GALVOSŪKIU NR. 21 
ATSAKYMAI 

I. Kaminas. 
LT. South Carohna. 2) Apie 

2Vo milijonų gyventojų. 3) 
31.055 kv. mylios. 4) Columbia. 
5) Aštuntoji. 6) 1788. V. 23. 
7) Anglų karaliaus Charles II 
vardu. Paliktas lotyniškas pa-

I vadinimas. 8) Greenville, Co-
lumbia. Charleston. 9) Fort 
Sumter. 10) 1861 m. prasidėjo 
mūšis tarp va'stybių. 

LLT. Rugpiūtis. Piūtis. Tūris. 

gausite po 1 tašką. 
m. 

Kas kalba visomis kalbomis? 
(5 taškai). 

IV. 
j-<į.iimwm»'m • ' « — • • • ••nu ......»• 1 mųn.įm ',>•'• i 

Tai bent margutis 
Piešė Vaidas Užgiris, MarguttU Parko lit. m-iot 2 ik. aokioya 

'•••'• ~ " 

iv. 1 1 1, 1 
V. žąsis, antis, lakštingala, 

liepa, egle ir ieva. 

(Žiūrėkite piešinėlį). Koks 
pusiasalis vaizduojamas šiame 
paveikslėlyje? (5 taškai). 

V. 
Reikia nupirkti šimtą knygų 

už šimtą dolerių, kad hutų žo
dynų, vadovėlių ir pasakų kny
gų. Už žodynus reikia mokėti 
po dešimt dolerių, už vadovėlius 
— po penkis dolerius ir už pa
sakų knygas — po puse dole
rio. Kiek kokių knygų bus nu
pirkta? (10 taikų), . 
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