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"LKB Kronika" Nr. 31 

Bandymas diskredituoti 
„LKB Kroniką" 

26 

Štai dar vieno skaitytojo atsa
kymas "LKB Kronikos" kaltinto
jams: 

1. Jei "Kronika" pamini kokias 
pačių dvasininkų gyvenimo nei
giamybes, jos nėra nežinomos 
plačiajai visuomenei, taigi, čia 
nėra "lizdo teršimas". Slėpti tai, 
kas nenuslepiama, yra vaikiška 
stručio politika. Vardan "lizdo" 
gerovės kaip tik reikia kovoti 
prieš neigiamybes — jas iške
liant aikštėn. Kur nėra savikri-
tikos, ten prisirenka voratinklių, 
kur nėra skersvėjo, ten oras sun
kus. Šiuo atveju papiktintojai yra 
ne tie, kurie kalba, bet tie, ku
rie savo asmenybės žemu lygiu 
duodu pagrindo tokioms kal
boms. Šv. Paulius yra rašęs savo 
laiko krikščionims: "Daugelis jū
sų tarpe elgiasi kaip Kristaus prie-
sai . 

2. Vienybė yra būtina, bet su 
kuo ir už ką? Bažnyčiai "ugdy
ti ar griauti"? (2 Kor.10,8). Nu
rodoma, kad vienybės centras 
yra hierarchija —vyskupai. Bet 
ar visada hierarchas vykdo Evan
gelijos liniją, ar visada tarnauja 
Bažnyčios interesams? 

Vysk. M. Valančius rašė apie 
vysk. Petkevičių (XVI a.): "Me
džioklė jam rūpėjo, nuo aušros 
ligi brėkštant po laukus su šu
nimis skrajojo" ("Žemaičių vys
kupystė"). 

Atsakymas kalintojams 

Šio tipo hierarchų dinastija dar 
nėra išmirusi. Ar pagal tokius ly
giuotis vienybės vardan? 

Kauno vysk M. Valančius vi
sas savo santaupas skyrė varg
šams, spaudai, represuotiems ku
nigams remti, o tuometinis caro 
valdžios statytinis Vilniaus val
dytojas prel. P. Žilinskas kaip 
įmanydamas visaip kaupė turtą, 
statėsi ir pirko namus. Valdžiai 
reikalaujant Vilniaus valdytojas 
P. Žilinskas įsakė bažnyčiose nau
doti rusų kalbą, o vysk. M. Va
lančius tam pasipriešino. 

Su kuriuo tad hierarchų turė
jo tada eiti kunigai ir tikintieji? 

Šv. Paulius rašė galatams (2, 
11), kad jis Petrui "pasipriešinęs 
į akis, nes jis buvo nusižengęs" 
—"nukrypęs nuo Evangelijos tie

sos". Reiškia ne kiekvienas hi-
erarcho mostas gali būti imamas 
už gryną pinigą: "Ne kiekviena 
dvasia tikėkite, bet ištirkite dva
sias, ar jos iš Dievo" (1 Jn.4,1). 

3. Pykstama ant "Kronikos", 
kad jai vyskupų nereikia. Mes tu
rime vyskupų, kad tik jie galėtų 
vyskupauti! Tačiau ar Bažnyčiai 
naudingi tokie vyskupai, kurie 
aklai vykdo ateistų instrukcijas? 

4. Sugyventi su valdžia būtų 
idealu, jei šis "sugyvenimas" ne
būtų perkamas Evangelijos prin
cipų išdavyste. "Sugyvenimo" 
menui didelės išminties nereikia 
—užtenka tik paklausyti ateistų. 

Kristaus apaštalai "nemokėjo 
sugyventi su valdžia; pasaulis 
juos laikė kvailučiais. Ši etiketė 
ir dabar kai kam lipdoma.. Te 
būnie. 

5. "Kronika" nuoširdžiai sten 
giasi, kad būtų išvengta netiks
lumų, netiesos. Esamomis sąlygo
mis viską sutikrinti neįmanoma 
tenka pasitikėti garbingų žmo 
nių liudijimu. Be to, "Kronika* 
pasitaikiusias klaidas atitaiso. 
Neužmirština, kad yra žmonių, 
kurie saugumo gąsdinami, panei 
gia kurį nors "Kronikos" faktą ir 
tokiu būdu 'Tiesoje" skaitome 
apie "Kronikos" ir "Vatikano 
melą. 

Kauno senamiestis nepriklausomybes laikais 

i 

Bolševikai apie Bali Gajauską 
Šmeižtu ir prasimanymų apie tą tyros širdies žmogų grandine 

Atitaisymas 

1. "LKB Kronika", Nr. 30 pa
davė klaidingą O. Pranskūnaitės 
adresą. Tikroji jos kalinimo vie 
tą pateikta šiame numeryje. 

2. "LKB Kronika", Nr. 29-3C 
rašė apie Kirdeikių parapijos kle
boną kun. P. Kražauską, o ne 
Kražanską. 

LIETUVI, NEUŽMIRŠK! 
Petras Plumpa, Nijolė Sadū-

naitė, Ona Pranskūnaitė, Sergie-
jus Kovaliovas, Viktoras Petkus 
ir kt. neša nelaisvės pančius, kad 
tu galėtum laisvai gyventi ir ti-
kėtil 

Nori emigruoti — 
vadinas sergi 

Maskva. — "Noras emigruoti 
į Vakarus laikomas psichinės li
gos simptomu!" — rašo užsienio 
spauda, informuodama apie uk
rainiečio sąžinės belaisvio Josyp 
Terelja likimą. Terelja yra uk
rainietis katalikas, dėl savo reli
ginių įsitikinimų keturiolika me
tų kalintas sovietų kalėjimuose, 
koncentracijos lageriuose ir Sy-
čovkos psichiatrinėje ligoninėje. 
Atlikęs bausmę, Terelja po dve
jų metų vėl suimtas ir uždary
tas į Dnepropetrovsko psichiatri
nę specligoninę. Čia jam duo
dami vaistai, kuriais gydomi sun
kūs psichiniai ligoniai. 

Jo žmona Olena, nuvykusi ap
lankyti savo vyrą ir pamačiusi 
pablogėjusią jo sveikatą, pasis
kundė gydytojai psichiatrei 
Michlovnai Budkevič. Ši atsakė, 
jog gydytojai yra nustatę aiškią 
"diagnozę": Terelja yra psichi
niai nesveikas, nes jis pakartoti
nai ligoninėje išreiškęs norą emi
gruoti į užsienį. Tai neginčija
mas psichinės ligos simptomas! 

Belaisvio žmona dabar kreipė
si į Maskvoje veikiantį rusų komi
tetą, renkantį informacijas apie 
piktnaudžiavimą psichiatrijos 
mokslu Sovietų Sąjungoje, papa
sakojo komitetui apie jos vyro 
kančias, prašydama padėti jį iš
laisvinti. 

Tokijo. — Japonijoj sustreika
vo geležinkeliečiai, ir keliai už
sikimšo automobiliais. 

Lenku disidentai 
rašytoju taryboje 

Varšuva. — Lenkijos rašytojų 
profesinė sąjunga naujosios kraš 
to tarybos nariais išrinko tris di-
didentus rašytojus ir vieno 'po
grindyje leidžiamo lenkų laikraš
čio redaktorių. Nauja taryba susi
deda iš 25 narių, tarp jų ir ka
talikų "Znak" leidyklos direkto
rius Owziakowski, drauge su ki
tais disidentais yra įsteigęs "Aka
deminių kursų draugiją", kuri 
rengia paskaitas įvairiomis istori
nėmis ir mokslinėmis temomis, 
papildo oficialaus valstybinio 
mokslo paliekamas spragas. Po
licija ne sykį ėmėsi represinių 
priemonių prieš šios draugijos 
narius, uždrau^dama jiems skai
tyti paskaitas. 

Angoloje nužudyta 
70,000 civilių 

Londonas. — "Sunday Tele-
graph" paskelbtomis žiniomis, 
Agostino Neto vadovaujami An
golos kariuomenės daliniai ir į 
į Angolą atsiųsti kubiečiai-kariai 
per paskutinius trejus metus šia
me krašte nužudę apie 70 tūks
tančių civilių gyventojų, — vy
rų, moterų ir vaikų. 

Londono dienraščio paskelbta
me straipsnyje taip pat pažymi
ma, kad prieš dabartinę valdžią 
Angoloje kovojančių nacionalisti
nių sąjūdžių kariai nukovę dau
giau negu aštuonis tūkstančius 
kubiečių. Šis žuvusiųjų kubiečių 
skaičius liudija, kokiu plačiu mas
tu vyksta Kubos intervencija 
Afrikoj. 

Ispanijos komunistų vadai su gen. sekretorium Santiago Carrillo 
fvirinrvV p*rHv>«» korvnmom, kaip Ž*T»OTT>». notare nutraukti ryšius «u 
Maskva ir is statuto išmesti todį* 'tecmisUne" 

Dar kelios ištraukos iš "Tie
sos", kur vilniškis laikraštis bu
vusius laisvės kovotojus vadina 
žmogžudžiais, chuliganais, vagi
mis, recidyvistais, dykaduoniais, 
plevėsomis ir kitais tik jų žody
ne randamais vardais. 

(Tęsinys iš vakar dienos) 
"Parengtinio tardymo ir teis

mo proceso metu atsiskleidė ir 
išryškėjo šio chameleono, vis dar 
apeliuojančio į tarybinį huma
nizmą, tikrasis veidas. 

"Ne, ne pats Gajauskas nusi
ėmė kaukę. Jis išsisukinėjo, me
lavo, nesidrovėdamas apšmeižti 
net artimus sau žmones. Tardy
mo organai, pasitelkę paprastus 
tarybinius piliečius, palaipsniui 
demaskavo šį užkietėjusį nusikal
tėlį. 

"Seki jo išvedžiojimus ir ste
biesi, kaip mažai pasikeitė šis 
žmogus per 30 metų. Lygiai kaip 
1948 metais, kada jis tardymo 
metu verkšleno, kad į plėšikavi
mą jį pastūmėjo sunkios gyveni
mo sąlygos, nelengva našlaičio 
dalia, anksti netekus tėvo ir mo
tinos, kad į antitarybinę organi
zaciją jį įtraukė buvęs kaimynas, 
bendramoksliai, šiandien Gajaus
kas vėl skundžiasi, kad teisingu
mo organai per griežtai su juo 
pasielgė, nepasigailėjo jo senybos 
motinos, kad jis net negalvojęs 
įvykdyti nusikaltimą... Bet tai tik 
eilinis bandymas išsisukti, iš
vengti moralinės ir baudžiamo
sios atsakomybės. 

"Tarybiniai teisingumo orga
nai — ne aklas baudžiamasis 
kardas. Jiems būdingas huma
nizmas. B. Gajauskas, jau grįžęs 
iš kalinimo vietos ir 1974 m. su
čiuptas už rankos verčiant bei 
mėginant platinti antitarybinę 
medžiagą, ne"buvo patrauktas 
baudžiamojon atsakomybėn, pir
miausia dėl savo senos motinos. 
Jį tiktai griežtai įspėjo. Po to se
kė dar vienas įspėjimas. Ir jau tik 
po to, įsitikinus, kad visos prie
monės išsemtos. įsigaliojo atitin
kamas LTSR Baudžiamojo kodek
so straipsnis. Egoizmas, seni Įpro
čiai, o ne meilė motinai nulėmė 
jo nusikalstamus veiksmus. 

"Visa tai B. Gajauskas darė 
kruopščiai, apgalvotai, metodiš
kai ir, kaip matyti iš liudininkų 
parodymų, ne todėl, kad savo 
įamžintų ar, pasidėjęs knygą 
spintoje, laisvalaikiu paskaitinė
tų apie šių lietuvių tautos bude
lių kruvinus darbus. Jis ne svajo
toja* ir ne lyrikas. Jis praktikas. 
Jis vykdė užsakymą tu pačia po

nu, kurių pasirašytas pinigines 
perlaidas iš užsienio jis gan pa
stoviai atsiimdavo sertifikatais. 

"Be to, ir pasirinkta tema ar
tima, galima sakyti, paties per
gyventa. Tiesa, Gajauskui sun
ku prilygti banditinių gaujų va
deivoms, kurie figūruoja jo su
rinktuose dokumentuose. Bet as
meninės simpatijos jiems daugiau 
negu akivaizdžios. 

"Jo surinktoje medžiagoje daž
nai sutinkamos "Dzūko", ^Inži-

Balys Gajauskas 

nieriaus", "Vasaros", "Genio", 
"Lapaičio", "Lino", "Tauro", 
"Vilko", "Karvelio" ir kitų na
cionalistinių banditų slapyvar
džiai. Jų "žygdarbiai" plačiai ap
rašyti knygoje "Buržuazinių na
cionalistų gaujų siautėjimas Dzū
kijoje", kurią sudarė LTSR Moks
lų Akademijos archyviniams do
kumentams skelbti redakcija 
1964 m. Daugelis tos knygos "vei
kėjų" — nacionalistinių gaujų 
vadeivos ir dalyviai, B. Gajausko 
bendraminčiai". 

"Ideologijos, kurią skelbia Ga
jauskas ir į jį panašūs, mūsų 
jaunimas nepriėmė ir nepriims, 
— pabrėžė Vilniaus elektros su
virinimo įrengimų gamyklos de
rintojas Aleksandras Kuprys. — 
Bergždžios jo pastangos, veltui 
neriasi iš kailio jo globėjai už
sienyje. Mes duosime griežtą at
kirtį kiekvienam, kuris bandys ap
juodinti mūsų šviesų gyvenimą 
ir mūsų gražius laimėjimus". 

"Balys Gajauskas gavo, ko nu
sipelnė. Tarybų šalis turi savo 
įstatymus, kurie niekam ne
leidžia tyčiotis iš švenčiausių jaus
mų — meilės ir ištikimybės so
cialistinei Tėvynei, gimtajam 
kraštui. Tarybiniai žmonės ne

leido ir niekam neleis šmeižti sa
vosios liaudies gyvenimo ir pasie
kimų. Jie visada sudraus kiekvie
ną, kuris bandys apspjaudyti so
cialistinės Tėvynės iškovojimus, 
sutrypti humanistinius tarybinės 
santvarkos principus. 

'Tai dar kartą įrodė B. Gajaus
ko teismo procesas. Jis kartu yra 
atsakymas tiems užjūrio "vaduo
tojams", kurie savo šmeižtais, 
prasimanymais nori apjuodinti 
Tarybų Lietuvą, sumenkinti lietu
vių tautos laimėjimus komunisti
nėje statyboje. Juoda buržuazi
nės Lietuvos tikrovė, sunkia naš
ta slėgusi darbininką ir valstie
tį, inteligentus ir jaunuomenę, 
seniai liko praeityje, sugrįžti jai 
nelemta niekada. Ir tai dar vie
nas įspėjimas tiems, kurie kartais 
nori pakelti savo nešvarią, daž
niausiai krauju suteptą ranką 
prieš mus". 

Dar vienas Moro 
laiškas 

Roma. —Vėl buvo gautas laiš
kas, atrodo, rašytas Aldo Moro, 
su prašymu išklausyti Raudono
sios brigados reikalavimus ir pa
leisti keliolika teisiamųjų teroris
tų. Vyriausybė ir šiuo kartu at
metė grobikų ultimatumą. 

Pentagonas stato 
naują raketą 

Washingtonas. — Pentagono 
planuotojai susidomėjo tolimo
sios distancijos raketa, paleidžia
ma iš povandeninio laivo. Ji ga
lėtų pakeisti numatytą 35 bil. do
lerių M-X raketos programą.Prog-
rama ne tik labai brangi, bet ji 
komplikuoja ir ginklų apriboji
mo derybas. 

Trident II raketa galėtų pasiek
ti taikinį už 6,000 mylių. Progra
ma būtų baigta kitam dešimt
mety. Už M-X tik kovoja karo 
aviacija, įrodinėja jos pirmenybę. 

Prancūzija paneigė 
neutroninius bandymus 

Paryžius. — Prancūzija panei
gė spaudos tvirtinimus apie ne
utroninės bombos bandymus Mu-
ruroa salyne, Pacifike. Iš prezi
dentūros buvo pranešta, kad to
kių bandymų nebuvo ir šiuo me
tu neplanuojama tai daryti. Tik 
paneigime nesakoma, kad toli
mesnėj ateity to irgi nebus da
roma. 

Maskvos akibrokštas 
Vancei 

Maskva. — Po Kubos užsienio 
reikalų ministerio Peoli vizito so
vietai ir Kuba paskelbė komuni
katą, kuriame pasižadama viena 
kitai padėti Afrikos "išsilaisvini
mo sąjūdžio" programoje. 

Komunikato paskelbimas buvo 
tuoj po valstybės sekretoriaus 
Vances išvykimo iš Maskvos. 
Vance kaip tik su Brežnevu ir 
diskutavo sovietų ir kubiečių bu
vimą Afrikoje, kišimąsi i afrikie
čių vidaus reikalus. Komunika
tas, kaip aiškinama diplomati
niuose sluoksniuose, Vancei bu
vo akibrokštas. 

Ne tik Afrikes reikalai palies
ti tame pareiškime, bet smerkia
mas ir amerikiečių karių buvi
mas Guantanamo bazėje. 

Atsilygins už Afriką 

Washingtonas. — Amerikos 
žvalgyba turi žinių, kad Sovietų 
Sąjunga ir Rytų Europa savo sub
sidijas Kubai padidins. Tai bus 
atsilyginimas Fidel Castrui už jo 
įsivėlimą į Afrikos reikalus. Ku
ba gaus naftą pigesnėmis kaino
mis, o už iš jos perkamą cukrų 
mokės daugiau. 

Sovietu radaras 
lėktuvo nepastebėjo 

Bodo, Norvegija. — Sovietų 
radaras ilgai nesugebėjo pastebė
ti paklydusio Pietų Korėjos lėktu
vo. Lėktuvas perskrido virš la
bai slaptų karinių Įrengimų, sako 
norvegų kariniai sluoksniai. Nor
vegų radaras lėktuvą tuoj paste
bėjo ir sekė jo nuklydimus anks
čiau negu jis įskrido i sovietų 
oro erdvę. Radaro technikai ma
nė, kad tai sovietų lėktuvas ir 
nedaug kreipė dėmėsią 

Beginąs tebėra 
užsispyrės 

Kairas. — Valstybės departa
mento atstovui Atherton Egipto 
užsienio reikalų ministeris Kamei 
aiškiai pasakė, kad taikos dery
bos su Izraeliu bus galimos tik 
tada, kai Izraelis sutiks pasitrauk
ti iš visų okupuotų žemių ir su
teiks teises palestiniečiams. 
Athertonas vakar grįžo į Wa-
shingtoną. 

Šiandien į WashIngtoną at
skrenda Izraelio užsienio reikalų 
ministeris Moshe Dayan, o prem
jeras Begin pirmadieni. Begin 
dar kartą pakartojo, kad iš va
karinio kranto Izraelis nepasi
trauks, jokių nuolaidų nedarys. 

New Yorkas. — New Yorkas 
planuoja už 2.4 mil. dol. pože
miniuose traukinių stotyse ireng-
ti televizijos "akis" ir 2 atitin
kamų centrų saugoti keleivius 
nuo galimų apiplėšimų. 

Washingtonas. — Aukščiau
siasis teismas atmetė Patricijos 
Hearst prašymą 1976 metų teis
mo sprendimą persvarstyti. Teis
mas ją buvo pripažinęs kalta dėl 
1974 įvykdyto banko apiplėši
mo. Tokiu būdu jai kelias į ka
lėjimą atviras. 

KALENDORIUS 
Balandžio 26: Marcelinas, Ek-

superancija, Koributas, Vilūne. 
Balandžio 27: Kastoras, Zita, 

Gotardas, Aušra. 
Saulė teka 5:55, leidžias 6:42. 

ORAS 
Saulėta ir šilta, apie 62 laips

niai. 
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Iceiias 
GLOBOJA CHICAGOS SSAUTENTNKIV'-KC RAMOVt 

sktn. Irena Begienė, 2652 W. 68rd Sk- Chicago, Ofinois 66629 
Telefonas 476-7089 

VYDCNO JAUNIMO FONDO 
SUKAKTUVIŲ MINĖJIMAS 

1978 metai plaukia pro mus! 
didžiomis ir prasmingomis su
kaktimis: šimtmetis nuo dr. Vy-
dikto gimimo, 60 metų nuo 
Lietuvos nepr. atkūrimo bei lie-j 
tuviSkosios skaitybės pradžios, 
trys dešimtys metų lietuviams 
skautams išeivijoje, {vykių daug, 
o sukaktuvines mintys rišasi ir su 
Vydūno Jaunimo Fondu, šian
dien mus sukvietusiu paminėti 
savo našaus darbo 25-tį. 

Vydūnas ir \'7Fondas — juos 
jungia simbolinis ryšys. Vydūnas 
— patriotas, muzikas, dramatur
gas, filosofas, humanistas; fon
das, pasivadinęs šio kilnaus lie
tuvio vardu, įprasmina jį savo 
tikslais, darbais bei Vydūno idė
jų puoselėjimu. 

Tokiomis mūsų didžiojo hu
manisto ir VJFondo r-»intimis pa
sidalino su svečiais v.s. fiL Liūtas 
Grinius, pagrindinis Tondo su-! 
kaktų vi ų prelegentas. 

Sukaktuvinis minėjimas, įvy
kęs Chicagoie balandžio 16 d., j 
sutraukė pilną Tautinių namų | 
sale svečių — fondo bičiulių, 
skautininkų, akad. skautijos na
rių, na. ir pačių "fondininkų", 
šią švente suruošusių. Minėjimą 
pradėjo VJF tarybos p-kė s. f ii. 
D. Eidukienė, išreikšdama padė
ką buvusioms ir dabart fondo 
valdyboms, darbuotojams ir 36-
-iems dailininkams-kėms, ilgą 
metų eilę kūrusiems kalėdinius 
atvirukus. Šie pagrinde ir Įgalino 
VJF atsistoti ant stipraus finan
sinio pagrindo ir ateiti studijuo
jančiam liet jaunimui į pagalbą. 
Susikaupimu pagerbti VJF mirę 
steigėjai f ii. Juozas Ivanauskas ir 
ffl. Albertas Vengris. 

Oficialiąją dalį vesti pakviesta 
fil. R. Skorubskaitė, fondo valdy
bos teisės patarėja. Ji susirinku
siems pristato fil. L. Grinių, atvy
kusį į šias iškilmes iš pačios sos
tinės —vVashingtono. Tiesą se
sė Rima pasakė, kad Griniaus j 
pristatyti nė nereikia; visi jį pa- \ 
žįstame. Beje, trumputis papildy- Į 
mas jauniesiems broliams -se
sėms: fil. Liūtas Grinius yra taip 
pat pokarines Chicagos ateivijos; 
lietuvių skautų pradininkas ir 
pirmasis vadovas! 

Po pagrindinio žodžio tribū-
non kviečiamas fondo vald. 
p-kas s. fil. Vytautas Mikūnas. 
Karščiausia fondo širdis, — taip 
jį pristato minėjimo vedėja. Bro
lis Vytautas, pasidžiaugęs sklan
džia fondo eiga, pateikia pluoš
telį statistikos bei pavardžių: 94 
nuošimčiai fondo skolininkų pil
nai atsiskaitę; lituanistinę sritį 
studijuojantieji yra gavę negrąži
namų paskolų; keturioms litua
nistinėms mokykloms atskubėta 
į talką finansais; dailininkai J. 
Kelečius ir A. Sutkuvienė — jud
rieji fondo atvirukų kūrėjai ir t.t. 

Fondo premija, kuria atžymi
mas kultūrinėje, meno ar politi
kos veikloje ryškiau iškilęs jau
nesnės kartos lietuvis, skiriama 
jau ketveri metai. Penktoji — 
1977-jų metų premija — (visi 
matome, kur krypsta brolio Vy
tauto akys) paskirta s. fil. dr. 
Tomui Remerknii. 

Brolis Tomas, priėmęs premi
ją, dėkoja už įvertinimą, kartu 
džiaugdamasis, kad šis atžymėji-
mas aprobuoja ir jo vykdomą 
spaudos darbą. Skautininkas taip 
pats pasidalino keliomis minti
mis, pateikdamas savąjį požiūrį į 
lietuvių išeivijos prasmę, mūsiš
kės bendruomenės uždavinius, 
veiklos metodus ir pan. 

Toliau fondą ir šiemetinį lau
reatą sveikina Lietuvos gen. kon
sule s. J. Daužvardienė, ASS vad. 
p-kas fil. V. Statkus ir senj. Eug. 
Būtėnas, kartu įteikdamas fon
dui Chicagos akad. skautų jungi
nių simbolinę 100 dol. auką. Fon 
do stipendijas — paskolas gavu
sių vardu žodelį tarė fiL V. Ka-
mantas, pasižadėdamas ir toliau 
tęsti dar studijų metais fondo už
dėtą "naštą" —platinti VJF at-
virukus. 

Oficialiąją dalį užbaigia vy
riausias amžiumi akad. skautas 
— fil. J. Damauskas, prisiminda
mas fondo būklę prieš 13 metų, 
kai reikėta šią instituciją (su tri
mis lapais dokumentų!)- išjudin
ti iš stagnacijos. Tada ir atėjęs 
brolis Mikūnas, kuris ir šiandien 
sėkmingai šį fondą tebeveda. Su
žinome, jog šalia VJF valdybos, 
skautininkas yra pasitelkęs ir 
"slaptą" štabelį. talkinantį ilga
metėje fondo darbų rutinoje: 
žmoną ir dukrą, — darbštus 
skautiškas trejetukas! 

Gausiu plojimu iškviečiami Mi-
kūnai: sesei Jolantai įteikiama 
puokštė rožių, o broliui Vytau
tui — dail. A. Sutkuvienės tapy
tas paveikalas. 

Meninę dalį atliko akt J. Ke
lečius ir fil. V. Vasaitienė, jaut
riai pateikę ištraukų iš Vydūno 
"Prabočių šešėlių". 

Toliau sekė vakarienė ir pasis
večiavimas, kurių metu atnaujin 
ta senos pažintys, prisiminta VJF 
veiklos akimirkos, pasidžiaugta, 
kad fondo mes nesame užmiršę: 
tą įrodė virš pusantro šimto su
sirinkusių svečių! 

brolis Zū 

METAI BE EUGENIJAUS 
Balandžio 17 d. sukako metai 

kaip Aukščiausiojo Vado pašauk 
tas į amžinuosius namus išėjo 
buvęs jūrų skautas a.a. Eugeni
jus Kriaučeliūnas. Nors dėl kele
rius metus trukusios sunkios ligos 

k'!nu« paguMjims sūnaus. Iru- » 
riam likimas nebeleido reikštis Į 
lietuviškam gyvenime ir veikloje. 

Ilsėkis ramybėje. Geniuk. Ta
vęs prisiminimas neblės mūsų 
tarpe. 

PAKILIMAI LAIPSNIAIS IR j 
APDOVANOJIMAI LS 

SĄJUNGOJE Į 

LSS Se^asdeSimtrnečio Vasa-' 
] rio 16-tos proga apdovanoti ir Į 

pakelti laipsniais. 

Lelijos ordinu — v. s . Sofija 
Jelionienė, Chicago, v. s Irena 
Kerelienė, Oueago. 

Ordinu už nuopelnus ps. 
A. Pocius, Melbourn, Australi
ja, ps. Balys Stankūnavičius, 
Melbourn, Australija. 

Paskautininkės laipsni: vyr. 
sk. vyr. sL Alvida Baukutė, Chi 
caga, vyr. sk. vyr. sL Birutė 
Prasauskienė, Melbourn, Aust
ralija, vyr. sk, vyr si. Ginta Va-
Iiūnaitė, Sydney, Australija. 

Jūrų paskautininkės: g. v. v. 
Dalia Mačiukevičiūtė, g. v. v. 
Irena Miecevičienė, Chicago. 

Vyresnio skauthunko-kės: s. 
ffl. Sigitas Miknaitis, Chicago, 
s. Jadvyga Budrienė, Cleve-
Iand, s. Balys Vosylius, Chica
go-

Buvęs jūrų skautas a. a. Eugeni
jus Kriaučeliūnas 

nebegalėjo skautauti, buvę vado
vai, sesės ir broliai su liūdesiu 
prisimena malonųjį Geniuką ir 
drauge su jo artimiasiais jungia
si maldoje. 

Mirties metinėse, balandžio 16 
d., Jėzuitų koplyčioje šeimos na
riai, artimieji ir draugai šv. Mi
šių aukoje prisiminė amžinybėn 
išėjusį Eugenijų. Tos pat dienos 
popietyje Jaunimo centro kavi
nėje įvykusiose iškilmėse Eugeni
jaus vardu buvo įteikta premija 
lietuviškumo darbe 1977 metais 
pasižymėjusiam Vytautui Nakui. 
Geniuko tėvai dr. Leonas ir Ire
na Kriaučeliūnai yra pasiryžę sa
vo sūnaus prisirrrinimą pagerbti 
kasmet įteikdami premiją visuo
meniškai tais metais pasižymėju 
šiam jaunuoliui ar jaunuolei. Tai 

THE UTHUAN1AN WOBLD-WISft DAILI 

! 

and 

poatagi peid at CMeaao, EB. 
Larai Bottfey* <l*f aftar 

by to* Luthuaman Catbolic Proaa Sodely 
SutecripdoB Ratas: $35.00 - Ofcago, Cook Couaty, 

Ubnou aad Canada. Ekmmtmn to 6» U.SA. 131.00. Ftindga 
coumtrica $34.00. 

Palto išlaidai «—i—n* pakvitavimai at gauta* 
ratas iwahmrt»Tnl. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, garus I I ja mokėsit atžymima iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO 

"Skautų Aido'- redaktorei v. s. Sofijai Jelionienei Aušros Vartų tunto 
sesių vardu įteikia dovaną tuntinrnfcė ps. Dalė Gotceitienė. Kairėje ste
bėdama šypsosi Vidurio rajono vadeivė j . v. s. Aldona Gasneriene 

Nuotr. Lino Meilaus 

I 

ir Cook 
Kitur JAV 
Kanadoje 
Užsienyje 
Savaitinis 

vauti aitvarų laidymo konkur-į Savaitę anksčiau Chicago je 
se ateinantį sekmadienį, balan- į lankėsi vašingtoniečiai fil. I iū -
džio 30 d., 10:30 iki 12:30 vai-j tas Grinius su žmona skau-
ryto. Visi dalyviai draugovėmis j tinmke Nijole. FiL Liūtas buvo 
renkasi Marąuette Parke — sa-; pagrindiniu kalbėtoju Vydūno 
loję. į Jaunimo Fondo dvidešimtpenk-

Tėvai ir mamos prašomi ne- mečio sukaktuvėse-
pamiršti: 

1. Sūnui parūpinti aitvarą, 
SESĖS SKAUTTNINKfiS 

Šį pavasarį Roosevelto univer-

ŠV. JURGIO SUEIGA 

Praėjusį sekmadienį erdvioje 
Madam Curie mokyklos sporto 
salėje įvyko bendra metinė Chi
cagos skautiškųjų vienetų iškil
minga Šv. Jurgio šventės sueiga. 

Nors lietingas oras, tuo pat 
laiku vykusios sporto rungtynės 
ir "Grandies" tautinių šokių išvy
ka gerokai praretino visų tun
tų eiles, rikiuotėje dalyvavo arti 
400 skautų-čių ir jų vadovų-vių, 
o svečių tarpe daugiau pusantro 
šimto įvairaus amžiaus ir laips
nių skautininkų-kių ir akademi
kų-kių. 

Parade dalyvavo Aušros Vartų, 
Kernavės. Lituanicos, ir Nerijos 
jūrų skaučių tuntai. Akademikus 
parade atstovavo ASS vėliava su 
aštuonių asmenų palyda. 

Sueiga buvo pradėta Švento
mis Mišiomis, kurias atnašavo v. 
s. kun. Antanas Saulaitis. Ištrau
ką iš pavergtos Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos ir laišką iš 
Lietuvos skaitė jūrų skautė Alvy
de Eitutytė, kitus skaitymus at
liko Mišioms patarnavęs jūrų 
skautas vair. Vilius Dundzila. 

Po pamaldų vyko sueiga, ku
rią vedė s. Vytautas Balzaras. Su
eiga vyko pagal iškilmigoms su
eigoms įprastą tvarką — rapor
tai, vėliavų įnešimas, įsakymai 
Įžodžiai, apdovanojimai ir t>t 
Gaila, kad dėl nelabai geros gar
sinės sistemos, sunku buvo su
prasti, netik, kas vedėjo sakoma, 
bet ir dalį pačios sueigos vyksmo. 

Didžiuliame skautininkų-kių 
rate. v.s. Vaclovui TaHat-Kėlpšai 
vadovaujant. įžodį davė keliolika 
naujai į ps. pakeltų vadovų, va
dovių. 

Gilwellio mokyklą baigusiems 
j. ps. Kazimierui Miecevičfui ir 
v.s. Jonui Paroniui buvo įteikti 
karolrukai ir gilveiistų kaklaraiš
čiai. Apdovanotiems buvo pri
segti žymenys ir ordinai. 

Pasibaigus iškilmingai daliai 
vyko trumpas lauželis. Sueiga 
baigta visiems bendram rate su
jungtomis rankomis giedant "Lie 
tuva brangi**. 

Sueigoje dalyvavo dabartiniai 
vyriausi vadovai: LS Brolijos vy
riausias skautininkas v.s. fil. Si
gitas Miknaitis, LS Seserijos vyr. 
skautininke v.s. Irena Kerelienė, 
ASS pirmininkas v.s. fil. Vytenis 
Statkus, buvusieji vyr. skautinin
kai — V.S. Ona Zailskienė, v.s. 
Malvina Jonikienė, j.v.s. Bronius 
Juodelis ir eilė kitų dabartinių ir 
buvusių pareigūnų, vaiovų-vių. 
Turėiome ir svečių **tš užsie
nio", tai detroitietė skautininke 
Liuda Rugienienė ir Atlanto ra
jono vadeiva s. Juozas Raškys. 

DALYVAUKIME AITVARŲ 
IŠKYLOJE 

Visi Lituanicos tunto jaunes
nieji skautai yra^kviečiami daly 

arba du, o taip pat ir taisymo j ^ ū*b*>&» m a g i s t r o 
priemones - virves ir pan. j ̂ ^ ^ ^ J u l i ^ Z a b a r a k i e _ 

2. Aprengti sūnų šilta darbo n e - j ^ t g ^ tema: Psychomet-
uniforma ir neperšlampamais jįc intelligence Pattern of the 
botais. Native born Childen of Lithu-

3 Laiku atgabenti ir pasi- anian Inunigrants. Tai turbūt 
imti vaikus. ! pirmoji tokia tema apie lietu-

o Administracja dirba kas. 
dtea nuo 8:30 iki 4:30, Šešta
dieniais nuo &30 iki 12.-00. 

• Redakcija dirba kasdien 
&90 — 4:00. sestaritPntaiH 
8 3 0 — 12:00. 

• Redakcija straipsniu* taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudocų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik ii anks 
to susitarus. Redakcija už skelbi
mą, tarini ntr*Tmtm Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus pra
šyme, i 

fuilIlIUIIIIIilIlIlHIIHIIIIIUIII iiiuiiiiuiiiiiii Hiimiiiiiiiiiiiimimi? 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija Ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

6448 So. Pateški Rd. (CimwfOvd 
Medicai Baflding) TeL LC 5-6446 
M neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marooette Medicai Cenier 
6132 So. Kedzfe Avenoe. 

VaL: pirmad., antrad ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
SeStad. nuo 1 iki S vaL 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezid. teL WAlbrook 5-S043. 

vius vaikus. Kai J. Zabarskienė 
pasirinko tokį darbą savo tyri
nėjimams, profesūroje buvo už
klausimų — "ir kam gi?" Ir 
kaip buvo nustebinti, sužino
ję, kad daugumas dabartinių 
vaikų pradėjo kalbėti lietuviš
kai ne angliškai, nors jų tėveliai 
jau čia augę ir mokslus baigę. 
Ir ne vien tuo skiriasi lietuvių 
vaikai nuo kitų. Jie yra verž-

Jono Raibužio prisiminimui '• lesni, gabesni. Kodėl ? Didelė 
Jaunimo centro sodelyje pasta- j tyrinėjimo dalis parodo ir šei-
tyto kryžiaus šventinimo iškil- j mas ir mamas. J. Zabarskienė 

yra išvedusi, kur stovi lietuvė 
mama įvairiose gyvenimo srity
se. 

§ią ypatingą, temą J. Zabars
kienė perduos balandžio 30 d. 

Į11 vai. ryto Jaunimo centre 
Nerijos jūrų skaučių tunto ; Skautininkių draugovės sueigo-

Motinos dienos sueiga įvyks. je. Visos kviečiamos. 

4. Blogam orui'esant (jei ly
tų), vyks sueigos įprastu laiku 
ir įprastose vietose. 

IMuamcos tunto 
jaun. skautų vctdovai 

ATIDEDAMAS KRYŽIAUS 
PAŠVENTDOMAS 

Amžinos atminties j . v. s. kun. 

mes nukeliamos į gegužės mėn. 
7 d., 11:30 vai. ryto. Visi kvie
čiami dalyvauti. 

JŪRŲ SKAUČIŲ DĖMESIUI 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

VaL: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
1:00 - 5:00 vai. popiet tre& ir s ė s t 

tik susitarus. 

sekmadienį, gegužės mėn. 7 d. 
Tikslus laikas bus praneštas šio 
sekmadienio sueigose 

REIKALINGOS UDRYCIŲ 
UNIFORMOS 

Nerijos tunto jauniausioms 
sesytėms reikalingos uniformos. 
Visi, kurie turite nebenaudoja
mų išaugtų udryčių uniformų, 
esate labai prašomi perleisti 
jasjų reikalingoms jaunosioms 
sesėms. Kreipkitės į j . s. Ir. Re-
gienę tel. 47S-7089. 

SVEČIAI 

Praėjusį savaitgali Chicago je 
įvykusiame L S Brolijos vadijos 
pasitarime Šeštosios Tautinės 
stovyklos reikalais dalyvavo 
Atlanto rajono atstovai s. Juo
zas Raškys i r s. Juozas Starė-
nas. Taip pat lankėsi ir s. Liu
da Ruginienė iš Detroito. Se
sė Ruginienė ir brolis Raškys 
dalyvavo ir sekmadienį įvyku- J 
šioje Chicagos skautų-čių bend j 
roję metinėje gv. Jurgio šven
tės sueigoje. 

Draugininke 

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

Visos programos ii WOPA 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vsL popiet. — deitadienį ir 
sekmad. nuo 8:30 <ki 9:30 v. ryto. 

Tetef.: 434-2413 
1480 A. M. 

7160 S. MAPLEWOOD A VE. 

Dr. Jonas G. BYU-BYUITIS 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2858 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. —4764469 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Ant Rudoko kabinetą pertarf 

0R. E0MURD L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. — G R 6-2400 

VaL: pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketr. 1.4 Ir 7-8; antrad. ir penkt 
10-4; SeStad. 10-S vai. 

Ofta. M. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHTRURGg 

Specialybe — \ e r n j te 

CSAWFORD MEDICAL BLDG. 
6440 So. Pmlasid Boad 

"UETUY0S ATSIMINIMŲ" 
Radlio Valanda Jau virš 35 ra. tar

nauja New Jersey. Sew Tork £r Con-
n«cticut lietuviams! 

Kas SeStadtea} nuo 4 lkl 5 vai. po
piet is WEVD Stoties N"ew Torlce 
1330 kn.. AM ir nuo 7 lkl 8 vaL vak. 
97.9 meg. FM. 

Dtrekt. Dr. Jokūbas J. Stoka* 
14S7 Foroe Drlve 

MeottalMide, X. i. 679*3 
TeL 232-55*5 (code) 301 

Kviečiame taip pat klausyti l i e tu
viškų kultūrinių valandų anglų kalba 
L4 Seton Hali Universiteto radijo sto
ties (New Jersey WSOU S9.5 meg 
FM). Pirmad. 7:30-8:80 vaL vakaro. 

(Vadovauja pro*, i. Štokas). 

Giedros Nasvytytes-Gudauskienes 

KOMPOZICIJOS 

: ^ M 

NfmftčIAU SKRISTI 

4 DAINOS 

VIEŠPATIES 
PASAULIS 

METŲ LAIKAI 

Natrjcs dainos mažiems ir jau
niems. Kaina $2.00 

Sopranui su piano akompani
mentu- Kaina $3.00 

— Žemam balsui. Kaina 1.00 

— Populiarių dainų ciklas. 
Kaina $2.00 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63*1 Str., 
Chicago, DL 66629. Ulinojaus gyventoja: prideda 5% taksų. 

DR. A. B. GLEYECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-589S 
Specialybė Akių ligos 

S907 West lOSrd Stree< 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL — PR 8-2226 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

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

Pirmad.. antrad-, ketvirtad. Ir poaki 
nuo 12 lkl 3 vaL Ir nuo 5 lkl 8 vaL 
vak. flestad. nuo 1 lkl 4 vai 

Ofk PO 7-6000 Bes. OA 6-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S844 Wett 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
5214 Ne. Westem Aveene 
1862 No. Weetera Avenae 
TeL atsakoma 12 valanda 

4864441 — 361-4605 

įstaigos Ir kote teL 652-1361 

DR. FERD. VYT. KADRAS 
BENDROJI MEDICINA 

1467 So.49tk Oovt, Cteero, HL 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Bskjras treč. ir 

TeL ofiso Ir bato: OLympie 2-4156 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
144S Se. 50th A ve., Cicero 

Kasdien 1-S vai. ir 6-8 vaL vak., 
išskyros trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 iki 4 vaL popiet. 

TeLRElianoe 5-1811 

IMI. WALER J. KIRSTUK 
lietuvis gydytojas/ 

3625 West 59tb Street 
VaL: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-S 
vaL vak. Treč. Ir seštad. ucdarvta. 

DR, IRERA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
KŪDIKIŲ Oi VAIKŲ UGOS 

SPKCIALIsrfc 
MEDICAL. BlTLDING 

7156 Soutb West£rn Aveooe. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai ryto 

iki 1 vai. popiet. 
Ofs. teL RE 7.1168, rez. 288-2916 
Ofs. HE 4-1818; rez. PR 66861 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

71-os ir Campbell A ve. kamp. 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ar 
penktad 3 iki 7 v. p. p. Tik susitaraa. 

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

7061 So. Waafatenaw — TeL 778-678S 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoju 

receptu*. 
Didelis akinių rėmų pasirinkimas. 

VaL: pirm., antr., penkt 10-5:26. 
Ketv. 1-8 v. vak. šeftt 10-4 v. p. p 

Trečiadieniais uždaryta. 

Ts le l 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ UGOS — CHIRURGIJA 

Offent: 
111 XO. WABASH AVE. 

4200 NO. CFNTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRARK PLECKAS 
(Raiba lietuviška^ 
OPTOMETRISTAS 

akta. PrttaJko • I S I I B I* 

2618 W. 71st St, — TeL 767-5146 
VaL pasai susitarimą. Uždaryta troo. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLfiS m 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2658 W. 6 M 8treet 

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

Ofiso teL 776-2880, reskL 4466546 

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

Adresas 4255 W. 6Srd Street 
Ofiso telef. RF. 6-4410 

RezklencŲos telef. GR 6-0617 
Ofiso vai: pirmad. ir ketvirtad. 

amo IKK) li6i 3:00 vaL popiet 
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Amerika 

TURĖTŲ ATSISAKYT! BETENTĖS POLITIKOS 
Ar Jungtinėse Amerikos Valsty

bėse gali įsigalėti komunizmas? 
Si klausima daugelis pateikia ir 
ji diskutuoja akivaizdoje reiški
nių, kai matyti, kad komuniz
mas vis labiau demokratiniu ke
liu įsigali kai kuriuose Eu
ropos kraštuose: Italijoje ir Pran
cūzijoje komunistu partija rinki-

rilcos žygis, kokių ji retai padaro. 
(Dažniau padaro neapgalvotų 
žygių). Marshallio plano dėka 
Vakarų Europos kraštai greitai 
atkūrė savo ekonominį ir valsty
binį gyvenimą. Amerikai jie liko 
dėkingi. JAV-bės įsigijo Europoje 
gerų draugu. 

Amerikos intervencija ir jos 
n ^ u . . m 5 t . u s u r e n J c a d a u ? kalsų, o pagalba-Europai labai padėjo vi-
didžiajai nekomunistinei vi- šiems Europos kraštams suartė-
suomenės daliai esant suskilus i ti. Šios ekonominės pagalbos dė-
daugelį srovių bei partijų, vienin- ka vėliau išaugo Europos vals-
gai veikiantieji komunistai ne- tybių sąjunga, Bendroji ekonomi-
sunkiai gali tapti stambiausia, o nė rinka, karinė NATO sąjunga, 
tuo pačiu ir valdančiąja partija. Tai labai nepatiko Sovietams, 
Nemaža simpatikų komunistų kurie įkūrė jų įtakoje esančių Ry-
partija turi Ispanijoje ir Portu- tų Europos valstybių ekonominę 
galijoje.Visuose šiuose kraštuose sąjungą — Comeconą ir sudarė 
komunizmas plečiasi "normaliu" karinį Varšuvos paktą, 
keliu — iš apačios, kyla iš dabar Jau Stalino laikais Kremliaus 
veikiančia socialine santvarka vadeivos svarstė, kaip sužlugdyti 

Amerikos — Vak. Europos kraš
tų suartėjimą ir sąjungą. Si akcija 
po Stalino mirties buvo tęsiama, 
nors Sovietų vadeivos ir keitėsi. 
Mūsų minėtas Ir. Brotvnas tvir
tina, kad jau seniai ieškota bū-

nepasitenkinusių darbininkų, 
s 

Kitaip yra Amerikoje. Čia ko
munizmas nekyla iš apačios, ne 
iš darbininkų sluoksnių, bet tam 
tikru būdu jį kiek savotiškai re
mia JAV vyriausybė ir neprotin- dų suskaldyti vakariečių pajėgas, 
gi kapitalistai. Valdžios ir kapi- atskirti Europą nuo Amerikos, 
talo vadovai dažnais atvejais pa- Reikėjo surasti atitinkamą kylį, 
deda išsilaikyti Sovietų Sąjungos kuris iš paviršiaus būtų visiems 
režimui, ją remia politiškai ir 
ekonomiškai, o tuo pačiu metu 
stiprina pasaulinės revoliucijos 
plėtimo akciją. Prisiminkime tik
tai nuolatinį grūdų ir kitų mais
to produktų teikimą Sovietų Są
jungai labai pigiomis kainomis 
(parduoda daug pigiau, kaip sa
vo krašto vartotojams), iškelki-
kime aikštėn prekybinius san
dėrius bei mainus su Sovietais, 
kompiuterių ir kitų svarbių maši
nų pavyzdžių pardavimą rusams. 

patrauklus ir viliojantis. Tas ky
lys — komunistų sumanyta ko
egzistencija arba detentė. Vaiz 
džiai tariant, tai komunistinių — 
kapitalistinių kraštu "taikus" (i-
ki tam tikro laiko) bendravimas. 

* 
Šioje srityje sovietiniams ru

sams pavyko daug ko pasiekti. 
Pradėta veikti ftaigojimu, kad 
"rusiška meška, ypač jeigu soti, 
nėra baisi". Stengtasi tą mešką 
nupenėti, manant, kad ji nebus 

Ameriką seka kitos šalys. Neper- plėšri. Sovietams buvo teikiama 
seniai Italija įruošė Sovietams įvairi ekonominė ir techninė pa-
didžiulį automobilių fabriką, Va- galba. Eilė įtakingų, bet ne daž-
karų Vokietijos firmos gamina ir nai protingų, Amerikos vadų vy-
eksportuoja įvairius alyvos gavi- ko į Rusiją į svečius pas "sočią 
mo įrengimus, fabrikų, sunkio- mešką", iš kitos pusės, Ameriko-

reikmenis. šios pramones reikmenis. Kartu 
siunčia ir savo specialistus. Pa
našiai elgaisi prancūzai, anglai, 
japonai. 

Amerikos biznieriai, turį dau
giau pinigų, kviečiasi pas save ir 
mielai priima aukštus bolševikų 
pareigūnus, siunčia jiems ir prii
ma iš jų dovanas, ieško progų 

je svečiavosi visa eilė bolševikų 
vadeivų. 

Europoje Maskvos vadai veikė 
kiek kitu būdu. Ten jie visomis 
išgalėmis stiprino komunistines 
partijas, skelbdami jas "demokra
tiškomis", "taikiomis". Buvo ra
šoma, kad Prancūzijoje, Italijoje, 
Ispanijoje ar kitur laimėję komu-

sudaryti glaudžius prekybinius nistai netgi palaikys vakariečių 
sandėrius. Vadinasi, tam tikra karinę NATO sąjungą ir visas ki-
prasme kviečia komunizmą pas tas kapitalistines institucijas, 
save. Lenino žodžiais, "patys ve- , * 
jasi virvę, kuria mes juos pakar
sime ... 

Pagaliau Amerikos vadai taip 
labai pasidavė Sovietams, kad ė-
mė su jais nuoširdžiai bendrauti 
ir nuolaidžiauti Europos saugu
mo konferencijoje Ženevoje. 
1975 m. pasirašė Helsinkyje pak
tą, kuriuo pripažino Sovietams 

• 

Taip elgiasi vyriausybės ir ka
pitalo sluoksniai. Bet kitaip elgia
si Amerikos darbininkai ir jų dar
bo unijų vadovai. Visiems gerai 
žinomas, kad vyriausias AFL - jų sienų neliečiamumą t y . karo 
CIO darbo unijų vadas George ir pokario metu pasigrobtas vals-
Meany yra, gal būt, didžiausias tybes. Belgrade JAV tiek nusi-
priešbolševikinis veikėjas visoje leido rusams, kad pavergtų vafe-
Amerikoje. Jis, kaip ir kiti darbo tybių atstatymo klausimo nė ne-
unijų vadai, labai gerai supran- siruošė kelti, diskutavo tik žino
ta, kad Amerikos darbininkas gaus teisių klausimus, bet ir čia, 
kapitalistinėje šalyje gyvena ne- nieko nelaimėję, pritarė rusų re-
palyginamai geriau, kaip komu- zoliucijai 
nistinėje Sovietų Sąjungoje ir to- Detentė tebuvo naudinga So-
dėl Amerikos darbininkui nėra vietamsjos dėka jie daug ką ga-
ko veržtis į komunizmą ir jį rem- vo, pirmiausia pavergtos tautos 
ti, kaip daro kai kurie kapitalistai, buvo jiems pripažintos. Nuo A-

Šiuo klausimu AFL - CIO biu- merikos nusisuko ja nusivylę ne 
letenio, leidžiamo vokiečių kalba tiktai rusų pavergti kraštai, bet 
ir skirto Europos kraštų darbi- ir laisvosios Europos dalis. Vaka-
ninkams, š.m. nr. 2 yra paskelb- riečių vienybė sulaužyta. Kiti 
tas AFL - CIO atstovo užsienio svarbūs įvykiai — sunki JAV e-
' reikalams Irvingo Brovvno rasi- konominė padėtis, infliacija, do-
nys apie Europos — Amerikos krio kritimas ir JAV vyriausybės 
santykius. atsisakymas masiniu būdu ga-

1. Brownas pirmiausia iškelia minti neutroninį ginklą, kuris 
JAV politiką Europoje pokario galėtų įstengti apginti Europą 
metais ir nurodo, kad tada Ame- nuo labai galimo Sovietų karinių 
rikos politikai protingai elgėsi, pajėgų puolimo, jeigu ne visiškai 
sudarę ir įvykdę Europos atstaty- palaužė, tai gerokai aplaužė Eu-
mo programą, kuri mums geriau ropos pasitikėjimą JAV-bėmis. 
žinoma kaip Marshallio planas. Visų šių blogybių šaknys slypi 
Kaip žinome, programa buvo į- ne kur kitur, kaip JAV — Sovietų 
steigta 1947 metais, joje dalyva- detentėje. Jeigu Amerika nori iš-
vo 17 Europos valstybių. JAV-bės sigelbėti ir likti nepriklausoma 
tada Europai suteikė įvairių la- valstybe, turi nedelsdama keisti 
bai reikalingų reikmenų už 20,6 savo užsienio politiką, pirmoje 
bilijonus dolerių. Sovietu Sąjun- eilėje atsisakydama detentės su 
ga atsisakė Marshallio planą Sovietais, nes 60 metų istorija ro-
remti, programoje nedalyvavo ir do, kad bolševikai skaitosi tiktai 
uždraudė savo satelhieniams su tvirta jėga ir kiekviename nu-
kraštams ką 
kraštų imti. 

nors iš Vakarų 

Tai buvo labai apdairus Ame-

laidžiavime mato silpnumą. Rem 
ti reikia ne savo priešus, bet 
draugus. 

b. to. 

GALIMYBES NEPENSININKAMS 
ĮSIKURTI FLORIDOJE 

Pramoninėse Šiaurės Ameri
kos vietovėse gyveną tautiečiai 
yra nuomonės, kad Florida, ypač 
jos pakrančių plotai, yra gera 
vieta lietuvių pensininkams kur
tis, prileidžiant, kad jie turi ban
ke santaupų, yra išsitarnavę 
pensijas ir nuo 65 metų amžiaus 
gali naudotis "medicare" ir kito
mis sveikatos apdraudomis. Yra 
suprantama, kad Šios rūšies pen-
sminkams yra malonu praleisti 
šioje saulėtoje valstijoje paskuti
nę savo gyvenimo dalį. 

Šiaurėje gyveną tautiečiai taip 
pat yra įsitikinę, kad Florida nė
ra labai gera vieta nepasiturin
tiems žmonėms kurtis dėl esamo 
čia gana aukšto nedarbo, žemo-
kų atlyginimų ir stambios pra
monės nebuvimą Anot jų, tai lie
čia jaunus ir vidurinio amžiaus. 
Galima sutikti su išvedžiojimais, 
kad įsikurti Floridoje reikia šiek 
tiek kapitalo, tačiau tvirtinimai, 
kad Floridoj jauniems ir viduri
nio amžiaus tautiečiams nepa
tartina kurtis, yra perdėti ir 
netikslūs, fsikūrimo sąlygos mi
nėtos grupės žmonėms mažai ski
riasi nuo įsikūrimo sąlygų kitose 
šio krašto vietose. 

Nevertėtų taip pat išleisti iš 
akiu, kad per pastaruosius tris 
dežkntmečius milijonai žmonių 
atsikėlė Floridon ir patogiai čia 
įsikūrė. Kodėl lietuviai negalėtų? 
Juk jie yra darbštūs, sąžiningi ir 
sugebą įtikti savo darbdaviams. 
Geru pavyzdžiu galėtų būti L. B. 
Auksinio Kranto apylinkės na
riai, gyveną Pompano Beach ir 
kitose vietovėse. Iš 60 narių pu
sė gyvena ne iš pensijų (yra per 
jauni), bet iš savo darbo. Dešimt 
iš jų tarnauja, keturi verčiasi ne
kilnojamo turto pardavimu, ke
turi turi motelius, o trys verčiasi 
kitokiais bizniais. Žodžiu niekas 
nesėdi be darbo. Žinoma, geriau 
išmokslinti lengviau susiranda da 
>ą ir yra neblogai atlyginami. Ma
žiau savo verslui ar profesijai pa
siruošę turi pasitenkinti blogiau 
apmokamu darbu. Bet tokia si
tuacija galioja ir kitose šio kraš
to vietose. Bet ką apie sąlygas įsi
kurti Floridoje pasakoja patys jau
nesnio amžiaus tautiečiai. 

Nėra naujiena, kad į nekilno
jamo turto- pardavimą veržiasi 
pensininkai ir jaunesni žmonės. 
Toli gražu ne visi sugeba įsitvir
tinti šioje profesijoje, nes senes
niems žmonėms šis darbas yra per
sunkus, o jaunesniems dažnokai 
trūksta pasiruošimo ir patyrimo. 
Sužinojau iš šios verslo srities tau
tiečių, kad geras pardavėjas turi 
būti sąžiningas pardavėjas, o ang
lų kalbos mokėjimas yra labai 

VALERIJONAS BALČIŪNAS 

reikalingas parduodant nekilno
jamą turtą amerikiečiams. Kalbos 
mokėjimas jau nėra taip svar
bus parduodant lietuviams arba 
Kanados prancūzams. Šiais me
tais namų pardavimas labai pa
gyvėjo, o nekilnojamo turto kai
nos kyla kaip ant mielių. Maty
ti, kad žmonės bijo infliacijos, ku
rios dabartinė vyriausybė nesuge
ba pažaboti Be to, dvi šaltos žie
mos stumia žmones keltis į šiltes
nio klimato vietas. 

Paliečiant motelių biznį, rei
kia turėti gaivoje, kad žiemos se
zono metu (nuo Kalėdų ligi Ve
lykų) moteliai ir viešbučiai, ypač 
pietinėje Floridoje, yra perpil
dyti ir kainos labai išpūstos. Per 
sezoną motelių savininkai turi 
tiek uždirbti, kad turėtų pakan
kamai pelno pragyvenimui ir "lie
sų mėnesių" nuostoliams pa
dengti. Yra visiškai aišku, kad, 
kas sugebėjo turėti klijentūrą vi
siems metams, tas sėkmingai ver
sis motelių srityje. Privilioti kli-
jentams moteliai turi būti šva
rūs ir jaukūs, atstumas nuo van
denyno nedidelis, o patys motelio 
savininkai bei jų tarnautojai man
dagūs ir malonūs, šias informaci
jas man suteikė Birutė ir Anta
nas Matulaičiai, ne taip seniai at
vykę iš Toronto. Jie čia įsigijo 
labai patrauklų 10 vienetų mo
telį ir savo bizniu yra patenkin
ti. Šiam korespondentui atrodo, 
kad didelių motelių tautiečiams 
nevertėtų pirkti, nes tam bizniui 
reikėtų investuoti didelį kapita
lą arba užsikrauti didelę paskolą 
banke. Be to, samdyti tarnauto
jai brangiai kaštuotų ir tai su
ėstų visą pelną, o ekonominei 
konjunktūrai staiga pasikeitus, bū
tų pavojus prarasti tai, kas buvo 
investuota. 

Viena patrauklesnių biznio 
sričių mūsų tautiečiams yra pre
kyba. Nors lietuviai nėra labai 
pasireiškę prekyboje, o "super
marketai" bei didelės universali
nės krautuvės visoje Amerikoje 
gerokai pažeidė individualius pre
kybininkus, Floridoje nedidelės 
krautuvės neblogai verčiasi. Preky 
boj naujokė Nijolė Žutautienė į 
mano klausimą, ar įmanoma var
žytis su prekybos didžiūnais, at
sakė teigiamai, nes floridiečiai ir 
turistai mėgsta pirkti mažesnėse 
krautuvėse, dėl geresnio jose pa
tarnavimo. Anot Nijolės, didelio 
kapitalo krautuvei atidaryti ne-
reikia.Svarbu yra pasamdyti krau
tuvei patalpą bizniui tinkamoje 
vietoje. 

Žinoma, prekyboje reikia daug 

dirbti, būti agresyvia asmenybe, 
turėti kantrybės ir apsčiai opti
mizmo. Viena svarbi problema 
prekyboje yra gero kredito pas ur
mininkus gavimas. Reikia taip 
pat sekti nuolat besikeičiančias 
madas ir suprasti pirkėjų skonį 
bei norus. Jei naujas prekybinin
kas per trumpą palyginti laiką su
geba turėti pastovius klientus, tai 
reikštų, jog dėl ateities nevertė
tų rūpintis. Konkurencija? Taip, 
ji yra, bet be jos ir pažangos ne
būtų. Taip užbaigė mūsų det-
roitiškė. Rodos, supratau, kad biz
nyje reikia turėti drąsos ir optimiz
mo. Matyti, kad Nijolei tų cha
rakterio bruožų nestinga, nes ne
seniai ji atidarė antrą krautuvę 
"Jeni—Lyn" — Nijole Boutiųue. 
Ši krautuvė yra geroj prekybai 
vietoje, o jos vedėja yra savinin
kės dukrelė — Danguolė. 

Galima būtų plačiau parašy
ti apie Broward county dirbančius 
lietuvius, kaip Butkų, pirkusį di
delę gazolino stotį, inžinierius B. 
Gasparaitį ir Algį Jasinskį, tar
naujančius didelėje elektronikos 
firmoje, Joną Žilinską, turintį at
sakingą vietą Hertz kompanijoje, 
tačiau straipsnio dydis to nelei
džia. Šis straipsnis siekė objekty
viai painformuoti skaitytojus, kad 
ir ne pensininkams yra apsčiai ga
limybių įsikurti Floridoje. Kas bu
vo parašyta apie vieną nedidelę 
lietuvių.koloniją, yra būdinga ir 
SL Petersburgui, Palm Beach, Mi-
amį ir kitoms mažesnėms lietu
vių kolonijoms Floridoje. Šis 
straipsnis siekė parodyti, kad nėra 
reikalo šeimoms skirtis. 

Tėvai, vaikai ir anūkėliai gali 
Floridoje būti drauge. Jau kuris 
laikas Florida prisipildo lietuviais, 
tačiau nesmagu pastebėti, kad 
naujos kolonijos nėra išbalansuo
tos, t y. jos nereprezentuoja ke
lių kartų lietuvių. Vien iš pen
sininkų sudarytos kolonijos yra 
nostalgiškos, o iš antros pusės be 
senų tėvų ir senelių pasilikusios 
šiaurėje jaunųjų grupės praran
da tėvų konservatyvišką, iš Lie
tuvos atsivežtą idealizmą. Flo
ridos valstija yra viena sveikatin-
giausių Amerikos vietų. Lietu-
iai tenepraras progos čia prasmin
gai įsikurti. 

— Žvelgdami į ateitį nepa
sikliaukime vien tik praeities 
šviesa. Turime versti naują la
pą ir skaityti naujas mintis. 
Tarime girdėti tai, ko dar nie
kas negirdėjo. Ir iš to kils nau
jas pasaulis, nauja lemtis. 

David Polis 

Kun. Raymondas Yuskauskas ir Kęstutis Svemys prie jo suprojektuoto 
lietuviško kryžiaus modelio. Kryžius 23 pėdų aukštumo, bus pastaty
tas šv. Antano bažnyčios sodelyje Ansonijoj,. Conn., dar šį pavasarį. 
Didžiojo kryžiaus statymo darbus atliks pats projektuotojas 
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PABRANGO ŽMOGAUS GRIAUČIAI 
žmogaus griaučių kaina pa- draudimas buvo panaikintas, 

šaulyje kyla. Trūksta skeletų, tuoj atsirado skeletų pirkėjų 
kad patenkintų pareikalavimus, spūstis iš baimės, kad ekspor-
nežiūrint, kad per metus par
duodama 10.000 skeletų. Svei
kas skeletas kainuoja dabar 
Anglijoje 250 svarų. Prieš dve
jus metus skeleto kaina ten 
buvo dar 100 svarų. Kiaušas 
su sveiku žandikauliu 1975 m. 
kainavo 45 svarus, dabar — 74 
svarus. Net rankų ir kojų kau
lai kainuoja dabar po 14 svarų. 

"žmogaus griaučių pareika
lavimas yra didesnis už pasiūly
mą ir tai pakelia kainas", sako 
Malcolm Freiht, buvęs kaulų 
specialistas iš Londono univer
siteto. "Nauji medicinos fakul
tetai Viduriniuose Rytuose ir 
UI-jame pasaulyje, studentų 
medikų apmokymui, reikalingi 
yra žmogaus skeletų. Be to, 
Indija uždraudė skeletų eks
portą". 

"Be žmogaus griaučių jūs ne
galite dėstyti jokios anatomi
jos", sako Freith. "Skeletai iš 
plastikos yra šlykštūs, niekam 
netikę. Jie nėra charakteringi, 
neturi specifinių detalių, jie tin
ka gal būt tik pirmojo kurso 
studentams ir medicinos slau
gėms apmokyti". 

Indija, svarbiausias skeletų 

tas ir vėl gali būti sustabdy
tas. 

Granam Fowler, Rouilty Li
mited vienintelės britų skeletų 
importo ir eksporto firmos pir
mininkas, sako: 'Ta i yra labai 
opus objektas. Indijos vyriau
sybė nėra pareiškusi draudimo 
priežasties, bet manau, tai 
principinis dalykas. Galimas 
dalykas, kad draudimas vėl bus 
įvestas. "Pakistanas ir pora 
Rytų Europos kraštų y ra se
kantys svarbūs skeletų ekspor-
tininkai", kaip nurodo Londono 
universiteto prof. John Aitken. 

Tuojau po rusų revoliucijos, 
daug skeletų eksportavo Sovie
tų Sąjunga ir, kaip nurodo vie
nas Londono daktaras, taip pat 
ir Prancūzijos pataisos darbų 
kolonijos. 

Tikri žmogaus griaučiai atro
do labai brangūs, bet jie yra 
nepalyginamai pigesni, jei paly
ginti su gorilos skeleto kaina. 
Gorilos skeletas kainuoja iki 
3000 svarų. Malcolm Freith pa
aiškina kodėl: — Gorila yra 
retenybė, — sako jis. 

Neseniai Šveicarijoje iš kapo 
buvo pavogtas Charly Chaplino 

eksportininkas, uždraudė jų eks- lavonas. Jis dar nesurastas, 
portą nuo 1976 iki 1977 metų. Galima paklausti, kiek milijonų 
Dėl to pasidarė trūkumas ske- kainuos Charly Chaplino griau-
letų visame pasaulyje. Kai čiai?. . A- T. 

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETO KILME, ISTORINĖ APŽVALGA 

ATEITIES PERSPEKTYVOS 
ST. IZDKAS 

18 
Vliko dėmesys tuo metu taip pat nukrypo ir į kitą 

lietuvių tautos dali, kuri pirmosios Sovietų okupaci
jos metu buvo išgabenta į Sibirą. Tad savo pirmajame 
išsamiam memorandume JAV prezidentui ir D. Brita
nijos min. pirmininkui, greta kitų dalykų, buvo pra
šoma, kad šių kraštų vyriausybės pareikalautų Sov. Są
jungą grąžinti į Lietuvą visus į Sibirą ištremtus lie
tuvius ir kad ji tai atliktų tarptautinio R Kryžiaus 
priežiūroje. 

Sibiro tremtinių ir. aplamai žmogaus teisių pa
neigimo lietuviams klausimą Vlikas vėliau pakartoti
nai kėlė savo memorandumuose J. Tautoms. 1946 m. 
buvo patirta, kad iš Lietuvos jau po karo į Sibirą iš
tremta per 100.000 lietuvių. Buvo skubiai paruoštas 
ir 1946.10.30 įteiktas per Lietuvos atstovą Washing-
tone, P. Zadeikį, J.T. gen. sekretoriui Trygve Lie do
kumentuotas memorandumas, kuriame taip pat buvo 
prašoma, kad J.T. Generalinė Asamblėja ir jos agen
tūros imtųsi žygių apsaugoti lietuvių tautą nuo sovie
tinio teroro ir kad būtų užtikrinta jos narių pagrin
dinių žmogaus teisių apsauga. Prie sekančio, 1947.H.6 
Vliko memorandumo J. Tautoms buvo pridėtas platus 
ištremtųjų lietuvių sąrašas ir buvo prašoma pasmerk
ti Sovietų Sąjungą už genocido vykdymą prieš lietu
vių tautą. Kadangi J.T. jokios akcijos nesiėmė, o sovie
tinis teroras lietuvių tautos atžvilgiu tolydžio stiprė-

randumą su plača sovietinio genocido Lietuvoje statis
tika: 30.000 išžudyta, 120.000 ištremta į Sibirą, 140.000 
išvežta į kitas Sov. Sąjungos vietoves. Memorandu
mas reikalavo, kad J. Tautos užtikrintų lietuvių 
tautai pagrindines žmogaus teises, kurios yra kodifi
kuotos J. Tautų 1948-12 JO paskelbto j visuotinėj žmo
gaus teisių deklaracijoj. 

Ne Vliko kaltė, kad J. Tautos savo pagrindinės 
progos — ginti tautų ir žmogaus teises — lietuvių 
tautos atžvilgiu neatliko. Vlikas panaudojo jam {ma
nomas priemones lietuvių tautos pagrindinėms tei
sėms ginti, čia paminėti ir dar keli bendrai su kitų eg-
zilinių centrinių institucijų vadovybėm paruošti ir į-
teikti J. Tautoms memorandumai, jei ir nepaakino J. 
Tautas akcijai lietuvių tautos pagrindinėms teisėms 
apsaugoti, tai atsiekė kitą šalutini tikslą: supažindi
no Vakarus su Sovietų vykdoma Lietuvoje prievartos 
ir teroro programa. 

Laikui bėgant J. Tautose vis daugiau įsigalėjo Va
karų valstybėms nepalankios nuotaikos, kai į jas bu
vo priimamos už naujos, buvusios Vakarų kolonijo
mis, valstybės, kuriose sovietinė įtaka ypač pradžio
je buvo labai žymi Tad Vliko ar kitų egzilinių institu
cijų šauksmas dėl Sovietinės priespaudos Rytų Euro
poje liko tyruose šaukiančio balsu. 

Kai 1954 metais JAV atstovų rūmuose buvo su
darytas vad. Kersteno komitetas Sovietų okupacijai 
Lietuvoje tirti, Vlikas jam pateikė dokumentus, lie
čiančius Sovietų nusižengimus prieš Lietuvos valsty
bę, lietuvių tautą ir paskirus lietuvius. Ta dokumenta
cija buvo panaudota ne tik Kersteno komiteto tyri
muose, bet ir kitomis progomis. 

Religija Lietuvoje nuo pat okupacijos pradžios 
yra varžoma ir tikintieji įvairiausiom priemonėm per
sekiojami Atsparumas tačiau tautoje prieš tos rūšies 
nrte'panda mSkiasi su nenanrastu atkaklumu. Tai li"-

se, tikinčiųjų pasirašytos peticijos ir, pagaliau, Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kronika, kurioje pateikia
mas pilnas Katalikų rezistencijos prieš sovietinę prie
spaudą vaizdas. 

Daugeliu atvejų Vlikas yra kreipęsis į įvairių 
kraštų vyriausybes, organizacijas ir atskirus įtakin
gus asmenis, kad šie darytų įtakas religijos persekio
jimui ir tikinčiųjų teisių varžymui sustabdyti. 

Kai 1972 m. Vakarus pasiekė Lietuvos R. Katali
kų kreipimasis į J . Tautų Gen. Sekretorių su 17.000 pa
rašų, Vlikas su savo išsamiu lydraščiu jų net keliais 
kanalais pasiuntė gen. sekr. K. WaldheimuL Vlikas 
savo rašte užtikrino dokumento autentiškumą, išryš
kino J.T. prievolę ginti žmogaus teises, kur tik jos 
pažeidžiamos, ir prašė atitinkamos akcijos. Deja, at
garsio nesulaukta, nes J. Tautą organizacijoj Rytų įta
kos tebevyrauja Visą minėtą medžiagą "Vlikas taip 
pat su atitinkamu raštu pasiuntė JAV valstybės sekre
toriui, prašydamas, kad šio krašto atstovai atitinka
mose J.T. komisijose keltų Lietuvos tikinčiųjų teisių 
laužymo klausimą. 

J. Tautų senai paskelbtos, tačiau visuotinai pa
mirštos, žmogaus teisių deklaracijos bojimo reikalą 
iškėlė JAV prezidentas J. Carteris. Pasauliui tai buvo 
staigmena. Nors politinė aplinka yra nepalanki, tačiau 
jo šūkis paremia disidentinį judėjimą Rytuose ir eg
zilinių veiksnių darbą Vakaruose. Pasinaudoda
mas žmogaus teisių idėjos iškilimu t a r p i plotmėje, 
Vlikas nukreipė žymią savo veiklos dalį lietuvių žmo
gaus teisėms ginti ir lietuvių tautos laisvės kovai po
puliarinti. 

Helsinkio susitarimai davė formalinį pagrindą 
žmogaus teisių pažeidimų paskirose valstybėse uždo-
kumentuotus faktus svarstyti tarptautinėj plotmėje. 
Tai ir buvo daroma Belgrado konferencijoj. 

Į jo, Vlikas lMbJij-i vei {teikė J . Tautoms saują memo- <fcja dimyfrp Jcuugų ir py«muiifyių oyių eiga teuunuu-. 



^ -.-.TitįTįį̂  Sftjr- &X**S^.V!ftpi&&c&iė&?t »afe<>ES;jį«,-»?:,r;.-:J 

D«* ATJGA3 trs8*#te»»fs. 197% wi. btf#*9&n «*?»•. 9* * 

BOSTONO ŽINIOS 
PUIKUS KONCERTAS | pendininkė dar gilinusi studijas 
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Lietuviu radijo valandos "Lais
vės Varpas1' vedėjas Petras Viš
činis šalia savo sekmadieninių 
radijo programų dar du kartu i 
metus surengia po kultūrinį ren
ginį, dažniausia koncertą. Per ei
lę kartų jis "iškasė" bostoniš-
kiam negirdėtas ir visai naujai ky
lančias meno žvaigždes. 

Šių metų jo pavasarinio ren
ginio programos atlikėjais buvo 
dar Lietuvos teatro aktorius Juo
zas Palubinskas, prof. Jeronimą? 
Kačinskas ir naujai kylanti žvaigž 
dė solistė Angelė Kiaušaitė. 

Programą pradėjo soL Ange
lė Kiaušaitė, akompanuojant J. 
Kačinskui. Ji dainavo: Mano dei
mantas — J. Žilevičiaus, Oi, ei
čiau — J. Stankūno, Mano sieloj 
šiandien šventė — J. Tallat-Kelp-
šos, Tų mergelių dainavimas — 
A. Kačanausko, Žiburėlis — J. 
Stankūno. Plaukia amelė — VL 
Jakubėno, Humoreska — J. Stan
kūno, Vanne, o rosa fortunata — 
V.Bellini, Ein Sch\van—E. Grieg 
Lachen und weinen — Fr. Schu-
berto, Pisen Rusalky o mesičku 
C iš operos "Rusalka") — A. Dvo-
žak, Tanto Amore (iš operos 
"Turandot") — G.Puccini ir Un 
Bei di (iš operos Madame Butter-
f!y") — G. Puecini. 

Aktorius Juozas Palubinskas at
mintinai atliko net 14 įvairių au
torių kūrinių- Tai buvo: Skurdu
lio monologas (:š "Kęstučio mir
tis") — Maironio, Kančių šalis | 
— A. Škėmos, Vivos Plango — 
Putino, Nutolusi pakrantė — S. 
Santvaro, Partizano šermenys — 
J. Aisčio, Kazimiero Sapiegos mo
nologas — B. Sruogos, Vilniaus 
Varpai, Švilpynė ir Rojaus ange
lai — K Bradūno, Sūnelis — £. Y. 
Išduotas medis — N. Niliūno, 
Pavasario kelionė — B. Braz
džionio, Draugystė — A. Gustai
čio ir Draugams — J. Aisčio. 

Kaip solistė, taip aktorius bisui 
dar pridėjo po vieną dalykėlį. 

Pradėjusi koncertą solistė An
gelė Kiaušaitė pradžioje buvo kiek 
nedrąsi ir truputį jaudinosi. Lie
tuviškose dainose pilnai neatsklei
dė savo balso grožio ir galingu
mo. Kada pradėjo kitomis kalbo
mis, ypatingai Schuberto Lachen 
und Weinen ir die Forelle, čia ji 
sužibėjo deimantu. O Dvožako 
Pisan Rusalky o Mesičku (iš op. 
"Ruselka") arba Puecini (iš op. 
Madame Butterfly) ji buvo puiki. 

Solistė Kiaušaitė yra jauna ir 
labai daug žadanti, žinoma ^"eigu ir 

dar toliau lavins savo ir taip jau 
puikų balsą. 

Aktorius Palubinskas, kaip ir 
visada, nei kiek nepasenęs, balsas 
stiprus nuo pradžios iki pabaigos. 
Jis pasiekė juo klausytojų širdis 
ir jausmus. 

Prof. J. Kačinskas puikus akom-
paniatorius. 

LIETUVĖ l MOKSLO 
AUKŠTUMAS 

Šveicarijoj. Ji išspausdinusi raštus 
apie vokiečių 19-jo šimtmečio li
teratūrą, apie sovietų Lietuvos 
literatūrą, kalbos pedagogiką ir 
kita 1973 m. žiemą akademinį 
ketvirtį praleidusi Japonijoj, o taip 
pat šešias savaites seminare Vil
niaus universitete Lietuvoje. Kaip 
savanorė dirbusi tris mėnesius Pe
ru valstybėje su indėnais. 

Audronės vvras dr. Klaus irgi 

MŪSIĮ kolonijose 
New Britain, Comu 

MOKYKLŲ MENO 
PAKODA BANKE 

Mutual Burrit savings banke 
visų New Britaino mokyklų: 
pradinių, vidurinių ir aukštes
niųjų (elementary, middle and 
high school) surengta graži me
no paroda (Art Exhibit). Vi
duryje banko padarytos iš ka
tu keturios sienos su dviem 
įėjimais ir čia sukabinti moki-

. . , , . . i nių piešiniai: žuvvs, laivai ir 
baigęs tą patį Stanfordo universi- j ^ . ^ g y y u l i a ^ ^ ^ g ^ 
tetą, kur irgi gavęs daktaro laips-, u k š č i a i ? u ^ vandenynai 
« į o dabar esąs associate prof e-. ^ ^ ^ fc ^ ^ 
>nus Cincmate universitete, Ohio. i -. . r — 

Audronės tėveliai Kazys ir Jad
vyga Barimai seniau gyveno Bos
tone, vėliau Hingham, o dabar 
Manomet netoli Cape Cod. 
BENDRUOMENĖS METINIS 

SUSIRINKIMAS 

Lietuvių Bendruomenės Bos
tono apylinkės metinis susirinki
mas įvyks sekmadieni, balandžio 
30 d. 3 vai. p. p. Tautinės sąjun
gos namuose, 484 E. 4-ji gatvė So. 
Bostone. 

Darbotvarkėje bus valdybos, re
vizijos komisijos ir jaunimo sek
cijos vadovo pranešimai, dr. A. 
Budreckis kalbės apie laikraštuką] 
Bridges, bus prirenkami, pagal 
įstatus, keli valdybos nariai ir re
vizijos komisija. G. Ivaška paro
dys skaidres. 

Visi nariai kviečiami dalyvauti. 
Mūsų organizacijos po trupu

tį nyksta ir tas yra negerai. Bend-

NUGALI SKRUZDELES 
Visiem žinoma, kad skruzdė-

mte mažas malonumas. 
Šie vabzdžiai įlenda visur, kur 
t ik yra kas nore valgomo. Bet 
jeigu gyvenamame name įsivei-
sia termitų, reikalai dar pras
tesni: termitų apetitas daug 
didesnis, negu tolimųjų gimi
naičių. Nepasotinamo termitų 
apetito auka gali tapti, jei ne 
visas namas, tai visos medinės 
dalys — neišvengiamai. 

Jau daug metų šių dviejų 
vabzdžių rūšių tarpusavio san
tykius tyrė entomologas R. Ber-
das, kad šie vabzdžiai tarp sa-

C L A S S I F» ED G U I D E ~ 

R E A L E S T A T E 

Budraitis ReaHy 60. 
Mes su 50 kitom namų pardavi

mo įstaigom aptarnaujame pietva
karių Chicagą — tas daug pagrei
tina pardavimą ir pirkimą. 

NORINTIEJI 
PARDUOTI AR PIRKTI 

arba išnuomoti butą 

be jokio įsipareigojimo skambinkit 
mums. 

S E i L E S T A T E 

na įdomi parodėlė. 
Iš mokinių pavardžių pažy

mėtinos šios: Smith, Vanoe, į 
Linkoln, Matthew ir kitos. 

Kartais šiame banke ir L. B. 
New Britaino skyriaus narės, 
moterys, surengia ir kepinių 
parodėlę ir paskui tuos kepi
nius parduoda. 

Tokias kepinių parodėles čia 
surengia ne tik lietuvės, bet k* 
amerikietės moterys. 

Jonas Bernotas 

KANADOS ŽINIOS 
Hamilton. Ontario 

TAUTYBIŲ FESTIVALIS 
Tautybių dramos festivalis 

anglų, čekoslovaku, armėnų, ita
lų, ukrainiečių ir lietuvių kalbo
mis pradedamas balandžio 27 d. 

, Taip pat, abejojant dėl turimo 
ves kariauja totalini karą. Tarp į DRAUDIMO, ar norint apdausti 
ki ta ko, gyvena toks skruzdė
lių porūšis, koris per trumpą 
laiką termitų skaičių gali su-

i mažinti dešimteriopai. 
Miško ir lauko bandymų me

t u prieš tr is galingas termitų 
kolonijas buvo paleistos virš! 
minimos skruzdėlės. Po dviejų i 
savaičių termitai užleido visą1 

j savo teritoriją skruzdėlėms. 
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PARDAVIMUI MOTORAI 
* 

Turime 4 motorus, labai gera
me stovyje, kurios galite įsigyti 
labai prieinama kaina. Firmų var
dai ir specifikacijos yra sekančos: 

NAMĄ. AUTOMOBILĮ, GYVYBĘ 
ir SVEIKATĄ maloniai jums pa
tarnaus 

BALYS BUDRAITIS 
4343 W. 6Srd Sfc, Oucago, m 

767-0600 arba 778-8371 

1. Westiagbo«6e osotor. 3 phase, 
L 5 HJ?., 60 cycles, 230-240 V. — 

$15.00 

2. Khnbfe Motor, 1 pbase, 54 R.P, 
6 0 cycles, 220 V. $15.00 

S. Kkntae Mstor, S pkase, 1 H.P. 
ruomenes tikslas yra gražus ir di- jr baigsis gegužės 7 d. Žymenys 60 eydes, 220 V. $15.00 
delis — lietuvybės ir lietuvių į UŽ geriausius pastatymus bus 

Dr. Audronė Barūnaitė — Wil-
leke, kuri išaugo Bostone ir pir
mąjį akademinį laipsnį gavo čia, 
yra paskirta Miami universitete, 
Arford, Ohio, vokiečių, rusų ir 
rytų Azijos kalbų departamen
to pirmininke. Tas pareigas ji 
pradės eiti nuo rugpiūčio mėne
sio, t, y. nuo mokslo metų pra
džios. Jos štabe dirbs penkiolika 
mokslininkų. 

Dr. Audronė tame universite
te dėsto nuo 1976 metų. Ji buvo 
assistant director of the depart-
ment of independent study. 

Universiteto laikraštis "The 
Miamian'' kovo 9 d. įdėjo Au
dronės fotografiją ir parašė ilges
nį straipsni, kuriame rašoma, kad 
Audronė yra gimusi Lietuvoje, 
išaugusi Bostone, bakalauro laips
nį gavusi Emmanuel kolegijoje 
irgi Bostone, kur ji studijavusi 
vokiečiu ir ispanų kalbas. Kaip 
Woodrow Wilson įpėdinių stipen
dininkė Stanfordo universitete 
gavusi daktaro laipsnį iš vokie
čių literatūros. 1972 m. ji savo 
daktaro studijom metus dirbusi 
Mainz universitete Vokietijoj, o 
jau kaip Vokietijos valdžios sti* 

reikalai. Visi turėtų priklausyti 
Bendruomenei. Jeigu kartais kur 
nors atsiranda ir nevykusių ėji
mų, tai juos reikia taisyti, o tai
syti galima tik būnant Bendruo
menės nariais. 

MIR£ ALBINAS NEVTERA 
Balandžio 14 a. mirė Albinas 

Neviera. Paskutiniuosius kelis me
tus jis su šeima gyveno Braintree, 
o seniau So. Bostone. Jis buvo la
bai aktyvus. Priklausė Lietuvos 
Vyčių organizacijai, burvo jos pir
mininku. Eilę metų buvo lietu
vių Piliečių dr-fos So. Bostone 
valdybos vicepirmininku, sekreto
rium, o vėliausiai amžinu nariu. 

Palaidotas balandžio 17 d. po 
Šv. Mišių iš Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčios So. Bostone. 
Mišias atnašavo kum Abračins-
kas, Šv.Jurgio parapijos Norwood 
klebonas. Laidotuvėse dalyvavo ir 
daugiau kunigų, o bažnyčia bu
vo pilna žmonių. Neviera mylė
jo žmones, o žmonės mylėjo jį. 
Todėl tiek daug susirinko ir pas
kutiniam atsisveikinimui ir paly-
ėjLmui į amžino poilsio vietą Nau
josios Kalvarijos kapinėse. 

Nuliūdime paliko žmoną Oną, 
dukteris: Albiną, Joane, Ruth su 
šeimomis ir sūnų Paul su šeima, 
o taip pat daug kitų giminių ir la
bai daug gerų bičiulių. 

PENKIŲ DAILININKŲ 
PARODA 

paskirti gegužės 13 d. Lietu
viams atstovaus drunos teat
ras Aukuras. 

AIDO KONCERTAS 

Balandžio 29 d. Hamiltono 
mergaičių choras Aidas rengia 
choro "aštuntojo gimtadienio" 
koncertą Jaunimo centre. Pir
mą kartą išgirsime chorą, veda
mą naujo dirigento J. Govėdo, 
taip pat programoje dalyvaus 
operos sol. R.Strimaitis. Po me
ninės dalies bus pasilinksmini
mas. K. Baronas 

4. Loofe Alis Ladnrčon Motor, S 
phase, 5 HLP„ 09 eycto, 220-240 V. 

$25.00 

TelefMiMkite — 

UI 5-9500 
•nniwnniiwBB—w—nunumiminiii 

MARCnSPUE PARR. 
2-jų butų po 3 mieg. iiiftiiiiiH. 11 

mecų senumo. Atskiros Šildymo sis
temos. Garažas. Arti 73 ir RockweU. 
$58,500. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Naam purioms — Pardavimą* 

Valdymas 
Draudimai — Income Tax 

N otartatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzfe Ave, — T78-223S 

Rimtas Namų 
Pardavimas 

ir patogus namas. Mar-
ąuette Parke gabiam ir tvarkingam 
žmogui. Pigus. $16,900. 

Lietuvių megiamej gamtoj, netoli 
nuo Chicagos, prie ežero didelis na
mas ir 3 akrai žemes. Daug kitų prie
statu. Svaras oras, aplinka ir namas 
tinka pastoviam gyvenimui. $45,000. 

Modernus 15 merą mūro aiMnui 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
sui patalpa. Daug priedu. Vieta Mar-
ąuette Pke. Aukšta kokybė. 2ema 
kaina 

5 kamb. naujo tipo mm*, namas 
ir garažas. Centr. oro šildymas ir 
vėsinimas. Galima tuoj pažiūrėti ir 
nupirkti už $28,850. Marąuette Pk. 

4 vieners miras ir garažas. Mar
ąuette Parke. Naujas gazu šildymas. 
Našlė atiduoda už $38.800. 

t kamb. labai modernus mAr* M -
ant plataus sklypo, tinkamas \ 

šeimai žavingai gyventi. Arti 73 
Kadzie. $39,800. 

Grąžos platus sklypas b? 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Tvbtas 2-fcl fkMų mūras. 2 butai 
ir maloni biznio patalpa. 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki 
$38,500. Marąuette Parke. 

Valdis Real Estate 
2625 West 7fst Street 

Tel. 737-7200 ar 7374534 

HELP WANTED VtBAI 

HELP WANTED 
MACHINISTS 

Woodworkers Tool Wori» 
222 Sa Jefferson, Chieago 

CBJD Mike — RA 6-8702 
-

MACHINIST . • 

Journeyman machinist to be trained 
to operate EDM eąuipment Startfng 
rate $8-85. Excell. fn'nge beneftts. An 
Eąual Opportunity Employer. 
INDIANA FORGE Sc MACHTNE CO. 

3468 Watling. East Cbicago, Ind. 
Ptone — 312-731-970* 

SHIPPING CLERK 
Psahlau avaBabk- wim nųmrfitf 

art soppty eompany. For 
esperienced ia VJPA and 

truck sbipmeats. Cooveaieat to 
Northwest station. 

CALL — 

Mr. Shay 372-8117 

D B M B S I O 

LB Kultūros klubas balandžio 
29 — 30 dienomis So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos antro 
aukšto salėje rengia penkių dai
lininkų kurinių parodą. 

Parodoje dalyvauja: Vytautas 
Ignas, Pranas Lapė, Vladas 2ilius, 
Kazimieras Zoromskis ir Viktoras 
Vizgirda. Bostonas su tiek daug 
dailininkų vienos parodos dar nė
ra turėjęs. Parodos atidarymas 
bus balandžio 29 d. 6:30 vai. v. 

LANKJKI AKTORIUS 
HENRIKAS KAČINSKAS 

Mūsų įžymusis aktorius H. Ka
činskas svečiavosi pas savo brolį 
prof. Jeronimą Kačinską, buvo at
silankęs į Laisvės Varpo koncer
tą, kuriame dali programos atli
ko irgi Lietuvos teatro aktorius 
Juozas Palubinskas. 

PARENGIMAI 

Balandžio 29 d. 7 vaL vakare 
Skaučių Židinio linksmavakaris 
Lietuvių Piliečių dr-joa salėje, 
S a Boston, 

Gegužės 13 d. LB Brocktono 
Apylinkes vakaras Brocktone. 

Gegužės 28 d. Copley Plaza 
viešbutyje inžinierių balius. 

PO SUKAKTUVINIO 
PARENGIMO 

Kaip buvo* rašyta, Mrnkų ra
dijo programa Naujojoj Angli
joj atšventė savo 44 metų su
kaktuves ir 40 metų sukaktu
ves nuo transliavimo pirmos ra
dijo programos iš Bostono $ 
Lietuvą. Tai buvo 1938 m. va
sario 22 d. 

Minkai dėkingi už atsilanky
mą, už dovanas ir programos 
atlikėjams, dėkojam visiems, 
kurie davė sveikinimus, šeimi
ninkėms už maisto paruošimą, 
tai vyr. šeimininkei Monikai 
Plevokienei ir jos pagalbinin
kėm. Vytautui Jurgėlai ir vi
siem, kurie padėjo Šį parengimą 
sėkmingai surengti 

Metinis piknikas fvyks suk-
madienj, rugpiūčio 13 d. gražia
me Romuvos Parke, Brocktone. 

Y. ir S. Minkai 

KfltrHtiiiHrmtmnimniiiiH 
STATOME NAUJUS NAMUS 

Atliekame 
senu namų pataisymas. 

PETRAUSKAS 
OONSTRUCnON OOMPANT 

Tel. _ &47?5&t 
<ksmhlBt po d vai. vakaro 

aMNMMMMMHMMtmMHItHHHUIIIIIk 

Brighton Parke 21 buto roOr. Nuo
mininkai patys šildo. Daugiau kaip 
$36.000 metinių pajamų. Kaina: 5 me
tų pajamos. 

Marąuette Parke: Didelis mūr. 6 
kamb. bungalow. Gazu šildomas. 
Įrengtas skiepas. 30 p. sklypas. $37,500. 

Turime pirkėjų — trūksta namų. 
25 metai kai be pertraukos tarnau
jame lietuviams ir jų draugams. 

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

2951 W. 63rdSt. 436-7878^ 

fglGYKlTR D ABAB 1 

IMMIkiHlHiJUNliilUlilHIIIIUItlllrilHUIHII 

Liaudies menas ir kitkas 
Drauge" f \ 

MACHINISTS 
2 journeyman machinists. Mušt be 
thorough in English, ExceU fringe 
benefits. Contact 
INDIANA FORGE & MACTONF. CO, 

*M8 WatUBg. East Chieago. 
312-731-TTM 21S-39846S8 

OFFSET STRIPPER 
Tradeshop & publicarion book work 
stripping experience necessary. 4 
color stripping experience helpful. 
South Loop plant. Excellent bene
fits. Paid vacation. 

KOL EATON — TEL. 427-537» 

HOUSE MAN BUTLER 
Mušt be experienced and have geod 
referenoes. Some English reųuired. 
Can hve in or go home. A good 
Steady job. Mast drive. Call after-
noon, after 2:00 PM. 
348-6800 — Ask f or the Manager. 

BOSCELLANEOUS 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daikto». Ir i š toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TEL. — W A ft-8063 

IIUIMHUIMIIHMII 
M. A. Š I M N U S 

HOVABS FGBUK3 
raOOHB TAX 8ERVK9E 

4258 So. Mmplewood, t a t 254-74M 
Taip pat daromi VERTIltAJ. 
GrMIVTŲ Bkvletbnai, pttdomj 

PILXETTBea PRAtTMAI Ir 
Mtokto Mankai 

H M M M M M H 

• 

V Y R A I I R M O T E R Y S 

FULL&PART TIME 
D A Y P 0 S i T I 0 M S 

I f s a good time of the year te 
start out fre&h with a friendly 
group of pe«ple. 

Full Time Employment 
Benefits Inciude: 

* Good Starting Salary 
* Semi Annual Wage Reviews 
* Medical Insurance 
* Uniform Provided 
* Free Meals 
* Hospitalization 

• Į Dienraščio "Draugo" admi-
I mstracijoje galima pasirinkti į-

TELEVIZIJOS 
Bpalvotoa k 

3t«mo Ir Oro VjrtatoraL 

iTitiiTiAT^Tf 
2S46 W .<** S t , ML T7S-14M 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

P l u š a m e Ir v ačkuo jan* 
vi>ic rWiv grindis. 

JL OTSNYS ~ Te l RE 1SU» 

iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii 
t»% — »•% — «•>">. plsdaa mokMte 
vi, apdrauaa v*o turaten kr rnateno-
MUn pa* muH 

F K A i K Z A P O L I S 
S9t»% W«*« •Rttl 8tree« 

Chloafįo. mtnols 
Telef. GA 4-A4UV* 

UIUmHUlUMUluniHUIimiHIIUUfHIMIIM 

jT»»rtr» prethj pastrijofetuMa iKtrin 
giai iš mūsa aaadSUa 

€OSMOS PARCELS ESaVESR 
SIUNTIIItAI 1 LIETUVA 

S33S S. HaMed St^ CMeago. OL M M 
2501 W. KMk SC, (Memgo, U . « M » 

Telef.! •25-27S7 — «M-S»90 
VytMrtM Vataa«biM| 

vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite į "Draugo" ad-
Ministraciją ig pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugams. 

"Draugo" adresas: 4545 West 
6Srd SU Cbicago. OL 60639-

l l l l l l l l l H M f l t U I M I U * 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS | 
Padangos. Priekinių ratų reguliavimas 
kr bsianusviinM. Staodaiai. Duslintu-
vai. fibnetamše ji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai. FBUBSTONE TIKĖS. Wheel 
i H g i w y * and baiancing. Brakcs. 
Sbock absorberm. Muffiera and papeš. 
Tone-Upa. Lobrication. Cbange of oi 
and 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Wtst SMk Un* — Ttl. GR 6-7777 
Veikia nuo 7:00 vaL ryto M 8:00 vaL vakaro. 

ialtodtaafcaj nao 7.00 vai. ryto fcl 4 vaJL popiet 

iiiiHHiiuttimiiiiiiiiiiimiiiiiiiuiiiHHtiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. S36-1S82 arba 
innMunMHiimimiHimHHmMiiMMtttmi 

Apply in Person 
McDonald's Restauramt 
Route 83 and Greenleai 
Eik Grove Village, DI. 

0r Call: 439-1540 

HKLT W AVTEO — UOTERY^ 

iiititniiiiiiinifiiitiiinifiniiiiiniHiiinMn 
PACKAOR EXPBFRfii AOF.KOT 

MARMA NOREIKIENf. 
SIUNTINIAI I UETUVĄ 
lahal pMEeMaoJamos g e m HKlee 

prMcJK Maistas tš Kurrnp«K« matiįBtiį. 
2<Wlli ^T. $0 BV»9 OWcMC"K B*, ••••a. 

TEL. — WA S-S7S7 
HHHIHHHHIHIIWIHIHWM|'aWMIIIIimilWI 

SIUNTINIAI ! UETUYA 
Ir kitos kraštus 

NEDZINSKAS, 4A65 Archer Ave 
Cbicago, IlL 60632, telef. 927-5680 

KAIP SUDAROM! 
T E S T A M E N T A I 

— Faraoše — 

DipL teia, Pranas Salas 

Testamentai su legališkomis 
fermomis bei afidavitais 

jau gaunami 
Tai nauja pagerinta laida 
Čia nuosekliai aptariamas testa

mentų reikalingumas ir jų galia bei 
nurodoma jų forma ir paduodami 
pavyzdžiai ne tik pagal JAV-se vei
kiančius įstatymus, bet ir Vokieti
joje. Anglosaksų pasaulyje bei Ne
priklausomoje Lietuvoje. 

Gaunama "DRAtOE* 

$3.50; be tų formų — $300. Plius 
30 cfmro persiuntimo Klaidom*. 

Tllinois gyventojai prašomi pridėti 
dar 5 proc. mokesčiams. 

RECEPTION DESK 
Mušt be good typist. Staall plea-
sant Loop office. Free hospitabaa-
tkm. 

Tel. ST 2-8307 

| A N C O M 0 4 \ M \ — FOR RENT 

For mrt — Garden apt. in newer 
Mdg.. 2 bedrms Heated. Adults 
preferred. No pets. $200.00 montb.. 
Vic. 73rd & Carapbell. C5all after 

17 p. m. 776-3557 
• 

ST. PFTERSBTROE, FLORIDOJ 
nuo gegužės 1 iki lapkričio 1 iš
nuomojamas pilnai apstatytas 4 
kambarių butas (miegamajam 
"Queen-slae" lova. baltiniai) ir In
dai. 2 blokai nuo katedros, 4 blokai 
nuo apsipirkimo centro. 150 dol. 
mėnesiui. 5610 Dartmouth North, 
tel. (813) 345-0737. A Butkus. 

-

Remkite tuos bizmertoa, 
rla akelbiaal -Drauge". 

Biznieriams apsimoka akelb-

Oi <BeajaJ*y> "Drangy. 

o e M E s i o 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vbdtinhj kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vtd-
tiaaa korteles. 

Kreipkitės } "Draugo" adminav 
traclją Tisais panašiais reikalaJa 
BOate pa tankinti mūsų oataraavU 



VILNIAUS UNIVERSITETO ĮKŪRIMAS ALKOJE 
Nauji rūmai — JBhoc rūpestis 

Alka - Amerikos Lietuvių kul
tūros archyvas — yra mažame 
pastate prie pat Nekalto Prasidė
jimo seselių vienuolyno Putna-
me, Conn. valstijoj, šiame mu
ziejuje - archyve telpa dail. Ad. 
Smetonos sukurtas kambario sie
nos didumo paveikslas, kuriame 
pavaizduotas Lietuvos ir Lenki
jos karalius Steponas Batoras įtei
kiąs aukštiems bažnyčios digni
toriams Vilniaus akadein;ją - u-
niversitetą įsteigiantį raštą. Šį
met sukanka lygiai 400 me
tų nuo to pažymėtino įvykio. 

Alkos Muziejus 

Alka, tai muziejus - archyvas, 
kurio patalpos ir eksponatai yra 
prel. P. Juro, to nepaprastai 
darbštaus lietuvybės rėmėjo ir 
puoselėtojo, viso gyvenimo darbo 
vaisius. Kaip bitė neša medų 
į avilį, kad juo pasinaudotų visas 
spiečius arba bitės palikuoniai, 
taip ir prel. Juras nuo pat jau
nystės rinko eksponatą po ekspo
nato ir tempė į krūvą. O tai krū-

MBSU KOLONIJOSE 
E. Gricago, Indiana 

pasaulyje, neįkainuojamos ver
tės. Pora jų reikalingi skubios 
restauracijos. Čia likusios ir įvai
rios diagramos, piešiniai ir pa
veikslai vaizduoja to laiko Lietu
vos gyvenimą. Daug senosios ir 
nesenos praeities žemėlapių. Kai tams bėgant si lietuvių kolonija 
kurių draugijų vėliavos yra č i a ^ ^ j ^ 5 

saugomos. 

KUN. VICHURO 40 M. 
JUBILIEJUS 

Didžiosios Chicagos kaimynys
tėje yca prisiglaudus East Chi-
cago, Ind., lietuvių kolonija. Me-

Paueikslai 
Yra gausybė dailininkų pa

veikslų. Pre l Juras stengėsi ir 
stengiasi gauti muziejui bent vie
ną paveikslą kiekvieno lietuvio 
dailininko, bet tas yra neįvykdo
ma dėl lėšų stokos, dailininkų 
gausumo ir dėl nepakankamos 
vietos juos patalpinti. Suskaičiau 
apie 40 dailininkų pavardžių ant 
muziejuje esamų paveikslų ir 
portretų. Paminėsiu tik kelias 
pavardes: Kalpokas, Smetona, 
Brazauskas, Vizgirda, Galdikas, 
Šimonis ir t t . Kai kurių dailinin
kų yra po kelis paveikslus. Šiai 
grupei priklauso ir pora dailinin
kės Tamošaitienės kilimų istori-

viai natūraliai pasitraukė, nau 
jieji ateiviai, kurių čia buvo su
važiavę daug, išėjo į pensijas, iš
sikėlė gyventi kitur, toliau nuo 
plieno fabrikų, kuriuose pelnėsi 
sau duoną. Išsisklaidė po plačią
ją Ameriką čia augęs ir mokslus 
baigęs jaunimas. Visas kultūrinis 
ir religinis šios lietuvių koloni
jos gyvenimas koncentruojasi sa
vos lietuviškos Šv. Pranciškaus 
parapijos ribose. Šiai parapijai va
dovauja lietuvis klebonas kun. 

vai tapus didelei, pastatė jis p a t s i n e m i s temomis. 
ir avilį — muziejaus pastatą, kad 
surinktos vertybės nesunyktų ir 
jomis galėtų pasinaudoti visi lie
tuviai. 

Tų eksponatų — vertybių pri
sirinko tiek daug ir kasdien dau
gėja. Ateina naujos eksponatų 
siuntos iš mūsų mirusių ar sen
stančių veikėjų, gyvų ar jau iš
nykusių organizacijų ir kitokių 
lietuvių ir lietuvybės pasireiški
mų, kad jau dabartiniame mu
ziejuje nebetelpa. Be to, ir am
žiaus našta neleidžia prel. Jurui 
tą gausų lobį aprėpti. Jis pasi
šaukė talkos: visą muziejų su vi
somis vertybėmis perleido Lietu
vių Katalikų mokslo akademijai. 

Alkos Turtai 

Norėdamas pasidalinti nors 
trumpai, kokios vertybės ir turtai 
slepiami Alkos muziejuje, papra
šiau prel. Jurą man parodyti mu-

Knygos 
Muziejuje yra daugybė knygų. 

Kai kurios jų senos, kaip vyskupo 
Valančiaus išleistos kantičkos, 
maldaknygės ir kt Knygos B 
praeito šimtmečio ligi dabarti
niu metu išėjusių sukrautos net 
dviem eilėmis spintų lentynose. 
Čia ateina daugumas dabartinių 
lietuviškų leidinių iš viso pasau
lio ir knygų bei žurnalų iš oku
puotos Lietuvos. Archeologinės, 
tautodailinės, kai kurios istorinės 
knygos, nors ir dabar Lietuvoje 
išleistos, yra pakankamai geros. 

rapijai. Veikė gausios organizaci
jos, tad ir darbo jaunas kunigas 
turėjo nemažai, bet 1941 m. vysk 
Noll ji skiria vikaru į Our Lady 
vengrų parapiją. Antram pasau
liniam karui plečiantis ir JAV 
ginkluotoms pajėgoms didinant 
karių skaičių, kun. Vichuras pa 
šaukiamas į armiją kapeliono 
pareigoms. Daugiau kaip dve 
jus metus teikė dvasinį patarna
vimą kovojantiems kariams Ra
miojo vandenyno kovose prieš 
japonus. Karui pasibaigus buvo 
laikinai paskirtas f Šv. Marijos 
bažnyčią Fort Wayne, Ind. Iš 
ten 1946 m. skiriamas į Šv. Ma
rijos bažnyčią Decatur, Ind. 1951 
m. liepos 3 d skiriamas klebo
nu į Šv. Kazimiero lietuvių para
piją Gary, Ind. Msrg. Kazimierui 
Biškauskui mirus, kun. Vichu-
įas buvo paskirtas klebonu į Šv. 
Pranciškaus lietuvių parapiją 
East Chicago, Ind., kurioje ir 
šiandien sėkmingai darbuojasi. 

Jo 40 metų kunigystės sukak
čiai paminėti East Chicagos, 
Ind., rišos lietuviškos organizaci-

DS sudarė komitetą, kuriam va 

šiais Kleistas "Lituanistinių mo
kyklų programos" leidinys, ku
riame pristatoma per 12 moks
lo metų išeitina programa. Ne
paneigiu fakto, kad Švietimo ta
rybos pirmininkas yra siūlęs XI-
-je mokytojų studijų savaitėje pa
svarstyti galimybes 12 metų li
tuanistinio švietimo programą iš
eiti per dešimt metų. Savo ruož
tu, JAV LB Krašto valdyba yra 
pasisakiusi už metų skaičiaus pa
kėlimą aštuoniametėse lituanis
tinėse mokyklose iki dešimties, 
jas prilyginant Kanadoje vei
kiančioms mokykloms. Šis siūly
mas išplaukė iš gautų duomenų, 
rodančių, jog daugumoje vieto-j 
vių jaunimo lituanistinis auklė- j 
jimas baigiasi su aštuntuoju pra
džios mokyklos skyriumi. Nė vie
nam siūlymui švietimo taryboje 
neb«vo duota eiga. 

P. Maldeikis teigia, kad mo
kyklos, kurios pasiryžo nepriimti 
"Tarybos pirmininko patvarky
mo sutrumpinti mokslo me
tų skaičių,... neteko finansinės iš 
Lietuvių fondo ateinančios para
mos, dėl ko turės nukentėti jų 
dirbamas mokymo ir auklėjimo 
darbas." Tačiau visoms JAV-se 

T>R ATT? AS fre&p&ente, 197? m. baTan^o me*\ 26 4 5 

A,fA. 
Rose Rozalija Regina Braziene 

ANTANAUSKAITt 

Gyveno Chicago, Di, dangeiį metų Marąuette Parko apyl. 
Mirė bal- 24 d., 1978, sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Zarasų apskrityje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 anūkai Regina, Algirdas ir Rai

mundas, dukterėčia Irena su teima, Lietuvoje 3 seserys su Šeimomis, 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Lietuvos Dukterų dr-jai ir kitoms organizacijoms. 
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evąns koplyčioje, 6845 S. Western 

Avenue. 
Laidotuves ivyks ketv., bal. 27 d. iŠ koplyčios 9 vai. ryto bus 

atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje vyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus giraar.es, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direktorius Evans ir Sūnus, TeL 737-8600 

dovaufa Julius Valeika. Pagerbi- veikiančioms lituanistinėmis mo-
mas ivyks šių metų gegužės 7 d. 
4 vai. p.p. bus iškilmingos šv. 
Mišios ir tuojau po Mišių pa-
gerbimas-banketas parapijos salė
je. 

Visi parapiečiai kun. Vichurą 
sveikina šio jubiliejaus proga ir 
linki sveikatos ir ištvermės dar-
buojantfs Kristaus vynuogyną 

Kazys Valeika 

Kun. Ignacijus Vichuras 
Ignacius Vichuras. 

Kun. Ignacius Vichuras gimė 
1911 metais rugsėjo 3 d. Gary, 
Ind. Jo tėvai Mykolas ir Teresė 
Vichurai-Vičiūrai. Kiek paūgėjęs 
pradėjo lankyti parapinę Šv. Eme
rito mokyklą, kurią baigė 1926 
metais. Jaunas Ignacius turėjo pa-

Taupydamas vietą neskirstysiu' šaukimą ir norėjo būti kunigu. 
ją dalimis, bet apžvelgsiu tik Tais pačiais metais birželio mėn. 
bendrai. Muziejuje surinkta ne-

Yra visas 
Lietuvoje 
raštų. 

skyrius 
išleistų 

Amerikoje ir 
antireliginių 

Tautodailė 

suskaitoma daugybė juostų, 
rankšluosčių ( staltiesių, lova-

ziejų, ką jis ir padarė kovo 20 d. t i e s i l | j priekyscių, pagalvė-
Reikėj'o beveik poros valandų pe-jEų, "velykinių margučių). Tie 
reiti muziejų ir gauti tik kai ku-1 eksponatai suversti ir sudėti bet 
rias bendras informacijas, o įsigi- ^ u r > k u r rBSta laisvesnė 
linti, peržiūrėti ir bent kiek susipa
žinti su muziejuje esančia me
džiaga reikėtų dienų ar sa
vaičių. Medžiaga telpa perkrau
tose medinių ir metalinių spintų 

vieta. 
Net menekenas tautiniu kostiu
mu yra. Lietuvos konsulo Shall-
nos dovanota 300 m. senumo 
prijuostė kabo tik ant vagia 

Daugybė išpiaustytų kryžių, 
lentynose, ant spintų, spintų tar- j t u l ^ rūpintojėlių. Vie-
Twir*a» ant stalu, ant visu sienų ir; r ' _ ,«. :x_.-„.^,^^ t,;«»V puose, ant stalų, ant visų sienų 
tiesiog ryšuliais ant stalų ir lais
vų grindų vietų. 

Visa Alkos medžiaga galima 
skirti į du pagrindinius skyrius: 
vienas — archyvinis, kitas - mu
ziejinis. 

Archyvinis skyrius 

Šiam skyriui priklauso įvairi 
kai kurių esamų ir buvusių lietu
viškų junginių rašytinė ir apys-
kaitinė medžiaga, kaip Lietuvos 
vyčių kuopų, draugijų, lietuviškų 
parapijų, net dalis Balfo archyvų. 
Čia yra lietuvių mokslo ir visuo
menės veikėjų archyvai: prel. M. 
Krupavičiaus, kan. M. Vaitkaus, 
J.O. Sirvydo dienynai ir daugelio 
kitų. Tam skyriui priklauso ir 
daugelis periodinės ir neperiodi
nės spaudos dalykų, kaip savait
raščio "Šaltinio" komplektai nuo 
1906 m., "Dirvos" — nuo 1898 
iru, "Lietuvos Mokyklos" — nuo 
1919 m. ir daug kitų. "Šaltinio" 
prieškariniuose komplektuose 
prof. Cadzow rado jam reikiamos 
medžiagos apie Lietuvos dūmos 
veiklą. Cia priklauso fr kai kurios 
knygos, kaip Scriptores Prussica-
rom, Lrvonrches Urkunden-
buch, Lenkijos Istorijos šaltiniai 
h- pan. 

Muziejinis Skyrius 
Skyrius nepaprastai gausus 

eksponatais. Oa randame liku
čius Lietuvos paviljono 1939 m. 
New Yorke buvusios pasaulinės 
parodos. Kambario sienos didu
mo paveikslai tapyti dailinin
kų P. Kalpoko, Adomo Smetonos 
ir P. Galdiko. Paveikslai yra isto
rinių tvykiu. vieninteliai tokie 

: iš medžio išpiaustytas kiek 
didesnis rūpintojėlis atsiųstas iš 
Kaišiadorių, atkreipia ypatingą 
dėmėsi. O kokia daugybė ginta
ro dirbinių, ivairiaus dydžio tiek 
papuošalų, tiek religinėmis te
momis dirbinių, net ir diktokas 
rūpintojėlis. Yra čia natūralaus 
dydžio kraitinės skrynios, rate
liai ir pan. 

čia taip pat randama sumažin
to masto net kelios Lietuvos ūki
ninko sodybos, darytos Stasio Ma 
tūzo, Elizabetho skautų ir kitų. 
Padirbti miniatiūriniai namų ir 
ūkio reikmenys ir padargai iš
statyti čia — darbas P . Bruzgu
lio. 

Muzikos skyrius 
Muziejuje yra sukrauta daug 

Tietuvfškų plokštelių ir kai kurių 
vargonininkų muzikos archyvai. 
Tai antras didumu po prof. Ži
levičiaus Chicagoje vedamo mu
zikos archyvas. Gaila, nėra vietos 
jo parodyti 

Viską suminėti nėra galimybės 
ir vietos, o kai kuriems dalykams 
ir ne laikas. Priedui viena smulk
mena: kan. Tumo - Vaižganto 
nešioti kailiniai yra muziejuje. 
Remkime muziejaus praplėtimą 

Daugelis šeimų iš miestų va
žiuoja su savo vaikais į tam tik
ras vietoves pamatyti ir parodyti, 
kaip indėnai ar pirmieji ateiviai 
čia Amerikoje vertėsi, kokius sta
tė pastatus, kokius padargus ir 
indus naudojo. Alkos muziejuj* 
garima lietuvių jaunimui parody
ti, kaip lietuviai anksčiau gyve
no ne tik čia, bet ir Lietuvoje. 

i Parodykime mūsų vaikams ir be

lstojo į Marijonų seminariją Hins-
dalė, 111., ir pradėjo kunigystės 
studijas. 1927 m. įstojo į Šv. Juo
zapo kolegiją Fort Wayne, Ind. 
Sėkmingai baigęs šią kolegiją 
1932 m. rugsėjo mėn. pradėjo te
ologijos studijas Šv. Meinrado se
minarijoje, kurią baigė 1938 m. 
birželio mėn., i r vysk. Noll su-
tiekė kunigystės sakramentą Ne
kalto Prasidėjimo katedroje 

Kun. Vichuras pirmuosius ku
nigystės žingsnius pradėjo Šv. 
Lauryno bažnyčioje Muncie, 
Ind., vikaro pareigose. 1939 m. 
vysk. Noll perkelia kun. Vichu
rą Į East Chicago, Ind., Šv. Pran
ciškaus lietuvių parapiją vikaro 
pareigoms. Tuo laiku šioje vie
tovėje gyveno daug lietuvių. Be
veik visi jie priklausė lietuvių pa-

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
DAUGIAU TIKSLUMO 

Perskaičius kovo 22 A "Drau
ge" P. Maldeikfo straipsnį litu
anistinio švietimo reikalu, tenka 
rusivilti, kad pedagogas — moks
lininkas neturėjo pilnų faktų. 
Specifiškai kalbant, P. Maldeikis 
straipsnyje prasilenkė keliais at-
veiais: 

Švietimo taryba lituanistinio 
švietimo programos mažinimo iš 
viso nėra svarsčiusi ir jokių moks
lo metų skaičiaus nubraukimų 
nėra įvykdžiusi. Tai patvirtina ir 

kykloms buvo paskirstyta iš Lie 
tuvių Fondo ir JAV LB Krašto 
valdybos (3.000 dol.) gauta fi
nansinė parama bendroje 6,400 
sumoje. Nei viena mokykla ne
buvo aplenkta. Parama skirstyta 
atsižvelgiant į mokyklų pateiktas 
sąmatas ir esamą mokinių skai
čių.. 

P. Maldeikio teigimas, kad li
tuanistinis auklėjimas yra tvarko
mas "pagal tos ar kitos srovės j 
intencijas", yra užgaulus prie-' 
kaistas LB-nei ir jos darbuoto
jams, i 

Jaučiu pareigą P. Maldeikiui 
pranešti, kad skilimo lituanisti-1 
niame švietime nėra. Darbas 
mokyklose vyksta kaip vykęs, lai
komasi tų pačių programų, mo
kytojai ir toliau aukojasi, moki
nių tėvai, LB-nė ir Lietuvių fon
das ir toliau remia švietimo dar
bą, mokytojų konferencijos tebė
ra šaukiamos kaip ir praeityje. 

Algimantas S. Gečys 

' 
— Amerikoje yra apie 7,000 

didesnių muziejų. 

sidommtiems amerikiečiams, kad 
lietuvių tauta turėjo ir turi savo 
kultūrą ir istoriją ir kad tuo mes 
galime didžiuotis. 

Kad tą geriau galėtume atlikti, 
padėkime Lietuvių Katalikų 
Mokslo akademijai apsaugoti tą 
lobį. Viena akademija nepajėgi 
to padaryti ir šaukiasi visų lietu
vių pagalbos. Pirmas uždavi
nys — praplėsti patalpas priesta
tu, antras — nors šiek tiek tas 
vertybes sutvarkyti ir išdėstyti. 
Dabartinėse patalpose tas neįma
noma dėl negalimumo ekspona
tus talpinti.o ir dabar kasdien 
ateina naujų vertybių, kurių dau
guma jau neišpakuotos, krauna
mos ryšuliais bet kur, kur vietos 
yra. 

Alkos muziejaus patalpų pra
plėtimo darbai pradėti, reikia ne
toli 100,000 dolerių tam praplė
timui įvykdyti ir apie kita tiek 
vidaus įrengimams. Kiekvie
no lietuvio pareiga pagal galimy
bę finansiškai prisidėti šio mu
ziejaus vertybes apsaugoti, kol 
kada nors jų dalis ar visos galės 
pasiekti jau laisvą Lietuvą. (Au
kas, kurias galima nurašyti nuo-
pajamų mokesčių, siųsti: Ameri
can Lithuanian Catholic Acade-
my of Sciences — Alka, P.O. 
Box 608. Putnam, Conn. 06260). 

0 r . J. Kriau&unas 

A. f A. 
KAZIMIERAS L ABEDZKI 

Gyveno 6059 S. Massasoit Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirt bal. 23 <L, 1978, sulaukęs 57 m, amžiaus. 
Gftne Lenkijoje. 
Pasiliko dideliame nubudime žmona Aldona (pagal tėvus Cicė

nas), duktė Anna, sūnus Casey, uošvė Paulina Cicėnas, 2 šVogerkos: 
Zinnia Cicėnas ir Syfvia Cicėnas, Lenkijoj sesuo su šeima ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami 

Kflnas pašarvotas Kake-Lamb koplyčioje, 5800 West 63rd 
Street 

Laidotuvės įvyks ketv., baL 27 d- g koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėtas į St. Symphorosa parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
šv- Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti Šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, duktė, senos ir kiti gimtai*. 

Laid. direkt Blake-Lamb — Tel. 735-4242 
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1 A T O S T O G A U J A T CHICAGOJE? I 

Amerikos Betuviai labai mėgsta lankyti gimines. Chicagoje beveik 
kiekvienas turi giminių. 

Bodami Chicagoje, aplankykite įūsų gerąjį draugą — dienraštį 
DRAUGĄ, kur galima pasHnkti knygų « didžiausio Amerikos rinkinio. 
Beveik visi leidėjai platina knygas per DRAUGĄ. Atvykite asmeniškai 
pasirinkti tą knygą, kurtą seniai norėjote įsigyti. Matysite, pasiimsite 
į rankas, peritfOrėsita ir įsitikinsite, ar norite pirkti. 

Taipgi primename, kad iiuo Uflro yra tęsiamas DRAUGO KNY- £ 
GV IŠPARDAVIMAS, karti baigsk i. ra. gegužes 1-mą dieną. Tai tflr- B 
rat auksine proga įsigyti visokia knygą — patogiai išdėstytą — už f 

— . - t - Į - j . . , , } - a_ — a — _ • aaa 

papifimomCT ttainociuft. — 

Be to, galėsite pasirinkti kokį dalykėlį Ui čia esančių rankdarbių ar S 

UL 

Pasirinkimas tikrai didelis. 

Atvykę į Chicagą, neužmirškite aplankyti DRAUGO 

DRAUGAS, 

Mi W-> 

Laidotuvių Direktoriai 
6845S0UTHWESmERNAVE. 

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
TeL 737-8600 
TeL 737-8601 

L A I D O T U V I V DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotai* Diretteris Asociacijos Nariai 

AUTAMS M. PNIUIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS U B O AUS K A S 

3M7 9 0 . LITU A N K A AVE. TeL TArds 7-8401 

STEPONAS C. UCK (lACKAVTICZ) IR SŪNŪS 
2S14 W. 2Srd FLAGE Virtinis 7-6672 
2424 W. 6ttfc STREET TeL BEpnblic 7-1213 
11928 So«tkwcMi ffiglnraj, Palos HUh. DL TeL 974-4416 

PETRAS MEUIIAS 
4348 SO. CAUFOSNIA AVE. TeL LAfayetto S-S572 

JUROS F. RUDMIN 
SS19 SO. UTUAN10A AVE. TeL TArds 7-1188-39 

POVILAS 1 
3334 SO. HAL8TED STfcfET 

RIDIKAS 
TeL TArds 7-1911 

VASAITIS 
I44f S a Stth ATM, 

SUTKUS 
t* TeL OLympfo M668 

LU 5 
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PBAŪGA3fraB*i&nti* 1878 m. balandžio mes. 25 d 

X Chicagoje Sopbie Barčus 
radijo valandoje perio

diškai pranešinėja dr. Jonas 
Adomavičius sveikatos patari
mus, kun. Jonas Borevičius ir 
kun. Ansas Trakis religijos da
lykus, Algirdas T. Antanaitis 
lietuvių autorių knygas ir kūry-

X Tradicinė Chicagos ateiti- bą, Liudvikas Šmulkštys žinias 
ninku šeimos šventė įvyks šį,k" spaudos apžvalgas 

studijos vedėja Aldona Daukie-
nė. Banga 1490 A M. 

IŠ ARTI 
IR TOLI 

ITALIJOJ 
— Marijonų vienuolijos kon-

ivento - susirinkimo nariai, su
važiavę iš laisvojo pasaulio, ba
landžio 19 d. buvo priimti pop. 

'jPauliaus VI bendroje audienci
joje, kurioje papiežhis vienuoli
jos atstovams tarė specialų žo
di itališkai, kviesdamas ir atei-

X Palmira 3i \lčiauskas (Mrs.; tyje rūpintis jaunimo auklėji-
David Schappi) iš South Hol- mu ir kultūriniais reikalais. Tai 
land, EL, ir Dalia Malčiauskas yra išspausdinta "L'Osservato-
iš Cahimet City. BĮ., balandžio re Romano" balandžio 20 d. ita-
30 dieną, sekmadienį po pietų liškoie laidoje. Iš Amerikos da-

sekmadienj, balandžio 30 d., 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je. Šventė prasidės 10 v a i 
ryto pamaldomis. Visi Chica
gos ir apylinkių ateitininkai ma
loniai kviečiami dalyvauti. 

x SoL Danos Stankaitytės 
rečitaliui rengti ir plokštelėms nuo 6 iki 9 vai. vak. dalyvaus lyvauja konvente provinciolas 

W**^M >f ^T m 

mti. ŽVAIGŽDUTE 
H f c f c H M ^ S S ^ * * 3 * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
Redaguoja TO45 So. Claremont Avenue, Chieago, DBaois 66686 

išleisti sudarytas komiteto bran- televizijos 11 kanale, vadina 
duolys, j kurį jau įeina dr. D. mam Channel 11 Auction. 
Giedraitis, kun. B, Chomskis, 
K. Dočkus, L Kerelienė, St. Ki
sielienė, V. Lapienė, A Lips-

X SoL Danos Stankaitytės 
dainų plokštelei išleisti yra a*i-

kun. J. Dambrauskas, kun. S. 
?aolis, kun. T. Roth, kun. E. 
Vičkauskas. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Rimtas Kalpokas, žinomas 

dailininkas, balandžio 18 dieną 
ldenfe L Pemiienė. P. PetroSL ***** s P e c W i ^ k a i t a š v - A n -
D»r ieta ir dagiau, bet tao U > *?> » » * < * ; S * ? * " K* 
™ T,^4T,^«,^ „ ^ J A , , mrtetas prašo lietuvių visuorre-
pu nežmomos pavardės. |JJ j £ £ į ^ ^ a t W ė savo amžiaus 70 metų 
^ x Marijos aukšt. mokyklos 3 ^ . ^ ^ Stankaitis Fund" s u k a k t i -
Motinų klubas gegužės 5 d. pla- fc g ^ . g t e f a ^sieKus. 1634 _ jonas Paulauskas namo-
nuoja susirinkimą ir vakarinį ^ 4 9 t h A v e > a c e r o minos U 'Lietuvių kalbos fraseologi-
pasilinksminimą. Gegužėa mė- ^ ; i š l e k T « S £ -

Man jos apvainikavimas! 
jos žodyną", kurį išleido 

fiv. Kazimiero seserų vie- sos" le dykla Vilniuje. 320 paL 

esu lietuvis ir dėl to aš einu į 
betuvišką mokyklą. Vieną die
ną aš gal nuvažiuosiu į Lietuvą. 
Aš norėčiau pamatyti Lietuvą. 
Man patinka kalbėti betu-iš-
kai. Darius Dirmantas 

BRIEDIS 
Bėgo briedis per rugieną 
Vasaros saulėtą dieną. 
Mesdams žvilgsn? ' šešėlį, 
.Matė ragi ~ra::uin:>lį. 

Labai didžiavos briedis jais, 
CidaLiaj ralš'••;••) ;.e'i is 
Pasilenkęs žvelgė kojas. 
Kojos plonas, neviliojo. 

Piešė Jesica Baužaitė, Marąuette Prk. lit. m-los 2 ak. mokinė 

PAVASARIS 

Pavasaris yra gražiausias me
tų laikas. Sniegas tirpsta, šil-

ir 

nesio 
bus 7:30 vai vak. Nauja vai- nuotyne pašaukimų diena bus Autorius surinko daug įfomių į t * s n i s ora&» nereikia apsivilkti 

to ir aštunto skyrių mokinės, šnekamosios kalbos, įvairių raš-
kurios domisi religiniu gyve- j tų, iš grožinės literatūros. Fra-
nimu Programoje bus kalbama zoologiniai junginiai žodyne pa-
taip pat apie vienuoliškam gy- teikiami iš dalies alfabetiniu, iš 
venime pasižymėjusias moteris, dailies gramatiniu būdu. Pa-
kaip motiną Mariją Kaupaitę, j grindinė* formos sukirčiuotos, 
motiną Teresę iš Kalkutos ir j _ ^ Vaclovas Moostavi-
daugelį kitų, , į , ^ . . G u l b ė g » buitinio aptarna

vimo Panevėžyje direktorius. 

Taip pat 
kandžiai. Viešnias priims Peggy \ 
Filipas ir Irene Kearney. Vis-
kas vyks mokyklos kavinėje. 
Registruotis ir informuotis rei
kia tefef. 925-8686. Informa
cija rūpinasi Rose Marie Li
pinsią. 

x Cicero Sv. Antano parapi
jos Švč. Sakramento 40 valan
dų adoracija įvyks balandžio 
28, 29 ir 30 d. Penktadienio 
rytą 8 vaL — Mišios, procesija 
ir adoracijos pradžia. Penkta
dienį 6:30 vai vak, Mišios, pa
mokslas ir palaiminimas lie
tuviškai, šeštadienį 6 vaL v a k 
Mišios, pamokslas ir palaimini
mas angliškai. Sekmadienį 7 v. 
vak Mišios, pamokslas ir pro
cesija — lietuviškai Bažnyčia 
bus atdara tomis dienomis. Kle
bonas prašo pasinaudoti Dievo 
malonėmis. 

X Jaunimas apie tautinį są
monėjimą. Tokia tema jauni 
akademikai gegužės 5 dieną dis
kutuos Jaunimo centro vakaro
nėje. Rengia Lietuvių fronto 
bičiulių Chicagos sambūris. 

X Ulinois Lietuvių Gydytojų 
ir Dantų Gydytojų dr-ja malo-1 Dr. Jonas Valaitis Altos vardu at-
niai kviečia visus atsilankyti į i sisveikina su mirusiu a, a. prof. dr. 
Pavasario banų, kuris įvyks bal įJ < m u p a 3 d l l u J° a t m i n i m u i s k i r t o s 

o« A x~x* J r» i r* ' akademijos metu Jaunimo centre 
29 d., šeštad, Beverly Country N u o t r L i n o M e i l a u s 
Club, 87-ta ir Western Ave. 

Programoje Lydija Labanaus
kaitė — Piano. 

Visų 
Šokiams gros Neo-Lithuanų or
kestras. Dėl rezervacijų skam
binkit p. J. Valaitienei, 246-2775 
arba p. i. šahiienei, 223-6678. 

(pr.) 
X Sunny Hūk*, Floridoje, ap

lankysime pavasarį. Išvykstarae 

nės ir galim pasilikti pas drau-

x Muz. Alvydas 
akompanavo puikiai "Draugo 

ges ilgiau. Mokykloje visi pa
tenkinti, nes žino, kad jau greit 
bus atostogos. Jau išneša iš 
pastogės vasarinius drabužius ir 
sporto reikmenis. Pradeda pla
nuoti vasaros atostogas ir kaip 
jas praleis, kad jos būtų laimin
gesnės, negu praėjusiais m e t a i s 

Medžių lapai jau pradeda ža-
Įliuoti, gėlės išdygsta, o mes pla-

Vasaitfa n u o J a m e ' **** kokias daržoves 
'sėsime. Atskrenda paukščiai iš 

galą aš virtau su dviračiu 
tada turėjau baigti. Mano drau
g a s važiavo dar 27 mylias to
liau už mane. Man labai pa
tiko. Važiuodami matėm fut
bolo Žaidimą. 

Morkos Shreckengost, 
Lemento Irt m-los mokinys. 

T e r k ū n o vėjas". 

Lietuva dabar pavergta rur,ų. 
Jie labai blogi. Aš labai myliu 
Lietuvą. Ji labai graži, turi ža
lius miškus, pievas ir laukus. 
Ten irgi yra labai gražus gelto
ni pajūriai ir javų laukai Aš 
ten niekada nebuvau, bet man 
mamytė ir Bute daug papasa- į ̂  iškėlęs galvą brido, 
kojo. j Kaip skriste į girią skrido, 

Mano mamytė gyveno Telr 
š'uose, o mano tėvelis Ukmer
gėje. Aš norėčiau ten nuskristi, 
bet negalima. 

Vi va Bartkutė 
Abu Dariaus - Girėno nt. 

mokyklos mokiniai. 

MAISTAS ffi DOVANOS 

r̂  -r • " ~ - , _k • šiltųjų kraštų su savo skar 
Dailiojo zodzio koncerte daina- . . . . * , , . _ , • • i TX_ eu. i džiais balsais. Tada mums bu vu3iai sol. Danai Stankaitytei. I 
Muz. A. Vasaičio pavardė dėl na linksma ir pavasario darbai 

i ne taip sunkūs. Ir vėl griežlę 
korektūros k l a i d o s b u v o t o t u - ^ ^ M k t į ^ ^ į ^ 
si vakar dieno, reportaže. Muz. ; ^ e ž i a n t P a v a g į i s a t n e š a ^ 
A. \asaic io atsiprašome. visokių kitokių malonumų. Mes 

X Apie Lietuvos laisvinimo labai laukiam pavasario. 
bylą ir Amerikos Lietuvių Tary
bą simpoziumą rengia Toronto 
Lietuvių namų valdybos visuo
meninės veiklos komitetas sek
madienį, balandžio 30 d., 3 vaL 
p. p. Toronte. Iš Chicagos į 
simpoziumą vyksta Altos atsto
vai dr. K. Bobelis, T. Blinstru-
bas, dr. L. Kriaučeliūnas ir dr. 
K. Šidlauskas. 

X lietuvių Moterų federaci-

Zita Kuliešyte, 
Marąuette Parko l i t m-!os 

6 sk. mokinė. 

VELYKOS 
Velykos yra graži pavasario 

Briedžiui ? rdį dėl jų gėlė, 
Su ragai? jis galvą kėlė, 
Kojos mano žagarai. 
Galvą puošia tik ragai. 

Išmintingas buvo Dievas, 
J13 sutvėrė žemę, pievas, 
O ragus j's man uždėjo, 
Kaip tik man jų ir reikėjo. 
Tik staiga nematė krūmo 
Ir ragais įstrigo ūmai. 
Ir šiaip bando, ir taip taiko, 
Krūmai briedžio ragus laiko. 
Vilkas a'kanas už krūmo 
Kelios dienos jau ten tūno. 
O čia briedis ir suklupo. 
Vilkas kaili briedžiui lupo. 
Buvo briedis tuščias, paikas, 
Susiprast jau vėlus laikas. 
Ragų grožiu jis didžiavos 
Ir be laiko galą gavo, 

Kalėdos šiais metais man bu
vo labai įdomios. Turėjome 
daug svečių. A š gavau labai 
daug dovanų. Visi svečiai ir 
mes patys labai smagiai pralei
dome laiką. 

Kalėdų dieną aš aplankiau' J^ h&t kTjų"^ nepeikęs, 
savo močiutę Chicagoje. Močiu- Būt ant galvos ragus laikęs 
tė turėjo padariusi labai ska
naus maisto. Man jis labai pati
ko ir aš jo daug valgiau. Pa
valgę daug šnekėjome apie Ka- nj. Jiem labai ji patiko. Kai 
ledas ir Kalėdų šventes laisvo-: visos dovanos buvo išduotos, tai 
je Lietuvoje. m e s v i s i nuvažiavom į Piemenė-

_ „. , tXi hu mišias šv. Jurgio parapijoj. Tomas Stankevičius, ~ 7 . „ . , .,? *_ r J .„. , , , ^ , „,. . , , _ Kai grįžom iš mišių, mes visi Melrose Porko l i t mokyklos ™" s *T:. 
VI skyr. mokinys. ė - o m * u l t l ' 

Alb. Rašhibienė 

GALVOSŪKIŲ NR> 25 
ATSAFVMAI 

L 
n. 

m. 
Lova 
Vėgėlė. 
Pirklys pirko 13 ir 15 

Edas Čepulis, 
Clevelando šv. Kazimiero lit. 

mokyklos 8 sk. mokinys. 

GALVOSŪKIAI NR. 27 

Pavasario giesmininkas 
šventė. Tai Kristaus prisikėli- Piešė Brakauskas, Dariaus Girėno 
mo šventė. Dažome gražius lit. m-los mokinys 
margučius, einame į bažnyčią. 

X Marcelė Kacevičienė, žino
ma čikagiškė, įteikė "Draugui" 

laukia skani vakarienė. į i o dolerių auką. Maloniai dė
kojame. 

x Už a. a. kun. Eugenijaus 
Sabaliausko, staigiai mirusio 
Lietuvoje, sielą jo mirties ketu
rių savaičių proga balandžio 29 
d., šeštadienį, 10 va i ryto Jė-

.' zuitų koplyčioje bus koncelebra-
balandžio 29 d, grįžtame gegu-: c ^ ^ Mišios. Vysk Vincen-
žės 1 dieną. ' 
737-1717. 

Po pamaldų valgome pusryčins. 
Tada visi daužo margučius. 

jos Chicagos khibo susirinkime' Žiūri kieno bus stipriausias, 
balandžio 30 d., sekmadienį, 2 
vai. p. p. Jaunimo centro kavi
nėje, VISTA atstovas Vyt. A 
Račkauskas kalbės apie valdi
nes lengvatas, pašalpas vyres
nio amžiaus Ulinois gyvento
jams ir kaip jas gauti Įėjimas 
laisvas. 

Stipriausias margutis pavadina
mas čempionu. Visi džiaugiasi. 
Visiems linksma. 

MANO LĖKTUVAS 

A š buvau aerodrome ir ma
čiau daug lėktuvų. Kai grįžau. 
norėjau pastatyti lėktuvą. Nu
ėjau į krautuvę ir nusipirkau 

Vaikai e i n a i t u o 8 daiktus, kurių man reikė-
ndinėti margučių. Pasakoja, 
kad Velykų Bobutė pridažo 

Marius Kiela, tel 
( a k ) . 

X Kam reikia gintaro žiedų? 
Terroj pats didžiausias jų pasi
rinkimas iŠ gražiausio gintaro 
įdėtų aukse ir sidabre. Kainos 
— nuo $29.00. Terra, 3235-37 
W. 63 St. Chieago, DL 60629, 
telefonas — (312) 434-4660. 

(sk.) . 

x Jaunimo centro Televizi
jos Valandėlė balandžio 29 d.. 
šeštadienL 8 vai vak. rengia 
Antro Kaimo spektaklį Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Staliu
kus rezervuoti galima Jaunimo 
centre arba tel 778-7560. (pr.). 

X St. Nichoias parap. reika
linga moteris šluoti ir valyti 
mokyklą daliną laiką, šiokiadie
niais, nuo 12 vai. dieną iki 4 v. 
popiet Taip pat reikalingas 
dženitorius — vieną dieną sa
vaitėj, tik šeštadieniais. Skam
bint 735-1121. (ak.). 

x Reikalinga raštininkė — 
Mutual Federal Savings and 
Loan Association of Chieago. 
Skambinti 847-7747. (ak.) 

tas Brizgy s vadovaus šv. Mi
šioms. Giminės ir artimieji 
kviečiami šiose pamaldose da
lyvauti ir už velionį pasimelsti 

(pr.). 

X Venecuelos lietuvių drau
gija rengia Motinos dienos pa
gerbimą gegužės 13 d., šeštadie
nį, Šaulių salėje, 2417 W. 43 
g-vė. Programą atliks Vyčių 
choras, vadovaujamas Fausto 
Strolios. Veiks laimės šulinys, 
šokiams gros piukus orkestras. 
Salti-šilti patiekalai. Pradžia 
7:30 vai. vak. Informacijai 
skambint telef. 471-2956 arba 
776-3727. (pr). 

X Sąrašas organizacijų ir as
menų, aukojusių Vasario 16-to-
sios dienos proga 1978 m. JAV 
LB Krašto valdybos pastan
goms paremti Lietuvos laisvi
nimo reikaluose per Vklurio Va
karų apygardos pirm. K. Lau
kaitį, bus paskelbtas Jaunimo 
centro laikraštėlyje "Mūsų ži- j siulevičhis — 5 dol., Ona Simo-
nios". Buvo suaukota virš 1000 naitienė — 2 dol., Juozas Sabas 

x Studentė Birutė VUotieaė, 
gyv. Highland, Ind., yra Purdue 
universiteto Hanunond, Ind., 
"Distinguished" studentų są
raše. 

x Ona Sanonaitienė, žinoma 
ciceriškė, didelė lietuviškosios 
knygos mylėtoja, atvykusi į 
"Draugą" pasinaudojo lietuviš
kų knygų išpardavimu atpigin
tomis sąlygomis ir įsigijo įvai
rių leidinių už 55 dolerius. 

x Detroito Mergaičių choro 
tėvų komitetas, per Chicagoje 
besilankančią choro darbuotoją 
D. Jurgaitienę ir jos šeimos na-

j rius, padėkojo "Draugui" už 
gerą informaciją apie jų meninį 
vienetą ir įteikė 30 dolerių auką. 
Labai ačiū. 

x i. ir B. Paroniai. Chieago, 
UI., išreiškė pasitenltinimą savo 
dienraščiu ir atsiuntė 10 dole
rių auką. Labai ačiū. 

x Tautos Fondo Chicagos 
ir apylinkių įgaliotinių pasitari
mas šaukiamas Šeštadienį, ba
landžio 29 d., 3 vai. p. p. Alici
jos Rūgytės bute, 6547 So. 
Washtenaw. 

x Aukų atsiuntė: Valerijus 
Gražulis — 6.50 dol., Kazys Ja-

50 centų už galioną; 8, 17, 31 
galionų talpos statines alaus, 
po 25 centus už galioną. l i k o 
19 galionų statinė nenupirkta 
Nesvarbu kas ten buvo, vynas 
ar alus. 

IV. Žodynas, kalnynas, raša
linė, raštininkas, kalnuotas, ra
šaluotas, rašalinė, raštuotas. 

V. Egipte. Asuano užtvanka 
prie Nilo upės. 

MIELA PRISIMINTI 

Man šių metų Kalėdos labai 
patiko. Mano šeima su tėvuku 
irgi linksmai praleido Kūčias 
Kūčių vakarą mes valgėme 
Kūčių vakarienę. Mano mama 
padarė 12 valgių. Aš paraga
vau visus. Kai kurie valgiai 
man patiko, kai kurie ne tiek 
daug. Po vakarienės mes visi 
nuėjom prie eglutės. Ji buvo 
labai graži. 

Mano tėvelis norėjo, kad aš 
išdalinčiau dovanas. Aš gavau 
globusą, miegmaišį ir žaidimą, 

A š myliu Lietuvą todėl, kad kuris prisikabina prie televi-
mano tėtė ir mama, ir močiutė,; z i jos Visi vaikai mūsų šeimoj 

gėrėme šiltos kakavos. Prieš ir diedukas gimė ten. Dėl to a š ! prisidėjo nupirkti tėvams kros-

I (mįslė) 
Kas tą daro, tam to nereikia; 

g a h o n ų t a l p ^ s t e t i n e s v y n o , p o ! k a 8 ^ ^ ^ ^ ^ k a m 

to reikia, apie tai nežino. (10 
taškų). 

n. 

margučių, o zuikučiai nuneša 
geriems vaikučiams. 

Andrius Kirklys* 
Kr. Donelaičio l i t mokyklos | £~ ^^^ 

m sk. mokinys, 

DVIRATININKAS 

Aš mėgstu savo dvirati Jis 
yra greitas. Aš mėgstu važi
nėt i Kai skautai turėjo dvira
čių vajų, aš prisirašiau, vajus 
buvo Marąuette Parke, prie Da
riaus Girėno paminklo. A š su 
vienu draugu važiavau 24 my
lias per 2 valandas. Buvo šal
ta ,bet graži diena. Po 15 my
lių kelio mes sustojome ir iš-

jo. Dvi dienos praėjo, kol aš 
pastačiau tą lėktuvą. A š įsė
dau, įjungiau motorą ir pradė
jau kilti į viršų. A š greitai bu
vau ore ir po kiek laiko sugrį-

l Žau žemėn. Aš tuo lėktuvu 
skridau į mokyklą. Buvau pir
mas vaikas, kuris pastatė lėk
tuvą. 

Jnozas N arnikas, 
Toronto "Maironio" l i t m-los 

VU sk. mokinys. Kanada 
"Mūsų pasaulis". 

MANO LIETUVA 

Rašo IV skyriaus mokiniai 

dol. Apgardos valdyba visiems 
dėkoj*. (pr.), 

— 4 dol. 
kojame. 

Visiems maloniai dė-
Piešė Rima Ananavičiute, Clevelando fiv, Kazimiero lit. m-los mokinė 

(Žiūrėkite brėžinėlį). Reikia 
nubrėžti šį brėžinį nepakėlus 
rašiklio. Paaiškinkit, kaip da
roma. (5 taškai). 

HL 
Parašykite anglų kalbos žo

dį, kuriame būtų penkios balsės, 
einančios abėcėline tvarka. Su
prantama, tarp tų balsių gali 
būti ir priebalsių. (10 taškų). 

IV. 
Du ežerai: Gatun ir Miraflo-

res yra įjungti į vieną vandens 
transportacijos sistemą. Toji 
sistema populiari dabar. Kaip 
jinai vadinasi? (5 taškai). 

V. 
Pavyzdžiais įrodykite, kad rai

de "a" gali būti reiškiamas ir il
gasis, ir trumpasis balsis "a". 
Ar turi šią ypatybę ir raidė 
"ą" (nosinė)? Lygiai tokias 
pačias ypatybes, kaip a ą turi 
dar viena raidė. Kuri? (5 
taškai). 
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